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ראשית העני , ויש להרהר ולדקדק מעט כא כמה ענייני�, ס"עא
שחוקה ' שאפי, דפרה אדומה מטהר טמאי� ומטמא טהורי�

א� יכולי� וצריכי� לחדש , חקקתי שחוקה היא לעול� חוקה
א� מסביבות העני למה היה צרי� , בתורה פשטי� עד אי סו�

כ "כמו, עול' העני דווקא של לא עלה עלי דווקא פרה אדומה ומה
, מה היה עני שבע פעמי� דווקא, למה הוצרכו לסג אלעזר הכה

ע� ארז ואיזוב ושני , וכ מה היה עני של שריפת הפרה ואפרה
ושוב איזוב וטבל , מה היה עני של מי� חיי� אל כלי עודו, תולעת

   .רבמי� איש טהו
כ "ואחמ, הטומאה הגדול ביותר הוא מת ידוע שאבי אבות, �ונתבונ

מה העני של טומאת המת ' ולכאו, ישנ� את אבות הטומאה
ס אוי� אלע שלעכטע גויי� או 'שלעכט, שלפתע נהפ� לטמא

והפשט הוא שכל עני הטומאה , אלעס גוטס פאר אלע איד
ל ונהיה עול� "נהייתה ונגזרה לאחר החטא דאד� הראשו רח

הטומאה והקילקול ונתערבב טוב ברע בכל קומת האד� וישראל 
כ הרבה תיקוני� אלפי שני� עד "לכ יש לעבור כ, ובעול� כולו

שיהיה בביאת משיח , שמגיעי� לדור אד� הראשו שקוד� החטא
  .צדקנו בקרוב ממש

היא חלק אלוקי ממעל והגו� הוא עפר א חומרדיגע זא� נשמה 
או� שלעפט די גו� "ל כסדר "ר רח"יצהועל זה עובד ה, ודבר נמו�

א� אי מקדשי� אותו הוא נופל חלילה , "ו"או� די חומר אריי� ח
  .מה הוא דבר קדוש וחלק אלוקי ממעלא� הנש, ברשתו

בו נשמה אשר בוודאי יש ליזהר ' עפר זה כל זמ שהי - ממילא בגו�
אז יש טהרה על דהיא לכשעצמה טהורה , בעוונותשלא תתלכל� 

יוצאת מהגו� הרי כל החטא דאד� ' א� בעת שהנשמה הק, האד�
שמחטאי� עוונות ופשעי� מגיעה מיתה , הראשו נשאר בגו�

וחטא זה , לא הערוד ממית אלא החטא ממית .)ברכות לד(' כדאי
ואלו החטאי� שנותרי� על הגו� בלא הנשמה , הוא טומאה גדולה

, ל"ה רחה� מטמאי� וה� מקור הטומאה או די איינציגע טומא
וכ� הוא כסדר בכל אבות , והוא אבי אבות הטומאה של המת

  .הטומאה
הייליגע זיסע רבי משה הדרש איז דורש למה נקט דווקא פרה די 

ת "אלא לרמז מאחר שמעשה העגל טימא וישראל באו לפני קבה
לדרגת אד� הראשו שקוד� החטא ופסקה זוהמת עד כדי 

ר היו "אי לאו זה היצהו, שמלאכי� לא יכלו להסתכל בפניה�
ל דער איינציגער "אלא רח, יכולי� להתעלות מאוד וכ כל הבריאה

ביטערער שונא מה שעולל וגר� לניסיונות והחשי� העול� וצייר 
א ביטערע או ' ה והי"משה רבע' צורה שנושאי� מיטה ועלי

פינסטערע בילבול המוחות או ניסיונות עד שהשלעכטע גויי� 
. שגר� לטומאה גדולה ומרה על כל ישראל ,נפלו בחטא העגל

מטומאת העגל וכ מכל ' היו צריכי� לטהר את ישראל הק ועכשיו
של תבוא אמא ' טומאת חטאי� עוונות ופשעי� לכ זהו בחי

  .לכ לקחו פרה, ותקנח צואת בנה
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  הדרכי� לקדושה וטהרה

 

' זאת חקת כו', אל משה ואל אהר� כו' וידבר ה
פרה אדומה תמימה אשר לא עלה ויקחו אלי� 

אל ' ונתת� אותה אל אלעזר הכה� כו, עול' עלי
והזה אל נכח פני אוהל מועד ' וכו, מחו  למחנה

ולקח ע  ארז ואזוב ושני ' ושר� את הפרה כו' כו
יט (' ואס� איש טהור כו' יכבס בגדיו כו, תולעת

  ).ט- א, 
פשט בתורה וכל תג ותג יש בו תילי תילי�  כל

הכל מדוייק ומוסבר , ת ופשטי�של הלכו

שא� רוצי� ' ג� מרומז לבחי והוא
' לשוב ולהתקדש ולטהר זה בחי
� גילוי הרחמי� שאמא זה רחמי

לטהר ורוצה לשוב דהרי  וכל הבא
, כ"עני תשובה ג פרה אדומה

ומסייעי אותו פתחו לי פתח כחודו 
של מחט ואני אפתח לכ� כפתחו 

יותר מה , )ב, ר א"שהש(של אול� 
שהעגל רוצה לינוק רוצה הפרה 

  )ב, יט( זאת חקת התורה
י לפי שהשט ואומות העול� מוני "פירש

ה את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומ
גזירה , לפיכ� כתב בה חקה, טע� יש בה

, היא מלפני ואי ל� רשות להרהר אחריה
  . כ"ע

אמר רבי עקיבא אשריכ�  :)יומא פה(איתא 
ישראל לפני מי את� מטהרי מי מטהר 

ל הכוונה בזה כי "י, אתכ� אביכ� שבשמי�
ת הוא עני "באמת עני הטהרה לפני השי

 כי, קשה מאד להבינו בשכל ובהשגת האד�
', אי� שיי� לומר שיטהר אנוש לפני ד

ובורית אילו ימי� לא היה בה� די כדי 
י "לכבס כתמי� ולהסיר פגמי� שנעשה ע

א�  ),יז, איוב ד(החטאי� ועוונות וכנאמר 
אלא שכ� גזרה חכמתו , מעושהו יטהר גבר

ש שהאד� יעשה כפי יכולתו להיטהר "ית
ולא עלי� המלאכה , ש"ולהינקות לפניו ית

, ה"י הקב"כי גמר הטהרה נעשית ע ,לגמור
כשתתבוננו ' פי, ש לפני מי את� מטהרי"וז

אז תגיעו , בעני טהרתכ� לפני מי הוא
להכרה שמי מטהר אתכ� אביכ� 

, כי הוא המטהר אותנו ולא אנחנו, שבשמי�
אלא שנצטוינו לעסוק במעשה טהרה והבא 

י "לטהר מסייעי אותו וכל הטהרה היא ע

 .אבינו שבשמי�

נה בדבר זה יש לנו חיזוק גדול ועצו� נגד וה
שבא לאד� בטענה כי אי לו שיג , ר"יצה

ורוצה להפילו ברשת , ושיח בעסק הטהרה
בהראותו לאד� את ריחוקו , שחת הייאוש

מלהיטהר ושאי הדבר יעלה בידו להשיג 
כי לרוב לכלוכו וטינופו , הטהרה האמיתית

בעוונות וחטאי� הטהרה הוא ממנו והלאה 
כ מסיתו להוסי� חטא על "ועי, השיגומל

פשע באמרו כי כאשר אבדת אבדת ואי ל� 
ולכ , שעת הכושר לחזור למקור הקדושה

מוטב ל� שתעסוק באכול ושתו בתענוגי 
ב נבצר מקומ� "כי מהעוה, ז והבליו"העוה

וכ� לא ינוח ולא , ז"ותפוס ביד� העוה
ר להפילו ביאוש להאבידו "ישקוט היצה

  , ל"ר
זה הוא שיתחזק ויתאמ� האד� והעצה ל

ר כי אי "בעוז ובגבורה לעמוד נגד היצה
ואי שו� מצב שאי , שו� יאוש בעול� כלל

האד� יכול לחזור ולשוב ולהיטהר מכל 
עוונותיו א� שיהיו רבי� ועצומי� כמה 

כ מקו� הניחו לו מ השמי� "אעפ, שה�
לבא אל שערי הטהרה וייזרק עליו מי� 

ויחליט בדעתו כי א� , ת"טהורי� מאת השי
הוא אינו בגדר הטהרה מרוב עוונות 

הרי שאי מי , ופשעי� שנתלכל� בה�
כי הלא , ת"שיעמוד בגדר הטהרה לפני השי

ה אי מי שיכול "לנגד עוצ� טהרתו של הקב
כ לגבי "וא, להשוות לו בגדר הטהרה

, ה הוא וכל באי עול� שוי� בזה"הקב
ה אבינו שבשמי� ברוב רחמיו "והקב

, סדיו משפיע טהרה לכל הבאי� לטהרוח
וג� הוא יכול ואפשרי , והוא בכלל�

, ת"י השי"שייטהר בטהרה האמיתית ע
ת יגמור "ואתה כל מה שיכולת� עשה והשי

 .ל גומר עלי-ש לק"בעדו כמ

ר להחליש האד� "ועוד מפיתויי היצה
י הטענה כי הלא לאחר "מלהיטהר ע

הטהרה שוב יחזור על קיאו על המעשי� 
ייעשו ויחזור לטומאתו ולקלקולו  שלא

כ מה ל� שבאת להיטהר "וא, כבראשונה
לריק ומה יועיל הטהרה א� אתה מיועד 

מאמע היא מלא רחמי� וא� יש ליהודי שכל ' ובחי, להניק
  .ש"יקח עצמו בידיי� וישוב לאבשב

אדומה כתולע , מרומז על חטאי� עוונות ופשעי� אדומה
א� יהיו חטאיכ� כשני� כשלג  )סליחות(כשני כשלג ילבינו 

אל ' ג� מרמז על חטאי� כדכשחורה , )ישעיהו א(ילבינו 
וכל דבר , )ש"שה( תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש

הוא בולט מאוד ע� אדו� פ מראה "ויל' יש לו רמז דילי
, כ בולט א� באופ אחר מיט א מרה שחורה"ג שחור ,גיאות

שכל המרה שחורה , ס או שוואר� אוי� אלע גויי�'שלעכט
מרמז על תשובה ונקיות  לב�, באה מחטאי� עוונות ופשעי�

כ "מ שהוא כ"בד, קדושה וחסד וצבע לב הוא עדינות ורוגע
כ "חלש ושקט שממרחקי� לא יכולי� לית לב אליו משא

לכ צבע לב , שחור שרואי� אות� ג� בהרחקצבעי אדו� ו
דאס איז א איידלקייט מיט א "הוא רמז לקדושה וטהרה 

  ."נקיות
ובדר� צחות , אזוי חטאי� עוונות ופשעי� בא מגיאותיעצ 

כי א� , מעט או בדר� בדיחותא למה לא הביאו פרה שחורה
אדומה אביסל ' מביאי� פרה שתכפר לפחות שתהי

ה הוא רק אצל העמלקי� פרייליכער כי מרה שחור
ולענינינו חטא ע� הדעת הביאה טומאת , והשלעכטע גויי�

ל "צ' מת ואדומה מרמז על עוונות ופשעי� והטע� שהי
כל , ק"כמו התוה, תמימה כי יהודי צרי� להיות ע� שלימות

עבודת , עבודת העני וכל עבודה צריכה להיות ע� שלימות
אל והוא כחטאת לקדש ולטהר ישר' פרה אדומה תכליתה הי

  . וכשלמי�
עול ' צריכי� שלא יעלה עלי' יבואר היטב למה דווקא היובזה 

' ל שמאחר שאנו עובדי� על גיאות ולכ שער שחור א"אלא י
שערות שחורות פוסל את ' ב, מתבטל לשלימות והוא כשר

ממילא היה זה עבודת הקודש גבוהה מאוד שמקדש , כולו
הקודש דבר של עול א  ישראל ואי זה כבוד ליקח לעבודת

  .גניצטע מעשה שהוא דבר שהשתמשו בו מכבר
ל שהתרחק מדר� "רח' עול שאפי' רמז שלא עלה עלי ובדר�

א� א� ירצה , מלכות שמי� עולהתורה והמצוות ופרק מעליו 
לשוב בתשובה שלימה הוא יוכל לזכות לשוב בתשובה 

וא� יקדש ויטהר עצמו יזכה , שלימה אמיתית גבוה גבוה
לפי שהוא עבודת הקודש גבוהה  עול' שר לא עלה עלילא

שיתאי�  א�זא שיינע חשובע ' מאוד לכ יש ליזהר שיהי
ולכ היו צריכי� ' לעבודה של לקדש ולטהר ישראל הק

  .עני זה' להכינו לכ
ברבי משה הדרש ג� מרומז זה , דווקא אלעזר הכה ולמה
נא קדישא ויבואר בזה שאי לנו שו� השגה באהר כה, העני
ופרה אדומה , נקרא שג� הוא היה מעורב בחטא העגל' שהי

לכ אמר רבי משה הדרש אי קטיגור נעשה , באה לכפר
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מעני	 הפרשה פרה מטהרת מעני	 הפרשה פרה מטהרת מעני	 הפרשה פרה מטהרת מעני	 הפרשה פרה מטהרת 
        טמאיטמאיטמאיטמאי

 'שלהבת אש'ה 'מאמר מרבינו הק
  ...על הטבילה במקוה ועוד

אי	 צרי� , בעניני פרטיי: "ק"וזל
כל אחד יודע במה שצריכי , לדבר

להיות אפגעהיטע	 בפרט בימי 
כשהולכי ברחוב זה פשוט , הקי�

וכמו אש , שמאבדי הבחירה
שקופ� שיכולי ליזהר אבל ברגע 

כמו כ	 אותו , באש הרי היא באש
ובש , הבחינה בהליכה ברחוב

הוא אחד " דר�"ש' הבית אהר	 אי
הדברי שצרי� לעשות ' מג

  .בזריזות ובחפזו	
  

עוד דבר שצרי� לעשות בזריזות 
ק "אצל הרה, הוא הטבילה במקוה

א "מר	 רבי דוד צבי שלמה זיע
כשהל� למקוה ,  מלעלוב

כבר כשראוהו פושט את בגדיו 
הוא אמר . ראהו לובש את בגדיו

. שלמקוה צריכי מסירת נפש
ד שכוונת המקוה "עוד אמר הר

  ניצוצי אשניצוצי אש

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

 'שלהבת אש'ה

  .היא זי� אויסטוה	 או	 אהנטוה	
  

מעשה מעשה מעשה מעשה א "ק מחענטשי	 זיע"שמעתי מנכדו של הרה
והמקוה של זקינו החענטשינער , כשהיה ילד, נוראנוראנוראנורא
' א נתקלקל והוצר� ליל� לטבול במקו אחר שהי"זיע

ולכבוד , היה הדר� אז לנסוע בסוס ועגלהו, רחוק קצת
יקר המציאות והנכד ' החענטשינער הזמינו קאר שהי

אמר לזקינו שברצונו לטבול , חשק לו לנסוע בקאר
וסיפר לי הנכד וזה , וכ� יעלה לו לנסוע בקאר, במקוה

ידעתי מכבר שהחענטשינער היה נוהג ליכנס למקוה 
, לטבול והוא נכנס, קרה ולמקוה רותח באותו אופ	

וכשהנכד הכניס רגלו ממש נכבה מהחו ופחד ליכנס 
ל רבי דוד לעלובער אמר "קרא לעברו זקינו בזה, יותר

אז פו	 ַא מקוה שטארבט מע	 נישט או	 אויב יא איז 
  .נ"הרי דלמקוה צריכי מסי, כ"ע, אוי� נישט געפערלי�

 

א מאד "ק מר	 רבי דוד מלעלוב זיע"כ	 ידוע שהרה

' בס, גבורתו בתורה הסתיר את תוק"
 ) תולדות בעל אבני נזר(אביר הרועי

ד "מביא שגדלותו בתורה של מוהר
, מלעלוב כמדריגת רבי יהונת	 אייבשי�

עוד אמר שכל , ובנסתר אי	 לו השגה
אחד יכול לבחור לעצמו רבי בעלמא 

והוא בחר לו , הדי	 ורבי בעלמא דאתי
רד מלעלוב לרבי לעלמא "לעצמו מוה

, י שהסתיר תורתו"אעפוהנה . דאתי
הרי לעני	 מקוואות הראה גבורת עוזו 

  , ק"בתוה
וכששמע פע שבעיר אחד לא הרשה 
הרב לחמ המקוה נסע במיוחד 
להשפיע על הרב דמתא שלא היה 

ואז יצא מגדרו ודיבר עמו , חסיד
והרב , בארוכות בעמקי סוגיות מקואות

כ שאל להרב מדוע "נתפעל מאד ואח
, לחמ המקוה אינו נות	 להחסידי

ד "ומוהר, ואמר לו טעמו מאיזה גמרא
, הפרי� את סברתו ואמר לו טע אחר
חזינ	 מכא	 גודל עני	 של מקוה שכדי 
לעזור בעני	 מקוה יצא מגדרו להראות 

  .גדלותו בתורה
 

  ~ הפרשסיפור מפסוקי ה~ 
  לכבוד סעודת מלוה מלכה

 

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
 'א' המש� מעמ

  

מר�  האיל� שהחל לדבר בזכות הצדיקהגוי 
  א"ק רבי דוד מלעלוב זיע"רבינו קוה

  
  )טז, כ( וישמע קולנו וישלח מלא�' ונצעק אל ה

ק "ד לפגוש את הרה"אחת נסע מר� מוהר פע�
החוזה מלובלי� שבאותה שעה עשה את דרכו 

בעוברו על , לחתונת נכדו ושהה בעיר ודיסלאב
כמנהגו  פני אחד הכפרי� שבסביבות עיר זו הל�

לפקוד את ביתו של יהודי חוכר של אחד 
  :הפריצי� והנה מחזה נורא מתגלה לעיניו

, שנשה ממו� ביהודי בא לגבות את חובו הפרי!
משהוברר לו כי אי� המעות מצויות בכיסו של 

נטל את , היהודי וכי הוא מתקשה בפרעו� החוב
קשר אות� , החוכר היהודי ואת העזר כנגדו

והריצ� אחריו בסמטאות  ,בחבלי� לסוס שלו
הכפר כאמצעי המרצה אדיב ומקובל באות� 

  .ימי� לתשלו� החוב
מר� רבינו אל הפרי� הרשע בשאלה למעשיו פנה 

הבהיר לו הפרי� כי היהודי , הנפשעי� והאכזריי�
חייב לו סכו� עתק ועד לתשלו� החוב בכוונתו 

  .חד וחלק, להתעלל ביהודי ובבני משפחתו
ולא לרגע קל והודיע לפרי�  לא היסס' הק רבינו

שאל , כי הוא נוטל על עצמו את תשלו� החוב
אדע כי תעמוד בדיבור� ומי  במה: אותו הפרי�

  : ד"השיב לו מר� מוהר, אתה כלל
וא� ברצונ� ג� אכתוב ל� , רב העיירה לעלוב אני

שטר חוב על מאה וחמישי� הרובלי� שחייב ל� 
  .היהודי

אולי משו� , חכ� בדעתו ונאות להצעההפרי! 
שעל א! רצונו הכ� לעשות שפטי� ביהודי זה 
כביכול ידע שמרתימת היהודי למוסרות סוסו לא 

אגורה שחוקה ממאה ' יצליח לגבות אפי
ד "כתב איפוא מר� מוהר. וחמישי� הרובל שלו

  .את השטר והיהודי שוחרר
היהודי לא ידע את נפשו מרוב שמחה  החוכר

לא� גואל ד שנזדמ� לו כמ"ותודה למר� מוהר
א� מר� , בשעת דחקו וביקש ממנו להתארח

ד לא התמהמה עוד בכפר ונסע מיד "מוהר
מלובלי� ' לודיסלב ש� כבר המתי� לו החוזה הק

משבא , על עגלה רתומה כשהוא נכו� לצאת לדר�
ד קידמו החוזה בהבטחה כי ידאג "מר� מוהר

ד נטל על עצמו "לתשלו� החוב שמר� מוהר
  .במצות פדיו� שבויי�

ד ניהל את המשא "אות� שעות שמר� מוהרכל 
, והמת� ע� הפרי� עמד לו החוזה ליד העגלה

רגלו האחת על האר� והאחרת על המרכבה 
כ� סיפרו לאחר , שקוע בשרעפיו ועיניו משוטטות

  , מכ� בני לוויתו של החוזה
ד והחוזה קיבלו בהבטחת "רק משבא מר� מוהר

עסק עזרתו לסילוק החוב הובהר לנוכחי� במה 
ד נסעו "ומר� מוהר' הק החוזה. באות� שעות

חתונה "יחדיו לחתונת נכד החוזה שכונתה כ
  .ועסקו בעניניה�, "הגדולה

פרי� קשור היה בעסקת מכירת צמר כבשיו אותו 
בי� הפרי� ליהודי , ליהודי אחד מהעיר ודיסלב

מספר , הודיסלבי היה חוזה קבע למכירת הצמר
כר היהודי באו ימי� לאחר אותה תקרית ע� החו

אל הפרי� שני סוחרי� וביקשו לקנות את צמר 
השיב לה� זה כי הוא קשור , כבשיו של הפרי�

אמרו , בחוזה למכירת הצמר ע� יהודי מודיסלב
לו התגרי� כי ישלמו לו סכו� גדול יותר מזה 

  .שיקבל מ� היהודי
הפרי� שליח אל היהודי לשאול אותו בא� שלח 

חיר הצמר וא� לאו נכו� ג� הוא להעלות את מ
, יראה עצמו נקי מהתחייבותו למכירת הצמר

היהודי השיב בשלילה משו� שיכול היה להשיג 
ואכ� עיסקת המכירה , ע ביניה�צמר במחיר הקבו

אלה שילמו , בי� הפרי� לשני הסוחרי� בוצעה
משער� את חשבונותיו , את הכס! במזומני�

הוברר לו להפתעתו כי קיבל במאה וחמישי� 
רובל יותר מאשר אמור היה לקבל מ� הסוחר 

  .היהודי מודיסלב
ונת� הפרי� בנפשו והסיק כי אי� הסכו�  נשא

� מ� העיירה 'של אותו ראבי וכי בודאי ידו, מקרי
שהרי ככל ששטמו הגויי� , לעלוב בדבר

וככל ששמחו על כל , ופריציה� את היהודי�
הזדמנות לנגוש בה� ידוע ידעו כי להבדיל 

� היהודיי� יש לה� מהלכי� 'הראביני, מכומריה�
  .בשמי�
אמר הפרי� , פרי� מטופל היה בב� איל�אותו 

� 'אביבלבו א� אכ� עושה נפלאות הוא הר
מלעלוב אפנה אליו ג� אני בבקשה כי יבר� את 

  .הב� שלמ� לידתו לא הוציא הגה מפיו
הורה לרתו� את מרכבתו , הפרי� למשרתיו קרא

אלה שמקוד� לכ� גררו את , ההדורה לסוסיו

שהיו דקותדיגע ויש לפרש , סניגור
בר� א� אהר הכה יאסו�  ,ענייני�

את אפר הפרה הרי זה יזכיר 
ש� בחטא העגל ' שאהר הכה הי

את מעשה וכא אי רוצי� להזכיר 
,  העגל להבדיל אל� אלפי הבדלות

כא רוצי� לכפר ולטהר את אלא 
כ לקחו את "בדורות שאח, ישראל

כ עכשיו לקחו את "ג משא"הכה
  .הסג שיאסו� את האפר

פעמי� כי שבע הוא ' דווקא ז ולמה
שבת , טהרה שבעה נקיי�' מס

קודש כמו שבעה שבועות של 
ממילא באי� לקדש , ע"ספיה

לכ באו על עני ולטהר את ישראל 
וטע� , של טהרה' שבע שהוא מס' ז

ששרפו את הפרה לרמז ששרפו 
אלעזר הכה את כל החטאי� 
, עוונות ופשעי� של כל ישראל

שריפה מרמז על ' ק אי"ובספה
מסירות נפש שא� יהודי עובד 

ש זוכה "נ למענו ית"במסי
  . להתקדש ולטהר עצמו

י שמרמז "ברש' לקחו כדאי וע  ארז
וכ דרש רבי משה על גיאות 

 ,הדרש שהחטאי� באי� מגיאות
לכ ישפיל עצמו , החטא קרוי אדו�

ש "שיהודי ירכ, ושני תולעת כאיזוב
באמת מפחד לעשות חטאי� וכל 
החטאי� באי� מהפקרות 

ס נאר אוי� אלע שלעכטע 'שלעכט
שהוא אינו רוצה להיות קשור , גויי�
ה ולשמוע ק ולכו� עצמו אלי"לתוה

בקולה ולא רוצה שיאמרו לו דיעות 
מה לעשות דזה בא מגיאות שאינו 

ולכ , ק"רוצה להכניע עצמו לתוה
י איזוב ושני "י שישפיל עצמו ע"ע

תולעת בענווה ושפלות רוח יזכה 
, ש"להשראת השכינה וקבלת עומ

כ שורפי� את כל האדמימות  "וע
י ענווה "ועוונות חטאי� ופשעי� וע

יזכה לקדושת אפר הפרה  ושפלות רוח
  .ולטהרה ולכפרה

דברי� אלו ארז איזוב ' למה דווקא גו
ואמר רבי משה הדרש , ושני תולעת

מרמז על ' ג' ל כי מס"ואפ. ש"עיי' וכו
שלו� דברכה המשולשת בתורה 

והוא ', י משה אהר ובניו וכו"הכתובה ע
וישמר� וברכה משולשת ' יברכ� ה

ו� וא� רוצי� להתקדש מרמז על של
שלו� , ולטהר יש לעבוד על ענווה

י שיעבוד על כל "ושלוה מיט אחדות וע
אלו יזכה לקדש ולטהר עצמו בשלימות 

  .כדבעי
לעני למה פרה מטמא טהורי� ונחזור 

 כ"כ כוח הטהרהומטהר טמאי� שהרי 
יש לזאת הפרה למה היא מטמאת 

והפשט הוא די הייליגע זיסע , טהורי�
שור� את הטומאה ' הר הכה היא

שעשה ממנו עגל וכילה אותו כליל 
וביער את חטא אד� הראשו ואת כל 

ומקור הקדושה הוא ענווה , הטומאות
ושפלות רוח שידוע שכישו� אינו שולט 

לאפר ' לכ כשנהי, על פחות מכשעורה
דבר רק על הרי אינו יכול לשלוט עליו 

' ע גויי� נכנס לגרבזמ ששלכט"בדו, גס
לחדר האשפה לנקותו הרי הוא ג� 

כ עסק "לכ מאחר שכ, מתלכל� ממנו
בשריפת הטומאה מהעול� לכ עלול 

ז הזבל והטומאה 'ג� להתלכל� מהגרב
  . מעט לכ היו צריכי� א קליינע טהרה

מדוע לא עשו אותו בחצר מאחר  'ולכאו
אלא כדברינו לעיל שבביעור הטומאה 

א� להתלכל� מניקוי  יכולי� הבגדי�

צרי� להיות מחו� ' הטומאה לכ הי
למחנה נוכח פני אוהל מועד ולא 
במקו� המקדש כי הבגדי� יכולי� 

אבל  מכל זה אי לנו , להתלכל� מזה
השגה שא� זוכי� להתקדש ולטהר 
מאפר הפרה זוכי� להיות קודש 

  .קדשי�
, מי� חיי� אל כליהעני של ' מה היוכ� 

הוי ' הק תורהז למרמ מי� חיי�אלא 
כל צמא לכו למי� וחיי� ה� 

 אל כלי' י התורה הק"למוצאיה� שע
ה כלי מחזיק "מרמז שלא ראה הקב

ברכה אלא השלו� שמרמז על 
, ת"אחדות והיו הכלי� לקבה

ק מיט די כלי פו "כשלומדי� התוה
, אחדות הרי זוכי� להתקדש ולהיטהר

ל "בחז' כדאי, מי� א� מרמז על ענווה
� ממקו� גבוה למקו� הולכי מי�

מרמז על שמחה א� לא  חיי�נמו� ו
אלא לשמחה , לשמחה של הוללות

של מצוה מיט א פרישקייט ולא 
לשמחה מהולה ע� מרה שחורה 

אלא ישמעו ענוי� וישמחו , חלילה
וא� השלו� שהוא כלי , מיט שמחה

י ענווה "מחזיק ברכה והכל רק ע
וטבל במי� ושפלות רוח ולקח איזוב 

ואז זוכי� צו די ריכטיגע לב  איש טהור
, נשבר ונדכה ענווה ושפלות רוח

נ שלו� ושלוה וכל "לתורה ולמסי
  .הענייני� להתקדש ולטהר

ר יקדשנו כולנו מיט די "ברות "השי
אצל אהר ואי לנו ' כדכ, אפר הפרה

שו� השגה מה היה ש� ולא 
 בקדמוני� ובוודאי לא במשה ואהר

שוה כהנא קדישא מי ידמה לה� ומי י
לה� הלוואי מצוות הגדולות שלנו 

זכות� יג . יראו כמו החטאי� שלה�
  .עלינו ועל כל ישראל אמ

 

 'ג' המש� בעמ

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
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 י"ברש". ישראלישראלישראלישראל    ביתביתביתבית    כלכלכלכל
' שהיה לפי והנשי האנשי

  . ''וכו שלו רוד" אהר	
 הכה	 מיתת בעת הרי קשה
 מערי הרוצחי יוצאי גדול

 של פטירתו בעת ששמחו אנשי היו כ"א, מקלט
    מש�מש�מש�מש�''''הההה אומר - אלא! ?לבתיה חזרו זה י"ע כי, אהר	
 היה לא הכה	 אהר	 ימי שבכל, ראיה מכא	 -' חכמהחכמהחכמהחכמה
.] א"י[ מכות' בגמ שאמרו כמו, בשגגה נפש מכה שו

 רציחה מקרה יארע שלא להתפלל צרי� גדול שהכה	
 ולא, התקבלה ותפילתו התפלל באמת ואהר	, בימיו
 בית כל' עליו בכו לכ	, מקלט בערי רוצח א" היה

  .לפטירתו שהמתי	 אחד א" היה לא כי' ישראל
            ))))לללל""""מכתבי הרב שויר� זצמכתבי הרב שויר� זצמכתבי הרב שויר� זצמכתבי הרב שויר� זצ((((

   ".".".".השרפיהשרפיהשרפיהשרפי    הנחשיהנחשיהנחשיהנחשי    אתאתאתאת    בעבעבעבע' ' ' ' הההה    וישלחוישלחוישלחוישלח""""

 על שלקה נחש יבוא י"פרש, נחשי י"ע דוקא נענשו מדוע
    וכ	וכ	וכ	וכ	, , , , נוס"נוס"נוס"נוס"    טעטעטעטע    שששש""""ועיועיועיועי((((. דיבה ממוציאי ויפרע דיבה הוצאת

 דברי הביא י"דברש, זו ד"ע להוסי" ונראה. ))))יונת	יונת	יונת	יונת	    בתרגובתרגובתרגובתרגו
 למה ובמשה באלוקי הע וידבר': דכתיב ]]]]אאאא""""ככככ, , , , טטטט""""יייי[[[[ המדרש
 כביכול', לקונו עבד השוו' היה שחטא', ממצרי העליתנו

 ממצרי אות שהעלה על והתלוננו', לה רבנו משה את השוו
 להשוות שרצה הראשו	 היה הנחש והנה. ה"הקב ע יחד

 מה', כאלוקי והיית' לחוה שאמר כמו, לבורא הנבראי
 כ"ע, עולמות לברוא תוכלו את כ� עולמות בורא' ה

  ))))לללל""""הנהנהנהנ(((( .הנחש י"ע נענשו, כזה בחטא כשחטאו
  



 

 

 

 ג

 ג

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

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

        ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((
ר שאול "השר� מסטערליסק ב' רבי אהר� משה מגזע צבי מבראד תל

        ))))חחחח""""תרתרתרתר((((
  . חות� האמרי יוס� -ד סאלקא"ר יחיאל אב"רבי מרדכי אריה ב

        ))))גגגג""""תשמתשמתשמתשמ((((� "י –ר משה ממאקאווא "רבי יחיאל חיי� לאבי� ב
  ))))בבבב""""תשנתשנתשנתשנ((((לב שמחה ' י אלתר מגור בר אברה� מרדכ"רבי שמחה בונ� ב

ר אריה לייב "ד לאקאטש ודובנא ב"רבי שאול מאמשטרד� מלפני� אב –
  )ו"תק(תמוז ' צ הביא יו� ז"ובז

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

ר משה צבי חת� רבי אברה� "ארא� טשיטשילניק ברבי שמעו� שלמה מסוו
        ))))חחחח""""תרתרתרתר((((מסקוירא 

  ))))טטטט""""תרנתרנתרנתרנ((((ר סולימ� מני מחברו� "רבי אליהו ב
  ))))פפפפ""""ח ותרח ותרח ותרח ותר""""א בתרעא בתרעא בתרעא בתרע""""ויויויוי    זזזז""""תרעתרעתרעתרע((((ר אברה� מטריסק "רבי מרדכי מקוזמיר ב
ד ראסלאוי# פרח מטה אהר� "ר אליהו הכה� אב"רבי אהר� גד מנימיזא ב

        ))))אאאא""""תשתשתשתש((((
' תל יגל יעקב ממישקול#' גוטליב ב ר אברה�"רבי חיי� מרדכי יעקב ב

�        ))))וווו""""תרצתרצתרצתרצ(((( הערוגות הבוש
        ))))וווו""""תשכתשכתשכתשכ((((אזני� לתורה ' ד לוצק ב"רבי זלמ� סורוצקי� אב –

ר אליעזר מוורמייזא ספרא "ד לובלי� ווינא ב"ש אשכנזי אב'רבי יעקב תמרל
  ))))זזזז""""א תכא תכא תכא תכ""""ח ויח ויח ויח וי""""תלתלתלתל((((דצניעותא 

  .ר ישכר בער מנדבורנא"רבי יוס� לייפער מבארשא ב

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

 �        תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' חחחח' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 �        תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' טטטט' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו
        
        

        
        
        

        תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' יייי' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג
        
        

 �א א א א """"יייי' ' ' ' דדדדיו� יו� יו� יו
        תמוזתמוזתמוזתמוז

        
        
        
        
        
        
        

 �ב ב ב ב """"יייי' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו
        תמוזתמוזתמוזתמוז

        
        

        
        

 �ג ג ג ג """"יייי' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו
 תמוזתמוזתמוזתמוז

 �  )ח"תרע(ד נאדילעטא "גאטעסמאנ� אברבי חיי
        ))))בבבב""""תרפתרפתרפתרפ((((ר ברו� "ד נאנאש ב"רבי יצחק גולדברג אב
        ))))דדדד""""תשנתשנתשנתשנ((((שפע חיי� ודברי יציב ' ר צבי מצאנז קלויזנבורג ב"רבי יקותיאל יהודה ב

        ))))גגגג""""תרתרתרתר((((ר צבי בהחוזה מלובלי� "רבי אליעזר הורווי# מעיר חדש ב    ––––
  ))))זזזז""""תרפתרפתרפתרפ((((ר וואל� "רבי שלמה ליב מטיטשי� ב .ד"ר יוס� אלטילא הי"רבי משה ב

        ))))טטטט""""תרסתרסתרסתרס((((' ר משה ארי"ד יערעגע� ב"ל אב"רבי שמואל ליטש סג
        ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((ר יצחק מסאפרי� "ב החוזה מלובלי�' תל רבי צבי הירש מזידיטשוב –

        ))))הההה""""שמשמשמשמ((((פחד ושיח יצחק ועוד ' ר אברה� משה ב"רבי יצחק חיות מפראג ב
        ))))זזזז""""תרתרתרתר((((ר יוס� אבני קודש "ראקא ברבי אהר� דמשק מק

  ))))בבבב""""תריתריתריתרי((((ת תועפות רא� "קרני רא� ושו' ד יאסי ברומניה ב"טויבש אב ר יעקב"ב רבי אהר� משה
  ))))גגגג""""תשתשתשתש((((ר יעקב פרלוב מנובומינסק "ד ב"רבי שלמה חיי� מבולחוב הי
  )א"תש(ד קישינב "ד אב"רבי יהודה לייב צירלזו� הי

ורבי יהודה לייב צירלזו� , קוב# שיעורי�' נוש וסרמ� בר נפתלי ביי"ש רבי אלחנ� בונ� ב"נעקה
  ))))אאאא""""תשתשתשתש((((ד "ד קישינב וחבל בסרביה הי"אב
רבי יוס�   ))))חחחח""""קקקק' ' ' ' הההה((((ש "הרא -אשר ת ב� רבינו"הטור עה' ארבעת הטורי� ופי' רבינו יעקב ב –

  ))))בבבב""""תרמתרמתרמתרמ((((ר שמואל "ח מצאנז ב"הד' הכה� הולנדר מאמסאנא תל
        ))))חחחח""""תרפתרפתרפתרפ((((ר יעקב "ק מסיקסא ברבי מנח� מענדל שי

  .ד ברעזווא"רבי משה אהר� אב) ט"תרע(אפסי אר#  -ד נאנאש"רבי ב� ציו� הלפערט אב
        ))))אאאא""""תשתשתשתש((((ר משה לייב משא# "ד מהר# ב"רבי אברה� חיי� מאסקאוויטש הי

  ))))זזזז""""תרעתרעתרעתרע((((י מיר "רבי אליהו ברו� קמאי ר
        ))))בבבב""""תלתלתלתל((((באר הגולה ' ר נפתלי סופר מוילנה ב"ש ב'רבי משה רבקה –

        ))))אאאא""""תקלתקלתקלתקל((((ת רבינו חיי� כה� ועוד "שו' ר שמחה מלובלי� ב"רבי חיי� הכה� רפפורט מלבוב ב
ר "רבי בנימי� וואל� ראזנבערג ב ))))הההה""""תקלתקלתקלתקל((((הפרדס ' ר מרדכי הלוי אפשטיי� ב"ב לייב 'רבי ארי
ה "ז רצח מצאנ"הד' רבי מרדכי ראזנבערג מנאטור וטערצעל תל )ג"תקל(אמתחות בנימי�  -זלמ�

 -ר אברה� שמואל בנימי� "רבי יצחק לייב מדראהביטש ב    ))))הההה""""תרלתרלתרלתרל((((ר שאול "מליסקא ועוד ב
  ) ) ) ) הההה""""תרפתרפתרפתרפ((((ר שמעו� חיי� "ד בעלעד ב"ל פעלנער אב"רבי יואל סג ))))זזזז""""תרסתרסתרסתרס((((הכתב סופר 

        ))))פפפפ""""תקתקתקתק((((וב אטשר יחיאל מיכל מזל"מני# בערבי מרדכי מקר
        ))))יייי""""תשתשתשתש((((וקא וסטרייחמאר מנח� נחו� מר"ב טווערסקי רבי דוד

  

ובפרט במי שנכשל כבר כמה וכמה פעמי� בחזרה , לחזור על הראשונות
ר על פניו מה ל� טח עיני� מראות מצב� "יוכיחו היצה, לכסלו ואיוולתו

ובכ , ש לזמ מרובה"לזמ מה וכהירוד שאינ� יכול עמוד בטהרה אפילו 
הנה , וכוח� בל עמ� להחזיק בה, עזוב ל� ממחשבת הטהרה שאינה לרוח�

על טענה זו של המל� זק וכסיל יש לו לאד� לקו� ולעמוד נגדו בקומה 
ועל א� שטהרתי אינה , הנני הול� ובא להיטהר לפני בוראי, זקופה לאמר

מאד כי מי יודע א� אעמוד וחוששני , חזקה עד כדי טהרה גמורה לנצח
ובפרט כי כבר נכשלתי בל� ושוב שחזרתי על עקבותי , בטהרתי זאת

זו היא מדת וחוקת הטהרה שכל  כ יחקוק בלבו כי"אעפ, לאחר הטהרה
, בכל אופ הרי היא מטהרת, יהיה אי� שיהיה, מעשה טהרה שהיא

ב ובדעתו חוש, ולדוגמא מי שנטמא במת או בשר� ונכנס לטבול במקוה
הא� משו� מחשבה , הוא שמיד בצאתו מהמקוה יל� ויגע שוב בטומאה

וכשיגע שוב , אלא נטהר בטהרה גמורה, בודאי שלא כ, תיפסל טהרתו
א� הטומאה השניה אינה מגרעת מהטהרה , בטומאה ישוב וייטמא

כ ג� בטהרת הנפש ידע נאמנה כי כל טהרה וניקוי כתמי� הרי , הקודמת
מ הטהרה "א� חלילה יחזור לאיוולתו מ' פיוא, היא טהרה מושלמת

היינו , אלא שיש לו להיזהר שלא יהא טובל ושר� בידו, במקומה עומדת
כי , שבשעת הטהרה צרי� שיעזוב מחשבתו הרעה וישלי� טומאתו מעליו

וא� אתה עושה כ , בטהרת הנפש המחשבה הפסולה היא השר� המטמא
ת הרי שהבאת עלי� "להיטהר בטהרת הלב כעת באשר אתה לפני השי

וכ� א� תתמיד בטהרה ותוסי� טהרה על טהרה בסו� , טהרה גמורה
יצטרפו כל הטהרות ותגיע לטהרה הגמורה והשלימה לבלתי תחטא 

  .ותקו� במקו� הקדושה והטהרה, ותיטמא עוד
 

, פ והתקדשת� והיית� קדושי�"עה )שמיני( ס"החתש "וראוי להעתיק מ
� עושה עצמו כאילו הוא קדוש נ התקדשת"ה, לשו מתעשר מתרושש

דעוסק שלא לשמה מתו� , מ והיית� קדושי�"אבל אינו עושה לשמה מ
דהעובר עבירה , אבל בטומאה לא כתיב ולא תתטמאו בה�, כ� בא לשמה

:) נזיר כג( ל"א לש� מצוה כיעל אשת הקיני אמרו חז"שלא לש� עבירה כ
עצמו אינו על כ א� מתטמא , גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה

  . ל"עכ, בכלל ונטמת� ב�
א שעני הקדושה א� כשהיא שלא "הרי ל� מפורש יוצא מפי מרנא זיע

, ז לקדושה האמיתית ויבא לקדושה לשמה"מ מועלת להגיע עי"לשמה מ
ל "פ הנ"א עה"זיע בית אברה� מסלוני�ז מובא משמיה ד"וכעי

ה מעט י ששות"שאי� נהיה האד� שיכור ע, והתקדשת� והיית� קדושי�
כמו כ האד� שמתקדש מעט ועוד מעט , משקה ועוד מעט עד שמשתכר

 .ד"עכ, עד שמגיע למצב של והיית� קדושי� שנהיה קדוש

לפי שהשט ואומות "י "י הדברי� האלו יש לומר רמז בדברי רש"ועפ
שבאי " העול� מוני את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טע� יש בה

מה "' הא, י הטהרה בשני האופני� שכתבנולערער ולייאש את האד� בענ
, הכוונה על חיסרו ההשגה במצוה הזאת של עני הטהרה" המצוה הזאת

ה "ונפלאת מ האד� דבר הטהרה לפני הקב, והקושי להשגת הטהרה
לפיכ� כתב בה "ז באה הציווי  "וע, ולמה תאמר אחכמה והיא רחוקה ממ�

שכ� גזרה חכמתו " א מלפניגזירה הי"לסתו� פי המשטיני� באמרו " חקה
והטהרה הגמורה באה , ש שניטהר ונתקדש לפניו ככל מה שבכוחינו"ית
אלא גזירותיו של מל� , ואי אתנו יודע עד מה ולמה, י אבינו שבשמי�"ע

איזה טע� ושכל ' פי" מה טע� יש בה"ועוד באי ואומרי� , אנו מקיימי�
מה הועילו חכמי� ו, יש בטהרת האד� כאשר לאחר הטהרה ישוב לכסלו

בטהרת כי לא תתקיי� ביד� לעול� כי הלא תשוב לתמול שלשו� ומה 
" אי ל� רשות להרהר אחריה"על דברי רפיו אלו אמר , יועיל טהרת� הלזו

וכי אולי לא תעמוד ימי� , היינו שאי ל� להרהר אחר הטהרה מה יהיה
ר ויעסוק אלא יבא טהו, כ מלהיטהר שוב ושוב"רבי� בטהרת� ותתרפה עי

אלא יחשוב חשבונו של עול� , בטהרה ואל יחשוב חשבונות רבי�
שלבסו� יבואו ויעלו לפניו כל הטהרות ויתלקטו אחד אל אחד והיו 

ת על "כ יזכינו השי, לאחדי� בידו ויעמוד בטהרתו טהרת עולמי� לנצח
 )ב"חוקת תשע( .דבר כבוד שמו

 

לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו ' ' ' ' זאת חקת התורה אשר צוה הזאת חקת התורה אשר צוה הזאת חקת התורה אשר צוה הזאת חקת התורה אשר צוה ה
        ))))אאאא, , , , יט יט יט יט ((((' ' ' ' אלי� פרה אדומה תמימה וגואלי� פרה אדומה תמימה וגואלי� פרה אדומה תמימה וגואלי� פרה אדומה תמימה וגו

היה צרי� לכתוב זאת חקת הפרה מאי זאת חקת לכאורה לכאורה לכאורה לכאורה 
משמיענו הכתוב שהתורה היא עני	 אחד כמו , בר, התורה

שכ	 פרה אדומה מטהרת טמאי ומטמאת , פרה אדומה
קדושה זכה נעשית לו ס חיי לא כ� היא התורה ה, טהורי
ד מלעלוב ד מלעלוב ד מלעלוב ד מלעלוב """"ליקוטי דברי דוד ממר	 רבינו מוהרליקוטי דברי דוד ממר	 רבינו מוהרליקוטי דברי דוד ממר	 רבינו מוהרליקוטי דברי דוד ממר	 רבינו מוהר((((. ו להיפ�"זכה ח

  ))))אאאא""""זיעזיעזיעזיע
  

י לעול היא נקראת על י לעול היא נקראת על י לעול היא נקראת על י לעול היא נקראת על """"פירשפירשפירשפירש) ) ) ) שששש(((( ויקחו אלי� פרה אדומהויקחו אלי� פרה אדומהויקחו אלי� פרה אדומהויקחו אלי� פרה אדומה
        ....שמ� פרה שעשה משה במדברשמ� פרה שעשה משה במדברשמ� פרה שעשה משה במדברשמ� פרה שעשה משה במדבר

מהו העני	 שמצות פרה אדומה נקראת על שמו של ויש לבאר ויש לבאר ויש לבאר ויש לבאר 
  . משה

י ומטהרת ה מטמאה טהורוהעני	 הוא דהנה ידוע דפרה אדומ
וזה עני	 של , ר הפרה נהיה טמאכי הנושא את אפ, טמאי

 מוב	 מוב	 מוב	 מוב	 ((((מסירת נפש שאד מוכ	 לטמא עצמו כדי לטהר אחרי
מפני שעני	 זה לטמא עצמו כדי לטהר מפני שעני	 זה לטמא עצמו כדי לטהר מפני שעני	 זה לטמא עצמו כדי לטהר מפני שעני	 זה לטמא עצמו כדי לטהר , , , , שאי	 בזה הוראה למעשהשאי	 בזה הוראה למעשהשאי	 בזה הוראה למעשהשאי	 בזה הוראה למעשה

ק התירה זאת אבל בסת אי	 אומרי ק התירה זאת אבל בסת אי	 אומרי ק התירה זאת אבל בסת אי	 אומרי ק התירה זאת אבל בסת אי	 אומרי """"אחרי זה שיי� רק כשהתוהאחרי זה שיי� רק כשהתוהאחרי זה שיי� רק כשהתוהאחרי זה שיי� רק כשהתוה
שיש ומפני ומפני ומפני ומפני . .).).).)שבת דשבת דשבת דשבת ד((((' ' ' ' בגמבגמבגמבגמ' ' ' ' חבר� כדאיחבר� כדאיחבר� כדאיחבר� כדאילאד חטא בשביל שיזכה לאד חטא בשביל שיזכה לאד חטא בשביל שיזכה לאד חטא בשביל שיזכה 

נ לכ� היא נקראת על ש משה "במצות הפרה עני	 של מסי
כי הוא היה הסמל והאות של מסירות נפש עבור כלל , רבינו

א שסיי א שסיי א שסיי א שסיי """"זיעזיעזיעזיע' ' ' ' ושיי� לכא	 שיחת קודש מרבינו הקושיי� לכא	 שיחת קודש מרבינו הקושיי� לכא	 שיחת קודש מרבינו הקושיי� לכא	 שיחת קודש מרבינו הק[[[[. ישראל
, , , , אצל משה רבינו כתיב וא אי	 מחני נא מספר�אצל משה רבינו כתיב וא אי	 מחני נא מספר�אצל משה רבינו כתיב וא אי	 מחני נא מספר�אצל משה רבינו כתיב וא אי	 מחני נא מספר�: ": ": ": "לללל""""בזהבזהבזהבזה

שבשביל כלל ישראל שבשביל כלל ישראל שבשביל כלל ישראל שבשביל כלל ישראל , , , , ננננ""""א עני	 של מסיא עני	 של מסיא עני	 של מסיא עני	 של מסיק שהוק שהוק שהוק שהו""""ומבואר בספהומבואר בספהומבואר בספהומבואר בספה
]. ]. ]. ]. קקקק""""עני	 של מסירות נפש בפועל עכלעני	 של מסירות נפש בפועל עכלעני	 של מסירות נפש בפועל עכלעני	 של מסירות נפש בפועל עכל' ' ' ' אפיאפיאפיאפי, , , , עושי הכלעושי הכלעושי הכלעושי הכל

        ))))קדושת מרדכיקדושת מרדכיקדושת מרדכיקדושת מרדכי((((
  

כי , ת"מכוח השי –מטה האלוקי  – וי� את הסלע במטהווי� את הסלע במטהווי� את הסלע במטהווי� את הסלע במטהו
החזיק עצמו לכלו ועל ידי זה נתהווה החורב	 כי אילו נכנס 

י ענוותנותו "החורבנות וע' ה לאר� ישראל לא היו ב"משרע
וי� את הסלע במטהו וי� את הסלע במטהו וי� את הסלע במטהו וי� את הסלע במטהו ואולי זהו הרמז , משה רבינו באו לזה של

כידוע מר	 רבינו אחז כדרכו כידוע מר	 רבינו אחז כדרכו כידוע מר	 רבינו אחז כדרכו כידוע מר	 רבינו אחז כדרכו (((( והב	, חורבנות' רמז לב פעמייפעמייפעמייפעמיי
ח ח ח ח """"כ בספר במכ בספר במכ בספר במכ בספר במ""""ק כדאי להעתיק משק כדאי להעתיק משק כדאי להעתיק משק כדאי להעתיק מש""""בקודש בקצירת האומר ולהבי	 דבקודש בקצירת האומר ולהבי	 דבקודש בקצירת האומר ולהבי	 דבקודש בקצירת האומר ולהבי	 ד

: : : : שששש""""ע וזלע וזלע וזלע וזל""""ל מפראג זיל מפראג זיל מפראג זיל מפראג זי""""ת מהרב רבי חיי אחי המהרת מהרב רבי חיי אחי המהרת מהרב רבי חיי אחי המהרת מהרב רבי חיי אחי המהר""""י עהי עהי עהי עה""""על רשעל רשעל רשעל רש
שבאו לימל� בשכינה כי שבאו לימל� בשכינה כי שבאו לימל� בשכינה כי שבאו לימל� בשכינה כי ובעל העקידה הוסי" עליה אשמה על ובעל העקידה הוסי" עליה אשמה על ובעל העקידה הוסי" עליה אשמה על ובעל העקידה הוסי" עליה אשמה על """"

אשר אשר אשר אשר ' ' ' ' ש יתש יתש יתש ית""""בזה קידהבזה קידהבזה קידהבזה קידה' ' ' ' לה לגזור על הצור שית	 מימיו והילה לגזור על הצור שית	 מימיו והילה לגזור על הצור שית	 מימיו והילה לגזור על הצור שית	 מימיו והי' ' ' ' מעצמ	 הימעצמ	 הימעצמ	 הימעצמ	 הי
ס ס ס ס """"היטב חתהיטב חתהיטב חתהיטב חת' ' ' ' ועיועיועיועי". ". ". ". שששש""""עייעייעייעיי' ' ' ' מקיי דברי עבדיו ועצת מלאכיו ישלי וכומקיי דברי עבדיו ועצת מלאכיו ישלי וכומקיי דברי עבדיו ועצת מלאכיו ישלי וכומקיי דברי עבדיו ועצת מלאכיו ישלי וכו

ותבי	 היטב דברי מר	 רבינו ותבי	 היטב דברי מר	 רבינו ותבי	 היטב דברי מר	 רבינו ותבי	 היטב דברי מר	 רבינו ' ' ' ' ה ודברת וכוה ודברת וכוה ודברת וכוה ודברת וכו""""ד דד דד דד ד""""ת במדבר ד" קת במדבר ד" קת במדבר ד" קת במדבר ד" ק""""עהעהעהעה
        ....))))קדושת מרדכיקדושת מרדכיקדושת מרדכיקדושת מרדכי((((    ))))אאאא""""זיעזיעזיעזיע
        

י להקדישני י להקדישני י להקדישני י להקדישני אל משה ואל אהר	 יע	 לא האמנת באל משה ואל אהר	 יע	 לא האמנת באל משה ואל אהר	 יע	 לא האמנת באל משה ואל אהר	 יע	 לא האמנת ב' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה
לעיני בני ישראל לכ	 לא תביאו את הקהל הזה אל האר� אשר לעיני בני ישראל לכ	 לא תביאו את הקהל הזה אל האר� אשר לעיני בני ישראל לכ	 לא תביאו את הקהל הזה אל האר� אשר לעיני בני ישראל לכ	 לא תביאו את הקהל הזה אל האר� אשר 

י להקדישני שאילו דיברת אל הסלע י להקדישני שאילו דיברת אל הסלע י להקדישני שאילו דיברת אל הסלע י להקדישני שאילו דיברת אל הסלע """"פירשפירשפירשפירש) ) ) ) יביביביב, , , , כ כ כ כ (((( נתתי להנתתי להנתתי להנתתי לה
והוציא הייתי מקודש לעיני העדה ואומרי מה סלע זה שאינו והוציא הייתי מקודש לעיני העדה ואומרי מה סלע זה שאינו והוציא הייתי מקודש לעיני העדה ואומרי מה סלע זה שאינו והוציא הייתי מקודש לעיני העדה ואומרי מה סלע זה שאינו 
 מדבר ואינו שומע ואינו צרי� לפרנסה מקיי דיבורו של מקו מדבר ואינו שומע ואינו צרי� לפרנסה מקיי דיבורו של מקו מדבר ואינו שומע ואינו צרי� לפרנסה מקיי דיבורו של מקו מדבר ואינו שומע ואינו צרי� לפרנסה מקיי דיבורו של מקו

        ....קקקק""""ו אנו עכלו אנו עכלו אנו עכלו אנו עכל""""קקקק
        

שאמר לו לדבר ' מה שינה משה רבינו מציווי הלהבי	 ל וצרי�וצרי�וצרי�וצרי�
 לללל""""ויויויוי. וכאשר הקשו כ	 מפרשי התורה. אל הסלע והוא הכה

, שמשה רבינו היה מוכ	 ומזומ	 למסור נפשו עבור כלל ישראל
הקיטרוג על ע ישראל , וידע שעל ידי זה שידבר אל הסלע

מאחר שהיה לה ', כ יותר גדול א ימרו את פי ה"יהיה אח
, ולא למדו וחטאו, של מקולקיי דבריו , ו מהסלע"ללמוד ק
וזה רצה משה רבינו , תביעה וקיטרוג גדול עליה 'ואז הי
הכל , ומסר את נפשו עבור כלל ישראל והכה את הסלע, למנוע

קדושת מרדכי ממר	 קדושת מרדכי ממר	 קדושת מרדכי ממר	 קדושת מרדכי ממר	 ((((    .והב	. כדי לצמצ ביותר את הקיטרוג
  ).).).).אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""הרמהרמהרמהרמק ק ק ק """"הסבהסבהסבהסברבינו רבינו רבינו רבינו 

 

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
 'א' המש� מעמ

        מצות פרה אדומה ומשה רבינומצות פרה אדומה ומשה רבינומצות פרה אדומה ומשה רבינומצות פרה אדומה ומשה רבינו
מלעלוב ' מרנ� רבותינו הק במשנת

  א"זיע

נטל , החוכר ובני משפחתו על פני חוצות הכפר
 לעגלו� הוא הורה, בנו ויצא לדר� עימו את

, סי� לעבר העיירה לעלובשידהור מהר ע� הסו
ביניה� , ובמרכבתו הניח מכל טוב אחוזותיו

חמאת בקר , אווזי� מפוטמי� וג� תרנגולי�
וחלב צא� ואגוזי� ושקדי� מזימרת האר� 

  .� פועל הישועות'מנחה לראבי
, אל העיירה שאל לביתו של הרבמשבא 

ליהודי� שחששו באשר לטיב כוונותיו וכי 
הוא , ד"מוהר שמא הוא חורש רעה על מר�

לכ� הודיע כי אי� הוא שוחר רע וכהוכחה 
  .הצביע על הטוב הצפו� במרכבתו

יהודי העיירה שהורגלו כבר בביקורי� מוזרי� 
אצל רב� האהוב שהיה מפורס� בכל רחבי 

על ביתו צו� רפולי� בי� יהודי� וגויי� הצביעו ב
  .המט ליפול של הרבי

מחל ד וג� "מיהר לביתו של מר� מוהרהפרי! 
על כבודו כשנאל� להכנס לביקתה העלובה 

� 'כשהנו מהרהר בליבו מה מוזרי� הראביני
כל העול� משחר לפיתח� , הללו של היהודי�

  .וה� מצטנפי� לה� בביקתות המטות לנפול
  

לבית הודיע ראשית חוכמה כי הוא  משנכנס
במתנה את שטר החוב וג� ' מעניק לרבי הק

יח את אות� מאה וחמישי� רובל שהרו
בעיסקת הצמר ע� שני הסוחרי� המרבי� 

  .במחיר
�ב� לו לפרי� והנהו ', בקשה לו לרבינו הק א

לשונו , ב� זה אינו פוצה פיו, �'ראבי, לפני�
וא! קללה אחת לא קילל , דבקה לחיכו מלידתו

  . השר�
כ� הוא  -הרבי שמהלכי� לו בשמי�  יושיע

, את בנו שיתפלל עבורו -נוכח בעיסקת הצמר 
  .פילתו ודאי ישמע האלוקי�ואת ת

: ד את פניו ואמר בלשו� לעז"מר� מוהר הסב
רבונו של עול� אזוי פיל הינט ביל� ועט ביל� "

כלבי� רבי� כל כ� נובחי� [=נא� א הינט 
  ].בעולמ� ינבח עוד כלב

מיותר להוסי! כי מיד החל ב� הפרי�  אולי
ללהג ולא פסק לחדוות אביו הפרי� המשתאה 

  .את נפשו מרוב שמחה והנדה� שלא ידע
כמוב� הורה למשרתיו לפרוק את המטע�  מיד

הגדול שהביא מאחוזתו והגישו כמנחה למר� 
ד ששמו גדל עוד יותר בעיניה� של עמי "מוהר

  .האר� הגויי� שהזכירו שמו ברטט של הערצה
  

' לאחר הסתלקותו של מר� רבינו הקג� 
המשיכו גויי� וכמוב� יהודי� מכל רחבי פולי� 

אל העיירה לעלוב לציונו הקדוש  לנסוע
ובפיה� תחינות ובקשות לעושה הנפלאות 
ופועל הישועות שכל ימיו כיתת את רגליו על 
פני ערי פולי� ועיירותיה באהבתו את יהודיו 
ובבקשו לסייע לה� בענות� ולפדות� משחת 

  .מחטיאיה� ורבי� השיב מעוו�
  

זכותו הגדולה הקדושה והטהורה של רבינו 
אמיתי תג� עלינו ועל כל ב ישראל ההאוה' הק

  .�ישראל אמ
 

  ~ הפרשסיפור מפסוקי ה~ 
  לכבוד סעודת מלוה מלכה
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   077-470-1765: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

        במעלת הטבילהבמעלת הטבילהבמעלת הטבילהבמעלת הטבילה
 øôñá áúë"øùåé úåçøàøùåé úåçøàøùåé úåçøàøùåé úåçøà "ìøâäøâäøâäøâä""""é÷ñáéð÷ çé÷ñáéð÷ çé÷ñáéð÷ çé÷ñáéð÷ ç 
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à äòù åìéôà äúåà ìèá àì åéîéîù ' àìà

áåúëì ìåëé äéä àìù ë åøåáéçá" ïî àöåéä à
ò ïéãä"ùîë äëìää ô"åðéáø ë äðåé ôá"â 
úåëøáã ,åùáã óàå"÷ñôð ò áîøäë"í ,î" î

 åéìò àåáú ìåáèì âäåðäù íéðåøçàä åáúë
äëøá ùîë"îá ë"éñ á 'ô"÷ñ ç"ä íùá á éøô éøô éøô éøô
íéãâîíéãâîíéãâîíéãâî åëå 'æçå" åøîà ì))))áë úåëøááë úåëøááë úåëøááë úåëøá(.(.(.(.  ìë

 åéîé åì ïéëéøàî åîöò ìò äá øéîçîä
 äåìèéá àì ìàøùé éìåãâ äáøäå åéúåðùå

íäéúåãìåúá àáåîë íäéîéî ,øôñá éúéàøå à' 
 åìà íä ìàøùé ìëá åìá÷úðù íéøåáéçä ìëù
 éåöîù íåéäå àøæò úìéáèá øäæð øáçîäù
 éåàø ìåëéù éî éàãååá ìåáèì ì÷å úåàåå÷î

äæá øäæéì ,ëò"ì.  
á ãåò ïééòåôôôôññññúåáåùú é÷úåáåùú é÷úåáåùú é÷úåáåùú é÷ ))))à ÷ìçà ÷ìçà ÷ìçà ÷ìç ' ' ' 'ã ïîéñã ïîéñã ïîéñã ïîéñ ' ' ' '÷ñ÷ñ÷ñ÷ñ""""ãããã(((( 

äìéáèä úåáéùçá êéøàäù äî ,÷îáå" à
ìá äæá áéçøà"ð.  

î ïééòå"ä ùáîøáîøáîøáîø""""íííí îäéôá" ù))))úîúîúîúîéðéðéðéð ' ' ' 'äøôäøôäøôäøô , , , ,ââââ , , , ,ââââ(((( 
åëå ìáèå àîèðù éîã ' äøéúé äìòî åì ùé

 àåäù åéìò øæâ øáë áåúëäù éôì äøäèá
øåäè ò"ù,  øôñáå"äùøôä éìéáùáäùøôä éìéáùáäùøôä éìéáùáäùøôä éìéáùá "âäì" ø

èéìù ñ÷øåáã íå÷éìà"à ))))îòîòîòîò ' ' ' 'ìúìúìúìú""""ääää((((  àéáä
 øôñî"åáøçù úåîìåòåáøçù úåîìåòåáøçù úåîìåòåáøçù úåîìåò "))))îòîòîòîò ' ' ' 'àìàìàìàì(((( øäãä" ÷
øäîøäîøäîøäî""""øàîèàñî éøàîèàñî éøàîèàñî éøàîèàñî é éæ"øä ïåùìî ÷ééã ò"æ î" ì

 úàîåèá àîèðù íãàá íéøåîà åéøáã ìëã
úî ,øäã åðåùìëå"æ î"ì ," éî ïéá ìãáä ïéà

 àîèð àìù ìë àîèð øùà ïéáå úîá íìåòì
åéîé ,ò"ë . óà óåâä ïî úàöåéä äàîåèá íìåà
øä"æ î"úåéù äãåî ì ùéàä àåä ìåãâ ø

àîèð àì íìåòîù.  

  חדוותא דאורייתאחדוותא דאורייתא
  ת ומנהגי צדיקי�"בירורי הלכה ד

 � בענייני� שוני

òå"ã éàîá ùåùì äæá ïééö"éøéàîä øåà ú ,
åùå" äùî ìäà ú))))÷ ïîéñ÷ ïîéñ÷ ïîéñ÷ ïîéñ''''(((( ò"ù.  
  

        כוונה בטבילהכוונה בטבילהכוונה בטבילהכוונה בטבילה
äñá" äå÷îä úðååë ïéðòá àáåè åëéøàä ÷

î íñøåôîëùòáä ïøîùòáä ïøîùòáä ïøîùòáä ïøî"""" è è è èòéæ"à , óåñá ãåò ïééòå
 øôñ"íééðéò øåàîíééðéò øåàîíééðéò øåàîíééðéò øåàî " " " "äøäìäøäìäøäìäøäì"""" ìéáåðøòùèî ÷ ìéáåðøòùèî ÷ ìéáåðøòùèî ÷ ìéáåðøòùèî ÷éæ" ò

ãåñä êøã ìò äå÷îä úðååë ,ò"ù.  
îá ïðåáúäì éåàø åðåîëù íéùðàìå"øôñá ù 

"éç óñåé ãåòéç óñåé ãåòéç óñåé ãåòéç óñåé ãåò""""    äâä úåãìåúìäâä úåãìåúìäâä úåãìåúìäâä úåãìåúì"""" óñåé éáø øúñðä ÷ óñåé éáø øúñðä ÷ óñåé éáø øúñðä ÷ óñåé éáø øúñðä ÷
ïééã äîìùïééã äîìùïééã äîìùïééã äîìù öæ"ì))))îòîòîòîò ' ' ' 'åñ÷åñ÷åñ÷åñ÷(((( æå"ì, åúá" øçàî êà ã

ä ãåñá åàá íìåë àìù ,' äðååë ïååëì êéøö ïëì
 äðåéìò äùåã÷ ìá÷ì àéäù äìéáèá úéãåñé
 àøçà àøèñä úîäåæå úàîåèî åùôð øäèìå
 äøåúì åùôðå åôåâ ïéëäìå ïååòå àèç ìëîå

äáåùúå äìéôú ,úåöøîð äçî ïééã áøä  ãâð
 íéìáåèå äå÷îì äìäáá íéàáä íéùðà íúåà

äøäèì äðååë àìì äæôçá , íúåà äîéã àåä
íéîì íéñðëðä íéæååøáë åðåùìá íéàöåéå" ,

ëò"ì , úãçåéî äðååë àëéà ïîæå úò ìëìå
 øôñá øàåáîë"éç ùéà ïá "ïéúëåã äîëá ,

îëàå"úòë ì.  
        

        זהירות בקדושת הטבילהזהירות בקדושת הטבילהזהירות בקדושת הטבילהזהירות בקדושת הטבילה
äñá" ÷"úøäèúøäèúøäèúøäè    ùãå÷äùãå÷äùãå÷äùãå÷ä "))))øîàîøîàîøîàîøîàî    ô ìàøùé äå÷îô ìàøùé äå÷îô ìàøùé äå÷îô ìàøùé äå÷î""""åååå(((( 
åä" øôñá ã"íééðéò úùåã÷ "))))çççç""""àààà , , , ,îòîòîòîò ' ' ' 'ùùùù""""àààà(((( 

åðåùì äæå áúë, " íéëééùù úåøäæà øàáð
äìà ìëá øäæð åðéà íàáù äå÷îä úåâäðäì , àì
åùôðá äùåã÷ úåôñåú ìá÷î åðéàù éã , ÷ø

ç íøåâå àîäåæ åîöò ìò êéùîî" õö÷ì å
åëå úåòéèðá'.  íéøôñá åáúë úåìëúñä ïéðòá

ùðàá ìëúñäì øåñàù ãç äæù íéîåøòä íé
ëå ãåñéä éîâôî"éøáá ù"÷ , åøîà øùàë

ר משה חליוה ר משה חליוה ""י הגי הג""נכתב ונער� ענכתב ונער� ע
 סס""שאשאס ענפי משה וס ענפי משה ו""מחמח  ––א א ""שליטשליט

))))áö ïéøãäðñáö ïéøãäðñáö ïéøãäðñáö ïéøãäðñ(.(.(.(. åëå úøòðð åúù÷ äåøòá ìëúñîä '
 äáøä ãéñôé äå÷îá åúëéìäîù ãåò åì àöé ïë íà

åëå çéåøéùî øúåé ' íééðéò úùåã÷ä äæ íéîòôìå
àåä õçøîä úéáá åîöò øîåùù  íöòî ïå÷éú øúåé

äå÷îä úìéáè , øá íãàù äùåã÷ âéñ ìëá éë
äîåãëå íééðéò úøéîùá åîë åîöò ùã÷î ìàøùé ,
 íéàøéä úåøîåçî ÷ø àåäù ïéðòá èøôáå
 åéìò êùîðå äòù äúåàá ùåã÷ éø÷éà íéãéñçäå

åúîùð ìòå  åîöò ùã÷îäå ãåàî äìåãâ äùåã÷
 äìòîìî äáøä åúåà ïéùã÷î äèîìî èòî)))) àîåé àîåé àîåé àîåé

èìèìèìèì(.(.(.(. ëò"ì ,äñá áúë ãåò" ÷))))íùíùíùíù((((  íãà ìë êéøö
 êøáúé íùä úàî ù÷áìå ììôúäì íéîù àøé
 øåñéà íåùá ìùëé àìù äå÷îì åúëéìä íãå÷

úåàøä íâôáî , øôñá áúë øåáéã éðéðòáå" øöåð
ãñç" ))))ô úåáàô úåáàô úåáàô úåáà""""åååå((((  íåù øáãì àìù ãåàî øäæéù

õçøîä úéáá éçøëä åðéàå êøåöì åðéàù úåà ,
ëò"ì.  

 øôñáåíééðéò úùåã÷íééðéò úùåã÷íééðéò úùåã÷íééðéò úùåã÷ ))))íùíùíùíù((((  äáøäã àìôð øáã áúë
 êéøöù äðååëä äî åìàùð ìàøùé éìåãâå íé÷éãö

 äå÷îá ïååëì))))äæá ìéòì åðáúëù äî ïééòäæá ìéòì åðáúëù äî ïééòäæá ìéòì åðáúëù äî ïééòäæá ìéòì åðáúëù äî ïééò(((( åáéùäå :
"ñéåøà ïåà  ïééøà , ïéà ïééæ åö øòìòðù ñàåå
ãïñéåø "=)=)=)=) úåéäìå úåøéäîá æøãæäì úàöìå ñðëäì úåéäìå úåøéäîá æøãæäì úàöìå ñðëäì úåéäìå úåøéäîá æøãæäì úàöìå ñðëäì úåéäìå úåøéäîá æøãæäì úàöìå ñðëäì

ò õåçáò õåçáò õåçáò õåçá""""ùùùù.(.(.(.(        
        

        טבילה בערב שבתטבילה בערב שבתטבילה בערב שבתטבילה בערב שבת
טבילת ערב נודע ביהודה ובישראל גדול שמו ב

ועיי� , וכבר האריכו בזה קמאי ובתראי , שבת
וראה בזמירות , שבת' הל" פסקי תשובות"בספר 

ד ד ד ד """"צ אבצ אבצ אבצ אב""""הגההגההגההגהלמורינו למורינו למורינו למורינו " " " " מדרכי משהמדרכי משהמדרכי משהמדרכי משה""""לשבת 
שלהבת שלהבת שלהבת שלהבת ''''א הא הא הא ה""""ט זיעט זיעט זיעט זיע""""א ב� מר� רבינו הקוהא ב� מר� רבינו הקוהא ב� מר� רבינו הקוהא ב� מר� רבינו הקוה""""שליטשליטשליטשליט
האי האי האי האי מה שכתב בזה על מנהגו של  ))))עמוד בעמוד בעמוד בעמוד ב((((' ' ' ' אשאשאשאש
אחר : "וזה לשונו אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""ק מר� רבינו הרמק מר� רבינו הרמק מר� רבינו הרמק מר� רבינו הרמ""""סבסבסבסב

הצהריי� הל� רבינו לטבול במקוה אשר ליד בית 
וטבל במקוה וביציאתו היה  ))))עד היו� הזהעד היו� הזהעד היו� הזהעד היו� הזה((((המדרש 

מראהו כלפיד אש ממש וחרדה אחזה את 
 עומדי� סביביו מרוב פחד מלהביט בצורתוה

  .ל"עכ "רבינו של הטהורה
א לספר "צ שליט"ובהערות ש� ציי� מורינו הגה

 משו� ספר תו חיי�תו חיי�תו חיי�תו חיי�דמייתי מספר " אור השבתאור השבתאור השבתאור השבת"
קבוצת יעקב דשאל לאביו א� אמת הדבר 

ע שאחר "זי" באר מי� חיי�"שאומרי� מבעל ה
, במידת ראש ק נתארכה קומתו"בעשהמקוה 

אבל זאת ראה כי , והשיבו כי לא מדדו קומתו
אחרי המקוה היה צורתו וכל תואר גופו משונה 

  .ש"ע, כבראשונה

        מזלא טבא מעומקא דליבאמזלא טבא מעומקא דליבאמזלא טבא מעומקא דליבאמזלא טבא מעומקא דליבאברכת ברכת ברכת ברכת 
על כל , למעלת ידידינו היקר והמפואר

עומד תמיד הכ� , מכיריו אהוב וחביב
לבו ער וח� , ש"מיקירי וחשובי אנ, לימינינו

  ק"מקושר לרבוה, לכל דבר שבקדושה
   – ו"הי לו� דעמבינסקילו� דעמבינסקילו� דעמבינסקילו� דעמבינסקישששש ר"הר

  ב"ארה –לייקווד
  צ"שמחת נישואי הב� בשעטומלרגל 

  .ס"ר שיזכה לרוב תענוג ונחת וכט"יה
  

 לרגל השמחהלרגל השמחהלרגל השמחהלרגל השמחה    לזכותולזכותולזכותולזכותו    זה נודבזה נודבזה נודבזה נודבגליו� גליו� גליו� גליו� 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

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

  .ה .ב .צ .נ .ת
===  

היקר שבערכי� , דינו היקר והנעלהדיי בנה י"הונצח ע
  ח "ש רודצו"מחשובי אנ
  ח"הנה

  ו"הי הערמא�הערמא�הערמא�הערמא�    לכסנדרלכסנדרלכסנדרלכסנדראאאא' ר
  ב"ארה –ויליאמסבורג 

 

�            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 """"ממקורבי מר� רבינו הקוהממקורבי מר� רבינו הקוהממקורבי מר� רבינו הקוהממקורבי מר� רבינו הקוה
        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

היקר  האברך לידידינו
על כולם אהוב , הוהנעל

  כלי מחזיק ברכה, ומהולל

ר אפרים עקיבא לייב "הר

  ו"גרינהוט הי
  שמחת הולדת הבתלרגל 

ר שיזכה לרוב נחת "יה

  .ס"בע שמחות וכטושו
=  

 זה נודב לרגל השמחה לזכותוגליון 

  לעילוי נשמת
האי גברא רבא גאו וחסיד מנקיי 

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

צ רבי שמחה בוני� ליברמ� צ רבי שמחה בוני� ליברמ� צ רבי שמחה בוני� ליברמ� צ רבי שמחה בוני� ליברמ� """"הגההגההגההגה
        לללל""""זצזצזצזצ

  ד"הי ברכיהברכיהברכיהברכיה    ר"ב
  .ט"תמוז תשס' ע  ו"נלב

  ה. ב . צ . נ. ת 
= ==  

  ש"י בנו  ידידינו מיקירי אנ"הונצח ע
 אברה� אבא ליברמ�אברה� אבא ליברמ�אברה� אבא ליברמ�אברה� אבא ליברמ�  רבי ג"הרה 

  ב"ארה -א"ליטש
  ב"ארה –בארא פארק 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

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

  .ה .ב .צ .נ .ת
===  

היקר , דינו היקר והנעלהדיי בנה י"הונצח ע
  ח "ש רודצו"שבערכי� מחשובי אנ

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

 

        חיי� היא למחזיקי� בהחיי� היא למחזיקי� בהחיי� היא למחזיקי� בהחיי� היא למחזיקי� בה# # # # עעעע
רוד� צדקה וחסד על כל צעד , כ ידידינו היקר והמהולל"ט אל מע"וקול תודה משגרי� אנו ברכת מזבשיר 
מוכתר בכל מעלה ומידה , רצונו באמת ובתמי� לעשות נועומד תמיד הכ� לימילמר� רבינו ו נ"קשור בלו,ושעל

  ה"ה, י� ומוקיר רבנ� ואיהו גופיה צורבא מדרבנ�רח, בהטו
        בבבב""""ארהארהארהארה    ––––פארק פארק פארק פארק בארא בארא בארא בארא     ––––א א א א """"ח רבי אהר� זיידענפעלד שליטח רבי אהר� זיידענפעלד שליטח רבי אהר� זיידענפעלד שליטח רבי אהר� זיידענפעלד שליט""""המפואר הרההמפואר הרההמפואר הרההמפואר הרההנגיד הנגיד הנגיד הנגיד 

  צ"ט ובשעטומ"ה במז"שמחת הולדת נכדו והכנסתו בבשאאעלרגל 
  ''''טטטטובטבוו� וקש ר� דבשמיא יהא בסעד� וימלא את כל משאלות לב�''''ממממ

  ''''ווווולתורת' ח דורות ישרי� לה"ככה שתזכה לראות נחת מכל יוצ' יצו ה, הברכהאת ''''זזזז
  ''''בבבבגעזונטע אידישע שמחה שטענדיג ויושפע ל� כל מילי דמיט' עול� ועד ירדפו� נאר א געזונטע א''''לללל

  

 �  הכוללי�אברכי  – ב"חסידי לעלוב בארהקהל  –המערכת  –המברכי
  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת

  ל"ז אברה� אבישאברה� אבישאברה� אבישאברה� אבישר "ב אלעזר קלונימוסאלעזר קלונימוסאלעזר קלונימוסאלעזר קלונימוס' ח ר"הרה
        האגרהאגרהאגרהאגר

  .ה"בצנת – ח"תמוז תשס' ע ז"נלב
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

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

  .ה .ב .צ .נ .ת
===  

היקר , דינו היקר והנעלהדיי בנה י"הונצח ע
  ח "ש רודצו"שבערכי� מחשובי אנ

  ח"הנה
  ו"הי יצחק זאב הערמא�יצחק זאב הערמא�יצחק זאב הערמא�יצחק זאב הערמא�' ר

  ב"ארה –ויליאמסבורג 
 

�תנחומיתנחומיתנחומיתנחומיוס וס וס וס ככככ���        
  לשגר לידידינו האי גברא רבההננו 
  א"שליט משה וועבערמשה וועבערמשה וועבערמשה וועבעררבי הגאו� 

  גסאסרפטירת אחותו הרבנית מבעעל 
 .השמי� תנוחמו ולא תדע מצער עודמ� 

  ש"מחשובי יקירי אנ, מעומקא דליבא לידידינו היקר והנעלה מזל טוברכת ב
  צ"ג בשעטומ"לרגל שמחת נישואי הבת עב -  ב"ארה –בארא פארק  - ו "הי מרדכי לייב דייטש' ח ר"הרה

  ס"ר שיזכה לרוב נחת ושבע שמחות וכט"יה

 


