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ה אמר לה דזה שה רואי "לומר דמשרעוהנראה והנראה והנראה והנראה 
 חסרונות עליו ועל אהר� הוא משו שה בעצמ לקויי

ואילו היו ממעטי את , ותהתנשאוהבמידת הגאווה 
, ועל משיחו' עצמ בשפלות ובענווה לא היו חולקי על ה

דהיינו שכל , רב לכ בני לוירב לכ בני לוירב לכ בני לוירב לכ בני לויוזה מה שאמר לה משה 
 רב לכרב לכרב לכרב לכהעזות שיש לכ לחלוק עלי הוא משו ש

        .שלקויי את במידת הגאווה
המחלוקת בא ממידת הגאות דהמתגאה על הבריות ויסוד ויסוד ויסוד ויסוד 

אד דהרי חפ� הוא להיות יותר מהשני  אינו סובל שו
א לו להשפיל את עצמו "ולכ� רואה עליו תמיד חסרונות וא

והמתגאה על הבריות חושב בדעתו שכל , לשו אד
ואוי לה לבריות שלא יהיו , העול כולו כדאי הוא לו

        .ל"בדעתו עמו רח
, א להשיגו"כל העני� של קרח ובניו אי� לנו השגה ואוהנה והנה והנה והנה 

וכידוע , ר כא� הוא בכדי לסבר את האוז�וכל המדוב
כשהיה מדבר בפרשת� על עני�  עעעע""""ק מלובלי� זיק מלובלי� זיק מלובלי� זיק מלובלי� זי""""הרההרההרההרהמ

ק ק ק ק """"דהרי הרהדהרי הרהדהרי הרהדהרי הרה((((, "די הייליגער זיידע קורחדי הייליגער זיידע קורחדי הייליגער זיידע קורחדי הייליגער זיידע קורח"קרח היה מתבטא 
שהוא היה כידוע ב� שהוא היה כידוע ב� שהוא היה כידוע ב� שהוא היה כידוע ב� ' ' ' ' ה הקה הקה הקה הק""""ע היה ב� אחר ב� לשלע היה ב� אחר ב� לשלע היה ב� אחר ב� לשלע היה ב� אחר ב� לשל""""מלובלי� זימלובלי� זימלובלי� זימלובלי� זי

שהוא היה ב� אחר ב� שהוא היה ב� אחר ב� שהוא היה ב� אחר ב� שהוא היה ב� אחר ב� , , , , אחר ב� לרבינו זרחיה הלוי בעל המאוראחר ב� לרבינו זרחיה הלוי בעל המאוראחר ב� לרבינו זרחיה הלוי בעל המאוראחר ב� לרבינו זרחיה הלוי בעל המאור
        .))))שהיה ב� אחר ב� לקרח כידועשהיה ב� אחר ב� לקרח כידועשהיה ב� אחר ב� לקרח כידועשהיה ב� אחר ב� לקרח כידוע, , , , א מבית לויא מבית לויא מבית לויא מבית לוילשמואל הנבילשמואל הנבילשמואל הנבילשמואל הנבי

ע שדיבר בקדשו "זי ישמח משהישמח משהישמח משהישמח משהק בעל ה"ידוע מהרהוכ� וכ� וכ� וכ� 
ובאחד מהגילגולי היה , שכבר עבר עליו כמה גילגולי

ושאלו , הוא מאנשי דור המדבר בעת מחלוקת קרח ועדתו
ע באיזה צד עמד "זי" ייטב לבייטב לבייטב לבייטב לב"ק בעל ה"נכדו הרה
מאלו שעמדו מהצד  ע שהיה"ק זי"אמר הרה, במחלוקת

ולא התערבו כלל במחלוקת לא לטובת משה ולא לטובת 
ע שתמוה לו "ק בעל הישמח משה זי"וכשראה הרה, קרח

אמר שג זה היה גדלות שלא לצדד לצידו של , עני� זה
דהרי קרח לא היה איזהו קטלא קניא ואיש פשוט , קרח

אלא גאו� קדוש וצדיק גדול , ה"שבא לחלוק על משרע
שאפילו , ולכ� בילבול המוחי� היה עד למאוד, כידועונשגב 

        .כ היה ניסיו� ואכ� עמד הוא בזה"לעמוד בצד ג
קרח ברוב גדלותו וקדושתו שהשיג השגות ומדריגות והנה והנה והנה והנה 

וכשראה , והיה מגדולי שבטו של לוי, גבוהות עד למאוד
ג בפרט אי! שכל ימות "את שבט הכהונה בכלל ואת הכה

 ומשיגי השגות גבוהות וכ� השנה מתעסקי בקדשי
פסחי פסחי פסחי פסחי ((((וכדאיתא , שעל יד באה הכפרה לכלל ישראל

ועוסקי בקרבנות , כהני אוכלי ובעלי מתכפרי ))))::::נטנטנטנט
ונתעלי מיו ליו ' עולות וזבחי חטאות ואשמות וכו

פ עת "שבתות וימי טובי ובפרט ביוהכ, גבוה מעל גבוה
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  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

        
        ב''תשע תמוז' ג

  אאאא""""גליו� תקעגליו� תקעגליו� תקעגליו� תקע
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        ח ח ח ח קרקרקרקרפרשת פרשת פרשת פרשת 

        חחחח""""תשסתשסתשסתשס    - - - - חחחחק פרשת קרק פרשת קרק פרשת קרק פרשת קר""""מוצשמוצשמוצשמוצש
  בבבב""""ארהארהארהארה    - - - - בארא פארקבארא פארקבארא פארקבארא פארק

רב לכ רב לכ רב לכ רב לכ ' ' ' ' ויקהלו על משה ועל אהר� וכוויקהלו על משה ועל אהר� וכוויקהלו על משה ועל אהר� וכוויקהלו על משה ועל אהר� וכו
    וישמעוישמעוישמעוישמע' ' ' ' כי כל העדה כול קדושי וגוכי כל העדה כול קדושי וגוכי כל העדה כול קדושי וגוכי כל העדה כול קדושי וגו

רב לכ בני רב לכ בני רב לכ בני רב לכ בני ' ' ' ' משה וידבר אל קרח וכומשה וידבר אל קרח וכומשה וידבר אל קרח וכומשה וידבר אל קרח וכו
        ))))גגגג, , , , טזטזטזטז((((לוי לוי לוי לוי 

לפרש דהנה קרח שיצא והנראה והנראה והנראה והנראה 
ה ע הטע של רב "לחלוק על משרע

ל מה משה ענה לו "וצ' לכ וכו
        .באומרו רב לכ בני לוי

 כניסת הכה� לקודש הקדשי
פ וכל "עהק "שכתוב בספה

אד לא יהיה באהל מועד 
כ על הכה� "דקאי פסוק זה ג

גדול שא# הוא לא היה 
' במדריגת אד אלא כמלא! ה

        .צבקות כידוע
כ "זה ראה קרח ונתאוה גכל כל כל כל 

ק רבו ג� רבו לדבר בעני  "בספה
, גדלותו של קרח והשגתו בעבודת ד '

, פ ויקומו לפני משה"כתב עה ס"חתוב
לתו עד לפני ל כי ק� ממש בגדו"שר

כי קרח גדול היה רק עינו , משה
כי משה היה גופו מעול� , הטעתו

וקרח שהתקומ� לפני משה , הבריאה
התקומ� עד עול� היצירה שהוא לפני 

כי  ל"האריזוידוע בש� , ש"עיי, בריאה
והדברי� , ת קרח"צדיק כתמר יפרח ס

עתיקי� וידועי� כי כל כוונת קרח 
בבחינה  'היתה להשיג גדלות ועבדות ד

  , גבוהה ונשגבה
ק רבינו דוד "ק מר� קוה"הרהוכמאמר 
א אילו היה קורח יודע "זיע מלעלוב

ש בכל "שאפשר לעבוד את הבוית
וג� בהיותו נמצא מאחורי , מקו�

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

לא היה מתקנא על , לאות� השגות
  .חולק על הכהונהולא היה , אהרו 
ל על כי דבר תימה היא שלאחר "יז "ועפי

אזהרת משה רבינו את קרח ועדתו כי סופ� 
יהיה רע ומר במיתה משונה שלא כדר) 

והלא ידעו , ובכל זאת לא חזרו בה�, הטבע
וכי כל , היטב כי דבר אחד מדבריו לא יפול

, כ עמדו בשלה�"ואעפ, מה שאמר כ  יהיה
לאחר שאמר לה� ובחטא המרגלי� חזינ  ש

מיד חזרו בה� ואמרו , משה העונש שיקבלו
כ כא  קרח לא חזר בו "משא, הננו ועלינו

אלא מכיוו  שקרח כל , לאחר ההתראה
כוונתו ותשוקתו היתה להשיג גדלות 

ולכ  לא היה איכפת ליה ', בעבודת ד
כי לפי שיטתו חייו באופ  כזה אינ� , מכלו�

 והחיי� האמיתיי� היא להגיע, חיי�
למדריגות ובחינות עליוני� ונשגבי� שלה� 

ולכ  לא שעה להתראת משה , נכס( וחשק
כי , רבינו ולכל העונשי� שהזהיר אותו

הרגיש שלחיות במצב כזה שלדעתו אינו 
במצב של עבודה תמה ושלימה קשה יותר 

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

ה� חטאו על נפשות� ' ו כוטפשי� הי
שנאמר את מחתות החטאי� האלה 

ב מה תיר* בזה "ולכאורה צ, כ"ע, בנפשות�
וכי בזה לא טפשי� , שחטאו על נפשות�

ל הכוונה שחטא� היה בעני  "אלא י, ה�
הנפש הרוחני שביקשו השגות 

ולא חטאו בעניני הגו( של , ורוממות
ולכ  מסרו , תאות כבוד וגדולה גשמית

, ולא היה בזה צד טפשות, ז"נפש� ע
יוחנ  שהיה ' בר .)מ פד"ב(וכדאיתא 

ל וקא בכי "מצטער על דנח נפשיה דר
ואמר היכא את בר לקישא היכא את 

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

אלא שידעו רבנ  , עליה שיחזור לדעתו
ל "בחייו בלי ר יוחנ  לא ימצא טע�' שר

ובלעדי , שממנו היה רווחא דשמעתתא
ל הרגיש שחסר לו בעבודה בלימוד "ר

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

 -ט"קרח תשס(. היא לה� מקור החיי�
 )ע"תש

 

להשיג השגות נעלי אלו ולהתעלות במדריגות מעלה 
ז יצא נגד משה ואהר� צדיקי הדור באמרו רב "מעלה ועי

        .'תתנשאו על קהל הומדוע ' לכ בני לוי וכו
 ))))לאלאלאלא, , , , שמות ידשמות ידשמות ידשמות יד(((( "ובמשה עבדו' ויאמינו בה"כתיב והנה והנה והנה והנה 

הא בהא תליא דא , ובמשה עבדו', דהיינו האמונה בה
אי� אמונה במשה עבדו דקאי על צדיקי הדור שבכל 

ונרמז , דאיתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, הדורות
ותלמידי תלמידיו ' ק ותלמידיו הק"בזה על מר� הבעשטה

', וא אי� לו אמונה בה אז חסר לו אמונה בה, א"זיע
ז יבוא לחלוק על "ל עי"רח' ובא נחסר לו אמונה בה

ולכ� קרח שמאוד נתאוה להשגות גבוהות , צדיק הדור
י "דע, ה"ה שהוא כחולק על הקב"כ חלק על משרע"עי

ע "כ נפלו באמונה בבוכ"שנפלו מאמונת משה עי
', ו על קהל הבאומר רב לכ בני לוי ומדוע תתנשא

והאמת היא שלא לקחו בעצמ המלוכה אלא היה ציווי 
        .ע שאהר� יהיה כה� ומשה רבינו לוי"מאת הבוכ

ה טלית "יוב� מה שאמרו קרח וכל עדתו למשרעובזה ובזה ובזה ובזה 
 שכולה תכלת חייבת בציצית או לא וכ� בית מלא ספרי

ולכאורה אינו מוב� מעיקרא מאי , פטורה ממזוזה או לא
תהא טלית כזאת פטורה מ� הציצית או קא סברי למה ש

הרי יסוד מצות , בית מלא ספרי שתיפטר ממזוזה
א "ובאופ, "הכנ# פתיל תכלת"כ "ציצית הוא לקיי מש

וכ� בית מלא ספרי למה , אינו באפשרות לקיי המצוה
הרי מצותו שיהיה פרשיות אלו שמע , שתיפטר ממזוזה

לחלוק על ומה היתה טענת ובמה ראו ,  והיה א שמוע
        .ה"משרע

 ,ל שבאו לחלוק על משה ועל תורתו"לפי הנוהנראה והנראה והנראה והנראה 
 אאאא""""ק מר� רבינו משה מלעלוב זיעק מר� רבינו משה מלעלוב זיעק מר� רבינו משה מלעלוב זיעק מר� רבינו משה מלעלוב זיע""""הרההרההרההרהוכידוע מה שפירש 

, י וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זה"את דברי רש
מה ראה לשטות זו , וקרח שפיקח היה, ק"ופירש הרה

י "וע. כ"ע, להתעסק בפקחות ולהיות אובער חכ
תמי "והתורה אמרה , ת ופיקחותשהתעסקו בחכמו

וה עזבו את דר! התמימות וכ! , "אלוקי!' תהיה ע ה
הכנ# פתיל הכנ# פתיל הכנ# פתיל הכנ# פתיל דמה שאמרה תורה ' למדו את מצוות ה

הכוונה שדי בכ! שיהיה לפחות  תכלת והיה לכ לציציתתכלת והיה לכ לציציתתכלת והיה לכ לציציתתכלת והיה לכ לציצית
ו בא הטלית כולה תכלת בוודאי "הכנ# פתיל תכלת וק

לכל  וכ� מצות מזוזה הוא, ו"שהיא פטורה בציצית מק
הפחות שיהיה במזוזה שני פרשיות אלו וא יש לו בית 

        .מלא ספרי מה טוב ומה נעי ופטורה מ� המזוזה
ל "ה ועל תורתו רח"זה הגיע משו שחלק על משרעוכל וכל וכל וכל 
ז על דר! "והלימוד מכ, ז מגיעי לדיוטא התחתונה"ועי

בשביל ' המוסר בפשטות דאסור לו לאד לעבוד את ה
אלא כוונת האד בעבודתו הוא , ותלהשיג מדריגות והשג
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  ניצוצי אשניצוצי אש

  ק"ק הרה"ח מפ"דא
ט "ר רבינו הקוה"מר� אדמו

  א"זיע

עוד רגע אחד היו  'דא� היו מתמהמהי� אפי ))))לטלטלטלט
ועד כדי כ� גדלה , ל"נשקעי� בטומאת� עד עול� רח

טומאת� וזוהמת� שאפילו שר� ומלא� היה נפג� 
ה נצר� לירד בעצמו כביכול "והקב, מקדושתו ש�

ה חישב "ל כי משה רבינו ע"ז י"ועפי. ולהוציא� מש�
ה בכבודו ובעצמו צרי� לדבר אתו "בנפשו שהקב

י מעמד וקיו� בדבר� "נלב' מפע� לפע� בכדי שיהי
        .והדברי� נוראי�, שלא ייפגמו על ידו, עמו
מה דראינו אצל הרבה צדיקי� , ל עוד"יז ז ז ז """"ועדועדועדועד

והרי , שלפעמי� יצאו מגדר� ודיברו על גדלות עצמ�
ותו האי� זה , דר� הצדיקי� להיות שפלי� בעיני עצמ�

עד , שאנו רואי� שה� מבטיחי� ישועות וברכות
אלא . ח� ומכירי� בגדלות�שנראה שסומכי� על כו

כ "כי ה� בעיניה� היו כ, העני  שה� צריכי� לעשות כ�

ושא פרשת  מחלוקת קרח ועדתו נגד ושא פרשת  מחלוקת קרח ועדתו נגד ושא פרשת  מחלוקת קרח ועדתו נגד ושא פרשת  מחלוקת קרח ועדתו נגד בעני  נבעני  נבעני  נבעני  נ
        ::::''''שטענו מדוע תתנשאו על קהל השטענו מדוע תתנשאו על קהל השטענו מדוע תתנשאו על קהל השטענו מדוע תתנשאו על קהל ה    משה רבינומשה רבינומשה רבינומשה רבינו

============    

משה עניו מאד מכל האד� אשר על משה עניו מאד מכל האד� אשר על משה עניו מאד מכל האד� אשר על משה עניו מאד מכל האד� אשר על והאיש והאיש והאיש והאיש 
יש לתמוה אי� היה שיי� . ))))גגגג, , , , יביביביב((((פני האדמה פני האדמה פני האדמה פני האדמה 

י לא כ  עבדי "ביודעו עדות הש, אצלו ענוה
פה אל , ))))זזזז, , , , במדבר יבבמדבר יבבמדבר יבבמדבר יב((((משה בכל ביתי נאמ  הוא 

כ "א, ))))יחיחיחיח, , , , ש�ש�ש�ש�((((פה אדבר בו ומראה ולא בחידות 
        . השפל מכל אד� אי� יחשוב שהוא

מ דאיתא "ל עפי"ר זצוק"ק מר  אאמו"כוביאר וביאר וביאר וביאר 
דממצרי�  .).).).)וירא מדרש הנעל� קיזוירא מדרש הנעל� קיזוירא מדרש הנעל� קיזוירא מדרש הנעל� קיז' ' ' ' ק פק פק פק פ""""זוהזוהזוהזוה((((

כדאמרו , ה בעצמו"י הקב"נגאלו ישראל ע
אני ולא מלא� אני ולא  ))))ספרי תבא כחספרי תבא כחספרי תבא כחספרי תבא כח((((ל "חז

ה בכבודו ובעצמו גאל� "אלא הקב' שר� וכו
ועברתי באר$ מצרי�  ))))יביביביב, , , , שמות יבשמות יבשמות יבשמות יב((((שנאמר 

די שיבוא שליח ' כאורה תקשי הלא היול', וגו
לגואל� וממילא כבר יתוודע לעי  ' ומלא� ה

, י בעצמו עד אי  חקר"כל בשר מה רב כוח הש
כי בהיות שאר$ מצרי� היתה ערות , תיר$ בזה

שלכ  כתיב , עד מאד ))))טטטט, , , , בראשית מבבראשית מבבראשית מבבראשית מב((((האר$ 
, , , , שמות ש�שמות ש�שמות ש�שמות ש�((((' י ולא יכלו להתמהמה וגו"אצל בנ

נבזי� עד שיכלו להתבטל מ  המציאות מרוב 
לה� קצת אחיזה ' והדיבור פעל שיהי, שפלות

, , , , פינחספינחספינחספינחס' ' ' ' ת סו� פת סו� פת סו� פת סו� פ""""ט עהט עהט עהט עה""""ראה בעשראה בעשראה בעשראה בעש((((. בעול� הגשמי
. . . . ''''כמה צדיקי� וחסידי� לפעמי� מתפארי� בעצמ� כוכמה צדיקי� וחסידי� לפעמי� מתפארי� בעצמ� כוכמה צדיקי� וחסידי� לפעמי� מתפארי� בעצמ� כוכמה צדיקי� וחסידי� לפעמי� מתפארי� בעצמ� כו

ט שכמעט ט שכמעט ט שכמעט ט שכמעט """"שאירע ע� הבעששאירע ע� הבעששאירע ע� הבעששאירע ע� הבעש    ובהערות ש� מביא מהובהערות ש� מביא מהובהערות ש� מביא מהובהערות ש� מביא מה
, , , , י שתלמידו שבחוהוי שתלמידו שבחוהוי שתלמידו שבחוהוי שתלמידו שבחוהו""""ועועועוע, , , , נתבטל ממנו קוסטא דחיותאנתבטל ממנו קוסטא דחיותאנתבטל ממנו קוסטא דחיותאנתבטל ממנו קוסטא דחיותא

        .))))שששש""""עייעייעייעיי, , , , הכניס בו החיותהכניס בו החיותהכניס בו החיותהכניס בו החיות
ה היה סבור שכל מה "ל כי משה רבינו ע"יולדרכנו ולדרכנו ולדרכנו ולדרכנו 

וכ  מה שהעיד עליו , כ"ה מדבר עמו כ"שהקב
כל ' שהרי הוא הי, זהו רק כדי לחזק אותו, גדולות

ל להתבטל כ� עניו בעיני עצמו עד שהרגיש שיכו
ולכ  דיברה התורה בשבחו , מהמציאות לגמרי

לו מזה קצת אחיזה על פני ' ובגדלותו שיהי
כ על פני האדמה אשר "ובזה מדויק מש. האדמה

ל דהודעת דבר זה אשר "אלא כנ, לכאורה מיותר
נצר� רק , עניו מכל האד�' משה רעיא מהימנא הי

על פני ' כדי שיהא לו אחיזה על זה העול� כלו
, יכול להתבטל במציאות' הי, דא� לא, מההאד
מוכ  ' שהי, מחני נא מספר� ))))לבלבלבלב, , , , ש� לבש� לבש� לבש� לב((((ש "וכמ
 .בטל לגמרי' כי בעיני עצמו הי, לזה

 

  שיחת קודששיחת קודש

  'א' המש� מעמ

        

י עבודה זו "קרח שראה את עבודת הכהונה שע
כ היה צרי! "מגיעי להשגות גבוהות ביותר אעפ

ו המוטלת עליו שמשמיא קא לשמוח בעבודת
ועצ המדריגות הוא דבר הבא ממילא , זכי ליה

דאחר עבודת האד בפשטות הרי הוא זוכה 
        .א לפי דרגא דיליה"למדריגות גבוהות כאו

************        
 שלחני וא שלחני וא שלחני וא שלחני וא ' ' ' ' לא הלא הלא הלא ה' ' ' ' כמות כל האד ימותו� וכוכמות כל האד ימותו� וכוכמות כל האד ימותו� וכוכמות כל האד ימותו� וכוא א א א

וידעת כי נאצו האנשי וידעת כי נאצו האנשי וידעת כי נאצו האנשי וידעת כי נאצו האנשי ' ' ' ' וכווכווכווכו' ' ' ' בריאה יברא הבריאה יברא הבריאה יברא הבריאה יברא ה
        ))))לללל, , , , טזטזטזטז(((( ''''האלה את ההאלה את ההאלה את ההאלה את ה

, מה שפירשו הצדיקי על פסוק זהידוע הנה הנה הנה הנה 
למה שימותו כמות , שלחו' דלכאורה א לא ה

ותירצו , ולא היו צריכי כלל להענש, כל האד
ה צדיק "שעצ מה שיצאו לחלוק על משרע

ובא עוד אינ צודקי אז , הדור נתחייבו מיתה
        .'בריאה וכו' יברא ה
רמז ומליצה העני� שהיו צריכי לבריאה ובר! ובר! ובר! ובר! 

ולא היה די באיזה  צתה האדמה את פיהצתה האדמה את פיהצתה האדמה את פיהצתה האדמה את פיהופופופופכזו 
        .ל"רח' מיתה משונה וכדו

והאיש משה והאיש משה והאיש משה והאיש משה ה כתיב "דהנה על משרעוהנראה והנראה והנראה והנראה 
וה  ))))יביביביב, , , , בהעלות! גבהעלות! גבהעלות! גבהעלות! ג(((( עניו מאוד על פני האדמהעניו מאוד על פני האדמהעניו מאוד על פני האדמהעניו מאוד על פני האדמה

 חלקו על זה ואמרו שהוא מתנשא באומר

התורה וא , "'ומדוע תתנשאו על קהל ה"
מעידה על משה שהוא עניו על פני האדמה 

ממילא אי� לה מקו , ל זהוה חולקי ע
        .ל"פ האדמה רק מתחת לאדמה רח"ע

ל שמחלוקת הוא דבר הגרוע "לנו מכל הנהיוצא היוצא היוצא היוצא 
שכל העונשי הקשי ומרי מגיע , מכל

בפרשת� י י י י """"רשרשרשרששל ' ל וכלשונו הק"ממחלוקת רח
, בוא וראה כמה קשה המחלוקת ונשיהונשיהונשיהונשיהה "ד

ד של מטה אי� עונשי� אלא עד שיביא "שהרי בי
שנה וכא� ' ד של מעלה עד כ"ובי, תשתי שערו

        .ק"אבדו א# יונקי שדי עכל
ל! שהמחלוקת הוא דבר גרוע מאוד ועונשו הרי הרי הרי הרי 

וחורב� , ל"של המחלוקת הוא הגרוע ביותר רח
כ בגי� המחלוקת "ק אשר בשבועות אלו ג"ביהמ

   )א, טז( קרח ויקח
 על שמו שלא יזכר עצמו על רחמי	 קביע י שביקש"רש פירוש

  . 'וכו ,מחלוקת	
 יזכר שמו שלא התפלל ולמה, תמוה הוא לכאורה והנה

 יזכר ש	 של התפלל שלא לא ולמה, דוקא קרח של במחלוקתו
 ולמה, גדולי	 צדיקי	 כ� ג	 שהיו' יצהר'ו' קהת'וכ� ', לוי' בנו

   .דוקא שמו על הקפיד
 כל: ל"וז דאבות' ה פרק ג"י משנה ובהקד	, לתר� ונראה

 איזהו', וכו סופה להתקיי	 – לש	 שמי	 שהיא מחלוקת
 ושאינה, הלל ושמאי מחלוקת זו - שמי	 לש	 שהיא מחלוקת

  . 'וכו עדתו וכל קרח זו מחלוקת – שמי	 לש	
 אלימל! ה"מו האלקי	 איש ר"אדומו לכל דברי ידוע והנה
 לוכ קרח שפירש על מחלוקת אלימל� נוע� בספרו ל"זצוק
 ושאינה לש	' ל"ז שאמרו ל"הנ המשנה בדברי שדקדק, עדתו
 ושאינה' למימר ליה הוה', עדתו וכל מחלוקת קרח זו - שמי	
, ל"הוא ז ומפרש. 'ואהר� ומשה קרח מחלוקת זו - שמי	 לש	

 זה שונאי	 היו כ� ג	 שה	 בעצמ	, עדתו ע	 חולק היה שקרח
 על לחלוקשרצו  מפני רק, להיות ראש רצה אחד וכל, זה את

 קרח מחלוקת וזהו. שעה לפי שלו	 עשו - ואהר� רבינו משה
 ש	 עיי�, מחלוקת כ� ג	 היה ועדתו קרח שבי� -עדתו  וכל

  .הקדוש בספרו
 לדקדק יש דהנה: משלי נופ! ואוסי" ביאור ארחיב והנה

 שמאי בית זו מחלוקת' המשנה לא אמר למה, ל"הנ במשנה
  .'והלל שמאי מחלוקת' נקט ולמה' הלל ובית

 חלקו לש	 והלל ששמאי לפי, והלל שמאי דוקא דנקט ונראה
 תכשיטי להיות צרי! כ! -  היא כ! אמר הלכה זה, דוקא שמי	
 להיות צרי! וכ! - היא ההלכה כ! אלא, כ! לא אמר וזה, כלה

 רק ,כלל בעול	 לשו	 פניה כוונת	 היה ולא, כלה תכשיטי
 שמאי ובית תבי דהיינו תלמידיה	 לאפוקי, ל"כנ שמי	 לש	
, לאיזה פניה היה שכוונת	 וכמה כמה בנמצא ביניה	 היה, הלל
 שרבי אמר וזה, האלקי	 ביותר ואיש גדול שלי שרבי אמר שזה
 פניות וגדלות וכדומה בגיאות מעורב והיה, ביותר גדול שלי

 מפני היה זה, כ� ג	 שלה	 למחלוקת קיו	 שהיה והג	. אחרות
 להחזיק נת� קיו	 זה ,אמת ע	 מעורב שהיה במחלוקת	

 א	 כי היה לא שמי	 כולה לש	 אבל, קיו	 שיהיה המחלוקת
, לש	 שמי	 וברור צלול שהיה, והלל גופייהו שמאי מחלוקת

 זה מחלוקת שמי	 לש	 שהיא מחלוקת איזה התנא נקט כ� על
היה  לא כ� על קרח במחלוקת היה וההיפו! .והלל דוקא שמאי
 דבר שקר כל )יג כז במדבר( י"רש שפירש כמו, כלל קיו	 לזה
 וסו" ק� היה בבוקר ומיד, קיו	 לו אי� אמת קצת בו שאי�

 היה ואילו. בה	 די� ונעשה, מיד הדבר למחלוקת ונגמר
 חלילה היה - כל שהוא באמת מעורב מעט קרח במחלוקת

  .המחלוקת נמש!
, אמת נדנוד שו	 קרח במחלוקת היה שלא זה נמש! היה ומאי�
 שהוא כל במחלוקתו לערב לו והיה ח גדולפיק היה קרח והלא

 ה"ע אבינו שיעקב בא מחמת זה ,מה זמ� קיו	 לו והיה מאמת
יעקב  של שמו שלא יזכר והתפלל, הקודש זה ברוח ראה

, אמת היתה מדת ה"ע אבינו יעקב שמדת כידוע, במחלוקת	
 חלילה חיזוק היה, ה"ע אבינו של יעקב שמו נזכר היה ואלו

  . למחלוקת
 ביקש שיעקב לפי ב� יעקב נאמר ולא ל"ז י"רש ירששפ וזה

קרח  של שמו במחלוקתו יזכר שלא דייקא עצמו על רחמי	
 תתבטל וממילא, כלל אמת תערובת שו	 יהיה שלא כדי' וכו

, ע"זי מקראקא קלמיש קלונימוס רבי ק"הרה( .תיכ" ומיד המחלוקת
 )תמוז' יומא דהילולא א -קרח פרשת ושמש מאור

 

        .למעלה מאל# תשע מאות שני
טובה מרובה דהבאת שלו בי� אד לחבירו ומידה ומידה ומידה ומידה 

מהדברי שאד אוכל פירותיה , ובי� איש לאשתו
ח מרבי שלו "ת, ב"והקר� קיימת לו לעוה, ז"בעוה

והעוסק במידתו של אהר� כהנא קדישא , בעול
ואחדות בי� ישראל שכרו , לו ורוד# שלואוהב ש

ז נזכה לכל "הרבה מאוד עד אי� סו# בזה ובבא ועי
ה כלי מחזיק "לא מצא הקב, ק"הישועות ובני� ביהמ

ברכה לישראל אלא השלו ונתנו לישראל כדכתיב 
        .יבר! את עמו בשלו' עוז לעמו ית� ה' ה

ה שנזכה להינצל מכל מחלוקת ולהיות "הקבויעזור ויעזור ויעזור ויעזור 
ות אהבה ואחוה שלו וריעות בי� אד באחד

ז נזכה להשראת "ועי, לחבירו בתו! כל כלל ישראל
השכינה ולתשובה מאהבה ויעשו כול אגודה אחת 
לעשות רצונ! בלבב של ונזכה לענווה ושפלות 

, דהרי כל המחלוקת יסודה ממידת הגאות, אמיתית
ושלו ואחדות יסודו ממידת הענווה ושפלות רוח 

י הענווה רואי רק מעלת חברינו ולא "וע, כידוע
 ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבוכדברי , וזה יסוד השלו, ו"חסרונ ח

תעלה על לב! ' וכאשר תינצל וכו, ע באיגרת"זי
מידת הענווה שהיא מידה טובה מכל המידות 

        .טובות
ש "שנזכה להתעלות בהתמדת התורה ירר ר ר ר """"יהיהיהיה

ח בשמחה ובטוב "תורה עבודה וגמ, ומידות טובות
בשמחה בואו לפניו ' עבדו את ה ,לבב מרוב כל

ה שיתהפכו חודשי אלו לששו� "ויעזור הקב, ברננה
ימי בי� המצרי בכלל , ולשמחה ולימי טובי

ק "ט גדול בביהמ"ותשעה באב בפרט שיתהפכו ליו
        .כהר# עי�' ישועת ה, ק"בירושלי עיה

שנזכה לשמירה עליונה לכלל ישראל בכללות ר ר ר ר """"ויהויהויהויה
, כל מקומות מושבותיהל ב"י ובחו"ופרטות בא

ולברכות , נ"ונזכה לרפואות השלימות בריהגוה
השלימות וישועות השלימות ולשמחה השלימות 

ולגאולה שלימה , תורה וגדולה במקו אחד, ר"בגו
ק שוי� יעצט אוי# א זיסע אופ� אוי# "ולבני� ביהמ

 .אייביג

א א א א , , , , ר אידר אידר אידר איד''''א פשוטעא פשוטעא פשוטעא פשוטע"להיות 
ולא " ר זעלנערר זעלנערר זעלנערר זעלנער''''פשוטעפשוטעפשוטעפשוטע

' ואפי, בשביל השגות
כשרואי שאפשר להשיג 

כ "ג, בדר! השגות גבוהות
וזה היה אצל , אסור עני� זה

ותיקונו ידוע , ושנאת חינ
שהוא אהבת  חחחח""""החהחהחהחכ "מש

ושעה אחת של , חינ
נ בי� אחדות ואהבת חי
ולשעה , ישראל מיד נגאלי

אחת זו מחכי אנו כבר 

  תורת אמתתורת אמת
  פניני� יקרי� על הפרשה פניני� יקרי� על הפרשה 
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ס לאמו הצדקת מרת "תת אלפים' ד בשנת נולד תם רבינו
" י הקדוש"רש"ג ורבן של ישראל "ו של רשכבהיוכבד בת

ר שמואל מרומרוג שהיה "ולאביו הגאון רבי מאיר ב
בזכות ' אבי הרבנים'תלמיד חכם מובהק וזכה לתואר 

 -רבי יצחק, ם"הרשב -ה רבי שמואל"שלושת בניו ה
רבינו תם ונתכנה בכינוי  - ובנו השלישי רבי יעקב, ם"הריב

  ".איש תם יושב אוהליםויעקב "ש הפסוק "ע" רבינו תם"
' י הק"מעשה מופלא שהיה זכה אביו להיות חתן רשי "וע

 שלוש אלא, י"לרש היו לא שכידוע כי בנים: וכך מסופר
שבתו  מאחר אך, מובהקים חכמים לתלמידי שנישאו בנות

, במיוחד נעלות מידות בעלת הייתה השלישית מרת יוכבד
 משראה, עבורה קומה שיעור בעל חתן למצוא היה קשה
 שהבחור החליט באומץ, רעייתו של וצערה כאבה את י"רש

 החתן יהיה, ביתם מפתן על למחרת שידרוך הראשון
 וכי בינתיים שתתפלל ביקש ומרעייתו, לבתם המיועד
 דלתם על לפתע התדפק למחרת. לבוא קרובה הישועה

 לביתו י"רש הזמינו טיבו על לעמוד כדי. ומאובק עני הלך
, תורה בדברי עמו לשוחח החל, השקהוו שהאכילו ולאחר
 ללמדו ניסיונותיו גם, הארץ ועם בור נשמע הוא אולם
 י"רש של נפשו. אטומות באוזניים ונתקלו בתוהו עלו תורה

  .החלטתו את זכר הוא שכן מאוד התעצבה
 נתקל 'פירושיו הק בחיבור ועסק כשישב, הימים באחד

 צאשי בעת. ליישבה הצליח שלא להבנה קשה בסוגיה
 מיהר נפלאה ובבהירות לחדר הלך אותו נתגנב, מחדרו
. המקום את מיד ועזב המוקשית לסוגיה התשובה את וכתב

עיניו כי הבין  אורו הדברים תוכן את וקרא י"רש כשחזר
 כי בשמחה וקרא ,ח עצום ביותר"שאותו ההלך הוא ת

  .כ"ע .הבת נישואי את יחוגו בקרוב
 הגדול והקדוש בוס נפטר, בלבד שנים חמש בן כשהיה

 אבל ברכיו על להשתעשע הספיק ולכן, ע"י זי"רבינו רש
  .מפיו תורה ללמוד לא
, בתפילין ומעוטר בטלית עטוף י"רש היה כאשר, פעם

 ואחז ידו את ששלח הקטן נכדו את בזרועותיו החזיק
 בבת ואמר בעדו עצר י"רש. להורידם מנת על בתפילין

 כך ומשום שלו יליןהתפ את בידו השיג זה נכדו כי צחוק
 כך ואכן כשיגדל עליהם לחלוק נכדו עתיד כי הוא חושש
  .היה

 התפילין פרשיות שבו הסדר על היא הנודעת המחלוקת
 ארץ חכמי שיטת לפי, התפילין בתי בתוך להופיע צריכות
 כי והיה", "קדש" בבתים הפרשיות הנחת סדר, ישראל
 שיותהפר סדר לפי". שמוע אם והיה", "שמע", "יביאך

, "קדש: "הוא הסדר בבל חכמי לשיטת. בתורה הכתובות
 ויהודי מאחר". שמע, "שמוע אם והיה", "יביאך כי והיה"

 ארץ למרכז ובמנהגיהם בשאלותיהם קשורים היו צרפת
. שם המקובל כפי התפילין בהנחת הם גם נהגו, ישראל

 הם ומאז הקיימים המנהגים שמירת על הקפיד עצמו י"רש
  .'י"רש של תפילין' בשם נקראים
 וקיבלו בבל חכמי במנהגי דבקו, זאת לעומת ספרד יהודי
 הגיע תם נכדו רבינו . מגאוניהם התפילין הנחת סדר את

 בבל גאוני של ודעתם ובבל ספרד מנהג כי למסקנה
 הדברים של לפשוטם יותר מתאימים ף"הרי הגדול והגאון

 כי סקפ הוא. י"רש של שיטתו נגד והכריע, הבבלי בתלמוד
  .בבל חכמי אצל כמקובל לסדרם יש

 לפי נקבעה וההלכה ברבים התקבלה לא תם רבינו דעת
 ידי לצאת שרוצה מי כי נקבע יותר מאוחר. י"רש שיטת
 לאחר רק תם רבינו של תפילין יניח, תם רבינו שיטת
  .י"רש של תפילין להניח שסיים

 התלמוד על חידושים מופיעים שבו' הישר ספר' את חיבר תם רבינו
 קמא מהדורה: מהדורות בשתי הופיע זה ספר. בהלכה ותשובותיו
 כיום בידינו שנמצא' הישר ספר'ש האומרים יש כי אם, בתרא ומהדורה

. הקודם הספר יסוד על שחיברו אחר חכם של אלא, המקורי ספרו אינו
 וכן תורה ספר בדיני העוסק' פסיקתא' הספר גם נמצא הרבים ספריו בין

  .ופיוטים תפילות דיני עם מחזור
 הלוני והם דורו בן היה, עזרא אבן אברהם רבי הספרדי והפרשן המשורר
 לרבינו עזרא האבן כותב ממכתביו באחד. רבים מכתבים חילופי ביניהם

? עם לבזוי במכתביו ראש להשפיל ורועם אל- עם אביר אל הנכון" תם
 כמה עד ניכר!". לבלעם וישתחווה יקוד אשר האלוקים למלאך וחלילה
  .תם רבינו של גדלותו מול עניו עזרא אבן אברהם רבי מרגיש
 אצלו למדו אחד שבזמן מספרים. רבים חכמים מידיתל העמיד תם רבינו

  .להוראה הגיע מהם אחד שכל תלמידים שמונים
 חג של השני ביום. השני הצלב מסע נערך ז"תתק אלפים' ד בשנת

 על פשט, רומרוג העיר בשערי נכנס צלבנים של פרוע המון, השבועות
 תם רבינו של היפה ביתו. רוחו על העולה ככל בהם ועשה היהודים בתי
, רכושו כל את ובזזו שדדו, פנימה פרצו והם ליבם תשומת את משך
, נס לו ארע האחרון ברגע. באכזריות הכו ואותו בפניו תורה ספר קרעו

 מאורע לאחר. בטוח ממות והצילו לעזרתו בא הגויים ממכריו כשאחד
 בו יפגעו פן, מולדתו עיר רומרוג את לעזוב תם רבינו החליט זה קשה

 המשיך שם, י"רש של עירו, טרוייש לעיר עבר הוא, שוב יםהפורע
  .תורתו את להרביץ

 הגוים שנאת הייתה הצלב מסעי בתום וגם, בזה הסתיימו לא היהודים צרות
 בעיר. להם להתנכל שמחו, הזדמנות לידם שהגיעה עת בכל, רבה אליהם
 על טנשח זה נוצרי כי העלילו הנוצריים ותושביה הרוג נוצרי נמצא בלויש

 של זו זדונית עלילה. פסח של מצות לאפית בדמו להשתמש כדי היהודים ידי
 לפרעות עילה הייתה המסיתים לכמרים שהאמינו מדעת נבערים גויים

 בהריגת, כביכול שהואשמו העיר מיהודי ואחד שלושים. יהודים והריגת
 ובמר בגדיו את קרע, תם רבינו זאת כששמע .המוקד על חיים נשרפו, הנוצרי
 הספד ליום, בסיוון' כ -  האומללים היהודים שריפת יום את וקבע צער

 .שווא לעלילת קורבן שנפלו הקדושים לזכר ותענית
 בתמוז' ד ביום, בלויש יהודי נשרפו בו זה מעציב מיום שבועיים כעבור

 קוננו דורו בני וכל, שנה ואחת שבעים כבן כשהוא לעולמו הלך, א"תתקל'ד
 לוחות ונישבו עולם של אורו כבה כי כתב, הזקן י"הר, ותואח בן. פטירתו על

, תם רבינו כשנפטר שם הייתי אלמלא: "אמר הכהן חיים רבי תלמידו. הברית
 להם שהראה הדרך פי על והלכו העריצוהו דורו בני". לו מטמא הייתי

 .התלמוד בלימוד
 תלמידיו ותלמידי תלמידיו. האדירה השפעתו פסקה לא פטירתו לאחר גם

 התלמוד בלימוד ושיטתם, ההלכתי במפעלו המשיכו, התוספות בעלי
 אלה היו הרבים תלמידיו. נוספות לארצות ומשם ובאשכנז בצרפת התפשטה
 רבי נמנה הרבים תלמידיו בין. באירופה התוספות בעלי תורת את שהפיצו
 גם התוספות בעלי תורת הגיעה לאנגליה מעברו שעם, מאורליאנש יעקב
 .לשם
 את להכיר זכה ואף, ימים שהאריך, תם רבינו של גיסו, הזקן משוןש רבי
 במקום. רבו את מאוד והעריך תם רבינו של תלמידיו ותיקי מבין היה, י"רש

 רבינו, עיניך מבין עפר יגלה מי: "שמשון רבי כתב, סבו על תם רבינו שחלק
 ,צדיק נפש תשמח ובזאת, לעומתך מלחמה כלי חוגר ביתך בן והרי? שלמה
, בתלמידו ולא בבנו לא -  מקנא אדם אין כי, כזה בן מחלציו לצאת זכה אשר

 ילמדך -  ממך היוצא: אנשים ואמרו(" יליפא טעמא - מנך דנפק: "אינשי ואמרו

 .)טעם
 בערים שנה וחמישים כמאתיים של תקופה לאורך נכתבו התוספות דברי
 בתום. שנכתב החומר כל את ללקט היה קל לא ולכן שונות ובמדינות שונות
 אנו אותו התוספות פירוש את מטוך אליעזר רבי סידר מאומצת עבודה
 .כיום מכירים

 ובראשם אחריהם באו אשר שתלמידיהם, תם רבינו ונכדו י"רש זכו בכך
 ויחדיו והתלמוד ך"התנ לפירושי הסברים של תילים תילי בנו, צאצאיהם

 קהילות כלל פה שבעל והתורה שבכתב התורה להבנת הדרך את סללו
 ככל שב אליה רומרוג בעיר העתיק הקברות בבית נקבר תם רבינו.  ישראל
 .פטירתו לפני לגור הנראה

 יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 

 

 בעניין נורא סיפור מובא" הקבלה שלשלת" בספר
 לרבינו הייתה זה בסוגיה גם אשר, יליןתפ של קשר
 אפרים רבי עם ביחד לומד בהיותו. משלו דעה תם

 של קשר בעניין רבות פלפלו, יצחק ר"ב הגדול
 עד, לא או יום בכל לקשרם צריך האם, תפילין
 גדול בקול וקרא רגליו על עמד, תם רבינו שקם

 שלוש קרא וכך' !רד, השלום עליו רבינו משה'
, מעלה של מישיבה רבינו משה דשיר עד פעמים
 קשר לקשור שאין אומר אני: "תם רבינו לו ואמר
 בתורה זה צווית שלא, יום בכל תפילין של

 רבינו משה והודה. הוא ברוך מהקדוש שקיבלת
  ...".לו וילך לדבריו השלום עליו

 בכל כבד אבל הותירה, הגדול הסב, י"רש פטירת
 מיאנה, תם רבינו של אמו, יוכבד בתו. צרפת רחבי

 נר כבה' קוראת כשהיא הרף בלי ובכתה להתנחם
 כבן שהיה, תם רבינו בנה אליה ניגש', ישראל
  .שכבה הנר את ידליק הוא כי לה ואמר חמש
 ומבעלי צרפת חכמי גדול שהיה, תם רבינו

 ומאחיו, מאיר רבי, מאביו תורה למד, התוספות
 במקומו עמד, אביו פטירת לאחר. ם"הרשב, הגדול
 תלמידי נהרו אליה, ברומרוג הישיבה שותברא

 אשכנז וארצות מצרפת רק לא מובהקים חכמים
 בכל התפרסם ושמו, ומרוסיה מבוהם גם אלא

 -  הרמה" הגדירו מגוריו עיר את. ישראל תפוצות
 הוא: "בתארים כינו ואותו, "שורה שהשכינה מקום
" הרועים ואביר ישראל כוכב", "ברומרוג אשר נביא
  ".לדורו המאיר םע ראש" וכן

 רבי של אחותו, מרים את לאישה נשא תם רבינו
. י"רש של מתלמידיו שהיה, מפלוזיא הזקן שמשון

 נזכרות והן מועטות בניו שלושת על הידיעות
 מסופר בנו שלמה רבי על. אגב כבדרך ת"בשו

. אביו של ספריו את וכתב מהיר עט בעל שהיה
 "רב" כבוד בתארי תלמידיו פנו יצחק לבנו

 בני ובלימוד בהוראה לאביו שסייע משום" מורה"ו
' הישר ספר'ב נמצאות שלו הוספות. הישיבה
 חכם' בתואר נזכר, שמואל רבי, בנו. תם לרבינו
  .'ונבון
 לנכרים הלוואות מעסקי התפרנס תם רבינו

 ברווח הייתה פרנסתו. י"רש כסבו, ביין וממסחר
 מתקשה היה שכאשר, מסופר. מאוד התעשר והוא
 זהובים ערמת לפניו מניח היה, כלשהי וגיהבס

 זהב מאלפי פיך תורת לי טוב' הפסוק את ודורש
 ערך כי ביותר מוחשי באופן הראה בכך. 'וכסף
התורה  של ערכה לעומת לגמרי בטל והזהב הכסף

  .'הק
 פרט, הציבור בצורכי רבות התעסק תם רבינו

 דינו בית עם בישיבות עסוק היה, ברומרוג לישיבה
 לשאלות מענה לתת כדי והוראה דינים קתבפסי

 הדין לבית נחשב זה דינו בית. אליו שהופנו
. צרפת ברחבי ממנו למעלה ושאין שבדורו החשוב

 צרפת של הרבנים ועידת בראש גם עמד הוא
 את תקנו בה )טרוייש( בטרואה שנערכה ואשכנז

 תקנת: כגון מהם חלק אשר', ם"שו תקנות'
  .נולימי עד נוהגות, הנדוניה
 השלטון אנשי עם במגע בא הרב עושרו בתוקף
 וגם עמו בעד טוב מליץ היה כך ומשום, במחוזו
  .המחוז מושל מטעם שונות משימות עליו הוטלו

  ע "זי "רבינו ת�" המכונה-האלקי רבינו יעקב ת�  הקדוש הגאו�
  )א"תתקל, א"ד( סיו� ח"כיומא דהילולא 

  

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

        ))))זזזז""""תעתעתעתע((((ר יחיאל מיכל מלבוב "רבי מנח� מנדל מפאטיק מברעזא� ב –
ר צבי הירש האלבערשטאט חת� הפני יהושע "ד מע! וגלונא ב"דב אברבי שלמה 

        ))))הההה""""תקמתקמתקמתקמ((((
        ))))צצצצ""""תרתרתרתר((((ר יחזקאל שרגא משינאווא "לייבוש מטורנא ב' רבי ארי

        ))))בבבב""""תשמתשמתשמתשמ((((י לייקוד "ר אהר� ר"רבי יוס" חיי� שניאור קוטלר ב
        ))))דדדד""""תשנתשנתשנתשנ((((ר לוי יצחק שניאורסו� מליובאויטש "רבי מנח� מנדל ב

        ))))אאאא""""תתקלתתקלתתקלתתקל,,,,א א א א """"דדדד(((( 'י הק"חת� רש ת"מרומרוג הר ר מאיר"רבינו יעקב ת� ב –
  ))))הההה""""תקסתקסתקסתקס((((ההפלאה המקנה ו' ב הירש מטשורטקוב ר צבי"הורווי! ב הלוי רבי פינחס
        ))))דדדד""""תקעתקעתקעתקע((((ד נאראל "ר מרדכי ריינמא� אב"רבי יעקב ב

        ))))גגגג""""תרתרתרתר((((ר ברו� הברו� טע� "רבי יהושע העשל פרענקל תאומי� מקאמארנא ב
        ))))אאאא""""תרמתרמתרמתרמ((((קאביל מ' ר יעקב ארי"רבי ישראל מסטביחוב ב

        ))))����""""תשתשתשתש((((בית הלחמי  –ר חיי� יהודה "ד קטמו� ב"רבי יהושע סגל דייטש אב
        ))))טטטט""""תרנתרנתרנתרנ((((ערו� לנר ' מ לב"ר יהודה הילדסהיימר תלמ"רבי עזריאל ב

  ))))וווו""""תשנתשנתשנתשנ((((ב "ר מאיר יוס" מב"רבי חיי� משה מנדל ב
        ))))בבבב""""צ כתב תרצ כתב תרצ כתב תרצ כתב תר""""ה ובזה ובזה ובזה ובז""""תרתרתרתר((((ר מאיר הלוי מאפטא "רבי ישראל מסטאשוב ב    ––––

  ))))טטטט""""תרכתרכתרכתרכ((((ד העוועש "רענטשינער אברבי פייבל ט
        ))))עעעע""""תרתרתרתר((((ר יחיאל מיכל מאשקוויטש "ח מצאנז ב"רבי בצלאל יהושע מגלינא חת� הד

        ))))אאאא""""תשתשתשתש((((ר אברה� "רבי עזריאל מאיר אייגר מלובלי� ב
צ "רנ' ר מיכל תל"רבי ברו� נאנאשער ב    ))))זזזז""""תקטתקטתקטתקט((((ט אלגאזי "ארעא דרבנ� אבי רי' ט ב"ר יו"רבי יעקב ישראל ב –

        ))))גגגג""""תרמתרמתרמתרמ((((ת "חמדת דוד עה' ר יחזקאל מקוזמיר ב"רבי דוד צבי מעיר חדש ב    ))))הההה""""תרלתרלתרלתרל((((יקוב 'א מדז"מרופשי! ור
        ))))וווו""""תרפתרפתרפתרפ((((לקט עני ' ר יעקב שמשו� ב"סוב באמק האגר רבי משה

        ))))חחחח""""תקפתקפתקפתקפ((((ברו� טע� ' ר יהושע יחזקאל תאומי� פרנקל ב"רבי ברו� ב –
        ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((י אמת דבר' ר יעקב משה ב"ד פרעמיסלא ב"רבי יוס" אשר עהרענבערג אב

        ))))חחחח""""תרתרתרתר((((ר שאול "השר" מסטערליסק ב' רבי אהר� משה מגזע צבי מבראד תל
 –ר משה ממאקאווא "רבי יחיאל חיי� לאבי� ב . חות� האמרי יוס" -ד סאלקא"ר יחיאל אב"רבי מרדכי אריה ב

  ))))בבבב""""תשנתשנתשנתשנ((((לב שמחה ' ר אברה� מרדכי אלתר מגור ב"רבי שמחה בונ� ב    ))))גגגג""""תשמתשמתשמתשמ((((� "י
  ))))וווו""""תקתקתקתק((((תמוז ' צ הביא יו� ז"ר אריה לייב ובז"ד לאקאטש ודובנא ב"משטרד� מלפני� אברבי שאול מא –

  ))))זזזז""""תרלתרלתרלתרל((((אמרי נוע� ' יקוב ב'ר אליעזר מדז"ב הארווי! רבי מאיר
        ))))טטטט""""תרלתרלתרלתרל((((! חיפה אוויר חיי� מקוסוב מראד"גר בארבי יוס" אלטר ה

        ))))חחחח""""תרתרתרתר((((קוירא ר משה צבי חת� רבי אברה� מס"רבי שמעו� שלמה מסווארא� טשיטשילניק ב
 ))))פפפפ""""ח ותרח ותרח ותרח ותר""""א בתרעא בתרעא בתרעא בתרע""""ויויויוי    זזזז""""תרעתרעתרעתרע((((ר אברה� מטריסק "רבי מרדכי מקוזמיר ב ))))טטטט""""תרנתרנתרנתרנ((((ר סולימ� מני מחברו� "רבי אליהו ב

  ))))אאאא""""תשתשתשתש((((ד ראסלאוי! פרח מטה אהר� "ר אליהו הכה� אב"רבי אהר� גד מנימיזא ב
        ))))וווו""""תרצתרצתרצתרצ(((( ש�הערוגות הבו' תל יגל יעקב ממישקול!' ר אברה� גוטליב ב"רבי חיי� מרדכי יעקב ב

        ))))וווו""""תשכתשכתשכתשכ((((אזני� לתורה ' ד לוצק ב"רבי זלמ� סורוצקי� אב –
  ))))זזזז""""א תכא תכא תכא תכ""""ח ויח ויח ויח וי""""תלתלתלתל((((ר אליעזר מוורמייזא ספרא דצניעותא "ד לובלי� ווינא ב"ש אשכנזי אב'רבי יעקב תמרל

  ))))חחחח""""תרעתרעתרעתרע((((ד נאדילעטא "רבי חיי� גאטעסמאנ� אב .ר ישכר בער מנדבורנא"רבי יוס" לייפער מבארשא ב
        ))))בבבב""""תרפתרפתרפתרפ((((ר ברו� "ד נאנאש ב"דברג אברבי יצחק גול

  ))))דדדד""""תשנתשנתשנתשנ((((שפע חיי� ודברי יציב ' ר צבי מצאנז קלויזנבורג ב"רבי יקותיאל יהודה ב

        
        תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' גגגגק ק ק ק """"יו� שביו� שביו� שביו� שב

        
        
        
        
        

 �        תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' דדדד' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו
        
        
        
        
        
        
        

 תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' הההה' ' ' ' יו� ביו� ביו� ביו� ב

        
        

 �  תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' וווו' ' ' ' גגגגיו� יו� יו� יו

  

  

  

  

        תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' זזזז' ' ' ' יו� דיו� דיו� דיו� ד
        
        
        

 �  תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' חחחח' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו

  

  

  

  

  

  

  

 � תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' טטטט' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
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   077-470-2136: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  -ב –ההרס בליצנות וההתמודדות עמה 
  שבועית לפרשת קרחשיחה 

  

רבי חיי� הגדול הנודע במוסריו הנפלאי� הגאו� 
 )בספר שיחות מוסר מאמר עז(ל "זצ שמואלבי(

, אודות כוחה הרע של ליצנות מבאר במאמר מיוחד
שממנו נקח , ובתוספת ביאור ונצטט במקצת

ו "וח' לעבוד ולחנ) את ילדינו לרצינות ולעבודת ה
, לא ידבק בנו מאומה מהעבודה זרה ששמה ליצנות

  :וכה ה� דבריו החוצבי� להבות
הגיע קרח למצב שהצליח לשכנע מאתיי� כיצד 

ות כזאת שאיבדו חמישי� ראשי סנהדרי  לשט
  .ה הזהיר אות�"למרות שמשה רבע, החיי�

 �ל שקרח הלביש אות� טלית "דברי חזידועי
שכולה תכלת ושאל קרח את משה רבינו הא� ה� 

ענה משה רבינו בגד של ארבע , חייבי� בציצית
ובדומה לזה שאל קרח בית , כנפות חייב בציצית

, ענה משה, מלא ספרי תורה הא� חייבת במזוזה
  ! בתחיי
בטלית נ סנהדרי  "הלביש קרח את הרכ "אח

ועמד אית� לפני משה וחזר על , שכולה תכלת
התחיל קרח , השאלה ומשה רבינו ענה חייבת

משה אלו המצאות של) ומלב) בדית , בדרשתו
וכול� ידעו  -"תכלת"אתה המצאת את די  , אות�

, דיבר איתו' האמת שמשה רבינו עלה למרו� וה
ע� ליצנות הצליח לפתות את כל הסנהדרי  אבל 

זו היא כוחה , וכפרו בתורה' ל מרדו בה"עד שרח
הנורא של ליצנות שנעשי� חטאי� בנפשות� 
 .ומוציאי� את האד� מהעול� הזה ומהעול� הבא

  .)פ דבריו ע� הוספות וביאורי�"ע(
�שהעוסק בליצנות לא יזכה חלילה  ופעמי

אומר בש� " בית ישראל"ק ה"הרהכמו ש, לתשובה
מדוע המאתיי� וחמישי� איש לא " שפתי צדיק"ה

והסביר מאחר שעשו ליצנות , עשו תשובה
שמשה רבינו ' אפי, והשתתפו ע� קרח בליצנות

ביקש מה� ודיבר אית� שיעשו תשובה וה� ידעו 
, בעצמ� האמת שמשה רבינו צודק והאמת בדבריו

אבל בכל זאת טיפה אחת של ליצנות דוחה מאה 
ולכ  לא עלה ביד� לעשות תשובה תוכחות 

במקו� להתבונ  על הנס הגדול שאהר  הצליח ביו� כי 
ב אלפי לויי� עסקו בשטויות ובליצנות "אחד להרי� כ

פרשת קרח קוראי� כל , בלי ריח, דברי� שה� בלי טע�
עוצמת הליצנות  -"ובני קרח לא מתו", נה מחדששנה וש

לצערינו לא מת ועלינו בצורה עקיפה לעורר על זה שוב 
הבדלו מעדה הרעה "ונלמד זאת ממשה רבינו שזעק , ושוב

  .ל מתחת האדמה"רק מקומ� ר, דאי  עצה לה� -"הזאת
, ויש לתפוס את זה בזמ , הוא דבר חמור במאודליצנות 

להציל קוד� את , א גרורות אחריהו תבי"לפני שהליצנות ח
ובשיחה ע� הילד , ותליצנב נגועי� ה אינ�"אלו שב

אפשרי . ל"ביחידות נסביר לו ג� חומרת הדברי� הנ
וכמו , שער הליצנות" אורחות צדיקי�"ללמוד עמו ב

ל היה אומר חזקה על "זצהסטייפלער - י"הקהק "שהגה
  .דברי המוסר שיחדרו ללב

שאמר אני שונא א "ורת חיי� זיעתהק "לו דברי הרהנזכיר 
אחד יהיה ' אלוקינו ה' ו ג� שמע ישראל ה"את הליצ  כי ח

  .עד היכ  הדברי� מגיעי�, אצלו ליצנות
! מתאר את הליצ  כמצורע" תולדות יעקב יוס*"ק "בספה

כי זאת עלינו לדעת שהל* הוא פשוט טמא בטומאת 
ולכ  העצה , וכל כוחו כשהוא ביחד ע� חבריו! מצורע

ת "יש להוקיע אותו לצ, "מחו* למחנהבדד ישב "בשבילו 
ו כי הרס 'אמר ל'א ת'ת צ"ת ר"לצ" תורת חיי�"וכמאמר ה

  .ל"גדול מביא הליצ  ולכ  עונשו חמור ר
*  

 �ואי  לנו אלא להתחנ  , ברורי� כשלעצמ�הדברי
לסייעתא דשמיא שנוכל להעביר מסרי� עדיני� ודקי� 

  .ח ולתלמידי� היקרי� מפז ומפניני�"אלו ליוצ
נמצא , את החוש) מאירי� באור ולא במקלות! ורנזכ

ליצנות היא : נחזור ונשנ , הזדמנויות לדבר בגנות הליצנות
נשתדל לא . ל"ועונשה חמור מאוד רח! עבודה זרה ממש

, ו תוית ליצ  ואז נית  לגימציה להמשי) הליצנות"לתת ח
אתה ילד טוב ולא מתאי�  , אדרבה נאמר לו בשעת רוגע

וכל אחד , רשת היצר הרע ששמה ליצנותו ליפול ב"ל) ח
  יטהר מסייעיוהבא ל, אי) וכיצד להרחיב הנושא ימצא
  . גוט שבת. אמ , אותו

===  

נגע לבער ותגובות ממחנכי� או מלמדי� שהתנסו בהערות 
  077-4702136  המערכת אשמח לקבל בפקס, הליצנות ועוד

  

===  
 = א"ני( זיע'מויז" שועות משהי"' ק ב"נ הרה"זה מוקדש לטוטור  =

 

המלמד שלא מצליח ע� \אל יפול רוח המחנ/: במאמר מוסגר(
כדחזינ� שא* משה , כמוב� שינסה בכל כוחו, התלמיד המתלוצ(
  ..)ק"ובסו* ה� נשרפו ודו, רבינו ניסה וניסה
 �דברי מדרש אלו לתלמידי� בעני  השפעה כשמעבירי

נתאר , ישרהההרסנית של הליצנות בצורה עקיפה וא( 
לה� זאת ע� תוכ  וחיות שיחיו זאת ומעצמ� ילמדו ויבינו 

  .כמה קשה היא ליצנות
*  

ע� תלמידי� בנושא הליצנות נזכיר המדרש בשיחה 
קח הלויי� וטהרת אות� והעבירו "ה אמר למשה "הקב

ובהמש) הפסוק וינ( אהר  אות� , "'תער על כל בשר� וכו
ואהר  הניפ� י משה העמיד  "וברש', תנופה לפני ה

משה אהר  וכלל ישראל , וישראל סמכו את ידיה�
שבחר בשבט לוי לעבודת בני ישראל ' שותפי� לציווי ה

ש "עיי" ולא יהיה בבני ישראל נג("ולכפר ע� הבטחה ש
וע� ישראל מתבונ  בנס הגדול בכוחות  )כב, יט, במדבר ח(

נת  לאהר  הכה  שהני( עשרי� ושתיי� ' האדירי� שה
 פשראלתלמידי�  מתארי�ו מסבירי�כש, �אל( לויי

כי בשעה אחת הרי�  חשבי�מו הכיסמחשבו  מ להוציא
ובדקה , אהר  אל( שמונה מאות שלושי� ושלוש לויי�

כוחות צריכי� איזה  !גבורהאיזה   !!אחת שלושי� לויי�
  .זה כוחות שמימיי� מאבינו שבשמי�בוודאי  !לזה
כול� התפעלו וראו את הכוח , ע� ישראל דיברו מהנסכל 

פ "י עה"כמו שכתוב ברש !הנחיל לאהר� הכה�' הגדול שה
להגיד שבח העושי  והנעשה בה� "   עשוכ' כאשר צוה ה"

, ואפשר להרחיב הנושא עוד ועוד, שאחד מה� לא עיכב
והנה מגיע קרח ועושה עצמו כאיזה מסכ  ומר נפש ושואל 

אי) אני נראה אחרי , בתמימות הא� מא  דהו מכיר אותי
וכיצד אהר  הכה  החזיק בי כתרנגול שחוט , התגלחת

פשוט עשה קרח ליצנות וכ) , כאילו אני לולב של סוכות
נ ראשי "ז רחמנא ליצל  נגררו אחריו כל העדה ור"ועי

  .ל מהנס הגדול"שבעצמ� התפעלו כנ, הסנהדרי 

  ינו�ינו�פרקי חפרקי ח
  הרב שמואל שטר�הרב שמואל שטר�

  מחנ) ויוע* חינוכימחנ) ויוע* חינוכי
  

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
עומד ה, יחולו על ראש ידידינו היקר והנכבד

זכרו תורת "למע  גליונות ו למע  בית חיינו לימינינו
שמו מפארי� כל יודעיו ומכיריו ', הק" משה

תורה , איש יקר רוח מאוד נעלה, בנעימות הליכיו
א "דבוק לרבינו שליט, ש וחסידות אצלו בלולה"יר

  ש"ומחשובי אנ, נ"בלו
   -ו"הי י$י$י$י$ברברברבר' ' ' ' ישעיישעיישעיישעי' רח "ה הנה"ה

  י בעיר בארא פארק"אב
, ו בנישואי בנו החשוב והנעלהלרגל השמחה במעונ

  ש"ומופלג בתוי, נעי� הליכות
  צ"ג בשעטומ"ו עב"הי דוד אליהודוד אליהודוד אליהודוד אליהו    ה "ה

ח רוב "את ברכתו ויזכה לראות מה� ומכל יוצ' יצו ה
יט א געזונטע מדורות ישרי� ומבורכי� מנחת 

  .ר"כיא .אידישע שמחה שטענדיג

  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

  ה"ע אלכסנדראלכסנדראלכסנדראלכסנדר 'ר בת ליבאליבאליבאליבאמרת 
  ט"תמוז תשל' ו פטרהנ

  .ה .ב .צ .נ .ת
===  

היקר , ידינו היקר והנעלהדי בנה י"הונצח ע
  ח "ש רודצו"שבערכי� מחשובי אנ

  ח"הנה
  ו"הי הערמא�הערמא�הערמא�הערמא�    לכסנדרלכסנדרלכסנדרלכסנדראאאא' ר

  ב"ארה –ויליאמסבורג 

  
  לרפואת האשה החשובה להתפללא נ

 ש ואריכות ימי� ושני� "לרפו עליזה בת שושנהמרת 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

  ה"ע אלכסנדראלכסנדראלכסנדראלכסנדר 'ר בת ליבאליבאליבאליבאמרת 
  ט"תמוז תשל' ו פטרהנ

  .ה .ב .צ .נ .ת
===  

היקר שבערכי� , ידינו היקר והנעלהדי בנה י"הונצח ע
  ח "ש רודצו"מחשובי אנ
  ח"הנה

  ו"הי יצחק זאב הערמא�יצחק זאב הערמא�יצחק זאב הערמא�יצחק זאב הערמא�' ר
  ב"ארה –ויליאמסבורג 

  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

  ה"ע אלכסנדראלכסנדראלכסנדראלכסנדר 'ר בת ליבאליבאליבאליבאמרת 
  ט"תמוז תשל' ו פטרהנ

  .ה .ב .צ .נ .ת
===  

היקר , ידינו היקר והנעלהדי בנה י"הונצח ע
  ח "ש רודצו"שבערכי� מחשובי אנ

  ח"הנה
  ו"הי איר הערמא�איר הערמא�איר הערמא�איר הערמא�ממממ' ר
  ב"ארה – פארקארא ב

  

  להצלחת ידידינו היקרי�ודב נ
 �  'שיחי מרי�ב  מיכאל ו בת שבעב  אברה

  ולברכה ולהצלחה בעסק הישועותכל ל

 

  לעילוי נשמת
האי גברא רבא גאו  וחסיד מנקיי ואניני 

 ,מופלא ומופלג בכל חלקי התורה, הדעת
  מרבי* תורה לרבי�

        לללל""""שמחה בוני� ליברמ� זצשמחה בוני� ליברמ� זצשמחה בוני� ליברמ� זצשמחה בוני� ליברמ� זצצ רבי צ רבי צ רבי צ רבי """"הגההגההגההגה
  ד"הי ברכיהברכיהברכיהברכיה    ר"ב
  .ט"תמוז תשס' ו  ע"נלב

  ה. ב . צ . נ. ת 
===  

  ש"מיקירי אנ ידידינו י בנו "הונצח ע
  ו "הי אברה� אבא ליברמ�אברה� אבא ליברמ�אברה� אבא ליברמ�אברה� אבא ליברמ�ח רבי "הרה 

  ב"ארה –בארא פארק 

  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת

אברה� אברה� אברה� אברה� ר "ב אלעזר קלונימוסאלעזר קלונימוסאלעזר קלונימוסאלעזר קלונימוס' ח ר"הרה
  ל"ז אבישאבישאבישאביש

        האגרהאגרהאגרהאגר
  ח"תמוז תשס' ע ז"נלב

  .ה. ב. צ. נ. ת
ידידינו היקר א "הונצח על ידי בנו שיבלחט

  וד" צדקה וחסדר והנעלה
�"י -א"שליט אברה� אביש האגראברה� אביש האגראברה� אביש האגראברה� אביש האגר 'ג ר"הרה  

  

        ברכת מזל טוב מעומק הלבברכת מזל טוב מעומק הלבברכת מזל טוב מעומק הלבברכת מזל טוב מעומק הלב
, הגאו� הנודע, ס"צנמ, בית לאיש האשכולותבחמה ול

�  מהולל בפי כל ומקרב ליבות לאבינו שבשמי
            - - - - אאאא""""צ הרב חיי� יוס" בידרמ� שליטצ הרב חיי� יוס" בידרמ� שליטצ הרב חיי� יוס" בידרמ� שליטצ הרב חיי� יוס" בידרמ� שליט""""הגההגההגההגה

        אאאא""""ד שליטד שליטד שליטד שליט""""הרב אבהרב אבהרב אבהרב אב
  מ"לשמחת לבו באירוסי הבת בשעטו

א לרוות נחת לתפארת "ר שיזכה הרב שליט"יה
וברכת הדיוט יפיצו מעיינותי� , המשפחה הרוממה

ת את ישראל מדי שבת בשבתו בדברי� חוצה לזכו
  .חוצבי� להבות עלי גליו� הדי�

  מנאי מוקירו ומכבדו
 'פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�'עור� המדור  -שמואל שטר�שמואל שטר�שמואל שטר�שמואל שטר�ידידו 

  

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
כליל המעלות , בר� היקרהא ידידינו ר בזה לקד� הוד מעלתנו לשגהנ

וענוות ח� נסוכה על , אהוב על מכיריו, 'עוסק ויגע בתורת ה, תוהמידו
   וחסידות חרי" ובקי במכמני התורה, פניו

   –א "שליט שה יהודה לייב רבינובי!שה יהודה לייב רבינובי!שה יהודה לייב רבינובי!שה יהודה לייב רבינובי!ממממג רבי "הרה
        צ רבי אלימל� בידרמ�צ רבי אלימל� בידרמ�צ רבי אלימל� בידרמ�צ רבי אלימל� בידרמ�""""וחת� הגהוחת� הגהוחת� הגהוחת� הגה    אאאא""""ר מביאלה רמר מביאלה רמר מביאלה רמר מביאלה רמ""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככ� � � � בבבב

  צ"בשעטומ �הולדת הבלרגל שמחת 
לתורה לחופה  וולחנכ ולגדלו, ב תענוג ונחתור וממנשיזכה לרוות ר "יה

   .אושר ועושר והרחבת הדעת, מתו� שמחה ואורה ט"ומעשי

  

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
, מרובות להאי צדיקא ופרישאברכות 

דורש כתרי , עמוד צלותהו� ורב רבנ�
פותח מעגלי צדק , ביראה אותיות

  לפני דכאי רוח
  א"שליט אלימל! בידרמ�אלימל! בידרמ�אלימל! בידרמ�אלימל! בידרמ�צ רבי "הגה

  מ"שמחת הולדת הנכד בשעטולרגל 
' בר! ה - פרושות לנורא עלילהידינו 

  .חילו מתו! שמחה ונחת דקדושה
  כעתירת

        אאאא""""תובבתובבתובבתובב    ירושליירושליירושליירושליבבבב    - - - - לקחולקחולקחולקחושומעי שומעי שומעי שומעי 

  טובזל מ
איש יקר לידידינו 

, רוח מאוד נעלה
מאיר פניו לכל 
אד	 בח� ובנוע	 

חובר חיבורי	 , שיח
מחוכמי	 מסור 

נ למע� "בלו
  'מוסדותינו הק

ולילה לא יו	 
  ישבות

  ג עדי� הנפש"הרה
 אליעזר קורמ�רבי 

  א"שליט
שמחת לרגל 

נישואי הבת 
  צ"שעטומב

ר שיזכה לשפע "יה

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
, פרי ע! חיי�, אוצר כלי חמדה', אוצר מלא יראת ה, להאי חסידא ופרישא, נשגר בזאת טנא מלא ברכות, בשמחה ובחדוה

  ,מ"הגאו� הצדיק פא, משפיע ומורה דר�, האי גברא רבא פה מפיק מרגליות, משנתו ז� ונקי, ט"ש חוב"יו
   אאאא""""בידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליט    ברה� אלימל�ברה� אלימל�ברה� אלימל�ברה� אלימל�אאאאמורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי     הההה""""הההה

  א "ט זיע"הקוה ר"דמואמר�  ק"כ ב�
  שמו מהללי�, ס"צנמ, החשוב והמפואר נותחל �צ ב"בשעטומ הולדת הנכדשמחת רגל ל

  א"שליט הודה לייב רבינובי!הודה לייב רבינובי!הודה לייב רבינובי!הודה לייב רבינובי!יייימשה משה משה משה ג רבי "הרה
  .ר"קודש אכי שפע לכל ישראל זו יושפעומשמחה , ח"ומכל יוצ ורוות נחת ממנר שיזכה ל"יה

  המערכת
 


