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אמרי קודש
אמרי נועםמאת כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

וידבר משה אל ראשי המטות וגו' לאמור זה הדבר אשר צוה ה' )ל, ב(
]הזקן[ מווארקא זצללה"ה זי"ע: 'וידבר  פירש רבינו הק' מרן אדמו"ר 
משה אל ראש המטות', היינו שמשה רבינו ע"ה דיבר אל ראשי המטות, 
זהירים  ישראל שיהיו  לבות  לתוך  יכניסו  - שהמה  לאמור'  ישראל  'לבני 
ונשמרים בדיבורם, כי 'זה הדבר - אשר צוה ה'', כלומר מדיבור של האדם 
נעשה תורה וציווי ה', וכך הגיד בלשונו הק', אם אחד מישראל אומר בפיו 
שיעשה כך, נעשה מזה תורת ה', שמחוייב לקיים ולעשות הדבר במצות 
ה', ולא יחל דברו, א"כ מזה נראה כמה יקר וגבוה בעיני ה' כל דיבור של כל 
איש ישראלי.                  )תפארת שמואל פרשה זו אות א, פר' שמיני אות ב(

נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך )לא, ב(
לכאורה קשה למה לא נאמר 'נקום נקמת בנ"י לפני שתאסף', ויש 
שכמו  מהימנא,  רעיא  ע"ה,  רבינו  למשה  בזה  רימז  שהשי"ת  לפרש 
שבחיים חיותו היה מליץ טוב בעד כללות ישראל, שהיה מעתיר בעדם 
ולהכניעם תחתיהם, כך  ולוחם מלחמותיהם להפיל שונאיהם לפניהם 
גם אחרי פטירתו מעולם הזה, ימשיך להתפלל עליהם בכל עת שיקימו 
עליהם  שיתגברו  מרומים  בגנזי  עבורם  ויעתיר  להם,  להרע  שונאיהם 

ויכניעו אותם תחת רגליהם ויזכו לראות במפלתן.
 - המדינים'  מאת  ישראל  בני  נקמת  'נקום  הקב"ה  לו  שאמר  וזהו 
מדינים מלשון הכתוב )משלי יח, יט( ומדנים כבריח ארמון, ]לשון מריבה[, 
 - עמך'  אל  תאסף  'אחר  עמהם,  ישראל  שונאי  שיריבו  עת  בכל  ר"ל 
כלומר גם אחרי שכבר תאסף מזה העולם, תמשיך לנקום תמיד נקמת 
ישראל, היינו שתתפלל עליהם במרום ותמליץ טוב עבורם שיתגברו על 
 שונאיהם שלא יוכלו להרע להם.                        )תפארת שמואל אות ד(

 כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר )לא, כג(
יש לומר הרמז, 'כל דבר אשר יבוא באש' - ר"ל אם נכשל אדם ח"ו 
בעון הגאוה שהוא מיסוד האש, כמבואר בשערי קדושה מהרה"ק רבי 
)חלק א שער ב( שמיסוד האש נמשכת הגאוה הנקראת  זי"ע  ויטאל  חיים 
גסות הרוח, להיותו היסוד הקל וגבוה מכולם, ובכללה הכעס, כי מפני 
הגאוה מתכעס האדם כשאין עושים רצונו, עיי"ש, הנה העצה להעביר 
התורה  באש  היינו   - וטהר'  באש  'תעבירו   , היא  מכך  ולהנצל  זאת 
)אגדת בראשית א( אין אש אלא תורה, כלומר ע"י  שנקראת אש, כדאיתא 

לימוד תורה בהתלהבות, ]"מיט א ברען"[, בזה מבטלים הגאוה.
וזהו ענין אמרם ז"ל )יומא כא:( אש אוכלת אש, היינו אש התורה מכבה את 
הגאוה והכעס שנמשכים מיסוד האש ומביאה לידי הכנעה.                                                         
)אמרי מנחם פר' צו אות ה, עיין שם הענין 'כי אורייתא שמא דקוב"ה 
הוי )זוה"ק ח"ב צ:(, ומקרא כתוב )מלאכי ב, ה( ומפני שמי נחת הוא, ופירש 

רש"י ז"ל לשון הכנעה, שמביאה את האדם לידי הכנעה(

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד )לב, א(
בלשון  זצוקללה"ה  מגור  הרי"ם  החידושי  הרה"ק  בכתי"ק  מצאתי 
ובני ראובן אינו מובן שיהיו דבקים בנכסיהם כ"כ,  גד  קדשו: ענין בני 

ר'  ]מרן הרבי  ז"ל  והרה"ק אדמו"ר  זה,  יכנסו לארץ ישראל עבור  שלא 
בונם זצוקללה"ה זי"ע[ מפרשיסחא הגיד בשם ]אחד הצדיקים[ פירוש 
]לכן מחמת שצפו שעתיד  'מקנה רב' - שהיה להם קנין במשה רבם, 
להקבר בגיא, רצו להשאר דוקא מעבר הירדן[, וזה מפורש במשנה תורה 

)דברים לג, כא( וירא ראשית וגו' כי שם חלקת מחוקק ספון, עכ"ל.

הובא  וכן  לט,  דף  ז"ל, פסקי תשובה  פיעטרקאווסקי  ר' אברהם  )הגה"ח 
בשפת אמת פרשה זו שנת תר"מ, 'בשם הרב מפרשיסחא ז"ל פי' מקנה 

רב - שהיה להם קנין דביקות במרע"ה, עכ"ל.
ויש לציין שבס' משמחי לב מהרה"ח ר' ישראל פערלמוטער ז"ל אות כז 
הביאו בשם מרן הרבי מלובלין זצלללה"ה זי"ע, וכן הובא בשם משמואל 
פרשה זו שנת תר"ע ותרע"ח, 'הגיד הרבי הקדוש מלובלין ז"ל ומקנה רב 
- היינו שהיה להם קנין בהרב ולא יכלו להפרד ממנו, עכ"ל. לפי זה יתכן 

שהרבי ר' בונם זצללה"ה הזכיר זאת בשמו.
בס' תפארת הצדיקים עמ' כד מביא ששמע מהרה"ק רבי אורי יהושע אשר 
הק'[  היהודי  מרן  ]תלמיד  פרץ  רבי  'הרה"ק  אשר  זצללה"ה,  מקאלביעל  אלחנן 
מפשיסחא זצללה"ה היה רצונו לנסוע לארה"ק, וכשרצה ליטול רשות מרבו 
לא רצה לתת לו, ולא ידע על מה ולמה. לאחר זמן מועט חלה רבי פרץ ובא 
אליו היהודי הק' לבקרו ושאלו בבדיחותא אם עוד בדעתו לנסוע לארה"ק, 
ענהו רבי פרץ: כתוב ומקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן, לכאורה יש להבין 
מה שבח הוא להצדיקים בני גד ובני ראובן, אך הענין הוא ומקנה רב - שהיה 
להם קנין בהרב שלהם, וכיון שמשה רבע"ה נקבר בעבר הירדן אינם רוצים 
אני  כן  פרץ:  רבי  וסיים  והועילה טענתם,  בכאן,  להשאר  רק  להפרד ממנו, 
רואה שרבינו יסתלק מן העוה"ז בזמן קרוב, על כן גם אנכי אין בדעתי עוד 
להיות בארה"ק רק להיות יחד עם רבינו, כי יש לי קנין בו, וכן היה, שהרה"ק 

רבי פרץ נסתלק אז, ובתוך זמן קצר נסתלק רבינו היהודי זצ"ל'.
בס' שפתי קודש דף לז הובא בשם מרן הרבי ר' בעריש מביאלא זצללה"ה 
זי"ע שאמר כי 'מה ששאלו בני גד ובני ראובן לקבל נחלתם מעבר הירדן, 
רצונם היה להוסיף קדושת ארץ ישראל', והובא שם הגהה מהגה"צ רבי 
תלמידו  'בשם  ששמע  מה  שציין  קאלביעל,  אב"ד  זצ"ל,  הכהן  נטע  נתן 
שרצו  שמה  הזקן[  רבינו  ]הוא  זצוקללה"ה,  מאלכסנדר  הרה"ק  אדמו"ר 
לקבל נחלתם מעבר הירדן, זה מפני שמקנה רב, היינו קנין ודביקות ברבם 

הקדוש היה לבני גד וגו' עצום מאוד, וצפו שעתיד להקבר בגיא'.

אלה מסעי בני ישראל )לג, א(
איתא במדרש )ב"ר מ, ו( באברהם כתיב )בראשית יג, ג( וילך למסעיו וכו', 

ובישראל כתיב אלה מסעי בני ישראל.
גדול,  ועד  מקטן  הקדושים  אבותינו  מעשי  כל  הנה  כי  פירושו,  ונראה 
מובן שלא היה שום דבר במקרה, נמצא שכאשר אברהם היה בדרך ללכת 
ג"כ מכוונת בהשגחה פרטית כמו ביאתו  לארץ כנען, היתה נסיעתו בדרך 
כמו  במסעו,  שהיה  מקום  בכל  שם,  להיות  צריך  שהיה  היינו  כנען,  לארץ 
בארץ כנען שצוה לו השם, וככה מעשה אבות סימן לבנים, בכל מסעיהם, 

שהכל מכוון בהשגחה פרטית, כל צעד ושעל.
וזהו שאמרו 'באברהם כתיב וילך למסעיו' - שהיה הולך למסעיו כמו 
שהיה הולך לארץ כנען, 'ובישראל כתיב אלה מסעי' - ר"ל כמו שאירע 
לאברהם אירע לבניו, ששם גם כן היה כן.      )קול שמחה פר' לך לך אות ה( 

גליון זה נתנדב ע"י ידידנו היקרים מזכי הרבים

הרה"ח ר' חיים לנציצקי שליט"א, 
 ירושלים  לרגל אירוסי 

בתו הכלה תחי' עב"ג ני"ו
בשעטו"מ במזל טוב

הרב בצלאל מרדכי שוחט שליט"א, 
נכד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

לרגל הולדת הבת תחי'
בשעטו"מ ובמזל טוב

הרה"ג ר' זאב וואלף מקובר שליט"א, 
בני ברק לרגל אירוסי בנו היקר 

החתן ירחמיאל ישראל יצחק ני"ו 
עב"ג תחי' בשעטו"מ ובמזל טוב

 הר"ר נפתלי מנחם ב"ר ישראל 
טיברג הי"ו, בורו פארק 
לרגל הולדת הבן שי'
בשעטו"מ ובמזל טוב

•   ברכות מזלא טבא וגדיא יאה מוגשת בזאת  •
להאי גברא רבא ויקירא, מעוז ומגדל, צנא מלא ספרא, חריף ובקי טובא, 

הרה"ג ר' זאב וואלף מקובר שליט"א, ר"מ בישיבתינו הק' 
לרגל השמחה שבמעונו באירוסי בנו הגדול, ממצוייני ישיבתינו הק' 

החתן ירחמיאל ישראל יצחק ני"ו עב"ג תחי' בשעטו"מ ובמזל טוב.

יזכה לראות מזיווג זה ומכל יוצ"ח שובע שמחות ורב נחת מתוך הרחבה וכט"ס !

כעתירת וברכת השמחים בשמחתו:   אברכי אנ"ש בבני ברק

הר"ר ירחמיאל ישראל גרליץ הי"ו, 
בורו פארק לרגל הולדת הנכד שי'

בשעה טובה ומוצלחת
ובמזל טוב

הרה"ח ר' יעקב צבי גוטמן שליט"א,
בורו פארק  לע"נ חותנו הרה"ח ר'

משה יוסף ב"ר אליעזר ז"ל
נלב"ע ד' מנחם אב תשנ"ג

הרה"ח ר' אליעזר גראסמאן שליט"א, 
בארא פארק  לרגל הולדת הנכד שי'

בן לחתנו הר"ר אהרן יחיאל 
ראזענבלום הי"ו בשעטו"מ ובמז"ט

לע"נ נפש נקי וצדיק, הב' החסיד 
יהודה משה זללה"ה, בן יבלח"ט 
הגה"ח מורינו רבי אליעזר יצחק 

שליט"א, נלב"ע ד' מנחם אב תשס"ה

צירוף השם הנכבד המאיר בחודש אב הוא הוי"ה, ויוצא מראשי תיבות 
לה'  לעם  נהיית  הזה  ה'יום  י'שראל  ו'שמע  ה'סכת  ט(  כז,  )דברים  הפסוק 

אלקיך )משנת חסידים תמוז אב ב, א(.
ויש לומר הענין בהקדם מה דאיתא בגמרא )ברכות סג:( כשנכנסו רבותינו 
ישראל  ושמע  הסכת  ודרש,  תורה  בכבוד  יהודה  רבי  פתח  ביבנה  לכרם 
לישראל,  תורה  ניתנה  היום  אותו  וכי  אלקיך,  לה'  לעם  נהיית  הזה  היום 
על  תורה  שחביבה  ללמדך  אלא  היה,  שנה  ארבעים  סוף  יום  אותו  והלא 
זו  וצ"ב למה דרש דרשה  סיני,  כיום שניתנה מהר  ויום  יום  לומדיה בכל 

דוקא כשנכנסו לכרם ביבנה.
נו:( שקודם חורבן בית המקדש  )גיטין  ונראה המכוון כפי המבואר בגמ' 
ומאז  וחכמיה,  יבנה  לי  תן  קיסר  מאספסיינוס  זכאי  בן  יוחנן  רבי  ביקש 
גלתה סנהדרין מירושלים ליבנה )ר"ה לא.(, והיו יושבים שם שורות שורות 
כשנכנסו  לזאת  א(,  ד,  ברכות  )ירושלמי  בתורה  ועוסקים  חכמים  תלמידי  של 
רבותינו לכרם ביבנה, ביקש רבי יהודה לחזק ולעורר לב הלומדים ביבנה, 
מבית  כבוד  וניטל  יקרנו  וגלה  מקדשנו  בית  ושמם  עירנו  שחרבה  שאף 
חיינו, עד שנתבטלה לימוד התורה שבירושלים ועברה ליבנה, עם כל זאת 
לימוד  את  ולייקר  להחשיב  מישראל  אחד  כל  על  מוטל  בגולה  עתה  גם 
התורה שלו, וזהו שדרש 'הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם לה' 
אלקיך', היינו כמו שכתב רבינו סעדיה גאון ז"ל )אמונות ודעות מאמר ג אות ז( 
אומתינו בני ישראל אינה אומה אלא בתורתה, היינו שלא נתייחדו ישראל 
בארץ מיוחדת בדוקא או בלשון מסויים כשאר אומות העולם, אלא עיקר 
ייחודם היא בתורה בלבד, כאשר על כן ניתנה תורה במדבר דייקא, להורות 
שכל מקום ראוי ללימוד התורה, 'וכי אותו היום ניתנה תורה, אלא ללמדך 
שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה מהר סיני', היינו כי 
באמת כן הוא, שכל איש ישראל באשר הוא, כשעוסק בתורה הק' הריהו 
כאילו עומד עתה לפני הר סיני ממש, ומקבל כעת את התורה מהשי"ת, 
דאשתדל  מאן  קעט:(  )ח"ג  בזוה"ק  כדאיתא  התורה,  את  מלמדו  ית'  והוא 
באורייתא כאילו קאים כל יומא על טורא דסיני וקביל אורייתא, וכאשר 
יתן זאת אל לבו ויצייר זאת לעצמו תהיה התורה חביבה עליו, וזאת היתה 
חפצו ורצונו של רבי יהודה, לעורר בקרבם חביבות התורה גם עתה בגולה.
מדחי  שעברו  בעת  הדורות,  כל  במשך  ישראל  התחזקו  זה  ובאופן 
ולייקר עד למאוד את לימוד תורתם,  אל דחי, גולה אחר גולה, להחשיב 
כמאמרינו בסליחות )זכור ברית( העיר הקודש והמחוזות היו לחרפה ולביזות 
נהוג  ולכן  הזאת.  התורה  רק  שיור  ואין  וגנוזות  טבועות  מחמדיה  וכל 
בתשעת הימים להוסיף בשמחה של מצוה על ידי עריכת סעודת מרעים 
הצדיקים  מן  אחד  כמאמר  ג(,  איכה  ליקוטים  אמת  דברי  )עי'  מסכתא  בסיום 
זצללה"ה שבמקום להאריך ולקונן בימים אלו על מה שנאבד מאתנו יש 

לשמוח בתורה הק' אשר עדיין נשארה עמנו.
ה'סכת  זה,  מפסוק  יוצא  אב  בחודש  המאיר  השם  שצירוף  הענין  וזהו 
בין  ימי  הללו,  בימים  כי  להורות  לעם,  נהיית  הזה  ה'יום  י'שראל  ו'שמע 
המצרים, הזמן נכון לכל איש ישראל לקנות ולסגל לעצמו התבוננות זו של 
חשיבות וחביבות התורה בכל עת וזמן, וכמבואר בספה"ק מאור ושמש )פר' 
בלק ד"ה ונראה( שהיות שבימים אלו הוא עת תגבורת הדינים, צריכים לעסוק 

בהם בתורה שבעל פה, כדי להמתיק הגבורות ולהמשיך מדות הרחמים.
וזאת עבודת כל אחד מאתנו להתחזק בענין הזה, כדוגמת מה שחיזק 
רבי יהודה את התלמידים ביבנה, לידע ולהבין יקרת רום ערך גודל מעלת 
לימוד תורתינו, שנחשבת כשעת מתן תורה ממש, וכאז כן עתה השי"ת 
חביבות  את  לעצמנו  ולסגל  לקנות  נזכה  ועי"ז  הק',  תורתו  את  מלמדנו 
התורה, שהתורה שאנו לומדים תהא חשובה וחביבה בעיננו כיום שניתנה 

תורה לישראל.
השי"ת יעזרנו לזכות לחביבות התורה ולהתחזקות בלימודה, ובכח זה 
נוכל להמתיק את הדינים לרחמים, עדי נזכה לגאולה השלימה, בבנין בית 
מקדשינו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.              ]מתוך ס"ג פר' פנחס תשע"ה[


