
 
 

 ליל שב"ק פ' קרח תש"ע
 

און בן פלת אשתו : )רבה יח, כ(ויקח קרח בן יצהר וגו'. ובמדרש 
הצילתו ואמרה ליה מה לך בהדי פלוגתיה אי אהרן כהנא רבא 

היינו דכתיב וכו'  את תלמידא אי קרח כהנא רבה את תלמידא
וצ"ב מה חכמה יש בטענה  .חכמות נשים בנתה ביתה )משלי יד, א(

 נקראת חכמות נשים בזה. זו אשר
 

 אזיל במחלוקתקרח : ו:(קע)דאיתא בזוהר הק'  ,הוא והענין
דאיהו שלמא  שבת ומאי הואוכו'  מחלוקת פלוגתא דשלוםוכו' 

דאיתא בספרים הק' דשבת הוא  ביאור הענין,. ולאי ותתאיידע
והענין בזה דהנה יש את כל המדות אשר כל  ,יחוד יסוד ומלכות

וענין המלכות הוא  .במדה זו שייך למדה זומדה אדם שמתנהג 
הוא מייחד מדה זאת  כאשר מתנהג במדת החסד כרצונו ית'ש

במדת המלכות שמקבל על עצמו עול מלכות שמים במדה זו 
 ,אבל מדת יסוד ענינה הוא התקשרות .להתנהג בה בעבודת ה'

 אלאואינה מדה בפני עצמה  ,היינו לקשר כל המדות להשי"ת
לבטל כל התשוקות והרצונות להשי"ת  ,מדותהתקשרות כל ה

בלא שום רצון עצמי כלל, ובלא מדה מיוחדת כי הכל בטל 
 לשורשו. 

 
היינו שמקבל על עצמו עול  ,ענין יחוד יסוד ומלכות וזה

שכל תשוקותיו בטלים להשי"ת  ,מלכות שמים במדת היסוד
לעשות רצונו ית'. וכל ששת ימי המעשה  ותוכל מדותיו מקושר

שבכל פעם צריך להשתמש במדה אחרת  ,נים כנגד המדותמכוו
לעבודת ה', אבל בשבת הוא בחינת ביטול הגמור להשי"ת, שכל 

על  )פ' חקת(המדות בטלות אליו ית'. ואיתא באוהב ישראל 
, על 'שה שלום במרומיוועמו עהמשל ופחד , , ב(כה)איוב הפסוק 

 שלום בין בריותיו שהוע)שיר השירים רבה פרשה ג, יא( פי דברי המדרש 
של שלג וגבריאל של אש ולא זה מכבה זה ולא  רש למיכאוכו' 

המלאכים אף שלכל אחד יש  דהנה ,ומבאר הענין זה מזיק זה.
את מדתו מכל מקום מבטל עצמו לשורשו, ועל כן יש שלום 

וממילא מכיון  ,ביניהם, כי השורש של כל המידות הוא השי"ת
עצמו ובטל לשורשו יש שלום. שכל אחד אין לו מציאות בפני 

כי בשבת נגלה ענין זה של  ',שבת שלום, תשבת נקראוהנה 
 השלום שהוא ביטול המדות לשורשם להשי"ת.

 

כעת יאמר ליעקב ולישראל על הפסוק , )במדבר כג, כג( וברש"י
אשר תגלה  : עוד עתיד להיות עת כעת הזאת'ל-מה פעל א

ם תורה מפיו ומחיצתן חבתן לעין כל שהן יושבין לפניו ולומדי
הענין . ול-לפנים ממלאכי השרת והם ישאלו להם מה פעל א

מה שברא כל  :)אבות ו, יא(ל הוא כמאמר המשנה -דמה פעל א
וזה פנימיות הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, 

לעתיד לבוא יהיו שיוצא מענין זה כבודו ית', ו - ל דבר בבריאהכ
לום שתר גבוהה מהמלאכים שיש ביניהם יו בני ישראל בדרגה

ו גישובטלים לשורשם, ובני ישראל יהיו בדרגה גבוהה מהם וי
וזהו  .יותר פנימיות כל מעשה ודבר בבריאה שהוא לכבודו ית'

 ל. -מה פעל א
 

י "זו בבנ 'לה בחיגנא מעין דלעתיד לבוא יכן בשבת שה ועל
על דרך  מרועל כן אפשר לו .כיםאשמשיגים שלום יותר מהמל

 בנ"יש, היינו 'כם מלאכי השלוםישלום על, יםמררמז שאו
היא  שבתה ילה מהמלאכים, כעבשבת הם בדרגת שלום למ

 ,רים שלום עליכם מלאכי השלוםמ, ועל כן אומעין דלעתיד
בוהה גישראל בדרגה  "משלום מ 'שאף על פי שהמלאכים בבחי

 לאכים.ם קודם לשלום של המהשל וםלן השכועל , יותר
 

מדרגה ברצה הכהונה לעצמו, וחפץ ח שקרהענין אצל  וזה
מהרה"ק מלובלין זי"ע בביאור  'יותר גבוהה ממדרגתו, וכדאי

ל גדלות שדברי רש"י ,עינו הטעתו', היינו שהיה לו רק העין 
שלום,  לע גא פליושה נויו, דהימהבורא ולא של שפלות עצ

תיו להשי"ת, ועל כן ל מדוכשמבטל  שלוםשלא היה לו בחינת 
 ., וזהו פליג על שבת ועל שלוםודרגה שהיתה לבלא הסתפק 

אי אהרן כהנא רבא את  וזה מה שאמרה אשתו של און בן פלת ,
 ,יסוד ומלכות '' וכו', היינו שהרב ותלמיד הם בבחיתלמידא

שיסוד הוא משפיע ומלכות הוא מקבל דלית ליה מגרמיה כלום, 
מקבל לבטל עצמו ולא להיות  והאדם צריך להיות בבחינת

שהרב הוא  ,רב ותלמיד 'וענין זה הוא בחי .מציאות לעצמו
וענין זה היה חסר לקרח שלא  .המשפיע והתלמיד הוא המקבל

רצה להיות בבחינת מקבל, ועל כן אמרה לו שהוא צריך להיות 
ועל כן אין לו  ,מלכות 'בחיתלמיד שהוא מקבל  נתיבבח דתמי

 )בלתי מוגה(                                           ח.רק לחלוק במחלוקתו של

 

  

 



 

 

 
 ויקח קרח.

 .שהוא יחסן גדול –בן יצהר בן קהת בן לוי  ,מה לקח

עצמו  ד אחד,רש"י שלקח עצמו לצ ד י"ל על פי דבריוע

 ,זיין קלארקייט –" עצם השמים לטוהר" )שמות כד, י(כמו 

 ., והיה לו גדלות מזהמרגיש שהוא טהור וזך השהי

 זי"ע(האמצעי  רמו"אד )מרן     

 

 ויקח קרח.

שלקח מקח רע לעצמו. נ"ל דהיינו )סנהדרין קט:( אמרו חז"ל 

שהחזיק את עצמו לגרוע ורע ומזה נפל לעצבות וזה גרם 

כל הרע שהביא על עצמו, כי עצבות גורם למחלוקת. ולכן 

: "אל תהי רשע בפני עצמך", כדי )אבות ב, יג(ציוו לנו חז"ל 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  ו.שלא יפול לעצבות ח"

 

 ויקח קרח בן יצהר וגו' ודתן ואבירם.

נ"ל שלפעמים אף אדם גדול בתורה ועתיר יוחסין 

בהתחברותו עם אנשים רעים מעבירים הם אותו מדרך הישר 

והטוב ומביאים אותו לידי מחלוקת שנאת חנם וכדומה. וזהו 

צהר בן "בן י –"ויקח קרח", היינו אף שהיה עתיר יוחסין 

קהת בן לוי", אך כיון שנתחבר לדתן ואבירם הושפע מהם 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  ובא לידי מחלוקת כמבואר.

 

 ולא יהיה כקרח וכעדתו.

שקרח פליג אשבת. וזה הרמז  )דף קעו:(איתא בזוהר הק' 

"ולא יהיה כקרח וכעדתו", אלא אדרבה, שצריך להאמין 

 מלכותך שומרי שבת.ישמחו ב –בשבת קדש ולשמוח בה 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 

 פרק ד –מסכת אבות 

 

 .)מ"א(איזהו עשיר השמח בחלקו 

: )איכה ג, כד(מרומז בזה החלק שעל פי מאמר הכתוב 

 "חלקי ה' אמרה נפשי", וד"ל.

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(   

 

איזהו חכם הלומד מכל אדם שנאמר מכל מלמדי השכלתי כי 

 .)מ"א(שיחה לי  עדותיך

פירוש כי תכלית  (מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע)מורי ז"ל 

החכמה היא שעל ידה יכניע לבו לפני ה' וישפיל עצמו. וכל 

מה שמוסיף חכמה החכמה מוסיף בו הכנעה, כמאמר הכתוב 

: "והחכמה מאין תמצא". וזהו חכמת אמת, אבל )איוב כח, יב(

מתו אמת ואין כשמתגאה ח"ו בחכמתו אות היא שאין חכ

תבונתו מתקיימת בו ולא נקשרת עמו כלל. ואין ראוי 

לכנותו בשם חכם כי ימצא בו הרבה דברי שטות, כאמרם 

: כל הכועס חכמתו מסתלקת ממנו, )ילקו"ש מלכים ב פ"ג(ז"ל 

וידוע שהכעס הוא ענף הגאוה, הרי שחכמתו מסתלקת ממנו 

 שוטה. וכל גיאה  –על ידי הכעס וכל שכן על ידי הגאוה 

שהחכמה קשורה בו תמיד  –וזהו: "איזהו חכם" באמת 

שהוא בהכנעה  –וראוי לכנותו בשם חכם, "מכל אדם" 

ומרגיש שהוא שפל מכל אדם. וזה שמביא ראיה מהפסוק 

"מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי", ופירש מורי 

( דשיחה הוא לשון הכנעה כמו מרן הס"ק מלעכוויטש זי"עז"ל )

יש. ונתן טעם על זה, שהשכיל מכל מלמדי מחמת וישח א

ש"עדותיך שיחה לי", כלומר התורה הק' הביאתו להכנעה 

וככל שמרבה ללמוד תורה מוסיף בו יותר הכנעה עד שדעתו 

שפלה עליו ונכנע בפני כל אדם, ולכן מכל מלמדי השכלתי, 

אפילו מאדם קטן הערך, כי אני מוכנע לפני הכל מאחר 

 יעה את לבי.שהתורה הק' הכנ

 טבריה-)הרה"ק רבי נפתלי הירץ זי"ע מלעכוויטש

 ()תלמיד מרן הס"ק זי"ע(

 

 . )מ"ג(שאין לך אדם שאין לו שעה 

פירוש כי מי שאין לו את השעה הזאת, היינו "יפה שעה 

אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה", דער איז גאר 

 ע( )הרה"ק רבי יחיאל ממוש זי"        קיין מענטש ניט.

 

 .)מ"ד(מאד מאד הוי שפל רוח וכו' שתקות אנוש רימה 

, היינו שתקותו נחלש )כמו "ואנושה מכתו"(לשון חלישות  –אנוש 

מרמות רוח וגאוה. ועל דרך שאמרו חז"ל:  –מסיבת רימה 

כל המתגאה כאילו עובד ע"ז, ואמרו שאין אני והוא יכולים 

ליונה, לדור בכפיפה אחת, ומדחה מעליו שורש הקדושה ע

 וממילא נחלש תקותו ובטחונו בה' כיון שהוא מרוחק ממנו.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע( 

 

 .)מ"ו(הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד 

 למי ילמד, הכוונה מ'זאהל זיך אליין אויס לערנען. 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

 .מי"א()כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר 

עיקר ההבטחה היא שיזכה לקיים את התורה גם כשיהיה 

עשיר, כי נסיון העושר גדול מנסיון העוני ויותר קשה 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(       לעשיר לקיים התורה.



 

 

 
 בטל רצונך מפני רצונו

 

 -התבוננות במסופר בתוה"ק בשלשה פרשיות האחרונות ב

בפר' שלח קראנו  .כאו' תמיהה רבתיבהעלותך שלח קרח, מתעוררת ל

שבנ"י ענין חטאם הוא ספה"ק על ענין המרגלים אשר כמבואר ב

ד, מאכלם לחם מן השמים, בהיותם במדבר היו מוקפים בענני כבו

חיים רוחניים לגמרי ללא שום עיסוק  ,מי בארה של מרים ושתייתם

ישראל נדרשו  לעומת זאת בכניסתם לארץ .בעניני העולם הגשמי

"זה פונה לכרמו וזה פונה לזיתו", קיום  -לעסוק בכל עניני העולם 

מיאנו המרגלים  ןלכ .ת ה' מתוך התמודדות עם חיי החומרומצו

 להיכנס לארץ ישראל כי לא רצו להפסיק את חיי הרוח אשר במדבר.

 

למול זאת מבארים הספה"ק את ענין חטא המתאוים בפ' 

ונתם ו"ונפשנו קצה בלחם הקלוקל", כי כ -בהעלותך כאשר מאסו במן 

"לחם  -היתה מחמת שבאכילת המן לא היתה שום תאוה גשמית 

שמלאכי השרת אוכלים", והם חפצו דוקא באכילה אשר יש בה צד 

ימלאו את תכלית גשמי בכדי שיוכלו להתגבר על כך, ובזה לדעתם 

בו בר על התאות הגשמיות, "והאספסוף אשר בקרא להתגיהעוה"ז שה

 התאוו שתהא להם תאוה. -התאוו תאוה" 

 

בהתבוננות בשני המקרים ניתן להבחין כי בעצם הינם סותרים 

כאשר במרגלים חפצו בני ישראל בחיים ללא עיסוק גשמי,  .זה את זה

ובמתאוים חפצו הם דוקא בחיים הדורשים התגברות על חומריות 

בית הרה"ק בעל  בשם הי"ושלום ארליך  בוכפי ששמעתי מהר .העוה"ז

מגור זי"ע ביאור הכתוב בפרשת דברים במה שהוכיח משה  ישראל

רבינו ע"ה את בני ישראל "בין פארן ובין תופל", ופירש"י: פארן מורה 

 .על מעשה המרגלים שהיה בפארן ותופל על אשר תפלו דברים על המן

כי כונת התוכחה היא על הסתירה בין הדברים,  ,פירש הבית ישראל

ר כיצד טוענים הנכם במעשה המרגלים שברצונכם בחיים כלומ

והנה  המתאוים טוענים אתם בדיוק להיפך?רוחניים, בעוד שבמעשה 

תו של קרח אשר נחשב לו וע שוב קוראים אנו על ענין מחלוקהשב

 לחטא מה שביקש מדרגה ועבודה גבוהה יותר מאשר היתה לו.

 

טאי בני ישראל כמובן איננו מתיימרים להבין ולהסביר את ח

אשר אין לנו כל השגה בהם, אולם בכל זאת עלינו ללמוד מכך את 

הנוגע לנו ולעבודתנו, וא"כ יש לשאול: לכאו' או שהרצון בחיים 

רוחניים הוא חטא או שהרצון בהתמודדות בחיים גשמיים הוא חטא, 

 אולם כיצד יתכן ששני הדברים גם יחד נחשבו לבני ישראל לחטא?

 קשת מדרגה גבוהה יותר אצל קרח נחשבה לחטא?כמו"כ מדוע ב

 

הבריח התיכון של איש יהודי  .והתשובה הנוגעת לנו פשוטה מאד

ללא זאת גם אם מדמה שמתעלה הוא במדרגות  !הוא הביטול להשי"ת

רמות ונשאות אין זאת אלא דמיונות שוא, בכל מצב על האדם לבחון 

 .בטל רצונו לרצון ה'ולפי זאת ל ,"מה ה' אלקיך שואל מעמך" במצב זה

ממילא נבין כי אכן במצב בו נדרש האדם להיות כולו רוחני אל לו 

כאשר כעת נדרש ממנו  -לחפש התמודדות בחיים גשמיים, ולהיפך 

לפעמים  .לעסוק בעניני העולם בל ינסה לברוח למצב שכולו רוחני

נדרש האדם לעבודה פשוטה ולפעמים דוקא לעבודה במדרגה גבוהה 

"בטל רצונך מפני  -תכלית הכל  .כל לפי המצב הענין והשעההיותר, 

 רצונו".

 

נוסיף ונאמר כי באמת בנקודה זו כמעט בלתי אפשרי להורות 

מה וכיצד לנהוג, הדברים משתנים לפי המצב  -לאדם דרך ברורה 

והענין, ובדרך כלל רק האדם עצמו יודע באמיתות לבבו מה נדרש 

 ממנו בעת הזאת.

 

מאחי הרב יואל הי"ו מעשה בבחור בור ועם הארץ וכפי ששמעתי 

שעמד להתחתן, אולם מכיון שבבורותו אפילו קרוא וכתוב לא ידע, 

הקריא לו הרב מסדר הקידושין מילה במילה בשעת החופה, אומר 

 "לי"אולם בהגיעו לתיבת  ,"הרי את מקודשת"הרב והבחור אחריו: 

ן אומר לו ולכ ,פן יראה שהאשה מתקדשת לו "לי"לא רצה הרב לומר 

 הרב: לי תגיד לבד, חוזר הבחור אחריו ואומר: לי תגיד לבד...

 

 - לילהעתיק, אולם מה שנוגע  -להסביר  -את הכל ניתן ללמד 

 להעתיק, לי תגיד לבד! פשראי בביטול הרצון בעומק הלב, זאת כבר א

 

 

 

 מכון

 קוידינוב -"באר חפרוה שרים" 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

  
 

 ברכת מזל טוב 
 

החשוב, מופלג  חתן, הנשגר מעומקא דליבא לידידנו היקר והנעלה

זך  ,בתויר"ש ומעוטר בכל מידה נכונה, איש אמונות ורב תבונות

למען מכוננו ובפרט  ומאד נפשלב כל , מסור בואציל המידות הרעיון

פרי עץ  ,ונותן נפשו בשליחותו כחשיכה כאורה לגליון "נחלי אורה"

 חיים
 

 הי"ו דוד לנדאואהרן  הרב
 

 יו עב"ג למז"טנישואלרגל 
 

שיהיה הבית בית רם ונישא להשי"ת ולעבודתו, מקום בו ויה"ר 

להמשיך ולהתעלות במעלות ו ,כשאיפתו הטהורה שורה שכינה

ונזכה עוד , כרצונו הטוב רבוה"ק - בדרכי אבותיו התורה והעבודה

מתוך  רבות בשנים לשמוח ביחד בעת שמח תשמח רעים האהובים

 .אושר ושמחה מרוב כל

 



 

 

 
 לכב' אחי ורעי חברי המערכת, הי"ו,

 ונתנו הוא היסוד של שכר ועונש :מעיקרי אמ

שהבוית"ש גומל טוב למי שישמור  לימהשמונה "אני מאמין בא

 ".מצותיו ויעניש למי שיעבור על מצותיו

בהקדמתו לפ' חלק קובע הרמב"ם שהמכוון בעיקר זה הוא 

כלשונו הזהב בריש  ",לשכר שבעוה"ב, "הטובה הצפונה לצדיקים

ו המקראות פ"ח מהל' תשובה, והכרת מזה כעונש. אף שרב

בתורה המבשרות טוב עוה"ז עקב קיום המצות )וכן היפוכו 

לעבירות, ה"י(, ביאר הגה"צ ר' זונדל קרויזר ז"ל בקונטרס 

האמונה שלו שלרגל המקרים של "צדיק ורע לו ורשע וטוב לו" בחיי 

עוה"ז, אין ראוי למנות השכר והעונש שבעוה"ז כעיקר בדת, אלא 

 השכר והעונש שבעוה"ב.

בחירה הנתונה לכל אדם מכונה ע"י הרמב"ם )פ"ה מהל' כח ה

א"כ צ"ב  ".תשובה ה"ג( כ"עיקר גדול ועמוד התורה והמצוה

איפה נכלל יסוד זה בי"ג עיקרי האמונה. מבאר הרמב"ם )בפ"ח 

משמונה פרקים ובפ"ח מהל' תשובה ה"ד( שהיות והציות לדבר 

ין, לכן זוכה ה' והמרי נגדו, חלילה, הינן בידי בחירת האדם לחלוט

והממרה נגדו בעונש הראוי  מקיים את רצון ה' בגמול הראוי לוה

 לו. נמצינו למידים שענין הבחירה נכלל בעיקר זה של שכר ועונש.

 -וז זה של ה"אני מאמין" שבסידורנו יש להעיר שנוסח חר

אור הישר, "שהבוית"ש גומל טוב למי שישמור מצותיו  דורסי

 ,)בנטיית הפעלים בזמן העתיד( "יוויעניש למי שיעבור על מצות

אשר הנוסח מורה ביתר בהירות על הבחירה שבידי האדם מ

"שהבוית"ש גומל טוב לשומרי  הנפוץ שמודפס בסידורים:

  ".מצותיו ומעניש לעוברי מצותיו

 יתן הי"ת שהגיוני אמונה אלו יסייעו לנו לבחור בחיי עולם,

 

 בולטימור –דניאל אברהם סקלר 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

ה ַאֲהרֹן ֵּ ַרח ַמט  ָּ ךְ  )קרח יז, כג( פ  רֵּ ים ְיבָּ יקִּ ה ַצד ִּ ְנוֵּ  )משלי ג, לג( ו 
 

 ברגשי ידידות רבה, בשמחה ובטוב לבב,

 זכות לנו לשגר ברכת מזל טוב חמה ולבבית 

 לידיד בית ה' היקר והנכבד, פאר מקדושים, ומיטב אחולינו, 

 בר לבב, אהוב לשמים ואהוב לבריות נקי כפים ו

 ברו"ך ה' ואביהם דמלכי רבנן המרבים שלו"ם בעולם,
 

 שליט"אשלום ברוך לנדאו הרה"ח רבי 

 ולכל בני המשפחה הנכבדה שיחיו
 נצר מגזע קודש רבותינו הקוה"ט,

 הרה"ק רבי שלמה קרלינער זי"ע והרה"ק רבי אשר הזקן מסטולין זי"ע,

 זי"עולעכוויטש  קודינובלבית צדיקים מו
 

 שמחת בית חיינו  -לרגל השמחה במעונם 

  ,אציל המידותוזית רענן, יניק וחכים  ,בנשואי בנם היקר

 אוצר כלי חמדה,  ,משנתו קב ונקי ,ברוך הכשרון

 נ"י אהרן דוד הבה"ח 
 עב"ג בת קדושים, הרב החסיד המפואר 

  שליט"אאברהם יעקב צייזל רבי 

  צלחתלמזל טוב ובשעה טובה ומו
 

  ,לה' ולתורתונאמן בנין עדי עד   - גדול יהא הבית הזה

 הקדושים,רבותינו האבות  -בית צדיקים יעמוד לתפארת ו

 ,לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות יזכו ו

בריות  דורות ישרים ומבורכים, מתוך ולרוות נחת דקדושה מכל יוצ"ח, 
 חה וטוב לבב כל הימים, אכי"ר.והרחבת הדעת, שמ גופא ונהורא מעליא,

 

 בברכת התורה והחסידות ובידידות נאמנה מקרב לב
 

 יהושע השיל זינקובר

 רבנן ותלמידהון * המתפללים * הלומדים והחניכים/ ב

 דחסידי פינסק קארלין "מאורי ישראל"בבית לתורה ולתפלה 

 ת"וירושלים עיה"ק  נוה יעקב,

 

 שהשמחה במעונם נו היקריםברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדות
 

 שליט"א יעקב זילברפרבהרה"ג 
 להולדת הנכדים

 

 הי"ו ישראל הומינרהרה"ח 
 לנשואי הבת וארוסי הבת

 

 הי"ו שלום ברוך לנדאוהרה"ח 
 הי"ו אהרן דודולבנו החתן 

 לנשואיו
 

 הי"ו  אשר צוקרמןהרה"ח 
 הי"ו מאיר צוקרמןהרב 

 לארוסי הנכדה/הבת
 

 הי"ו יהושע בידרמןהרב 
 הי"ו ץ"אברהם כרב ה

 להולדת הבנים
 

 הגליון נדבת

 הי"ו נפתלי צבי ואזנר רבה
 

 ברכה והצלחה בכל העניניםל
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