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זה אמרת ', לכ� שאנו נוטלי� גדולה לעצמינו ומתנשאי� על קהל ה
שלכ� ענה לו משה רבינו רב לכ�  ,מפני שאתה עצמ� נגוע בגאות

בני לוי שאת� בעצמכ� נכשלת� בגאות ולכ� באת� מזה לכל זו 
� אמנ� שאי� לנו השגה בקרח ולא בעדתו שהיו והג, המחלוקת

כול� מאתיי� וחמישי� איש נשיאי ישראל קריאי מועד אנשי ש� 
ובכלל בדורות הקדמוני� אי� , ולא יכול להיות לנו שו� השגה בה�

שאנו ' לנו שו� השגה ולא יתכ� שיהיה לנו השגה בה� ולכ� אפי
י� העני� ז איננו משיג"ק מה שאירע ש� עכ"כ בתוה"רואי� מש

עצמו אי� ומה ואיפה ומה שהיה ש� אלא שאנו מדברי� אויפ� 
י פשטות אנו "אוי� לסבר את האוז� מה שיכולה לשמוע ולכ� עפ
ל משה רבינו "אומרי� שזהו הפירוש ש� באלו הלשונות שזהו שא

ת� וענה לה� באותו המטבע שבה ה� באו נכתשובה על טע
עי� בגאות והתנשאות בטענות רב לכ� כדי להסביר לה� שה� נגו
ע לאחרי� כיו� שה� "ולכ� אינ� יכולי� לסבול אחרי� ולהשוות א

אוחזי� עצמ� גדולי� מכול� וזה מביא� לראות חסרונות באחרי� 
ולכ� מה שאת� אומרי� , ואינ� יכולי� לסבול גדולת� של אחרי�

זה דיבורי� הנובעי� מהתנשאות ' עלינו שאנו מתנשאי� על קהל ה
מסיבת זאת זה בא לכ� שאינכ� סובלי� אותנו ואת  ולכ�, וגאות
כ א� תהיו בענווה כראוי אז תוכלו להיות בשלו� "משא, אחרי�

, ושלוה עמנו ולהשתוות עצמכ� ע� אחרי� ולא לראות חסרונ�
שלכ� נמצא יסוד המחלוקת שהוא בא מגאות כי הנגועי� בזה ה� 

� מאחרי� רוצי� להיות גדולי� בעצמ� ורוצי� להיות יותר גדולי
ולכ� עושי� עמה� , וממילא ג� לא יכולי� לסבול את אחרי� כלל

ל ורואי� רק חסרונות באחרי� "מחלוקת ושאר דברי� גרועי� ר
ולא יכולי� להשפיל עצמ� אל אחרי� וסבורי� שכל העול� חייב 
לה� כי כ� סבורי� אלו שנופלי� בגאות ולכ� מחלוקת נובע מגאות 

ד הלבבות כי הגאות אינה מניחה לו כי גאות מביא וגור� לפירו
ע לאחרי� אלא לראות חסרונות באחרי� "להשפיל ולהשוות א

ל או� ער קע� נישט זי� אראפ לאז� צו� יענער ולהיות בשלוה "רח
ל ולכ� גאות מביא מחלוקת "ג השני רח"עמו ורק רוצה להתרומ� ע

א להיות באחדות ולא לסבול אנשי� אחרי� ולא להתאחד "כי אז א
  . ה� ולכ� יסוד המחלוקת מונח ונמצא בגאותעמ

יש לנו להתעכב ולהתבונ� שהג� שכבר אמרנו שאי� לנו השגה ולכ� 
החוזה ק הרבי "בגדלות קורח ועדתו ובמהות� וג� ידוע שהה

די 'ע כשהיה מדבר על קורח היה רגיל על לשונו הלשו� "זי מלובלי�
הנביא שבהיותו מצאצאיו של שמואל ', הייליגע זיידע קורח

כ "ע היה ג"ק מלובלי� זי"ולכ� נמצא שא� הה, מצאצאי קורח
מצאצאיו של קורח ולכ� היה רגיל להתבטאות עליו די הייליגע 
זיידע קורח וממילא שיש לנו ללמוד מזה שאי� לנו שו� השגה 

אחר שנבלע באדמה נקרא ' בקרח ומהותו וגדלותו ועניניו וא� אפי
ז היה כ� "כ שלפנ"זיידע קרח כשע די הייליגע "ל זי"ק הנ"בפי הה

אי� לנו שו� השגה בו ובמעשיו ו, בשעת החטא ולפני החטאכ "וכש
ע "זי בעל הישמח משהק "שעשה ש� וכמו שמקובל ומסופר מהה

ע בגלגוליו הקודמי� שהיה בעול� ואחד "ע שזוכר א"שסיפר ע
ה ומעשה של קורח ואז שאלוהו "מה� בימיו של משה רבינו ע
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    ח"ק פרשת קרח תשס"מוצש
  ב"ארה - בארא פארק

שטע� קורח ' פרשת קורח אי בפרשתינו
ויקהלו על ה ולאהר� הכה� "רבינו ע למשה

משה ועל אהר� ויאמרו אליה� רב לכ� כי כל 
ומדוע תתנשאו ' העדה כול� קדושי� ובתוכ� ה

ה ענה לו באותו "ומשה רבינו ע 'על קהל ה
ק "וכידוע שבתוה רב לכ� בני לוימטבע לשו� 

פ מה שענה לו "ס ולכ� יל"פשטי� עא' אי
ר לו שמה משה רבינו באותו לשו� לרמז ולומ

שאתה טוע� עלי ועל אהר� אחי שאנו 
כמו שאמרת לנו רב ' מתנשאי� על קהל ה

עמע� האט ער והשומעי� מיט 
ס היינו א� היה 'גיהאלט� דעמאלט

ה או חלילה "לצידו של משה רבע
ק "ל הה"אז ענה וא, לצידו של קורח

ע שהוא עמד מ� הצד ולא חיוה "זי
דעתו לא לכא� ולא לכא� ושוב 

וכי יתכ� , שאלוהו השומעי� היתכ�
שאד� גדול כמוהו לא יהיה ודאי 

ה שהוא אמת "לצידו של משה רבע
ת היתכ� שבר ישראל ותורתו אמ

 'ב' המש� בעמ

ק רבו ג� רבו לדבר בעני� גדלותו של "בספה
פ "כתב עה ס"חתוב', קרח והשגתו בעבודת ד

ק� ממש בגדולתו  ל כי"שר, ויקומו לפני משה
, כי קרח גדול היה רק עינו הטעתו, עד לפני משה

וקרח , כי משה היה גופו מעול� הבריאה
שהתקומ� לפני משה התקומ� עד עול� 

וידוע בש� , ש"עיי, היצירה שהוא לפני בריאה
, ת קרח"כי צדיק כתמר יפרח ס ל"האריז

והדברי� עתיקי� וידועי� כי כל כוונת קרח 
בבחינה גבוהה ' ות ועבדות דהיתה להשיג גדל

  , ונשגבה
 ק רבינו דוד מלעלוב"ק מר� קוה"הרהוכמאמר 

א אילו היה קורח יודע שאפשר לעבוד את "זיע
וג� בהיותו נמצא מאחורי , ש בכל מקו�"הבוית

התנור אפשר לעבדו באותו עבודה של עבודת 
, ולהגיע לאות� השגות, הכה� גדול לפני ולפני�

ולא היה חולק על , ו�לא היה מתקנא על אהר
  .הכהונה

ל על כי דבר תימה היא שלאחר אזהרת "יז "ועפי
משה רבינו את קרח ועדתו כי סופ� יהיה רע 

ובכל זאת , ומר במיתה משונה שלא כדר� הטבע
והלא ידעו היטב כי דבר אחד , לא חזרו בה�

, וכי כל מה שאמר כ� יהיה, מדבריו לא יפול
גלי� חזינ� ובחטא המר, כ עמדו בשלה�"ואעפ

מיד , שלאחר שאמר לה� משה העונש שיקבלו
כ כא� קרח "משא, חזרו בה� ואמרו הננו ועלינו
אלא מכיוו� שקרח , לא חזר בו לאחר ההתראה

כל כוונתו ותשוקתו היתה להשיג גדלות 
כי , ולכ� לא היה איכפת ליה מכלו�', בעבודת ד

והחיי� , לפי שיטתו חייו באופ� כזה אינ� חיי�
י� היא להגיע למדריגות ובחינות האמיתי

ולכ� לא , עליוני� ונשגבי� שלה� נכס� וחשק
שעה להתראת משה רבינו ולכל העונשי� 

כי הרגיש שלחיות במצב כזה , שהזהיר אותו
שלדעתו אינו במצב של עבודה תמה ושלימה 

ל "וי. קשה יותר מכל העונשי� והיסורי� בעול�
ולא , י בפסוק רב לכ� בני לוי"ש רש"בזה מ

ה� חטאו על נפשות� שנאמר ' טפשי� היו כו
, כ"ע, את מחתות החטאי� האלה בנפשות�

ב מה תיר* בזה שחטאו על "ולכאורה צ
ל "אלא י, וכי בזה לא טפשי� ה�, נפשות�

הכוונה שחטא� היה בעני� הנפש הרוחני 
ולא חטאו בעניני , שביקשו השגות ורוממות

מסרו  ולכ�, הגו� של תאות כבוד וגדולה גשמית
וכדאיתא , ולא היה בזה צד טפשות, ז"נפש� ע

יוחנ� שהיה מצטער על דנח ' בר .)מ פד"ב(
ל וקא בכי ואמר היכא את בר לקישא "נפשיה דר

בעו רבנ� רחמי עליה ' היכא את בר לקישא כו
ולכאורה למה לא בעו רחמי עליה , ונח נפשיה

יוחנ� לא ' אלא שידעו רבנ� שר, שיחזור לדעתו
ל שממנו היה רווחא "בחייו בלי רימצא טע� 
ל הרגיש שחסר לו "ובלעדי ר, דשמעתתא

כי שלימות , בעבודה בלימוד התורה כדבעי
ת "הנפש של הצדיקי� ותמימות העבודה להשי

  )ע"תש -ט"קרח תשס(. היא לה� מקור החיי�
א "זיע ש מבעלזא"ק ר"מהרההזה מובא וכעני� 

' גוש ויתהל� חנו� את האלקי� ואיננו ו"לבאר מ
י צדיק היה וקל בדעתו לשוב להרשיע "ופירש

ה וסילקו והמיתו קוד� זמנו "לפיכ� מיהר הקב
ה עושה רצו� הצדיקי� "דהנה הקב. ל"עכ', וכו
ו צרי� "ואפילו א� ח, ש רצו� יריאיו יעשה"כמ

ה מסלקו "אי� הקב, הצדיק להסתלק מ� העול�
הלא הצדיק רוצה , והאי� אפשר זאת, בלא רצונו
ת ולעשות רצונו ולקיי� "עבוד את השילחיות ול
ת פחד שמא יפול "על כ� נות� לו השי, מצוותיו

כ הוא "ועי, ו מעשיו"ו ממדריגתו ויקלקל ח"ח
, ת מסלקו שמא יחזור"ותיכ� השי, כ"מתרצה ג

ק "ל הה"אז ענה וא, שכשר במעשיו יסתפק באמת פשוטה זו
וכי קורח , וכי מה את� סבורי� שהיתה זו סת� תקופה פשוטה

ע מענטש� והלא ה� היו אנשי� גדולי� 'ואנשיו היו סת� פושט
צדיקי� ולכ� יכלו לטעות אחריה� ו ח גאוני�"גרויסע ת ביותר

שהיה ש� , ד ג� היה דבר קשהל עד שאפילו לעומד מ� הצ"רח
לעמוד מ� ' ל וכאלו ניסיונות עד שאפי"כזה בלבול המוחות רח

ז לפי הבנתינו "הצד היה גאר א גרויסע זא� וממילא שאי
  .והשגתינו להבי� המחלוקת על הכהונה ש�

זה או� אוי� דע�  איתא מצדיקי� לפרש בער� בסגנו�מ "ומ
דבר גדול אמרתי י "פ רב לכ� בני לוי פירש"עהסארט נוסח 

ינצל וקרח שפיקח ' לכ� שכול� אובדי� ואחד אשר יבחר בו ה
היה מה ראה לשטות זו עינו הטעתו ראה שלשלת של גדולה 

ד משמרות מבני "יוצא ממנו שמואל ששקול כמשה ואהר� וכ
ק לכ� אמר אפשר כל זה ממני ואני אעמוד "בניו כול� בעלי רוה

אחד שניצול ולא ראה מ� הצד לכ� טעה בעצמו שהוא יהיה ה
  .ק"כ מלש"יפה ומשה היה רואה ע

מכא� שקרח לא היה אד� פשוט אלא אד� גדול ובעל כ "א
כ אי� הוא שבא אד� גדול כמוהו לכאלה מעשי� "וא, ק"רוה

' ק אי"וכידוע שבתוה, וטעויות כאלו אשר לא ייעשו
ל שיתכ� שבאמת היה קורח מגדולי "ס ולכ� ממילא י"פשטעא

גדול במדריגות גדולות כמו שאמנ� יאה ' עובד ה בני לוי והיה
לבני לוי ולכ� היה מבני עליה שיש לה� השגות במדריגות של 

ת ולכ� היה מכיר ומשיג היטב גודל המדריגות של "עבודת השי
ולכ� הג� שהיה בעל מדריגה בעצמו היה , הכהני� בימי� הה�

משתוקק ורוצה מדריגות גדולות יותר כמו אלו של הכהני� 
שהיה רואה שהכהני� בימיו היה לה� גולדיגע גרויסע 

הקרבנות שעשאו� ' י עבודת הקודש שלה� עבו"מדריגות ע
, י היו שטייג� מיט גרויסע מדריגות"בכוונות ויחודי� גדולי� וע

ולכ� היה קרח א� הוא משתוקק אוי� צו שטייג� אזאלעכע 
כ לפני ולפני� "שנכנס ביוה ג"מדריגות ובפרט אלו של הכה

מצדיקי� שש� ' וכדאי, שזה עבודה שאי� לנו שו� השגה בזה
, מלא� כידוע' מענטש אלא בבחי' ג בכלל בבחי"לא היה כה

וממילא נפשו של קורח מאוד השתוקקה להיות זוכה לאלו 
המדריגות הכוונות ויחודי� של אלו הכהני� שהיו בימי� הה� 

ג "ושל הכהס הכה� קינדער 'ריגות כראוי לאהר�בעלי מד
וביותר שהוא היה מבני לוי שמשרתי� את הכהני� , בפרט

כ לזה "לכ� השתוקק ג, באוהל מועד ומסייעי� אות� בעבודת�
ג שאצלו ה� די "כמו כה' להגיע ליתר מדריגות כהכהני� ואפי
ובפרט , ת ביחודי� גדולי�"גרעסטע מדריגות של דביקות השי

העומדי� בעזרה כשהיו שומעי�  כ שאז הכהני� והע�"ביוה
ג בקדושה וטהרה היו כורעי� "ש יוצא מפי כהרהש� המפו

ו ונפל אז על "ומשתחוי� ונופלי� על פניה� ואומרי� בשכמל
ג שהיתה "י עבודת כה"ופחד גאונו ע' כול� פחד נורא מהדר ה

כ "והאזא הייליגע זיסע לעכטיגע עבודה כפי שהיה נראה אז י
� טובי� ושאר כל הימי� איש כפי וכ� כל השבתות וימי

 'ב' המש� בעמ

 ק וראשו�"ה  ביו� שב"ראש חודש תמוז אי: מברכי� החודש
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        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        
ומשה רבינו ענהו שחייבת בציצית אז צחק עליו קורח באמרו ומה 
חוט אחד של תכלת פוטר הציצית זו שכולה תכלת ודאי תפטור את 

ב והרי מצות "ר זה צוהנה דב, עצמה מחיוב ציצית ותכלת בציצית
כ מה יועיל שהבגד "תכלת היא להשימה על כנפות וחוטי הציצית וא
כ במה חשב קורח "עצמו הוא של תכלת והרי לא זו היא המצוה וא

ואותה שאלה יש ג� לשאול בדבר השני ' ללעוג בזה למשה ומצוות ה
ת "ל בית מלא ספרי� וס"ל שא"שצחק קורח כמובא במדרשי חז

זה ענה לו משה שחייב ושוב לעג קורח ומה שתי הא� חייב במזו
כ בית מלא ספרי� "פרשיות במזוזות הבית פוטרי� כל הבית כש

ק לשי� "ג� כא� יש לשאול דהרי ציותה תוה' ולכאו ,ע"שיפטור א
ודאי שא� יות דייקא בהדלת ומזוזה ובמזוזה כהלכתה של שתי פרש

צורת מצות  ז"ת ושאר ספרי� ויקבע אות� בדלת שוודאי אי"יקח ס
ת ה� קודש קדשי� אבל אינ� צורת "כ בוודאי שספרי� וס"מזוזה וא

ל "וי, א שיפטרו את כל הבית מחיוב מצות מזוזה"המצוה ומה ההו
שפירש מה  א"ק רבינו משה מלעלוב זיע"מר� הרהק של "בהקד� ד

ל קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו היינו מה ראה לשטות "שארז
ל א� מותר ואפשר דקרח ואנשיו הלכו "א יזו להיות פיקח וממיל

ל נטלו עצמ� לגמרי "בפקחות פסולה ורצו להיות אויבער חכמי� ורח
ק שלציצית "אומר בתוה' מהתמימות ולכ� פירשו המצוות האלו שה

בחוט אחד של תכלת ' ח אפי"צרי� תכלת אלא שאפשר לצאת יד
צריכי� ז משובח ומעיקרא דדינא היו "אבל זה ודאי שכל המרבה הרי

ממילא  ,כ"ש� הרבה חוטי תכלת אלא שאפשר להסתפק באחד ג
טלית שכולה תכלת שיש בה הרבה חוטי תכלת יש בה עיקר כוונת 

וכ� , ע מחיוב מצות ציצית ותכלת שבה"המצוה ולהכי תפטור א
פרשיות אבל ' רק ב' מצות מזוזה שג� ש� סגי אפיב ושפירד ה� "עזה

בית ולהכי טענו שבית מלא ת ב"עיקר שורש המצוה להרבות בס
ספרי� יהיה פטור מ� המזוזה וזה היתה שטותו של קורח ליל� בדר� 

א שלא לומר "ק תמי� תהיה ע� ה"כ בתוה"של שטות ולא כמש
אלא יש לקבל�  או כ� הכוונה כ�' סברות כאלו דכוונת מצות ה

, כ כ� הוא או� נישט אנדערש"ולקיימ� בפשטות שא� כ� כתוב א
' ינו אומר צורת המצוה ומלמדה לנו כ� הוא רצו� הוכמו שמשה רב

משה רבינו חייבי� להאמי� בדכמו ש' וכו' מלמדנו ויאמינו בה' וכ� ה
, עלינו בדיוק כ� לקיי� ואי� שיי� חכמות אהי� אהער' כ� הוא מצות ה

אלא פתיל תכלת הוא המצוה ולא אופ� אחר ושתי פרשיות במזוזה 
ת ה� קודש קדשי� אבל "וס שאמנ� ספרי�, ה� המצוה ולא אחר

כ� עלינו לקיימ� בתמימות ' ה מפי ה"וכמו שציוונו מרע, אינ� מזוזה
ובפשטות בלא התחכמויות ובלא לומר שהכוונה כ� או כ� אלא כמו 

זאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת ' שכ
ה באמונה "ועלינו לקיימה בדיוק כמו שאמר לנו מרע, ש"הבורא ית

כ קרח ואנשיו שהלכו בפקחות של שטות "משא, ות שלימי�ותמימ
  .נכשלו בכל זה

ל שכמו שהל� בפקחות דשטות לפרש "א� מותר ואפוממילא 
המצוות שלא כפשוט� כ� ג� טעה ורצה לעצמו מדריגות רוחניות 
עליונות ולא הל� בפשטות ותמימות ולא היה יודע שאסור ומיותר 

וחניות אלא יהודי צרי� תמיד ואי� צריכי� לחפש ולבקש מדריגות ר
ר זעלנער ולא לרצות 'ת כחייל פשוט א פושטע"לעבוד את השי

ת אשרי "ואמנ� מי שזכה וקיבל� במתנה מהשי, להיות בעל מדריגה
והג� שקרח ראה , לו א� לחפש ולדרוש אות� אסור ולא צריכי� זאת

ש� אצל הכהני� עבודות ויחודי� נשגבי� ואש קודש של הכהני� 
כ לעצמו כאלה ולא ידע שאי� לחפו* יותר "ת וחפ* ג"השילעבוד 

ג ושכח מהכלל הגדול שאסור "מלימודו ורצה להיות כמוה� והכה
לחפש מדריגות והל� אחרי השתוקקות לבו בלא לזכור שצרי� 

בתמימות ' ואמנ� א� עובדי� את ה, כחייל פשוט' לעבוד את ה
גות א� זה ת כל מיני מדרי"ופשטות ממילא מקבלי� במתנה מהשי

וזהו היתה טעותו של , י חיזור אחריה�"י עבודה בפשטות ולא ע"ע
  .קרח שפיקח היה

שלחני א� כמות כל האד� ' בזאת תדעו כי הה "ש� אמר מרעוהנה 
ופצתה האדמה את פיה ' שלחני וא� בריאה יברא ה' ימותו� אלה לא ה

ולא  ב מה כל האריכות הזו"וצ, 'וידעת� כי ניאצו האנשי� האלה את ה
מספיק סימ� של עצ� המיתה דהשלעכטע גויי� ימותו וכבר ידעו 
שמשה אמת ותורתו אמת וכ� למה היו צריכי� כזה עונש נורא 
להיבלע באדמה ואיתא פירושי� דא� היו קרח ואנשיו נענשי� 

עבודת , ק ואהל מועד ש�"בביהמ' עבודתו הק
ש לכפר על כל "הכהני� לקרב ישראל לאבשב

חטאתיה� ע� כל עסק הקרבנות שה� כפרה 
לישראל ולכל כלל ישראל ע� העולה והתמידי� 
שבכל יו� ונדרי� ונדבות של עמ� בית ישראל 

הכהני�  י כל זה הגיעו בזה"שע, לכפר על ישראל
כול� למדריגות נשגבות וממילא אחר שראה 
 �והשיג קורח את מעלות הכהני� השתוקק א
הוא אליה� וזה מה שמשכו לטעו� על משה רבינו 

והביאתו לטעו� כי כל העדה כול� , טענותיו
ת קדושי� ויכולי� וראויי� כול� להגיע ולזכו

על משה לאלו המדריגות וזה הביאו לחלוק 
� א� מותר ואפשר לומר ולכ, ל"ה רח"רבע

שדווקא גודל השתוקקותו לזכות צו די גאר 
גרויסע מדריגות זה מה שהביאו לנפילתו להיות 

היות שכבר כתוב ויאמינו , חולק על צדיק הדור
ק מקשרת שניה� באחד "ובמשה עבדו שתוה' בה

ה שהולכי� "ת ואמונת משה רבע"אמונת השי
ת ו נופל מאמונ"ולכ� א� ח, שלובי� ג� יחד

ל וכ� "ל נופל מאמונת הצדיק רח"ת רח"השי
להיפ� א� נופל מאמונת הצדיק ממילא ג� נופל 

ולכ� דווקא , ז"כי ה� קשורי� זב, ת"מאמונת השי
כשיש אמונה חזקה בצדיקי אמת וצדיקי הדור 

' ה שאיתפשטותי"שה� כלולי� כול� במשה רבע
דמשה בכל דרא ודרא וג� ב� יאמינו לעול� 

צדיקי דורות הבאי� שבמשה  ל ג� לרבות"ודרז
ה מרומז וכולל כל צדיקי האמת שבכל "רבע

א ותלמידיו "זיע 'ט הק"כמר� הבעשהדורות 
שבמשה מרומז , ותלמידי תלמידיו שבכל הדורות

י השתוקקות קרח "לכ� ע, וכולל כל הצדיקי אמת
והחל ' ל מזה נפל למחלו"למדריגות גדולות כנ

ת "שילחלוק על משה רבינו ונפל מאמונת ה
ל לקרח שבזה הוא "ה רבינו אשי שמ"כדפירש

ל קעג� די "ת ויידע שמעשיו ה� רח"חולק על השי
ומתו� זו המחלוקת שבאה לו , ל"באשעפער רח

דווקא מחמת השתוקקות למדריגות נעלות מזה 
הגיע ונפל ונכנס למחלוקת ונפל מאמונת צדיקי� 

שחלק  י"ל וע"ת די באשעפער רח"ואמונת השי
על דברי ומצוות נו נקרא שחלק על על משה רבי
ל ביז די "ת ובזה הוא נפל רח"ואמונת השי

  .ביטערע מצב דבליעת האדמה
י מביא "יש להתעכב ולהתבונ� שהנה רשוהנה 

שהתלוצ* קרח ממשה וג� הביא המאתיי� 
וחמישי� איש והלביש� טליתות תכלת ושאלו 
אלו חייבי� בציצית או לאו ומסתמא הכוונה 

ת בפתיל תכלת על הציצית כי ששאל א� חייב
א "כ מה הו"� עצ� חיובה בציצית אאא� הכוונה 

, פטר מחיוב ציציתישא� היא כולה תכלת ת

שמשה רבינו הצודק כי היו ' זה ראי' במיתה לבד לא הי
רק  ז הוא מת"הצדק ע� קרח עכ' יכולי� לומר שאפי

א� העושה ' בגלל שעשה מחלוקת שענשה חמור אפי
אותה הוא הצודק ולכ� הוצר� משה רבינו לומר שימותו 
במיתה משונה כזו של בליעה באדמה ואז ידעו מזה 

  .שמשה הוא הצודק והוא ותורתו אמת
מתרצי� בדר� בדיחותא שקרח טע� שאהר� ומשה עוד 

ק "והוא היפ� מה שהעידה תוה' מתנשאי� על קהל ה
והאיש משה עניו מאוד מכל האד� אשר על פני האדמה 
ואילו לפי טענת קרח אי� משה עניו יותר מקרח לכ� ירד 

ה עניו "קרח מתחת לאדמה ואז שוב היה משה רבינו ע
פ האדמה ג� לשיטת קורח שהרי "מכל האד� אשר ע

לכ� כעונש על דבריו ולשיטתו , הוא כבר מתחת האדמה
  .אדמהנצר� לירד תחת פני ה' הי
דמחלוקת , רואי� אנו אי� שלעכט על כל הגויי�פ "עכ

ז "א� הצד שכנגדו אינו צודק עכ' הוא אש נורא ואפי
מחלוקת הוא חמור מאוד ויש עליה עונשי� מרי� כמו 

שערות ' ד של מטה עונשי� משיביאו ב"י בי"שהביא רש
יונקי שדיי� ' וכא� אבדו אפי' ד של מעלה מב� כ"וב

כי מחלוקת הוא , לעכטע גויי�שלעכט אוי� אלע ש
ומכא� לנו לימוד המוסר , ל"מהגרועי� עלי אדמה רח

כמה יש ליזהר מאוד בחוזק לברוח ממחלוקת שלא 
להיות לו שו� שייכות שהוא לימוד מוסר גדול ונשגב 

ל כמובא שבית שני "כמה צריכי� לברוח ממחלוקת רח
י "חרב משו� שנאת חינ� ממילא שבני� הבית השלישי ע

שעה ' יפ� שהוא אהבת חינ� ואחדות ישראל ואפיהה
אחת א� יהיו ישראל באהבה ואחדות תיכ� יבנה המקדש 

מצפי� ' כ נמצא שעל זו השעה א"וא, ותהיה עת ישועה
כמו שחזינ� , כ כמה צריכי� להשתדל בזה"אלפי שני� א

ממילא יוב� שמידה טובה , אנ� כמה מר העונש המחלוקת
י השלו� ואהבה "לזכות ע מרובה לאיזה טובות יכולי�

שהוא תיקו� הדור , ח מרבי� שלו� בעול�"ואחוה שת
ז והקר� קיימת "ויציאה מהגלות ושכרו עד אי� סו� בעוה

ב לעסוק במדת אהר� היפ� קרח שחלק עליו "לעוה
אוהב , במדת אהר� הוי מתלמידיו אוהב ורוד� שלו�

לעסוק באחדות של כל ישראל , הבריות ומקרב� לתורה
ז "ויכולי� לזכות עי, אי� לשער ואי� לתאר בכלל ששכרו

ק ולהיות באחדות באהבת ישראל ואהבת "לבני� ביהמ
, חברי� וכל ישראל יחדיו יזכו להשראת השכינה עמה�

ירח� שנזכה לתשובה מאהבה ויעשו כול� אגודה ' וה
אחת בלבב של� וישפיע עלינו ענוה ומידות טובות 

וכמו שכבר אמרינ�  ,ושפלות רוח ושפלות בר� אמיתיי�
דגאות שורש הפירוד וענווה שורש האחדות לכ� צריכי� 

א את חבירו חשוב ממנו וגדול ממנו לאהוב "לראות כ
אותו ולראות שהלא הוא חשוב ממני ויותר טוב ממני 

ולכ� ענווה יסוד השלו� כי א� , ועלי לעזור לו כמה שאוכל
י "� ועחבריי טובי� ממני ודאי ארצה וכ� עלי להיטיב עמה
שיסוד , ענווה נזכה לראות מעלת חברינו ולא חסרונ�

 �"באגרת הרמבכ "השלו� מענווה ושפלות רוח כמש
וכאשר תנצל מ� ש ש� "שענווה כללות המידות טובות כמ

הכעס תעלה על לב� מדת הענווה שהיא מידה טובה מכל 
שה� מביאי� לאהבה אחוה שלו� וריעות , המידות טובות

  .ואחדות כל ישראל
שטייגע� בתורה ועבודה  צו ירח� עלינו שנזכהת "השי
בשמחה בואו לפניו ' עבדו את הח מתו� שמחה "וגמ

השבועות ואכ� שיתהפכו ' ועתה שבא תמוז ג, ברננה
ט גדול עוד "באב שיתהפ� ליו' לימי� טובי� ואחריו ט

ב זה "וכבר בת, י אחדות ואהבת ישראל"בהאי שתא ע
רושלי� הבנויה שהיא עיר ק וי"נזכה לחזות בבני� ביהמ

, כהר� עי�' שחוברה לה יחדיו באחדות ישראל ישועת ה
ירח� וישמח את כל ישראל בפרטות ובכללות ' ה

י וה� בכל מקו� שה� "וישמר� בשמירה עליונה ה� באר
רפואות ישועות , נ"ג ובריהגוה"וית� רפואה השלימה ברו
 שמחה וישועה שלימה ונזכה, ותורה וגדולה במקו� אחד

ט שיתהפכו הדריי ואכע� האלו ותשעה באב "מהרה ליו
אוי� א זיסע  .לימי שמחה ויו� טוב במהרה בימינו אמ�

  .    אופ� אוי� אייביג
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" צדיק היה וקל בדעתו לשוב ולהרשיע"וזה הפירוש 

ז נתרצה "ועי, ו"שהיה מפחד אולי ירשיע ח
כי חש אולי , ה וסילקו"מיהר הקב לפיכ�, להסתלקותו

כי רצו� יריאיו , כביכול, יחזור מזה ולא יוכל לסלקו
והוא כעני� האמור שכל חיות� . ק"עכדה', יעשה וגו

ש ולזאת "של הצדיקי� היא רק חיי� של עבודתו ית
  .יקרא חיי� אמיתיי�

ע� כל האמור בא יבא לנו הלימוד כי יש לו לאד� א� 
וא� , ה ג� בעניני העבודה"להתבטל לרצו� הבורא ב

רצו� הבורא הוא שיעבוד אותו מבלי שישיג גדולות 
צרי� שיקבל הכל באהבה ובביטול , והשגות בעבודה

כעבדא קמא מריה שאי� לו , ה"גמור לרצו� הבורא ב
ויאמי� באמונה שלימה כי , לעבד מגרמיה כלו�

ועל א� שפלותו , ה רוצה בעבודתו כמו שהוא"הקב
ר השגה בכל אופ� מרוצה הוא לפני ונמיכותו והעד

ה "ועיקר תענוג ונחת רוח יש לו להקב, ה"הקב
כשהאד� ממלא את חובתו בעבודה לפו� דרגא 

א בראש "ד מלעלוב זיע"ק ר"וכמאמר הרה, דיליה
   ...י על קורח כי עינו"ש ברש"ל שזה מ"וי, דברינו

 'ג' בעמהמש� 



 

 

 

 ג

 ג

 מתולדותיו

ל נולד בפאפא בשנת "שע בוקסבוים זצרבי יהו ק"הגה
ץ "בצעירותו היה לומד אצל הדומ, יוסף' ז לאביו הר"תרל
ס מי באר מים חיים "בעמח(ל  "ה משה יוסף האפמאן ז"הגמו

  . )ק"כ בירושלים עיה"ץ פאפא ואח"שהיה דומ
ק "ל אבד"ה שמואל ראזענבערג זצ"המובהק היה הגמורבו 

ואל במכתבו הארוך גודל בספר תולדות  שמ' ועי(, אונסדארף

ח "ס נשא את בתו של הרה"בשנת תר. )ש"התקשרותו לרבו עיי
והיה סמוך על שלחנו הרבה , חיים מאיר בלעך מאיהעל' מ

הסתופף  ,ומשם זכה להכיר העולם החסידות, שנים
בעל דרכי הרבה לנסוע לוכן  ק משינאווא"במחיצת הרה

. וגם קיבל ממנו סמיכת חכמים היתר הוראה, תשובה
ב "ובשנת תרפ, אגענדארףק מ"ע לאבד"נתמנה בשנת תר
היה מפורסם בצדקתו והיתה לו ישיבה . עבר לגאלאנטא

  . גדולה והעמיד תלמידים הרבה
 הבטחת רבו

הכביד עליו קשות , ג שנים ונעשה בר מצוה"לו יכשמלאו 
כי הוריו העניים לא יכלו להתפרנס בכוחות , עול החיים

ונאלץ להשכיר עצמו לעבודה בחנות לממכר נעלים , עצמם
אלא הלך ללמוד , אך כשהשלים חוק יומו לא שב הביתה -

ל "ר משה יוסף הופמן זצ"ק פאפא הג"תורה מפי הדיין דק
במשך חמש ושש שעות עד קרוב  )עלה  בערוב ימיו לירושלים(

 .לחצות הלילה
טיפת "י למד עמו את הסוגיא ד"כי בעת שהגרמ, מסופר
, שעורבי  יהו. ן"עם חידושי הר .)חולין דף קח(" חלב

התפרץ בבכיה , שהתקשה לקלוט את הדברים על בוריים
מבטיחני לך שעוד : "ניחם אותו רבו ואמר. משברון לב

  ". תזכה ללמד ברבים סוגיא זו
כשהגיע עם תלמידיו לאותה , בישיבת גאלאנטאלימים 
מכיון שזכיתי כי הברכה : "פתח רבי יהושע ואמר, סוגיא

, "עמקים בסוגיאשומה עלי לשדד , של מורי נתקיימה בי
עד שכל , והיה הופך והופך שעות ארוכות בה ובביאוריה

מרביצי תורה (. תלמיד משומעי לקחו ידע אותה על בוריה
 )ו"מעולם החסידות ח

 התלמידיםמובחר 

למדו בצעהלים שמע רבי יהושע על דבר קיומה של בעת 
בראשותו של הגאון הקדוש , הישיבה הגדולה באונסדורף

כמה מאות . ד דשם"הרב והאב, נברגרבי שמואל רוז
תלמידים למדו באותה ישיבה מפוארת ובבואו למקום מצא 
מיד את מקומו באוירת הלימוד הנפלא והשתלב עם 

 ...הלומדים עד שהגיע למעמד נכבד
וכך נאלץ , בלא פרוטה לפורטה, אמצעים הגיע למקוםחסר 

הסתפק בלחם צר ומים לחץ , היה לחיות חיי צמצום וצער
אך כלל לא גרע מהתמדתו בלימוד , ן על ספסלויש

במרוצת שלש שנים שבהן הגה ועמל בתורה . התורה
התקדם ועשה חיל רב עד שנעשה לאחד המצויינים שבבני 

הריש מתיבתא אהב להשתעשע עמו בפלפולי . הישיבה
הוא חיבב אותו מאד והזמינו להיות מאוכלי , דאורייתא

 . שלחנו

אשר העמיד , כי רבו ,שנים מספר זכה לכךכעבור 
כתב מכתב המלצה לראשי  קהילת , תלמידים לאלפים

ד "מאגענדארף שבו הוא מיעץ להם כי יכתירו אותו לאב
אולי הוא המובחר בין כל תלמידי שיש לי : "בהעידו עליו

מלבד שניתב אותם לגדול בלומדות ברמה , "ויגבה לבו בדרכי השם"
ת בסוגיות "בגפ - ביומו מדי יום  -גבוהה באמצעות שיעוריו הקבועים 

נהג " יורה דעה"ע "כשלימד את המעותדים להוראה בשו. ובשלחן ערוך
לקחתם עמו אל בית המטבחים של הקהילה ולהמחיש בפניהם את 

כאשר . למען ילמדו ויבינו בצורה מעשית, הכבד והקיבה, חלקי הריאה
אם . נהג בעדינות רבה, בשלהי השבוע, בחן את ידיעות התלמידים

השתמש במליצה מסדר , ין שתלמיד מסוים לא התמצא בסוגיאהבח
או שמא לא , שמא שכחת, אישי כהן גדול: "העבודה ביום הכפורים

ששאל מישהו שאלה , אם קרה פעם באמצע שיעוריו..." למדת
הזדרז רבי יהושע , העלולה לשים אותו ללעג בפי חבריו, מגוחכת

עד , לת התלמידוהוסיף תבלין ופרפרת לשא, לחלצו מן המבוכה
. שיש להתחבט הרבה כדי ליישבה" קושיא רצינית"שקבלה אופי של 

נהג רבי יהושע כבוד בתלמידיו בצורה מעוררת , ובצדקותו, בענותנותו
והרב הוא , "האוזן השומעת"הוא , נהג לומר, התלמיד... התפעלות

ומתלמידי "בבחינת , את האור שתלמידיו מקרינים  בו" העין הרואה"
 )ו"מרביצי תורה מעולם החסידות ח( ".מכולםיותר 

 על תלמידיותפלתו 

בכל לילה לפני השינה היה , ד"א הי"ל זיע"ק מגאלאנטא זצ"הרהר "מו
מתפלל ובוכה בדמעות שליש  שכל הבחורים שלומדים בישיבתו ילכו 

' וכן היה נוהג אפי, ו מן הדרך"בדרך הישר ושאף אחד לא יסטה ח
, ע היה בוכה בשבת"שר )א"הכ א בשבלי הלקטמוב(ל "וכמאמר חז, בשבת

ז "ט' א ועי"ב ברמ"ח ס"רפ' ח סי"או(ע "והובא בשו, מטעם שיש לו מזה עונג

 )כנסת ישראל(. )שם

 השניםטובים 

שיש בו מהנהגות האשכנזים , ע היו אומרים"הרב מגאלאנטא זיעל 
, כי בימות  החול היה מנהל ביד רמה ישיבה. ומהנהגות החסידים

ובשבת קודש הרי . ש למאות תלמידיו המופלגים"ץ תורה וירומרבי
שהיה עורך את שלחנו הטהור בפני , ם החסידיים"הוא כאחד האדמורי

, ושאר המתחממים לאורו, קהל ועדה לפני קהל תלמידיו ובני עירו
היה ידוע , ע"הרב מגאלאנטא זי. שאף היו באים ממרחקים לשם כך

איש (. ת שהכניס בלבבות תלמידיוובחמימו, ברגש העצום שאצר בתוכו

 )חסיד
 ר"ישיבה ואדמוראש 

, "דעת סופר"בעל , ל"רבי עקיבא סופר זצ, שהגאון מפרשבורגמספרים 
כי כל ! הרי נבול תבול, הרב מגאלאנטא:  "אמר לו פעם בבדיחותא

ר לחסידים "כל אדמו, תופש ישיבה עמל במשך השבוע ונח בשבת
, בימות החול יפחת ממנו העומסאך , עיקר עבודתו בשבתות וחגים

ראש ישיבה ביום חול , ואילו מר העמיס עצמו תפקיד כפול ומכופל
  ...".ר בשבת"ואדמו

  השואה- בתקופת

בו . ד נתקבלה פקודה להעביר את יהודי גלנטה לאושוויץ"תשבסיוון 
. בזמן נתקבל גם אישור לשחרר את ראש הישיבה עם בני משפחתו

. הרבה שזכה לה אפילו מצד הרשעים האישור ניתן מתוך ההערכה
ולפני שיצאה הרכבת לדרכה נשא דרשה מרגשת , אולם הרב סירב

: מי ששמע אותו העיד. 'קידוש ה –" בכל נפשך"לפני עדתו בנושא של 
- של- דמותו-לתאר- מי שלא ראה את רבינו באותה שעה אינו יכול

ם כאשר התחילו לנסוע ברכבת התבטא הרב שנוסעי .צבקות-'ה-מלאך
, "אני מאמין"הוא ביקש מתלמידיו להצטרף עמו לשירת ". גן עדן"ל

 רבינו. ולקראת חניית הרכבת באושוויץ קרא להגביר את עצמת השירה
והשאיר אחריו מאות ואולי אלפי , ו בסיון באושוויץ"ש בכ"נספה עקה

לאחר המלחמה אספו תלמידיו את שרידי חידושיו   .תלמידים מעריצים
את כל דברי  הם כינסו. וכן שאלות ותשובות שלו, בהלכה ובאגדה

  )אגרות שפירין(. )'חל' ב(" אור פני יהושע: "בספר )ת"הכולל ע(התורה 
 יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 

 

 )ב"ראש גולת אריאל ח("! בעולם

 מאגענדארףבקהילת 

יהושע קבל את המינוי להיות רבה של רבי 
. ע הגיע למקום כהונתו"בשנת תרמאגענדארף ו

אנשי עדתו הספיקו מדי לעמוד על טיבו וטבעו של 
האיש ולמדו לדעת כי היטיבו לבחור באיש 

. היה אהוב לשמים ואהוב לבריות.המוכשר למנהיג
עד שהביאו , הוא נעשה לבני קהילתו אב ופטרון

, וגם בענינים הפרטיים, לפניו כל ענין קטן כגדול
הכל הביאו לפניו כדי , סחרבעניני משפחה ומ

, בימי המלחמה העולמית הראשונה. לשאול בעצתו
כאשר הגברים מגיל עשרים ועד חמשים גויסו 

טיפל רבי יהושע בכל מכתבי הבקשה אל , לצבא
סידר לפונים את כל עניניהם הנחוצים , השלטונות

 .והכל בטוב טעם ודעת, אצל השלטונות

  ע "ד א גאלאנטער רב זי"ק רבי יהושע בוקסבוי� הי"הגה
  )ד"שת( סיו� ו"כיומא דהילולא 

 

תקופה זו על 
פירש בדרך 
הלצה את 

שנה במסכת המ
כל : "אבות

, "שאינו במקרא
שאיננו דרשן 
נפלא לפרש את 
המקראות באופן 

ואינו ", נאה
שאיננו , "במשנה

שונה הלכות 
לדעת אותן כולן 
על בוריין 
ולחתוך את הדין 
בבוא שאלה 

ואינו ", לפניו
, "בדרך ארץ

שאינו יודע כתב 

לא יוכל לשמש , "אינו מן הישוב" -ולשון המדינה 
ד בעיר "אלא צריך להיות רב ואב, קטןכרב בישוב 

מגיד ובעל , גדולה שיש שם אנשים מוכשרים זולתו
דרשן ודיין המורה הוראות וגם סופר העיר שיוכל 
לכתוב לבני העיר את מכתביהם ובקשותיהם 

 )ל"הנ(. השונות

 גאלאנטאישיבת 

בגאלאנטא היתה מן הגדולות והחשובות הרבנות 
בעי קר כתשתית  אולם רבינו ראה אותה, במדינה

ישיבה מסודרת עם , לישיבה הגדולה שהקים פה
שכל הבא , משטר וסדר לימודים מיוחד במינו
בן "המושג . בשעריה מתקשר אליה כבן אל אמו

קיבל , לא סתם תלמיד ישיבה, "הישיבה
רבי יהושע טרח . בגאלאנטא משמעות מוחשית
על ידי שדאג אישית , להקים את קרן עמלי התורה

שלא יצטרכו להתבזות , ולשאר צרכיהם לכלכלתם
אף הוא השמיע בפניהם . וכיוצא" ימים"באכילת 

דהיינו , שיחות של מוסר והדרכה בשיטת החסידות
לרומם ההשגות והתביעות הרוחניות בדרך של 

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ו"תרכ(ד סארדאהלי "א אב"ת מהרי"שו' רבי יהודה אסאד ב –
  )ה"רפ(א "ובלי� רבו של רבינו הרמר יוס� פולק מל"רבי יעקב ב

  )ג"תשס(ס חיי נפש "ד עכו ובעמח"ר שמואל נטע גאב"זלמנובי* ב' רבי ישראל ארי
  )ג"תשנ(ב "ד סוכטשוב ב"ר בנימי� רב ביהמ"רבי שמואל צבי קובלסקי ב

  )ט"תרצ(ר אברה� שמואל מברזנא חת� רבי מרדכי מליעוב טשערנוביל "רבי יצחק ב
  )ב"תרמ(ר חיי� יחיאל מאיר ממוגלניצא "ב אמת ליעקב' ב לנדוברבי יעקב יצחק מב –

  )ה"רצ(ר יהודה  "רבי אברה� מינ* מפאדובה ב
  )ו"תקפ(ר סנדר "סטנוב ב –רבי שמואל מרגליות מסטריא 

  )ב"תרפ(ר יהודה פרידמ� "ח מראחוב ב"ליקוטי מהרי' רבי ישראל חיי� ב
רבי ישמעאל ב� אלישע כה� גדול , הכהני�רבי חנינא סג� , התנאי� רבי שמעו� ב� גמליאל –
  )ה"א תתע"ג(

ר "רבי אליהו מוויסקוט ב )ח"תקס(שאגת אריה  -ד מינסק ומי*"ר אשר אב"רבי אריה לייב ב
  .אזור אליהו -אברה� יוזפא השר� מקאנסקאוולא

ר מרדכי אפרי� פישל סופר "רבי חיי� ב .ר צבי מנח� מענדיל"רבי יחיאל מיכל מקירמא ב

  )ו"תרמ(יי� המחנה ח
  )א"תשס(י טשעבי� הברכת שמעו� "רבי ברו� שמעו� ב� רבי יוס� משה שניאורסו� ר

  )ו"תרל( מטשכנוב ר אברה�"ב בעריש מביאלה רבי דב
  יוסי ב� קיסמא' התנא ר  –

  )כ"תק(ר מאיר "ד שאריגראד ב"ק אב'רבי אברה� ז
  )ט"תקנ(ר דוד מקראקא "ש רבי פסח ב"נעקה

  )ח"תרל(ר חיי� מאיר יחיאל "יל ממאגלניצא ברבי אברה� יהושע העש
  )ב"תש(מגד אר* ופרי נאה ' ר יוס� זאב מביאלה בילי* ב"רבי אהר� ב

  )ד"תש(אור פני יהושע ' ד גלנטה ב"ד בוקסבוי� אב"ר יוס� הי"ש רבי יהושע ב"נעקה
  )ל"א תת"ג(רבי חנינא ב� תרדיו� ' נשר� על קידוש ה –

  )ג"שס(ד פרוסני* "חק אבר יצ"רבי אלעזר חיות מקראקא ב
  )ד"תק(פני� מאירות ' ד אייזנשטט ב"ר יצחק אב"רבי מאיר ב

  )ט"תפ(זרע ביר�  -ר ביר� "רבי מנח� ב –
  )ג"תרל(ר הראשו� מטאהש "אדמול "ר מרדכי סג"מטאהש בפייש  �רבי משול

  )ח"תש(דברי אהר� ' ר אברה� יצחק מטעפליק ב"רבי שמשו� אהר� ב
  )ג"תרע(שלמי תודה ' רבי שלמה דאנה ב –

תלמיד רבי , אסטראלנקא וקאמינקא, ד קיעל*"רבי משה נחו� ירושלימסקי אב )ו"תרע(ר יצחק "רבי ברו� מיאמפאלי ב
  )ו"תרע(ת באר משה "ושו, �"לשד השמ� על הרמב, ת מנחת משה"שו' י מרחמסטריווקא ב"דוד מטאלנא ור
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  'ב' המש� מעמ - תורהדברי 
ה שהוא ממלא כל "שלצד ההכרה בגדולת הבורא ב, ובמקו� גדולתו ש� תהא ענוותנותו, כתב מזה הרבה פעמי� שהאד� יש לו לראות תמיד בשני דברי� גדלות הבורא ושפלות עצמו נוע� אלימל� ק"ק ובפרט בסה"כי כידוע מסה, הטעתו

ושתי העיניי� שיש לאד� , התמימה והישרה' ומזה ומזה אל תנח להתבונ� בה� להאיר עיניו לעבוד עבודת ד, � מ� הבהמה אי�ומותר האד, ש� יהא מכיר בשפלות ערכו הקרו* מחומר דומ� יסודו מעפר, עלמי� ואי� חקר לעוצ� רוממותו
ומרוב , ונשבר מאוד מכ�, העבודה התמימה והשלימהכמה שהוא רחוק מ, כי ראה רק שפלות עצמו, ל שקורח עינו הטעתו"וזה י, ה ועי� השניה לראות שפלות עצמו"עי� אחד לראות גדלות הבורא ב, ל"רומזי� לשתי הראיות הנ

י התבוננות הזאת "ע, והוא שוכ� את דכא, ה ש� אתה מוצא ענוותנותו"ובמקו� גדולתו של הקב, א� בהתבונ� בגדלות הבורא כי ר� הוא ושפל יראה, כ"השתוקקותו להגיע לשלימות הנרצה חלק על משה ואהרו� ורצה לקחת העבודה בע
, היא אשר הביאו לידי הטעות לחלוק על עבודת הכהונה, ש"היא העי� שראה בה את שפלות עצמו וחסרונו בעבודתו ית, וזהו עינו הטעתו, ה יש לו תענוג ונחת רוח ממנו ומעבודתו"שהקב, ז ותעצומות בעבודתו כמות שהיאהיה מתחזק בעו

 )א"קרח תשע( .וכמו העבד לאדונו בכל מעשה העבדות ממלא בזה רצו� הבורא יתבר� שמו', להיות שמח בחלקו על היבחרו להיות עבד ד, ורהאז היתה ראייתו שלימה ובר, ואילו היה מתבונ� בעי� השניה גדלות הבורא
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  057-796-2493: לפקס המערכת להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח

  -ב -החינו� לאמונת חכמי�:  בנושא
  

שהאירו והעירו על תוכ� המאמר ' לקוראי� הנאמני� שיחיכ "ייש
וחשיבות יתירה והעשירו בעוד על נושא אמונת חכמי� 

הלומד ילד " )ד משנה כ"אבות פ(ל "כשהילדי� רכי� כמאמר חז
והרשימה עושה  ."יר חדשילדיו כתובה על נ, למה הוא דומה
  .רוש� לכל חייו

והחובה הגדולה " אמונת חכמי�"בגיל הילדות כשמנחילי� 
אשרי ילדותינו שלא "והזכות לשמוע בקול� אז בזקנתו אומר 

וא נכלל בקריאה הנצחית נעשה ונשמע וה, "ביישה זקנתינו
  .לרבותינו שבכל דור ודור

כשמתבונני� בקרח , יצא הדבר שהשבוע פרשת קרח' המאת 
ו מליבו ולכ� לא מגיע לו הנשיאות "בטענתו שמשה בדה ח

הרי קרח לבד מזכיר מעמד , ולמרות שידע בגדלות משה רבינו
אומר ה "הר סיני שש� ראינו כיצד רק משה עלה למרו� והקב

ומשה , והנה קרח מערער על יסוד חשוב זה, "וב� יאמינו לעול�"
א� ' רבינו העניו מכל אד� אומר בתקיפות עונש מגיע לכ� אפי

ו מליבי כי חובתכ� לציית למנהיג וא� לאו מיתה משונה "זה ח
  .)כט, י קרח כח"פ רש"ע(' פ ה"תבוא עליכ� בגלל שזה ע

בשביל שנלמד מזה  ק מאריכה בפרשה זו"התוה יקרי�ילדי� 
ג� עני� חובתינו לשמוע לקול , שחו* מעצ� גנות המחלוקת

כ "ה צוה אח"והקב, רבותינו לכל גדר וסייג שבכל דור ודור
ולא יהיה "ק "לעשות מהמחתות ציפוי למזבח ומסיימת התוה

בשביל שלא יהא יותר כקרח ועדתו עני� "... כקרח וכעדתו
  .קול חכמי�ולא לשמוע ב, המחלוקת שחלקו על משה

. ק בתפארתו"כולנו רוצי� לראות את בני� ביהמ :מתוקי�ילדי� 
שבחודש זה חל צו� , "תמוז"והנה השבת בו מברכי� החודש 

שבעה עשר בתמוז שאז הרומאי� הרשעי� הטילו מצור על 
ה� רצו להרעיב את אנשי ירושלי� , ירושלי� ואי� יוצא ואי� בא

, יצליחו לכבוש את ירושלי�י הרעב יכנעו היהודי� והרומאי� "וע
לעשרי� ואחד , ובירושלי� היו מחסני� רבי� של מזו� וכל טוב

ה לא יצליחו "ובזכות זאת הרומאי� בעז, שפע עצו�, שני�
והרבני� רבי , שנה וה� יסתלקו 21להחזיק במצור על ירושלי� 

והגזירה נגזרה ' יוחנ� ב� זכאי ועוד חכמי� הבינו שהכל מאת ה
ז ינצל הע� וחורב� בית "ולחזור בתשובה ועי וצריכי� להכנע

  .המקדש
למי לא מצא ח� בעיניו הדברי�  .)גיטי� נו(' ראו מה איתא בגמא� 

י פירש אנשי� "הוי בהו הנהו בריוני וברש: והתערב בעני� לא לו
� (, ל"כאלו שמביני� יותר טוב מהרבני� ר, ריקי� ופוחזי� הבריוני

שרפו , ומה עשו אלו בריוני )חכמי� זהו כינוי לאלו שלא שומעי� בקול
ועד היו� אנו ' וכו' את המחסני� ונהיה רעב ובאו מחלות ומתו וכו

והכל גרמו אלו הבריוני� שלא , מתאבלי� על החורב� הגדול
אלו שהבינו יותר טוב , שמעו בקול רבותינו שבאותו דור

  .מהרבני� ה� שהביאו את החורב�
שיפנימו , טהורי� הרכי�אלו צריכי� לחקוק בליבות הודברי� 

הדק היטב את חובתינו להיות נשמעי� לקול הרבני� ובכל דור 
כי המתחכמי� ומביני� יותר טוב מהרבני� ה� פשוט . ודור

  .ממיטי� חורב� על כלל ישראל
: אומר יעקב ב� אליעזר רבי: תניא .)סנהדרי� מו(' בגמנתבונ� 
 על לעבור ולא התורה מ� שלא ועונשי� מכי� די� שבית שמעתי

 על שרכב באחד ומעשה לתורה סייג לעשות כדי אלא תורה דברי
 מפני לא: וסקלוהו די� לבית והביאוהו, יָוני� בימי בשבת סוס

. שמעתי: י ש�"וברש .לכ� צריכה שהשעה אלא, לכ� שראוי
מותרי� להיות מכי� מלקות ועונשי� עונש של מיתה . ד''שב: מרבותי

ד "שבי' מ סימ� ב"ע חו"סק בשווכ� נפ. ש"עיי שלא מ� התורה
  .עושי� סייגי� וגדרי� ומענישי� למי שעובר על זה

, ל החשיבו גזירות רבנ� שה� מעיקרי הדת"מזה כמה חזרואי� 
כ כוח החכמי� כשעושי� סייג וכשהיה יד� תקיפה היו "כ

 )ה"מצוה תצ(וכ� כותב ספר החינו� מענישי� בכל חומר הדי� 
ובכל , ולעשות כל מה שיצוו אותנובקול בית די� הגדול  לשמוע

�        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו

        הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� 
        מחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכי

דברי� (ועל זה נאמר , שהוא חיזוק ותיקו� בדתינו, דבר שיראה לה�
לחזוק  )ש� יא(ונכפל בסמו� . ועשית על פי הדבר אשר יגידו ל� )יז י

הדבר על פי התורה אשר יורו� ועל המשפט אשר יאמרו ל� 
דבר או ה, בי� הדבר שיראוהו ה� מדעת�, ואי� הפרש בזה. תעשה

או הדבר , שיוציאוהו בהקש מ� ההקשי� שהתורה נדרשת בה�
לשמוע לקול החכמי� שבכל דור ( ,שהוא סוד התורה, שיסכימו עליו

או בכל עני� אחר שיראה לה� שהדבר כ� על הכל אנו חיבי�  )ודור
אמר� זכרונ� לברכה , והראיה שזה ממני� מצות עשהלשמוע לה� 

  . ו ל� תעשה זו מצות עשהועל המשפט אשר יאמר, )ש�(בספרי 
, ע ולעשות בכל זמ� וזמ� כמצות השופטוהמצוה ג� כ� לשמובכלל 
וכמו שדרשו זכרונ� , החכ� הגדול אשר יהיה בינינו בזמנינו, כלומר

יפתח  "פט אשר יהיה בימי� הה�וואל הש" )ב, ה כה''ר(לברכה 
ע בקול יפתח ושמצוה עלינו לשמ, כלומר, בדורו כשמואל בדורו

והעובר על זה ואינו שומע לעצת . ו כמו לשמואל בדורובדור
כל אשר יורו מבטל עשה זה בהגדולי� שבדור בחכמת התורה 

ידוע , שהתורה נשענת בו, שזהו העמוד החזק ,וענשו גדול מאד
שלא לסור . תצומצוה  .ש"עיי .הדבר לכל מי שיש בו דעת

ו מצות ז, לא תסור, )כא�(ואמרו זכרונ� לברכה בספרי  :מדבריה�
ובכל דור ודור ג� כ� שנשמע אל החכמי� הנמצאי� , לא תעשה

ויגעו כמה יגיעות בימי� , ושתו מי� מספריה�, שקבלו דבריה�
א� נתפתה , וזולת זה ,ובלילות להבי� עמק מליה� ופליאות דעותיה�
ולא שיעשה כל אחד  .אחר מחשבותינו ועניות דעתנו לא נצלח לכל

והפסד , לוק לב הע�יוח, רב� הדתוח שבזה יהיה, ואחד כפי דעתו
נמסרה כונת התורה אל חכמי , ומפני עניני� אלה. האמה לגמרי

  .ישראל
בעני� לאו זה דלא תסור שאחד  )ב, ממרי� א( ל"� ז''הרמבוכתב 

ואחד דברי� שנעשו סיג  ,דברי� שלמדו אות� חכמי� מפי הקבלה
ה ''מא עד א די יו''רש' עי(הגזרות והתקנות והמנהגות : וה�, לתורה
, ע לה�ובכל אחד מהשלשה דברי� אלו מצות עשה לשמ )ואליבא

וראוי לפי הדעת . והעובר על כל אחת מה� עובר בעשה ולא תעשה
שהרי בכל , ל� תורה ה�והזאת להחמיר מאד בדברי סופרי� שכ

עשה דועשית על פי הדבר , דבריה� לדעתו יש חיוב עשה ולאו
ומה נעשה ויש כאלה שע� . ק"עכל .ולאו דלא תסור, אשר יגידו ל�

מ ולא רוצי� לקבל דברי החכמי� שבכל דור "כל זאת עושי� נפק
: ל"בזה )ג"ח -א"קוב, אגרות חזו( החזו� אישעליה� כותב , ודור

הוראה באיסור והיתר , השיטה לעשות את התורה לחלקי� שוני�"
להיות נכנעי� להוראות , והוראה בשוק החיי� חלק שני, חלק אחד

, ולהשאיר לחופש בחירת� בחלק השני, כמי הדור בחלק הראשו�ח
אשר , היא השיטה הישנה של המיני� בירידת היהדות באשכנז
  .הדיחו את ע� ישראל עד שיתערב בגויי� ולא נשאר לפליטה

, בי� הוראת איסור והיתר להוראת הגדרי� והגזירותההפלאה 
ונמני� בי� , כמי�ומבזה תלמידי ח, הפלאה זו היא גילוי פני� בתורה

  . ק"עכל". ונפסלי� לעדות, ב"אלו שאי� לה� חלק לעוה
ו דברי הרבני� אלו ה� שהדיחו "אומרת אלו שלא מקבלי� חזאת 

עמה� נסתעפו כל אלו שאנו מצפי� שיחזרו , ל"את ע� ישראל ר
היהדות חזקה , היכ� שאמונת חכמי� איתנה. בתשובה שלימה
  .והדורות מובטחי�

' בשיחת מוסר עמ צ רבי חיי� שמואלבי,"הגהדברי שמעו נא ועתה 
צ רבי חיי� שמואלבי* "שמעו נא ילדי� דברי הגה: ק"ט וזל"רס
בכל דור ודור חייב אד� לשמש את : ")ט"קס' בשיחת מוסר עמ(ל "זצ
אילו היו רבותינו , ואל יאמר לנפשו, ח שבדורו ולקבל עליו רב"הת

, הול�  אצל� בלב של� שמדורות עברו חיי� עמנו כהיו� הזה הייתי
, חס מלומר כ�. אל מי אפנה ומי יורה לי דעה, אבל בדור יתו� זה

ואל השופט אשר ' ובאת אל וגו: "שהרי הכתוב מכחישו דכתיב
  .ואי� ל� אלא שופט שבימי�, "יהיה בימי� הה�

? פלוני כמשה ואהר�, ר שלא יאמר אד�"ת .)ה כה"ר(ואמרינ� 
וכי פלוני ופלוני כמשה , ד שבימיו"י שלא יאמר אד� על בי"ופירש

ואי� הכוונה בזה שצרי� להישמע לגדולי ". ?ואהר� שאשמע לה�
אלא , דורו בלית ברירה מכיו� שגדולי הדורות הקודמי� כבר אינ�

ל שאת כל ההשפעה יכול אד� לקבל א� ורק "נראה מדברי חז
אי� ל�  )ה ש�"ר(' בגמ' וכדאי. מגדולי דורו דווקא, מרבותיו שלו

בשביל� אי�  -"אי� ל�"כלומר ... ליל� אלא אצל השופט שבימיו
 )ד,א ד"קהלת רבה פ(וזהו שאמרו . שופט מלבד השופט שבימי�

, ע קיי�"אל תאמר אילו היה ר" )קהלת(פ דור הול� ודור בא "עה
כי לכל דור ניתנו המנהיגי� והמשפיעי� , "הייתי יושב ושונה לפניו

  .כ"ע". הראויי� לדור�

הבית מצטט מלשונות הזהב של  )ז"ג עמוד קפ"ח( ר ישראלפאבספר 
אצל  :)שבת יב(' איתא במס: "ל"בזה א"זיע ר מגור"ק אדמו"ישראל לכ

א "ופ "ולא אטה )לאור הנר(אקרא  אני"רבי ישמעאל ב� אלישע שאמר 
אמר כמה גדולי� דברי , )ד קרא והיטה"ולחד מ(קרא וביקש וביקש להטות 
י ב� אלישע לא "הכוונה שר, יקרא לאור הנרחכמי� שהיו אומרי� לא 

א "ש� הרי צדיקי� אי� הקב' וכמו שהקשו בתוס(היה מגיע לידי כ�  ה מבי
שגדולי� דברי חכמי� אשר לאחר שאמרו שמא אלא  )תקלה על ידיה�

להיות "והלימוד בזה . )ח ביקש להטות"או לכהפ(יטה הוכרח להגיע לידי כ� 
כטעות קרח , א בעצמו יכול לעשות מהולא לחשוב שהו', דבוק בעובדי ה

: ל"הסביר הוא ז, בנקודה זו, "'כל העדה כול� קדושי� ובתוכ� ה"שאמר 
כי בא� חלק על משה : "היה נעו* שורש טעותו האיומה של קורח

  .כ"ע .'לא היה בתוכו ה -ה"רבע
תדעו שא� רבותינו אסרו סוגי�  ילדי� יקרי� וחביבי�\בחורי�: לענינינו

רבי ישמעאל ב� אלישע ' אזי א� התנא הק, מחשבי� -רתשוני� תקשו
וידע בנפשו שהוא צדיק גמור , .)ברכות ז(שאמר נכנסתי לפני ולפני� 

אנו הקטני� שהרבני� ...וברור היה לו שלא יטה ובכל זאת לא עזרה לו
והוא , כ מה נענה אבתריה ובאיזה כוח נתגבר"א, אסרו ועשו גדר שלא

רב עוצמה ומתרברב כי לא תתפוצ*  משול לאחד שיש בידו פצצה
והמתבונ� בזה יקח לנפשו . הרי בוודאי שאד� זה טיפש גמור, בידו

  .לשמוע בשמחה וברעדה לקול רבותינו אמ�
הוא שכולנו נהיה נשמעי� לקול גדולי ישראל ולקבל ' רצו� ה .א: נסכ�

  .ש"גזירת� בלי שו� התחכמות כי כ� גזרה חכמתו ית
כיאות הוא כשהגדולי� ' ות ההמש� שיהיעתיד צאצאינו ודור .ב

  ]ק"דוגמא אישית ודו[נשמעי� לקול רבותינו 
ו יכולי� להגיע למצב "ח, א� נאסר הדבר". אני לא אכשל"אי� היתר  .ג

  .שכ� יכשל
עיקר העיקרי� להנחיל לילדינו בשמחה שאנו שומעי� לקול רבותינו  .ד

  .ולאור� ניסע ונל�
 )שלח(' אלי וכו' מי לה" יעקב יוס.תולדות "ק "בדברי הספהונסיי� 

שחו* מהחוב הגדול שמוטל עלינו לשמוע בקול חכמי� בכל : "ק"וזל
ואז אי� שו� , כי המדבק עצמו בתלמיד חכ� כאילו דבק בו יתבר�, דור

י "שרוצה לדבק בהש מיהכוונה , "אלי' מי לה"עונש יכול לחול עליו 
   .)ש"עיי(. בו יתבר� ז יזכה לדבק"תחילה ועי] משה רבינו[ אליידבק 

ל שאל "זצ ש"שהגרממביא  )ט"שבועות עמוד של( -מעיי� המועדבספר 
" וג� ב� יאמינו"ל כותב באגרת תימ� ש"ז �"רמבה: קהילות יעקבאת ה

: י"ענהו הקה, כ אי� קורח חלק על נבואת משה רבינו"זה הבטחה וא
ת ו יש מידות רעו"אבל א� ח, אמנ� האמונה מושרשת אצל ע� ישראל

ה� משבשות את הדעת כמו כא� הנגיעות של קרח שחפ* בנשיאות 
ו זה יביאו לכפירה ומאכלות "אד� המשתקע בחטא ח..הכשילו

והבא ליטהר "ואי� לו את ההבטחה של , אסורות המטמט� הלב
  ".וג� ב� יאמינו לעול�"לכ� על אלו אי� הבטחת , "מסייעי� לו
זכאי� אלו ששומעי�  "זכאי� כד שמעתו�"לשבועות אמרנו באקדמות 

כ� תזכו להיות , "הנהו חבורתא, וקביעי� כ� תהוו�] בקול רבותינו[
ותזכו� די תיתבו� , קבועי� באותה חבורה של הצדיקי� לעתיד לעילא

ועוד זאת שתזכו לישב בשורה העליונה שהוא מקו�  -בעלא דרתא
ששומעי� , אשרי אלו הנמצאי� בחבורה קדישתא הדי�. החשוב ביותר

  .ל רבותינו ועומדי� בעוז בניסיונותלקו
שרימז : ל"זצ ח"החק "אומר בש� הגה צבי מאיר זילברברג' רצ "הרה
והיא המלחמה ע� התקשורת  -ו תהא מלחמת עול� שלישית"שח

  .ירח�' הטריפה שרבי� רבי� חללי� הפילה ה
שסח לו זק� אחד בכאב לב שלדאבונו איבד בשואה האיומה : אמרעוד 

ועתה איבד . והכאב עדיי� צורב, י"י� ומשפחה הל אשה ע� ילד"ר
ל שפצע זה "ומרגיש ר -מחדש נכדי� שנתפשו לתקשורת הקלוקלת

  .כואב יותר ואינו מגליד מאז
א זעק פע� שנדמיי� לנו בשואה יש רכבת "שליט ני,'ר מויז"אדמוק "כ

הרי היו עושי� כל הטצדקי שבעול� , ל"ובו מיליו� מובלי� לשריפה ר
על אחת כמה וכמה שצרי� כל טצדקי , רכבת ולהציל�לעצור את ה

כיו� ברור כשמש כי . שבעול� לעשות לעצור שריפת הנשמות
  .ל"וק. התקשורת הטריפה שורפת נשמות וגו� יחד

בשביל להציל נפש אחת . א שהעלה הנושא"לקורא הנאמ� שליטכ "ייש
  .ל"כדאי כל מאמרי� אלו וד' הי

לא ייחקק בעצמות מה שהרבני� יונקי� זאת בילדות� במיכשילדי� 
ה ישפיע עליה� משה רבינו "ד מהשמי� ובעז"זה קורה בס, מתקני�
ודברי� אלו וכאלו צריכי� להשמיע לה� בשפה ברורה ונעימה . בעד�

' בזכות ויאמינו בה. שיכנס היטב ללבותיה� הטהורי� בקטנות� לנצח
  גוט שבת. מ�ר א"ובמשה עבדו שבכל דור ודור ניוושע בישועה עולמית בגו

  )057-796-2493 –ב הערות והארות יתקבלו לרצו� למערכת בפקס .נ(
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"  "  "  "  יקריקריקריקר
  ברורות  ומפוסק באותיות  *  מנוקד
  במלוא�  מצוטטי�  המקרא  *  פסוקי

  המוזכרי�  ק" וזוה  ל" חז  מאמרי  *  כל
  מנוקד  ק" בו  *  הזוה  הובאו  ח" באוה

  מדבש *  ביאור  מתוק  פ" ע  ומבואר
  העמוקי� *  הוספות  הענייני�
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        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
מעומקא דליבא ובלב מלא התרגשות 
ושמחה הננו לבר� למורינו הגאו� 

מגדולי , ת"הצדיק המפורס� לשו
  פוסקי ההוראה בדורינו

  א"שליט שמואל אליעזר שטר�שמואל אליעזר שטר�שמואל אליעזר שטר�שמואל אליעזר שטר�רבי 
 צ"ד בד"רב מערב בני ברק וגאב

  "שערי הוראה"
דיי� , ס"צנמ, האי גברא רבאולבנו 

  ג "צ ידידינו הרה"ומו
  א"שליט שלמה יצחק שטר�שלמה יצחק שטר�שלמה יצחק שטר�שלמה יצחק שטר�רבי 

 הב� -שמחת אירוסי הנכד לרגל
  צ"בשעטומ

ד "יהי רצו� שיזכה מורינו הגאב
ח "לרוות נחת ממנו ומכל יוצא "שליט

מתו� אושר ועושר וכל הברכות 
 והזיווג יעלה יפה, הכתובות בתורה

        המערכתהמערכתהמערכתהמערכת  .ר"אכי
 

        יעמוד על הברכהיעמוד על הברכהיעמוד על הברכהיעמוד על הברכה
, כלי מחזיק ברכה, איש חמודות ורב תבונות, והנכבדידידינו היקר 

, ומידותיו המוזהבות לו לעטרה, ש וחסידות אצלו משולבה"תורה יר
  ה"ה, א"ר שליט"ק מר� אדמו"נ לכ"דבוק ומקושר בלו
  ח מאוד נעלה הרב החסיד "הרבני הנה

  ב�ארה �מאנסי �א�שליט לדמאאיעקב יוס� ג� ר
  
  
  
  
  
  
  
  

, ק"לבני� עדי ולקש, אשר ישלי� זה הבני� ר מ� בורא עול� בקני�"ויה
, ק"ד הסלולה לנו מרבוה"ויזכו לבנות בית� על אדני התורה והיראה ע

ש בכל מעשי "ח מתו� שמחה תמיד וסיד"ויזכה לנחת מה� ומכל יוצ
. וזכות זיכוי הרבי� לאלפי� תעמוד לו ולכל משפחתו לעולמי עד, ידיו

 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
ש "מחשובי אנ, לבר� לידידינו החשובהננו 

  תהלתו בקהל חסידי�, כלי מחזיק ברכה
  ב"ארה -ויליאמסבורג -ו"הי יואל קישיואל קישיואל קישיואל קישר "הר

ה "שמחת הולדת הב� והכנסו בבשאאעלרגל 
  צ"בשעטומ

נחת ושובע שמחות  בר שיזכה לרו"יה
ולגדלו לתורה לחופה ולמעשי� , ס"וכט

  .טובי� מתו� שמחה תמיד

 
        נודב נודב נודב נודב 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
ר "ל ב"זצשמואל צבי שמואל צבי שמואל צבי שמואל צבי הגאו� החסיד רבי 

  ל"זבנימי� בנימי� בנימי� בנימי� 
        קובלסקיקובלסקיקובלסקיקובלסקי

ג"ג סיו� תשנ"ע ביו� שבת קודש כ"נלב
  .ה. ב. צ. נ. ת
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