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  .ה"ב

  פתח דבר

 'ת ר"הרההחתן , על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו' אנו מודים לה

  . שיחיומושקא' חי מרת  והכלה המהוללהעוזיאל הכהן

שהואילו לבוא לשמוח אתנו ביום שמחת , ידידים ומכירים, התודה והברכה לכל קרובי המשפחה

בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות , ואותנו כולנו, ולברך את החתן והכלה שיחיו, לבבנו

  .וברוחניות

ר "ק אדמו"הנהגת כד  על יסו–בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את המשתתפים בשמחתנו 

,  בתשורה מיוחדת– ע"מושקא זי' והרבנית הצדקנית מרת חיר "ק אדמו"ע בחתונת כ"צ נ"מהוריי

   :הכוללת

 משיחת - " ונשקפה על פני הישימון) "כ, כאחוקת (י על הפסוק "ביאור בפירוש רש) א( :הכוללת

: ר"ק אדמו"צילום כתי) ב(, ר"ק אדמו"י כ"כפי שהוגה ע, ט"תשל'ב תמוז ה"י, בלק- חוקת' ק פ"מוצש

, פלדמן' דוד שי' ת ר"הרה, ז של הכלה"שזכה לקבל אא(ל "על שאלות המניחים בשיחה הנ מענות) 1(

  .)כמה מהצילומים הוקטנו מגדלם המקורי (ל"פ המענות הנ"הגהת השיחה כפי שנרשמה ע) 2(

בברכות מאליפות מנפש , וי יחי"בתוך כלל אחינו בנ, יברך אתכם ואותנו, הוא יתברך, ל הטוב- הא

  .י משיח צדקנו בקרוב ממש"בגאולה האמיתית והשלימה ע, ועד בשר

  מוקיריהם ומכבדיהם

  'גורארימשפחת                 ןוויינשטיימשפחת 
  

  ב"פתש'ה, ד סיון"יו

  .י.נ, ברוקלין
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  ט"תשל'ה, ב תמוז"י, פ חוקת־בלק"משיחת מוצאי ש. ד"בס

אותה " :ּפשט ָאטייטאון , "ושקפה"י אויף " זיך רשלטעטש, 1"הישימוןושקפה על פי "אין דעם פסוק . א
 –" שקפה על פי הישימון" איז ")ראש הפסגה(" זיך פריער טעדר ס וועגן וועלכע ע"פסגה"ז די ַא, "הגהפס

  ".םמר שהוא שמדב'  והוא ל,על פי המקום ששמו ישימון"

ון מ הישילד עמ והעו,בריאט שגזה בימה של ,וןמישיא ושקפה הבאר על פי ה"ד: "י" רשגטך זָאדערָא
  ".ומאחכך דרש רבי ת"סיים מי "ך איז רש און דערָא". והיא הבאר, כברה ביםןימ ורואה כטמבי

 שייכות צו  ַאט הָאסָאדז ה ַאח הוכ ַאסאיז ע,  אין מדרשטיטיס ש עין ווָאן ַאּפרָא ַאגטי ברע"ס בשעת רשווָא
דה המישבת דברי גא" ר ָאגטז ער ברע ַא2 אין ספר בראשיתטגעזָאג שוין טי הָא"י רש וו,ו של מקראטפשו

  ".המקרא

עס  עּפטקרא בלייבל מו שט און אין פשו,קראמו של טיישב פשומ יטס איז דה ווָאגן אאיז ַא'יב סאום רוָאוו[
  )].4יך בפרשתואו (3מ" בכטגעפי'ווי מ, "דעתילא י"י " רשעמולט דטגזָא –דיק ַאטרש פַאטי

 ,א"ך ד און דערָא,רושפי טןעם ערשד פריער , צוויי פירושיםטי ברעג" רשתז בשע ַא5ללאיז ידוע דער כ'און ס
  .קראל מו שטר צו פשות קרוב יויזז דער ערשטער פירוש א הוכחה ַאידן איז דערפו

יי ו צוען דָאן זיין דעם עיז איקדים ַאמ י"ז רשאי, שקוליםן יעיפירושים זיידע ז ברום בשעת ַאווָא[
י "וויבַאלד ַאז רש,  פַאר דעם צווייטן זיי אייערט שרייבן אוטפרמי יך איז ער ז דערָאט און ערש,6םפירושי

 ווָאס –) 7"אחת דבר אלקים שתים זו שמעתי"אין ַאן אופן פון (קען יט שרייבן ביידע פירושים בבת אחת 
  ; דער ערשטער ּפירוש איז עטער צו פשוטו של מקראדעמולט איז עס יט קיין הוכחה ַאז

ָאר ער הויבט ָאן גלייך מיטן , י איז יט מקדים ַאז אין דעם עין זייען דָא צווי פירושים"ָאבער ווען רש
 איז דָאס ַא הוכחה ַאז דער ערשטער פירוש איז –און דערָאך ברעגט ער דעם צווייטן פירוש , ערשטן פירוש
  ,] צו פשוטו של מקראקרוב יותר

 רף מען זוכן ַא דַא,) קשיא אויף אים ַאאיז דָא'ס(טיק  גלַאןצזוי ווי דער ערשטער פירוש איז יט איגַאר ַאָא
  .צווייטן פירוש

 ווי פשוטו של מקראך ווייטער פון  ואדרבה ער איז ָא, מספיקטליין איז אויך יאון דער צווייטער פירוש ַא
  .ן פירושט הוספה צום ערש ַאסלר ַאי ָא" אים רשטר ברעג דערפַאסווָא, דער ערשטער פירוש

קומען צום רף מען ָאר דַאס דערפַאָאוו( איז דער ערשטער פירוש יט מספיק סרווָא פַא:רשטייןרף מען פַאדַא
ר צווייטער ערער ווי דעמקרא מרט קרוב יותר צו פשוטו של בער פָאס איז ער ָארווָאון פַאא, )צווייטן פירוש

  .פירוש

--------------------------------------------------------  
 .כ, כא) וקתח( פרשתו 1
 .שם 2
 .2ג להערה " שוה1' ה ע"ש ח" בלקו סמו3
 .יא,  שם4
 .ועוד.  ואילך141ע "א ס"ש חי"ו ראה לק5
 . שםש"קול ב'ת . ד,פ תשא לב"י עה"שאה פר ר– לדוגמא 6
 .יב,  תהלים סב7



מנישואי  וחימזכרת  הכהן  וויינשטייןשיחיומושקא ' עוזיאל  ו –   ן "י ו סי  ב"פתש'הד 

 – ה –

  :רשטייןען פַאמרף אויך דַא. ב

רף רו דַאמ יט בשם אוסגט דָאאון זָא, ייט אין מדרשטס שן עין ווָא ַאּפרָאי ברעגט ַא"ז רש ַאמ"געפיט בכ'מ
  ?"אמך דרש רבי חחוכ"ן גי זָא"רף רש דַאסרווָאין פַאירשטען פַאמ

 אין ן או,9 אין מדרש רבה,8אומ אין מדרש תח:מ" מען בכטי ברעגט געפי"ס רשעם פירוש ווָאד :ערמכָא
  – 10ירושלמי

ן די שוק צוויל חי ַאיז דָאא'ז ס ַא,דיקַאטשר איז פַא,"אמך דרש רבי תחוכ"י איז מדגיש "ז רשלד ַאון וויבַאא
י מדגיש "ז רשר אי דערפַאןאו – פשוטו של מקרא איז וגע אין סוק ווָאל חיס איז ַא און דָא,ל"ות המלע מקוַא
תאים צו פשוטו של מא איז מחות אין מדרש טס שטייז דוקא דער עין ווָאד ַאל וויבַא,"חומאת רבי שכך דר"

  .מקרא

ער פירוש דז דוקא יס ארווָא פַאן או,ל"ות המקומ די ןוקים צווישלען די חייס זי ווָא:רשטייןרף מען פַאדַא
  .שוטו של מקרא שטייט אין מדרש תחומא מתאים צו פסווָא

אותה "גייט אויף " ושקפה"ַאז , 12י ברעגט" פירוש הראשון ווָאס רש11דער: איז דער ביאור אין דעם. ג
און דערפַאר קען , לשון קבה" פסגה"איז דָאך ָאבער , איז לשון זכר)" הפסגה (ראש"פ ַאז "ווָאס אע" [הפסגה

און ,  פסגהגַאצעלד ַאז פון דָארטן הָאט מען געזעהן די וויבַא, )קבה' בל" (ושקפה"מען זָאגן אויף דערויף 
  :ווָארום אויף דערויף איז דָא ַא קשיא, איז יט מספיק, "] הפסגהראש"יט ָאר 

חליאל ומחליאל במות "ַאז דער באר איז געגַאגען , אין פשוטם של כתובים רעדט זיך דָא וועגן דער באר
 " הפסגהאותה " איז ווי פַאסט ַאהער ַאז – 13"שם בטלה הבאר"ווָאס (" 'ומבמות הגיא אשר בשדה מואב גו

  !?"שקפה על פי הישימון"איז 

זָאל 'כדי מ" (ראש הפסגה"דַארף הָאבן ַא סימן וואו איז דער 'קען יט זָאגן ַאז דָאס איז דערפַאר ווָאס מ'מ
במות הגיא אשר "וען אידן זייען געווען אין  ווָארום עס רעדט זיך דָאך ו–) וויסן וואו דער באר איז געגַאגען

ובמילא דַארפן זיי יט הָאבן קייע , "ראש הפסגה"הָאבן זיי ַאליין געזעהן דעם ". בשדה מואב ראש הפסגה
  .זייטיקע סימים אויף דערויף

יט  איז –דַארף הָאבן דעם סימן צוליב די דורות הבאים 'וועט זָאגן ַאז מ'אויב מ' אפי: ועוד ועיקר
 איז 14פריערי "און ווי פרש, ַא פלַאכער ָארט, "מדבר שהוא שמם"איז ַא " ישימון"וויבַאלד ַאז : פַארשטַאדיק

! ? ווָאס איז דָארטן דָאאייציגען הראיז ווָאס דַארפען הָאבן ַא סימן אויף דעם , שווהדער גַאצער שטח געווען 
און דער צווייטער , הר סיי געווען פון צווייטן זייט מדבר לגבי מואבאיז , די צוויי ַאדערע ווָאס זייען געבליבן(

  !?)הר על גבי הראיז געווען 

ז קומט דָאס "ווָאס עפ, גייט אויפן באר" ושקפה"ַאז , י דעם צווייטן פירוש"און דערפַאר ברעגט רש. ד
, לשון קבה, "ושקפה"שטייט און דערפַאר [בהמשך צו די פריערדיקע פסוקים וועלכע רעדן וועגן דער באר 

--------------------------------------------------------  
 ).סוף פיסקא כא(פ " עה8
 ).בסופו. ( ט,ה"ר פ" קה. ד,ב"ר פכ" ויק9

 .ד"הט סוף "אים פל כ10
 .ר"ק אדמו"י כ" הוגה ע–מכאן עד סיום השיחה  11
 .כ,  פרשתו כא12
 .פ"י עה" פרש13
 .כב,  כ14
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שקפה על פי "ַאז דער באר איז , ]איז לשון קבה" באר"וויבַאלד ַאז , "' גוחפרוהבאר  "15שטייט'ד ווי ס"ע
  ".הישימון

בשעת , "שקפה על פי הישימון"איז " באר"ווי קען מען זָאגן ַאז דער : ז איז יט פַארשטַאדיק"ָאבער עפ
  ?" הבארבטלה"איז " במות הגיא אשר בשדה מואב"אין ) י זָאגט ַאז"רש(

ווָאס דערפַאר איז ָאך , "בזכות מרים" ַאז דער באר איז געווען 16י הָאט שוין געזָאגט פריער"ובפרט ווי רש[
 ָאר – 18ז עי הכבוד דבזכות אהרן" ועד– 17"מים לעדה' לא הי"איז " ותמת שם מרים"דערויף ווָאס 

הָאט דָאך געמוזט , "מת משה"איז ָאך דערויף ווָאס , 19יקגעקומען בזכותו של משהדערָאך איז דער באר צור
  "].בטלה הבאר"זיין 

  :והביאור בזה, "שגזה בימה של טבריא "–י "אויף דערויף זָאגט רש

זעט 'און ווי מ, 20" את העדה ואת בעירםוהשקית"זָאל זיין דער ' ַאז ס–די פעולה פון דעם באר איז געווען 
און , איז געווען אויך פריער) פון וועלכן דער באר איז ַארויסגעקומען(טות ַאז די מציאות פון דעם סלע בפש
איז 'ביז ַאז ס. 21איז יטָא קיין ווַאסער'אויף דעם ווָאס ס" 'וירב העם עם משה גו"כ איז געווען דער "אעפ

  .22"ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם"געווען דער 

 פעולת" (ויצאו מים"איז בטל געווָארן דער 'מייט ַאז ס" בטלה הבאר"יז פַארשטַאדיק ַאז ווָאס דערפון א
און אויף , "גזה בימה של טבריא"ָאר , ָאבער די מציאות פון דעם סלע איז געבליבן אויך דערָאך). הבאר

סלע עגול ועשוי  "ער זעט ַא, "העומד על הישימון מביט ורואה כמין כברה בים"דערויף זָאגט מען ַאז 
  .ווָאס דָאס איז דער סלע פון וועלכן דער באר איז ַארויסגעקומען, 23"ככברה

וויבַאלד ַאז לויט דעם פירוש גייט דער , י געדַארפט ברעגען ָאר דעם צווייטן פירוש"ז הָאט דָאך רש"עפ. ה
ווָאס מצד דער ,  ַאן ַאדער קשיא איז ָאבער דָא–כפשטות הכתובים , "באר"אויפן " ושקפה על פי הישימון"

י ַאלס "און דערפַאר ברעגט דָאס רש(מ ווי דער ערשטער פירוש "קשיא איז דער פירוש ָאך ווייטער פון פשש
  ):דעם צווייטן פירוש

איז משמע ַאז עס רעדט זיך וועגן ָאך ַאן עין ווָאס איז געווען , ו המוסיף"בוא, "שקפהו"פון דעם לשון 
  ".הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה" ווען דער באר איז געווען אין זמןבאותו ה

אלה " געהערט דָארט –און ביז סוף חיי משה , 24"בגיא"ח שבט זייען שוין אידן געווען "און וויבַאלד ַאז בר
 זעלבן איז געווען אין דעם" ושקפה על פי הישימון"ווָאלט מען געדַארפט זָאגן ַאז , "הדברים אשר דבר משה

  .ח שבט" ר–זמן 

--------------------------------------------------------  
 .יח,  פרשתו כא15
 .ב, פ שם כ" עה16
 .א־ב,  שם17
 .א, י שם כא" רש18
 .א,  תעית ט19
 .ח,  פרשתו שם20
 .ואילך,  שם ג21
 .יא,  שם22
 .א,  שבת לה–ה כמין "י ד" פרש23
 .מו, שם ד. ג,  דברים א24
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גזה בימה של "גייט אויף דעם ווָאס דער באר איז " ושקפה על פי הישימון"ָאבער לויט דעם פירוש ַאז 
 ווָאס דער באר איז ז"לאחאיז געווען ַא משך זמן " ושקפה על פי הישימון"וועט אויסקומען ַאז , "טבריא

" גזה בימה של טבריא"ווָארום דער באר איז , )באותו הזמןאון יט " (ראש הפסגה' הגיא גו"געווען אין 
) פ סברא"ע(ָאדער , קודם שעברו את הירדן, ")בטלה הבאר"ווָאס דעמולט ערשט (ערשט לאחר מות משה 

  ).ווען זיי הָאבן כובש געווען ימה של טבריא(כשכסו לארץ 

, 25"אשור"י זָאגט בוגע צו "ווי רש, " העתידעל שם"געפיט טַאקע ַאז אין פסוק ווערן דערמָאט עיים 'מ
  . דָאס איז ָאבער יט קיין גלַאטער אופן אין לימוד פון פשוטו של מקרא–מ "ובכ, "26חל אשכול"און בוגע צו 

איז געווען 'ווָאס דערפון איז משמע ַאז ס, ו המוסיף"בוא, "שקפה על פי הישימוןו"שטייט 'ובפרט ַאז ס
  .ל"כ, "ראש הפסגה' הגיא גו"דער באר איז געווען אין באותו הזמן ווָאס 

און דערפַאר , מ ָאכמער פון דעם ערשטן פירוש"איז דער פירוש ווייטער פון פשש, און צוליב דער קשיא
  .י ַאלס ַא צווייטער פירוש"ברעגט דָאס רש

  ":כך דרש רבי תחומא"י איז מוסיף "דער ביאור אין דעם ווָאס רש. ו

, "הר הכרמל דגרים בפרק במה מדליקין בעין זה"איז " הר הישימון" שטייט ַאז 27י הירושלמיאין מפרש
 ויצפה ויראה כמין כברה בים הר הכרמלהרוצה לראות בארה של מרים יעלה לראש : "ווָאס דָארטן שטייט

  ".וזו היא בארה של מרים

  :ווָארום, דָאס איז ָאבער ַא פירוש תמוה ווָאס לא זכיתי להבין

השקף על פי  הפעור 28ראש) "ועיקר(אויך , "ושקפה על פי הישימון"איז געזָאגט געווָארן 'ווען ס
 הָאט דָאך –י " מחוץ פון אהמזרחיאין דעם גבול , "מזרחהעבר הירדן "זייען אידן געווען אין , "הישימון

קען זיי זעהן פון 'באר און בעל פעור ַאז מקיין ָארט יט ַאז זייעדיק דָארטן זָאלן זיי זָאגן ַא סימן אויף דעם 
  !לעבן ים התיכון, י" של אבמערבהווָאס געפיט זיך " הר הכרמל"

הָאבן אידן געזָאגט אין דער שירה ַאז דער , ובפשטות דַארף מען זָאגן ַאז זייעדיק אין עבר הירדן מזרחה
קען זעהן פון דעם ָארט 'וועלכן מ") טבריאגזה בימה של ("וועט זיין אין ַאן ָארט , לאחרי מות משה, באר

  ,"ימה של טבריא"לעבן שפת , "ישימון "–) ָאדער בסמיכותו(וואו זיי געפיען זיך 

ימה של "ווָאס דָארטן איז  (ועוגווָאס דעם ָארט הָאבן שוין אידן אייגעומען בעת כיבוש ארץ סיחון 
 הָאבן זיי פון דָארטן געזעהן ימה – 29"טות וחצי המטהשי המ"און דָארטן הָאבן זיך בַאזעצט די , ")טבריא

  ."גזה בימה של טבריא"של טבריא ווָאס דער באר 

כך דרש רבי ("י ברעגט דעם פירוש פון מדרש תחומא דוקא "ז וועט מען פַארשטיין פַארווָאס רש"עפ. ז
  "):תחומא

--------------------------------------------------------  
 .יד, פ בראשית ב"י עה"רש פ25
 .כד, פ דברים א"י עה" פרש26
27מ" פ. 
 ).מט, מסעי לג" (מבית הישימות"ולהעיר גם . כח,  בלק כג28
 .לג ואילך,  ראה מטות לב29
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שטייט דער , און סיי אין מדרש רבה,  ירושלמיסיי אין, אין די ַאדערע ערטער וואו עס ברעגט זיך דער עין
  ". הישימוןהר"און יט , סתם" ישימון"כ אין מדרש תחומא ווָאס דָארטן שטייט "משא, " הישימוןהר"לשון 

ווָארום אין פסוק ווערט דערמָאט , "הר"איז יט קיין " ישימון"ווָאס פון פשטות הכתובים קומט אויס ַאז 
  ;ַא מקום גבוה, "פסגה"און עס ווערט דערמָאט דער עין פון , ַא מקום מוך, "גיא"דער עין פון 

ַאז , איז פַארשטַאדיק, "הישימון) ָאדער גיא (הר"און יט , סתם" ישימון"און וויבַאלד ַאז אין פסוק שטייט 
דָאס איז ַא ; "הר) "און יט קיין, טָאל(איז יט קיין 'ס, דָאס איז ַא שטח ווָאס איז גלייך מיט פי הארץ

  .ָאבער אין ַאדערע זַאכן איז עס גלייך מיט כל הארץ, "מדבר שהוא שמם"

אויף צו זעהן בארה של " הר הישימון"דַארף יט ָאקומען צו 'איז אויך פַארשטַאדיק בפשטות ַאז מ'און ס
  ":הר"יט קיין , סתם" ישימון"קען דָאס זעהן פון ' ווָארום מ–" גזה בימה של טבריא"מרים ווָאס 

ווָאס געפיט זיך אין " ימה של טבריא"און פון דָארטן וויל מען זעהן , י" של אמערבהגעפיט זיך אין 'בשעת מ
מיט " הר הכרמל" וויבַאלד ַאז צווישן –"  הכרמלראש הר"מוז מען ַארויפגיין אויף , י" פון אהמזרחיגבול 

קען מען , )'אילות וכו, ערים(כ עיי ישוב "צווישן זייען דָא כואון , איז דָא ַא מרחק גדול" ימה של טבריא"
  ;" הכרמלהרראש "דַארף ַארויפגיין אויף 'ָאר מ, דָאס יט זעהן פון ַא שטח רגיל

ווָאס דָארטן הָאבן זיך געפוען " (ימה של טבריא" שפת לעבן, געפיט זיך ָאבער אין עבר הירדן מזרחה'ווען מ
אויף צו זעהן ")  הישימוןהר(" דַארף מען יט ַארויפגיין אויף ַא הויכן בַארג –") המטהשי המטות וחצי "
  .ַא שטח רגיל, סתם" ישימון"קען דָאס זעהן פון 'ָאר מ, "ימה של טבריא"

סתם " ישימון"וויבַאלד ַאז ָאר אין מדרש תחומא שטייט , "כך דרש רבי תחומא"י "און דערפַאר זָאגט רש
ָאר ַא , "הר" און פון פשטות הכתובים איז פַארשטַאדיק ַאז דָאס איז יט געווען קיין –") הישימון הר"יט (

  .ל"כ. שטח רגיל

י פון " ברעגט ָאבער רש–" הר הישימון"און יט , סתם" ישימון" שטייט 30ר"פ ַאז אין במדב"און אע. ח
כ אין "משא, "כמין כברה"און יט , " תורכמלא"ר שטייט "וויבַאלד ַאז אין במדב, מדרש תחומא דוקא

  ".כמין כברה" שטייט דָארטן 31י"פ גירסת רש"ווָאס ע, מדרש תחומא

  :והביאור בזה

זָאגן ַאז דער סלע ווָאס ) ווָארום א, "כמלא תור"איז געווען " בארה של מרים"מ קען מען יט זָאגן ַאז "פ פשש"ע
און אויף ,  איז עס ַא תמיהה גדולה–" כמלא תור"ען מעריט ווי  המחה איז געווכלהָאט משקה געווען את 

כמלא " מיט ווָאס וועט זיך אויסטיילען דער שטח פון דעם – ועיקר) ב; דערויף דַארף מען ָאקומען צו ַא ס וסף
  ?הישימוןפ " עושקפה –ווָאס דערפַאר וועט מען דָאס בַאמערקען " ימה של טבריא"פון די ווַאסערן פון " תור

ָאר ,  פון דעם סלעשטחווָאס דעמולט רעדט זיך יט וועגן דעם , "כמין כברה"איז געווען 'כ אויב ס"משא
און דערפַאר איז ער ראה , ")כמין כברה(" ַאז דער ָארט איז בדל און משוה פון מי הים – מראהוועגן זיין 

  .ושקף

_________   _________  

--------------------------------------------------------  
 .כו, ט" פי30
 . ראה תחומא באבער בהגהות31
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  א

  :ט"תשל, ב תמוז"י, בלק-ק חוקת"עדות מוצשולותיהם בהמדובר בהתומעה להמיחים על שא

מאחר שפסוקים אלו מדברים אודות , איו מספיק' הא' תבאר שהפי, "ושקפה על פי הישימון"פ "י עה"בפרש"
ראש "אם צריך סימן שידעו בדורות הבאים איפה ' ואפי" (שקפה על פי הישימון "שהפסגהמ "ולמאי פק, הבאר
זה רחוק ' אבל פי, שקאי על הבאר' הב' י פי"ולכן מביא רש; )מ איך ותים סימן ממקום שמם" אי–" ההפסג

  .אז תגז הבאר בימה של טבריא, י יכסו לארץ"שלאחרי שב, מאחר דקאי על העתיד, מ"יותר מפשש

  :מ"ש שם מתאים לפשש"רק מי  כ–" כך דרש רבי תחומא"י "ומה שמביא רש

י "וב, י"מאחר שהר הכרמל הוא בא, ל שזהו הישימון"כ אאפ"וא, מדובר אודות הר הכרמל) א, לה(בגמרא שבת 
  .שבו הם מצאים" ושקפה על פי הישימון"ושם אמרו , היו עדיין בעבר הירדן

ז "מ אי"פ פשש"וע, " הישימוןהר"כתוב ]) ט[ה "ר פ"קה. ד, ב"ר פכ"ויק(ר "ובמד) ד"ט ה"כלאים פ(ובירושלמי 
במערבה של '  וכמובן בפשטות שהר הכרמל הי–") הר הישימון"מאחר שלא כתוב בפסוק (מקום מישור א " כהר
" ישימון"כ כשמצאים ב"משא,  כדי לראות משם את ימה של טבריאלהרולכן צריך לעלות , )י ים התיכון"ע(י "א
  .מה של טבריאוגם ממקום מישור יכולים לראות את י, ז קרוב לימה של טבריא"הרי, )בעבר הירדן(

  .סתם" ישימון"אלא , " הישימוןהר" כתוב לאמאחר ששם , י ממדרש תחומא דוקא"ולכן מביא רש

  :לא תפסו

ותקרב לצד הר של . . י "זדעזע ההר של א"ש" סי חלי ארון"י אודות הבאר היתה תיכף לאחרי "שירת ב) א
' והעלתה משם ההרוגים כו) ארון(ך החל לאחר שעברו חזרו ההרים למקומם והבאר ירדה לתו. . מואב 

  ).טז-יד, י פרשתו כא"פרש" (וישראל ראו ואמרו שירה, ומוליכתן סביב המחה

רחוק מימה של טבריא הרבה יותר )) יג, פרשתו שם" (בין מואב ובין האמורי"שהוא (ולכאורה חל ארון 
  ,מהמרחק שבין הר הכרמל לימה של טבריא

, מצא חל ארון דרומית לסוף הירדן, ועוד, תלמודית' ובמפת הארץ שבאציק, יסקי'במפת הארץ של טוקצ[
ה רחוק מימה של טבריא יותר מהמרחק שבין הר הכרמל לימה של "ז ה" ועפ–בערך מקביל לאמצע ים המלח 

  ,]טבריא

  ? הר אלא במקום מישורוללא, י לראות את ימה של טבריא ממרחק גדול כזה"כ איך יכלו ב"וא

, מדבר אודות הזמן דפטירת משה" 'ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה גו"ל שהפסוק "לכאורה צ
, )פ"י עה"פרש" (שם מת משה ושם בטלה הבאר"ש', "הגיא אשר בשדה מואב גו"שהבאר באה עד , דהייו

  –) שאז אמרה השירה" (סי חלי ארון "לאחרישפטירת משה היתה 

, א המקום שבו היו בעת פטירת משה"כ, י בעת אמירת השירה"איו המקום שבו היו ב" ישימון"ל שה"ז צ"ועפ
  ,)מט, האזיו לב" (הר בו אשר בארץ מואב אשר על פי ירחו"שזהו 

הוא הגיא השקף על פי  "–" 'ויחו על הירדן מבית הישימות גו) "מט, מסעי לג(פ "ע עה"ש הראב"וכמ[
  ,"]הישימון
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מצא , פ המפות"ע(וק מימה של טבריא יותר מהמרחק שבין הר הכרמל לימה של טבריא וגם מקום זה הוא רח
ה רחוק מימה של טבריא "כ ה" וא–) קצת יותר צפוה(במקביל לצפוו של ים המלח ) סביבות הר בו(מקום זה 

ל"כ.(  

י "אה למשה את אה הר" הרי כשהקב–י לראות את ימה של טבריא ממרחק גדול כזה ללא הר "כ איך יכלו ב"וא
  ?)א, ברכה לד" ('את כל הארץ גו' ויראהו ה"ורק אז , " בו ראש הפסגההר משה מערבות מואב אל ויעל"ל "צ' הי

) כו, ט"פי(ר " הה גם בבמדב–"  הישימוןהר"סתם ולא " ישימון"ת שרק במדרש תחומא כתוב "בוגע למש) ב
הרי גם , "כך דרש רבי תחומא"י "כ מדוע מדייק רש"וא, )" הישימוןהר"ולא " (העומד על פי הישימון"כתוב 
  ?ר כתוב כך"בבמדב

: וכותב, ")כמלא תור: "ר"ז בבמדב"ועד (כמלא פי תוררואה בתוך הים "י מלשון התחומא "מדוע משה רש) ג
  ".?")כברה קטה "–ר "ר ובקה"ז בויק"ועד, כלשון הירושלמי" ( ביםכברהכמין "

  ):ק"מצילום כתי(א "טר שלי"ק אדמו"מעה כ

  :כתב, "ושקפה" על תיבת –"" ושקפה על פי הישימון"פ "י עה"בפרש: "על מה שכתבו] 1[

  שלכן ראה ושקף) ככברה (משאר המים בדלל "שצ

 סימן שי קווים תחת התיבות –" י היו עדיין בעבר הירדן"וב, י"מאחר שהר הכרמל הוא בא: "על מה שכתבו] 2[
  .ושי קווים בצד הגליון, "בעבר הירדן"ותחת התיבות , "י"א באשהר הכרמל הו"

  :כתב, "'ר כו"ובמד' ובירושלמי כו: "לפי הפיסקא] 3[

  *'ועוד ראי

  :כתב, )"י ים התיכון"ע(י "במערבה של א' וכמובן בפשטות שהר הכרמל הי: "על מה שכתבו] 4[

  וביו לימה של טבריא ישובים

  :כתב, "'כולא תפסו : "על מה שכתבו] 5[

  ממששזהו כולל שפת ים טבריא ))  לקבורתו בבוקודם(והבאר אתם ( ארץ עוג כל כבש משההרי 

  :כתב, "'") הישימוןהר"ולא " (העומד על פי הישימון"כתוב ) כו, ט"פי(ר "הה גם בבמדב: "על מה שכתבו] 6[

  כתורוכתוב 

  :וכתב, "כברה"גול תיבת  סימן בעי–""  ביםכברהכמין : "וכותב: "על מה שכתבו] 7[

  כ מקומות"ה בכו"ראה בההגהות לבאבער שכ

  :כתב, "'י מלשון התחומא כו"מדוע משה רש: "על כללות הפיסקא] 8[

כ כשאיו " משא–ל ס וסף "גדולה וצ'  תמי–) ואפילו כתור(] פי תור['  המחה היכללומר שהסלע שהשקה 
  כן ראהא במראה שמשוה מימי הים ול"מדבר בשטח כ

______________  

  ל" המו.ק"תיבה זו איה ברורה בכתי*) 
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  ב

  :בלק-ק חוקת"ועדות מוצשו בהמשך להמעה שקיבלו על שאלותיהם בהמדובר בהת–מעה להמיחים על מכתבם 

והבאר אתם ( ארץ עוג כל כבש משההרי : "א"ר שליט"ק אדמו"כתב כ, י"על מה ששאלו אודות הביאור בפרש"
  ".ממששזהו כולל שפת ים טבריא ))  לקבורתו בבוקודם(

  :לא תפסו הכווה בזה

ל דרומה של מואב עד סופה ומשם הפכו פיהם לצפון עד שסבבו הלכו כ"באופן ש' הכיבוש דעבר הירדן מזרחה הי
, שופטים יא(וזהו שאמר ביפתח . . וכשכלו את מזרחה מצאו את ארץ סיחון ועוג , כל מצר מזרחי שלה לרחבה

וכבשו את ארץ סיחון ועוג , וילך במדבר ויסב את ארץ אדום ואת ארץ מואב ויבוא ממזרח שמש לארץ מואב) יח
  ).ג, י מסעי לד"פרש" (וה של ארץ מואבשהיתה בצפ

מערוער אשר על חל ארון וחצי  "–" שי המטות וחצי המטה"תו אותה ל, ולאחרי שכבשו את ארץ סיחון ועוג
" תתי לראובי ולגדי ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוג תתי לחצי שבט המשה) ארץ סיחון(הר הגלעד ועריו 

מכרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדות הפסגה ' מן הגלעד ועד חל ארון גו"שזהו כולל , )יב, דברים ג(
  ).יז-טז, שם" (מזרחה

, "מואבערבות "י ל" בחזרו –" שי המטות וחצי המטה"לאחרי שכבשו את ארץ סיחון ועוג והורישוה ל, ולכאורה
י ויחו בערבות "ויסעו ב" אז ,שלאחרי שכבשו את סיחון ועוג וירשו את ארצם, פ חוקת"כפשטות הכתובים בס

  ".ירחו מעבר לירדן מואב

היו ) א, י דברים א"פרש" (מואבבערבות "י "שהוכיח משה את ב" דברי תוכחות"שה, פ דברים"וכן משמע בר[
המתין עד שהפיל סיחון ועוג לפיהם והורישם : "י"וכפרש, )ד, דברים שם" (ואת עוג' אחרי הכותו את סיחון גו"

  ].ל שלאחרי שכבשו את ארץ סיחון ועוג חזרו לערבות מואב"ז צ" ועפ–" כ הוכיחן"חאת ארצם וא

כ עברו את הירדן "ואח, )מח, מסעי לג(י בעבר הירדן "האחרוה של ב' היתה החי" בערבות מואב על ירדן ירחו"ו
  "). מזרח יריחוויחו בגלגל בקצה. . והעם עלו מן הירדן ) "יט, יהושע ד(ש "כמ(י יריחו "י ע"וכסו לא

 היתה – כשכבשו את ארץ סיחון ועוג –ז "אף שלפ[י לערבות מואב "ל לכאורה שגם הבאר חזרה עם ב"ז צ"ועפ
במות הגיא אשר "ומשה מת ב, כי הרי הבאר בטלה רק כשמת משה, ]על שפת ים טבריא) י"יחד עם ב(הבאר 
  ,בארץ מואב, ")כי שם מת משה "–פ "י עה"כפרש" (מואבבשדה 

ששם : "י"ובפרש, )יד, בלק כג" (ראש הפסגהשדה צופים " לקח את בלעם מואבשבלק מלך , בלק' וכן משמע בפ[
  ".מת משה

ראה שהן עתידין ללקות : "י"ובפרש, )כח, שם" (ויקח בלק את בלעם ראש הפעור השקף על פי הישימון"ז "ועד
. .  אשר על פי ירחו ראש הפסגה אל הר בו ויעל משה מערבות מואב" ומיתת משה היתה לאחרי ש–" י פעור"ע

  "].לכפר על מעשה פעור: "י"ובפרש, )ו- א, ברכה לד" (פעור מול בית מואב בארץ בגיויקבר אותו 

  : לא תפסו הכווה בהמעה–ז "ועפ

גזה שם , )כשכבשו את ארץ עוג(י לשפת ים טבריא "שבשעה שבאו ב, ל שהכווה בהמעה היא"בפשטות אאפ
דהרי הבאר , "] שעברו הירדןקודםי "הבאר גז במזרח א"ש) ד, ב"פכ(ר "ל לויק"כדמשמע מחידושי הרד [הבאר

ערבות מואב"כ חזרה הבאר ל"וא, י במשך כל הזמן עד מיתת משה"הלכה עם ב",  
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]זה בימה של טבריא "וכמשג קודםת בהשיחה שלא מסתבר לומר שהבארסו בכאלא לאחרי , י לארץ" ש
  ].גזה שם הבאר, בבואם לימה של טבריא, י לארץ" בכיסת

ראו את , )כשכבשו את ארץ עוג(י על שפת ים כרת "שבשעה שהיו ב, ל שהכווה בהמעה היא"ובפשטות צ
  ".ושקפה על פי הישימון"ז קאי "וע, )בעתיד(המקום ששם גזה הבאר 

  ,"יא אשר בשדה מואב ראש הפסגההג"לא קאי על " ושקפה על פי הישימון"ש "ל שמ"ז צ"ועפ

כי המרחק בים גדול יותר מהמרחק שבין , אי אפשר לראות את ימה של טבריא" שדה מואב ראש הפסגה"כי מ[
  ,]הר הכרמל לימה של טבריא

אז , )ששם בטלה הבאר" (הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה" שבאה הבאר לשקודם, י אמרו בשירה"אלא ב
ראו את המקום ששם גזה הבאר ) בכיבוש ארץ עוג(י על שפת ים כרת " שכשהיו ב–" וןושקפה על פי הישימ"

  .לעתיד

 שכבשו את ארץ קודם, י היו בגבול מואב"כאשר ב" ,סי חלי ארון"ואף ששירת הבאר היתה תיכף לאחרי [
  ].ום ששם תגז הבארשבשעה שיבואו לשפת ים טבריא יראו את המק,  הרי השירה מדברת על העתיד–סיחון ועוג 

) שמשם יכלו לראות את ימה של טבריא ממקום מישור(סמוך לשפת ים כרת , עוגבארץ '  הישהישימוןל "ז צ"ועפ
  , האם כון–

על פי ויקח בלק את בלעם ראש הפעור השקף "בלק ' ש בפ"כמ [מואבבארץ ' דלכאורה משמע שהישימון הי
, ")בארץ מואב מול בית פעור"ומיתת משה היתה , ל ששם מת משה"כ(בארץ מואב ' ומקום זה הי, "הישימון

הוא הגיא השקף על  "–" בערבות מואב' ויחו על הירדן מבית הישימון גו) "מט, מסעי לג(פ "ע עה"כ הראב"וכ
  ".? משפת ים טבריארחוק' כ הרי הישימון הי"וא, "]פי הישימון

  ):ק"מצילום כתי(א "ר שליט"ק אדמו"מעה כ

  :וכתב; "חוקת", )"פשטות(כ: " מחק את מה שכתבו–" פ חוקת"כפשטות הכתובים בס: "ל מה שכתבוע] 1[

  פ דברים"מטות וס] פ"פשטות הכתובים בס [ז כמובן היפך"ה

  :כתב, "'ולאחרי שכבשו את ארץ סיחון ועוג כו: "על מה שכתבו] 2[

  ?צמצום פרסאות ב' או ג" אמות' ד" הם –מהו ההכרח דהישימון וערבות מואב 

אז , )ששם בטלה הבאר" (הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה" שבאה הבאר לשקודם: "על מה שכתבו] 3[
  :וכתב, "שקודם" מחק תיבת –"" ושקפה על פי הישימון"

ושקפה  ["גזה ובמילא] אז, )ששם בטלה הבאר" (הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה"שבאה הבאר ל [שלאחרי
   שעברו הירדןקודם (כמפורש בקרא' המטות כו' שם ישבו בש"] על פי הישימון

  :כתב, "עוגבארץ '  הישהישימוןל "ז צ"ועפ: "על מה שכתבו] 4[

  ]עוגבארץ  [גם] ' הישהישימוןל "ז צ"ועפ[

  :וכתב, "כון"וסימן בחץ תיבת , "האם" מחק תיבת –" האם כון: "על מה שכתבו] 5[

  כי כך כתוב בתורת משה
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  ג

- ק חוקת" בהמשך להמעות שקיבלו על שאלותיהם בהמדובר בהתועדות מוצש– להמיחים על מכתבם מעה
  :בלק

  :במכתבם כתבו] 1[

" הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה"הוא שלאחרי שבאה הבאר ל'  הפי–א "ר שליט"ק אדמו"פ מעה כ"ע"
כשכבשו , והייו, " על פי הישימוןושקפה"ובמילא , "בימה של טבריא) הבאר(גזה "אז ) ששם בטלה הבאר(
י הישימון"אז , קודם שעברו את הירדן, י את ארץ עוג"בשקפה על פזה בימה של , "וגשראו את הבאר ש

  .טבריא

  :עדיין לא תפסו

 הרי –י על שפת ים כרת "כשהיו ב, ל שהבאר גזה בימה של טבריא תיכף לאחרי כיבוש ארץ עוג"איך אפ) א
בהר "ומיתת משה היתה , ") בטלה הבארושםשם מת משה ("י שהבאר בטלה לאחרי שמת משה "מפורש בפרש

 מים רחוק –) מחה ישראל בסמיכות למקום זה' ובפשטות הי" (מואבבארץ  . . יריחופ "בו ראש הפסגה אשר ע
  ?כרת

מ מהו הקושי " אי–דן  שעברו את הירקודם, י בארץ עוג"פ האמור שהבאר גזה בימה של טבריא כשהיו ב"ע) ב
  :'הב' שבפי

' מדבר אודות דבר שיהי" ושקפה על פי הישימון"שקשה לומר שהפסוק , הוא' הב' בהשיחה תבאר שהקושי בפי
  – זמן רבבעתיד לאחרי 

ושקפה על "ז קאי "שע(ומה שהבאר גזה בימה של טבריא , דאמירת השירה היתה במדבר קודם הכיסה לארץ
שבע שכבשו ושבע , זמן רב' שזה הי, י" לאחרי שכסו לארץ וכבשו את א–ז "זמן רב לאח' הי, ")פי הישימון

  ].י"מסתבר לומר שהבאר כסה לארץ קודם ב' כי לא הי[שחלקו 

מ מהו " אי– הכיסה לארץ קודם, י בארץ עוג"ת בהמעה שהבאר גזה בימה של טבריא כשהיו ב"פ מש"אבל ע
  '?הב' הקושי בפי

ז קאי על "הרי" ושקפה על פי הישימון"ש "כ מ"וא, י לארץ עוג"פ שבעת אמירת השירה עדיין לא באו ב"דאע[
  ,ז"אלא תיכף לאח, זמן רבלאחר ' ז עין שיהי"אי, כ" אעפ–העתיד 

אבל ,  הרי זה קאי על העתיד–ששם מת משה ושם בטלה הבאר , "הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה"וכמו ש
  .רבלא לאחרי זמן 

  ].זמן רבשזהו לאחרי , י"כ אם אמר שהבאר גזה לאחרי שעברו את הירדן וירשו את א"משא

 שמדובר –' הב' וזהו הקושיא שבפי( כיבוש הארץ לאחרישהבאר גזה בימה של טבריא , אולי היתה הכווה
 המקוםראו את , ירדןקודם שעברו את ה, י בארץ עוג"אלא בהיות ב, )זמן רבבעתיד לאחרי ' אודות עין שיהי

  ".?האם כון. ששם תגז הבאר לאחרי שיכסו לארץ) ימה של טבריא(

  :א"ר שליט"ק אדמו"מעה כ



מנישואי  וחימזכרת  הכהן  וויינשטייןשיחיומושקא ' עוזיאל  ו –   ן "י ו סי  ב"פתש'הד 

 – יט –

 מחק את התיבות –" ל שהבאר גזה בימה של טבריא תיכף לאחרי כיבוש ארץ עוג"איך אפ: "על מה שכתבו) א(
  :וכתב, "ל ש"איך אפ"

  ככתבי בפירוש] קודם שעברו את הירדן[א "כ] חרי כיבוש ארץ עוגתיכף לא [לא] הבאר גזה בימה של טבריא[

זמן בעתיד לאחרי ' מדבר אודות דבר שיהי" ושקפה על פי הישימון"שקשה לומר שהפסוק : "על מה שכתבו) ב(
  :וכתב, "רב" מחק תיבת –" רב

  ' בהגיא גוכבר שהיו ח שבט"מר לא יאוחר – באותו הזמןשקפה משמע עוד עין ו כי –

ז "זמן רב לאח' הי, ")ושקפה על פי הישימון"ז קאי "שע(ומה שהבאר גזה בימה של טבריא : "על מה שכתבו) ג(
  :וכתב, "זמן רב" מחק את התיבות –" י" לאחרי שכסו לארץ וכבשו את א–

  ]י"לאחרי שכסו לארץ וכבשו את א [)גדולבדוחק ( שבטלה אז או – לאחר מות משה ]ז"לאח' הי[

  :כתב, " כיבוש הארץלאחרישהבאר גזה בימה של טבריא , אולי היתה הכווה: " על מה שכתבו)ד(

  ?ומה קרה לה בתים

  :במכתבם כתבו] 2[

 –י לערבות מואב "א על מה שכתבו שלאחרי כיבוש ארץ סיחון ועוג חזרו ב"ר שליט"ק אדמו"ש כ"בוגע למ"
  : לא תפסו הכווה בזה–" פ דברים"פ מטות וס"ז כמובן היפך פשטות הכתובים בס"ה"

 –חוקת ' כבפ(ז "לאח' ולא מסופר מה שהי, פ דברים מסופר רק אודות הכיבוש דארץ סיחון ועוג"פ מטות ובס"בס
"ו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו"ויסעו בי ויח.("  

ויחו . . עם עלו מן הבאר וה) "יט, יהושע ד(ש "כמ, י יריחו"ע) בכיסתם(י עברו את הירדן "מאחר שב, ולכאורה
חוץ (י "חזרו ב, כולל שפת ים כרת ממש, בהכרח לומר שלאחרי שכבשו את ארץ עוג, "בגלגל בקצה מזרח יריחו

ובין ים (שזהו בקצה הצפוי של ים המלח ,  כגד יריחודרומה)) השים והטף(מאלו שהתיישבו בארץ סיחון ועוג 
  ).גדול מרחק –המלח לים כרת 

  :פ בלק"ע לכאורה ברוכן משמ

ה כסה את עין "ש "כמ(פחד בלק מלך מואב שיכבשו גם את ארצו , י את ארץ סיחון ועוג"לאחרי שכבשו בה
  ").קרובים הם להכריתי "–" והוא יושב ממולי", "עמדו עליהם והרגום. . סיחון ועוג : "י"ובפרש, "הארץ

, ולאחרי שכבשו את ארץ עוג,  של ארץ מואבצפוהבכ בהכרח לומר שלאחרי שכבשו את ארץ סיחון שהיתה "וא
, דרומה) ב מיל"י' שהי( חזר מחה ישראל –והורישוה לשי המטות וחצי המטה ,  של ארץ סיחוןבצפוהשהיתה 

  .מואבבסמיכות לגבול 

רץ א(והראה לו מארצו , ושלח לקרוא לבלעם שיקללם, ) לגבולוקרוביםכיון שהיו (ולכן פחד מהם בלק מלך מואב [
  ,]את מחה ישראל) מואב

  .מאחר שבין ארץ מואב לארץ עוג הפסיקה ארץ סיחון,  מארץ עוגרחוקגבול מואב ' ובפשטות הי

כ בהכרח לומר שלאחרי "וא, "מואבבארץ  . . יריחופ "הר בו ראש הפסגה אשר ע"מיתת משה היתה ב: וגם
  ".ם מת משהוש, מואבי דרומה לכיוון ארץ "חזרו ב, כיבוש ארץ סיחון ועוג



  :א"ר שליט"ק אדמו"מעה כ

  :כתב, "לא תפסו הכווה בזה: "על מה שכתבו) א(

?!  

' ולא מסופר מה שהי, פ דברים מסופר רק אודות הכיבוש דארץ סיחון ועוג"פ מטות ובס"בס: "על מה שכתבו) ב(
  :וכתב, "ולא"בת  מחק תי–")" י ויחו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו"ויסעו ב "–חוקת ' כבפ(ז "לאח

'  כושיבו שם ערים] ירחוי ויחו בערבות מואב מעבר לירדן "ויסעו ב "–חוקת ' כבפ (ז"לאח' מסופר מה שהי[ו
  ז קודם שיעברו הירדן"וכ'  בהם טפם כוויושיבו
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  ד

  ]ט"תשל, ב תמוז"י, בלק- ק חוקת"חלק משיחת מוצש [

  א"ס

חליאל ומחליאל "אז דער באר איז געגאגען , ן דער באראין פשוטם של כתובים רעדט זיך דא וועג. . 
ווי פַאסט  מ"למאי פק איז –") שם בטלה הבאר"וואס " ('במות ומבמות הגיא אשר בשדה מואב גו

  ! . .?"שקפה על פי הישימון"איז " הפסגהאותה " אז אהער

 איז יט –צוליב די דורות הבאים דארף האבן דעם סימן 'וועט זאגן אז מ'אויב מ'  אפיועוד ועיקר און. . 
 פריערי "און ווי פרש, א פלאכער ארט, "מדבר שהוא שמם"איז א " ישימון"וויבאלד אז : פארשטאדיק

 אייציגען הראיז וואס דארפען האבן ַא סימן אויף דעם , שווה געווען איזאיז דער גאצער שטח ) כב, כ(
איז הר סיי געווען פון צווייטן זייט מדבר , זייען געבליבןדי צוויי אדערע וואס ! (?וואס איז דארט דא

 איז ווי –' אן שטעט און אן עצים ואבים וכו! ?)הר על גבי הראון דער צווייטער איז געוון , לגבי מואב
דארטן זייען דאך יטא , שמםקען אים זעהן פון דעם מקום 'קען מען געבן א סימן אויף אן ארט אז מ

! ? !?"ראש הפסגה"זאל וויסן וואו איז דער 'וואס פון זיי זאל מען קעען געבן א סימן אז מקייע עיים 
  !'?הפי

  

  ב"ס

, "שקפה על פי הישימון"איז " באר"ווי קען מען זאגן אז דער : ז איז יט פארשטאדיק"אבער עפ. . 
  !?" הבארבטלה"איז " במות הגיא אשר בשדה מואב" אין )י זאגט אז"רש(בשעת 

וואס דערפאר , "בזכות מרים"י האט שוין געזאגט פריער אז דער באר איז געווען " רשובפרט ווי ווארום[
 – *)ז עי הכבוד דבזכות אהרן" ועד–, "מים לעדה' לא הי"איז " ותמת שם מרים"איז אך דערויף וואס 

איז , "מת משה" וואס  אך דערויףאיז אבער, אר דעראך איז דער באר צוריקגעקומען בזכותו של משה
  "] . .בטלה הבאר "האט דאך געמוזט זיין דאך

ויצאו מים "איז בטל געווארן דער 'מייט אז ס" בטלה הבאר"וואס דערפון איז פארשטאדיק אז . . 
גזה בימה של "אר , אבער די מציאות פון דעם סלע איז געבליבן אויך דעראך, )פעולת הבאר" (רבים
ער זעט א , "העומד על הישימון מביט ורואה כמין כברה בים" דערויף זאגט מען אז און אויף, "טבריא

  .וואס דאס איז דער סלע פון וועלכן דער באר איז ארויסגעקומען, "סלע עגול ועשוי ככברה"

________  

  . .י חוקת "רש*) 

  

  ג"ס

ן אך אן עין וואס איז איז משמע אז עס רעדט זיך וועג, ו המוסיף"בוא, "שקפהו"פון דעם לשון . . 
  ".ראש הפסגההגיא אשר בשדה מואב "ען אין ווען געקומ ווען דער באר איז געבאותו הזמןגעווען 
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 געהערט דארט –און ביז סוף חיי משה , "בגיא"ח שבט זייען שוין אידן געווען "און וויבאלד אז בר
איז געווען אין " ה על פי הישימוןושקפ" וואלט מען געדארפט זאגן אז "אלה הדברים אשר דבר משה"

  .ח שבט" רלא יאוחר פון –דעם זעלבן זמן 

גזה בימה "גייט אויף דעם וואס דער באר איז " ושקפה על פי הישימון" לויט דעם פירוש אז אבער און
 וואס דער ז"לאחאיז געווען א משך זמן " ושקפה על פי הישימון"וועט אויסקומען אז , "של טבריא

ווארום , )און יט באותו הזמן" (ראש הפסגה' גו אשר בשדה מואבהגיא "ען אין ווען געקומגעאר איז בא
, ")בטלה הבאר "ערשטוואס דעמולט (ערשט לאחר מות משה " גזה בימה של טבריא"דער באר איז 

ן כובש ווען זיי האב( .שכסו לארץכ לאחרי) פ סברא"ע בדוחק גדול(אדער , קודם שעברו את הירדן
  ).געווען ימה של טבריא

 משמע פארשטאדיקוואס דערפון איז , ו המוסיף"בוא, "ושקפה על פי הישימון"שטייט 'ובפרט אז ס. . 
 ראש 'גו אשר בשדה מואבהגיא "ען אין ווען געקומגעאאיז געווען באותו הזמן וואס דער באר איז 'אז ס

רעדט זיך וועגן דעם וואס דער " שקפה על פי הישימוןו"איז דאך שווער צו זאגן אז  – ל"כ" הפסגה
איז געווען אין א משך זמן לאחרי ווי דער באר איז 'וויבאלד אז ס, "גזה בימה של טבריא"באר איז 

   . ."הגיא אשר בשדה מואב"געווען אין 

  

  ד"ס

אויך " פי הישימוןושקפה על "איז געזאגט געווארען 'ס גזה בימה של טבריא"דער באר איז ווען . . 
אין דעם , "מזרחהעבר הירדן "זייען אידן געווען אין , "השקף על פי הישימון הפעור *)ראש) "ועיקר(

ַא סימן אויף  אז האט דאך קיין ארט יט אז זייעדיק דארטן זאלן זיי זאגן –י " פון אמחוץ המזרחיגבול 
" הר הכרמל"י זעהן פון ז םיאקען ' מעל פעור אזב וואס" גזה בימה של טבריא" ון איז באר אם דערדע

  !לעבן ים התיכון, י" של אבמערבהוואס געפיט זיך 

האבן אידן געזאגט אין דער שירה אז דער , ובפשטות דארף מען זאגן אז זייעדיק אין עבר הירדן מזרחה
קען זעהן 'וועלכן מ, )"גזה בימה של טבריא"(וועט זיין אין אן ארט 'ווען סלאחרי מות משה באר איז 
  ".ימה של טבריא" לעבן שפת –" ישימון ")אדער בסמיכותו(ארט וואו זיי געפיען זיך פון דעם 

ימה של "וואס דארטן איז  (ועוגוואס דעם ארט האבן שוין אידן אייגעומען בעת כיבוש ארץ סיחון 
ימה האבן זיי פון דארטן געזעהן  –" שי המטות וחצי המטה"און דארטן האבן זיך באזעצט די , ")טבריא

  " . .גזה בימה של טבריא "וואס באר ר דעם דעשל טבריא וואס

________  

  ).מט, מסעי לג" (מבית הישימות"ולהעיר גם . כח, בלק כג*) 

  

  ה"ס

כך דרך רבי ("י ברעגט דעם פירוש פון מדרש תחומא דוקא "ז וועט מען פארשטיין פארוואס רש"עפ. ה
  "]י ברעגט"רש"כתוב ' ושיה הסדר שיהי, "י"ברעגט רש"תחלה כתב ["): תחומא
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, און סיי אין מדרש רבה, סיי אין ירושלמי,  ערטער וואו עס ברעגט זיך דער עיןדערע אלעאין די א
און , סתם" ישימון"כ אין מדרש תחומא וואס דארטן שטייט "משא, " הישימוןהר"שטייט דער לשון 

  ." ישימוןהר"יט 

ווארום אין פסוק ווערט , "הר"איז יט קיין " ישימון"וואס פון פשטות הכתובים קומט אויס אז 
א מקום , "פסגה"און עס ווערט דערמאט דער עין פון , א מקום מוך, "גיא"דערמאט דער עין פון 

  ;ח כל הארץאיז גלייך מיט שט'ס, א מקום רגיל, "שדה"און עס ווערט דערמאט דער עין פון , גבוה

איז , " הישימון)אדער גייא( הר"און יט , סתם" ישימון"און וויבאלד אז אין פסוק שטייט 
און יט , טאל(איז יט קיין ' סאון, אז דאס איז א שטח וואס איז גלייך מיט פי הארץ, פארשטאדיק

עס גלייך מיט כל  אדערע זאכן איז אלעאבער אין , "מדבר שהוא שמם" א ארדאס איז ; "הר) "קיין
  .הארץ

אויף צו זעהן בארה "  הישימוןהר"דארף יט אקומען צו ' פארשטאדיק בפשטות אז מאויךאיז 'און ס
  ":הר"יט קיין , סתם" ישימון"קען דאס זעהן פון ' ווארום מ–" גזה בימה של טבריא"של מרים וואס 

וואס געפיט זיך " ימה של טבריא"ל מען זעהן און פון דארטן ווי, י" של אמערבהגעפיט זיך אין 'בשעת מ
" הר הכרמל" וויבאלד אז צווישן –"  הכרמלראש הר"מוז מען ארויפגיין אויף , י" פון אהמזרחיאין גבול 

, ערים(עיי ישוב  ישוביםכ " צווישן זייען דא כואיןאון , איז דא א מרחק גדול" ימה של טבריא"מיט 
 הרראש "דארף ארויפגיין אויף 'אר מ, דאס יט זעהן פון א שטח רגילקען מען , )' אילות וכועצי

  ;"הכרמל

וואס דארטן האבן זיך " (ימה של טבריא" שפת לעבן, געפיט זיך אבער אין עבר הירדן מזרחה'ווען מ
אויף ")  הישימוןהר(" דארף מען יט ארויפגיין אויף א הויכן בארג –") שי המטות וחצי המטה"געפוען 

  .א שטח רגיל, סתם" ישימון "דעםקען דאס זעהן פון 'אר מ, "ימה של טבריא" זעהן צו

" ישימון"וויבאלד אז אר אין מדרש תחומא שטייט , "כך דרש רבי תחומא"י "און דערפאר זאגט רש
 און פון פשטות הכתובים איז פארשטאדיק אז דאס איז יט געווען קיין –")  הישימוןהר"יט (סתם 

  .ל"כ, ").הר"דארף יט אקומען צו קיין 'וויבאלד אז מ(אר א שטח רגיל , "הר"

  

  ו"ס

 זאגן אז דער )אווארום , "כמלא תור"איז געווען " בארה של מרים"מ קען מען יט זאגן אז "פ פשש"ע. . 
ה  איז עס א תמיה–" כמלא תור" המחה איז געווען מעריט ווי כלסלע וואס האט משקה געווען את 

 מיט וואס וועט זיך אויסטיילען – ועיקר) ב; און אויף דערויף דארף מען אקומען צו א ס וסף, גדולה
וואס דערפאר וועט מען דאס " ימה של טבריא"פון די וואסערן פון " כמלא תור"דער שטח פון דעם 

  ?פ הישימון" עושקפה –באמערקען 

 פון שטחוואס דעמולט רעדט זיך יט וועגן דעם , "רהכמין כב"איז געווען ' סזאגט אז'מכ אויב "משא
און , ")כברהכמין (" איז בדל און משוה פון מי הים ארט סלע אז דער – מראהאר וועגן זיין , דעם סלע

  .דערפאר איז ער ראה ושקף



מנישואי  וחימזכרת  הכהן  וויינשטייןשיחיומושקא ' עוזיאל  ו –   ן "י ו סי  ב"פתש'הד 

 – כה –



מנישואי  וחימזכרת  הכהן  וויינשטייןשיחיומושקא ' עוזיאל  ו –   ן "י ו סי  ב"פתש'הד 

 – כו –



מנישואי  וחימזכרת  הכהן  וויינשטייןשיחיומושקא ' עוזיאל  ו –   ן "י ו סי  ב"פתש'הד 

 – כז –



מנישואי  וחימזכרת  הכהן  וויינשטייןשיחיומושקא ' עוזיאל  ו –   ן "י ו סי  ב"פתש'הד 

 – כח –



מ וחינישואי מזכרת  הכהן  וויינשטייןשיחיומושקא ' עוזיאל  ו –   ן "י ו סי  ב"פתש'הד 

 – כט –



מ וחינישואי מזכרת  הכהן  וויינשטייןשיחיומושקא ' עוזיאל  ו –   ן "י ו סי  ב"פתש'הד 

 – ל –





  לזכות

ר"ההרחתן ה מרת  עוזיאל הכהן 'ת    שיחיו מושקא' חיוהכלה 

 ןוויינשטיי

ומוצלחתרל טובה  בשעה  נישואיהם    גל 

סיון"יו  ב"תשפ'ה, ד 

❁  

הוריהם ולזכות  ידי  על    נדפס 

ר"הרה מרת יצחק הכהן' ארי' ת  וזוגתו  ו ראשא רוזא  שיחי   ןוויינשטיי 

ר"הרה מרת משה' ת  וזוגתו  ו שרה חנה  שיחי   'גורארי 

זקניהם   ולזכות 

ר"הרה מרת  הכהןנפתלי' ת  וזוגתו  ו אגולד' חי  שיחי   ןוויינשטיי 

ר"הרה מרת יהושע משה הלוייוסף ' ת  וזוגתו  ו שטערנא שרה  שיחי לקעניָאב 

שרבקהמרת    רובַאשקין 'תחי 

ר"הרה מרת יוסף יצחק' ת  וזוגתו  ו חנה  שיחי   'גורארי 

ר"הרה מרת דוד' ת  וזוגתו  ו רבקה' חי  שיחי   פלדמן 

שהינדאמרת    'גורארי 'תחי 

שפרידאמרת   אורינשטיין 'תחי 




