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אמרת  זה', שאנו נוטלי� גדולה לעצמינו ומתנשאי� על קהל ה לכ�

, המחלוקת ולכ� באת� מזה לכל, בגאות שלתכמפני שאתה עצמ� נ

וזה מה שענה לה� , והג� אמנ� שאי� לנו השגה בקרח ולא בעדתו

א� תהיו בענווה כראוי אז תוכלו להיות בשלו� ושלוה  ה"משה רבע

יסוד ש, רי� ולא לראות חסרונ�עמנו ולהשתוות עצמכ� ע� אח

ועי� בזה ה� רוצי� להיות גדולי� המחלוקת שהוא בא מגאות כי הנג

בעצמ� ורוצי� להיות יותר גדולי� מאחרי� וממילא ג� לא יכולי� 

ולכ� עושי� עמה� מחלוקת ושאר דברי� , לסבול את אחרי� כלל

ל ורואי� רק חסרונות באחרי� ולא יכולי� להשפיל עצמ� "גרועי� ר

� סבורי� אלו אל אחרי� וסבורי� שכל העול� חייב לה� כי כ

מביא וגור� לפירוד הלבבות כי הגאות אינה מניחה ה, נופלי� בגאותש

ע לאחרי� אלא לראות חסרונות באחרי� "לו להשפיל ולהשוות א

ולהיות בשלוה  "או� ער קע� נישט זי� אראפ לאז� צו� יענער"ל "רח

ל ולכ� גאות מביא מחלוקת כי "ג השני רח"עמו ורק רוצה להתרומ� ע

א לסבול אנשי� אחרי� ולא להתאחד א להיות באחדות ול"אז א

  . עמה� ולכ� יסוד המחלוקת מונח ונמצא בגאות

ע "זי החוזה מלובלי�ק הרבי "ידוע שההבפרט ש, יש לנו להתבונ�ולכ� 

די הייליגע זיידע 'כשהיה מדבר על קורח היה רגיל על לשונו הלשו� 

ולכ� , שבהיותו מצאצאיו של שמואל הנביא מצאצאי קורח', קורח

כ מצאצאיו של קורח ולכ� היה "ע היה ג"ק מלובלי� זי"שא� הה נמצא

רגיל להתבטאות עליו די הייליגע זיידע קורח וממילא שיש לנו ללמוד 

' מזה שאי� לנו שו� השגה בקרח ומהותו וגדלותו ועניניו וא� אפי

ע די הייליגע זיידע קרח "ל זי"ק הנ"אחר שנבלע באדמה נקרא בפי הה

  .כ בשעת החטא ולפני החטא"וכש ה כ�ז הי"כ שלפנ"כש

שזוכר  ע שסיפר על עצמו"זי בעל הישמח משהק "מסופר מההוכ� 

ע בגלגוליו הקודמי� שהיה בעול� ואחד מה� בימיו של משה "א

לצדו של מי היה ה ומעשה של קורח ואז שאלוהו השומעי� "רבינו ע

עמד מ� הצד ולא חיוה דעתו לא לכא� והשיב ש, משה רבינו או קרח

שאד� גדול כמוהו לא יהיה שאלוהו השומעי� היתכ�  א לכא� ושובול

ה שהוא אמת ותורתו אמת היתכ� שבר "ודאי לצידו של משה רבע

ק "ל הה"אז ענה וא, ישראל שכשר במעשיו יסתפק באמת פשוטה זו

ורח וכי ק, וכי מה את� סבורי� שהיתה זו סת� תקופה פשוטה

יו אנשי� גדולי� ביותר והלא ה� ה ואנשיו היו סת�אנשי� פשוטי�

ל עד "ח גאוני� וצדיקי� ולכ� יכלו לטעות אחריה� רח"גרויסע ת

לבול המוחות יב שהיה ש�, הצד ג� היה דבר קשה שאפילו לעומד מ�

לעמוד מ� הצד היה גאר א גרויסע ' ל וכאלו ניסיונות עד שאפי"רח

ז לפי הבנתינו והשגתינו להבי� המחלוקת על "זא� וממילא שאי

  .ה ש�הכהונ

 רב לכ� בני לויפ "איתא מצדיקי� לפרש בער� בסגנו� זה עהמ "ומ

דבר גדול אמרתי לכ� שכול� אובדי� ואחד אשר יבחר בו " ,י"פירשד

ינצל וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו עינו הטעתו ראה ' ה

ד "שלשלת של גדולה יוצא ממנו שמואל ששקול כמשה ואהר� וכ
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

 המשפיע צ"ממורינו הגה
        א"ד דקהילתינו שליט"אב
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  טטטט""""גליו� תריגליו� תריגליו� תריגליו� תרי
 קודש שבתיאת זמני כניסת ויצ

 

        חחחח""""שבת רשבת רשבת רשבת ר    ––––ח ח ח ח קרקרקרקר    פרשתפרשתפרשתפרשת

  קרחבעני� חטא פניני קודש 
  בגאות ומה ראה לכ� שהיה לקוי

שטע� קורח למשה ' פרשת קורח אי בפרשתינו

ויקהלו על משה ועל ה ולאהר� הכה� "רבינו ע

אהר� ויאמרו אליה� רב לכ� כי כל העדה כול� 

 'ומדוע תתנשאו על קהל ה' קדושי� ובתוכ� ה

רב ה ענה לו באותו מטבע לשו� "ומשה רבינו ע

ולכ� ס "פשטי� עא' ק אי"ובתוה  לכ� בני לוי

פ מה שענה לו משה רבינו באותו לשו� לרמז "יל

ולומר לו שמה שאתה טוע� עלי ועל אהר� אחי 

רב כמו שאמרת לנו ' שאנו מתנשאי� על קהל ה

ק "רוה משמרות מבני בניו כול� בעלי

לכ� אמר אפשר כל זה ממני ואני 

אעמוד מ� הצד לכ� טעה בעצמו 

שהוא יהיה האחד שניצול ולא ראה 

  .ק"כ מלש"ע ,"יפה ומשה היה רואה

מכא� שקרח לא היה אד� פשוט כ "א

כ "וא, ק"אלא אד� גדול ובעל רוה

אי� הוא שבא אד� גדול כמוהו 

לכאלה מעשי� וטעויות כאלו אשר 

  )ז, טז ( ויקח קורח

עמד וכנס מאתי� , מה עשה, י"ברש
' חמישי� ראשי סנהדראות וכו

באו , והלביש� טליתות שכול� תכלת
אמרו לו טלית , ועמדו לפני משה

כולה של תכלת חייבת בציצית או ש
התחילו , אמר לה� חייבת, פטורה

אפשר טלית של מי� אחר , לשחק עליו
זו שכולה , חוט אחד של תכלת פוטרה

. ל"עכ, תכלת לא תפטור את עצמה
י חסרו� ופג� במצות "הנה מבואר שע
וכפי , כ בעני� כיבוד רבו"ציצית נחסר ג

ל "וי, הנראה יש לה� שייכות זה ע� זה
א "ברכות פ(מ דאיתא בירושלמי "פיע

תני בש� רבי מאיר וראית� אותה  )ב"ה
אי� כתיב כא� אלא וראית� אותו מגיד 
שכל המקיי� מצות ציצית כאילו מקבל 

מגיד שהתכלת דומה לי� , פני שכינה
והי� דומה לעשבי� ועשבי� דומי� 
לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד 

ד וכ� על כיבו. כ"ע, והכסא דומה לספיר
 )א"ה ה"פ(רבו איתא בירושלמי עירובי� 

שכל המקביל פני רבו כאילו מקבל פני 
הרי שמצות ציצית וכיבוד . כ"ע, שכינה

   .רבו ה� בבחינת קבלת פני השכינה

ל שטענת קורח היה כי כל "והנה כי כ� י
העני� של מנהיג ורב על כלל ישראל 
היא רק בכדי להורות לה� הדר� ילכו 

הישרה לבלתי  ב� והדריכ� בדר�
הטות חלילה ימי� ושמאל ממצוות 

וכל זה נצר� לאנשי� שאינ� , ת"השי
בעלי שיעור קומה במעלות נשגבות 

לה� נצר� הדבר , והשגות עילאיי�
להעמיד לפניה� צדיק וקדוש 
להדריכ� ולהנהיג� בשררת כוח 

ולכ� רק על האנשי� האלו , ההנהגה
מוטל החוב להתבטל כליל לפני הצדיק 

כי כל ההשפעות בגשמיות , תיוופעולו
וברוחניות בא לה� רק מכוח אותו 

א� לאנשי מעלה ודור , צדיק המנהיג�
' דעה כדור המדבר אשר זכו לאור ד
פני� בפני� במעמד הר סיני ומאכל� 

וכל כול� נתטהרו , לח� אבירי�
ונזדככו מ� החומר הגשמי וכל אורח 
חייה� היא למעלה מ� הטבע 

, שי� וטהורי�וכול� קדו, והמציאות
לאנשי� כאלו לא נצר� לה� הנהגה 

ולב� הטהור , ת"והדרכה בעבודת השי
אשר ברשות� הוא ינהיג� ויאמר לה� 
את המעשה הטוב אשר יעשו לרצו� 

ולכ� ג� אי� שיי� אצל� , ש"הבורא ית
שיתבטלו בפני מא� דהו חו+ מלפני 

יתכ� שבאמת היה קורח מגדולי בני לוי והיה ל ש"יו, לא ייעשו

גדול במדריגות גדולות כמו שאמנ� יאה לבני לוי ולכ� ' עובד ה

ת "היה מבני עליה שיש לה� השגות במדריגות של עבודת השי

ולכ� היה מכיר ומשיג היטב גודל המדריגות של הכהני� בימי� 

ל היה משתוקק ורוצה מדריגות גדולות יותר כמו אלו שו, הה�

 ,הקרבנות שעשאו� בכוונות ויחודי� גדולי�' הכהני� עבו

כ לפני ולפני� שזה עבודה "ג שנכנס ביוה"בפרט אלו של הכה

ג "מצדיקי� שש� לא היה כה' וכדאי, שאי� לנו שו� השגה בזה

וממילא נפשו של קורח מאוד השתוקקה , מלא� כידוע' בבחי

הוא היה מבני וביותר ש, לאלו המדריגות הכוונות ויחודי�זכות ל

והל מועד ומסייעי� אות� לוי שמשרתי� את הכהני� בא

כ שאז הכהני� והע� העומדי� בעזרה "ובפרט ביוה, בעבודת�

ג בקדושה וטהרה "כשהיו שומעי� הש� המפורש יוצא מפי כה

ו "היו כורעי� ומשתחוי� ונופלי� על פניה� ואומרי� בשכמל

י עבודת "ונו עופחד גא' ונפל אז על כול� פחד נורא מהדר ה

כפי שהיה  "אזא הייליגע זיסע לעכטיגע עבודה"ג שהיתה "כה

כ וכ� כל השבתות וימי� טובי� ושאר כל הימי� "נראה אז יוה

עבודת הכהני� , ק ואהל מועד ש�"בביהמ' איש כפי עבודתו הק

ש לכפר על כל חטאתיה� ע� כל עסק "לקרב ישראל לאבשב

ישראל ע� העולה הקרבנות שה� כפרה לישראל ולכל כלל 

והתמידי� שבכל יו� ונדרי� ונדבות של עמ� בית ישראל לכפר 

י כל זה הגיעו בזה הכהני� כול� למדריגות "שע, על ישראל

כי כל והביאתו לטעו� , וזה מה שמשכו לטעו� טענותיו, בותנשג

ויכולי� וראויי� כול� להגיע ולזכות לאלו  העדה כול� קדושי�

  .ל"ה רח"ק על משה רבעה הביאו לחלוהמדריגות וז

ולכ� א� מותר ואפשר לומר שדווקא גודל השתוקקותו לזכות 

זה מה שהביאו לנפילתו  לאלו המדריגות הנוראות ונשגבות

' היות שכבר כתוב ויאמינו בה, להיות חולק על צדיק הדור

ת "ק מקשרת שניה� באחד אמונת השי"ובמשה עבדו שתוה

ו "ולכ� א� ח, � יחדה שהולכי� שלובי� ג"ואמונת משה רבע

ל וכ� "ל נופל מאמונת הצדיק רח"ת רח"נופל מאמונת השי

להיפ� א� נופל מאמונת הצדיק ממילא ג� נופל מאמונת 

ולכ� דווקא כשיש אמונה חזקה , ז"כי ה� קשורי� זב, ת"השי

ה "בצדיקי אמת וצדיקי הדור שה� כלולי� כול� במשה רבע

יאמינו לעול�  דמשה בכל דרא ודרא וג� ב�' שאיתפשטותי

ה מרומז "ל ג� לרבות צדיקי דורות הבאי� שבמשה רבע"ודרז

א "זיע 'ט הק"כמר� הבעשוכולל כל צדיקי האמת שבכל הדורות 

שבמשה מרומז , ותלמידיו ותלמידי תלמידיו שבכל הדורות

נפל מאמונת צדיקי� ואמונת לכ� ו, וכולל כל הצדיקי אמת

משה רבינו נקרא י שחלק על "ל וע"ת די באשעפער רח"השי

ל "ת ובזה הוא נפל רח"שחלק על על דברי ומצוות ואמונת השי

  .ביז די ביטערע מצב דבליעת האדמה

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

 ולמזהיר ולנזהר שלומי� ת� כימי נהר= זמ� תורה לחוד  –זמ� תפילה לחוד = ת "נא לא לקרוא בשעת התפילה וקריה

 'ג' המש� בעמ 'ב' המש� בעמ
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משה משה משה משה     מחלוקת קרח עלמחלוקת קרח עלמחלוקת קרח עלמחלוקת קרח על    בעני�בעני�בעני�בעני�
נביא לפניכ� נביא לפניכ� נביא לפניכ� נביא לפניכ� , , , , רבינו בפרשת�רבינו בפרשת�רבינו בפרשת�רבינו בפרשת�

בעני� התקשרות בעני� התקשרות בעני� התקשרות בעני� התקשרות פניני� פניני� פניני� פניני� 
    קקקק""""ממר� רביהממר� רביהממר� רביהממר� רביה    לצדיקלצדיקלצדיקלצדיק

        ....""""שלהבת אששלהבת אששלהבת אששלהבת אש""""הההה""""
יק הנה אד� המקושר לצד

יכול הצדיק להרימו לרו� 
י תפלה "וכל זה ע, המעלה

שלפעמי� על , ולימוד התורה
מ אינו "א� שלומד ומתפלל מ

א� א� הוא מקושר , כדבעי
לצדיק אזי בכח הצדיק 
להעלות תפלתו ולימודו 

ז "וכמבואר כ, ולתקנ�
ומסופר על איש . ק"בספה

ק רבי ק רבי ק רבי ק רבי """"הרההרההרההרהאחד שהיה בימי 
א "זיעענסק ענסק ענסק ענסק ''''אלימל� מליזאלימל� מליזאלימל� מליזאלימל� מליז

סגור ומסוגר בחדרו  שהיה
ופרש ' ועסק רק בעבודת ה

וכ� נהג , ז"מכל עניני עוה
, ד שני� תמימות"במש� כ

  ניצוצי אשניצוצי אש

ר "ק מר� אדמו"ק כ"ח מפ"דא
  א"ט זיע"רבינו הקוה

 

והנה א� יצוא יצא מחדרו היה בטוח בעצמו 
שכבר גמר עבודתו והגיע למדרגה עליונה 

והנה , וכל העול� כולו כדאי הוא לו' בעבודת ה
רואה הוא קבוצת חסידי� שנוסעי� אל רב� 

התחיל לתמוה בעצמו וכי , אלימל� רבי רביה
מה לה� לטרוח ולנדוד בנסיעה לרב� כשיש 

אול� בכל זאת , לה� כא� במקומ� איש כמוני
 'רבי ריו� שראה ושמע שכול� נוסעי� להכ

אלימל� החליט בעצמו שג� הוא יסע לתהות 
והנה ש� , על קנקנו ולראות מה בפי הרב

ק כתוב "בהסתופפ� בצל הקודש אמר הרה
א שואל מעמ� "ה ישראל מה הועת ))))יביביביב, , , , דברי� ידברי� ידברי� ידברי� י((((

, וואס מיינט איהר יראה איז', כי א� ליראה וגו
וכי חושבי� את� וכי חושבי� את� וכי חושבי� את� וכי חושבי� את� (((( !יראה איז פָארכט, ַא בעזי�

 ))))יראה זה פחד ואימהיראה זה פחד ואימהיראה זה פחד ואימהיראה זה פחד ואימה, , , , ????שיראה הוא מטאטאשיראה הוא מטאטאשיראה הוא מטאטאשיראה הוא מטאטא

ובאמרו זאת אחזת� יראה ופחד 
עד , עד שנפלו כול� בהתעלפות

, וכעבור זמ� שבה רוח� אליה�
ל שלא התעורר "חו& מיהודי הנ

מעלפונו עד שהוצרכו להזכירו 
שכל ורק אז הרגיש , לפני הקודש

עבודתו אינו כאפס לפני העבודה 
ואז , האמיתית של צדיק אמת

התחיל לבכות ולהתחנ� אל 
ק באמרו רבינו הרי כשנופל "הרה

איזה שמות על האר& הרי הרבי 
ואני ע� , מתכופ� ומרימו ומנשקו

כל עבודתי הרי אינני גרוע 
מחתיכת שמות ואני מונח על 

והתחיל לבכות ולהתחנ� , האר&
  .וית� לו תיקו�שהרבי ירימו 

  
ז שג� כשלומד "היוצא לנו מכ

ומתפלל א� אינו מקושר להצדיק 
. יכול להיות שמרמה את עצמו

  .ק"עכל
  

  ~ הפרשסיפור מפסוקי ה~ 
  לכבוד סעודת מלוה מלכה

 

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
 'א' המש� מעמ

  
  ידי� ממחלוקתחסלמה התרחקו ה

  
  )א, טז ( ויקח קרח

 בנישהיה בחסידות מסוימת באירופה ש מעשה
התנגדו להשקפת עולמה  האחרות תיוהחסידו

והויכוח הל� והחמיר , הרוחני של אותה חסידות
ומש� אחריו לשו� הרע חירופי� וגידופי� רחמנא 

החליטו להוציא על החסידות הזאת שעד . ליצל�
דיברו אית� כלל ולא השתדכו ע� בניה� לא , חר�

ת הסכימו להוציא את החר� יוובנותיה� כל החסידו
  .חו� מחסידות אחת קטנה

 שהיא אינה מתערבתהוחלט  רב�בציווי של 
 תיוהחסידו דינכבש 'אפי ,וסותמת אוזני� במחלוקת

הוא אפילו   ,הרביאת  לדבר ולשכנע באו אחרותה
לא היה מוכ� להקשיב ולדעת על מה ולמה 

נמשכו למחלוקת ידיו חסמ כמה א� .המחלוקת
  .ההתחילו להתערב ולהשתת� בו

ר כינס בשבת קודש את כל "האדמו זאתכשראה 
שאסור לא� אחד להשתת�  ברור ופ�אחסידיו ופסק 

במחלוקת ואותה שבת היתה פרשת קורח וזעק 
וצעק להתרחק מהמחלוקת כמו מאש כי היא לא 

  .מרחמת על יונקי שדיי�
סיפר  ,סבר אזנ� עד כמה גרוע מחלוקתוכדי ל

מל� החיות שיומיי� לא הזדמ� לו  מעשה באריה
קיבתו הצטמקה . טר� והל� ביער רעב ועצבני

ונעימות שאגתו הפילו פחד בכל היער ופיו היה 
מרוב שלא טע� כלו� במש� יומי�  עיח ררמ

והחליט לכנס את כל החיות ושאג שאגה גדולה 
וחזקה ובי� רגע כל חיות היער נאספו מרוב פחד 

  .הראויי� לטר� כמוב�ואימה כול� באו חו� מהחיות 
כול� מסתכלי� על האריה הזוע� שאומר כבר 

ש לכ� אבק ע�וזלא אכלתי כלו� ואני � שייומי
אתה , על הזאב ואמר סער ופתאו� הביט שקט ביע

  ?מר זאב והזאב פחד ושאל מי אני
תריח את הפה שלי ו ליא אמר לו האריה תתקרב

בפה או הא� יש לי ריח רע , ותאמר לי את האמת
 הוהפתח האריה את פיו , פחדהתקרב הזאב ב. לא

 ,שהריח נוראהריח הזאב את פיו . ו החדותאת שיני
האריה וזעק אי� אתה  עסכ. ערואמר הכ� יש ל� ריח 

מעז לומר לי דבר שכזה וטר� את הזאב באכזריות 
  . והניחו מאכל לנשרי�

עבר שבוע ועדיי� לאריה לא  ,כל היער הזדעזע וברח
זעק שאגה שוב ו אריה בכעסהיה טר� הסתובב ה

  .גדולה שמזמינה לאסיפה את כל החיות
, האריה קרא לסוס אתה מר סוס התקרב מהר

בפה כי לא אכלתי  וראנותאמר  לי א� יש לי ריח 
כבר שבוע הסוס התקרב בפחד והריח את  פיו 

אב אמר את האמת הז ,ואמר בליבו אני אהיה חכ�
חד וברטט בפ אמר הסוס ,נצלאונטר� אני אשקר ו
  .בפה רע לאריה שאי� לו ריח

שאג האריה וכעס וקרא לו שקר� כיצד יתכ� שאי� לי 
עליו  הלוא שבוע לא טרפתי והתנפל ח בפהרי

  .נחרדו חיות היער וברחושוב ו. ושחטו
 דעתו שפיותכעבור שבוע האריה כבר איבד את 

ושאג שאגה גדולה וכול� . שאי� כמוהו בכעסוהיה 
תאספו וראו אותו ממש רועד ומקצי� ומרוב ה

מה יהיה  �עצבי� וכול� מתוחי� כי אינ� יודעי
בוא הנה . הפע� והפע� שאג האריה לכיוו� השועל

כ� אתה ? השועל משקשק מפחד ואומר מי אני ,מהר
  . אומר הארי רו� לכא� מהר

והשועל הל� בשיקשוקי� ובקול מגמג� אמר לו 
י וברצוני לדעת הארי אני כבר שבועיי� לא אכלת

תקריב את אפ� לפי ותאמר , א� יש לי ריח רע בפה
 ,פתח האריה את פיו והריח אותו. לי מה אתה מריח

השועל פחד פחד אימי� כי הזאב אמר את האמת 
הסוס חשב להתחכ� כששיקר ונטר� ומה  ,ונטר�

  , אני אומר חשב השועל
א� השועל היה ערמומי והבחי� שהארי רוצה תשובה 

יבה לזרוק את זעמו על חיה מסכנה שיהיה לו ס
ופתח את פיו ואמר בפחד שאיננו מריח כלו� כי 

  . אני מנוזל ואפי  סתו�
א� לרגע  ,לטרו�שמע האריה את תשובתו ובא 

שעיכל את סברת השועל אכל את עצביו בליבו כי 
לא היה לו שו� סיבה לטרו� אותו וכ� יצא השועל 

מרוב כעס  בריא ושל� והארי זעק ושאג לשמי�
  .ועצבנות

משל ברור הנ צדיקאמר לה� ה. עד כא� המשל
אש המחלוקת מאליו למה אסור לכ� להתקרב ל

תהיו ג� את� כאותו  ,הכווכמו שהתקרב קורח ונ
. שועל מנוזל שאפו סתו� ולא מריח באש המחלוקת
 ,ברגע שתריחו ברגע שתישמעו אחד מהצדדי�

� תגידו א ,שפוט ולהביע עמדהאת� תהיו חייבי� ל
טרו� אותכ� המחלוקת ת ,זה צודק או זה אינו צודק

יחו הסירחו� שבפי כי כל מה שהיא רוצה זה שתר
נשי� נשי� � אבלע אותכ� חייהמחלוקת כדי שת

לכ� איני רוצה לדעת במה  ,כמו שקרה לקורח ,וט�
אינני רוצה שבחסידות שלי  ,מדובר וזה לא מעניי�
קת אלא תהיו כאותו שועל יריחו את ריח המחלו

מנוזל שלא מריח כלו� ואז לא תהיה תביעה עליכ� 
ודברי� אלו חדרו וגרמו לתוכחה . משו� צד שהוא

גדולה בכל אירופה עד שהחליטו לבטל את החר� 
מעשיה� של ( .להתרגל אחד לשני  בטוב וברע

  ).צדיקי�

 

יהודי צרי� תמיד ש ומזה למדי�

א "ת כחייל פשוט "לעבוד את השי

ולא לרצות להיות  "ר זעלנער'פושטע

ואמנ� מי שזכה , בעל מדריגה

ת אשרי לו "וקיבל� במתנה מהשי

וש אות� אסור ולא א� לחפש ולדר

והג� שקרח ראה ש� , צריכי� זאת

אצל הכהני� עבודות ויחודי� 

נשגבי� ואש קודש של הכהני� 

כ לעצמו "ת וחפ+ ג"לעבוד השי

כאלה ולא ידע שאי� לחפו+ יותר 

ג "מלימודו ורצה להיות כמוה� והכה

ושכח מהכלל הגדול שאסור לחפש 

מדריגות והל� אחרי השתוקקות לבו 

' צרי� לעבוד את הבלא לזכור ש

ואמנ� א� עובדי� את , כחייל פשוט

בתמימות ופשטות ממילא ' ה

ת כל מיני "מקבלי� במתנה מהשי

י עבודה בפשטות "מדריגות א� זה ע

וזהו היתה , י חיזור אחריה�"ולא ע

  .טעותו של קרח שפיקח היה

  

שלחני א� כמות כל ' בזאת תדעו כי ה

שלחני וא� ' האד� ימותו� אלה לא ה

ופצתה האדמה את ' אה יברא הברי

פיה וידעת� כי ניאצו האנשי� האלה 

  'את ה

רי מעצ� הב מה כל האריכות הזו "וצ

כבר ידעו שמשה  מיתה משונה כזאת

אמת ותורתו אמת וכ� למה היו 

צריכי� כזה עונש נורא להיבלע 

  .באדמה

ואיתא פירושי� דא� היו קרח 

' ה לבד לא היואנשיו נענשי� במית

שמשה רבינו הצודק כי היו ' זה ראי

הצדק ע� קרח ' יכולי� לומר שאפי

ז הוא מת רק בגלל שעשה "עכ

א� ' נשה חמור אפיומחלוקת שע

העושה 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 עוד 

' טע� שאהר� ומשה מתנשאי� על קהל ה

והאיש ק "והוא היפ� מה שהעידה תוה

משה עניו מאוד מכל האד� אשר על פני 

ואילו לפי טענת קרח אי� משה  האדמה

עניו יותר מקרח לכ� ירד קרח מתחת 

ה עניו "לאדמה ואז שוב היה משה רבינו ע

לשיטת פ האדמה ג� "מכל האד� אשר ע

לכ� , קורח שהרי הוא כבר מתחת האדמה

נצר� לירד ' כעונש על דבריו ולשיטתו הי

  .תחת פני האדמה

  

רואי� אנו אי� שלעכט על כל פ "עכ

א� ' דמחלוקת הוא אש נורא ואפי, הגויי�

ז מחלוקת "הצד שכנגדו אינו צודק עכ

 הוא חמור מאוד ויש עליה עונשי� מרי�

לוקת כי מח ,ל"תינוקות נענשו רח' שאפי

  .ל"הוא מהגרועי� עלי אדמה רח

ד המוסר כמה יש ליזהר ומכא� לנו לימו

ממחלוקת שלא להיות לו לברוח מאוד 

כמובא שבית שני חרב , שו� שייכות

משו� שנאת חינ� ממילא שבני� הבית 

י ההיפ� שהוא אהבת חינ� "השלישי ע

שעה אחת א� יהיו ' ואחדות ישראל ואפי

ישראל באהבה ואחדות תיכ� יבנה 

כ נמצא "וא, המקדש ותהיה עת ישועה

כ "א ,מצפי� אלפי שני� שעל זו השעה

כמו שחזינ� , הכמה צריכי� להשתדל בז

  , אנ� כמה מר העונש המחלוקת

ממילא יוב� שמידה טובה מרובה לאיזה 

י השלו� ואהבה "טובות יכולי� לזכות ע

, ח מרבי� שלו� בעול�"ואחוה שת

שהוא תיקו� הדור ויציאה מהגלות ושכרו 

ב "ז והקר� קיימת לעוה"עד אי� סו� בעוה

לעסוק במדת אהר� היפ� קרח שחלק 

הוי מתלמידיו אוהב עליו במדת אהר� 

אוהב הבריות ומקרב� , ורוד� שלו�

לעסוק באחדות של כל ישראל , לתורה

, ששכרו אי� לשער ואי� לתאר בכלל

ק ולהיות "ז לבני� ביהמ"ויכולי� לזכות עי

באחדות באהבת ישראל ואהבת חברי� 

יחדיו יזכו להשראת השכינה וכל ישראל 

  , עמה�

 ירח� שנזכה לתשובה מאהבה ויעשו' ה

כול� אגודה אחת בלבב של� וישפיע 

עלינו ענוה ומידות טובות ושפלות רוח 

  , ושפלות בר� אמיתיי�

וכמו שכבר אמרינ� דגאות שורש 

הפירוד וענווה שורש האחדות לכ� 

א את חבירו חשוב "צריכי� לראות כ

ממנו וגדול ממנו לאהוב אותו ולראות 

שהלא הוא חשוב ממני ויותר טוב ממני 

  , ו כמה שאוכלועלי לעזור ל

ולכ� ענווה יסוד השלו� כי א� חבריי 

טובי� ממני ודאי ארצה וכ� עלי להיטיב 

י ענווה נזכה לראות מעלת "עמה� וע

שיסוד השלו� , חברינו ולא חסרונ�

באגרת כ "מענווה ושפלות רוח כמש

שענווה כללות המידות טובות  �"הרמב

וכאשר תנצל מ� הכעס תעלה ש ש� "כמ

וה שהיא מידה טובה על לב� מדת הענו

שה� מביאי� , מכל המידות טובות

לאהבה אחוה שלו� וריעות ואחדות כל 

  .ישראל

  

ירח� עלינו שנזכה צו שטייגע� ת "השי

ח מתו� שמחה "בתורה ועבודה וגמ

, בשמחה בואו לפניו ברננה' עבדו את ה

 שלושתותמוז  י� ימי חודשועתה שבא

שיתהפכו לימי�  ר"היו ,השבועות

ט "ליובאב שיתהפ� ' טובי� ואחריו ט

י אחדות "גדול עוד בהאי שתא ע

ב זה נזכה "וכבר בת, ואהבת ישראל

ק וירושלי� הבנויה "לחזות בבני� ביהמ

באחדות  שהיא עיר שחוברה לה יחדיו

  .כהר� עי�' ישראל ישועת ה

ירח� וישמח את כל ישראל בפרטות ' ה

ובכללות וישמר� בשמירה עליונה ה� 

י וה� בכל מקו� שה� וית� רפואה "באר

רפואות , נ"ג ובריהגוה"השלימה ברו

, ישועות ותורה וגדולה במקו� אחד

שמחה וישועה שלימה ונזכה מהרה 

 בועתהש תושלשט שיתהפכו "ליו

האלו ותשעה באב לימי שמחה ויו� 

אוי� א זיסע . טוב במהרה בימינו אמ�

  .    אופ� אוי� אייביג
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  ))))טטטט""""תרכתרכתרכתרכ((((ר יהודה אהר� מברוד "ב קלוגר רבי שלמה
' ת נפש חי"ר אברה� יהודה שו"ד קאליש ב"רבי חיי� אלעזר וואקס אב

        ))))טטטט""""תרמתרמתרמתרמ((((ועוד 
  ))))חחחח""""תרסתרסתרסתרס((((ר מרדכי מנדבורנא "מקרעטשנ  ב ראזענבוי� רבי מאיר

    גגגג""""תקפתקפתקפתקפ((((מאור ושמש ' ב ר אהר� הלוי עפשטיי�"רבי קלונימוס קלמ� ב –
        ))))זזזז""""א בתקפא בתקפא בתקפא בתקפ""""ויויויוי

ס "החת' ר אליעזר זוסמ� תל"רבי מרדכי אפרי� פישל סופר מפרשבורג ב
        ))))גגגג""""תרתרתרתר((((

  )ו"תקצ(ק טאפאלטשא� "ד דק"רבי דוד צבי קאצבורג ראב
        ))))וווו""""תרתרתרתר((((אוצר חיי� ' ר יצחק ב"ד אירשא ב"רבי חיי� קיצע אב
' כות יצחק ותלס בר"ר אברה� מבאניהאד מח"ל פולק ב"רבי יצחק זעקל סג

  ))))אאאא""""תרנתרנתרנתרנ((((ס "החת
א מקאליב "ק רי"נכד הה -ק בשאמשא�"רבי יצחק אייזיק טויב דיי� דק

  )ב"תרע(
הכתב סופר ' ר בנימי� תל"ד גראסווארדי� ב"רבי משה צבי פוקס אב

        ))))אאאא""""תרעתרעתרעתרע((((
        ))))בבבב""""תקמתקמתקמתקמ((((ד מטערסדור  "ר לייב אב"רבי נת� נטע פראנקפורטער ב

א א א א """"ויויויוי    הההה""""תרסתרסתרסתרס(((( עטרת שלמה – ר מאיר נת� הלברשט� מבובוב"רבי שלמה ב
  ))))אאאא""""תרסתרסתרסתרס
        ))))יייי""""אלפי� שאלפי� שאלפי� שאלפי� ש' ' ' ' בבבב((((ה "יוס  צדיקא ב� יעקב אבינו ע –

א "זיע' ט הק"ר יצחק מזאלקווא תלמיד מר� הבעש"ב אדנקורבי נחמ� מהור
        ))))הההה""""תקכתקכתקכתקכ((((

        סיו�סיו�סיו�סיו�' ' ' ' ללללק ק ק ק """"יו� שביו� שביו� שביו� שב
        
        
        
        
        

 �        תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' אאאא' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 �        זזזזתמותמותמותמו' ' ' ' בבבב' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        

        תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' גגגג' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג
        
        
        

        
 �        תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' דדדד' ' ' ' דדדדיו� יו� יו� יו
        
        
        
        
        
        
        
        

        תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' הההה' ' ' ' יו� היו� היו� היו� ה
        
        
        

 �        תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' וווו' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו
        
        
        
        

  )ב"תקל(ד פרעסבורג "רבי נת� נטע מצאנז ראב
   מלבוב ר יצחק אהר� איטינגא"רבי מרדכי זאב ב

�        ))))גגגג""""תרכתרכתרכתרכ(((( מאמר מרדכית "שו ממחברי מפרשי הי
        ))))טטטט""""תרמתרמתרמתרמ((((רנובל 'ר מרדכי מצ"מג� אברה� ב' רבי אברה� המגיד מטריסק ב

  ))))חחחח""""תרעתרעתרעתרע((((יקוב 'ר נפתלי חיי� מדז"ב הארווי" רבי אליעזר ניס�
        ))))גגגג""""תשסתשסתשסתשס((((ר יוס  "רבי צבי מאיר פאנעט מדעעש ב

        ))))זזזז""""תעתעתעתע((((ר יחיאל מיכל מלבוב "רבי מנח� מנדל מפאטיק מברעזא� ב –
        ))))הההה""""תקמתקמתקמתקמ((((ר צבי הירש האלבערשטאט חת� הפני יהושע "מע" וגלונא בד "רבי שלמה דב אב

        ))))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"הר ר מאיר מרומרוג"רבינו יעקב ת� ב –

   הירש מטשורטקוב ר צבי"הורווי" ב הלוי רבי פינחס
  ))))הההה""""תקסתקסתקסתקס((((ההפלאה המקנה ו' ב

        ))))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((((מקאביל ' 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    ––––
  )ט"תרכ(ד העוועש "ער אברבי פייבל טרענטשינ

        ))))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

        ))))זזזז""""תקטתקטתקטתקט((((ט אלגאזי "ארעא דרבנ� אבי רי' ט ב"ר יו"רבי יעקב ישראל ב –
        ))))הההה""""תרלתרלתרלתרל((((יקוב 'א מדז"צ מרופשי" ור"רנ' ר מיכל תל"רבי ברו� נאנאשער ב

        ))))גגגג""""תרמתרמתרמתרמ((((ת "חמדת דוד עה' ר יחזקאל מקוזמיר ב"רבי דוד צבי מעיר חדש ב
  ))))וווו""""תרפתרפתרפתרפ((((לקט עני ' ר יעקב שמשו� ב"סוב באמק האגר רבי משה

כי ההשפעות שלה� לא בא לה� מכוח הצדיק , ש"הבורא ית
ושכר� בא לה� מ� השמי� , וח עצמיות� ורוממות�אלא מכ

על עבודת� ועל משא� הקודש אשר המה נושאי� על 
שראיית , ולרמז זה לקח קורח טלית שכולה תכלת, כתפיה�

התכלת שבציצית היא המביא את האד� לידי קבלת פני 
וטע� , ל"השכינה וכ� ראיית פני הצדיק כדאיתא בירושלמי הנ

כי כל , לה תכלת אינה חייבת בציציתקורח כי טלית שהיא כו
ואיננה , י צבע תכלת שלה"כולה אומרת ראיית פני השכינה ע

וכמו כ� דור , לזכירה זו נצרכת עוד לחוטי הציצית שיביאנו
פני� ' שכול� מקבלי� פני השכינה כדור המדבר שראו את ד

וטלית , ה� בבחינה כולה תכלת מרואי פני השכינה, אל פני�
, שאינה צריכה לעוד חוט של תכלת, � הציציתכזו פטורה מ

שאינ� צריכי� עוד לקבל פני הצדיק שהוא החוט ציצית של 
  , אלא ה� פוטרי� את עצמ� בזכות מעשיה�, תכלת

� "כי כלל גדול היא בעבודת השי, וכא� היה הטעות ת שאי
האד� יכול לבא ולעמוד בעבודה הישרה והתמימה כי א� 

ב מרומ� ומנושא שהוא מוכרח וכל אד� בכל מצ, י הצדיק"ע
ולקבל , הינו לבא אל הצדיק ולהתבטל בפניו בביטול הגמור

ולכ� ג� טלית שכולה תכלת , ה"ממנו דר� בעבודת הבורא ב
הרמז בזה שכול� צריכי� למארי דחיטי , חייבת בציצית

כ צריכי� "כולה תכלת אעפ' אלו שה� בבחי' אפי, ציצית
י הראיה "בודתו והוא עוע' לדבר שיזכיר לה� את מצוות ד

  .בציצית
כמו ששמענו מאת , ל"וז )צו' פ( תפארת שלמהש ה"וכידוע מ

שהיה עוסק , ה"חייקא המדורא זלה' הרב הצדיק המונח מהו
והיה ניעור , בתעניות וסיגופי� כמה פעמי� משבת לשבת

ז לא הרגיש בנפשו תיקו� "ועכ, אל� לילות לעסוק בתורה
ב "המגיד מוהדהקדוש השלימות עד אשר בא אל הרב 

כי הטע� שנות� , ה ותיכ� נגמר תיקונו הראוי"זלה ממעזריטש
  . ל"עכ, הצדיק בעבודתו היא העיקר

א שביטל עצמו "זיע מ"הרי' ק החי"הרהומיתאמר משמיה 
ועל א� היותו ענק שבענקי� , א"זיע ק מקאצק"הרהלגיסו 

ושאלוהו הלא , ק מקאצק"החזיק עצמו כאחד מחסידי הרה
ראוי להנהיג עדה בעצמו ומה ראה על ככה להתבטל כבודו 

ענה לה� כי שלמה , ולנסוע לגיסו ולהימנות כאחד מחסידיו
ולכאורה  )כג, משלי כג(ה אמר אמת קנה ואל תמכור "המל� ע

כפל לשו� היא שבאומרו אמת קנה מוב� שלא ימכור וכי 
אלא ששלמה המל� בא , מ למכור אותו"קוני� חפ+ ע

זמ� שיש עוד מקו� שאפשר לקנות ש� להשמיענו כי כל 
אלא ל� והבטל למקו� שאפשר , אמת אז לא תמכור בעצמ�
ק אתנו "ולכ� כל זמ� שגיסי הרה, לקנות וקנה כמה שאפשר

 כ"ע, ומוכר לנו דר� האמת איני רוצה להיות מוכר אלא קונה
  )א"קרח תשע(

 

        ))))זזזז, , , , טז טז טז טז ((((ויקח קרח ויקח קרח ויקח קרח ויקח קרח 
נסמכה פרשת חוקת לפרשת קרח לומר ל� שתקבל את ההנהגה  למהלמהלמהלמה

  התחכמות  העליונה בתור חוק ללא חקירת הטע� ובלי
  

אילו לא " :אאאא""""מר� רבינו דוד מלעלוב זיעמר� רבינו דוד מלעלוב זיעמר� רבינו דוד מלעלוב זיעמר� רבינו דוד מלעלוב זיע    קקקק""""קוהקוהקוהקוה    קקקק""""הרההרההרההרהוכפי שאמר 
        ))))קדושת מרדכיקדושת מרדכיקדושת מרדכיקדושת מרדכי((((. "בא למה שבא' היה קרח מתחכ� לא הי

  
פירוש מה ראה , וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זה יייי""""פירשפירשפירשפירש

ק ק ק ק """"ק קוהק קוהק קוהק קוה""""מהרהמהרהמהרהמהרה    שיח שרפי קודששיח שרפי קודששיח שרפי קודששיח שרפי קודש((((. ועמוק הוא. "יות פיקחלה"לשטות זה 
        ))))אאאא""""עעעעמר� רבינו דוד מלעלוב זימר� רבינו דוד מלעלוב זימר� רבינו דוד מלעלוב זימר� רבינו דוד מלעלוב זי

*  
בליל שבת קודש בדר� : ל"בזה ))))בספר שיח שרפי קודשבספר שיח שרפי קודשבספר שיח שרפי קודשבספר שיח שרפי קודש    ש�ש�ש�ש�((((    איתאאיתאאיתאאיתא    עודעודעודעוד

הרב הצדיק רבי משה מלעלוב הרב הצדיק רבי משה מלעלוב הרב הצדיק רבי משה מלעלוב הרב הצדיק רבי משה מלעלוב בהיותי אצל : שיחו אמר בזה הלשו�
בשבת פרשת קרח לא שמעתי ממנו שו� דברי תורה א א א א """"ה זיעה זיעה זיעה זיע""""זצלהזצלהזצלהזצלה

צו קלוג , וקרח שפיקח היה: "רק בכל הסעודות אמר הרבה פעמי�
  , ))))יותר מדי פיקח אסור להיותיותר מדי פיקח אסור להיותיותר מדי פיקח אסור להיותיותר מדי פיקח אסור להיות(((( "טאר מע� נישט זיי�

ת ה כל איש הישראלי מוזהר לשמור אדהנ, הבי� דבריו הקדושי�לו
כי א� הול�  ,שלא יל� בהתורה הקדושה בשו� התחכמות כלל עצמו

ל "ו להתחכמות רעי� ובישי� רח"חלילה בהתחכמות יוכל ליפול ח
רק יאמי� באמונה , ו"ו לכל הרהורי� רעי� ומינות ח"ויוכל ליפול ח

הקדושה לעשות ושלא  רהשלימה בפשיטות מה שהזהירה התו
  ".לעשות

וזהו שמזהיר התנא כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו "
כי לכאורה קשה על דת� ואביר� כי לפי הידוע שהיו גדולי , מתקיימת

ישראל ובודאי היה לה� אנשי� אשר היו מסתופפי� בציל� הנקראי� 
  . בש� חסידי� שלה�

לא ראו בה� כל מה שעשו היתכ� אי� היו יכולי� להיות דבוקי� בה� ה
ועוד הרבה דברי� , ה� שהותירו מ� המ�, היה שלא כמו שכתוב בתורה

  .כ אי� מלאה לב� להתחבר בה�"וא, כידוע
זאת היתה שהמה היו הולכי� תמיד בתורה בהתחכמות ואמרו א� א� א� א� 

מא� יימר שא� נותר מ� המ� שיתליעו ועשו זאת למע� יברר האמת 
ונכו� לכ� כל מה שעשו היה בזה שכל מה שכתב בתורה הוא אמת 

האופ� להראות לכל שלא טוב לעשות מה שנאמר שלא לעשות רק 
אבל סופ� מוכיח על תחילת� שצרעת , צריכי� לברר בתחילה האמת

  .ל"המינות פרחה במצח� וכפרו בתורה ונעקרו מ� העול� רח
ו מהתורה הקדושה ימי� "כ� צריכי� אנו ליזהר שלא לסור חעל על על על 

יל� בהתחכמות רק להאמי� באמונה שלימה בפשטיות ושמאל ולא ל
וליל� בעקבי הצא� ולעשות מה שנאמר לעשות ולקיי� מה שנאמר 
בתורה שלא לעשות ולהיות מיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו 

        ))))קרחקרחקרחקרח––––אמת ליעקב אמת ליעקב אמת ליעקב אמת ליעקב ((((. "מתקיימת
*  

 מלובלי�מלובלי�מלובלי�מלובלי�' ' ' ' החוזה הקהחוזה הקהחוזה הקהחוזה הקא בש� "זיע ממממ""""הרמהרמהרמהרמ    ק מר�ק מר�ק מר�ק מר�""""הסבהסבהסבהסב אמר רבינוא א א א """"פפפפ
יודע קרח שבישבו אחורי התנור יכולי� לכוי� ' אילו הי: "ע שאמר"זי

פ לפני ולפני� לא היה חולק "אות� הכוונות שהכה� גדול מכוי� ביוהכ
שרצה להיות כה� גדול להיות ' ועיקר המחלוקת הי ,כלל על הכהונה

ליקוטי ליקוטי ליקוטי ליקוטי """"א� בא� בא� בא� ב. . . . ממממ""""ממר� הרמממר� הרמממר� הרמממר� הרמ    חחחח""""ז סיו� תשלז סיו� תשלז סיו� תשלז סיו� תשל""""נאמר ינאמר ינאמר ינאמר י((((. משמש לפני ולפני�
ק מר� רבינו דוד מלעלוב ואולי מי ק מר� רבינו דוד מלעלוב ואולי מי ק מר� רבינו דוד מלעלוב ואולי מי ק מר� רבינו דוד מלעלוב ואולי מי """"איתא דבר זה בש� הרהאיתא דבר זה בש� הרהאיתא דבר זה בש� הרהאיתא דבר זה בש� הרה" " " " דברי דודדברי דודדברי דודדברי דוד

        ....))))מהשומעי� טעה או אולי שניה� אמרוהמהשומעי� טעה או אולי שניה� אמרוהמהשומעי� טעה או אולי שניה� אמרוהמהשומעי� טעה או אולי שניה� אמרוה

 

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
 'א' המש� מעמ

        טעותו של קרחטעותו של קרחטעותו של קרחטעותו של קרח
מלעלוב ' מרנ� רבותינו הק במשנת

 א"זיע

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
� לפרשהלפרשהלפרשהלפרשה    פניני�פניני�פניני�פניני

 ,טז ( ומאתי� חמשי� ישראל מבני ואנשי� משה לפני ויקמו 
  )ב

 תקו� שיבה מפני: ")לב, יט ויקרא( קדושי� בפרשת נצטוינו
 מצות )ב"ע לב קדושי�( ל"חז למדו ומכא�, "זק� פני והדרת
  .חכ� תלמיד בפני קימה
 יעמוד יכול: "גמראאיתא ב ?מפניו לעמוד חייב כמה ועד

 לא - ' והדרת תקו�' לומר תלמוד? רחוק ממקו� מפניו
 רשיופ" בעמידתו הדור לו שיש במקו� אלא קימה אמרתי

 דמוכחא, אמות' ד תו� דהינו - בעמידתו הדור: "י"רש
  ".הואעומד שמפניו מילתא
  . זה לעני� שווי� החכמי� תלמידי כל לא, אמנ�
 חכ� הרואה" ):יד -ט, מדר' סי דעה יורה( ערו� בשלח� נפסק
 שעבר וכיו�, אמותיו ארבע לתו� שיגיע עד עומד אינו, עובר

, עיניו מלוא מלפניו עומד - מובהק רבו וא�. יושב מלפניו
 ראה. במקומו שישב עד או מעיניו שיתכסה עד יושב ואינו
 עד עיניו מלוא מרחוק משיראנו מלפניו עומד -  די� בית אב

 מלפניו עומד - הנשיא את ראה. תאמו ארבע מלפניו שיעבור
 שיתכסה עד או במקומו שישב עד יושב ואינו, עיניו מלוא
  ".מעיניו

  

 זוייב תחילת -" קדומי� נחל"ב א"החידרבינו  אומר, זה לפי
 לפני ויקומו: "זה בפסוק כבר מונחת ועדתו קרח ידי על משה
 את השוו ה� - " ומאתי� חמשי� ישראל מבני ואנשי� משה
 ראשי וחמשי� מאתי� שאר של לכבוד� כבודו

 בא כאשר רק, כלומר" משה לפני" רק וקמו, הסנהדראות
 הדי� כפי ולא, אמותיה�' ד לתו� כשהגיע, ממש לפניה�
  .עיניה� מלוא מלפניו עומדי� אותו כשרואי� שמיד

  
  )ג ,טז ( אהר� ועל משה על ויקהלו
 לעשות, ריב אנשי של דרכ� שזו, כתב" חיי� תפוחי" בספר
, משה אל לגשת במקו� וזאת, ובהמוניות הלותבהתק הכל

  .מכובדת בצורה בקשת� את ולבקש בפרטיות עמו לשוחח
 שלא כיו�, "משה אל ולא" משה על ויקהלו: "הכתוב לשו� לכ�
 על הע� את הסיתו אלא, ומכובד רציני באפ� אליו לדבר באו
  .בפניו שלא משה

  
 רבי�" הפסוק את" עדות לוחות" בספר פרש זו דר� על
 ,)ג, תהלי�ג(" סלה באלקי� לו ישועתה אי� לנפשי מרי�וא

 ישועתה אי� אומרי� רבי�" כתוב להיות צרי� היה, ולכאורה
 של התנהגות� את המל� דוד מבקר זה שבפסוק אלא..." לי

 אחרי� מסיתי� אלא, עמו לדבר באי� אינ� אשר, מתנגדיו
  ".לו ישועתה אי�" ואומרי�, בפניו שלא

  
  )ש�( קדשי� כל� העדה כל כי

 זכירהו ישראל ע� את רבנו משה וכיחה דברי� בפרשת
 ,"זהב ודי וחצרות: "הוא מה� אחד. עוונותיה� את ברמז
 זהב ודי, קרח של מחלוקתו זו" חצרות"ש ש� י"רש ופרש
  .העגל חטא הוא

 מחלוקתו היתה כ"ואח, העגל את עשו קוד� הרי, ולכאורה
  ?הדברי� סדר את משה הפ� ומדוע, קרח של

 ישראל שעשו מה על, בעצ�": הגרשוני ילקוט" בספר ובאר
 חמשי� לפני סו� כל סו�: רו+ית לה� היה לכאורה, העגל את
 א�, זרה עבודה לעבוד מאד רגילי� והיו, ממצרי� יצאו יו�
  .העגל את שעשו טענה כ� כל עליה� אי�, כ�

 הרי: חדשה טענה עליה� מתעוררת, רו+יהת זה א� אבל
 שכתוב כמו, זרה העבודה כהני את מאד בדויכ במצרי�
 לכהני� חק כי קנה לא הכהני� אדמת רק: "ויגש בפרשת

 ג� למדו לא ישראל בני ומדוע, "חק� את ואכלו פרעה מאת
  ?מהמצרי� זו הנהגה

 למנהיגי כבוד נת� לא, רבנו משה על קרח חלק כאשר, כ� א�
 בזה -" קדושי� כל� העדה כל" כי טע� אלא, וכהניו הע�
 טענה אותה כי, העגל מעשה על טרוגיהק את חדשמ עורר

 קוד� נאמר לכ�. נפלה, ממצרי� שיצאו מחמת זכות והמלצת
  ".זהב די" כ"ואח" חצרות"
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   077-470-1765: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

י וזה י וזה י וזה י וזה """"ופירשופירשופירשופירש' ' ' ' וגווגווגווגו" " " " ויקח קרחויקח קרחויקח קרחויקח קרח""""    ))))אאאא, , , , טזטזטזטז((((בפרשת� בפרשת� בפרשת� בפרשת� 
    את עצמו לצד אחד להיות נחלקאת עצמו לצד אחד להיות נחלקאת עצמו לצד אחד להיות נחלקאת עצמו לצד אחד להיות נחלקלקח לקח לקח לקח : ": ": ": "לשונולשונולשונולשונו

וזהו שתרג� וזהו שתרג� וזהו שתרג� וזהו שתרג�     ,,,,מתו� העדה לעורר על הכהונהמתו� העדה לעורר על הכהונהמתו� העדה לעורר על הכהונהמתו� העדה לעורר על הכהונה
נחלק משאר העדה להחזיק נחלק משאר העדה להחזיק נחלק משאר העדה להחזיק נחלק משאר העדה להחזיק , , , , אונקלוס ואיתפלגאונקלוס ואיתפלגאונקלוס ואיתפלגאונקלוס ואיתפלג

לוקח אות� להפליג� לוקח אות� להפליג� לוקח אות� להפליג� לוקח אות� להפליג� , , , , וכ� מה יקח� לב�וכ� מה יקח� לב�וכ� מה יקח� לב�וכ� מה יקח� לב�, , , , במחלוקתבמחלוקתבמחלוקתבמחלוקת
�        ....שששש""""ל ועייל ועייל ועייל ועיי""""עכעכעכעכ, , , , משאר בני אד�משאר בני אד�משאר בני אד�משאר בני אד

        

        """"ולא יהיה כקרח וכעדתוולא יהיה כקרח וכעדתוולא יהיה כקרח וכעדתוולא יהיה כקרח וכעדתו""""
îâá äëøáì íðåøëæ åðéîëç åøîà ')))) ïéøãäðñ ïéøãäðñ ïéøãäðñ ïéøãäðñ

é÷é÷é÷é÷(.(.(.(. ,"êìéå äùî í÷éå íøéáàå ïúã ìà", 

 ïé÷éæçî ïéàù ïàëî ùé÷ì ùéø øîà

ú÷åìçîá , ú÷åìçîá ÷éæçîä ìë áø øîàã

 çø÷ë äéäé àìå øîàðù åàìá øáåò

åúãòëå" ,ïàë ãò.  

ùø ùøéôå" é)))) ìéçúîä øåáéã ìéçúîä øåáéã ìéçúîä øåáéã ìéçúîä øåáéã""""ïàëîïàëîïàëîïàëî("("("(" , äæå

åðåùì ," êìä åîöò àåäå åãåáë ìò ìçîù

ú÷åìçî ìèáì ,ëò"ì ,] áúëù äî ïééòå

îâä éøáãà ' ïéøãäðñã ïåôöä øåà øôñá

öæ ì÷ðéô éáö ïúð éáø ïåàâäìöæ ì÷ðéô éáö ïúð éáø ïåàâäìöæ ì÷ðéô éáö ïúð éáø ïåàâäìöæ ì÷ðéô éáö ïúð éáø ïåàâäì""""à÷ãåáìñî ìà÷ãåáìñî ìà÷ãåáìñî ìà÷ãåáìñî ì 

â ÷ìç ,'î ãåîò"êìéàå à ,åãå"÷[,.  

 ùåã÷ä ïåàâäåíééç õôçäíééç õôçäíééç õôçäíééç õôçä éæ" åøôñá ò" õôç õôç õôç õôç

íééçíééçíééçíééç "))))äçéúôäçéúôäçéúôäçéúô , , , ,é÷ñ ïéåàìé÷ñ ïéåàìé÷ñ ïéåàìé÷ñ ïéåàì""""íééç íéî øàááå áíééç íéî øàááå áíééç íéî øàááå áíééç íéî øàááå á(((( 

îâì éúééî 'ðä ïéøãäðñã" ìåì ïééöîñîñîñîñ""""ââââ 

))))ìììì""""úúúú , , , ,ð÷ð÷ð÷ð÷""""ææææ(((( åäðåé åðéáøäðåé åðéáøäðåé åðéáøäðåé åðéáø ))))ð øîàîð øîàîð øîàîð øîàî""""çççç((((  òîùîã

äã íäéøáãî àåøåîâ åàìøåîâ åàìøåîâ åàìøåîâ åàì , ïééòå øôñá øôñá øôñá øôñá

úååöîäúååöîäúååöîäúååöîä ))))ç ùøåùç ùøåùç ùøåùç ùøåù''''(((( áåáîøáîøáîøáîø"""" ï ï ï ïíù , åøôñáå

"ïåùìä úøéîùïåùìä úøéîùïåùìä úøéîùïåùìä úøéîù "))))äøéëæä øòùäøéëæä øòùäøéëæä øòùäøéëæä øòù , , , ,è ÷øôè ÷øôè ÷øôè ÷øô""""åååå((((  áúë

 íéôñåð íéøåñéàì øøâéé ú÷åìçîä éãé ìòã

íðéç úàðùë ,úåìéëøå òøä ïåùì ,ñòë ,

íéøáã úàðåà ,íéðô úðáìä , äøéèðå äîé÷ð

åøéáç úñðøô çô÷ìå íðéç ìù úåìì÷å 

çì íâ íéîòôåíåìùå ñç íùä ìåìé , åðååòã

úåðöéìå äôåðç øåñéàì ïëå ãåàî ãò ìåãâ ,

åùã÷ éøáãá íù ïééò , ïéðòá ãåò ïééòå

 øôñá ú÷åìçîá ÷éæçäìã øåñéàä" éøåòéù

éùéù ìéì" ,âäì"èéìù ïäë äãåäé ø" à

))))ú ãåîòú ãåîòú ãåîòú ãåîò""""êìéàå òêìéàå òêìéàå òêìéàå ò(((( ,íù ïééò.   

  

        עד ועד בכללעד ועד בכללעד ועד בכללעד ועד בכלל    """"מחלוקתמחלוקתמחלוקתמחלוקת""""
 áúëåôàô øæòéìà éáø ùåã÷ä ïåàâäåôàô øæòéìà éáø ùåã÷ä ïåàâäåôàô øæòéìà éáø ùåã÷ä ïåàâäåôàô øæòéìà éáø ùåã÷ä ïåàâä éæ" ò

 åøôñá"íéãéñç åæìòéíéãéñç åæìòéíéãéñç åæìòéíéãéñç åæìòé" ))))ù ãåîòù ãåîòù ãåîòù ãåîòññññ""""ââââ ( ( ( ( äæå
åðåùì: "áá ïéçëååúî íéúîä ìù ïéã úé

íäééçá íäéðéá äéäù ú÷åìçî ìò äìòî ,
íåìù íäéðéá íéùåò íé÷éãöäå ,ëò"ì.  

  חדוותא דאורייתאחדוותא דאורייתא
  ת ומנהגי צדיקי�"בירורי הלכה ד

 � בענייני� שוני

 äæ ïéòëåøôåñîøôåñîøôåñîøôåñî åãîë 'ìçî ìò äòåãéä åú÷å
 ùåã÷ä ïåàâäãäé éáøäé éáøäé éáøäé éáøååååéæ õéùáééà ïúðéæ õéùáééà ïúðéæ õéùáééà ïúðéæ õéùáééà ïúð"""" ò ò ò ò

 ïéãîò á÷òé éáø ùåã÷ä ïåàâäå ïéãîò á÷òé éáø ùåã÷ä ïåàâäå ïéãîò á÷òé éáø ùåã÷ä ïåàâäå ïéãîò á÷òé éáø ùåã÷ä ïåàâäåéæ" øùà ò
ìåãâî ãçà êë ìò øîà íúåàã ìàøùé é

 àîìòá íäéðéá åîéìùä éàãå ïåéìò éùåã÷
èåù÷ã , ïåãîå áéø éøçøçî íúåà ìë êà

æåáå ÷úò øáãì íäéô åøòôù , äîä íä
íåðäéâá äúò íéðåãéðù ,ïéáîì éãå.  

  
        בגנות המחלוקתבגנות המחלוקתבגנות המחלוקתבגנות המחלוקת

ק מר� ק מר� ק מר� ק מר� """"הארי� כהארי� כהארי� כהארי� כבגנותה הנוראה של המחלוקת בגנותה הנוראה של המחלוקת בגנותה הנוראה של המחלוקת בגנותה הנוראה של המחלוקת 
ד ד ד ד """"עמוד יעמוד יעמוד יעמוד י, , , , קונטרס אהבת ישראלקונטרס אהבת ישראלקונטרס אהבת ישראלקונטרס אהבת ישראל((((א א א א """"רבינו שליטרבינו שליטרבינו שליטרבינו שליט

והנה אנו צריכי� להישמר והנה אנו צריכי� להישמר והנה אנו צריכי� להישמר והנה אנו צריכי� להישמר : ": ": ": "זה לשונוזה לשונוזה לשונוזה לשונווווו    ))))ואיל�ואיל�ואיל�ואיל�
ולא ולא ולא ולא     ולהיזהר ולברוח כמטחוי אש ממחלוקתולהיזהר ולברוח כמטחוי אש ממחלוקתולהיזהר ולברוח כמטחוי אש ממחלוקתולהיזהר ולברוח כמטחוי אש ממחלוקת

להתערב בשו� מחלוקת ואל יסית� יצר� שזה להתערב בשו� מחלוקת ואל יסית� יצר� שזה להתערב בשו� מחלוקת ואל יסית� יצר� שזה להתערב בשו� מחלוקת ואל יסית� יצר� שזה 
�        ....לש� שמי�לש� שמי�לש� שמי�לש� שמי

, , , , ))))ק ש�ק ש�ק ש�ק ש�""""ל מכתיל מכתיל מכתיל מכתי""""בקונטרס הנבקונטרס הנבקונטרס הנבקונטרס הנ((((עוד כתב רבינו עוד כתב רבינו עוד כתב רבינו עוד כתב רבינו 
אומרי� בש� צדיקי� שהרשעות והאכזריות אומרי� בש� צדיקי� שהרשעות והאכזריות אומרי� בש� צדיקי� שהרשעות והאכזריות אומרי� בש� צדיקי� שהרשעות והאכזריות """"

 �הכי גדולה יכול לצאת מדימיו� של לש� שמי� הכי גדולה יכול לצאת מדימיו� של לש� שמי� הכי גדולה יכול לצאת מדימיו� של לש� שמי� הכי גדולה יכול לצאת מדימיו� של לש� שמי
אל תחזיק אל תחזיק אל תחזיק אל תחזיק , , , , נקוט ביד�נקוט ביד�נקוט ביד�נקוט ביד�כלל זה כלל זה כלל זה כלל זה , , , , רחמנא ליצל�רחמנא ליצל�רחמנא ליצל�רחמנא ליצל�

וכל פע� תקרב רק את וכל פע� תקרב רק את וכל פע� תקרב רק את וכל פע� תקרב רק את , , , , במחלוקת בשו� אופ�במחלוקת בשו� אופ�במחלוקת בשו� אופ�במחלוקת בשו� אופ�
כי כי כי כי """", , , , הנרד  ותחזקו ותשמחו כי זהו מצוה גדולההנרד  ותחזקו ותשמחו כי זהו מצוה גדולההנרד  ותחזקו ותשמחו כי זהו מצוה גדולההנרד  ותחזקו ותשמחו כי זהו מצוה גדולה

ואנו ואנו ואנו ואנו , , , , ))))טוטוטוטו, , , , קהלת גקהלת גקהלת גקהלת ג((((    """"נרד נרד נרד נרד האלוקי� יבקש את האלוקי� יבקש את האלוקי� יבקש את האלוקי� יבקש את 
�    צריכי� לחוס על נפשינו שלא יהיה לנו שו�צריכי� לחוס על נפשינו שלא יהיה לנו שו�צריכי� לחוס על נפשינו שלא יהיה לנו שו�צריכי� לחוס על נפשינו שלא יהיה לנו שו
 �מחלוקת ושלא יהיה לנו שו� שייכות ע� מחלוקת ושלא יהיה לנו שו� שייכות ע� מחלוקת ושלא יהיה לנו שו� שייכות ע� מחלוקת ושלא יהיה לנו שו� שייכות ע

    ומוב� שלא מדברי�ומוב� שלא מדברי�ומוב� שלא מדברי�ומוב� שלא מדברי�((((, , , , לללל""""מחלוקות חס ושלו� רחמחלוקות חס ושלו� רחמחלוקות חס ושלו� רחמחלוקות חס ושלו� רח
�שאי� לנו שו� שייכות אית� שאי� לנו שו� שייכות אית� שאי� לנו שו� שייכות אית� שאי� לנו שו� שייכות אית�     מרשעי� ואפיקורסי�מרשעי� ואפיקורסי�מרשעי� ואפיקורסי�מרשעי� ואפיקורסי

אלא אלא אלא אלא     ))))לללל""""ו רו רו רו ר""""ל כדי שלא נלמד מה� חל כדי שלא נלמד מה� חל כדי שלא נלמד מה� חל כדי שלא נלמד מה� ח""""חחחחו רו רו רו ר""""חחחח
ור ובאהבת ישראל ור ובאהבת ישראל ור ובאהבת ישראל ור ובאהבת ישראל ישישישישצריכי� להיות בשלו� ובמצריכי� להיות בשלו� ובמצריכי� להיות בשלו� ובמצריכי� להיות בשלו� ובמ

�        , , , , ע� כול�ע� כול�ע� כול�ע� כול
שמהבעלי מחלוקות צריכי� שמהבעלי מחלוקות צריכי� שמהבעלי מחלוקות צריכי� שמהבעלי מחלוקות צריכי�     ,,,,וזה צריכי� לידעוזה צריכי� לידעוזה צריכי� לידעוזה צריכי� לידע

 �להזהר כי ה� ע� מומי� גדולי� ועושי� עצמ� להזהר כי ה� ע� מומי� גדולי� ועושי� עצמ� להזהר כי ה� ע� מומי� גדולי� ועושי� עצמ� להזהר כי ה� ע� מומי� גדולי� ועושי� עצמ
�ותופסי� ברשת� נפשות יקרות ותופסי� ברשת� נפשות יקרות ותופסי� ברשת� נפשות יקרות ותופסי� ברשת� נפשות יקרות , , , , לתמימי�לתמימי�לתמימי�לתמימי

אמות של מחלוקת וצרי� אמות של מחלוקת וצרי� אמות של מחלוקת וצרי� אמות של מחלוקת וצרי� ' ' ' ' וד בדוד בדוד בדוד בדואסור לעמואסור לעמואסור לעמואסור לעמ
ק ק ק ק """"עכלהעכלהעכלהעכלה, , , , לברוח ממחלוקת כבורח מ� האשלברוח ממחלוקת כבורח מ� האשלברוח ממחלוקת כבורח מ� האשלברוח ממחלוקת כבורח מ� האש

        ....חחחח""""ודפחודפחודפחודפח
  
        רררר""""עצת היצהעצת היצהעצת היצהעצת היצה    """"מחלוקתמחלוקתמחלוקתמחלוקת""""

 ñøèðå÷á""""ïðåáúà íéð÷æîïðåáúà íéð÷æîïðåáúà íéð÷æîïðåáúà íéð÷æî " " " "éàøâä úøåúîéàøâä úøåúîéàøâä úøåúîéàøâä úøåúî"""" ì ì ì ì
éèùéèùéèùéèùééééïîðïîðïîðïîð èéìù" à))))á ÷ìçá ÷ìçá ÷ìçá ÷ìç ' ' ' 'îòîòîòîò ' ' ' '47474747((((  äæå àúéà

åðåùì ," ì÷ì÷ì äöåø òøä øöéä áåè øáã ìë
ú÷åìçî ìò àéä åëøãå , äùåò ïåùàø øáã

øáë æàå ú÷åìçî ãåáà øáãä , íãàä åìéôàå
ú÷åìçî ùé íà íéáåè éëä íéøáãä äùåò 

äæ úà ãáàî" ,ëò"ì ,ééòå"ù.  

ר משה חליוה ר משה חליוה ""י הגי הג""נכתב ונער� ענכתב ונער� ע
 סס""ס ענפי משה ושאס ענפי משה ושא""מחמח  ––א א ""שליטשליט

  

åðãîì øåîàä øåàì  åðà íéáééåçî äîë ãò
íìåòá íåìù úåáøäìå ú÷åìçîä ïî ÷çøúäì ,

úåáàá àúéà øáëå    ))))àààà , , , ,áéáéáéáé(((( ," éåä øîåà ììä
íåìù óãåøå íåìù áäåà ïøäà ìù åéãéîìúî" ,

ä ùøéôå"ùé úøàôúùé úøàôúùé úøàôúùé úøàôúìàøìàøìàøìàø "))))ïéëéïéëéïéëéïéëé , , , ,äî úåàäî úåàäî úåàäî úåà((((  äæå
åðåùì" : áäåà äåä øîà åøéáçì åáåéç ïéðòáå
íåìù ,åðéáì êðéá ú÷åìçî íøâåé éìáì , íâ ìáà

íåìù óåãøú , êøéáçùëùìåúìúôå ù÷éò ,
éðéá ú÷åìçî íøâðåä íëå ìîòúîå óãåø ä

 åáéùäì êîî çøáù íåìùä éøçà êøåáéãá
åúðåëîì ,îë" ù"åäôãøå íåìù ù÷á ")))) íéìéäú íéìéäú íéìéäú íéìéäú

ãìãìãìãì(((( ,ëò"ì , ìò øáòúî úåáø íéîòôã èøôáå
åì àì áéø , åðîî íéìåãâ ìò øáãì åîöò àéáîå

çø åîöòì äòø íøåâå ïéðîáå äîëçá"ì.  
 áúëåùåã÷ä ïåàâäùåã÷ä ïåàâäùåã÷ä ïåàâäùåã÷ä ïåàâä    åðéáøåðéáøåðéáøåðéáø    øâäøâäøâäøâä""""àðìéåî ààðìéåî ààðìéåî ààðìéåî à éæ" ò

á"äîìù ïáàäîìù ïáàäîìù ïáàäîìù ïáà "åðåùì äæå" : áø áøò éðéî äùîç
ìàøùéá ,àààà'''' äùìå ú÷åìçî éìòá"ø ,áááá ' ' ' ' éìòá
äååàú ,ââââ''''  ïëåú ïéàù íéòåáöäïøáë ,ãããã ' ' ' '

íù íäì úåùòì ãåáëä øçà íéôãåøä ,ääää ' ' ' '
 íéôãåøäàïåîîä øç ,ú÷åìçî  éìòáå  íä

 íìåëî ïéòåøâíé÷ìîò íéàø÷ð íäåíé÷ìîò íéàø÷ð íäåíé÷ìîò íéàø÷ð íäåíé÷ìîò íéàø÷ð íäå , ãåã ïá ïéàå
íìåòä ïî åçîéù ãò àá , ú÷åìçî ìëåù àì

áø áøòî äàá àéä íéîù íùì ,åðåùì ïàë ãò.  
  

�        מחלוקת לש� שמי�מחלוקת לש� שמי�מחלוקת לש� שמי�מחלוקת לש� שמי
 úåáàá åøîà))))ääää , , , ,æéæéæéæé((((,,,, "íùì àéäù ú÷åìçî ìë 

íéîù íùì äðéàùå íéé÷úäì äôåñ íéîù  ïéà
íéé÷úäì äôåñ , íùì àéäù ú÷åìçî àéä åæéà

íéîù ,éàîùå ììä ú÷åìçî åæ,  íùì äðéàùå
íéîù, åúãò ìëå çø÷ ú÷åìçî åæ ,ò"ë.  
äôñáå" ÷"íäøáà ïâîíäøáà ïâîíäøáà ïâîíäøáà ïâî " " " "äøäìäøäìäøäìäøäì""""íäøáà éáø ÷íäøáà éáø ÷íäøáà éáø ÷íäøáà éáø ÷ 

÷ñéøèî÷ñéøèî÷ñéøèî÷ñéøèî éæ" ò))))ú÷ç úùøôú÷ç úùøôú÷ç úùøôú÷ç úùøô , , , ,ãããã""""ìò äìò äìò äìò ä((((  êéàã äù÷ä
ä ïúéù ïëúé 'íéîù íùì àéäù ú÷åìçîì íåé÷ ,

àéä íåìùä êôéä ú÷åìçîä àìä ,á÷äå" ä
íåìù àø÷ð ))))è äáø àø÷éå ïééòè äáø àø÷éå ïééòè äáø àø÷éå ïééòè äáø àø÷éå ïééò , , , ,èèèè(((( úëøáå íåìù å

îë" ù))))äøùò äðåîù úìéôúáäøùò äðåîù úìéôúáäøùò äðåîù úìéôúáäøùò äðåîù úìéôúá(((( " åîò úà êøáîä
íåìùá ìàøùé , íùì ïé÷ìåçù ïåéëã áùééå

 íäì äéäéù ìàøùé íò ìë íúåëæá åëæé íéîù
íìåòì íåé÷ , áåúëù åäæå"íéé÷úäì äôåñ."  

íðùé íéîù íùì ú÷åìçîá íâ íðîà úåâøã ,
äôñáå" ÷"ìàåé éøáãìàåé éøáãìàåé éøáãìàåé éøáã " " " "äøäìäøäìäøäìäøäì""""øàîèàñî ÷øàîèàñî ÷øàîèàñî ÷øàîèàñî ÷ 

éæ" ò))))ôôôô ' ' ' 'ú÷çú÷çú÷çú÷ç(((( øéòäì áúë îá"ù éðúîá ,'" åæ
ììäå éàîù ú÷åìçî" , úéá éøîà àì éàîàã

ììä úéáå éàîù , éàîù úéá éãéîìúã ùøéôå
 íúòãå íé÷éãö íìåë åéäù íâä ììä úéáå

íéîùì , ìë åùîù àìù ïúö÷î åéäù éðôî êà
îë ïëøö" ù))))æî äèåñæî äèåñæî äèåñæî äèåñ(.(.(.(.  úâéøãîá åðîð àì äæì

íéîù íùì ú÷åìçî ,íù ïééò.   
  

        לבבהלבבהלבבהלבבהננננ    ל טובל טובל טובל טובמזמזמזמזת ת ת ת רכרכרכרכבבבב
  ,להוהנע היקר בר�האינו דידלי

  ,הומעלבכל מידה פלג מו
   ה"ה, לרבינווק דב, ש"נא כלעל חביב הוב וא

        וווו""""בראווער היבראווער היבראווער היבראווער הי    יאליאליאליאלעזרעזרעזרעזר    בבבבררררהההה
  ב"ארה –פארק ארא ב

   בנו בכורוהב� ליו� דשמחת פגל רל
  ו"ני טטטט""""יויויויוחנניה חנניה חנניה חנניה כמר 

  .ר שיזכה לרוב נחת ושובע שמחות"יה
===  

    נתר� לרגל השמחהנתר� לרגל השמחהנתר� לרגל השמחהנתר� לרגל השמחה    ����בהוצאות הגליובהוצאות הגליובהוצאות הגליובהוצאות הגליוהשתתפות השתתפות השתתפות השתתפות 
        ....ררררראוועראוועראוועראוועבבבב    יאליאליאליאלעזרעזרעזרעזר    ביביביבירררר    זכותזכותזכותזכותלללל

  

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתמוקדש מוקדש מוקדש מוקדש 
  ל"זצב� אליהו מרדכי מרדכי מרדכי מרדכי ק רבי הצדי

  ז סיו�"ע כ"נלב
  א"זכותו יג� עלינו ועכי

  

 �        אנא עוררו רחמי שמי� אנא עוררו רחמי שמי� אנא עוררו רחמי שמי� אנא עוררו רחמי שמי
        

 �על אחד מגדולי תלמידי חכמי� על אחד מגדולי תלמידי חכמי� על אחד מגדולי תלמידי חכמי� על אחד מגדולי תלמידי חכמי
        שבעירנו בבני ברקשבעירנו בבני ברקשבעירנו בבני ברקשבעירנו בבני ברק

ט ט ט ט """"ורבי מר� רבינו הקוהורבי מר� רבינו הקוהורבי מר� רבינו הקוהורבי מר� רבינו הקוהממקממקממקממק
        אאאא""""זיעזיעזיעזיע

        אאאא""""ידידיה שליטידידיה שליטידידיה שליטידידיה שליט' ' ' ' רבי ישעירבי ישעירבי ישעירבי ישעי
        ב� פרומא רבקהב� פרומא רבקהב� פרומא רבקהב� פרומא רבקה    

        לרפואה שלימהלרפואה שלימהלרפואה שלימהלרפואה שלימה
 ולאריכות ימי� ושני� רבותולאריכות ימי� ושני� רבותולאריכות ימי� ושני� רבותולאריכות ימי� ושני� רבות    

  מזל טוברכת ב
האי , לברך לידיננו המפוארהננו 

מרביץ תורה וחסידות , גברא רבה

ב בתורה "חו, ורבים צריכים לו
  וחסידות

  א"קניג שליט' ישעי' ג ר"הרה
  שמחת אירוסי הבתלרגל 

ר שיזכה לרוב נחת בבריאות "יה

לימה ולראות בשמחתה מיט הש
אידישע שמחה  עא געזונט

  .שטענדיג
 כתהמער

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
   מנח� שמואל הערבסטמנח� שמואל הערבסטמנח� שמואל הערבסטמנח� שמואל הערבסט' ח ר"נהלה

  נפתלינפתלינפתלינפתלי    'ח ר"הנהובנו 
  ב"ארה –ארק פ אראב

  הב� - הנכד להולדת 

  ג "הרה
  א"שליט אמנו� שלו�אמנו� שלו�אמנו� שלו�אמנו� שלו�    ''''רררר

 הולדת הנכדלשמחת 

 

  ' ח ר"נהה
  ו"הי יעקב שלמה בראוועריעקב שלמה בראוועריעקב שלמה בראוועריעקב שלמה בראווער

 הולדת הנכדלרגל 

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ה"עישראל ישראל ישראל ישראל ' בת ר איטה שרהאיטה שרהאיטה שרהאיטה שרה האשה החשובה

  ה  "ב  צ  נ  ת  ד"תמוז תשס' נפטרה ג

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ה"חנה בת יצחק עמרת 

  ב"נפטרה ראש חודש סיו� תשס
 


