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  קידושא רבא

  

יא"צ של זקנתי בו' תמוז הוא יום ה השבוע
הרה"ח ר' , אשת זקני ע"ה ביילה וינברגמרת 
 ולכבודו, [ז"ל] ם אבי מורי שליט"אז"ל, ואֵ  צדוק

יא"צ, ידוע מה שדרשו אומר איזה ענין לרגל ה
 נשים חכמות' (יח, כ)חז"ל במדרש רבה בפרשתן 

 ,א), יד (משליתהרסנו  בידיה ואולת ביתה בנתה
בן  און של אשתו זו ביתה בנתה נשים חכמת
'. קרח של אשתו זו תהרסנה בידיה ואולתפלת, 

לפי שיסוד כל בית ישראל תלוי ועומד בחכמת 
הנשים, שהן מגדלות את הבנים והבנות לתורה 
ולמעשים טובים, והאשה החכמנית, בונה את 
ביתה בחכמה ותבונה, והאולת הורסת את הבית 

רח סברה שהיא נוהגת בחכמה בידים, ואשת ק
ופקחות, והיא נאמנת לבעלה ודורשת טובתו 
וכבודו, ובאמת בידיה היא הרסה והחריבה את 

  כל ביתו.
  

מעלת זקנתי ע"ה, שהיתה בת מ בקצרה ואזכיר
מאילינויב  ז"ל, יהודה אריה קויפמאןהרה"ח ר' 

הרה"ק מרוזוואדוב מחשובי חסידי  ,גאלציא
נדא, א, ואחר נישואיה עם זקני ז"ל, עקרו לקזיע"א

שהיתה ארץ ציה ומדבר שממה בעניני תורה 
 עמדו בנסיונות קשים וברוב מאמצים עלוויהדות, 

צוות, ובפרט על שמירת משמירת התורה וה
התקשו למצוא פרנסה משום השב"ק, וזמן רב 

עמדה שבת, ובכל השנים הללו  ישומרהיותם 

עלה בכל מה שיכלה, לימין לבבעוז ותעצומות 
בנאמנות גדולה וחכמה ופקחות, ונתנה כל כוחה 

  ומחשבותיה כיצד לסייע בעדו.
  

לתורה ולמעשים את כל יו"ח לגדל  זכתה
ואחר מה שלא זכו רוב תושבי מקומה, טובים, 

  תורה   לעול    [ז"ל]   שליט"א   שנכנס אבי מורי 
ומצוות בשנת תש"א, החליטו זקני וזקנתי 

ת תורה ודעת בניו יארק, לשולחו ללמוד בישיב
ומכל בני גילו, היה אבי מורי היחיד שנשלח 
ללמוד בישיבה, ולרוב עניותם באותו העת, נסע 
אבי מורי לישיבה נסיעה ארוכה ברכבת, ונשאר 
בישיבה זמן רב, לפי שלא היה בידם די מעות 
לקנות כרטיס נסיעה, וזכורני שפעם שאלנוה 

במקום למה החליטו לשולחו לישיבה קדושה 
מרוחק, ללא חבר מכר ומודע, בפרט שהוא היה 
היחיד מכל בני גילו שנשלח לשם, ואמרה שראו 
שאם ילמוד אבי מורי סמוך לבית אביו ואמו, לא 
יצליח כ"כ כמו במקום מרוחק, וע"כ שלחוהו 
לישיבה קדושה רחוקה, ובאמת חכמת נשים 
בנתה ביתה, וגם ביתו אחריו, שזכה אבי מורי 

לגדל בנים ובני בנים עוסקים בתורה ל] [ז"שליט"א 
ובמצוות, יראים וחרדים לדבר ה'. ונזכה ליקח 
ממנה דרכיה הטובים, שלא ייבושו בנו אבותינו 

 ק'הואבות אבותינו, שהלכו בדרכי רבותיהם 
  דז'יקוב, ראפשיץ, אכי"ר. מבית רוזוודאב, 

      

  ג'עודה ס

  

  מאמר א
  

÷"áù÷"áù÷"áù÷"áù  é"òù ,úùøãð äôé åæ äùøô ,çø÷ úùøô
 ,éôåé úðéçáì àåáì íéìåëé ,çø÷ úùøô ãåîéì

åì äîåãäå øåòéëä êôéä.  
 ïúùøô úìéçúá áéúëæè) ,â-(ã 'åìä÷éå ìò äùî 

ìòå ïøäà åøîàéå ìàéíä áø íëì éë ìë äãòä 

íìë ã÷åíéù íëåúáå ä 'òåãîå åàùðúú ìò ìä÷ 
ä'. òîùéå äùî ôéååì ìò åéðô .' àøîâáåïéøãäðñ) 

é÷.( ,'äùî òîùéå' úåáéúá å÷ã÷ã ' åøîàåäîäîäîäî    
äòåîùäòåîùäòåîùäòåîù    òîùòîùòîùòîù, øîà éáø ìàåîù øá éðîçð øîà 

éáø ïúðåé åäåãùçù úùàî ùéà  ù"ééòå .'åëå
â"àç à"ùøäîáâ"àç à"ùøäîáâ"àç à"ùøäîáâ"àç à"ùøäîá  øçàî ì"æçì äù÷åäù øàéáù

 äòéîùä ïéðòì äîì ,ïøäà ìòå äùî ìò åìä÷ðå
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 øîåì åì äéäå ,ä"òøùî àìà øëæåä àìåòîùéååòîùéååòîùéååòîùéå 
 ïéáäå òîù ä"òøùîù àìà ,ïøäàå äùî
 éøáãî íðîà ,ãáì åéìò äðòè äæéà íäéøáãî

'÷ä ç"äåàä'÷ä ç"äåàä'÷ä ç"äåàä'÷ä ç"äåàä øçà øåàéá äìåò àøîâä éøáãá ,
' áúëùòîùéå äùî ìåôéå åâå', êéøö úòãì äîì 
êøöåä øîåì òîùéå, øçà øîàù áåúëä åøîàéå 
íäéìà, ïéðî äìòé ìò úòãä àìù òîùé'.  àöîð

ù ïë ìòàøîâá å÷ã÷ã 'òîù äòåîù äî' éôì ,
 ù"ééòå ,éøîâì øúåéî äòéîùä ïéðò ìëù

.ë"ùî '÷ä ç"äåàá  
  

ååååäðääðääðääðä  åëéøàä åúãòå çø÷ úðòè ø÷éòá
 ,ïéðòä ÷îåò øàáì ÷"äôñáù àåìä çø÷ äéä

åáì àìî êàéäå ,ãàî ìåãâ íãà  øçà øäøäì
 èøôáå ,ä"òøùî øçà åçåë íòä ìë åàø øáëù

 'äá åðéîàéå ,ä"òøùî ìù åúìåãâå ,åãáò äùîáå
 ,íìåò éìåãâ ìë åá åãîòù àìô øáã àåäå

.íéðåù íéðôåàá øàáì åëéøàäå  
  

øôñáøôñáøôñáøôñá àæø çðòôàæø çðòôàæø çðòôàæø çðòô  íéðåùàøä åðéúåáøî ãçàì
ë,'ñåúä éìòá íéëàìî  ì"æå ïúùøôá áúë'áø 

íëì éë ìë äãòä ëåíì ã÷åíéù íëåúáå ä '
òåãîå åàùðúú ìò ìä÷ ä'. ëì'íííí ë'éééé ë'ìììì ãòä'ääää 

ñúåáéú éôå ìéî"ä øîåìë àìä åðìåë íéìåîð 
íëë .' áúë ïëåíéøôà åðéáøíéøôà åðéáøíéøôà åðéáøíéøôà åðéáø  ,äøåúì åùåøéôá

ù åðééä éðá íò ìë àåìäù çø÷ úðòè äúéä
 ïäëä ïøäàå ä"òøùî äîìå ,íéìåîéð ìàøùé
 ,äæá ïéðòä á"öå ,ìàøùé ììë ìë ìò íéàùðúî
 íéîúåñå ,íðåùìá íéøö÷î íéðåùàøä åðéúåáøå

 'éòå ,øáãä íéîúåçåúå÷åîò äìâîúå÷åîò äìâîúå÷åîò äìâîúå÷åîò äìâî  ïúùøôá
(à úåà 'â ùåøã)  ÷"äôñá ò"òå ÷"äøäì úåãò ïåøà ÷"äøäì úåãò ïåøà ÷"äøäì úåãò ïåøà ÷"äøäì úåãò ïåøà

ìàéáîìàéáîìàéáîìàéáî'æøáé'æøáé'æøáé'æøáéà"òéæ ÷éà"òéæ ÷éà"òéæ ÷éà"òéæ ÷é .ïúùøôá  
   

ååååøùôàøùôàøùôàøùôà ,ïéðòä øàáì  äî ô"òåøîàù àøîâá 
ä"òøùî éáâ (.áé äèåñ)  àåä áåè éë åúåà àøúå'

(á ,á úåîù), .'ìåäî àåäùë ãìåð íéøîåà íéøçà 
 úðòèù øùôà äúòîåúãòå çø÷  äãòä ìë éë'

 íìåë,'íéùåã÷  äúéä íåéá åìåîéð äãòä ìëù
,íúãéìì éðéîùä íä ë"àå ,ïë øçà íéðù åà 

 úðéçáì æîåø ,úéøá íã íîöòî åôéèäå åæé÷ä
 úåøáâúää ,úåðåéñðá äãéîòä ,äù÷ä äãåáòä
 úåðúî àìá ,äôéì÷äå äàîåèä úåçåë ìë ãâðë

å ,íéîù ,ìåîéð ãìåðù ä"òøùî åìéà ìáé÷ ìåëéáë
äåáâä åéúåìòî ìë úà àìá ,íéîù úðúîá úå

 ,äòéâéå ìîò ë"òå éðá íò úà âéäðäì ìåëé åðéà
 ééåùé÷å úåðåéñð éðôá øéãú íéãîåòù ,ìàøùé

.äéìéã àãðåâ ìëå ø"äöéä  
  

ùéåùéåùéåùéå  øîåì áéúë ïë ìòù ìò ìåôéå äùî òîùéå'
,'åéðô ù ä"òøùîù éôì ,åéðô ìò ìôð ä"òøùî ÷ø

' úåáéúä éôåñá æîøðù æîøä úà ïéáäëì'íííí ë'éééé 
ë'ìììì ãòä'ääää ñúåáéú éôå ìéî"ä áéúë êëìå .'

 ä÷åîò äðáäå äòéîù ïåùì ,äùî òîùéå
 ,íäéøáãáåòîù ä"òøùî å ìéëùäå ïéáä ãøéì

ìäù åðòèù ,íúðòè ÷îåò ìà ãøéì êéøö âéäðî
úà ïéáäìå íòä  íäéúåðåéñðíéù÷äå , ïåéë

 ,áòøä úà ùéâøî åðéà òáùäù óà ë"ò
î íòä ìëå ,úåáâùðå úåäåáâ åéúåìòîù íéðéîà

áå 'äá åðéîàéå ,åá íéçèåáåî éë åàøå ,åãáò äù
 äàøåðä åúìòîá íéòãåéå ,åéðô øåà ïø÷
 åðòè íå÷î ìëî ,àåä ïîàð éúéá ìëá ,äáâùðäå

ùå ,íéîù úðúîá àåä äæ ìëå øçàî àáøãà àì
ìîòä úðéçá ä"òøùî ìöà úøëéð åä ,äòéâé

ù ,âéäðäì éåàø åðéà êë íåùî êéøö ìàøùé âéäðî
îì àåáì úðúîá àìå ,äòéâéå ìîò é"ò åúìò

íðéç.'ïîàú ìà úàöîå úòâé àì'å ,  
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ùéåùéåùéåùéå  íìåë äãòä ìë éë' úåáéúá øáãä æîøì
íéùåã÷',  éðá íò ìëù ,íéìåäî úðéçáì åæîøù

 ÷îåò äæå ,íéìåäî åãìåð àìå åìåîéð ìàøùé
' úðéçá íìåëíéùåã÷íéùåã÷íéùåã÷íéùåã÷',  øúåîá êîöò ùã÷ úðéçá

 ,ùã÷îáù äù÷ äãáòá òâééúäìå ìåîòì ,êì
 åàá äãòä ìëå ,äæä íìåò úååàú ìëî ùåøôì

âøãìà  åð÷ù ãò ,äáøä åìîòå åãáòù êåúî åæ
 úðååë äæå ,íéìåäî åãìåð àìå ,äùåã÷ä úåðéçá

' áåúëäáø íëì éë ìë äãòä íìë ã÷åíéù 
íëåúáå ä 'òåãîå åàùðúú ìò ìä÷ ä' øçàîù ,

 åìîòå åìåîéðù ,íéùåã÷ íìåë äìåë äãòä ìëå
 ,äòéâéå ìîòá äøäèå äùåã÷á úéøáä úøéîùá

 äðäååã àáøãà à÷äéåàø íí  úàøùäì ,äðéëùä
' íøîà åäæåíëåúáåíëåúáåíëåúáåíëåúáå 'ä,'  äøùî ä"á÷ä ïéàù

 éðéð÷ úåð÷ì òâééúîå ìîòù éî ìò àìà åúðéëù
 ìëî úåñéàîå úåùéøôá ,äøäèäå äùåã÷ä

.æ"äåò éðéðò  
  

äúòîåäúòîåäúòîåäúòîå  äùî òîùéå' áåúëä úðååëá øîåì ùé
ìåôéå ,'åéðô ìò  úà ä"òøùî òîùù øçàù

 ìôð ,íúðòèå íäéøáã ÷îåò ïéáäå ,íäéøáã
 áùéçå åîöò ÷ãáå ïçáù åðééä ,åéðô ìò ä"òøùî

 ùé íà ,íìåò ìù åðåáùç ùîîíäéøáãá , åäæå
 ïìäì áéúëãæè) ,(ä 'øáãéå ìà çø÷ ìàå ìë åúãò 

øîàì áåø÷ éååòã ä 'úà øùà åì úàå ùåã÷ä 
áéø÷äå åéìà úàå øùà øçáé åá áéø÷é åéìà .'

 ìëî åîöò ÷ãáå ø÷éáù ,äéäú úøå÷á ïåùì ø÷åá
 ìëî ,ìåäî ãìåðù ô"òà úîàáù àöîå ,íåî
 äëæù ãò ãàî úåáø òâééúðå ìîò íå÷î

 ,åúâøãîìáøãàåà  ìåãâä ìëåøéáçî  ìåãâ åøöé
òâéúîå ìîò àåä åéîé ìëå ,åðîéä  óéñåäì

äìå ,úåìòúäìåé ,åùã÷ íå÷îá øàù åøîàîëå
 ìù òåãéäà"òéæ ìàøùé áäåàä ÷"äøä æ"ààà"òéæ ìàøùé áäåàä ÷"äøä æ"ààà"òéæ ìàøùé áäåàä ÷"äøä æ"ààà"òéæ ìàøùé áäåàä ÷"äøä æ"àà 

 áúëù(éëðà ä"ã åøúé), áéúë' ÷"äìæå )íéìäú ãë ,â( éî 

äìòé øäá ä 'éîå íå÷é íå÷îá åùã÷  ,'åëå
íðîàå íâä ìåëéù úåéäì íãàäì úåàéùð åùôð 

äì 'íòôá úçà ãò äâéøãî äðåéìòä 'åëå , íò
ìë äæ øùôà éà íéé÷úäì êë íìåòì ,àåäå ìôåð 

äâéøãîî åæ áåúëä øîàù äæå ,'åëå éî' äìòé 
øäá ä 'éîå íå÷é íå÷îá 'åùã÷ ,øîåì äöø 
åðéàù ìàåù ìò äéìòä ,ãáì éë äæ àåä ì÷ðá 
ðë"ì ,êà ø÷éòø÷éòø÷éòø÷éò    åúìàùåúìàùåúìàùåúìàù    àåäàåäàåäàåä    ìòìòìòìò    äîå÷úääîå÷úääîå÷úääîå÷úä    àìùàìùàìùàìù    

ìåôéìåôéìåôéìåôé    åúâéøãîîåúâéøãîîåúâéøãîîåúâéøãîî    íìåòìíìåòìíìåòìíìåòì ÷ø ãúéë òå÷ú íå÷îá 
ïîàð ìá 'èåîé.  

  

æ"ôòåæ"ôòåæ"ôòåæ"ôòå  øîàù áåúëä éøáã áùééì øùôà
ä"òøùî 'åéìò åðéìú éë àåä äî ïøäàå' (é ,æè). 

 åúãòå çø÷ì çéëåäì äúéä ä"òøùî úðååëù
 úåéðôî íúðòè ìëå ,äøåäè íúðååë ïéàù
 àåäù ,íúðåìú ä"òøùî ìò íà íâù ,úåòéâðå
 àåìäå ,ïøäà ìò íâ åìôèð òåãî ,ìåäî ãìåð

äî ãìåð àì àùéã÷ àðäë ïøäà ìîò ë"ôòàå ,ìå
òéâäù ãò åçåë ìëá òâéúðå âéøãîì åúùåã÷ ú

 ,ïøäà ãâðë íúðòè äî ë"àå ,äîåöòäå äàøåðä
 .'ïøäà ìòå äùî ìò åìä÷éå' áåúëä øîàù ãò
 íëúðòè çðéúä ,íãâðë ä"òøùî áéùä äæìå
 äðåöéçä äðáää éôì ,äðåëð äðòè àéä éãâðë
 ,íðéç úðúîá íéîù úåðúîì ä"òøùî äëæù

à' íðîà.äæá áéèéä ÷"åãå .'àåä äî ïøä  
  

äæåäæåäæåäæå ãâä ãåîéìäù ,ïúùøôî äìåòä ìå úîàá éî
îò åðéàù ,ùã÷îáù äù÷ äãåáòá òâééúîå ì

ñéð ìë ìò øáâúäìå åéúåãéî øáùìé øöéä úåðå
,óåâä úååàúå  àåäù ô"òà æà åéúåìòî ìá÷î
 ,íðéç úðúîáá åð÷ð àì íà î"î ,äòéâéå ìîò

àå ,åéùòîá äìòîå êøò ïéà éæà äøùî ä"á÷ä ïé
 éúãîìù äøåúå ,òâééúîå ìîòä ìò àìà åúðéëù
 ä"òøùî åìéôà ïë ìòå ,éì äãîòù àéä óàá
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 àìù ,íðéç úðúîá äî ìáé÷ íà åîöò ïçáå ÷ãá
 ìîò àåäù åúãéî éãë àöîå ,åúãåáò êøò éôì
 ùàøá øàùäì éãë ,ìàøùé ìëî øúåé ãåò òâéúîå
 íå÷îá íå÷é éîå úðéçáá åîöò ãéîòäì ,øää

÷.äãåáòä úéìëú ø÷éò àéäù ,åùã  
  

òåòåòåòåððððïéïéïéïé  èøôá ,úò ìëá ïðùìå øåæçì êéøö äæ
 íéìôåð øùà ,íéøéòö íéøåçáå íéëøáàìá íçåø

ìãåâì éùå÷äå äòéâéä úåîçìîá ïðéàù ,øöéä 
 êåúî à÷ååãù òãéì êéøö ìáà ,íìåòì úå÷ñåô
ð÷ äæéà úåð÷ì íéìåëé ,íééåùé÷äå úåðåéñðäé ï

îéé÷ ìùà  ìåôé òáù êåúî à÷ååãå ,íìåòä äæá
 àëéìå ,äðéëùä úàøùä éãëì íéòéâî ,í÷å ÷éãö
 úàöîå úòâéå ,àëåùç åâî ÷éôðã àìà àøåäð

.ïéîàú  
  

øáëåøáëåøáëåøáëå  äùòî åðøëæø÷é äéäù çù éðé÷æéðé÷æéðé÷æéðé÷æ    ëëëë""""÷÷÷÷    
ïøîïøîïøîïøî    åîãàåîãàåîãàåîãà""""øøøø òéæòéæòéæòéæ""""àààà íéîòô úåáø ,åúåøéòöáù 

à÷éøîàá ñðëð íòô äøäì"÷ ééøä"õ 
ùèéååàáåéìî òéæ"à úåãéçéì ,ù÷éáå úà åúëøá 

àìù åéäé åì úåðåéñéð  - ïúåàá íéðùä úåù÷ä 
à÷éøîàá äúéäù õøà äîîù åäåú åäåáå 
éðéðòá úåãäé ,äéä äæ åéúåðùá úåðåøçàä ìù 
äøä"÷ ééøä"õ øáëùë äéä äìåç ùåìçå ,íìåà 
øùàë òîù úà äù÷áä íîåøúä øîàå ä÷æçá 

'ï Èà úåðåéñéð èééâ èéð ,î'óøàã áòéì ïáàä éã 
úåðåéñéð .'åðééä ïéàù ù÷áì ìò ìåèéá úåðåéñðä ,

éôì àìáù úåðåéñð ïéà ìåëé íãàä íéé÷úäì 
åìéôà äòù úçà ,éàãååáå åðéàù ìåëé úåìòúäì 

äéáâäìå åîöò úåâéøãîì úåîø ,ìàùå éð÷æ éøä 
íéù÷áî ìëá ø÷åá úìéôúá úéøçù 'ìàå åðàéáú 

åëå 'àìå éãéì ïåéñéðïåéñéðïåéñéðïåéñéð'''', àöîð íéù÷áîù ìöðéì ïî 
úåðåéñðä ,åìèáúéù éøîâì ,äðòð äøä"÷ 

ééøä"õ áéùäå ,ìéôù àôéñì àø÷ã 'àìå éãéì 

ïåéñéðïåéñéðïåéñéðïåéñéð àìå éãéì ïåéæáïåéæáïåéæáïåéæá ,'åðééä äðååëäù äù÷áá åæ 
àéä íéììôúîù íéù÷áîå ìëåðù ãåîòì 

úåðåéñðá àìå àåáð íäî éãéì ïåéæá ,íðîà 
ïåéñéðä úîçî åîöò áéáç àåä ãò úçàì ,ïéàå 

ùéà ìàøùé ìåëé ãåîòì àìá íúåà úåðåéñðä ,
 àøîâá àúéàãëå(.ä äâéâç)  øúñäá åðéàù éî ìë'

äéäå .'íäî åðéà íéðô éð÷æ òéæ"à íééñî éøáãù 
äøä"÷ ééøä"õ òéæ"à ,åìòô åùôðá íùåø 

àìôåî ,ãîòù åì ìëá éîé åééç.  
     

é"äæòáåé"äæòáåé"äæòáåé"äæòáå  ,äæ ïéðòá øøåòúäì ÷æçúð øùàë
 ìáå÷îå áåùç ,äòéâéå ìîò ìëå äìåòô ìëù òãéì
 àìù äàîî øòöá ãçà áåèå ,äìòî éôìë äöåøîå
 äøåúá úåìòúäìå óéñåäì úîàá äëæð ,øòöá
 åãáòì äëæð äæáå ,äáø äòéâéå ìîòá ,äåãáòå

íéîéä ìë äöéôç ùôðå áìá ù"úé, .ø"éëà  
  

  מאמר ב

  

òåáùäòåáùäòåáùäòåáùä äã àîåé àåäàìåìé  ìù àùéã÷ ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä
à"òéæ ùèéååàáåéìîà"òéæ ùèéååàáåéìîà"òéæ ùèéååàáåéìîà"òéæ ùèéååàáåéìî ìùå , äçîù áìä ÷"äøä äçîù áìä ÷"äøä äçîù áìä ÷"äøä äçîù áìä ÷"äøä

à"òéæ øåâîà"òéæ øåâîà"òéæ øåâîà"òéæ øåâî ïéðòá ,ìéòì åðøáãù ïéðòáå ,
ä äãåáòäîò äéä ,íðéç úåðúî àìá äòéâéäå ì

 ÷"äøä ,íúåäîå íúðéçáá ãáëð ïéðò
 äòéâéå ìîòá åéîé ìë äéä ,à"òéæ ùèéååàáåéìî
 ,åäåîë òâéúðå ìîòù éî àåöîì ïéàù ãò ,äîåöò

á åìéôàå ,åéôòôòì äîåðúå åéðéòì äðéù úú àì
ö åéäù íéùðàò íéùéîçå íéòáøà åðîî íéøé

 åîåé øãñá åéìà úååúùäì íéìåëé åéä àì íéðù
 äøåú úöáøäá ,àøåðä åìîòå åúãåáòå ,ùåãâä
 ,íìåòá øúåéá ìåãâä ïôåàá úåãäéä úöôäå
 øáëå ,íéáåàëå íéù÷ åéä íééùéàä åééç úîàáå

ðùë åéàåùéð úòá ìöà ïúçì ç÷ì õ"ééøä ÷"äøä õ"ééøä ÷"äøä õ"ééøä ÷"äøä õ"ééøä ÷"äøä
à"òéæ ùèéååàáåéìîà"òéæ ùèéååàáåéìîà"òéæ ùèéååàáåéìîà"òéæ ùèéååàáåéìî ãò ,åîìåòá ããåá äéä ,
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 åéáà åìéôàù ã"áà ,ì"öæ ÷çöé éåì éáø ç"äâä ã"áà ,ì"öæ ÷çöé éåì éáø ç"äâä ã"áà ,ì"öæ ÷çöé éåì éáø ç"äâä ã"áà ,ì"öæ ÷çöé éåì éáø ç"äâä
áìñåðéøè÷éáìñåðéøè÷éáìñåðéøè÷éáìñåðéøè÷éäéä àì ,  úçîùá óúúùäì ìåëé

 íéòåãéå ,òùøä ïåèìù úåìáâä ïéâá ,åéàåùéð
 íãå÷ åéáàì áúëù íéáåàëä íéáúëîä

äæ ïéðòá ïéàåùéðä ,íéðáì äëæ àìùë ë"çà íâå ,
 åîë òâéúðå ìîò íå÷î ìëîåáøåö .øéòö  

  

çåùàåçåùàåçåùàåçåùàå äùòî ãçà ìò  øåâî äçîù áìä ÷"äøä øåâî äçîù áìä ÷"äøä øåâî äçîù áìä ÷"äøä øåâî äçîù áìä ÷"äøä
à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ,  ,éðéòá úåàøì éúéëæù äæ äéäá ùãåç
 ïñéð ,äîçä úëøá ãîòî äéä à"îùú úðù

 úéá ââ ìò äìò à"òéæ äçîù áìä ÷"äøäå
 ,øåâ éãéñçî úåàî íù å÷çãðå ,íéìùåøéá åùøãî

 åðéëäåò ïëì íãå÷á øåä éáøä íå÷î äçîù áì
 àìôðä òøåàîä ìâøì ,êøáìå åéìò ãåîòì äáâåî
 áìä äìò øùàë äðäå ,íéðù ç"ëì ãçà øéãðäå

 ìà äðô àì ,ââä ìò äçîù äáâåîä íå÷îä
åëîäåáò åðéëäù ãá ,åøå àñëä úà áæòå

å ,åøåáò åãéîòäù øãðèñäåìä÷ä êåú ìà ÷çãð ,
å ,úå÷éçãå úåôéçã äìåãâ äîåäî äøöåðå èòîë

ù ,åîöò éáøä ìò íéãéñçä å÷çãðù ,åôçã íáø
åð äìåãâä äîåäîäå íåöòä ÷çåãä êåúá ãîò

 íù äçîù áìääîçä ùåãé÷ úëøá úà êøéáå 
øæáå äçîùáøãë úåæéëùãå÷á å øîà ë"çàå ,

å ,ïåâéð äæéà åøøåùå ,äøåú øáã åúéáì øæç ãéî
.ùãå÷ äåàð  

  

íéãéñçäíéãéñçäíéãéñçäíéãéñçä  äæ ,åúâäðä øùô úà øéáñäì åñéð
 ,äëá äæå äëá íò éúççåù ãîòîä øçà íðîà

à"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ë éð÷æà"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ë éð÷æà"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ë éð÷æà"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ë éð÷æ øùà , òãéì ù÷éá
 èøô ìëéøáã åì éúøôéñå ,ìåãâä ãîòîä ïî í

úôñåäå ,íúéååäë é ïéðòá íéãéñçä úåøòùä
 ,äùåã÷ä åúâäðä øîàå éì ,à"òéæ ø"åîãà

 øùàëù ,øçà ïéðòá äúéä åúðååëù åì äàøðù
ùåãé÷ ìù åæ äøéãð äåöîì äëæ  äöø ,äîçä

á åì äìòú àì åæ äåöîù õîàî àìá ,éôåùáå ì÷éð
 ,äçøéèå éðáî ìãáðå ãøôð úåéäì äöø àì íâå
 ,ìàøùé åîöò ÷åçãì øëéá ââì äìò øùàë ë"òå

 ,õîàî äæéàá äåöîä åì äìòúù éãë ,ìä÷ä ïéá
 åæä äáéáçäå äøéãðä äåöîäù äöø àìù éôì

úåçåðáå úåì÷á åéì àåáú éîò êåúá àáøãàå ,
 åéðéòá ãáëð øúåéä ãîòîä àåä ,úáùåé éëðà

úåùåã÷ä.  

 

øéëæàåøéëæàåøéëæàåøéëæàå  ìù åéçà ìò ãçà äùòî ãåò ïàë
 ,à"òéæ äçîù áìä ÷"äøä àåìäàåä  ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä

à"òéæ íçðî éðôäà"òéæ íçðî éðôäà"òéæ íçðî éðôäà"òéæ íçðî éðôäá , ùàøë øàô ïäéëù úò
 íù ãîì ,úîà úôù úáéùéøåçá ,ãçà äéäù 

åùàø øåâñ íåèàå ,àìå äàø íåù äçìöä ãåîéìá 
äøåúä ,éðù÷éáå äöåøù úåìòì ,äáéùé ùàøä ìà 
ìá÷ì ÷åæéç ,øùàëå äëæ äìòå ùãå÷ì äîéðô ,
õøô éëáá øòñð øîàå åðéàù ïéáî äîåàî ìëî 
äî ãîåìù ,ìëå åééç íéëìåä ÷éøì ,øîàå åì  éðôä

íçðî úåùâøúäá 'éðà àð÷î êá ,'äðä éðà ìë 
øáã éðàù ãîåì ãéî ñðëð éùàøì àìì äòéâé 
ìîòå ììë ,éðàå øîåà éúî àåáé éãéì åðîé÷àå 

òâééúäì ìåîòìå ìò éøáã äøåú ,äúàå úéëæù 
êëì ,äúàù ìåëé òâééúäì ìëá íå÷î íå÷îå ,
éøä êéøùà áåèå êì ,éøäù ø÷éò äøåúä àéä 

äòéâéä ìîòäå ,íðîàå óåñ øáã åúåàù øåçá 
çúôð åáéì úøåúá ä 'íåéäëå äæä àåä ïäëî 
ïééãë àáçú éøòî ìàøùé.   

  

êëåêëåêëåêëå åáòä éðéðò ìëá àåä àìá ,äòéâéå ìîòá ,äã
 ÷æçúäì ãçàå ãçà ìë êøöð ë"ò ,íðéç úåðúî
 àåä àåäù éùå÷ä ïéðòî òúøéé àìå ,åðéðò éôë
 òâééúéå ìåîòé àìà ,÷"äåúä ìîò úå÷éúî ãåñ
 ù"úé åá ÷áãúéå ,íééåùé÷äå úåðåéñðä êåúî

.åéùòî ìëá 
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  אמאמר 

  ג"כאות  ופ"תנדבא"ר 

 אמר כך ,(ויקרא ז, א) האשם תורת וזאת נאמר למה'

 מאה אדם יעשה לואפי בני ,לישראל ה"הקב
 וישפיל תשובה ויעשה ויחזור ,מזו למעלה זו עבירות

 חציו הוא כאלו ת עצמוא ויראה לארץ עצמו את
 באשם חייב כאלו עצמו את ויראה ,חייב וחציו זכאי
 בתשובה ומקבלו ברחמים עמו הריני ,יום בכל תלוי
 בתורה ועוסקי קומה בעלי של בנים לו ואתן

 ,לעולם בפיו ברי תורהד ויטמנו מצות ומקיימי
 תשים אם החלי דכאו חפץ' וה ), יגנ ישעיה( שנאמר

 בידו' ה וחפץ ימים יאריך זרע יראה נפשו אשם
 תאשימוני אל בני לישראל ה"הקב אמר. יצליח
 מן ולא החיים מן לא שאינו הזה בחולה חפץ שאני

 אם שנאמר כמו ,בעצמו אדם ישפיל אלא ,המתים
 אשם יביא חכמים שאמרו כמו ,נפשו אשם תשים
 ימים ויאריך זרע יראה בוודאי נפשו על ויכפר

  . 'יצליח בידו' ה וחפץ שנאמר בידו מתקיים ותלמודו

  

שהשב שכתב במה לעיין בתיבה אחת,  ישו
בתשובה שלימה לפניו ית"ש, יזכה שהקב"ה 

, ויש בעלי קומהיקבל תשובתו, ויתן לו בנים 
להבין מה החשיבות של בנים בעלי קומה, 
בשלמא עוסקי בתורה ומקיימי מצוות ניחא, 
שאלו הן עיקר מעלות האדם, אבל מה מעלה 

 (בכורותא מצינו בבעלי קומה, והלוא אמרו בגמר

ומאמר שהארוך וגבה הקומה פסול לכהונה,  )מה:
מעשה בספר ופר' בראשית,  להגר"א אדרת אליהו(ראה העולם 

'כל הארוכים  )חלק עולם השפל סוף פ"א ד"ה הרביעית טוביה
  שוטים'. 

  

לשון לומר שענין הבעלי קומה נלמד מ אפשרו
'יראה זרע יאריך ימים'. שדרש תיבת  הכתוב

  יאריך על הזרע, שהזרע יהיה ארוך ומופלג 
בקומה, אך באמת דרך הפשט בכתוב אינה כן, 
וענין 'יאריך ימים' אינו מקושר כלל לתיבות 
'יראה זרע', ולא מצינו שגבוהי הקומה מאריכין 

  ימין יתר על נמוכי הקומה.
  

 מקומות שמצינו בכמהזה יש לתמוה  מעין
גבי שאול אמר  ששבחו למעלת בעל הקומה,

 '.העם מכל הוגב ומעלה משכמו' ט, ב) א"(שהכתוב 
 הקדוש אין יוחנן' ר אמר' ).לח (נדרים ואיתא בגמרא

 ועשיר גבור על אלא שכינתו משרה הוא ברוך
דו בגמרא ותחילה למ '.ממשה וכולן ועניו וחכם

ועוד מצינו  דול, עיי"ש.גבורת משרע"ה מגובהו הג
 אלא בסנהדרי מושיבין אין' ).יז סנהדרין(שאמרו 

 ובעלי מראה ובעלי חכמה ובעלי קומה בעלי
וכבר '. לשון בשבעים ויודעים כשפים ובעלי זקנה

מנין שהקב"ה משתבח  (שם)אמרו בבכורות 
ואנכי השמדתי  (עמוס ב, ט)בבעלי קומה, שנאמר 

את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גובהו'. 
 שמוטשכל שאינו ארוך שם בגמרא והעמידו 

והפליגו חז"ל המופלג בגובהו מאד, הרי זו מעלה, 
בשבח כמה אמוראים, שהיה כל אחד  (נדה כד.)

ויש להבין מהם 'ארוך בדורו'. בעלי קומה וגובה, 
  מה מעלה היא בבעלי קומה דייקא.

  

ענין בעל הקומה יש לו שייכות מיוחדה  הוהנ
פרשת קרח, הוא שאמרו גם לבהשגחה פרטית 

 ואנשים משה לפני מווויק' ג) ,יח ר"במדב(במדרש 
 איוקר עדה נשיאי ומאתים חמשים ישראל מבני
 הדבר למה משל ,(במדבר טז, ב) שם אנשי מועד
 מבית כלים גונב שנמצא טובים לבן דומה

 ,לפרסמו הגניבה בעל רוצה היה ולא המרחץ
 אמר, כליך גנב מי לו אמרו, סימניו נותן התחיל

 נאות ושיניו קומה בעל טובים בן אותו להם
 מי ידעו סימניו משנתן, נאה וחוטמו שחור ושערו

 ונתן בא הכתוב שסתמן פי על אף כאן אף, הוא
, א במדבר( להלן נאמר ,הם מי יודע ואתה סימניהן

 אבותם מטות נשיאי העדה איקרו אלה )יז-טז
 את ואהרן משה ויקח הם ישראל אלפי ראשי

 כאן ונאמר ,בשמות נקבו אשר האלה האנשים
נמצא שנתכנו  .'שם אנשי מועד קרואי עדה נשיאי

קרח ועדתו בכינוי בעל קומה, ונקראו כן בלשון 
  גנאי, ויש להבין עומק הענין בזה.
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אליהו  הענין נקדים להתבונן בדברי ולבאר

דיבר מבעל עבירה גדול מאד, ש ,הנביא זל"ט
 מאה' שעבר אותו אדם והפליג בלשונו ואמר

'. וכוונתו שעשה מאה מזו למעלה זו עבירות
ובוודאי הגיע עד עבירות שזו חמורה מזו, 

העבירות החמורות ביותר, נמצא שהרבה לחטוא 
ולפשוע עד שהגדיש הסאה עד למעלה ראש, 

שישוב בתשובה הקב"ה ומכל מקום משעה 
מקבל תשובתו באהבה רבה, אך התנאי היחיד 
לתשובה הגמורה הוא כלשון אליהו הנביא זל"ט 

 כאלו עצמו את ויראה לארץ עצמו את ישפיל'
'. וזה לשון הכתוב יום בכל תלוי באשם חייב

 ',נפשו אשם תשים אםדישעיה שהסמיך לו '
שישפיל עצמו עד הארץ, ולא ימצא מנוח לעצמו, 
וישים אשם נפשו, וחטאתו נגדו תמיד, ובאופן 

  כזה הקב"ה יקבל תשובתו.
  

בלשון חז"ל כינוי לאדם עשיר מצינו  והנה
פירש"י טעם הדבר מצינו באדם אמיד'. ו'שנקרא 

 בני אותו אומדים עשיר סתם' נב: ד"ה ולא אמיד) גיטין(
 '.אומדו אדם אין עני אבל ,ככה וזה ככה זה אדם

לאמוד רכוש כל אדם, לאו  באמת ניתןהיינו ש
אין  את העשיר, אולם אדם עני ובינוני דווקא

אדם בעולם אומד אותו, ואינו נכנס לכלל אומד 
כלל, לפי שאינו חשוב ליכנס לכלל אומד, אבל 

, אזי נכסיו נאמדין אדם עשיר שיש בו מה למוד
  ועושרו נמדד, וע"כ אדם אמיד יקרא.

  

קומה'. אדם  זה יש לומר על בחינת 'בעלי כעין
שקנה מידות טובות והגונות, אזי יש בקומתו דבר 
הנמדד וראוי לימדד, ויש בכל תוספת בקומתו 
איזה תוספת מעלה ושבח, וכל גובה זרת שנוסף 

אך מי שאין בו בו, הלוא זו תוספת מעלה יתירה, 
מעלות, אזי כל גובה שנתוסף בו, הוא לגריעותא, 

תה יש לומר ומעואין מעלה יתירה בקומתו כלל, 
קומה ששיבחו חז"ל, היינו מי שהם  בעלישבחינת 

בעלים על קומתם, שהם מלאים במעלות טובות 
ומידות משובחות, אבל משפילים את קומתם 
ואינם מתפארים בה כלל וכלל, ולא די בזה אלא 

ם שמשתמשים במעלת קומתם כדי להיטיב ע
  האחרים.

  

מהרה"ח ר' זה שמעתי מעשה נאה  ובענין
, מחשובי חסידי גור בחיפה, גורקי ז"ל שמואל

שהיו בשם אייזנר,  השהיתה בפולין משפח
מחשובי החסידים בחצר הקודש בגור, והעמידו 
כמה וכמה בנים שהיו בני עליה מובחרים, 

ונודעו לשם דבר בחצר תלמידי חכמים עובדי ה', 
ומלבד מעלתם היו גם בעלי קומה הקודש, 

גבוהה, ואחד מן הבחורים היה מן העומדים 
הרה"ק ראשונה בשורות שעיטרו כחומה את 

בעת עריכת שולחנו הטהור,  האמרי אמת זיע"א
כנודע מנהג הקודש בגור, שהיו הבחורים 
והאברכים נדחקים בדוחק גדול לזכות לראות 
את הרבי בעת עריכת השולחן, אגרא דכלה 

, מתוך חקא, ואותו צורבא מרבנן לבית אייזנרדו
שהיה גבה קומה, היה הרבי שולח לו משיירי 
שולחן גבוה, לחלק לעומדים סביבו, פעם אחת 
בעת עריכת השולחן הטהור, לרוב גודל הלחץ זו 
הדחק שנדחקו פרחי החסידים, עדי כדי סכנת 

תקנת נפשות, נתעלף אחד מן הבחורים - נפשות
מדים, ולא הצליחו להוציאו בתוך שורת העו

לקבל עזרה רפואית, לרוב המהומה והדוחק, עמד 
, ובכוחו הגדול הרים את אותו בחור לבית אייזנר

הבחור מעל כל ראשי האנשים הנדחקים, 
והעבירו בזרועותיו החסונות אל מאחורי 
השורות, הרה"ק האמרי אמת זיע"א הבחין בכך, 

נאה מי והפטיר בלחש ובקורת רוח, 'כמה 
  שמשתמש במעלותיו לסייע ולהיטיב לאחרים'.

  

יש לומר שכל מה ששבחו חז"ל את  ומעתה
בעלי הקומה, היינו אותם שהם בעלים על 
קומתם, שיש להם מעלה יתירה שהם משתבחים 
בה, וכל זרת שנוסף בקומתם יש בה מעלה 
וחשיבות, אולם הם מטים ומשפילים עצמם, והם 

במידה כנגד מידה, מי בעלים על קומתם, ועל כן 
שמשפיל עצמו ומשים אשם נפשו, אזי גם אם 
הרבה לחטוא ולפשוע, והגביה עבירות זו למעלה 
מזו, עד מאה עבירות חמורות, הנה משעה ששב 
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בתשובה שלימה, יזכה בשכרו לבנים בעלי 
קומה, היינו שיהיו בעלים על קומתם, ולא יתגאו 

  בקומתם הרוחנית הגבוהה.
  

נו את קרח ועדתו בשם יחז"ל שכ נתכוונו ולזה
היינו שבאמת היו אנשים גדולים  'בעל הקומה',

מאד, אך מתוך שנתגאו במעלתם וסברו כי כל 
העדה כולם קדושים, וראו עצמם ראויים לכהונה 
ומלכות, נפלו עד לשאול תחתית, עד כדי שאין 
להם חלק לעולם הבא רח"ל, וזה עונש המגביה 

י להתנשאות עצמו ומשתמש במעלותיו כד
  ולהתרומם על אחרים.

  

רבינו לומר שזה נרמז בסוד שגילה לן  ויש
 צדיק' ,(שער הפסוקים תהילים צב, יג) האר"י הקדוש

קרח'.  הוא, ח'יפר ר'כתמ ק'צדי ת"ס יפרח כתמר
עיי"ש מה שרימז בזה דברים גבוהים. ונרמז 

וכדרך גבוה באילני הפירות, אילן שהתמר הוא 
 נמשלו למה' ט) לך לך (תנחומא מדרששאמרו ב

 אתה, אחר באילן ולא, וארז בתמר הצדיקים
 זה מרחוק לומר יכול אדם אין האילנות כל מוצא
, והארז התמר אבל, קצרין שהן למה, פלוני אילן

וכך  '.מרחוק נראין הן, בקומה גבוהין שהן ידי על
להיות  צמועקרח הגביה עצמו, ולא השפיל 

בעלים על קומתם, וע"כ בבחינת בעלי קומה, 
נתגלגל הדבר שנפל מרום מעלתו הגבוהה, עד 

  לבירא עמיקתא.
  

 זיע"א י"םרושי ההרה"ק החידמה שאמר  נודעו

שהיה  ,)שפתי צדיק בפרשתן אות ב'(עי'  הזוה"ק בשם

'גדול מתוקן לקרח תפקיד רם המעלה, של 

כשם שהכהן הגדול הוא ראש הכהנים,  .שבלויים'

וגבוה מעל כל הכהנים בלבוש מיוחד ועבודות 

מתוקן לקרח תפקיד מיוחד, מיוחדות, כן היה 

מעולה ומרומם, שוודאי היה משפיע קדושה 

וטהרה על כל עם בני ישאל, אולם מתוך שגבה 

לבבו ונחלק על משרע"ה, איבד תפקיד יקר זה, 

ונגנז אותו תפקיד לעולם, והפסיד לעצמו ולכל 

  הדורות כולם במעשיו.

ראש אא"ז הזכרנו פעמים רבות מאמר  והנה
רבי דוד המפורסם הרה"ק השושילתא דדהבא 

ששמע זאת  ז"ל ערזאהןבארץ החיים להר"ח לי(הובא בס'  זיע"א

פ' קרח  ק"בשב אמרש ,בעצמו מפ"ק בשנת תר"מ)
קרח שתרגם אונקלוס  ויקח'באמצע התורה 

שנפלג מעדת בני ישראל, כי  היינו ,ואתפלג קרח
וכאשר נפל מהאמונה  ,ויאמינו בה' ובמשה עבדו

וזו אמר תא אחוי  ,ת"גם מאמונת השי במשה נפל
אחד מישראל נבלע  בכל ,ד.)"ב עב(דקרח  בלועילך 

 גלייבט' ואמר בלשון אשכנז ,היום בחינת קרח

גיחאפט אין  אז א האלבע וועלט איז אידיןמיר 
 אצי ,מינות ואפיקורסות, וויא מיינט איר האלב

ביי זיך  איטליכער ניין ,ן דיא מענטשעןיטייל
האמינו לי יהודים שמחצית העולם נגועים במינות, =( 'האלב

שמחצית מהאנשים, לא, בכל אחד מחצית של  אתם כסבורים

  .עצמו)
  

שבכל אחד ואחד נמצא בלוע איזה ניצוץ  נמצא
מבחינת קרח, ולדברינו יש לומר, שכל אחד 
ואחד קיבל במתנת חינם מהבורא ברוך הא 
מעלות רבות, ויש שהוסיפו ועמלו בעצמם לרכוש 

ובות וקניני תורה ועבודה, אך מי טמידות 
שמתגאה באותם המעלות, ומתאר ומתרברב 

תו, ועובר בלאו בהם, אזי הוא מבחינת קרח ועד
ד'ולא יהיה כקרח', וצריך כל אחד לידע שניתנו 
לו אותן המעלות שיש לו, כדי לעזור ולסייע בהם 
לאחרים שלא זכו למעלות הללו, וכמה נאה 
הדבר שאיש ישראל משתמש במעלותיו להיטיב 
בהם לאחרים, וכאשר נשכיל להתחזק בזה, 
להסתלק מכל צד נגיעה לבחינת קרח, לבחינת 

י קומה כתמר, ולעמול להיות בבחינת בעלי גבוה
קומה, להיות בעלים על הקומה, על המעלות, 
נזכה בעזה"י להתקרב אליו ית"ש, ולעבדו ברוח 

  אכי"ר. ,נמוכה ושפלה
   

  במאמר 

  

 נצבים יצאו ואבירם ודתן' )כז, טז(בפרשתן  כתיב
'. ויש לדקדק וטפם ובניהם ונשיהם אהליהם פתח

'פתח אהליהם', שפתח בלשון  כתובהבלשון 
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, וסיים בלשון רבים 'אהליהם'. והיה לו 'פתח' יחיד

לומר 'פתחי אהליהם'. או 'פתח אהלם'. ומהו 
בשפתי 'פתחי אהליהם'. ומצאתי שתמה בזה 

  כ."שועיי"ש מ ,(אות מג)בפרשתן  צדיק
  

יש לומר, שבאמת דתן אבירם, היה כל  ואולי
והיה אבירם בדרגת אחד בחינה אחרת זה מזה, 

אולם מתוך , (וכדלהלן) רשעות גבוהה מדתן
שהורגלו להיות יחד זה אצל זה, בכל עת ובכל 
רגע, עד כדי שהיו להם אהלים נפרדים, אך 
פתחים משותפים, מתוך זה הורגלו להתערב 
אחד בחבירו, ונמשך האחד אחר חבירו לגמרי, 
בלא שהיה יכול לחלק ולהפריד עצמו מדעותיו 

  ות.הכוזב
  

 (ב"ב"ל זלומר עפ"ז משמעות חדשה בדברי ח ישו

 שוכן ישראל את וירא עיניו את בלעם וישא' ).ס
 פתחי שאין ראה ,ראה מה ,(במדבר כד, ב) לשבטיו
 הללו ראוין אמר ,לזה זה מכוונין אהליהם
'. שבחינת אין פתחיהם שכינה עליהם שתשרה

לעצמו, פתח מיוחד מכוונים, היינו שיש לכל אחד 
שיידע כל אחד מעלתו ומעלת חבירו, ולא יומשך 
אחרי חבירו במה שאינו ראוי, ויגדיר לעצמו 

  תחומו וגבול דעותיו, שלא ליגרר אחר חבריו.
  

רבינו האר"י יובן שפיר מה שכתב  ובזה
 תלמידו מהרח"ו בספר, זה לשון הקדוש

 ואבירם דתן כי, לך דע' (בפרשתן) הליקוטים
 כי, ודע. ל"ז אליהו שהקריבם פרים בשני נתגלגלו

 הפר עלה ולכן, מאבירם ממותק היה יותר דתן
  , רשע  יותר  שהיה  אבירם  אמנם  ,ת"השי בגורל

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 לא ולכן, הבעל של בגורל ועלה, לשם עלה לא
 באודניה ל"ז אליהו שלחש עד, להתקרב רצה

 חבירך י"ע שמים שם מתקדש,ש כשם, לו ואמר
 לנביאי ונתנו, ממנו ושמע, ידך על יתקדש כן

 משה בימי שנשרפו כמו שניהם ונשרפו, הבעל
 היו לא, אנשים ן"תתק האיך, כן ואלמלא. ה"ע

 משם צאתי כתובמ זה, הארץ מן רגלו לזוז יכולים
  '.ה"זלה הרב

  

שבאמת תיקון חטא דתן ואבירם, היה  נמצא
צריך להיות מחולק זה מזה, כל אחד לפי דרגת 

לבעל, כדי לבאר רשעותו, וזה עלה לשם וזה עלה 
ענינם, שכל אחד היה צריך להיות חלוק מחבירו, 

  ולא לימשך וליגרר אחריו בכל מילי.
  

בענין זה צריך לעורר הרבה, שפעמים  ובאמת
שחברים טובים נשפעים אחד מחבירו, ולולי 
שהיו חברים טובים כל כך, לא היו נגררים 
ונמשכים למעשים רעים, וצריך כל אחד אחד 

עלת החבר הטוב, אך גם בחברו לידע גודל מ
, כה (משליהטוב יותר, כבר הזהיר החכם מכל אדם 

'. ושנאך ישבעך פן רעך מבית רגלך קרוה' יז)
ונרמז בדבריו שלא סוף דבר שישנאנו ויפרדו 
במחלוקת, אלא שיביאנו למעשים שנואים, 
וצריך כל אחד לידע הגבול וסוף התחום, איזוהי 

ו לערב עצמו עם חברות הטובה, ועד כמה יש ל
חבירו, ויזהר לשמור פתח ביתו מופרד וחלוק 
מחבירו, וכל אחד אחד ישמור עצמו ויעמול 
לעבוד את ה' לפי כוחו ויכולתו, ובזה נזכה שלא 
ליפול לדרך קרח ועדתו, ודתן ואבירם, אלא אני 

 אכי"ר. ,וביתי נעבוד את ה'
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לעילוי נשמת 

  

הולך תמים, ופועל צדק, דובר אמת  איש מסירות הנפש, ,ידיד ה' וידיד נפש כל חי
לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרבו, נבזה  בלבבו, לא רגל על לשונו,
   מקים עולה של תורה ואת יראי ה' יכבד,  בעיניו נמאס,

   שליט"א ולהבדלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר ושר בלו"נ לכ"ק מרן אדמו"ר זיע"אמק

  ז"ל פסח אליעזר  זצ"ל ב"ר אברהם יהודההרה"ח ר' 

  קורדיש

  נשיא המכון ומייסדו נלב"ע ח"י מנחם אב תש"ע
 ת.נ.צ.ב.ה.
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