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  אין לעשות שום פעולה בענין הגאולה 

רמז בענין ' ואפשר לומר עוד בחי

דהנה אחד מהפלאים בענין הפרה , הפרה

ואף על פי כן מטמא , שמטהר טמאים

שכל ואפשר דכיון , טהורים העוסקים בה

הלכותיה של פרה רומזים אל עניני הגאולה 

כ רמז גדול יש "ע, ל"כמבואר בפסיקתא הנ

בזה שאין רשאי לעסוק ולעשות שום 

בא ' ש בילקוט פ"כמ, פעולה בענין הגאולה

מי פרע לכם ממלכות רביעית נטרונא והיה 

לא , אל תאכלו ממנו נא, לכם למשמרת

שם בזית רענן ' ופי, תבעינה מהבהבה

ל קודם "ר, ה נטרונא"מגן אברהם זללמבעל 

וכבר , שמגיע זמנה המוכן מן השמים

שכל פעולה , הארכתי בספרי ויואל משה

, ועסק בעניני הגאולה יש בה סכנה

ומושבעים אנחנו על זה שלא נדחוק את 

אלא צריכים להרבות בתשובה , הקץ

ובמצות ומעשים טובים ובתפלות ותחנונים 

וזכות לעורר ובזה יש כוח , ת"לפני הבוי

אבל , ולמהר גאולתינו' רצון העליון ית

חלילה לעשות שום עסק על ידי פעולה 

  .אנושית

כל העסוקין בליקח גאולה לעצמם 

  טמאים ומטמאים

' ועל זה בא הרמז שהפרה שהיא בחי

, הגאולה העתידה כמבואר בפסיקתא

וכמו שרואין , מטמאה כל העוסקין בה

 בחוש דכל העסוקין בה ליקח גאולה

והעיקר , לעצמם הם טמאים ומטמאים

להאמין באמונה שלימה ולהמתין על 

  .ואף אם יתמהמה חכה לו, הגאולה

תוכן הדברים שעל ידי קריאת פרשת 

הפרה צריכים התבוננות ולשים אל הלב 

שלא לעשות שום עסק על , מה שנרמז בה

וכל הגאולה ויסוד , ידי פעולה אנושית

, ילהאמונה תלוי בזה כמו שנתבאר לע

וצריכין להכין עצמינו אל הגאולה 

על ידי אמונה שלימה ומצות , העתידה

, ומעשים טובים המביאים את הגאולה

וצריכים לידע שהכל הוא בגזרת הבורא 

ואין ', יתברך כפי שראתה חכמתו ית

רק , להתחכם ואין לעמוד על סודה

, להאמין באמונה פשוטה באמת ובאמונה

ורר כח ועל ידי קריאת פרשת פרה מתע

הטהרה וכח התורה ומצוות לעורר רחמים 

  .לפני הבורא יתברך

  )חקת, דברי יואל(
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  מגיד תעלומה 
  
  
  

   ה יטהר את בני ישראל "לעתיד הקב

ונשא נס לגוים , ה" זה הקב,)במדבר יט ט(סף וא

 ,ה"זה הקב,  איש).ישעיה יא יב(ואסף נדחי ישראל 

,  טהור).ג: מות טוש( איש מלחמה השםביה ' דכת

 טהור עינים מראות ברע יב דכת,ה"זה הקב

אילו גליותיהן של ,  את אפר הפרה).חבקוק א יג(

זה , והניח מחוץ למחנה במקום טהור. אלישר

והיתה לעדת בני . ירושלם שהיא טהורה

לפי שבעולם הזה , 'כוישראל למשמרת ו

 אבל לעתיד לבא ,מטמאים ומטהרים מפי כהן

וזרקתי עליכם מים ' דכת, טהרןה עתיד ל"הקב

  )פסיקתא דרב כהנא(                     .)יחזקאל לו כה(טהורים 

   עבודת פרה אדומה נעשתה בבגדי לבן

 נאמר ,רבי אליעזר אומר, זאת חקת התורה

 ,חקה) ביום הכיפורים( ונאמר להלן ,כאן חקה

מה חקה האמורה להלן בבגדי לבן הכתוב 

אן בבגדי לבן הכתוב  אף חקה האמורה כ,מדבר

 ,שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי. מדבר

 , אמר להם בבגדי זהב,באילו כלים פרה נעשית

 אמר ,אמרו לו והלא למדתנו רבינו בבגדי לבן

להם אם מה שראו עיני ומה ששרתו ידי 

 וכל כך למה כדי ,ו למה שלמדתי" ק,שכחתי

ויש אומרים הלל הזקן . לחזק את התלמידים

  .  אלא שלא היה יכול לומר מה ששרתו ידי,היה
  )ספרי במדבר(

   עצי המערכה היו עשויין כמין מגדל

 , עצי ארזים,ועצים היו מסודרים שם

 ועושין , ועצי תאנה חלקה, וברושים,וארנים

  . ומפתחין בה חלונות,אותה כמין מגדל

  ) 'משניות פרה פרק ג(

  י ראו את עצמם"כל בנ

  כאילו עומדים על הסלע

קהלו משה ואהרן את הקהל אל פני וי

מלמד שכל אחד ואחד רואה את עצמו , הסלע

וכן הוא אומר ואת , כאילו עומד על פני הסלע

 ,)ויקרא ח ג(כל העדה הקהל אל פתח אהל מועד 

  . וכאן כל ישראל עומדין ורואין נסים שבסלע

  )מדרש תנחומא(

  כמה פרות היו

מצינו שנעשו תשע פרות אדומות משנצטוו 

ראשונה עשה , צוה זו עד שחרב הבית בשניהבמ

ושמעון הצדיק ויוחנן , שניה עשה עזרא, משה

ושביעית שרף , כהן גדול עשו שתים שתים

, ושמינית שרף חנמאל המצרי, אליהועיני

עשירית עתיד , ותשיעית שרף ישמעאל בן פאבי

   .לשרוף מלך המשיח במהרה בימינו

  )רבינו בחיי בשם המדרש(

  

   מילי מעלייתא

 



 מילי דאבות
 

  

  
  

 ע"זי שלמה אריה ליב מטיטשיןק רבי "הרה

 ז"תמוז תרפ' י

  על הצדיקים
 

 .ה אמרתי אחכמה והיא רחוקהאמר שלמ 

יש לדייק בלשון הפסוק והיא רחוקה 

ל הרמז כי צריך "וי, ל ולא חכמתי"הול

האדם להקדים טהרה וקדושה מראש 

ולא נכון הדבר להמתין עד , לבל יהיו מקום לכוחות הטומאה הצג כף רגלם על הארץ, מקדם

, ש אמרתי אחכמה"זו. דאז קשה מאד להשיג את הטהרה בשלימות, שתרים הטומאה ראש

בעוד , והיא רחוקה ממני, אזי עלי להקדים ולהחכים, אם אני רוצה להחכים בתורה ובעבודת ה

אז העת להקדים טהרת הלב , ועדיין לא נגעה בי אף אפס קצהו, שהטומאה רחוקה ממני

  א"ה מ"                                          פרקי אבות דברי יואל פ                                                                  .'בתורה ובעבודת ה

ם "ת מהר"כ בשו"ל ביסוד מש"וי. ל זאת חקת הפרה" דקדקו במפרשים הול.זאת חקת התורה

 כלפי מה שצעקו הפושעים בזמנו ככרוכיא הלא כלנו בני אברהם יצחק )ג"של' ד סי"יו(שיק 

, ק נקראת אמת"התוה,  כבר צוח הנביא האמת והשלום אהבוהנה, ויעקב תהא נא שלום בינינו

כ צריך "ורק אח, י דרך האמת"י התורה ועפ"כי מתחלה צריך לראות אם השלום הוא עפ

שמכאן ואילך אחר , והנה מפרה אדומה למדין ענין התאחדות ושלום. ד"עכ, לאהוב השלום

ועד אז היה , ים כשריםהזאת האפר פרה נטהר לגמרי ויכול להסתובב בין החכמים ואנש

ש זאת חקת התורה להורות כי ענין השלום והאחדות צריך להיות על "וז. פרוש ומובדל מהם

  ברך משה                                                              .וזולת זה אין השלום מרוצה, דרך התורה ועל דרך האמת

 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי )ג"ברכות ס(ל " דרשו חז.זאת התורה אדם כי ימות באוהל

 דעל ידי )אור המקיף יב(ה בייטב פנים "ז זלה"ל על פי מה שכתב ק"וי. שממית עצמו עליהם

ע "והנה כתב בשו. ש"עיי, שאדם מנדד שינה מעיניו נחשב לו כמסירות נפש וכמיתה ממש

לילותיו ולא יאבד אפילו אחת מהן  מי שרוצה לזכות לכתרה של תורה יזהר בכל )ו"רמ' ד סי"יו(

ש שאין דברי תורה "וז, י נידוד שינה מעיניו"הרי לן שאינו זוכה לתורה אלא ע. בשינה

כ "ועי, היינו שמנדד שינה מעיניו ונחשב לו למיתה, מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם

ברך משה                                                               .מתקיימין התורה בתוך מעיו
  

  
  

ח חשון שנת "נולד בר, ע"שלמה ליב מטיטשין זי' ק ר"הגה

שהיה בן אחיו , ל"וואלף וינשלבוים זצ' ח ר"לאביו הרה, ט"תר

ולאימו הצדקנית , ע"ק רבי שלמה ליב מלענטשנע זי"של הרה

והיה גבאי נאמן , אשר דרו בעיר ריישא, ה"מרת מירל ע

  .ולקופת מעות ארץ ישראל, שםלתלמוד תורה ד

בליל הוואך נאכט שבטרם היכנסו לבריתו של אברהם 

ומסתפק , וואלף אחוז בשרעפיו' ח ר"היה אבי הבן הרה, אבינו

דו , איזה שם יקרא לילד עד שנרדם בשינה ובא אליו בחלום דו

וציוהו שיקרא את בנו , ע"שלמה ליב מלענטשנע זי' ק ר"הרה

  .  נקרא שמו בישראל שלמה אריה ליבואכן, הרך הנולד על שמו

עובד , מילדותו הכירו עליו שהוא קדוש מרחם אמו והיה 

היה , והרבה להתבודד בכפרים ויערות, את בוראו בהתלהבות

והיה מסתופף , ע"צ רבי חיים אורי מריישא זי"תלמידו של הגה

ק "אמנם בעיקר הרבה להסתופף אצל הרה, בצל צדיקי דורו

, והחשיב את עצמו כאחד מתלמידיו, ע"זיהדברי חיים מצאנז 

ואמר שממנו למד את עבודת הלב זו התפילה באש להבת 

במשך אחד עשרה שנה נסע , שלהבת קודש ובמסירות נפש

, ושש שנים ישב שם ברציפות, לצאנז להסתופף בצל הקודש

היה קם כארי לעבודת , ע"וגם הוא כרבו הקדוש מצאנז זי

 הארץ מרוב התלהבותו בשעת והיה רוקע ברגליו על, התפלה

עד כדי כך שבשנתיים לפני פטירתו חלה במחלה , התפלה

ועל פי פקודת הרופאים הוצרך לשכב על , קשה שפגעה ברגליו

דבק בבנו , ע"לאחר פטירת מרן הדברי חיים מצאנז זי, מיטתו

ק "ולאחר פטירת הרה, ע"ק הדברי יחזקאל משינאווא זי"הרה

  .י שינאווא להסתופף בצילוהרבו חסיד, ע"משינאווא זי

והיה לומד , בתחילה שימש כמלמד תינוקות בכפר בלנדווה

דיו כמה וכמה שיעורים בענינים שונים כ קבע "ואח, עם תלמי

, ואמר שלכן קבע את דירתו בטיטשין, מושבו בעיר טיטשין

ושם מנוחתו , ל"מפני ששמה דר הגאון בעל ברכת יעקב זצ

ד ק הרבי "ך לעיר הוריו של הרהוגם מפני שדרו שמה סמו, כבו

ואמר שקבלה , ע ושם מנוחתם כבוד"אלימלך מליזענסק זי' ר

התפלל שם , ז"היא בידו שהבית שהיה דר שם עד שנת תרס

וחילק , היה מכניס אורחים בעין יפה, ע"אלימלך זי' הרבי ר

והיה נודע בקנאותו והקפדתו בעניני , לבאי ביתו מכל אשר לו

  .יהדות וצניעות
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, קודם התפלה, ק פרשת כי תבא"יסופר שפעם אחת בש

ף בעד החלון , וראה שאשה אחת הולכת לעזרת נשים, השקי

ויהי בהגיעו לקריאת , במצנפת כדרך שהולכות בנות זולתינו

ופתח הדלת של עזרת נשים , התורה לקח הספר תורה בידיו

הנה אשה אחת באה היום להעזרת , ופתח פיו הקדוש ואמר

שהיא אסור על פי דעת תורתינו , נפת על ראשהנשים ומצ

, ל"ר מגארליץ זצ"ק אדמו"אספר לכם מעשה מהה, הקדושה

ובלכתו בדרך שמע , שפעם אחת היה בכפר לשאוב אויר צח

ויאמר הרב למשמשו לילך ולדרוש מי הוא , קול צוחה ובכי רב

בוכה ויקם המשמש וילך ויודע לו כי , זה ואיזה הוא הצועק ו

וישב תיכף להרב ויאמר לו כי הקול , בת נכרי אחדהקול קול 

די עשו אביה המכה אותה ולכך היא , בת נכרי אחד והידים י

  .בוכה

ולך נא ראה למה , ויאמר לו הרב עוד לא יצאת ידי חובתך

וילך המשמש ונודע לו סיבת ההכאה מפני , הוא מכה אותה

, וישב המשמש ויספר הדבר לרב, שלבשה מצנפת על ראשה

ר לו הרב לך נא עוד הפעם לשמוע מה אביה אומר בשעת ויאמ

וישב המשמש לבית הנכרי וישמע איך שאביה צועק , ההכאה

מלבוש כזה שאמך וזקנתך לא נשאו אותו גם , לבתו הנכרית

ל ויספר לו דברי "וישב המשמש להרב ז, את לא תישאי אותו

  .הנכרי

ל מאוד ולקח ענין המאורע למוסר השכל "ונתפעל הרב ז

יש לו הרגשה כזו ', אם נכרי שלא קיבל תורה מסיני וכו, לאמור

ולא תלך במלבוש שלא , שלא תעזוב הבת דרכי אימותיהם

ו לבנות ישראל שקיבלו התורה בהר "ק, הלכו בו אמה וזקנתה

ולא , שיהיה להם הרגשה כזו שלא ליטוש תורת אמם', סיני וכו

ק "ההל "עכ, ילכו בבגד כזה שלא הלכו בם אמם וזקנתם

  . ל"מגארליץ זצ

אני מבקש מהנשים שהולכות במצנפת , ל"וסיים הוא ז

, ואם לא יסירוהו, שילכו לביתם ויסירו אותו מעל ראשם, כזאת

ואפיל עליהם קללות , הלא אקרא היום פרשת תוכחה

, ותיכף ברחו הנשים לביתם והסירו המצנפת, ל"שבתוכחה רח

  . מצנפות כאלוומאז והלאה לא באו להתפלל להעזרת נשים ב
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וצרות , אהבת ישראל היה נטוע בלבו כאהבת אב לבנו

וכשסיפר לו איזה איש , ישראל שיברו את לבבו ודכאו את רוחו

וכמה פעמים בשמעו , צרתו היה מרגיש כמחט בבשר החי

, כאילו נדקר במדקרות חרב, הסיפור הרע היה צועק אוי וי

בענין איכות ,  אצלותקצר היריעה מהכיל ענינים נפלאים שראו

ד "ואמר שמשנת תרע, עוצם הרגשתו בצערן של ישראל

ושמע בכל יום השמועות הרעות והבכיות , שנפרץ המלחמה

מכאב , גדל על ליבו בועה כמין ביצה, על של אחינו בני ישראל

  . ליבו על צערן של ישראל
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פעם אחת אמר בדרך מליצה שאיש אחד שלא ידע בלשון 

לומר ח מלכי צבאות יודין יודין כ"תהילים סהקודש אמר ב

דים המה כמלאכי צבאות   .שהיהו
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ששמע פעם , ל"ט זצ"היה רגיל לומר בשם רבינו הבעש

והקפיד עליו רבינו , אחת מוכיח שהוכיח לרבים והזכיר עוונם

וכי ידעת כמה חשוב ומקובל בשמים , ט ויאמר לו"הבעש

כשמגיע , עיר לבובהקדושה שאומרים היושבי קרנות בשוק ב

לילך לבית הכנסת, זמן תפלת מנחה ומתפללים , ואינם פנויים 

  .בשוק ואומרים קדושה בשוק לפני בית הכנסת
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דים מטיטשין בהיות מדינת , פעם אחת הלשינו על כמה יהו

איך שהמה עושים עסקי , גאליציע תחת ממשלת אסטרייך

יה מגיע על שה, ולוקחים מהם רבית גבוה, ריבית עם הנכרים

דים הזונדארען , זה עונש גדול בפלילי אסטרייך ונתפשטו הפקי

, לחפש ולעשות רעוויזיעס, בכל בתי היהודים החאשטעס

] ל"ק רבי שלמה לייב זצ"ה הגה"ה[וכאשר באו בשכונת דודי 

די חאשטער אחד בקול רעש , ל"באו בני הבית הנ, לבית יהו

, ם בבתיהםאיך שהפקידים שומרי, גדול בבכיות וצעקות

לחפש , ומצוים לתת להם המפתחות של התיבות והשולחנות

כו   . ואין יודעים לשית עצות בנפשם', אחר שטרות ו

ועוד לא עשה , וזה היה בקיץ בשבת קודש אחר התפלה

עד , כי דרכו היה להמתין אחר התפלה איזה שעות, קידוש

דוש לפני הסעודה וכאשר צעקו באזניו נתרעש , שעשה קי

, כדרכו בקודש שאנחת ישראל שברה כל גופו, מאודונתבהל 

ויפן כה וכה , מה עשה רץ לרחוב ויזעק זעקה גדולה ומרה

, ונעשה רעש גדול בהעיר, ברקידות עצומות ובצעקות נוראות

יצא האש ובוער ומלהט , והתחילו העם לצעוק קול אש במחנה

ועזבו את , ל נתבהלו"והפקידים הנ, בהבתים והעיר בסכנת אש

  . ל"ת היהודי החאשטער הנבי

וישב לביתו וכל העם אחריו ושהה מעט ועשה קידוש וסעד 

ובסעודה שלישית אמר דברי תורה על ', סעודת שחרית וכו

לא , ידעתם מה צעקתי ברחוב העיר, ויאמר, שולחנו כדרכו

בוער אש כאשר צעקתם אתם , רק צעקתי לשמים, צעקתי כי 

 שגזרה המלכות גזירה ,ט"ס ראש השנה דף י"כמו שמצינו בש

כו הלכו ונטלו עצה , מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו', ו

הלכו , אמרה להם בואו והפגינו בלילה', ממטרונה אחת וכו

ולא בני אב , לא אחיכם אנחנו, אמרו ווי שמים, והפגינו בלילה

מה נשתנינו מכל אומה , ולא בני אם אחת אנחנו, אחד אנחנו

כן , ל הגמרא"עכ,  גזירות קשותשאתם גוזרים עלינו, ולשון

וכן מצינו במרדכי ויצא בתוך העיר ויזעק , צעקתי אני לשמים

  . זעקה גדולה ומרה

איך שעשה , וילשינו עליו שונאי היהודים והזונדארען

ובהלכו ', לרמות את הזונדארען וכו, תחבולות שווא ומרמה

לקח בידו הטלית ותפילין וספר קטן , להטערמין בטיטשין

כי אינו ירא , ואמר, שחיבר בהיותו במאסר, ל" התניא זצמהרב

באשר יהיה לו שמה מנוחה איזה זמן ללמוד , מעונש מאסר

ובביתו אין לו מנוחה ממאות אנשים הבאים אליו , ולהתפלל

ל "ואחר כך ה, אבל בחסדי השם יצא לחפשי אז', יום יום וכו

, אוכאשר בא המבשר מריש, ויצא גם כן לחפשי, שלוס ברישא

בכה ואמר אם במשפט לפני , וסיפר כי נזדכה ונעשה חפשי

ו במשפט שעתיד אדם ליתן דין "ק, בשר ודם יראים כל כך

  .וחשבון לפני מלך מלכי המלכים
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ל ומתלמידי "בשנים האחרונות למי חייו ליקט מחז

אשר יכונה בשם , ט דברות קודש במעלת התפלה"הבעש

ל'כנת ל'ה , ב'שבורי ל'רופא ל'ת ה"ל ור"ת הל"שהוא ר, תפלה'ב 

ואמר , וסידרם על סדר הפרשיות והשבתות והמועדים

  .שהדפסת ספר זה תהא טובה לעולם
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ז הניח להיכנס אליו וקיבל את כל "תמוז תרפ' ביום ט

תמוז ' ולמחרת ביום י, הבאים לצל קורתו בפנים שוחקות

לאחר שסבל תקופה קצרה מדלקת הריאות שבק חיים לכל 

ויסופר שלאחר פטירתו ירדה העיר טיטשין מגדולה ורבים , חי

מתושביה נשבר מטה לחמם והוצרכו לנדוד למקומות אחרות 

  .לפרנס את שבר רעבון בתיהם
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        זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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 í éøçùîä ìå÷ì àð  åòîùå

 úçìöäå íëúá åè íéù÷áîå

íëòøæ òøæå íëòøæ ,àááå äæá ,

àøì äëæð å åéçå ú éá ïéðáá úå

á åð éúøàôú"à á"ñ.  

å íåé 'ùò" àùéã÷ àúø÷ ÷

ä 'à"ôì êøá ú ù"÷.  

 äæ áúëî ìò íåúçä ìòå

äéìåãâå íéìùåøé éðáø ìë åàá ,

 àãåäé äùî éáø ïåàâä íùàøáå

öæ àðèå÷î áéì"ïðòø úéæ ìòá ì ,

öæ ÷éãàùî íåçð éáø ïåàâäå"ì.  

•  úà íéììåù íéììåëä éùàø
ä÷åìçä éîã  

éöøåôä íâ íðîà åçð àì í

åè÷ù àìå , åëéùîäå

íäéúåðåéñðá , øçàì íéðù òùúå

äéá ãåñé"ìîì ñ ,ëøú úðùá"ä ,

 úéáî úçà äùà äøâåù

íéìùåøéì ïåãðåìá ãìéùèàø , éãë

úåðáì øôñ úéá äá ãñééì , áåùå

 úà ùãçì íéìùåøé éðá åçøëåä

äëøòîä , ìàøùé éìåãâ ïëàå

äàåá íåéá íåö íåéì ãéî åàø÷ ,

úà åàéöåä áåùå íøçä áøç 

åðãðî , åæéøëä éáîåô ãîòîáå

äéá ãâð øåîç øåñéà" ãîåòä ñ

ãñååéäì , øåñéàä øáã ïëåú åäæå

 éìåãâ éãé ìò íúçðå áúëðù

 ùãåç ùàø áøòá íéìùåøé

ëøú ïåùçøî"ä:  

 øùà úà æë úòì äúò  äðäå

 äô äúò  äñ åøô äòø äã å öîä

 äùà ä úçìùîä àéä åð éðôì

úà æä , ãñééì äôì äà á øùà

îéì úéáä ï åùìå áúë ãå

ðë úå øòðì úå ëàìîå"ì , í éàåøå

 ä æî çî öðäå ãìåðä úà åðçðà

äåòá"ø ,ò øùà" ãçé åðîëñä ë

ðä øåñé àä ùãçì" í éøæåâå ì

 ó÷ åúå ÷æåçå øî åç ìëá åðçðà

 ú åùôð  ìë åàéáé àì øùà

ðä íéæðëùà ä åð éììåë" úà ì

 úà æä ãåîéì úéá ìà ïäé úåøòð

 ä æá àöåéë ãåîéì úéá ìë ìàå

 íà åð ééäåçî ãå ò åçìùé" ù éà ì

 ã åîéì éúá äô ãñééì äùà åà

úå øòðì äìàë , ã åîéì éúá ïëå

 á úë  íäá åãî ìúéù íéøòðì

åëå ïåùìå ,' ø áã ìò øáåòä  ìëå

úà æä äî ëñäå äø éæâä , äöáøå

åâå åá ' ù ðòé ùå ðò øùà  ãáìîå

úàæä äîëñä ìò øáåòä ìë ,

íéììå ëäî  ä÷åìçä øáãá , íùäå

 ø éòä  ìò ïâéå åð éøæòá äéäé

 úìåàâ åð éîçøì áåùéå úà æä

áá åðì äé äú íìåò"à.  

åñéàá ø úðùá ùãçúðù äæ

ëøú"ä , äéäù ùãç ïéðò åá ììëð

íää íéîéá ì÷ùî ãáë , àìä

íéììåëä éùàø ìë úîëñä àéä ,

ä÷åìçä úà ìåìùì , éî ìëî

 åéöìç éàöåéî ãçà úà çìùéù

øôñä éúáì , íùåø äùò äæ øáãå

øéáë , äéä àìå èòîë êë ïéâáå

ùéàøãâä úà õåøôì ïéäéù .  

• ïåéö ùøåã ùøãîä úéá ãåñé  

 åùòå åìòô åæî äìåãâ íðîà

íéìùåøéá äãòä éùàø , úåéäáù

 øòåðä ìù åãéúòì åâàãù

éãøôñä , åñðëúð ïë ìò øùà

äãòä éùàø , ãñåîä úà åãñéå

 ùøãîä úéá'ïåéö ùøåã ,' äøèîá

 éðáì éæëøî êåðéç ãñåî äéäéù

úéãøôñä äãòä , äøåúä çåøá

îääøåñ.  

• ùøãîä úéá ãñééî  

 úðùá äéä ùøãîä úéá ãåñé

ëøú"å , ÷çöé éáø ïåàâä éãé ìò

öæ à÷ìåèôà"âàøôî ì , øùà

øôåñ íúçä éãéîìúî äéä , äìòå

 úðùá åáø ééçá ùãå÷ä õøàì

ö÷ú"æ , áøòúä åúééìò íòå

úéãøôñä äìä÷á , úà àùðå

 éáø òãåðä ïåàâä ìù åúãëð

öæ ùàééò äãåäé"ì , íò ãçé êà

úàæ, øåáéöä éðéðòá íâ ìòô 

 ììåë éãñééî ìò äðîðå éæðëùàä

ïéøàâðåà     .  

 åâäðåä äðåùàøá éë íàå

 ùãå÷ éãåîéì äæ ùøãî úéáá

 êåðéçä êøãì íàúäá ãáìá

äøåñîäå ,ëøú úðùá íìåà" è

 äòùäù íéìùåøé éìåãâ åðéáäùî

êëì äëéøö , úàøåäë íù âäðåä

 äðéãîä úôù ãåîéì íâ äòù

áøòä äôùä åðééäãúé , úàæå

 éùðà åãîò éëä åàìáù íåùî

 êùîá íúøîùî ìò íéìùåøé

íéðù úåøùò , äîëñä äúééäå

 àì íéãøôñä éðáøù äøåîâ

 øåñéàä úà íäéìò íìåë åìáé÷

úåôùä éãåîéì ìò , úéáøîáå

 ìò ÷ø ìèåä éë ùâãåä íéøåñéàä

ãáìá íéæðëùàä ,òàå" êùîáù ô

 äáøä åéä äëøòîä úåðù ìë

ôøèöî íéãøôñä éðáøî ìà íé

íéâééñäå íéøãâä ìë , íðîà

 àì íéãøôñä éðáø úéáøî

êëá åøéëä íéìùåøé éðáå åäìáé÷ .  

• ãñåîä ãåñé úà íéøòøòîä  

 íéìùåøé éðáøî ÷ìç íðîà

 éãìé ìù íúìöä ìò øòøòì åñéð

åæ êøãá íéãøôñä , íâ íäî äîëå

äæ ùøãî úéá ìò øåñéà åàéöä ,

 íéìùåøé éìåãâ ìù íáåø íìåà

øáãä úà åøéúä äøëä êåúî 

 íéãøôñä úåãò éðáù éðáù

úãçåéî úåáùçúäì íééåàø , ïîå

 íéâåçä åìà à÷ååãù ïééöì éåàøä

 íééåðéùå íéðå÷éú úåùòì åããöù

 íéáéåàä åéä íä øåäèä êåðçá

äæ ãñåîì , íðåàèááå'ïåðáìä '

 ìù åúçìöä ìò ÷åçùì åáøä

ãñåîä.  

éà àåáé êùîä"ä  

  

  
  
  

  מערכות 
  ישראל סבא

 ט
  

  המערכה על טהרת החינוך
  א"ק ירושלים תובב"בעיה

 



  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

    

  

    

  

    

  

   

  

                   
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  מעשה ברבי אליעזר 

רבי ,  יטבול מיד,רבי אליעזר אומר,  שפופרת שחתכה לחטאתןדתנ. ג"דף כ
  .  יטמא ואחר כך יטבול,יהושע אומר

 בשעה ,אחנינ' יוסי בר' אחא בשם ר' ר )'פיסקא ד( שנינו בפסיקתא דרב כהנא 

 ר ואומ,ה יושב ועוסק בפרשת פרה"קולו של הקב שמע ,לשמי מרום] משה[שעלה 

 משה ראמ.  עגלה בת שנתה ופרה בת שתיםומראליעזר א' ר, הלכה משם אומרה

 הלכה ומר יושב ואה ואת, העליונים והתחתונים ברשותך,רבון העולמים, ה"לפני הקב

צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי ועתיד , משה, ה" לו הקבראמ. משמו של בשר ודם

 ראמ. עגלה בת שנתה ופרה בת שתיםר אליעזר אומ' ר,  בפרשת פרה תחילהלפתוח

 ד"ההד,  לו חייך שהוא מחלציךמרא,  מחלצייה יהי רצון שיהי,לפניו רבון העולמים

  .  ושם אותו המיוחד אליעזר,)שמות יח ד( ושם האחד אליעזר

 אלא בכולה מסכת,  ובאמת נראה שרבי אליעזר לא לבד שהתחיל בפרה תחילה

' מ ור"ואף תלמידי רבי עקיבא ר, א בפומן יותר מכל שאר התנאים"פרה שמעתיה דר

כאן בפרה דבריהם , ש אבות המשנה וראשי המדברים בכל מקום"יוסי ור' יהודא ור

ט דברים "וכשנעמוד למנין הנה במשנה אמר רבי אליעזר י[, א"מועטין נגד דברי ר

א "הרי הן כ, ם שלא נשנו במשנהדברים השנויים בתוספתא חדשי' ועוד ב, בפרה

שבאימא שממנה שורש טהרת פרה מי יתן ' ויש לרמוז שהוא כמנין שם אהי, דברים

א "ולא עוד אלא שר] שבו' א, טהור מטמא שהוא שער החמישים המהפך מטמא

א מחמיר וכשיטת בית "אף שברוב המקומות ר, הראה כוחו בפרה כחא דהתירא

בפרה הוא מיקל שכל דבריו בפרה להקל חוץ אבל , שמאי המחמירין בכל מקום

והלא אין דבריו של , א"יהודא בתוספתא דפרה פ' וזהו שאמר ר, משלשה דברים

א "כן הוא נוסחת הגר', י אומר כו"א אומר כשרה ור"א בפרה אלא להקל אלא שר"ר

ב "וכיו, פ שבשלשה דברים מחמיר שייך לומר כל דבריו להקל משום רובא"ואע, שם

מ מחמיר בכתמים "הא דאמרינן ר' מ וכו"ה ר" סד)'דף ה(ק דנדה "פ' וספירשו הת

ש רבי יוחנן בן זכאי כך יעלו "שכתבתי שמ, ח"ק אות כ"ל בביאורי סוף פ"וע, ש"ע

נרמז לו על חוקי דיני פרה שהיו שונים בשמים משמו , חוקי תורה מפיך לשמים

  .שעל ידו נגלו בארץ

ס " דמקשה הש,:)כג(טורי אבן בחגיגה ה' ונראה דבזה יש ליישב קו: ה"הגה

יהושע היא ודלא ' א מההיא דמעולם לא חידשו דבר בפרה דלמא ההיא כר"אדר

, יהושע' א אתיא ולא כר"והוא כשיטתו שם דברייתא דחותכה טעון טבילה כר[א "כר

יהושע כתבה לברייתא דחותכה טעון טבילה ' פ שפסק כר"ם שעא"אבל הרמב

מ "ומ, י מודה בה דבפרה עצמה החמירו"ל דר"ראה דסנ, כטמא מת בשביעי שלו

צ הערב שמש לכלים הנגמרין "ל דלית בה הכירא לצדוקים כיון דבעלמא א"ס

לא , פרה' א מקיל בכולי"דכיון דר] ש"ש בפרה ע"וכן נראה מלשון הר. בטהרה

ס לומר דכלל גדול זה ששנינו לא חידשו דבר בפרה לא יהא "להש' מסתברא לי

  .כ"א ג"דר' אליבי

  בהקדמה לפרקי דרבי אליעזר' שם האחד אליעזר'ל בקונטרס "הרד

  

  )טו (עניני מאכלי שבת
  בציעת החלות 

  לבצוע את החלות בסכין חלק 
ובעל חסד לאברהם , ודע מה שכתב בתיקונים ישנים והביא גם כן בעל טוב הארץ

ל "ויש סכין פגום סמא', והוא גבריאל וכו, שיש סכין מצד הקדושה בלי שום פגימה

כי הם תרי , ולכן נראה לי שאין מן הראוי לאכול אכילה דשבת בסכין פגום', הרשע וכו

וסכין , שאכילת שבת יורה על אור עולם הבא שאין אז שליטת חיצונים, סתרי אהדדי

, ולכן צריך להשחיזו מפגימותו, ל וחייליו החיצונים"יטת סמאפגום יורה על של

, מ וחייליו"יום שבת האמיתי יתבטל פגימות סכין שהוא ס' להורות שבהגיע אלף הז

, בידיעה ברורה ששלום בשבת באהליך' וידעת'רצה לומר , ש וידעת כי שלום אהלך"וז

י ששלום בעולמות מפני כי אחר, כי בחיצונים בטלין בשבת ושביתתן זו השחזות סכין

, אין מהראוי שיהיה הסכין בשבת פגום המורה על שליטתם, ל וחייליו טמירין"שהסמא

  )קרבן שבת(. ואפשר שהיה זה דעת הרוקח, ולכך יש להשחיז שלא יראה הפגימות בשבת

אמר רבינו שזהו גם כן אחד ', זעג מעסער'פעם אחד הניחו על השולחן בטעות 

זמירות דברי (. ן דעתו נוחה הימנו להשתמש בו לסעודת שבת קודשואי, ממנהגי אמעריקא

  )יואל

  סכין חד
שולחן (. כי זהו מכבוד השבת שמכין עצמו לאכילה, ויש להשחיז הסכין בערב שבת

   )נ"ר' סי, ערוך

  סכין חד סגולה לפרנסה
דהנה אומרים בשם אחד , ש"ד אפשר עוד טעם על השחזת הסכין בע"ולפענ

והנה מיום השבת מתברכין כל שיתא יומין , חד הוא סגולה לפרנסהמקדושים דסכין 

  )ח"ליקוטי מהרי(. לכך צריך להיות בשבת סכינים חדים, כדאיתא בזוהר הקדוש

  גילוי החלות לאחר קידוש
אבל לפי הטעם דתיתי הסעודה , ולפי זה מיד כשיברך בורא פרי הגפן רשאי לגלותו

  )    כ"א סק"רע' סי, מגן אברהם(. ביקרא דשבתא לא יגלהו עד אחר הקידוש

ונפקא מינה דלהאי טעמא אין להסיר המפה עד , ואני שמעתי טעם לעשות זכר למן

  )א"רע' פרישה סי(. ורוצה לברך על הפת, אחר שישתו כל המסובין

  גילוי החלות לאחר ברכת המוציא
וכתב במגן אברהם דמאחר דמכסין את הפת בשבת לא משום הטעם שלא יראה 

דומיא דמן שהיה מונח בקופסא טל למעלה , רק משום לחם משנה,  בושתו לבדהפת

רק , על כן לא יסירו המפה העליונה תיכף אחר קידוש כמו שנהגו העולם, וטל למטה

יקח הפת שרוצה לבצוע עליו , וכך יעשה, ישאיר המפה עד לאחר שבירך ברכת המוציא

ויניח ידיו על הפת תחת המפה ויברך , ואחר כך יניח עוד תחת המפה, וירשום בו בסכין

  )ה"קיצור של(. המוציא

י "וכך נהג מורינו ורבינו מוהר, ואין לסלק המפה עד אחר קידוש ברכת המוציא

  ) קאמארנא, זוהר חי(. כמו שראיתי בעיני, מלובלין

משנה (. ובחיי אדם משמע דלטעם זכר למן טוב שיהיה מכוסה עד אחר ברכת המוציא

  )א"א סקמ"רע' סי, ברורה

  

 יסודי התורה
 

 אתקינו סעודתא
 

ã áì áèé ìä÷'øàîèàñ  
ë úåàéùðá"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"à  

äéòô" ÷ íéìùåøéááåú"à  
  
  
  

  ברכת מזל טובברכת מזל טוב
  

äçîùå ìéâ éùâøáå ø÷éå ãåáë úåúåàá ,äæá íéøâùî åððä  
åðéìåçéàå åðéúåëøá ,ðà åðéãéãé ìåî ìà"äéòô ù"÷.  

  

  

  ו"היאברהם שמואל פעקעטע ' רח "הרה

  בנולרגל נישואי 
באולמי שוןראביום " חתונה"ה  )'היכל א ("תמיר" 

  

  
  
  

  ו"היאלתר דייטש ' א ארייודר "הר
  הולדת בנולרגל 

ם זכר"ה ו רח" שלו ת חותנ  17מלאכי ' בבי
  

ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä"é  

äøä"ø â 'ìàèðøäò ÷çöé ìàéúå÷é èéìù"à  

éòì" úøî åîà ðä÷áø á" ø÷çöé ò"ä - áìð"à ò 'æåîú  
� �   � �  

øä" øéãåøá ìàøùééä "å  

éòì"åúåîç ð  úøîàñàñ àâéôá " øäøáàäùî íò "ä  
áìð"ë ò"ïåéñ è  

נים ויואל משה ד   סאטמאר 'כולל למצוי
 א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ

  

ìùì øùà íéøéùä øéùäî  
äî éòð äøéîà ,àáéäé  äáéúë ,äáäà úåúåàá ,äåãçå æ åò  áåøá , ï é ëøáî

ì åðéúåëøá åðà ãåáëàáéáç áø,  éøôåéãééìéç áøá í éçéìöî  'éøáåâå '

íéøùé å í éðåâä í éãéîìú ãéîòäì ,éàî" í éîëç é ðéò øé÷åñàì  àúúòîù  

             àúëìéäã àáéìà,àîéè  äéá úéìã àúéðâøî  ,ùë"ú  
   

  א"שליט שלמה בנעטרבי ג "הרה
 ראש כוללינו

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

éäé"øéù øäø åúì í éìééç äá ,äø åàì äö åç åéú åðééòî åö åôéå , ú åëæì äë æéå  

íéáøä úà   ,íé éç ú åðùå íéîé êøåàì ,àåâ  úàéáì äë æð éãò"áá ö"à.  

ה"הכ  ד המברכים בהוקרה והערצ

  הוןי רבנן ותלמיד-הנהלת הכולל 

  
  

נברך ברכת מזל ,  וטוב לבשמחהמתוך 

הצמוד באהבה בקירות , קדם ידידינו, טוב

, חתן התורה תמים למעלות ומידות, ליבנו

, שוקד על דלתי התורה, מתנהג בחסידות

כתר שם טוב על גביו , כחשיכה כאורה

מבין עמודי , לא ישבות יומם ולילה, עולה

בהילולים , שמו מפארים, דגירסא ותפילה

  ה"ה. אשרי שלו ככה, כהחתן כהל, ותוארים

  ו�נייואל בניאמין ח �הבה

  ט�לרגל הכנסו בברית האירוסין למז

ויזכה , כסולת מנופה, ר שהזיווג יעלה יפה"יהי

ולמצוות , בתורה שונים, לראות בנים ובני בנים

, שמחה ונחת לא ימוש מביתך לעולמים, פונים

ותבנה , אך טוב וחסד ירדוף אותך כל הימים

  עדי נזכה , ק סלולה" מרבותהביתך בדרך אשר

  .אמן, לקרב קץ הגאולה                 

דך "כ י יד שד  חתך  מ בש ים  מח ש   ב"ה

  ,משה טוסיג, משה פייערווערגער
  ,יואל עקשטיין, יוסף חיים ווייס
  אהרו טוסיג, משה עקשטיין

 

  רב ברכות ושובע שמחות
, קדם ראש משפחתינו, נשגר כוס של ברכה, ברגשי שמחה

דורש כל הימים , דואג תמיד למענינו, הצמוד בקירות לבינו

תורה , בתוך אמוני עם סגולה, נודע לשם ולתהילה, טובתינו

  לכל שואל ומבקש , אצלו משוקדים, עבודה וגמילות חסדים

  .ה"ה, שמו מהולל בפי ישרים, ריםעונה במיש          

   המפוארח"הרה

  א"שליט יעקב בניאמין ר"מוה
  'ת אמינו החשובה שתחי"ומנב

  באירוסי אחינו,  השמחה שבמעונינולרגל

  ו"ני יואלח "הבה
  א"שליטשלמה מאיר ראזנבערג ' ח ר"ג בת הרה"עב

  והנה כי כן משגרים אנו ברכותינו החמות והנאמנות קדם
  החשוביםזקנינו 

  

  
  

  א"שליט משה צבי בניאמין' ח ר" הרה
  ת זקנתינו החשובה שתחי"  ומנב

  

מלפני שומע קול תפלהר"יהי עלה יפה לשם  שהזיוו,  ג י

  .עדי נזכה לעלות לציון בגילה, ולתהלה

יל ושמחה"כ כם , ד המברכים ברגשי ג כם-בני    נכדי
, ארי, חיים יחזקאל, יוסף, ירוחם .אברהם, יצחק דוד'   

  'ח ר"הרה
  נחמן יאקאב

  א"שליט
ת זקנתינו החשובה שתחי"ומנב

  'ח ר"הרה
ישראל פייערשטיין

  א"שליט
ת זקנתינו החשובה שתחי"ומנב

  

  

 

  ברכת מזל טוב
ה, אל ידידי האברך הנעלה, אביע ברכות לרוב, בסימן טוב ובמזל טוב   ,פאר המעל

תוארים, שמו מפארים. לב זהב, חביב ואהוב   ה"ה, בהילולים ו

  ט"לרגל הולדת בתו למז - ו"הייואל ראזנבערג ר "הר

ולחנכו ע"יהי   ד התורה והיראה אמן"ר שיזכה לגדלו 

 יוסף קאלינסקי: כעתירת וברכת ידידך

 

  ל ספר"לרגל ההדרת והו

  ברית מלח
  על הלכות דם ומליחה

 ה"זצוקללהנפתלי בנעט ' ק ר"להרה
 ק שאפע"אבדק

 ה"זצוקללהם בנעט "מהרק "בן הרה

  "עשב הארץ" בהערות והארותמעוטר 

  


