
 

 

 

 א

 א

ו שאפשר לדרוש ולדייק מתיבות שלמי� ופסוקי� שלמי� כי כל "וק
ס וממילא שיש לנו "ק מדויקת בתכלית הדיוק עא"מילה ותיבה בתוה

להכניס אל אלו הפסוקי� ולדייק בה� היטב ולהסביר כל דבר לפי 
  .ענינו

דיני פרה אדומה היא מטהרת בהוא הדקדוק הידוע מה טע� שילה תח
זה כח ה כולכאורה צרי� ביאור שא� יש ב ,טמאי� ומטמאת טהורי�

שטהורי� שעסקו בה  כ"כ כש"הטמאי� א' של טהרה לטהר אפי
ישארו בטהרת� א� כתוב איפכא שהשור� אותה נטמא וצרי� לכבס 

  .בגדיו
שקרויה  -י זאת חקת התורה "ירשעל זה שאכ� הביא פ' כבר איואמנ� 

ע מוני� את ישראל לומר מה "שט� ואוההפרה אדומה בלשו� חוקה כי 
לכ� כתיב בה חוקה לומר גזירה היא מלפני ואי� ל� , טע� יש במצוה זו

ז הוסיפו לפרש חוקה חקקתי כחוק "וממילא לפי, רשות להרהר אחריה
האי� פרה  שהוא בלי טע� שאכ� איננו יכולי� להבי� פשר ענינה

וכמו שאמר על זה שלמה  ,שמטהרת טמאי� ג� תטמא טהורי�
ה "ורק למשה רבינו ע, "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" ה"עהמ

כ אנו הג� שיכולי� "משא ,וטעמה מהותה וענינה ת סודה"גילה השי
כמה שנדבר  ס"ז סו"אבל עכ ,ס"פשאע' ק אי"בתוהדלהסביר בזה זה 

ק זאת "כ בתוה"בחינת חוקה בלי טע� כמשמזה ג� אז נשארת היא לנו 
ת "ל גילה זה השי"ואיננו יכולי� לעמוד על סודה שכנ ,חוקת התורה
  .ה לבדו"למשה רבינו ע

יש כא� עוד עניני� ודיוקי� שאינ� בגדר חוקה שרחוקה ממני מ "ומ
להתבונ� ולפרש וממילא שיש להתבונ� מה טע�  כ"גולכ� בה� יש לנו 

ולמה אשר לא , ותמימה דוקא, ומה דווקאשהפרה צריכה להיות אד
ולמה , וא� כבר עלה עליה עול שוב פסולה לעני� זה, עלה עליה עול

, ל מצוותה בסג�"י ז"כ על זה רש"וכמש, י אלעזר הכה� דייקא"נעשית ע
מכל פרה אדומה של שאר הדורות הבאי�  וולמה שונה פרה אדומה ז

ועוד יש להתבונ� , ג"י כה"י הסג� ולא ע"י הכה� גדול ורק כא� ע"שה� ע
ומה עני� ששורפי� אותה תחילה , פעמי� דייקא' תה היא בזהלמה הז

ולמה לוקחי� עמה ש� ג� ע! , כ מזי� ממנה"עד שנעשית אפר ורק אח
זוב ושני תולעת ומה עני� שנותני� במי� חיי� אל כלי ואיש יארז וא

א�  ,נטמאכ שוב המזה עצמו "ואח, טהור דייקא מזה אות� על הטמא
 הנה כדי להסביר כל זה יש להקדי� שהנה עיקר טהרת פרה אדומה

שזה הטומאה החמורה מכל שאר הטומאות , לטהר טומאת מתי�
מת בובכלל יש להתבונ� מהו הטע� ש, והיא קרויה אבי אבות הטומאה

ולמה כשהנשמה יוצאת , כ מטמא"יש כזה טומאה חמורה ולמה הוא כ
ולכאורה הרי הוא אותו הגו� עצמו , כ מטמא"מ� הגו� מיד הוא כ

שהיתה בו נשמה ואז לא היה בו שו� טומאה א� כ� מה השתנה בו 
  . כ מטמא"בזמ� יציאת הנשמה שהיא כ

ס ולכ� כדי להבי� הטע� שמת מטמא "פשאע 'ק אי"הוא שבתוהדוע כי
י "שכידוע הוא באה לעול� ע, יש להתבונ� תחילה היכ� שורש המיתה

ביו� אכל� ממנו  כי"ת לאד� הראשו� "השישש� אמר  ד"החטא ע
ר ולנחש ולא היה "ליצה מתפתה ולולא זה א� לא היה "מות תמות

בני אד� חיי� לעול�  ווהי, אוכל ממנו אז כבר מאז היה עול� התיקו�
, א"נו בביבקרוב בימ ה"וכמו שיהיה ב ,חיי� נצחיי� בלא שו� מיתה

אבל כיו� , וועלט עדיג'שיהיה העול� באופ� אחר היינו א רוחניות
כ עול� של קלקול ועירוב "נעשה כמו, לקל בחטאישאד� הראשו� ק

והעול� ל וקומת כל הבריאה "וקלקול כל קומת האד� רח, הטוב והרע
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אפשר לפרשו ' הנה ידוע שכל עני� בתורתינו הק
: בריש פרשתינו' והנה אי, הבדר� קצרה וארוכ

אל משה ואל אהרו� לאמור זאת חוקת ' וידבר ה
לאמר דבר אל בני ישראל ' התורה אשר ציוה ה

ויקחו אלי� פרה אדומה תמימה אשר אי� בה מו� 
אשר לא עלה עליה עול ונתת� אותה אל אלעזר 
הכה� והוציא אותה אל מחו� למחנה ושחט אותה 

  )ב, יט( .'וכו לפניו
על כל תג ותג וכל קו! וקו!  ק"שבתוהכידוע 

 ,אפשר לדרוש תילי תילי� של הלכות ופירושי�

עד שכדי לשוב ולתק� זה , כולו
כ הרבה אלפי "צריכי� לעבור כ

תיקוני� שעוברי� כל הברואי� כול� 
בפרטות ובכללות כל , ועד מיתה, מאז
וכל זה שמחמת , לפי ענינו אחד

כ נתקלקל בזה החטא לכ� "שהעול� כ
כ "כנגד זה עבור תיקו� העול� ג

צריכי� לתיקוני� רבי� מאוד עד 
שיושלמו התיקוני� ויבוא משיח ואז 
שוב יהיה העול� עול� התיקו� 

 'ב' המש� בעמ

ה "י לפי שהשט� ואו"פירש, זאת חקת התורה
מוני� את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה 

ע� יש בה לפיכ� כתב בה חוקה גזירה היא ט
  .כ"ע. 'מלפני אי� ל� רשות להרהר אחרי

ה מוני� את ישראל וכי מה "להבי� מה שאוויש 
מדוע , ה למני� ישראל"שיי� השאלה של או

ולמה , ה� מוני� את ישראל בשאלה הזאת
ה ולא "במצוה זאת של פרה דווקא שואלי� או

ראל ל דהנה איתא יש"וי, במצוות אחרות
יש שישי� ריבוא אותיות לתורה שכל ' נוטרי

אחד מישראל יש לו קשר ושייכות ושורש 
והקשר של , וישראל ואורייתא חד' בתורה הק

ישראל ע� המצוות הוא קשר טבעי וחיותו 
ז מספר בני "ולפי, של ישראל היא מהמצוות

ישראל ומספר המצוות תואמי� יחדיו ועולי� 
תורה בקנה אחד שהרי כלל ישראל וה

והנה בכל המצוות יש מקו� בראש , משולבי�
כל אד� להבי� הקשר של המצוה והאד� 
הישראלי א� במצוות שכליות ודאי מוב� 

וא� במצוות שמעיות כמו שבת , הקשר
יש ג� מקו� בינה להבי� הקשר ' תפילי� וכדומ
, שאמרתי ונעשה רצונילְמַצֶוה בי� המצוה 

מ "י שאי� יודעי� הטע� לעומקה מ"ואעפ
שפיר מוב� שייקרא בש� מצוה ושיקבלו 

שכ� ציוה ונעשה  המַצֶוהז מאת "שכר ע
אמנ� מצות הטהרה שיטהר האד� , ציוויו

מטומאתו זהו דבר שאי� בינת אנוש משיגה 
אי� יתכ� , מה המצוה הזאת ומה טע� יש בה

שלזאת יקרא מצוה ושבקיומה אנו נשמעי� 
את וכי לא די לנו בז, ונכנעי� לאיזשהו ציווי

שניתנה לנו אפשרות להיטהר מלכלוכינו 
אלא שעוד ייקרא , אשר גבר עלינו' בחסד ה

וכי יעלה , ז"בש� מצוה ועוד יקבלו שכר עי
' על הדעת לית� שכר ולהחזיק טובה למי שהי
' מטונ� ומלוכל� מראשו ועד רגלו ולא הי

ראוי לבוא לבי� האנשי� עד ירח! מצואתו 
והלא הוא , כ"הא� מגיע לו תודה ע, ומטינופו

צרי� להחזיק טובה ולהודות למי שהמציא לו 
וכ� בטומאה וטהרה , המי� לרחו! ודי לו בזה

ש ברוב רחמיו נת� לנו אפשרות "שהבורא ית
הלזאת ייקרא , להיטהר מטומאה וזוהמא

ציווי והלא טובתינו ואושרינו היא להסיר 
ה על "וזהו ששואלי� או, מעלינו הטומאה

הזאת מה שיי�  עסק הטהרה מה המצוה
ומה טע� יש בה שעוד , להיקרא מצוה
לפיכ� כתב חוקה שנאמר , ז"מקבלי� שכר ע

מכיו� שאי� , ה"לה� שחוקה היא מלפני הקב
כל תשובה שיספיק לה� שזה לא מושג 

ה נתפס עני� "בשכל הגשמי והטבע שאצל או
טומאה וטהרה כעני� לכלו� גשמי שמסירי� 

מאת א� האמת היא שטו, י מי�"אותה ע
ישראל וטהרתו אי� לה שו� דמיו� בגשמיות 

י "וכל כולו עני� רוחני בלבד שישראל נטמא ע
וטהרתו היא במעיי� או מקוה או ', שר! וכדו

ובמילא שהנה לפני המיתה הגו�  ,וכאד� הראשו� לפני החטא
בית לנשמה והוא דרה בתוכו והנשמה דרי� יחד שהגו� הוא כלי ו

כח הנשמה הוא חלק , ובקרבו אבל ודאי שאינ� שווי� במעלת�
כ הגו� הינו עפר ואפר חומר "משא ,אלוַק ממעל והוא דבר קדוש

ר יחד מעודדי� "ולכ� הגו� ע� היצה, גס ושפל עד מאוד
ומתאמצי� למשו� את האד� ואת הנשמה ששוכנת ש� לעניני 

עד  ,תו אל הגופניות ודבריו השפלי�ל ומושכי� או"חומריות רח
כדי כ� שמי שאינו משנס את מותניו למלחמת מצוה זו לעבוד על 

ו ונעבע� א� לא מזככי� "ר ח"גופו ולזככו לבל יל� אחר היצה
ויכול  ר"ו אחר היצה"אותו אזי הגו� נמש� יחד ע� בעליו ח

ת רפואה לזו "אבל כנגד זה הקדי� השי ,ו"להכשל בכל רע ועו� ח
ובכוחה , כה שהיא הנשמה הקדושה שבקרבו של גו� האד�המ

ולא ליל� , ת ומצוותיו ויצר הטוב"להאיר הדר� ליל� אחר השי
 כ"ע ,כ"ולכ� שאורה של הנשמה גדול כ, ר"אחר הגו� ע� היצה

וג� נראה , ו"א� הוא חוטא ופושע ח' שהנשמה בקרבו אפי ז"כ
הנשמה שבו  י"ז אי� גופו מטמא כי  בכל זאת ע"עכ ,האי� שנרא

, פ שחטא ישראל הוא"וישראל אע, ממעל קא� הוא חלק אלו
, ולא שיי� טומאה בגופו היות ששוכנת בו נשמתו ומאירה אותו

גו� של חוטא ' ומלאה את כל הגו� לכ� אפי מקודשוכיוו� שהיא 
  .ופושע אינו נטמא

ו את אור "צרי� האד� להשתדל בכל עוז שלא להחשי� חאמנ� 
מ אי� שלא "אבל מ, ו"של עברות ופשעי� חי חוש� "נשמתו ע

ז ג� גופו "יהיה זה שהוא חי הוא רק כי יש לו חיות מהנשמה ועי
כ ברגע שהנשמה יוצאת מהגו� שזה "משא, טהור ואינו מטמא

ר לאד� וגר� ממילא ג� "בסיבת חטא אד� הראשו� שהביא יצה
כל שאר החטאי� של כל הדורות שאיש בחטאו יומת ואי� הערוד 

אלא החטא ממית והוברר שזה האד� המת יצאה ממנו  ממית
והרי אלו כול� ה� בסיבת הגו� , נשמתו הטהורה מחמת חטאיו

החומר העכור שהוא המוש� את האד� אל כל החטאי� וה� 
, כידוע טומאה גדולה שכ� מצוה היא טהרה ועבירה הוא טומאה

לכ� אז תיכ� נטמא הגו� בטומאה החמורה של טומאת מת כי 
גור� לחטא והטומאה שסילקו את הנשמה והמיתו את הוא ה

י כל זה נעשית ובאה טומאת "הגו� והביאו אליו אלו הטומאות וע
י עבירה חמורה של אד� "מת החמורה מכל הטומאות שהיא ע

הראשו� שזה הביא המיתה יחד ע� שאר חטאי� של איש בחטאו 
ס אוי� אלע שלעכטע 'שלעכט, יומת שה� מקור אלו הטומאות

  .אלע איד� פארס 'גוטאלעס  יי� גו
כיוו� שזהו עני� טומאת מת מעתה נבי� עני� פרה אדומה וממילא 
הדרש� טע� שצריכי�  מ"מר 'י הק"שכבר הביא רש, ותשמטהר

א אמו של העגל ולכ� באה לכפרה על חטא ילזה פרה דייקא כי ה
והנה חטא העגל הוא , העגל בחינת תבוא אמו ותקנח צואת בנה

ה בעול� כמו חטא אד� הראשו� שהרי ש� במת� סיבה למית
שנעשו  "אני אמרתי אלוקי� את�"תורה כתיב על ישראל 

ר שזהו חרות על "כמלאכי השרת שאי� בה� מיתה ואי� בה� יצה
ופסקה , ר וממיתה"הלוחות אל תאמר חרות אלא חירות מיצה

ועלו במעלה גדולה וגבוהה ד "הזוהמת� שהטיל נחש בחטא ע
כתרי� של קרני הוד עבור שאמרו נעשה ונשמע  'במאוד וזכו ל

 'ב' המש� בעמ
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י "כי ע, ל"רח ש"רהגאות היא מביאה את האד� לעצבות ומ

וכל , ולכ� הוא בעצבות שחסר, ס"תו סובר שמגיע לו כטוגאו
ו ולכ� מחילת חטאי� משולה לצבע לב� נצבע רומז לעני

כשלג ילבינו וכצמר יהיו כי צבע זה הוא קשה לזיהוי ולא 
 היגקייטבולט למרחוק שזה בחינת ענוה ומדות טובות ורו

ולכ� , ז שגורמי� כל החטאי�"שאינו רוב! אחר הנאות עוה
 �ח לבוש"שת' בגמ' ולכ� ג� אי, צבע זה הוא בחינת הקדושה

ולכ� זו הפרה היא אדומה , שרתהלמלאכי  י�בגדי לב� ודומ
 ונשרפת, א� כל חטאת, דייקא כי הוא צבע המורה על גאות

ז טהרתה "ועי ,ונעשית אפר לב� בחינת הקדושה והענוה
  .ולכ� היא אדומה, מטומאת מת החמורה

כי השחור הוא , יש להוסי� טע� בדר� צחות על זהואגב 
כ "עצבות ולכ� א� כבר צריכי� לשרו� פרה ולכל העני� א

כ קצת שמחה ולכ� לוקחי� האדומה "למה שלא יהיה ג
' ב לה� לישראל אפיפ הלבבות במראיתה וטו"שתשמח עכ

כי העיקר שיהיו ישראל תמיד בשמחה בכל , בעני� ומצב זה
ואילו העצבות ומרה שחורה תיהיה רק , מצב ועני� שהוא

ומעתה יש להוסי�  .להעמלקי� ושאר רשעי אומות העול�
י שהיא בחינת אמא שמעוררת "שהרי הפרה מטהרת ע

קו ת לקבל  פושעי� וחטאי� לקרב� בימי� צד"רחמנות השי
כ לכ� נמי היא "ולכפר על חטאותיה� שאדמו כמותה א
ז יעשו תשובה "אדומה שזה צבע המעורר את השמחה ועי

כי תשובה היא מצות עשה , שהיא עדיפה טפי, מתו� שמחה
כ תשובה שהוא "וכל המצוות צריכי� להעשות בשמחה א

ובפרט שהיא מטהרת , מצוה ג� צריכה להיות בשמחה
י שמחה "בה והכפרה לכ� היא עי זו התשו"מטומאת מת ע

שהיא בחינת חיי� וחיות היפ� עצבות שהיא היפ� התנועה 
  ,כמת וטומאתו

י תשובה מחטאי� לכ� היא "כיוו� שהפרה מטהרת עוממילא 
ת וכל עניני "ל תמימה שבא לרמז שכל עניני עבודת השי"צ

קיו� תורה ומצוות צריכי� להעשות בתכלית השלימות 
ה של א� יהיו חטאיכ� כשני� כשלג וכיוו� שכא� יש תשוב

ובחינת אתה נות� יד , ילבינו ובחינת קינוח צואת בנה
ממילא , ד"הלפושעי� ותיקו� חטא העגל ותיקו� חטא ע

ק שזו "ולכ� ציותה תוה, צריכי� שיהיה כל זה בשלימות
ותיהיה שלימה , הפרה האדומה תיהיה ג� תמימה

ה וחיי� באדמימותה שעבודתה להפו� אדו� וחטא לתשוב
ולכ� , וכ� צריכי� שעבודת השמחה של האד� יהיו בשלימות

לה כלפי שאר ישערה אחת שחורה כשרה כי הוא בט
� בפ"האדמימות משא ע "כ שתי שערות שחורות כבר עני

ועצבות שלה� מחסר משמחת ועני� עבודת האדו� ולכ� ה� 
וממילא שג� זהו טע� איסור ופסול א� עלה עליה  ,פוסלי�

כמו שהוא צריכה להיות תמימה ושלימה ד ,פני זהעול אחר ל
כ� , ת שצרי� להיות בשלימות"משו� שיש בה עבודת השי

לעני� זה כולה ולא  ת"היא צריכה להיות שלימה להשי
כי אז כבר אינה בשלימות , עבור עני� אחר ז"שתהיה לפנ

כי כבר היה בה רוש� עני� אחר והיא , כולה לעני� זה
ובא לרמז למי , א� עלה עליה עול א פסולהילכ� ה משומשת

, שנכשל בחטאי� ולא עלה עליו עול מלכות שמי� כראוי
י תשובה וכפרה של הפרה שזה קבלת "הנה מכא� ואיל� ע
כ יקבל זה בשלימות "י תשובה מחדש ג"עול מלכות שמי� ע

בשלימות עד שלא יהיה עליו  ש"מכראוי שיקבל עליו עו
ת ולהכי "ת של השישו� עול אחר זולת עול תורה ומצוו

  .פסולה א� עלה עליה עול
י אהרו� הכה� גדול "י אלעזר הכה� ולא ע"היתה ע נמיולכ� 
כי כמו , ג"י כה"דורות הבאי� נעשו עהפרות של הש' ואפי

שהיות שהפרה לכפרת העגל  מ הדרש�"מר י"שהביא רש
כ אי� קטיגור נעשה סניגור ולכ� "י אהרו� א"והיא נעשית ע

ל "ס ולכ� י"ק יש פשאע"ובתוה, י אהרו�"עי אלעזר ולא "ע
ג דייקא שהרי "שבאמת לעבודה גדולה וקדושה כזו צרי� כה

אבל , כל הדורותבכמו , לאחר הכל זה דבר קדוש עד מאוד
א "כיו� ששורש הפרה לשרו� ולמחוק רוש� חטא העגל א

י אהרו� כי עצ� זה שיהיה על ידו זה יזכיר במשהו את "ע
� העגל וכבר יחסר במשה ו ממחיקת רוש� העגל ויופסד העני

י אלעזר "ע ולכ�, שכ� כא� צרי� תמימות ושלימות ,במשהו

ל כמלאכי השרת לא יכלו להסת' והיו פניה� מבהיקי� עד שאפי
והיו כאד� הראשו� קוד� החטא ולולי השונא הגדול , בפניה�

ר שקלקל ש� הכל כבר היו נפטרי� ממנו לעול� "ה היצה"ה
והיה נעשה תיכ� אז עול� התיקו� והיו זוכי� להכנס תיכ� לאר! 

ל השונא "אלא שרח, ישראל והיתה כל הבריאה מתעלה עמה�
ר התערב ובלבל והחשי� העול� והראה "הגדול הוא היצה

ובכלל ', ל הק"כ חז"לישראל כעי� מטתו של משה בשמי� כמש
ועשה ש� , ל"היו ש� נסיונות מרי� שאיננו יכולי� להבי� רח

ו ועל כל זה נוספ, ונסיונות ,מרי�  ואפילהשכות ח, ר"היצה
וכמו , עליה� הערב רב שחטאו והחטיאו את ישראל בעגל הזהב

קפצו על ישראל להפיל� ש, ה�צרות בכל הדורות היו מה שכל
שלעכטע  א נפלושל עד "ל בחוש� עצבות ומרה שחורה רח"רח

גויי� בנסיו� זה וחטאו בעגל והפסידו מעלת� להיות כמלאכי 
החטא שהוא י זה "ע, השרת ושוב חזרה אליה� מיתה כבני אנוש

, ושוב הצטר� זה שורש המיתה, ל"ז רח"טומאה גדולה של ע
, ר"הי חטא אד"שבו היה מיתה ע ת"שחזרו למצב של לפני מ

ולכ� ה� , א טומאה גדולה של החטאי� שגרמו מיתהישה
וממילא לכ� ראתה פרה אדומה , מטמאי� את הגו� במיתתו

ראל לקנח צואת בנה של חטא העגל שהוא שהביא שוב לבני יש
טומאת מת לכ� ממילא זו הפרה היא מטהרת מזו הטומאה 

  .י בנה"החמורה של טומאת מתי� שנגר� ע
שעדיי� צריכי� להבי� שה� אמנ� אמת הוא שזו הפרה באה אלא 

י העגל אבל באמת "לקנח צואת בנה של טומאת מיתה שע
ח לקנח כזו צואה ולטהר כזו טומאה ומהיכ� יש לזו האמא כ

עני� שהרי טומאת מת מקורו מטומאת וה, חמורה של מת
ח ולכ� יש כ, החטאי� שהגו� מוש� אליה� וה� גרמו מיתתו

ואמא רחמיה  ,כי היא בחינת תבוא אמו ותקנח, בפרה לתק� זה
ת לקבל "י פרה זו מתעוררי� רחמי השי"רבי� על צאצאיה לכ� ע

 "אתה נות� יד לפושעי�"פושעי� וחטאי� באהבה רבה בחינת 
, על הרוצי� לשוב אליו באמת ורחמי�' תו יתומעורר רחמנו

ומשפיע עליה� רוח טהרה וקדושה וכשרוצי� להטהר אז זוכי� 
פתחו לי פתח כחודו "ו "מסייעי� בידו כל הבא ליטהר"לבחינת 

� "של מחט ואני אפתח לכ� פתח כפתחו של אול�  שלכ� מזי
ז יש כח לזו האמא לקנח צואת "ולכ� עי, פרה כנגד האול�ה אפר

, וזוכי� למחילת עוונות ולטהרה מהטומאה שבאה על יד� ,הבנ
כ "שוכמ, אמו נותנת לו יותר ויותר, ואז כשהעגל רוצה לאכול

ולכ� עני� זה , יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק
ת מתמלא רחמי� על ישראל וממילא "של פרה אדומה השי

בה ת שיקבלו בתשו"כשיש ליהודי שכל ורוצה ומבקש מהשי
 ת מקבלו תיכ� ע� רחמנות גדולה עד מאוד"שלימה אז השי

זוכי�  זו י כפרה"וע, כבחינת הרחמנות של אמא, ידיי�הבשתי 
א� יהיו "ש "כ היא אדומה ע"לטהרת פרה אדומה שלכ� ג

כי  ,"חטאיכ� כשני� כשלג ילבינו א� יאדימו כתולע כצמר יהיו
  .י מחילת החטאי� שה� גרמו טומאת המתי�"טהרתה ע

אל תראוני שאני "ג� צבע שחור רומז לעוונות ובבחינת ואמנ� 
אלא החילוק הוא שצבע אדו�  ,"ששזפתני השמש שחרחורת

� "הוא יותר בולט לעי� משא כ צבע שחור פחות מוש� העי
ואמנ� ששניה� בחינת עוונות אבל אדו� שבולט הוא בחינת 

אבל שחור שלא בולט הוא בחינת , גאוה שהיא א� כל החטאי�
כי , ולכ� הפרה היא אדומה שהיא השורש, עצבות ומרה שחורה

נעשה  נמי ולכ� ,ג"י כה"זה ממעלת עשיה שע ועדי�בנו הסג� 
פעמי� דייקא משו� שכא� בא להסיר ' י הזאה ז"זה ע

טומאת חטאי� וטומאת מת שה� בחינת טהרה וכמו 
 מה�' אע שבועות שכל ספירת העומר שב ,נקיי�' שמצינו ז

י שריפת הפרה שענינו לשרו� "שבעה ימי� ולכ� כל זה ע
  .ולבער הטומאות והחטאי� והרוש� שלה� מ� העול�

בא שא� רוצי� להפטר מהחטאי� לגמרי אז צריכי� ולרמז 
נ יזכה "י מסי"וע, נ"נ לזה כי שריפה היא בחינת מסי"ג� מסי

ולכ� נמי , ג"לתשובה ומחילה וטהרה וחיי� טובי� ברו
ל "כולה בשלימות כי התשובה צ ולבערה צריכי� לשורפה

כדי שלא ישארו מה� איזה  הוביעור השריפתכ� בשלימות ו
י שנמחקו "וע, ת"ו מעבודת השי"ו ויופרעו שוב ח"רוש� ח

היפ� טומאת , בשלימות אז הוא כבריה ונשמה חדשה בגופו
 ולכ� מצרפי� אליה ע!, ויזכה לטהרה, מת שפרחה נשמתו

י ה� כא� וה� גבי מצורע "ארז ואזוב ושני תולעת כפי שפירש
ג י שהתגאה "שענינ� לומר שכיוו� שחטא ע ,כ באלו"שצרי� 

י שישפיל את עצמו כאזוב "כארז לכ� תיקונו הוא ע
  ,וכתולעת
בא  ז"י אדמימות שהיא בחינת גאות ועי"שחטא עולהעני� 

כי  לבחינת שלא עלה עליה עול שחסר לו עול מלכות שמי�
כיוו� שהוא מתגאה קשה לו לקבל מרות אחרי� עליו לכ� 

לתק� הגאות  ל"הנוצרי�  ש"מגאות מחסר מקבלת עו
 כ"אשר עו, בשלימות ש"משמחמתה לא עלה עליו עו

תקנתו שישפיל עצמו כי חטאי� נובעי� מגאות ה� הגלויה 
ז את כול� יש לו "עכ ,וה� זו שפעמי� נסתרת בצפונות הלב

ולכ� אלו , עמה� ארז אזוב ושני תולעת לתק� ולכ� יביא
שני תולעת ' אזוב הג' הב ע! ארז' הדברי� ה� שלושה הא

 אלפי�' ש ג"מ הדרש� שהוא ע"הביא מר י"שאמנ� רש
הוא רומז לברכה  'גל ש"ל י"אבל  להנ, שנפלו בעגל

ה כלי "משולשת היא ברכת כהני� וכידוע לא מצא הקב
, י ענוה"� הוא עושלו, לישראל אלא השלו� מחזיק ברכה

ולכ� אלו השלושה שה� רומזי� על ענוה ה� ג� רומזי� 
ואז זוכי� , ש ברכה משולשת"ולכ� ה� שלושה ע, לברכה

כי , לתכלית הפרה אדומה לקדושה וטהרה ותורה וחיי�
ויח�  ,ת"וטהרתה כמו לפני מ, שלו� ואחדות סיבה לתורה

ו ומעתה ג� יוב� למה ז, כאיש אחד בלב אחד, ש� ישראל
הפרה מטהרת טמאי� ומטמאה טהורי� כיוו� שענינה 

לכ� שריפתה , לכלות ולשרו� טומאת החטאי� והמיתה
שהוא נכנס ' דומה למי שנכנס להוציא ולפנות זבלי� שאפי

א� , שבגדיו מתלכלכי� משהו ז בעל כרחו"כדי לנקות עכ
כא� זה השור� את הפרה והחטאי� מתלכל� מה� משהו 

אבל טבול יו� וכיבוס בגדיו נצר�  ואמנ� לא טומאה חמורה
הוא דוקא משו� שעסק בטהרת טמאי� לכ� עמו טמאת 

י "ששורפי� אותה דייקא כי ע העני� וזהו נמי ,טהורי�
שנעשית עפר ואפר סר כח הטומאה מהחוטאי� ששבו כי 
הטומאה אינה יכולה לשרות על ענווי� שה� כלו� בעיני 

יה פחותה שלכ� אי� השד שולט על בר' וכדאי, עצמ�
י שנעשה "ולכ� ע, מכעדשה כי אינ� מכניעי� עצמ� לקטנות

דושה ממילא סר הטומאה של קעפר ואפר בחינת ענווה ו
מ "ומ, ז א� מטומאת מת החמורה"עי חטאי� ונטהרי�

העוסק בה נטמא כי סו� סו� עסוק בביעור הרע ונוגע בו 
  ,משהו

יעור ק היות שיש בה ב"נמי עושי� זה בחו! ולא בביהמולכ� 
א לעשות "כ שנוגעי� בו ומתלכלכי� משהו ממנו לכ� א"הרע וע

מ עושי� זה נוכח "ומ, ק שלא ללכלכו בלכלו� זה"זה תו� ביהמ
נ ותשובה וענוה "י מסי"הבית מרחוק היות ששריפת הרע ע

 ,חדש כראוימת וקבלת עול מלכות שמי� "וביטול עצמו להשי
י� בכוונה לכ� עושי� כל זה נוכח פתח הבית וקודש הקדש

 ,"מי� חיי� אל כלי" נמיולכ�  ,קדושה של תו� הבית וקדושתו
שמי� רומז  'קני� לבעלי התוסזדעת בכ "לרמז מעי� מש

חיי� ה�  ת"דש "למי� והוי כל צמא לכ"כ "ק כמש"לתוה
למוצאיה� ולכ� אל כלי שהוא השלו� שהוא כלי קיבול לברכה 

ט שמי� ה� ובפר ת"ולתורה כמו שהיו ישראל באחדות לפני מ
ל שה� מניחי� מקו� גבוה והולכי� "כמו שארז ,בחינת ענווה
י ענוה זוכי� לתורה וטהרה וקדושה ונטהרי� "וע ,למקו� נמו�

י "למוצאיה� ולכ� הוא ע ה� חיי�ת  ש"ה� ד ,מטומאת מת
ז לא יהיה "י ענווה עכ"שהוא ע' מי� חיי� דייקא לרמז שאפי

ושמחה בחינת  ו אלא בחיות"ח ש"רמשו� הא בעצבות ומ
כ "בה ע� שמחה כמשוושאבת� מי� בששו� וענווה של

וזה יביא לו השמחה והטהרה  ,"ישמעו ענוי� וישמחו"בתהלי� 
ש מחילת חטאי� וחיי� טובי� "ל תורה ויר"וכל הטובות הנ

 .ר"אכיה. ושלו�

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
  'א' המש� מעמ

באר דוקא והכל עני� עילאי ושורש�         
ולכ� ', בתורה ומצוותי' שתול בבית ה

� שאי� "אי� די� טומאה וטהרה בעכו
רק בישראל , לה� שייכות בגווה

אדוק במצוות התורה לו שקשור ו
  .שיי� מצות הטהרה

תאמרו לה� חוקה היא וגזירה ולכ� 
וזה הכוונה מוני� את , היא מלפני

ישראל שמני� ישראל כנגד מני� 
אותיות התורה ועל כל מצוה יש להבי� 

למצוות טעמה והקשר בי� ישראל 
מ הדרש� "ל בטע� ר"ז י"ועפי, התורה

י "שהפרה כפרה על מעשה העגל עפ
שלא היו ישראל  :)ז ד"ע(איתא מה ד

ראויי� לאותו מעשה אלא כדי להורות 
דהנה מצות עשה של , תשובה לרבי�

כ לא נתפס בשכל הגשמי "תשובה ג
ז ש� מצוה ושיקבלו שכר על "ע' שיהי

והלא , מתוודי� על עוונינומה שאנו 
ה שמקבל "עלינו החוב להודות להקב

ואולי זה הכוונה [. אותנו בתשובה
 א שיי� בגוי היינו שיהיה אצלושתשובה ל

] מצוה ושיקבל שכר לא שיי� אצל גוי
ומעשה העגל בא להורות 

להורות שיש ' תשובה לרבי� פי
וזהו חוקה . מצוה של תשובה

פרה שהיא ' וכ� פר, אצל הגויי�
כ חוקה אצל "תורת הטהרה ג

וזהו תבוא אמו היינו , האומות
טהרה שהיא לא נתפשת  -פרה

לקנח ' בנה פיבשכל ותקנח צואת 
שכל , צואת חטאי בני ישראל

רק להורות על ' מעשה העגל הי
מצות תשובה לרבי� שג� לא 

וזהו לפני , נתפסת בשכל אנושי
מי את� מטהרי� ומי מטהר 
, אתכ� אביכ� שבשמי�
שטהרת ישראל היא טהרה שאי� 

כי א� , לה מקו� בשכל אנושי
טהרה שמקורה מאבינו 

ונזכה לטהר לבבינו , שבשמי�
  )ה"חקת תשס(. לעבדו באמת

***  
הויקחו  י� פר פרה . אל ל� אני מגלה סוד 

ה "י). ילקוט(חוקה  ולאחרי� היא ל דהנ
זה סדר טהרות  ) שבת לא(דעת  ולכ� .

א לדעת "דעת א' ז שלא השיג בחי"כ
שהי"כ משה רבע"משא, טע� טהרה ' ה 

ג מ והשי הדעת  ה יכול "מקור  ט שערי בינ
 )ה"תשס( .להשיג סדר טהרות 'הי
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 מתולדותיו

 המגיד מברודי"או " ק"המהרש"שלמה קלוגר המכונה רבי 
ו "נולד בשנת תקמ, "כמו שבני עירו נהגו לכנותו

 עיר קטנה במדינת פולין שבאימפריה הרוסית, בקאמרוב
היה רבה של ש, יהודה אהרון קלוגר גאון רביה, אביול

 .העיר

עוד בקטנותו ניכר בו שנוער לגדולות וכאשר היה בן שש 
עד היותו בן . שנים כבר החל לחדש חידושי תורה בהלכה

שכן יתרונו הגדול על כל בני גילו , ג שנים למד עם אביו"י
הביא לכך ששום מלמד לא הרהיב עוז בנפשו לגשת 

 .החריף-הינוקא- עם-מודולל

בה דרש , שמחהכאשר הגיע לבר מצווה ערך אביו משתה ו
כל  את בנו דרוש עמוק בחריפות ובקיאות שהפליא

זמן קצר אחר כך נפטר אביו ורבי שלמה נותר . שומעיו
אמו ששמרה עליו כעל . יתום בלא אב ובלא רב ומורה

לעסוק  ומאודו הוא אך ורקבבת עינה ראתה שרצונו 
נענתה בחפץ לב לבקשתו ושלחה אותו לעיירה ו, בתורה
כדי שיוכל , ו גדולי הדור וחכמי ישיבותבה ישב', זמושץ

 .לעלות עוד ועוד במעלות התורה

ד "הלך ועמד לפני הראב, בהיותו צעיר לימים, בעיר זרה
כשראה . וביקש ללמוד בישיבתו הגאון רבי מרדכי ראבין

איך אוכל לקבלך " :התפלא מאוד ואמר לו, אותו הגאון
שנה שהרי קטן אתה וכל תלמידי בני עשרים , לישיבתי

רבי שלמה לא נכנע ". ויותר וכבר מילאו כרסם בתורה
והמשיך בהפצרותיו עד שנעתר הגאון להעמידו במבחן 

צורף מיד אל הישיבה בין  והוא, שבו נתגלו רוחב חכמתו
ישיבתו שם לא ארכה זמן  .והחריפים- הגדולים-הבחורים

רב משום שאופן הלימוד בה לא תאם את שכלו ומהירות 
זב אותה ולמד בעצמו בבית המדרש של והוא ע, תפיסתו
הסוגיה הקשה    תוך שמונה ימים גמר ללמוד את. העיר

עם ) .במסכת פסחים דף יד(חנינא סגן הכוהנים   בדברי רבי
תוך , וכל שיטות הקדמונים עד האחרונים ם"הרמבשיטת 

  ...שהוא מפלפל בה לעומק
ד שנה "אשר טרם מלאו לו י, בקיאותו של עלם צעירדבר 
, פול ובסברא ישרה בסוגיה חמורה כזו ובזמן כה קצרבפל

הרב יוסף עשתה לה כנפיים והגיעה גם לאוזנו של 
וידידו של ', משנת חכמים'מחבר הספר  הוכגילרענטער

הוכיחו הרב , משבחנו ועמד על כישרונו. אביו
על שלא התייצב אצלו מיד עם    הוכגילרענטער קשות

יראתי לגשת אל : "רבי שלמה מצידו ענה. בואו לעיר זו
אדוני מרוב פחדו ומהדר גאונו ואנוכי צעיר לימים 

  ."ואיך יעיז קצוץ כנפיים לעוף מול הנשר בשמים, ולתבונה
יום והלאה לא מש מביתו של רבי יוסף שדאג לכל מאותו 
. הוא שלימדו והיה לו לאב ולמורה גם יחד. מחסורו

ה מ'ששאלו  )הן בגיל והן בחכמה(לתלמידיו הגדולים 
השיב הגאון כי לקבל תורה בא ואף ', לילד קטן זה בינינו

מקווה הוא כי ראש לשבטי ישראל , כי קטן הוא בעיניהם
מאז והלאה חלקו לו התלמידים כבוד והיה יושב . יהיה

. תמיד בראש התלמידים ומפלפל עם רבו כאחד מהגדולים
, ספרא, ירושלמי, ס בבלי"בשנים אלה מילא כרסו בש

 .וטור שולחן ערוך, ם"הרמב, מכילתא, אתוספת, ספרי
רבי יעקב קרנץ ק "הה, באותה עת הגיע לעיירה הרב הגדול

שפתח בפניו גם הוא את אוצרות  'המגיד מדובנא'המכונה 
  . חוכמתו

, מדרש תנחומא, שלמה החל לומד גם דברי אגדהרבי 
ימים טובים אלה , לדאבונו .ספרי קדמונים ועוד, ילקוטים

ו שנים נפטר רבו הגדול "בהיותו בן ט. לא ארכו זמן רב

  
  

ל 'ק רבי מאיר"סיפורים ואמרים אודות קשרי ידידות עם ההלקט 
  מפרמישלאן

שכשרבי שלמה עזב את ברודי וקיבל הרבנות בעיר ברעזשאן מסופר 
ע "זי מ מפרמישלאן"רק "שלח אליו הה, הוא היה חולה אנוש מאוד

ברצונו להבריא כמקודם עליו לעקור מברעזשאן  למסור לו שאם
אך לא לקבל את עול הרבנות דשם ולא לחלק היתרי ' ברודי'ולחזור ל
ואכן הוא חזר לברודי וכל ימיו לא קיבל הרבנות בברודי ולא . הוראה

על אף שהיה גאון עצום וחכם מופלג בכל , חילק היתרי הוראה
צדוק הכהן ' רק "מקצועות התורה ומכמניה עד שמסופר בשם הה

ע שהעיד שראה בעצמו ארבעה אנשים שכתבו בפניו "זי מלובלין
פ "והכל ע, תשובות על שאלות סבוכות בעניינים הלכתיים שונים

 בבת אנשים לארבעה תשובות מכתיב דיבורו בעת וברגע אחד שהיה
 חשב הוא אחת כ היה גדול חריפותו ושנינותו של רבינו שבבת"כ. אחת
ל רבינו באמת התנצל לפני גאון אחד "ומפני הנ... תסוגיו ארבע על

שהטעם שאינו יכול לחלק היתר הוראה בגלל ציווי קדוש שאסר עליו 
וסיים במכתבו שהגם שלא יכול לירד לסוף דעתו , מ מפרמישלאן"ר

אך כשעוד היה רבינו ". אבל למיחש מיהו בעי"ועומקו של רבי מאיר 
ספר תלמידו רבי מאיר כמו שמ, בברעזשאן חילק היתרי הוראה

כי : ל"וא, דייטשמאן לבנו של רבינו רבי אברהם בנימין בהרב שלמה
יש לו היתר הוראה מרבינו שלמה על אף שאביו לא נתן היתרי הוראה 

אולם את זה קיבל שם בברעזשאן עוד , ל'מאיר' עוד עקב פקודת ר
  .מ"קודם הוראת ר

***  
 שלמה ‘ר לגאון ע"זי מפרמישלאן מאיר ‘ר הצדיק  כתב אחת פעם

 בכפר שניהם ונתוועדו ,איתו להתראות שרצונו, מברודי ל"ז קלוגר
 ‘ר הצדיק התאכסן כפר לאותו באו כאשר. לזלוטשוב הסמוך אחד
 את מ"ר הצדיק שלח. אחר בבית ק"מהרש והגאון, אחד בבית מאיר

 מהם מי ,תורה דין פי על שיאמר ק"מהרש הגאון את לשאול משמשו
 השיב. אורים כאן ששניהם מאחר, לחברו שלום קדיםלה לילך צריך
. שלום לו להקדים ללכת מאיר ‘ר הצדיק צריך התורה פי על כי, הגאון
 של למקורה ממנו שאל כך אחר. הגאון פני לקבל והלך הצדיק כן עשה
 לקראת משה ויצא" בתורה מקורו זה דבר :הגאון והשיב, זו הלכה
 הוא וכן, י"רש ופירש )ז, יח מותש" (לשלום לרעהו איש וישאלו חותנו

, שניהם היו במדבר שם והנה". משה זה? איש הקרוי מי" במכילתא
, אני כסבור ,יתרו לשלום לשאול משה הקדים ומה, בדרך, ויתרו משה
, קצרה דרך הלך ומשה, הנה ועד ממדין רב מרחק הלך שיתרו מפני
 בר מרחק נסעתי אני ובכן. יתרו בשלום תחילה משה שאל לכן

 שלום לי מגיע כן על, מעירו פרסאות איזו רק נסע וכבודו, מברודי
  .קודם

***  
חסידי שכיהן שם למורת רוח חלק  רב בדבר מחלוקת פרצה בלנצוט

 את הצדדים שני הגישו. הרבנות מכס להורידו והם רצו, מתושבי העיר
 דין לפי יפסוק שהוא, ברוד של רבה, קלוגר שלמה' לר עצומותיהם

 מכתב מפרימשלאן מאיר' ר כתב. פרימשלאני חסיד יהה הרב. תורה
 הרב כי רואה הוא קדשו שברוח לו כתב היתר ובין קלוגר שלמה' לר
: קלוגר שלמה' ר לו ענה, ברב חכמים שמנו המעלות בכל מחונן הזה

 – אומר המודעי אלעזר' ר. בנבואה – תחזה ואתה: נאמר במכילתא
 רוח בעל לך אין והנה. חכמים בה שחוזין זה במחזה, באספקלריא

 המודעי אלעזר' לר נהירא לא זאת בכל, רבנו ממשה גדול הקודש
 אלא, הקודש רוח פי על אותם שיבחר, בנבואה פירושו – תחזה ואתה
 ודם בשר מנהיג של פעולותיו כי לך לומר. חכמים בה שחוזין במחזה
 נואי והציבור הציבור על הוא המנהיג כי, בשר בעיני להעריך צריכים
  .נביא

שלמה בעיר  נוט נפטר רבי"דראש חודש תמוז תרפ' א, בסיוון' ליום ב

כרעא  לא בנויאת מקומו כרב בעיירה ברודי מ .ברודי זקן ושבע ימים
  .רבי שמואל בנימין קלוגר דאבוה הגאון

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 
 

שלימדו תורה ונתייתם גם מאמו והוא נותר גלמוד 
 .ובודד

שימש כרב בכמה   לאחר כהונתו בעיר קולקוב
ז עבר לכהן "בשנת תקע .קהילות פולין ובגליציה

פ "ברבנות בעיר יוזעפוף ולאחר מכן משנת תק
משנפטרה רעייתו בשנת . כיהן כרב העיר ברודי

ח נשא לאישה את הרבנית פריידה שהייתה "תקצ
בתו של רבי אריה מרגליות מהעיר דובנא וממנה 

ה "בשנת תר .אברהם בנימין קלוגר, ד לו בנונול
זמן קצר לאחר . נקרא לכהן ברבנות בעיר ברעזאן

. הגיעו חלה במחלת הטיפוס בצורה קשה ביותר
למרות שהרופאים נואשו מחייו החל רבי שלמה 

 מימש את הבטחתו, משהחלים. להתאושש
עיין בהמשך  –ל מפרמישלאן 'שהבטיח לרבי מאיר(

יעזוב את רבנות  - יבריא  שאם, )הסיפור המלא
אב בית דין , שם היה לדיין, ברעזאן וישוב לברודי

  .ומגיד מישרים
כתב אלפי תשובות ולמעלה ממאה שלמה רבינו 

 ריש אומרים שחיב. ספרים בכל מקצועות התורה
כשלושים . 'שלמה'ספרים כמניין שמו  375

על  –" טוב טעם ודעת: "בהם, מחיבוריו נדפסו
על " חידושי אנשי שם", שולחן ערוך חלק יורה דעה

ספר "ו" מהחכמת של"ע חלק אבן העזר "שו
, חידושים על שולחן ערוך חלק אורח חיים - "החיים

, חידושי הלכה והגדה על מסכת נידה -" ימי נידה"
" האלף לך שלמה ת"שו", על התורה" אמירי שפר"

יחד עם כל זאת . ע ועוד"על ארבעת חלקי השו
עסק בטרדות הקהילה שהתדפקו על דלתותיו 

רופוס והקדיש מזמנו להיות אפוט, מבוקר עד ערב
  .לעניים ואביונים

היה פסק דין , המקרים שנתפרסמו בימיומבין 
 היה מדובר. שעורר רעש גדול בעולם היהודי

, באלמנה ליהודי שלא היו לו לא בנים ולא אחים
באה חמותה וטענה כי . ורצתה להינשא שוב

היה בן מאשתו הראשונה  )אביו של הנפטר(לבעלה 
איננה , הולכן כל עוד לא תקבל האלמנה חליצ

כשהגיע העניין לפני בית דינו של . יכולה להתחתן
חקר ומצא שאין ממש בעדות , רבי שלמה קלוגר

הדבר , כאמור. החמה והתיר לאלמנה להינשא
  . עורר רעש רב והיו עליו עוררין

ק את "מקיפה ומנומקת קיבל המהרשבתשובה 
רבי שלמה זלמן , הסכמתם של רבי עקיבא אייגר

לייב הורוביץ ורבי יהושע  רבי אריה, ליפשיץ
  . ד"העשיל באב

אשר , אותה אלמנה. הדין קיבל חיזוק משמייםפסק 
קודם לכן הייתה נשואה במשך שתיים עשרה שנה 

נישאה לבעל קשיש שהתגרש , ולא זכתה לפרי בטן
והנה הרתה , משתי נשים ולא זכה גם הוא לילדים

בת עוד בטרם הסתיימה שנת  ונולדה לה היא
  .ראשונהנישואיהם ה

וחריפותו של רבי שלמה נודעו בכל גדולתו 
גם בין הגויים שפנו אליו לקבל את חוות , העולם

דעתו והכרעתו בעניינים שונים בהם התעורר ספק 
רבי אפרים זלמן  הגאון גם. אצל שופטיהם

: מרגליות נהג לשלוח אליו שאלות ואמר עליו
 רביהגאון  ". ל"כמו הנודע ביהודה ז   ידיו רב לו"

הגאון " :תארו' נתיבות המשפט'יעקב מליסא בעל 
  ."מופת הדור, המופלא

  ע "זי ק רבי שלמה קלוגר מברוד"הגה
  )ט"רכת( סיו� 'ליומא דהילולא 
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  )ט"תר(אוצר החיי� ' ד אירשא ב"ר יצחק קיצע אב"רבי חיי� ב –
  )ד"תקס(זקינו של רבי שלו� מבעלזא ר משה "רבי יהודה זונדיל ב

  )ט"תרכ(ר יהודה אהר� מברוד "ב קלוגר רבי שלמה
  )ט"תרמ(ועוד ' ת נפש חי"ר אברה� יהודה שו"ד קאליש ב"רבי חיי� אלעזר וואקס אב

  )ח"תרס(ר מרדכי מנדבורנא "מקרעטשנ� ב ראזענבוי� רבי מאיר
  )ז"א בתקפ"וי ג"תקפ(ושמש מאור ' ר אהר� הלוי עפשטיי� ב"רבי קלונימוס קלמ� ב –

  )ג"תר(ס "החת' ר אליעזר זוסמ� תל"רבי מרדכי אפרי� פישל סופר מפרשבורג ב
  )ו"תקצ(ק טאפאלטשא� "ד דק"רבי דוד צבי קאצבורג ראב

  )ו"תר(אוצר חיי� ' ר יצחק ב"ד אירשא ב"רבי חיי� קיצע אב
ס "החת' ותלס ברכות יצחק "ר אברה� מבאניהאד מח"ל פולק ב"רבי יצחק זעקל סג

  )א"תרנ(
  )ב"תרע(א מקאליב "ק רי"נכד הה -ק בשאמשא�"רבי יצחק אייזיק טויב דיי� דק

  )א"תרע(הכתב סופר ' ר בנימי� תל"ד גראסווארדי� ב"רבי משה צבי פוקס אב
  )ב"תקמ(ד מטערסדור� "ר לייב אב"רבי נת� נטע פראנקפורטער ב

  )א"א תרס"וי ה"תרס( למהעטרת ש – ר מאיר נת� הלברשט� מבובוב"רבי שלמה ב
  )י"אלפי� ש' ב(ה "יוס� צדיקא ב� יעקב אבינו ע –

  )ה"תקכ(א "זיע' ט הק"ר יצחק מזאלקווא תלמיד מר� הבעש"ב אדנקורבי נחמ� מהור
 ר יצחק אהר� איטינגא"רבי מרדכי זאב ב )ב"תקל(ד פרעסבורג "רבי נת� נטע מצאנז ראב

ר מרדכי "מג� אברה� ב' רבי אברה� המגיד מטריסק ב )ג"תרכ( ת מאמר מרדכי"שו ממחברי מפרשי הי� מלבוב
  )ט"תרמ(רנובל 'מצ

  )ג"תשס(ר יוס� "רבי צבי מאיר פאנעט מדעעש ב )ח"תרע(יקוב 'ר נפתלי חיי� מדז"ב הארווי! רבי אליעזר ניס�
ר צבי הירש "ב ד מע! וגלונא"רבי שלמה דב אב )ז"תע(ר יחיאל מיכל מלבוב "רבי מנח� מנדל מפאטיק מברעזא� ב –

רבי יוס�  )צ"תר(ר יחזקאל שרגא משינאווא "לייבוש מטורנא ב' רבי ארי )ה"תקמ(האלבערשטאט חת� הפני יהושע 
  )ד"תשנ(ר לוי יצחק שניאורסו� מליובאויטש "רבי מנח� מנדל ב )ב"תשמ(י לייקוד "ר אהר� ר"חיי� שניאור קוטלר ב

  )א"תתקל,א "ד( 'י הק"רשחת�  ת"ר מאיר מרומרוג הר"רבינו יעקב ת� ב –
ר מרדכי ריינמא� "רבי יעקב ב )ה"תקס(ההפלאה המקנה ו' ב הירש מטשורטקוב ר צבי"הורווי! ב הלוי רבי פינחס

  )ג"תר(ר ברו� הברו� טע� "רבי יהושע העשל פרענקל תאומי� מקאמארנא ב )ד"תקע(ד נאראל "אב
  )א"תרמ(מקאביל ' ר יעקב ארי"רבי ישראל מסטביחוב ב

  )�"תש(בית הלחמי  –ר חיי� יהודה "ד קטמו� ב"יהושע סגל דייטש אברבי 
   )ט"תרנ(ערו� לנר ' מ לב"ר יהודה הילדסהיימר תלמ"רבי עזריאל ב

  )ו"תשנ(ב "ר מאיר יוס� מב"רבי חיי� משה מנדל ב
  )ב"צ כתב תר"ה ובז"תר(ר מאיר הלוי מאפטא "רבי ישראל מסטאשוב ב –

  )ט"תרכ(וועש ד הע"רבי פייבל טרענטשינער אב
  )ע"תר(ר יחיאל מיכל מאשקוויטש "ח מצאנז ב"רבי בצלאל יהושע מגלינא חת� הד
  )א"תש(ר אברה� "רבי עזריאל מאיר אייגר מלובלי� ב

  )ז"תקט(ט אלגאזי "ארעא דרבנ� אבי רי' ט ב"ר יו"רבי יעקב ישראל ב –
  )ה"תרל(יקוב 'א מדז"צ מרופשי! ור"רנ' ר מיכל תל"רבי ברו� נאנאשער ב

   )ג"תרמ(ת "חמדת דוד עה' ר יחזקאל מקוזמיר ב"רבי דוד צבי מעיר חדש ב
  )ו"תרפ(לקט עני ' ר יעקב שמשו� ב"סוב באמק האגר רבי משה
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  בחורי�\החינו� לספרי קריאה לילדי�: בנושא
ולתורתו ונשמעי� לקול ' � להה בבתי� הנאמני"כיו� ב .ש

ומונעי� מהילדי� משחקי� שוני� כמשחקי  -החכמי�
שהרי כל אחד מתחנ�  -ו בל יראה ובל ימצא"מחשב שח
ובקול רעש גדול התפללנו ' לבני� זרע בר� ה' ומבקש מה

והיות , ולתורתו' ח סיו� א� ורק לילדי� נאמני� לה"בער
בה אוסי� בגליו� חשוב זה נכתב בנושא התקשורת בהרח

כ "מה ע� ספרי קריאה למיניה� בא� יש בזה ג -לשאול
בכל פינה ושכונה יש כיו� ספריות . 'הלכתחילה אסור וכו

כ "וא', וג� יש חדרי� או כיתות שיוזמי� ספריות וכדו
אכ� יודעני שחוב קדוש , הייתי רוצה לדעת היכ� הוא הגבול

 .להנחיל לילדי� לחזור ולשנ� דפי גמרא משניות הלכה
, שהוא כיו� לש� ולתפארת" פרקי חינו�"כ על ה"ושוב ייש

  )ט אשדוד.מ(. לקוראיו הנאמני�
התשובה אי� וכיצד לחנ� , שאלת חכ� חצי תשובה .ת

ילדינו בכל צעד ושעל הוא אמת וכ� נאה וכ� יאה תמיד 
נתחיל קוד� בדבר החיובי של סיפורי צדיקי� . להתבונ�

 ק"בתוהכ "כמש אשר יש בה מעלה יתירה לחזק האמונה
ולמע� תספר באזני בנ� וב� בנ� את אשר ", בפרשת בא

אשר שמתי ב� וידעת� כי אֹוֹתַתי התעללתי במצרי� ואת 
ומזה נלמד , ואי� מקרא יוצא מידי פשוטו -"'אני ה

' החשיבות לספר לילדינו על הניסי� והנהגות שעשה ה
  .'ז ידעו את ה"ועי

 �ר בעני� יציאת לספ: א"מצוה כ ספר החינו�מובא בוכ
כדי שיתעורר לבו בדבר כי בדיבור .. מצרי� לעני� המצוה

כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתינו .. יתעורר הלב
ת וכי השגחתו "ומקיי� האמונה בידיעת השי.. ובאמונתינו

 מסופרכמו כ� . ש"ויכלתו בכללי� ובפרטי� כול� עיי
מגדולי ישראל שה� מפע� לפע� היו מספרי� 

קדוש בהקדמה לספר . 'סיפורי צדיקי� וכדו, יה�לתלמיד
  :מביא כדלהל� אלה המאמרי� ישראל

ק "ושמעתי מהרב דק": "ט"שבחי הבעש"איתא בספר * 
כל מי , אמר ט"מר� הבעשש, פולנאי ומהרב דקהילתינו

  ".שמספר בשבחי הצדיקי� כאילו עוסק במעשה מרכבה
תהלי� (אנו מוצאי� : ביאר ואמר א"י� זיע'ק מרוז"הרה* 

" 'הללו את ש� ה"ה בתחילה אמר "שדוד המל� ע )קלה
מקדי�  )תהלי� קיג(ובמקו� אחר ', הללו עבדי ה, כ"ואח

, כ הללו את ש� ה"ואח' הללו עבדי ה" לומר ששני '
וזה שמרמז הכתוב . ההילולי� שקולי� ומקבילי� זה לזה

שתי הקבוצות של  -"מקבילות הלולאות" )ה, שמות כו(
שתיה� שוות  -"אשה אל אחותה", ת זו לזומקבילו" הללו"

  .לטובה
לספר : ה ואבוא"חיי ד' פר" תפארת שלמה"ק "בספה* 

בשבח� של צדיקי� להלל� ולשבח� זהו רצונו יתבר� 
הללו עבדי "הפסוק ' וזה פי' מפני כי ה� התורה וכו, שמו

ה�  -'מה שמהללי� עבדי ה: פירוש, "'הללו את ש� ה', ה
  . כי זהו רצונו', מהלל ש� השהוא כמו ש, הצדיקי�

כי מצוה גדולה , ט כתוב"נ' סי' חלק ו ס"ת חת"שווב* 

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

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

  . לספר בשבח צדיקי�
כי קריאת סיפורי תולדות : "ל"זצ ק החזו� איש"הגהבש� * 

הצדיקי� מביאה לידי יראת שמי� והתקדמות בתורה 
  .)ג"פתיחה לספר תולדות יעקב עמוד י(" ובתיקו� המידות

א באגרת "שליט רבי חיי� קנייבסקיו� הגדול וזה לשו� הגא* 
וכבר : ל"זצ הסטייפלערק "ברכה לספר תולדות יעקב להגה

נהגו רבי� וגדולי� לכתוב תולדות גדולי ישראל כדי ללמוד 
ממעשיה� וג� מביא ליראת שמי� בראות עד כמה ה� 
התאמצו בכל כוח� לעשות רצו� אבינו שבשמי� וכמה 

ה ואי� ל� ספר מוסר עדי� מזה ביד� בז' סייעתא דשמיא הי
פ נח ואלה תולדות נח מה ה� פירותיו של "ר ר"ל ב"ואחז

  .ל"צדיק מדות ומעשי� טובי� עכ
ידועי� ומפורסמי� כמה גדול הכוח והעוצמה שיש והדברי� 

לסיפור ע� שורשי� בפרט בליבות טהורי� שמכניס חשק 
 ני�'ר מויז"ק אדמו"ככמרגלא בפומיה של ' לעבודת ה

א כשהיה מספר לפרקי� בהילולא דצדיקיא היה "טשלי
מסיי� ואומר כדאי לנו שנתבונ� כיצד קרוצי חומר התעלו 

נלמד מה� למה שילוד אשה מסוגל . והגביהו עצמ�
והתכלית החזק הוא האמונה ולהלהיב הלבבות , כשמתאמ!

להתחמ� באור� של צדיקי� להדבק במעשיה� הטובי� 
  .וליל� באורחות צדיקי�

שחבל להלעיט את , ע� הכשר' יש סוג ספרי� אפי תזאבכל 
ובה� "שמחוייבי� ל )בחורי�(פ לאלו "עכ, הראש בשטויותיו
זכור לכולנו המעמד הנשגב ע� רבבות , "נהגה יומ� ולילה

ע ודבריו "תמוז תש' פרשת חקת ב' אלפי ישראל ביו� ה
א "שליט שבט הלוי"ד בעל "פוסהחוצבי להבות אש שדרש 

ו , כשחלה רבי אליעזר :)ברכות כח(' בגמ: ל"בזה נכנסו תלמידי
ונזכה בה� לחיי , למדינו אורחות חיי�, רבינו, אמרו לו, לבקרו

מנעו בניכ� מ� ' -בתו� הדברי� -אמר לה�, העול� הבא
מנעו , 'דבר זה הוא התנאי הראשו� ללימוד התורה. 'ההגיו�

כי אי אפשר שתיקלט התורה בלב כל ב� ', בניכ� מ� ההגיו�
א� רוצי� בד בבד להכניס בה� את טומאת , ת בישראלוב

, ומטמט� את הלב, שהוא מטמא את העיניי�, וזוהמת הדור
  .ל"עכ. ושוב אי אפשר שתקלט בה� התורה

קורא ספר שהוא ' בחור וכו\הוא הדבר והוא פשוט כשילדכ� 
" ע� זו יצרתי לי תהלתי יספרו"לא נחשב כדברי הנביא 

  .)ישעיהו(
כשלפעמי� יוצא לאנשי חינו� לטפל  הוכיחהניסיו� 

כשמדובבי� אותו הוא , בחור שלא עולה במסילה\בילד
' בשקיקה עד שעותי )ע� הכשר(מספר שקורא ספרי� 

כ כיצד יהיה בכוחו להשכי� קו� "וא, הקטנות של הלילה
. ?ומפרשי�' י ותוס"רש' הק' וכיצד יבי� מהל� בגמ, בבוקר

ואז , אתמולכשהראש תפוס מסיפור המתח של ליל ה
  .במקו� ראש צלול ראשו כבד עליו ועיניו נעצמות מעייפות

סיפורי צדיקי� שיש לה� תוכ� ומסר שמכניסי� יראת מילא 
אולי מיועדי� ספרי קריאה אלו בשביל , שמי� בלב הקורא

מה לכה� בבית "אבל בחור שלומד תורה , "בית יעקב"
ספרי קריאה הנקראי� במתח או כסיפור , "הקברות

  .לא מביא יראת שמי�, שכי� שקשה להינתק מזהבהמ
רבי עקיבא אומר ' משנה א' פרק י במשנה סנהדרי�נתבונ� 

בספר ... ובברטנורא פירש" א� הקורא בספרי החיצוני�"
שאי� בה חכמה ולא תועלת .. דברי הימי� של מלכי נכרי�

  .כ"ע. אלא ביזבוז זמ� בלבד

שר זה מיועד נכו� להרגיל בנחת שלא כל ספר ע� הכומאוד 
אבל הדר� , לילדי� שלומדי� בתלמוד תורה ולבחורי� בישיבות

, אי� וכיצד למנוע ספרי קריאה אלו יש לעשות זאת ע� דעת
  .דצרי� לזה סייעתא דשמיא מיוחדת

, "שאני מינות דמשכא" :)עבודה זרה כז(' פע� לפרש הגמשמעתי 
לפי הקושי , כיצד יידע האד� א� ספרי הקריאה הוא כהוג�

דכשיש שקידה ומשיכה יתירה לקריאה בשקיקה , להתנתק מזה
ו . צרי� לעורר זהירות לפי המשיכה היתירה יידע בנפשו שעלי

  .להמנע מזה
כי העצה היעוצה בעד האד� שידע : )קרח( אגרא דכלהק "בספה

, שיבחי� האד� בעצמו, להכיר ולהבחי� מהי מצוה ומהי עבירה
צוות באות� הענייני� כ ג� לשאר המ"כי בא� גדלה תשוקתו כ

א� א� , אזי הוא טוב, בוודאי מצוה כמו ציצית ותפילי�, שבה
יבי� לאשורו , כ לשאר המצוות"רואה שאינו משתוקק כ

הרי הוא , שהתשוקה הזאת לאותו עני� שנדמה לו למצוה
  .כ"ע, מפיתוי היצר להפילו במכמורת ותחתיה תעמוד הבהרת

לא זו היא הקריאה  -קריאה שמושכת יותר מדאי: לענינינו
ולצערינו " הרצוי"ל כמוב� שדברי� אלו ה� בגדר "המותרת וצ
כ צרי� להתייע� לדעת "וע, מרוב ההרגל" לא מצוי"לפעמי� 

כ חובת "והוא ג - כיצד להיגמל מההרגל של קריאה לא מבוקרת
ו , גברא לבדוק הדבר בח� וחסד ובטוב טע� שיהיו דברי

שרוצה להתעלות שיהא  שהרי לא נאה ולא יאה לאחד, נשמעי�
  . אבל רק בנחת לחנ� לזאת. לו שייכות ע� כאלו ספרי�

 �ת "יש לפעמי� שילדי� מביאי� ספרי קריאה לת. ניסיו�מתו
' ספרי, לכאורה נראה טוב ויפה, וקוראי� בו בשעת ההפסקה
, א� המציאות טופחת על הפני�, בכיתה ואי� מריבות בהפסקה

אז התלמיד אינו יכול עוד , כי אחרי הקריאה המהנה בהפסקה
, להתארג� ולהיות מרוכז בשיעור שהרי כל ראשו תפוס והזוי
, כדמיו� מנוע שלאחר גמר הפעלתו עדיי� גלגליו ממשיכי� לנוע

ת "ולכ� טוב ויפה שבהרבה חדרי� לא מתירי� בכתלי הת
ת ובספרי "נמלא בתינו בספרי יראת השי, אדרבה .'ספריה'

סיפורי� שנוכל ללמוד מזה , טרהסיפורי הצדיקי� קולעי� למ
ג� בספרי הרפואה מזכירי� שלפעמי� : במאמר מוסגר נוסי1(. המסר

ויפה שעה , קריאה לא מבוקרת משפיעה על הריכוז וגור� לה� התמכרות
הנני מדגיש כי בבתי� שלא הניחו דגש על יסוד , )אחת קוד�

יתייעצו כיצד בהדרגה ישנו את הגישה , חשוב זה מאי� כמותו
ו לעוותי "דלתקוני כוונתי בכתיבה זו ולא ח, ספרי קריאהל

  .ולזכור כי דברי חכמי� בנחת נשמעי�. ק"ודו
חובתינו להשתדל שילדינו ינצלו את הקריאה לדברי� ולכ� 

ולכ� , ו סת� להפיג שיעמו�"ערכיי� שיהא מזה תועלת ולא ח
לפעמי� לשאול כיצד עושי� זאת ואי� , צרי� לזה חכמת חיי�

דרכיה דרכי "ק "והנני חוזר ומדגיש דהתוה, ש בזה כלללהתביי
ובפרט , אשר על כ� יש להנחיל זאת דר� סייעתא דשמיא" נוע�

בבית שלא הושתת על יסוד חשוב זה וצרי� בהדרגה לרדת 
  .בכמות ובזמ� הקריאה של ספרי קריאה שאי� בה� כלו�

רי נעודד את ילדינו היקרי� שעדי� ורצוי לקרוא סיפו .א: לסיכו�
  .ושיפנימו דבר ערכי מקריאה זו] 'לפני השינה וכדו[צדיקי� 

שיהא לזה תכלית , נבקר את הספרי� שמכניסי� הביתה. ב
ה "ר שנזכה לצעוד בדר� שהקב"יה. הנרצה לאבינו שבשמי�

  א גוט שבת . רוצה שנעבוד אותו
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        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
מעוטר , החשוב והיקר כ האי גברא"מעל

ש אצלו "תורה ויר, במידות  מוזהבות
על כל , כליל המעלות והמדות, משולבות

מקבל כל אד� בסבר , מכיריו אהוב ומהולל
ני� ונכד לרב� של כל ישראל , פני� יפות

ונכד , ע"זי ק רבי משה לייב מסאסובק רבי משה לייב מסאסובק רבי משה לייב מסאסובק רבי משה לייב מסאסוב""""הרההרההרההרה
  ה"ה, א"ק מלעלוב זיע"למרנ� רבוה

    שמעלקאשמעלקאשמעלקאשמעלקא    שמעו�שמעו�שמעו�שמעו�רבני הנכבד רבי ה
  א"שליט ערבלי�ערבלי�ערבלי�ערבלי�

כלי מחזיק  ,ידידינו היקר והנעלה לבנוו
 א"רבינו שליטלמר�  מקושרו ברכה

  ו"הי יהושע דודיהושע דודיהושע דודיהושע דוד' ח ר"הרה
היקר  הב� -הנכדוסי איר לרגל שמחת
  צ"בשעטומ ג"עביצחק יצחק יצחק יצחק 

רוב  ח"לראות מה� ומכל יוצ ר שיזכה"יה
יפה יעלה   והזיווג תענוג ונחת דקדושה

וא� טוב וחסד יהיו מנת , לש� ולתפארת
  .ר"כל הימי� אכי �חלק

 

  מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
מעלת ידידינו היקר מחשובי לכבוד 

, ממשימי קו� "מרכז התהילי�"אברכי 
  בדרכיו ובמעשיו בתמימות 'עובד ה

  ו"הי שמעו� דעישמעו� דעישמעו� דעישמעו� דעי' רהרב 
רוד, , לבו לב זהב, היקר באנשי�ולבנו 

  צדקה וחסד בכל לב ונפש
  באר שבע -ו"היאהר� אהר� אהר� אהר�  'רח "הנה

שמחת אירוסי הנכד המופלג לרגל 
  ס"ש כרכא דכולא ביה צנמ"בתורה ויר

ג "ו עב"הי שמעו� אליר�שמעו� אליר�שמעו� אליר�שמעו� אליר�' ח ר"בהה
  צ"בשעטומ

שמחת אירוסי הנכדה בת ידידינו ולרגל 
  ו"הי שמואלשמואלשמואלשמואלרבי 

מכל  נחת דקדושהר שיזכו לרוב "יה
מתו� אושר ועושר ושמחת  ח"יוצ

והזיווגי� יעלו  .יהודית אמיתית תמיד
 .ר"יפה יפה אכי

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
נכד , כלי מחזיק ברכה, והנעלה החשובלידידינו 

  א"ק מלעלוב זיע"והברמרנ� ל
  א"שליט יוס, קאפיוס, קאפיוס, קאפיוס, קאפ' ח ר"הרה

  צ"שמחת אירוסי הבת בשעטומלרגל 
 ר שיזכה לרוב נחת והזיווג יעלה יפה יפה "יה

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ה"ע יוס,יוס,יוס,יוס, בת מרי� רחלמרי� רחלמרי� רחלמרי� רחלהחשובה האשה 

  . ה .ב .צ .נ .ת .תמוז' נפטרה ד
  לוי� - חיי� – שמעו�שמעו�שמעו�שמעו�ב�  יעקביעקביעקביעקב נ"ולע
  . ה .ב .צ .נ .ת. א"תשע ג סיו�"כ ע"נלב

   א"שיבדלט י נכדה וידידו"הונצח ע
  ו"הי אורי קליי�אורי קליי�אורי קליי�אורי קליי�ר "הר

 

        נאמנהנאמנהנאמנהנאמנה    מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
רוד, צדקה ו נעי� הליכות ש וחסידות אצלו שלובי�"תורה ויר ,לבר� למעלת ידידינו היקרהננו 

   ,א"שליט ר"מר� אדמוק "כדבוק ומקושר בכל נימי נפשו ל, שבקדושה וחסד לכל דבר
  ב"ארה -בארא פארק -ו"הי אברה� מאיר אלטמא�אברה� מאיר אלטמא�אברה� מאיר אלטמא�אברה� מאיר אלטמא�' ח ר"הנה

  צ"בשעטומ' שמחת נישואי הבת תחילרגל 
   .ר"ר שיזכה לרוב נחת ושובע שמחות ויזכו לבנות בית נאמ� בישראל אכי"יה
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        ע� כל בית ישראלע� כל בית ישראלע� כל בית ישראלע� כל בית ישראלחד חד חד חד יייי
        לללל""""רבי מיכל יהודה ליפקובי� זצרבי מיכל יהודה ליפקובי� זצרבי מיכל יהודה ליפקובי� זצרבי מיכל יהודה ליפקובי� זצמבכי� מרה הסתלקותו של הגאו� הגדול אנו 

 אאאא""""ט זיעט זיעט זיעט זיע""""ר הקוהר הקוהר הקוהר הקוה""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככ    שלרבו 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
כליל , לקד� הוד מעלת האי גברא רבא הננו לשגר בזה

חרי, ובקי , סוכה על פניוענוות ח� נ, המעלות והמידות
  תורה ומאיר פניו לכל אד�ב
  א"שליט אליעזר קורמ�אליעזר קורמ�אליעזר קורמ�אליעזר קורמ�ג רבי "הרה

ו לעול "ני חיי� מרדכיחיי� מרדכיחיי� מרדכיחיי� מרדכי' הב ,קרל שמחת הכנס בנו הילרג
  .צ"בשעטומ צ"תומה

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
  , יקיראלקד� הוד מעלת האי גברא  הננו לשגר בזה

  מופלג בחסידותו מי� במעלותת
  -'ומשפ א"שליט חנינא הכה� ספרלינגחנינא הכה� ספרלינגחנינא הכה� ספרלינגחנינא הכה� ספרלינגרבי  ח"גהה

   ב"ארה -הייטס –קראו� 
 ש"המופלג בתויג "נישואי הבת עבל שמחת לרג

  .ס"ר שיזכו לרוב נחת ושובע שמחות וכט"יה.צ"בשעטומ
 

   הכולל רבות בשני� וגאוני מחשובי רבני הגאו� הרב שללעילוי נשמתו מוקדש 
  .ה .ב .צ .נ .ת. א סיו� דהאי שתא"ע כ"נלבש לללל""""זזזז    דודדודדודדוד    שמואלשמואלשמואלשמואלר "ב לייזערלייזערלייזערלייזער ירוח�ירוח�ירוח�ירוח�    אליעזראליעזראליעזראליעזררבי 

 


