
 

 

  
ה יושיע ''פרש''י התפלל עליו ק ויקרא משה להושע ב� נו� יהושע (י''ג, ט''ז)

 ,שמו את נהישמשה  מרגלי�שמשמע שבשעת שילוח צ''ע  מעצת מרגלי�.
) י''ז, ט' נקרא בש� יהושע, כמ''ש (שמות,שת עמלק במלחמכבר  הלא מצינוו

בנבואת  לעיל , וג�ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשי� וצא הלח� בעמלק
� נו� משרת משה במדבר, י''א, כ''ח) ויע� יהושע בכמ''ש ( ,אלדד ומידד

  . מבחריו
  

הושע  – יהושע, וכוונת הפסוק הוא  שמו כבר נקראבאמת ש – רשב''� עיי� ב
ב� נו� שאמרנו למעלה שנקרא כ� בבית אביו, הוא אותו שקרא משה יהושע 

כמ''ש (בראשית, מ''א,  ,כשנעשה משרתו והפקידו על ביתו, שכ הי' מנהג�
  מ''ה) ויקרא פרעה ש� יוס! צפנת פענח. 

  
למה נעשה משרתו, וא''כ צ''ע ש בשעהשכבר קרא אותו יהושע  נראה מדבריו

נעשה שכ כ� כבר עשהא האת שמו,  נהישכא� בפרשת מרגלי� שמשה  נאמר
שמו בשעה שנעשה  את נהישמשה כבר  שבאמת ע''פ פשטות י''ל משרתו.

יהושע, וע''ז  "ש� זה  דוקא משרתו, רק הפסוק כא� בא לפרש הטע� שבחר לו
 י�, דהיינו משה ראה ברוח קדשו שעתידקה יושיע מעצת מרגלי� "פרש''י 

  כדי להצילו מעצת�. זה בנ''י לשלוח מרגלי�, לכ בחר לו ש�
  

נה שמו ליהושע, כיו� שאות ישו שהטע� שהוסי! אות יו''ד לשמו, וי''ל עוד
א ענוה, דה אצלו הי, לרמז לו שהעיקר מיו''ד הוא האות הקט� באל! בי''ת

ויקרא משה להושע ב�  "ולכ� נאמר כא�  ,רק כשהוא עניו א''א להיות משרתוו
דהיינו אע''פ שכבר קרא לו כ�, אבל נאמר כא� עוד הפע�  –  נו� יהושע

 ,להחזיקו בעניני ענוה, כדי להצילו מעצת� לדבר לשו� הרע על האר#
  . ענוה וכמבואר בערכי� (ט''ז) שאחד מהדרכי� להציל מלשו� הרע הוא

    
א)  – נקרא יהושע � נו� הושע בשהנה בג' מקומות אלו ש ,באופ� אחר וי''ל

וה שבה� הוא הצד הש נבואת אלדד ומידד. ג) מרגלי�.ב) מלחמת עמלק. 
ו במלחמת עמלק בחר למטע� זה שבכל אלו ניכר שהוא משרת משה, שהנה 

משה מת  –  על נבואת אלדד ומידד יהושע כעס , ומטע� זההלח� כנגד�ל
� נו� משרת משה ויע� יהושע ב " � מדויק הפסוק ש� ויהושע מכניס, וכ

 מבחריו, דהיינו הטע� שנקרא יהושע כיו� שהי' משרת משה וכדברי הרשב''�
וכ� נאמר בסו! פרשת משפטי� (כ''ד, י''ג) ויק� משה ויהושע משרתו, , הנ''ל

שילוח המרגלי� ב וג� כא�דהיינו שנקרא ש� יהושע מצד שהוא משרת משה, 
מתחלה ולכ� , משרתו , כיו� שהי'כול�שמשה התפלל עליו יותר מ הטע�
נבחר שואלה שמות� וגו' למטה אפרי� הושע ב� נו�, דהיינו הטע�  "נאמר 
 חשיבות עצמו, וע''כמצד אלא  ,שהי' משרת משהמצד לא הי' מרגל להיות 
   הושע ב� נו�. " על ש� עצמותו נקרא

 
ויבא משה וידבר מ''ד)  (דברי�, ל''ב, לקמ� רש''ישיית ולפ''ז יש ליישב קו

 �למה קוראהו צ''ע  – את כל דברי השירה הזאת באזני הע� הוא והושע ב� נו
מ� גרהעמיד לו משה מתו –  עפ''י פרש''י ש�וי''ל . ולא יהושע כא� הושע

בחיי רב לא הי' ל  ,ליהושע שיהא דורש בחייו, כדי שלא יאמרו ישראל
דהא של משה,  וכמשרת יהושע לא נהגדאז כיו�  ולפ''ז י''ללהרי� ראש. 

  הושע ב� נו�.   "על ש� עצמותו  לכ� נקראמתורגמ�, לו וג� הי'  ,רש ברבי�וד
  

כיו� שהי'  א) – שהי' שני טעמי� נפרדי� שמשה קרא לו יהושע  ואולי י''ל
 הפסוקי�, וכ� מדויק .יושיע מעצת מרגלי� קא – להתפלל עליו  ב)משרתו. 
משמע משרתו, שיהושע  – במת� תורה ובנבואת אלדד ומידד נאמר שהנה 
 "  טע� אחר וכא� נאמר, הנ''ל וכדברי הרשב''� ושהי' משרת כ� מצדשנקרא 

  . כפרש''י מרגלי� תכדי להצילו מעצ כ�שקרא לו 
  

בשעה שנעשה משרתו, וזה שנאמר שמו  את הנישדבאמת משה כבר וי''ל עוד 
 �הטע� שמשה התפלל על על , לרמז ויקרא משה להושע ב� נו� יהושע "כא

יהי' חילול תו בודאי כיו� שהי' משרמ הואומרגלי�, השאר על יהושע יותר מ
זכות שמשה התפלל עליו ש י''ל עודו הרע על האר#.דבר לשו� הש� א� הוא י

   בעצת�.  ילכד אתג� עליו שלמשרתו הי' שזה 
  

ויאמר כי יד  )י''ז, ט''זשמות, עפ''י פרש''י על הפסוק ( באופ� אחר,  וי''ל
שימחה שמו  נשבע הקב''ה שאי� שמו של� ואי� כסאו של� עד –  על כס קא
קרא משה  נגד עמלקכ שמטע� זה באותה מלחמה י''ל ולפ''זשל עמלק. 

מתו שאי� לח, למע� ידע במשע, שהתחלת שמו יהי' באותיות ק''היהו – להושע 
) ויחלוש י''ז, י''גשמו ית' של� עד שימחה שמו של עמלק, ולאשר כתיב (

יהושע את עמלק, התפלל משה עליו שמצוה זו תג� עליו וינצל מעצת 
�� ויקרא משה להושע ב� נו� יהושע, דהיינו שקראו כ "  המרגלי�, וז''ש כא

יושיע  התפלל ק''ה לתור את האר# לח� ע� עמלק, ובעת שליחותונבעת ש
יינו שמצות מחיית עמלק תג� עליו שינצל מעצת�. מעצת המרגלי�, דה

שעוד  "  כ''ט) עמלק יושב באר# הנגבי''ג, ( המרגלי� אמרו זה מטע� ואפשר
, שינצל מעצת� המרגלי� ידעו שמשה התפלל על יהושעדהיינו כחו חזק, 

 " חליש את עמלק תג� עליו, לכ� טענו העיקר תפילתו הי' שמצוה זו שהוא ו
וג� יהושע  ,תפלת משה הניוא''כ לא ת תקפו באר# הנגב,שעמלק יושב בכל 

יהושע  ,לשו� הרע על האר# כשהמרגלי� דברו ,מטע� זה אוליובעצת�.  ילכד
שחשב  ,לפניה� פחד לדברכלב, שהי' מ שעשה כנגד� כמו שתק ולא התנגד

את עמלק, דהא  אבד זכותו בזה שהחלישנשכבר  בעצת� הרע, כיו� ילכד וליא
  באר# הנגב.  כל תקפ� וגבורת�� בעכשיו ה� יושבי

  
 ,לשנות את שמו משה הוצרלמה  –  קושיית האור החיי� ולפ''ז יש ליישב

 נהיששבאמת כבר  ולדברינו י''ל. הש� הי' יכול להתפלל עליו בלא שינוי הא
שמו במלחמת עמלק, לרמז שאי� שמו ית' של� עד שימחה שמו של  את

, הוא לרמז על נו� יהושעויקרא משה להושע ב�  "וזה שנאמר כא� עמלק, 
  שמצות מחיית עמלק תג� עליו שינצל מעצת�. תפילתו  תפלת משה, דהיינו

  
כדי  ,מלחמת עמלק וכדברינו הנ''לבשמו  את נהישדבאמת כבר  וי''ל עוד
עכשיו , ולכ� הזכיר שאי� שמו ית' של� עד שימחה שמו של עמלק ולהזכיר

הי' מובטח  ועי''ז נו� יהושע,ויקרא משה להושע ב�  " עוד הפע�  שמו יהושע
(י''ג,  , כמ''ששעמלק יושב ש�כיו� ה ואדרב, הרע כשל בעצת�לא י שיהושע
כמו שעשה , כנגד� צה להלח�ור הואעמלק יושב באר# הנגב, ובודאי  כ''ט)

, שאי� דבר יותר כדי לעשות שמו וכסא של הקב''ה של�אחר יציאת מצרי�, 
  . לעשות שמו וכסא של הקב''ה של�מ חשוב

  
הטע� שמשה התפלל על יהושע  –  דברי המש� חכמהעפ''י  וי''ל באופ� אחר,

יראי� אחרי מלחמת עמלק הי' שהע� כיו� והוא מרגלי�, השאר על יותר מ
ירא  הי' עמלק יושב באר# הנגב, ולזה " וכיו''ב, ולזה אמרו המרגלי�  מה�

 בודאיהנלח� ע� עמלק,  הי' משה א� ישמעו מהלוח� מלחמת עמלק, כי הוא
שמטע� זה נאמר כא�  ולפ''ז י''ל. הלא תאבד תקוה מה�ואז ירפה ידי הע�, 

במלחמת שמו את נה יש, אע''פ שכבר ויקרא משה להושע ב� נו� יהושע "
לוח� כנגד ה הי' , כיו� שהואמכול�התפלל עליו יותר עמלק, לפרש הטע� ש

  אבד תקות�. תהאר#, אז בודאי על דבר רע עמלק, וא� הוא י
  

 עכשיו בשעת עדשמו את נה ישמשה לא שבאמת  ,בדר� חידוש ולפ''ז י''ל
במלחמת עמלק,  כבר אותו יהושע הוהטע� שהתורה קראשילוח המרגלי�, 

כיו� שהוא הי' הלוח�  ,עליו דוקא תפללאת שמו והנה ישמשה לרמז הטע� ש
  אבד תקות�.  תהאר#, אז בודאי על מדבר רע  וא� הואכנגד עמלק, 

  
שלכאורה צ''ע למה בחר משה דוקא את יהושע , ואולי י''ל בדר� חידוש
שמשה הכיר שהעו� הי' מצד ביטול  האור החיי� תי'להלח� כנגד עמלק. 

שנאמר עליו  ,מלחמת התורה, אמר אי� ראוי לצאת למלחמה אלא יהושע
בעסק התורה, ואמר לו שיבחר  – (שמות, ל''ג, י''א) לא ימיש מתו האוהל 

יהושע להטע� שמשה בחר  ולדברינו י''ל הי'. וכ ,יולעבזה יתגבר צא בו, וכיו
ח ולשלבנ''י � יעתידש ברוח קדשו שמשה ידע הי' להלח� כנגד עמלק,

אר#, וידע שזה יהי' מכשול גדול לה�, ובפרט אחר ת� לביאמרגלי� קוד� 
יהושע יהי' אחד מה�, לכ� הנ''ל, וידע ש מלחמת עמלק וכדברי המש חכמה

ולא ידבר לשו�  ,יעמוד בנסיו� הואבודאי להלח� כנגד�, שידע ש בחר אותו
  הרע על האר#. 

  

  

 
פרשת 
  שלח
  תשע''ז
  לפ''ק



 

 

וכדי חמא משה התרגו� יונת� פי'  " ויקרא משה להושע ב� נו� יהושע ב) 
ענוותנותי' קרא משה להושע בר נו� יהושע (משה שינה את שמו של הושע ליהושע 

מדוע תלה שינוי הש� של הושע ליהושע צ''ע  מחמת ענותנותו של יהושע).
שמשה ידע מנבואת� של אלדד  " ע''פ דברי התפארת יהונת� וי''ל .בענותנותו שלו

ורצה משה רבינו שיזכה הושע תלמידו  משה מת ויהושע מכניס לאר#, "ומידד 
לוח מרגלי� שמכיני� את עצמ� ליכנס לא''י ילמינוי הזה, לפיכ עכשיו בשעת ש

הושע להיות מנהיג שמו ליהושע, נמצא שע''י שינוי ש� זה נתמנה יאת שינה 
כי א''א להתמנות לגדולה בלי , שלו ענוהמדת ישראל, אבל לא עשה כ� עד שראה 

  ענוה. מדת 
  

) הוא אהר� ומשה שמות, ו', כ''ו( וי''ל עוד עפ''י דברי הכתב סופר על הפסוק
האי  הקשה השל''הזקני מלמד ששקולי� היו. פרש''י  " וגו' הוא משה ואהר�

ותי' לא ק� כמשה.  )דברי�, ל''ד, י'( היו, הא כתיביכול לומר ששקולי� 
שהמעלה היותר  פי' הכתב סופרשמתחלה שקולי� היו, ואח''כ נתעלה משה. 

גדולה במשה רבינו הוא שהי' עניו מכל אד�, ומכח זה נתעלה יותר מכל הנביאי�, 
והנה ענותנותו של אד� אי� ניכר כל זמ� שלא עלה לגדולה, ובכל מקו� שאתה 

גדולתו אתה מוצא ענותנותו, ולכ� כל זמ� שלא שלחו השי''ת בשליחותו  מוצא
לדבר אל פרעה מל גדול, לא הי' ניכר ענותנותו, כי הי' אד� פשוט ככל אד�, ומה 
לו להתגאות, רק אחר שכבר הל בשליחות ה' ודיבר אל פרעה, ומ''מ לא זחה 

ותו, וע''י מדה זו עלה דעתו עליו, והי' בעיניו כבתחלה, אז נתגלה ונראה ענותנ
שמתחלה שקולי� היו, ואולי הי' אהר� גדול ממנו, שהי'  ולפ''ז י''לונתעלה יותר. 

הוא אהר� ומשה אשר אמר ה' הוציאו  " גדול בשני� ומוחזק לנביא, והיינו דכתיב
את בנ''י ממצרי�, היינו בשעת הדיבור שציוה ה' על כ, אז הי' אהר� קוד� משה, 

ול ממשה ומוחזק מדבר בנבואה, ה� המדברי� אל פרעה להוציא, דהיינו שהי' גד
בשעה שהלכו אל פרעה ודברו עמו, ולא נתגאה משה בלבו על כ, אז ע''י מדת 

  קוד� לאהר�.  משה הי'מיד הוא משה ואהר�,  " עלה יותר מאהר�  עניוות
  

' , דהיינו שהיענותנותו של הושעהוא הדי� כא�, דאחר שמשה ראה ש ולפ''ז י''ל
ולא מתגאה, להיות אחד מ� המרגלי�, ואעפ''כ הי' בעיניו כבתחלה  ע''פ ה'נבחר 

ראוי להיות הי' נתעלה יותר, ו ע''י מדה זו של עניוותשמו ליהושע, ש את אז שינה
שבאמת כל אחד ואחד מהמרגלי� הי' לה� היכולת  ולפ''ז י''למנהיג ישראל. 

פ אע'' ,שלא להתגאה להיות המנהיג ישראל, דהיינו זה הי' הנסיו� שלה�
להיות ענוי� ביותר, שרק ע''י צריכי� ואדרבה  ,מרגלי�היות נבחרי� ע''פ ה' לש

�געיהעט גשטער  –מד בנסיו� יהושע עיות מנהיג ישראל, וכיו� שמדה זו יכול לה 
 ,שמואת נה ישמשה  לכ�אלא נעשה עניו ביותר,  ,התגאה, שלא רק שלא המהמעש

  אחר מיתת משה. ל ישראל גנהינבחר להיות המהוא ו
  

מנה הכתוב השבטי� לא  "  איתא ברמב''�, שהנה ולפ''ז יש ליישב קושיא אחרת
לדגליה� ולא כתולדות�, נראה שראה למנות� לפי מעלת השלוחי�, כי הי' בה� 

מספר  " והנה במני� שמות המרגלי� הי' כלב , א� לפי מעלת�גדול מחבירו, ומנ
כלב תלוי בחשיבות�, נמצא שחמש, ולפי דבריו הסדר של השמות  " שלש, ויהושע 

כי  )י''ד, ל'(והקדי� הכתוב  "  רמב''� לקמ� (י''ד, כ''ד)עיי� ב, אבל הי' גדול מיהושע
ויהס  "  א� כלב ב� יפונה ויהושע ב� נו�, בעבור כי הוא הקדי� לחלוק על המרגלי�

ויהושע ב� נו� וכלב ב� יפונה חיו מ� האנשי�, בעבור גודל  "  כלב, אבל משה אמר
דאחר  ולדברינו י''ל .הי' גדול מכלב, הרי מבואר שיהושע מעלת יהושע בחכמה

ער  –נתגדל  הואנעשה עניו ביותר, פ''כ ואע, מרגל שיהושע נתמנה ע''פ ה' להיות
  אפילו יותר מכלב. גע�, יהאט גשט

  
שמע שאלדד שדהיינו כאלדד ומידד, מ של ענוה שיהושע למד הנהגה זו ''ל עודוי

נבאי� על ימות משה מת ויהושע מכניס לאר#, וג� מת –ומידד מתנבאי� במחנה 
שא''א  ה� נביאי שקר, שחשבבודאי סובר שהי' , ''ז)(י סנהדרי�המשיח כמבואר ב

העומדי� ברומו  כאלו להתנבאות במחנה בדברי� זולה� להגיע למדריגה גדולה כ
ה'  ע� ומי ית� כל –אבל משה אמר לו אדני משה כלא�,  "  ולכ� אמרשל עול�, 

זכו ש הטע�אלדד ומידד היו נביאי אמת, וש ,בזה אתה טועה נביאי�, דהיינו
ראוי להיות שמשו� שהיו ענוי� ביותר, דהיינו אע''פ  ,זומדריגה גדולה כל

מיעטו עצמ� ונשארו במחנה, לכ� עכשיו שיהושע נבחר ע''פ ה� מהשבעי� זקני�, 
נעשה עניו ביותר, ועי''ז זכה להתגדל יותר ו ,כמוה�נהג  , ג� הואמרגלה' להיות 
  .  ר להיות המנהיג העתידחב, ונמכול�

  

א�  ,מה תקנתו שלא יבא לידי לשו� הרע (ט''ו)עפ''י הגמ' בערכי�  עוד לוי''
 ולפ''ז י''ל תלמיד חכ� הוא יעסוק בתורה, וא� ע� האר# הוא ישפיל דעתו.

 –הי' גדול בתורה, כמ''ש (שמות, ל''ג, י''א) לא ימיש מתו האוהל שהנה יהושע 
לשו� הרע, של  נסיו� גדול בחטא הוא, שרגלוא''כ כשנבחר להיות מבעסק התורה, 

מה עשה תורה, אבל עסוק בא להי להנצל ממנה העצה ,תלמיד חכ� כיו� שהי'
צמו כאילו הוא חשב על ענעשה עניו ביותר, ש השפיל את עצמו, דהיינו –יהושע 

 "  וזהו כוונת התרגו� יונת�. ממנה נצל, כדי להעניו ביותר ע� האר#, לכ� נעשה
 � דהיינו כשראה האי – יהושעוכדי חמא משה ענוותנותי' קרא משה להושע בר נו

כדי להנצל מחטא של לשו�  אחר שנבחר להיות מרגל, ,נעשה עניו ביותר יהושע
אחר מיתתו. לזכה להיות המנהיג ישראל  הוא ולכ� ,הרע, אז ראה משה גדולתו

דהיינו כיו� שנעשה  – ויקרא משה להושע ב� נו� יהושע "  ולפ''ז י''ל כוונת הפסוק
 –כה יותר מכול� להיות המנהיג ישראל, כמו שנתנבאו אלדד ומידד זעניו ביותר, 

  יהושע מכניס. 
  

כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו.  )סוכה נ''בעפ''י הגמ' ( וי''ל באופ� אחר,
שלא להתגאה אע''פ שנבחר ע''פ ה' להיות  שיהושע עמד בנסיונוכיו�  ולפ''ז י''ל

משה צרי להתפלל  הי'לכ� ביותר, נעשה עניו  הי' גדול בתורהש ואע''פ מרגל,
לעמוד  לו , דהיינו כיו� שהי' גדול מכול�, א''אכשל בעצת יצרועליו, כדי שלא י

, הלא אמרו חז''ל הני תפלה על זההאי ת אבל צ''ע. של משה ו� בלי תפלתויבניס
הכל בידי שמי� חו#  "זה שנאמר ד וי''לשמי�.  הכל בידי שמי� חו# מיראת –

הרע הרגיל שיש לאד�, דהיינו כל אד� צרי להתגבר מיראת שמי�, קאי על יצר 
שבא מחמת  היצר הרע החדש על תפלה, אבל הנילא מ זה עלמצד עצמו על יצרו, ו

כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, על זה מהני תפלה להתגבר  " גדולתו, כמ''ש
 משה הטע� , דהיינוויקרא משה להושע ב� נו� יהושע "וזהו כוונת הפסוק עליו. 

 נתגדל יצרומשרתו ונעשה גדול בתורה, לכ�  שיהושע נעשהכיו�  ,התפלל עליו
  . של משה בלי תפלתו זה לעמוד בנסיו� לו א''או
  

) יצרו של ל', עפ''י הגמ' בקידושי� (וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הישמח משה זצ''ל
ממ''נ א� צ''ע אד� מתגבר עליו בכל יו�, ואלמלא הקב''ה עוזרו לא הי' יכול לו. 

ה' עוזר לו דוקא ולא לרשע, וא''כ צדיק מה  למה א''כ ,בלי עזר ה' לא הי' יכול לו
כי ה' חוקר לב, ורואה האי הצדיק ותי'  פעל, ומה בי� עובד ה' לאשר לא עבדו.

עושה מה שביכלתו האנושי, וא� בכל זה יצרו מתגבר עליו, אז הקב''ה עוזרו, כי 
 �עזוב תעזוב  )שמות, כ''ב, ה'( , וכדכתיבהבא לטהר מסייעי� אותו –כ שורת הדי

בכל  " עמו, אבל הרשע שאינו מתחיל ואינו בא לטהר כלל כי א� בא לטמא, וז''ש 
אלמלא הקב''ה  " יו� יצרו מתגבר, וא� הוא עושה כפי יכלתו עד שבא לבחינת 

ולפ''ז ה' לא יעזבנו בידו.  )ל''ז, ל''ג(בתהלי�  , היינו דכתיבעוזרו לא הי' יכול לו
 , ונעשה עניו ביותרתו להנצל מעצת מרגלי�כיו� שעשה עשה כל מה שביכל י''ל

     וכדברי התרגו� יונת�, לכ� משה התפלל עליו. 
  
להנצל מלשו�  קצרה תפלה אנו מתפללי� ,� שמונה עשרהמיאחר שמסיי ) הנהג

בברכות כמבואר  "  אלקי נצור לשוני מרע "י' דרבינא מר בר של התפלה הרע, והוא
 ,שאר עבירותמ יותר באיסורי לשו� הרעל למה מבקשי� שלא נכשצ''ע . (י''ז ע''א)

כי נסיו� הגר''ח קניבסקי שליט''א תי' (תפלה למשה) כגו� מאכלות אסורות. 
  הדיבור קשה מאד, לכ� מתפללי� עליו. 

  
הכל  " אמרו חז''ל  כבר, שבעבירות לבאמת א''א להתפלל שלא נכשש וי''ל עוד

ה יכול להתפלל, דהא מש הרע על לשו�ואעפ''כ בידי שמי� חו# מיראת שמי�, 
, האר#בעצת מרגלי� לדבר לשו� הרע על  לרבינו התפלל על יהושע שלא יכש
  א''א להנצל ממנה רק ע''י תפלה.  ,דהיינו כיו� שהוא נסיו� קשה מאד

  
 שעיקר סיבת חורב� בית קדשנו עפ''י הגמ' ביומא (ט' ע''ב) וי''ל באופ� אחר,

לשו� הרע, נצל מלכ� בחרו תפלה זו, שהוא תפלה לה רע,הי' בגלל לשו� ה השני
 .�י להזכיר אוכדועי''ז נזכה לביאת הגואל ולבני� בית המקדש במהרה בימינו אמ

ה� כי  ,יותר מכול� יהושע וכלב טע� שנצלוה דברי הקר� אורה (סוטה ל''ד)
ע''י משיח ב� יוס!  ,להיות גואלי� להשיב ישראל לאר# באחרית הימי� י�עתיד

שלא להוציא דבה רעה על אר#  ,ומשיח ב� דוד, ע''כ הי' עליה� עזר אלקי
  הקדושה.  

  
  

זצ''ל  לזכר נשמת מורנו הרה''ק רבי ישראל מרדכי ב� הרה''ק רבי יוחנ� זצ''ל אדמו''ר מראחמסטריווקא ירושלי�, נלב''ע כ''ב סיו� תשס''ד. הרבי
ל ביו� כ' נולד כבכור לאביו במוצאי שבועות שנת תרפ''ט, והוכנס לבריתו של א''א ע''י הבית אברה� מסלאני�. בהסתלקות אביו הרה''ק ר' יוחנ� זצ''

כסלו תשמ''ב, הוכתר למלא מקו� אביו, אבל מתחילה סירב בתקיפות לקבל את הנהגת האדמורו''ת, ורק אחרי הפצרות רבות ובפקידת זק� 
 האדמורי''� האדמו''ר ממאחנובקא זצ''ל נענה לבקשת� והתחיל בהנהגתו. כל ימיו ברח מכבוד בתכלית הריחוק, וישב ועסק בתורה ימי� ולילות,

מיד כשנכנסו אליו לחדרו מצאוהו יושב ולומד, מכל החוגי� באו להתבר� ממנו ולשאול בעצתו עד ששמו הל� לפניו בכל העול�. נפטר בערב שבת ות
  קודש כ''ב סיו� בגיל ע''ה, והובא לקבורה במרומי הר הזיתי� בהאהל של טשערנאביל, ונקבר ש� ליד אביו זצ''ל.  

  
רבינו בשנת תשמ''ו בליל שב''ק, פגשתי ש� ע� בני תורה ליטאי�, וא  פע� לא ראיתי דבר כזה, שבני תורה כאלו בפע� הראשו� שבאתי להטיש של 

שר הולכי� לטיש של אדמו''ר, ושאלתי לה� ע''ז, אמרו לי שרבינו הוא אד� גדול מאד, והוא תמיד עוסק בתורה (ער ליגט אי� לערנע�) ואפילו כש
  ר בדברי הקצות החוש�. הניגו� ''קה אכסו '' הוא מהרה

  
 ואע''פ שכבר עברו כמה שני� מפטירת האדמו''ר זצ''ל, הדמות של רבינו הוא תמיד לפני, האבידה הגדולה שאבד לנו אי� לנו תמורתו ומרגישי�

 המות לנצח ,יהי זכרו ברו�.חסרונו תמיד, אבל בטוח אני שרבינו יהי' מלי! יושר בשביל משפחתו הרמה, בשביל חסידיו, ובשביל כל כלל ישראל, ובלע 
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