
 

 

  
למה נסמכה פרשת מרגלי	 לפרשת מרי	, לפי פרש''י (י''ג, א')  שלח ל� אנשי�

 צ''עשלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעי	 הללו ראו ולא לקחו מוסר. 
 נראהע''פ פשטות . קוד	 שחטאו ''רשעי	''אי� יכולי	 חז''ל לקרוא המרגלי	 

שאותה שעה רש''י בהדיא וכדפ שבודאי לא היו נחשבי	 רשעי	 קוד	 שהלכו,
, אלא היו רשעי	 כשחזרו ודיברו לשו� הרע על האר�, וכוונת חז''ל כשרי	 היו

הוא שהי' טענה על המרגלי	 כשחזרו ודיברו לשו� הרע, ולא לקחו מוסר ממעשה 
  מרי	.

  
 ''רשעי	'' שנקראו תי' באופ� אחר,הלב אליהו (הרה''ג ר' אליהו לאפיא� זצ''ל) 

על ש	 סופ	, שאילו למדו מוסר לא היו מתהפכי	 לרשעי	, ולפיכ� אמר שלמה 
 נראה מדבריוהמל� (משלי, ד', י''ג) החזק במוסר אל תר� נצרה כי היא חיי�. 

עד  ,עכשיו היו צדיקי	, כיו� שלא למדו מוסר הפכו לרשעי	ששאע''פ  ,דבר גדול
  כדי כ� שחז''ל קראו אות	 רשעי	 אפילו קוד	 שחטאו.

  
וכדאי להזכיר דברי הגר''א (אב� שלמה) עיקר חיות האד� להתחזק תמיד 
בשבירת המדות, וא� לאו למה לו חיי�, ואסמכי' אקרא (משלי, ד', י''ג) החזק 

במי�,  שנטבעאחד  –יש לפרש עפ''י משל במוסר אל תר  נצרה כי היא חיי�. 
תפוש חבל זה ביד� ואל תניחהו, שא� תניחהו אי�  ,חבל ואמר לו אחד הושיט לו
הקב''ה אמר לישראל להתחזק במוסר המחזיקו לתפוס  –הנמשל  .ל� חיי�

   .טבע בהבלי עול� הזהאז נ ,יסיח דעתו ממנו ח''ו בתורה ובמצוות, שא�
  

וכדי חמא משה ענוותנותי' קרא משה  # וי''ל עוד עפ''י דברי התרגו� יונת� 
מחמת ענותנותו של  ,ושע (משה שינה את שמו של הושע ליהושעלהושע בר נו� יה

ע''פ מדוע תלה שינוי הש	 של הושע ליהושע בענותנותו של הושע. צ''ע  .יהושע)
דאי� לומר לה' קרב�, שמא ימות ונמצא  פשטות י''ל עפ''י הגמ' בנדרי� (י')

אי� הקדי	 משה רבינו תיבת קא לתיבת  צ''ע מוציא ש	 שמי	 לבטלה, א''כ
מי שהוא עניו ומעביר על  (עיי� בר''ה ד� י''ז) דברי חז''לוי''ל עפ''י . יושיע�

שמשה שבא לפרש הטע	  ,כוונתוולפ''ז י''ל מידותיו מאריכי	 לו ימיו ושנותיו. 
אי� כא� חשש שימות מיד, כיו�  ,כיו� דיהושע הי' עניוהקדי	 בתפלתו מלת ''קא'' 

, שלכ� וכעי� זה פירוש החידוש הרי''�ו ושנותיו מ� השמי	. דמאריכי	 לו ימי
מקדימי� ''שלו	 עליכ	'' ולא חיישינ� שמא ימות, דהמקדי	 שלו	 לחבירו 

  מאריכי	 לו ימיו ושנותיו, וא''כ אי� כא� החשש הנ''ל. 
  

, עפ''י הפסוק בתהלי	 (קמ''ט, ד') הרה''ק ר' בונ� זצ''לוי''ל עוד עפ''י דברי 
אי� לו במה להתפאר, כי אי� לו כלו	, רק  העניוכי  –	 בישועה יפאר ענוי
 ,שמטע	 זה התפלל משה רק על יהושע, דכיו� שהי' עניו ולפ''ז י''לבהישועה. 

  כה לישועה.  בודאי יז
  

דהיינו  ,מרי	ממעשה  מוסר שמשה ראה האי� יהושע לקח י''להנ''ל ולדברינו 
לא שע''י ענוה  איתא בערכי� (ט''ו)שענוה,  בעניניהתחזק  שמיד אחר מעשה מרי	

הוא מדה טובה מכל ענוה ש –וכבר כתב הרמב''� באגרתו לשו� הרע,  יבוא לידי
התפלל עליו, משא''כ שינה שמו ו לכ�ו, שנאמר עקב ענוה יראת ה', טובות המדות

 נולא נשתשמרגלי	 אע''פ שכשרי	 היו, אבל כיו� שלא לקחו מוסר, דהיינו שאר 
 ולפ''ז י''לני ענוה ומוסר, לא התפלל עליה	. בעני עשה מרי	, ולא התחזקואחר מ

הי' טענה על , שילו קוד	 שהלכואפ ''רשעי	'' המרגלי	 כבר נחשבו זה שמטע	
 מרי	 האי� , דהיינו שראושלא לקחו מוסר ממעשה מרי	 צדיקי	 כאלה

לא למדו מוסר כדי להתחזק שלא להכשל ונענש על חטא של לשו� הרע,  הצדיקת
  בחטא זה. 

  
ודל שלפי ג וי''ל עוד עפ''י דברי התפארת שלמה (אדמו''ר מראדמסק זצ''ל)

מעלת השפלות כ� מתרוממי	 ביתר שאת למעלה למעלה, ורמז לזה בפרשת 
דכל מה שהאיש  –במדבר (א', ד') איש איש למטה איש ראש לבית אבותיו הוא 

עד כדי כ� שהוא  הוא למטה במעלת הענוה למטה, הוא זוכה להתרומ	 למעלה,
למטה  – כא�כוונת הפסוק ולפ''ז י''ל ראש לבית אבותיו הוא. זוכה להיות 

לשלוח ולהפשיט וה, ונשיש לה	 מעלת עאבותיו תשלחו כל נשיא בה	, דהיינו 
מה	 הנשיאות, א� כאשר שלח	 נהפ� לבב	, ונתגרה ב	 היצר הרע להביא בה	 

  התנשאות, כמ''ש (י''ג, ג') ראשי בנ''י המה.  
  

י נשיא''דאע''פ שכול� היו  ,שאר המרגלי�החילוק בי� כלב ויהושע ליש לפרש 
כיו� שה� , חשבו שאר המרגלי� לקחו מוסר, אבל יהושע וכלב רק ''ישראל

לאחרי�,  אלא אדרבה נותני� מוסר ,מוסרלא צריכי� לקבל גי� ינשיאי� ומנה

ל צרי� לקב ואחד אפילו מי שהוא במדרגה גדולהכל אחד וזה טעות גדול, ש
  !אי� ל� מדרגה גדולה מזואדרבה מוסר, ו

  
ישיבת בית התלמוד)  הגאו� ר' שאול ברוס זצ''ל (ר''י שמעתי ממורי ורבי

שחושבי�  ,הסיבה שהרבה אנשי� שומעי� דברי מוסר ואינ� מקבלי� אותה
שהדברי� אינ� נוגעי� לו אלא לאחר, דהיינו עס איז דא א ''יענער'' מע� מיינט 

 מוסרשכל אחד צרי� לקבל  גדול, , וזה טעותנאר מע� מיינט ''יענער'' ,נישט מיר
  נאר מע� מיינט ע�.  ,אז מע� מיינט נישט יענער ,ולהבי�

  
 בעניני להתחזק בישראל הנעשה אז התעוררות גדול ,צטרע מרי�ומסתברא כשנ
חזק להת בנ''יל� עוררמהיו  �מנהיגיהבודאי המרגלי� שהיו ו ''לשו� הרע''

 ,עצמ�את לא יענער, אבל  –אחרי�  רק עוררי�מבעני� זה, אבל החסרו� הי' ש
וכמ''ש אל תאמי� בעצמ�  ,לא צריכי� לקבל מוסר, וזה טעות גדולחשבו שה� ש

      . ת�עד יו� מו
  

זה מסורת אמר רבי יצחק דבר סוטה (ל''ד) עפ''י הגמ' וי''ל באופ� אחר, ב) 
סתור  –סתור ב� מיכאל  #מרגלי	 על ש	 מעשיה	 נקראו  ,בידינו מאבותינו

שכבר נחשבו רשעי	 אפילו קוד	 שהלכו,  נראה מזהשסתר מעשיו של הקב''ה. 
אבל ועתידי	 לדבר רע על אר� ישראל.  ,דהיינו שכבר ניכר בשמות	 שהיו רשעי	

כדכתיב כול	 אנשי	  ''כשרי	''דהא קוד	 שהלכו התורה קרא	  זה גופא צ''ע
 וי''ל עפ''י דברי המלא העומר (מוה''ר ר' ארי' ליב צינ# זצ''ל)ראשי בנ''י המה. 

כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, דהיינו זה שנאמר גמ' בסוכה (נ''ב, ע''א) עפ''י ה
 �שכשרי	 היו הי' באותה שעה קוד	 שבאו לאר� ישראל, אבל כשבאו לאר

ולפ''ז התגבר עליה	 כח הקליפה עד שנהפכו לרעה.  ,ישראל והשיגו מעלה יתירה
ו לאר�, אבל רק לפי מדרגת	 קוד	 שבא הוא דזה שהתורה קרא	 כשרי	 י''ל

 ,מיד לא עמדו בנסיונ	 ,והשיגו מעלה יתירה ,כשבאו לאר� שהוא מקו	 קדוש
  ונעשו רשעי	.

  
קה יושיע� מעצת  #יהושע על מהני תפלת משה רבינו הטע	 ש ולפ''ז יש לפרש

הגאו� ר' אהר� הכל בידי שמי	 חו� מיראת שמי	.  #  הלא איתא בחז''למרגלי	, 
אע''פ שתפלה לא מועיל על דבר  השחר) תי' לייב שטיימא� שליט''א (אילת

שמסור לבחירה, מ''מ התפלה היא לסייעתא דשמיא שיהיו במצבי	 שיתאפשר 
, כי לפעמי	 האד	 נמצא במצב שקשה לו ח''ו לאד	 להתגבר ולא להכשל בחטא

  מאד להתגבר ולהנצל מ� החטא. 
  

לא מהני  (הרגיל) על היצר הרע הכללידבאמת  באופ� אחר, ולדברינו הנ''ל י''ל
דהיינו  הכל בידי שמי	 חו� מיראת שמי	, אבל על היצר הרע החדש,שתפלה, 
ל מחבירו יצרו גדול כל הגדוש –תיו בעבודת הש	 שנתחדש ע''י מדריגוהיצ''ר 

, והתגבר כשבאו לאר� ישראל והשיגו מעלה יתירה, לכ� תפלה ועילמ, ע''ז ממנו
  תפלה.  י	 כח היצ''ר, על יצה''ר כזה מהנעליה

  
 (דרש אב) תי' רב הכולל דנוא יארק הגאו� ר' אברה� אהר� יודעלאווי# זצ''ל

שרק על יצה''ר הנתונה באד	, נאמר הכל בידי שמי	 חו� מיראת שמי	, אבל על 
היצה''ר של חברי	 רעי	 אשר ישכו� ביניה	, יתכ� שמהני תפלה, ולזאת יתפלל 

 – ולפ''ז י''ל כוונת המדרשקא יושיע� מעצת מרגלי	.  –משה רבינו על יהושע 
הושע ב� נו� יהושע, זה שאמר  מי ית� טהור מטמא לא אחד, דהיינו ויקרא משה ל

הו, א	 לא שיושיעו האחד האמיתי ית' שמו, במאנשי	 טמאי	 ורעי	 אשר יסוב
  ולכ� ע''ז מהני תפלה. 

  
והכא  ,כתיב יהושע(ל''ב)  עפ''י הגמ' בערכי�, התפארת שלמה תי' באופ� אחר

כתיב ישוע, בשלמא משה לא בעי רחמי (על יצה''ר דעבודה זרה) דלא הוי לי' 
אמאי לא בעי  ,זכותא דאר� ישראל, אלא יהושע דהוה לי' זכותא דאר� ישראל

ועוד . דעבודה זרה דאר� ישראל על ביטול היצה''ר � זכותאמה עני צ''ערחמי. 
יותר מכל  ,לא התפלל על יצרא דעבודה זרהמה הפג	 דוקא ביהושע ש צ''ע

שג	 ה	 הנביאי	 שהיו בכל הדורות באר� ישראל, כגו� שמואל הנביא וכדומה, 
ת בבחירת האד	 לא ות התלויוכי ידוע שמצו א� י''ללא התפללו על דבר זה. 

�תחי', וג''כ ח''ו , כאשר הרשות נתונה לבעלי בחירה להטותו לשיי� להתפלל עליה
הבחירה, לכ� דוקא ביהושע  התבטלשית, וא''כ ע''י תפלה תחפלהיפ� הבחירה 

שהתפלל עליו קא יושיע� מעצת  –כמאמר	 ז''ל ויקרא משה להושע ב� נו� יהושע 
תפלתו עליו, אבל אצל כלב  המרגלי	, שמשה הי' ירא פ� ילכד ח''ו בעצת	, והועיל

ה, נמצא כאשר ינו שהוא בעצמו הטה לבבו לטובדהי –ועבדי כלב כתיב (י''ד, כ''ד) 

  

 

פרשת 
  שלח
  תשע''ו
  לפ''ק



 

 

תפלתו של משה רבינו עליו לבטל הבחירה ונכנס לאר� ישראל,  הביהושע הועיל
לזאת הי' הדבר מוטל עליו להתפלל ג''כ על יצרא דעבודה זרה לבטל מה	 

ס לאר� יכנהבחירה, לזאת אמר שהי' לו זכותא דאר� ישראל, דהיינו שזכה ל
לל על יצרא דעבודה זרה, א� הי' לו להתפ''י תפלת משה רבינו עליו, ג	 ישראל ע

לקחו ממנו אות  ,מה	 הבחירה, לכ� מה שהוסיפו לו אות יו''ד ביהושע התבטלשת
  אחת ונקרא ישוע. 

  
משה  הא יכול ,לשנות את שמולמה צרי� ולפ''ז יש ליישב קושיית האור החיי�, 

שמספרה שנת� כח בשמו בתוספת היו''ד ותי' בלא שינוי הש	.  להתפלל על יהושע
שנות את שצרי� ל ולדברינו י''ל כדי שיוכל להתגבר כנגד העשרה מרגלי	. ,העשר

חו� מיראת שמי	, אבל שמי	 , שהכל בידי הנישמו, שתפלה מצד עצמה לא מ
 ואפשר מטע	 זה הל� כלב לחברו� לבקש הני,מ ביחד ע	 שינו הש	תפלה 

 , דהיינו תפלת עצמו לאמ� על תפלת עצמובקשו עליו רחמי	, ולא סימהאבות ש
  . מהני, ורק תפלת אבות עליו מהני

  
תפלה  הניאע''פ שבעצ	 לא מ, חידוש גדולדברי התפארת שלמה נראה מעכ''פ 

על שאר  לא התפלל ומטע	 זה משה רבינובבחירת האד	,  ותת התלויועל מצו
עליו תפלה  מהנילמה  צ''עתפלה.  הניעליו מש יהושע התפלל על מרגלי	, אבל

, שמשה התפלל רק על יהושע, עפ''י דברי הגור ארי'וי''ל משאר מרגלי	. יותר 
דגנאי גדול יש לאד	 שתלמידו אינו כהוג�, שיאמרו אלמלא שלמד כ� מרבו לא 

 תפלה על דבר כזה, אע''פ שמ� הדי� לא מהני ולפ''ז י''להי' עושה מעשי	 אלו. 
דבר י של משה רבינו מובהק תלמידה 	 יהושעאבל כיו� שיהי' חילול הש	 גדול א

תפלת משה רבינו עליו. ולפ''ז מוב�  ל האר� ח''ו, לכ� מצד ההכרח מהניעה ער
 לא מהניעל שאר מרגלי	, דכיו� שה	 לא היו תלמידיו הטע	 שמשה לא התפלל 

  תפלתו עליה	. 
  
צרי� להתפלל  רבינו הטע	 שמשהש, עפ''י דברי המש� חכמה באופ� אחר, י''לו

, לחמת עמלק מה	הי' יראי	 אחרי מעל יהושע יותר משאר מרגלי	, כיו� שהע	 
ירא משה א	 ישמעו  הי' עמלק יושב באר� הנגב, ולזה –ולזה אמרו המרגלי	 

א ירפה ידי מהלוח	 מלחמת עמלק, כי יהושע הוא הנלח	 ע	 עמלק, א	 הובנ''י 
תפלה  הניהדי� לא מ אע''פ שמ� ולפ''ז י''להע	, הלא בודאי תאבד התקוה מה	. 

דבר רעה על האר� י	 יהושע אלישראל , אבל כיו� שהי' סכנה גדולה על דבר כזה
    תפלת משה רבינו עליו. הנימח''ו, לכ� מצד ההכרח 

  
כה לחידוש זה זי	, רמוסר ממעשה מ יהושע לקחכיו� ש עוד ולדברינו הנ''ל י''ל

דברי רבינו  וי''ל עוד עפ''ילהציל אותו מחטא מרגלי	.  עליו תפלת משה הנישמ
נאמר במשלי (כ''א) סוס מוכ� ליו	 מלחמה ולה'  בחיי (הקדמה לפרשתינו)

שלמה המל� ע''ה יזהיר כל אד	 בפסוק זה שיעשה כל דבר שיצטר�  –התשועה 
לעשות, ובדר� הטבע כל מה שבכחו, ושימסור השאר בידי שמי	, כי הנס אינו חל 

דת הטבע, וע''כ יצטר� שיעשה ועיקר יצירת האד	 בנוי על מ אלא בחסרו� הטבע,
האד	 פעולות ועניני	 שיהיו הכנות להשיג בה� חפצו ולעמוד על משאלות לבו, 

שראוי לו שיכי� כלי זיי� וסוסי	 ומרכבות  ,כמי שרוצה ללכת למלחמה על אויביו
ימסר ביד אויביו, ואחר  , ח''וליו	 מלחמה, שא	 אינו מכי� ויסמו� על הנס

שעשה לו כל יכלתו והשתדל בכל כחו ועשה בדר� הטבע כל הכנותיו, אי� ראוי לו 
לא בהכנות האלה, כי יש אד	 שיאבד ורק בש	 יתעלה  ,לבטוח שיגיע אל רצונו

 �במלחמה ע	 כל ההכנות, ויש שינצל מבלעדיה�, וא''כ אי� עיקר התשועה בעני
יתעלה, שכ� כתיב (תהלי	 קמ''ז) לא בגבורת בש	 המלחמה להכנותיה	, רק 

כיו� שיהושע עשה כל מה שיכול  ולפ''ז י''להסוס יחפ� ולא בשוקי האיש ירצה. 
ונעשה עניו מוסר ממעשה מרי	,  שלקחדהיינו לעשות כדי לינצל מעצת מרגלי	, 

  תפלת משה להציל אותו מחטא מרגלי	.  שמהניכה לחידוש זה זביותר, 
  

משה מת ויהושע מכניס לאר�,  # נתנבאו אלדד ומידדדהא כבר  ופ� אחר,וי''ל בא
במדריגה  הוא הי'מסתברא שא''כ ו ,מנהיג החדשהלהיות  עתידיהושע שדהיינו 
, יותר משאר מרגלי	 פלל עליותלהמשה צרי�  ולכ�, שבעי	 זקני	יותר מה גדולה

 הנידבאמת לא מ י''לולפ''ז . יצרו גדול ממנוכל הגדול מחבירו שכבר אמרו חז''ל 
, יותר משאר מרגלי	 גדולה במדריגהתפלה על דבר כזה, אבל כיו� שיהושע הי' 

 התפלל משה כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, לכ�וממילא יצרו גדול ממנו, ש
, תפלה מהניכזה שנתחדש ע''י מדריגותיו בעבודת הש	, יצה''ר עליו, דעל  דוקא

 ד היצר הרע הרגיל, וע''ז לא מהנימצרק  י'מרגלי	 הנסיו� המשא''כ בשאר 
  .  תפלה

  
מנה  #(י''ג, ד') איתא ברמב''� ת� למטה ראוב� שמוע ב� זכור ) ואלה שמוג

נראה שראה למנות	 לפי מעלת הכתוב השבטי	 לא לדגליה	 ולא כתולדות	, 
רמב''� איתא בדהא צ''ע השלוחי	, כי הי' בה	 גדול מחבירו, ומנא	 לפי מעלת	. 

י� בישראל כ''ד, י''ג) ועל דעתי הי' יהושע מכלל שבעי	 הזקני	, כי אשמות, (
רבה אל האלקי	 יותר ממנו, וכאשר פירש משה מה	 שבעי	 זקני	 ראויי	 לק

דיהושע הי' במדריגה גדולה יותר  נראה מדבריוהי' מלוה את רבו עד הגבול עכ''ד. 
דבמני�  צ''עי	 יותר מכול	. רבה אל האלקקזקני	, ולכ� הי' ראוי להשבעי	 מכל 

הרמב''� הסדר הי' תלוי  רק מספר חמשה, ולפ' יהושע של המרגלי	 הי' זה
  מדריגת	, וא''כ הי' צרי� למנות יהושע ראשונה. ב
  

שבפסוקי	 האלו מרומזי	  )הרה''ק מדינוב זצ''לוי''ל עפ''י דברי האגרא דכלה (
י	 להוציא שני נשיאי מה שיהי' באחרית הימי	, ששבט יהודה ואפרי	 מוכנ

 ,ישראל, משיח ב� יוס�, ומשיח ב� דוד, ע''כ ג	 היו	 ב' נשיאיה	 עמדו באמונת	
אבל אני יודע  #וזה שנאמר שלח ל� אנשי	 וישרה בעיניה	 ארצינו הקדושה, 

איש אחד איש אחד תשלחו, דהיינו שרק משני  #  רקשש� מזה שבאחרית ימש
כמו שכעת  ,כל נשיא בה	, דרק אות� השני	 יהיו נשיאי ישראל #  שבטי	 ה	 יהיו

מה שהכניס את יששכר בי�  ולפ''ז מוב�נשיאי אות� השבטי	 עמדו באמונת	. 
יגא''ל ב''� יוס''�, להורות כי ג	 ב�  –יהודה לאפרי	, כי ש	 השליח של יששכר 

 שבאמת ''לולפ''ז יכ�.  י	וקספואל כמו ב� יהודה, ע''כ סדר של היוס� יהי' הג
אחר  ,מספר חמשהבהוא  של מרגלי	 ני� זהיהושע הי' גדול מכול	, והטע	 דבמ

 משיח ב� יוס� יגאל –, כדי לרמז שג	 ב� יוס� משבט יששכר # יגאל ב� יוס�
   משיח ב� דוד.  #  כמו יהודה ,לעתיד לבוא אותנו

  
 ,ודכיו� שקרא יהושע את משה רבינו בשמ שאחז''למה עפ''י  באופ� אחר, וי''ל

החת� סופר  ויאמר אדני משה כלא	 (י''א, כ''ח) נענש ומת בלא בני	 זכרי	.
משו	 חטא זה פחתו ממנו אות יו''ד  ,דלולא דמסתפינא אמינא כתב (תורת משה)

במעשה מרגלי	 קראוהו הושע ב� נו�, כמו ולכ� עכשיו  ,שהי' משמו מתולדתו
ע בלי ה' (ערכי� ל''ב) כ� ושהגדולה אות ה' משמו וקראוהו י שפחתו אנשי כנסת

דבאמת יהושע הי' במדריגה גדולה יותר  ולפ''ז י''לפחתו כא� אות יו''ד. 
רבו בשמו נפל ממדריגתו למהשבעי	 זקני	, אבל כיו� שחטא בזה שקרא 

  .הראשונה, ולא נחשב רק במספר חמשה כלפי האחרי	 שהיו גדולי	 ממנו
  

רא משה להושע ב� נו� יהושע'' יהושע ''ויק שמשה התפלל עלדעי''ז  ראהאבל נ
כי  #  חזר למדריגתו הראשונה כדמוכח בהרמב''� לקמ� (י''ד, כ''ד) והקדי	 הכתוב

�בעבור כי הוא הקדי	 לחלוק על המרגלי	 ויהס  ,א	 כלב ב� יפונה ויהושע ב� נו
בעבור גודל  ,אבל משה אמר ויהושע ב� נו� וכלב ב� יפונה חיו מ� האנשי	 ,כלב

מספר שלש, ויהושע  #י' כלב דבמני� שמות המרגלי	 ה צ''עחכמה. מעלת יהושע ב
, ולפי דבריו הסדר של השמות תלוי בחשיבות	, נמצא דכלב הי' גדול חמש # 

שיש חילוק בי� קוד	 תפלת משה ואחר תפלת משה, דקוד	  וע''כ צ''למיהושע. 
תו תפלת משה כלב הי' גדול מיהושע, אבל אחר תפלת משה יהושע חזר למדריג

  והי' גדול מכלב. ,הראשונה
  

  
נלב''ע כ''ב סיו� תשס''ד. הרבי  ,לזכר נשמת מורנו הרה''ק רבי ישראל מרדכי ב� הרה''ק רבי יוחנ� זצ''ל אדמו''ר מראחמסטריווקא ירושלי�

 זצ''ל נולד כבכור לאביו במוצאי שבועות שנת תרפ''ט, והוכנס לבריתו של א''א ע''י הבית אברה� מסלאני�. בהסתלקות אביו הרה''ק ר' יוחנ�
ורק אחרי הפצרות רבות הוכתר למלא מקו� אביו, אבל מתחילה סירב בתקיפות לקבל את הנהגת האדמורו''ת,  ,זצ''ל ביו� כ' כסלו תשמ''ב

ובפקידת זק� האדמורי''� האדמו''ר ממאחנובקא זצ''ל נענה לבקשת� והתחיל בהנהגתו. כל ימיו ברח מכבוד בתכלית הריחוק, וישב ועסק 
פניו בכל בתורה ימי� ולילות, ותמיד כשנכנסו אליו לחדרו מצאוהו יושב ולומד, מכל החוגי� באו להתבר� ממנו ולשאול בעצתו עד ששמו הל� ל

  העול�. נפטר בערב שבת קודש כ''ב סיו� בגיל ע''ה, והובא לקבורה במרומי הר הזיתי� בהאהל של טשערנאביל, ונקבר ש� ליד אביו זצ''ל.  
  

שבני תורה  ,פגשתי ש� ע� בני תורה ליטאי�, וא  פע� לא ראיתי דבר כזה ,בפע� הראשו� שבאתי להטיש של רבינו בשנת תשמ''ו בליל שב''ק
והוא תמיד עוסק בתורה (ער ליגט אי� לערנע�) ואפילו  ,אמרו לי שרבינו הוא אד� גדול מאד , ושאלתי לה� ע''ז,כאלו הולכי� לטיש של אדמו''ר

  כששר הניגו� ''קה אכסו '' הוא מהרהר בדברי הקצות החוש�. 
  

הדמות של רבינו הוא תמיד לפני, האבידה הגדולה שאבד לנו אי� לנו תמורתו ומרגישי�  ,ואע''פ שכבר עברו כמה שני� מפטירת האדמו''ר זצ''ל
יהי ,ובלע המות לנצח  ביל חסידיו, ובשביל כל כלל ישראל,חסרונו תמיד, אבל בטוח אני שרבינו יהי' מלי# יושר בשביל משפחתו הרמה, בש

  זכרו ברו�.
  

ולחתנו , ולרעיתו שתחי' הרשעל שליט''א קוואד, ולאביו הרבורעיתו שתחי' מעיר לי טוב לש''ב לר' יעקב מערמעלשטיי� נ''י מזל
 התורה ומצות, ויזכו לראות הרבה נחת על הכנסת בנ� ונכד� היקר יהודה נ''י לעול ,שתחי' הרב דוב פריעד שליט''א ולרעיתו

   . אכי''ר מכל יוצאי חלציה�ו מיהודה נ''י
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