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   תיקון כל השנה-חודש אלול 

ורמזו זה במשנה נותנין לבתולה שנים 

שמזל אלול הוא בתולה והם ' עשר חודש פי

מכפרת על שנים עשר חודש וכן אמרו 

ח שהזקנים "ור אבמדרש והביאו הט

ה מכפר שליש "מקדימים מחודש אלול והקב
, עוונות בעבור תשובת הזקנים המקדימין

ופירשו בזה מה שכתוב הנביא אז תשמח 

בתולה במחול בחורים וזקנים יחדיו פירוש 

בחודש אלול שהיא מזל ' שנמחול עונותי

ש "בתולה אפילו לבחורים בזכות הזקנים וז
והוא חסד ו במחול בחורים וזקנים יחדי

ב "ת שמביא ימי אלול כל יום שהוא י"השי

שעות שעה אחת ליום והם ימי קודש 

 והיינו אספרם מחול המכפרים על ימי חול

ירבון שימי אלול הקדושים ירבון על ימי החול 
של כל השנה וזהו שתקנו בסליחות לעמוד 

  .קודם היום כדי שירבו יותר מימי החול

  )תפנים יפו(

' ח אלול בפ" ברהרמז על תקיעות

' עשה לך שתי חצוצרות כסף וכו, בהעלותך
ת "מקרא ר'ך ל'היו ל'ותם ו'מקשה תעשה א

הנה בחודש אלול הוא התיקון לכל ל "אלו

ה המשפיעים "ב צירופי הוי" כמו שיש י,השנה

ב חדשי השנה הנה השימות אלו מה "לכל י

כ "כן חדשי השנה ג, שיש בזה יש בזה כידוע
וממילא התיקון מן , המה שיש בזה יש בז

ק " ודוחודש אלול הוא התיקון לכל החדשים

ה גידין "ה נגד שס"והנה ימי השנה המה שס

כ "תלוין זה בזה כ ה גידין"כידוע וכמו שהשס

ה ימים תלוים זה בזה ואם האדם מתקן "השס
ה ימים "יום אחד נחשב כמו שתיקן כל השס

כ יום לשנה יום לשנה כמספר הימים "כמאה

ויום והנה מדה טובה מרובה ' ם וכואשר תרת

  )חסד לאברהם(           .אחד יוכל לתקן כל השנה

ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים 
צריך לפרש האי לישנא כפילא ירח ימים ', וגו

ד "ונראה בס, ל אלא ירח ותו לא"צ' דלא הי

 נותנין לבתולה שנים .)ז"כתובות נ(ל "דהנה ארז

סר רמז בזה על עשר חודש ואמרו חכמי המו

חודש אלול שמזלו בתולה וכשישוב אל 
ת בכל לבבו אזי יכולת בידו לתקן את "השי

והנה , כל אשר חטא על הנפש כל ימות השנה

ידוע דימים אשר אין בהם חפץ לא יחשבו 

י שמתקן בחודש אלול כל " ועימיובמספר 

ב "מעשיו שבכל ימות השנה נותנין לו כל י
ון קדשם ברמז ל בלש" והיינו דארז,חודש

והנה מבואר , ב חודש"נותנין לבתולה י

ק דובכתה את אביה ואת אמה ירח "בשלה

ימים רמז על חודש אלול שצריך לתקן 

י "ה ומכנס"בדמעות על אשר נתרחק מהקב
ירח ימים ' ל היינו דקרי לי"וי, כל ימות השנה

 חודש אלול שכלול בו כל ימות השנהשהוא 

  .ד"ש בס"וא, גאולתו' ד דכתיב ימים תהי"ע
  )תצא, ערוגת הבשם(
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åâå êì ïúú íéøèåùå íéèôåù '÷ãö èôùî íòä úà åèôùå.ìéå " äîì ã

åâå åèôùå øîàð '÷ãö èôùî , èôùî äèú àì áåúëä øéäæä øáë àä

åâå ,'ðäå"ôò äæá ì"îéé÷ã äî é" ì)å ïéøãäðñ( ïééãä òîù àìù ãòã 
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  דבר בשם אומרו

והוגד לך ושמעת ודרשת היטב והנה אמת 

ל "ר. נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל

ושמעת את , תורהכאשר הוגד לך איזה דבר 

כ ודרשת היטב את הדבר הזה "ואח, הדבר הזה

י שהדבר תורה "אעפ, ולא בשם אמרו, בשמך

ולא בדרך פילפולים של , אמיתי הוא ונכון הדבר

 הכי ראוי שתהא נעשית תועבה -ז "עכ, הבל

  .ת ולאמר בשמך"לגנוב מאחר ד, כזאת בישראל
  )ל"ש מבעלזא זצ"מהר(

ני הם חושבים שעבודתם תמצ"עכו   'א חן בעי

ולשמש או לירח או לכל צבא השמים אשר 

ה לא צוה לעבוד "דבר ידוע כי הקב. לא צויתי

אשר לא "כ מה טעם לומר "א, עבודה זרה

 מפני שעובדי השמש ,ד הפשט"וע ".צויתי

והירח ושאר הכחות העליונים חושבים כי 

יתעלה בעבור ' בעבודתם ימצאו חן בעיני ה

מלך ד משרתי המלך הרי והמכב, שהם משרתי ה

על כן הוצרך לומר אשר לא , זה מכבד את המלך

נו בחיי(                          . כי לא צוה בכבוד זה,צויתי   )רבי

  הכרוז יוצא' בכל מעלה הי

ר אחא בוא וראה שש "שופטים ושוטרים א

מלכים א (' מעלות היה לכסא של שלמה מנין שנא

ם ששה  שש מעלות לכסא ובפרשה זו כתובי)י

דברים בלא תעשה ואלו הן לא תטה משפט ולא 

תכיר פנים ולא תקח שוחד לא תטע לך אשרה 

יך שור קאל' ולא תקים לך מצבה ולא תזבח לה

ושה הרי ששה והיה הכרוז עומד לפני כסאו של 

שלמה כיון שהיה עולה מעלה הראשונה היה 

כורז לא תטה משפט מעלה השנייה היה כורז 

ית היה כורז לא תקח לא תכיר פנים שליש

שוחד רביעית לא תטע לך אשרה חמישית לא 

  .יךקאל' תקים לך מצבה ששית לא תזבח לה
  )דברים רבה(

  יחיד ורבים

כללא דמילתא בהא סליקנא ובהא נחתינא 

שאין הדיבור היוצא מפי הציבור יחד דומה 

ל כביר קדכתיב הן , לדיבור היוצא מפי היחיד

פי הרבים הוא לפי שהקול היוצא מ, לא ימאס

חזק ויש בו כח לבקוע כמה אוירים עד שעולה 

כ נהגו כל ישראל להגביה קולם "וע, למעלה

מה , וקוראים בקול גדול, בסליחות ותחנונים

והדבר נראה בחוש , שאין כן בקולו של יחיד

שהקול יחידי אפילו שיהיה חזק אינו נשמע 

כ חזק "י שלא יהיה כ"למרחוק וקול הרבים אעפ

לפי שהקולות מחזיקים זה את , רחוקנשמע למ

וכן ראיתי שכתבו בעלי הטבע גם בראות כי , זה

הרבים יראו הדבר למרחוק ובהפרדם לא 

אבל בענין הקול אין , ודחוק הוא אצלי, יראוהו

  )ג"ו ח"תמ' ז סי"ת הרדב"שו(                                     .ספק

  

   מילי מעלייתא

 



 מילי דאבות
 

  

  
  

ה  ע"זי יקותיאל יהודה טייטלבויםק רבי "רבי
 ג"תרמ אלול'  ו-בעל ייטב לב 

  על הצדיקים
 

' כושופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך  

 כי כלי .ושפטו את העם משפט צדק

החושים הם שערים לאדם להכניס 

, הנראה והנשמע ולהוציא הקול ודיבור

 ל"ר, צריך האדם לשום שוטרים על השעריםוהנה 

ושפתים ושינים , לאוזן' ואלי, דלכך נברא עפעפים לעינים, לדחות מה שאין ראוי להכניס

ישפוט לברר , ושופטים היינו אף מה שיכנוסל "כמבואר הכל בדברי חכמינו ז, חומות הפה

דמי , ומסיים ושפטו את העם משפט צדק,  נכתב בלשון יחידכ"ע, האוכל מתוך הפסולת

  . בלעדוא"אשר משפט צדק א, כי ראוי להשראת שכינה, שהוא בגדר זה יוכל לשפוט צדק

  )ישמח משה(

מי שעבודתו , ק"ר בספה יובן על פי מה שמבוא.הוא ובניו כל הימים' לעמוד לשרת בשם ה

אבל העובד , ולכך אינו מזכה לבניו אחריו, מכח שכר ועונש הרי איננה רצונית כי אם הכרחית

אם כן עבודתו רצונית , מיראת רוממותו יתברך ומאהבה לעשות נחת רוח לשמו יתברך

ן למע, וזה שאמר מי יתן והיה לבבם זה ליראה אותי דייקא, תיו אחריווומוריש כח זה לדור

אז הוא ובניו כל , דייקא' וזה שאמר לעמוד ולשרת בשם הוי, ייטב להם ולבניהם לעולם

  )ב לבייט(                                                                                                                                                                 .והבן, הימים

 ירמוז שאם תבקש האמת לעשות .'לא תוכל לתת עליך איש נכרי וגו' שום תשים עליך מלך וגו

בו אז מן השמים יסייעוך ולא תכשל ולא תשגה ' כדת של תורה ולמנות את אשר יבחר ה

א "ה מונע הבחירה מב"פ שאין הקב"לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא במצוות ואע

  )דברי יואל(                 .ולא תוכל לתת איש נכרי כי יסייעו אותך מן השמים' אבל הבא ליטהר וכו
  

  
  

שפעם שאל , ע"ק בעל ברך משה זי"ק מרן רביה"סיפר כ

, שהיה לו שם בעיר בית בן כמה דירות, לסנדלר אחד בסיגוט

כי לא היה מציאות שבעל מלאכה , כיצד רכש לו את הבית הזה

יען וקניית בית כזה עולה לממון , סתויוכל לקנות לו זאת מהכנ

פעם אחת הזמין . והשיב לו האיש גופא דעובדא הכי הוה. רב

ת השטיוועל היה ייובעש, הייטב לב אצלו זוג של שטיוועל

כ היה מחליקים אותם מבפנים "מכניסים יתדות מלמטה ואח

והוא החל להתעסק במלאכת עשיית השטיוועל , שלא ידקרו

 יום אחד בא פתאום הבחור המשמש ואמר והנה, בעד הייטב לב

ושכח שעדיין לא , ומיהר ונתנם לו, שהרבי צריך להשטיוועל מיד

, וכשלבשם הייטב לב ונדקרו רגליו, החליק את היתדות מבפנים

קראו והכהו על , חשש שהסנדלר עשה זאת בכוונה כדי לצערו

הלה לקחם בחזרה והחליק את היתדות והחזירן להייטב . לחיו

אולם . וביקש שיסלח לו, כ נצטער הייטב לב על שהכהו"ואח, לב

הוא ענה שבאמת לא היה אשם בדבר ולא היה מגיע לו שיגער 

יען שהבחור בא פתאום ואמר שהרב צריך את השטיוועל , בו

, ולא היה לו שהות להזכר שעדיין לא נגמרו בשלימות, מיד

לו הייטב אמר . ולזאת לא ימחול לו רק בתנאי שהרב יקנה לו בית

, אבל הוא אמר שלא יוותר, לב שאין בידו מעות כדי קניית בית

אתן לך חצי , אמר לו הייטב לב. ורק כשיתקיים התנאי יסלח לו

וענה הסנדלר שאצלו אין נפקא , רובל לקנות הגרלה של לאטערי

וקנה פתק הגרלה וזכה בסך . מינה מהיכן יקח הרבי המעות

  .המדויק כפי שנדרש לקנות בית

q q q  

ק "בהילולא של הרה

ם מרימנוב היה שם "מהר

ק "ק מיערעסלאוו הה"הה

ל "אשר מראפשיץ ז' ר

ל ועוד "בלאזשעב ז

ק בעל ייטב "והה, צדיקים

אמר , לב היה עוד אברך

ל כי כל "ק מראפשיץ ז"הה

החבריא ילוו איש את 

רעהו על האכסניא שלו 

לוו את הה , ק מיערסלאוו"ו

כ את הראפשיצער "אח

ק צבי "ר ההל ואח"ז

, ל וכדומיהם"מרימנוב ז

והיה נחסר מהחבריא 

ק בעל ייטב לב אמר "הה

נלך על , ל"הראפשיצער ז

האכסניא שלו ונראה מה 

הלכו , הוא עושה בביתו

שמה ומצאו אותו ישו על 

הקאנפע שאלו את 

הבעלת הבית מה עשה 

כי [הרב מסטראפקעף 

ק "ד דק"היה אז עוד אב

כל הלילה ] סטראפקעף

רק , אמרה לאו? האם למד

סבב את הבית כל הלילה 

, ובידו מקטורת עשנתו

, בעלת הבית כי הרגישה

מי הוא המדבר עמה 

שמטה את עצמה מן הצד 

ל "ק מראפשיץ ז"והה

נכנס בתוך הבית עם 

הצדיקים ומצאוהו שוכב על הדרגש מקופל ראשו ורגליו ועמדו 

ר ואמר הראפשיצע, אצלו כל החברייא ולא הקיצו אותו משינתו

ועמדו כולם משתוממים כי ? אחי תדעו מי הוא השוכב בכאן

ק מבלאזשעף אני יודע מי השוכב "ואמר הה, הלא הכירו אותו

כן הוא , א שטיק בארג סיני ליגט דא אמר הראפשיצער, כאן

  .)פאר וכבוד( האמת והלכו לדרכם ולא הקיצו אותו

q q q  

 ע" זיק בעל ישמח משה"רביהבימי עלומיו כשהיה אצל זקינו 

, ל"בא פעם אחת איש מכפר לוינע בבקשה נחוצה אודות חולה ר

בעל ייטב לב ק "רביהו,  היה מתפלל לעת הלזהישמח משהאבל 

 האיש ,כנס לביתיולא הניח את האיש ל, היה שמה אצל הפתח

, ל רצה ליתן לו מעות ולא רצה לקבל ולהניחו ביתה פנימה"הנ

ב סגר את הדלת עם ייטב לה, ורצה לילך בתוך הבית בעקיפות

ל נתן לו מנה אחת כפולה "ואיש הנ, לבל יוכל לילך שמה, המפתח

והלך אחר כך אצל הרבנית לקבול , וסטר לו על לחיו אחת ושתים

הרבנית שאל אותו על , ל מדוע לא יניחנו לילך"את המשמש הנ

, דאוינט א צינדזיידע והוא בענות צדקו ענה אותה דבר דער , ככה

נפל על פניו , ז כי אמר דער זיידע וכי נכדו הואכשמוע האיש הל

והוא בענוות צדקו אמר לו נישט קשה איך , ובקש מאיתו סליחה

ווייס איהר ההאט א פארביטערט הארטץ נאר אז איהר איילט 

אייך גיבט מיר דאס קוויטעל וועל איך עס שוין איבער געבן אין 

 נסע עם  לבמרן הייטבברבות ימים ושנים ו .פארט לחיים ולשלום

מרכבה לאיהעל ונסע דרך לוינע והיה צריך ללון שמה ואנשי 

המקום עמדו מבחוץ ושאל את אנשי המקום איה יש פה מקום 

 ואמר יש לי מקום ללון וכיבד אותו ותול הכיר א"איש הנהללון ו

 למה חרדת עלי ע"מרן זיבכל מיני כיבודים שבעולם שאל אותו 

וסיפר לי הן אני מכיר את , מה מצאת בי, את כל החרדה הזאת

אדוני מורי ורבי ולא אכחד מאדוני את אשר בא לידי בשגגה 

והוא ענהו כמקדם אל ידאג בזה כלל , וביקש עוד סליחה בלב מר

  .כי ידעתי את מר ליבו אשר היה לו מאז ואתו הסליחה, וכלל

q q q  

מרן הייטב לב מאפשה מבחורי ותלמידי ' תיתמ' איש אחד ר

אברהם ' ר על ליבו כי ישא את בתו של החסיד רדיב, ע"זי

ה ולקח אותה "ל עשה רצון רבו זל"הנ' ימתת' ור, מטעראוונע

 כאשר שמע לדבריו ,ותמיד היה בא לפני רבו, ובנים לא היה להם

וסוף כל סוף בנים אין 

ק דחה אותו "והה, להם

ובעת , תמיד מדחי אל דחי

 נחלה הייטב לבכי 

במחלתו האנושה בא 

 בזעקה אבי אבי רכב לפניו

ישראל ופרשיו עד עתה 

ועתה מה , דחני רבי בקש

אמר לו הלא , יהיה בסופי

תראה עין בעין אין 

והנני שוכב על , ליולדה

ערש דוי ומה אוכל עשות 

אולם לך בבית , עמך

המדרש אצל בני ליפעלע 

ואמור לו בשמי כי אנוכי 

והוא יוכל עשות , שלחתיך

ודחף אותו , לך טובה

דים אבל הוא בשתי י

באחד ומי ישיבנו ונפשו 

ק "אותה להיפקד בזש

ואמר לו כי לא יצא מאתו 

עדי לא יבטיחהו על ככה 

כי אביו   ציוה לו הייטב לבו

כזאת כאשר ראה כי לא 

, יוכל לשלחו מעל פניו

הנני , אם כן הדבר, אמר לו

מבטיחך בכוחו של אותו 

ק כי "זקן כבוד אבי הה

אבל , ק"תתפקדו בזש

לא תפרסם אבקשך ש

, אלה הדברים וכן נתקיים

  .כי נפקדו עוד בשנה הלז

  אאאא""""ע ועכיע ועכיע ועכיע ועכי""""זיזיזיזי
 



ד ו הסע ו מצ של    ה 

ך המל ד  בה כי   רח

ם תפי משת כל ה מוכן ל היה   י

רא י בעלי ש ם  קרי ם י   ברכי

ת ו תשבח ו ות  יר מ בז עימו  נ   י

ד המעמ בעת  ולות  במח ו ם  פי  בתו

ם ם נפלאי   דרשני

ה ו הגא ם  שליט"הרבני   א"צ 

ת מו עי הנ הם  ותי מדבר ו  ע  ישמי

רל תהג חד ו מי   ה 

א ו ם לב מי י המקד ם ל   יתקיי

.8עד שעה  4 5  

 

• ïðáøã àìèöéàá ïåéñð áåù  

ñòðéô ìù åðåéñðì äîåã ïåéñð ,

 ìù àìèöéàá úåùáìúä ìù ïåéñð

 úà æåçàìå úååöîå äøåú øîåù

íéîéîúä éðéò , úðùá áåù òøéà

îøú"á , ìù íéìùåøéá åøå÷éá íò

éë úøáç úåãñåî ãñééî" ç

 íéñéð éãéá òééñì éãë úéúôøöä

íéãøôñä éð÷ñòî øëá , úéá ïðåëì

äéòá øôñ"íéìùåøé ÷ , òéôåä äìä

 éáø úáøåçá ììôúäì úáùä íåéá

 úñðëä úéá éàáâå ãéñçä äãåäé

 ïî íéãçà øáë åéä íäéðéáù

 åì åãéòåä äìëùää éáâì íéðåúîä

çøæîä ìúåëá íå÷î.  

• äâä"éøäî ÷" äàåø ïé÷ñéã ì
ãìåðä úà  

ìò åéä áåù äæ âåñî ùðøá 

 úåæåç åéðéòù ïéáîì íéëéøö

ãìåðä úà äàåøå ÷åçøîì , ïëàå

 åéðôì àø÷ úáù åúåàá ãåò

äâä" áééì òùåäé éáø ÷

öæ ïé÷ñéã"ì ,äâä úà" ÷

 ãìòôðòðåæ íééç óñåé éáø

öæ"ì , ìà úùâì åäååöéå

 ãåò ìù íúéååìá äáøåçä

 äîä àìä åéãéîìúî íéúù

ééèùðøåà á÷òé éáø ïåàâä ï

öæ"ì , ÷çöé éáø ïåàâäå

öæ àéåìá äîìù"ì , æéøëäì

 éúá ìò íøçä øáã úà

 ìä÷ä ìë ãîòîá øôñä

 úàéø÷ éðôì íéçøåàäå

äøåúä.  

•  úáøåçá íøçä úæøëä
ãéñçä äãåäé éáø  

åëìä äùåìùä , íìåà

 úéá øòù ìà íòéâäá

 øáç ùåâôì åòúôåä úñðëä

 úéáä ìò åàáöù íéðåéøá

øáò ìëî ,äâäå" óñåé éáø ÷

çöæ íéé"ì , ãéçéä äéä

 õîåà ùáìù

äîéðô ñðëéäì ,

 ãéîå óëéúå

 åîöòì ñìéô

 êåúá øáòî

óåôöä ìä÷ä ,

 ìò äìòå

 æéøëäå äîéáä

 íøçä úà

 øéãà ìå÷á

÷æçå , åèò åéøáã íåéñ íò ãéî êà

äëåôù äîéçá íéðåéøáä åéìò , ÷øå

ñðá , àöé äî÷ù äøòñä éãé ìòå

íééç óñåé éáøíãé úçúî éç  ,

éáë ïîæ ãåòå åéä ïëî øçàì ø

 éðîéñ øåäèä åôåâ ìò íéøëð

úåàëää , úà åøøåòù åéáøå÷îìå

êë ìò åáéì úîåùú , øéáñä' äìà

 ìò éúìáé÷ù ãåáë úåúåà íä

äëøòîä úåðééèöä'.  

• åôéá øôñä úéá úåèèåîúä  

 åòîùð ãåò åæ äãáåòì íéãä

äâä ìù åúøéèô øçàì äî ïîæ" ÷

öæ íééç óñåé éáø"ì , øùàë

ðá åôéá èèåîúäøôñä úéá ïé ,

ò úàöîð ïëî øçàì íééòåáùëå" é

 ïéá äòåè÷ ãé íéáùå íéøáåò

úåñéøää , áøäì äàáåä àéäå

ä íùã" éáö óñåé éáø ïåàâä ä

öæ éåìä"ì , òåá÷ìå äúåäæì éãë

äúëìä úà , äîë øáëù éøçà

 ùùç øéòá òáåä ïë éðôì íéîé

 úéáá íé÷éúåä ïî íéøåîä ãçàù

 úçúî íééçî øá÷ð øôñä

úìåôîä.   

 ãéä úà ÷ãá éáö óñåé éáø

 åéä ïééãòù ùåáìäå ïåòùä úàå

äéìò íéðåúð ,úåéåãòä úà òîùå ,

úåùâøúäî óìòúð ãéîå , ÷øå

 ÷òåæ ìéçúä åäåøøåòùë êë øçà

äãøçá' ,ïéãä ÷îåò øòùé éî éåà !

äúòùáù ãéä àéä åæ éøä- éðôì 

 ïåàâä ìò äîøåä úåáø íéðù

 ãìòôðòðåæ íééç óñåé éáø ùåã÷ä

öæ"ì, íøçä úà åúæøëä øáã ìò 

 äãåäé éáø úáøåçá øôñä éúá ìò

ãéñçä'.  

• ùãç ïååâá íéöøåôä éñéñëú  

åæ äìôùå úéðåéøá äôå÷úá ,

äéòá úåàä æà ïúéð"íéìùåøé ÷ ,

 ïååâ åìáé÷ íéöøåôä éñéñëúù

ùãç , ìë äéä éåôö äúòîå

íäì ãâðúîä , äá ùéù äôé÷úì

ùôð úçéöø éãëá , éðáù àìà

åòúøð àì íéìùåøéúàæî íâ  ,

ãë ïéãåìéñá åððåëúäå øåñîì é

íäéãìé ùôð ãòá íùôð úà.  

•  úà ùãçî áééì òùåäé éáø
 éîëç óåøéöá øåñéàä

íéãøôñä  

äâä"öæ áééì òùåäé éáø ÷" ì

 äòéâôä ìò åéìò äáàã åáéìù

 øçáåîä åãéîìúá äøåîçä

äëøòîá åðéîé ãéå åì áéáçäå ,

 áøç úà òåáù åúåàá ãåò àéöåä

äðãðî íøçä ,îå íéñéðù ïåéë

 äãòä ìò äðîð äéä øëá

úéãøôñä , åúåìãúùäá åôøèöä

 éîëç éìåãâî øùò äòáù ïéðîì

íéãøôñä , øåñéà íä íâ åàéöåäå

éðáì ãçåéî åøôñ úéá ìò íúãò 

øëá íéñéð ìù.  

 éîëç ìù íáúëî çñåð åäæå

íéãøôñä:  

 íâéô äîë éúòãé éàùôð àðà

 àåäù àìå÷ñéàä ìù ïéðòä äæ

ùîä ïåùìä ãåîéìáòåúîå õ÷å ,

ìàøùé éãìéì ñéñðàøô ïåùì , éë

éìàøùéä úãî àéöåäì íøåâ àåä ,

 àëìîã àìëéäá äàîåè ñéðëäìå

äéò"ááåú íéìùåøé ÷"à ,ò" éðà ë

 éòøæ òøæå éòøæ ãòáå éãòá øãåâ

ò" éðá ñéðëäì àìù úåøåãä ìë ñ

àìå÷ñéàá , èøôáå äëåúá ùéù

 ïåùì àåä äæä òøä ïåùì ãåîéì

ñéñðàøô , éúìá÷å äìá÷ éìò äæ

ìá àèåìçå äøåîâ"ðáå ù"íéé÷å ç.  

• ø ' éãéá ó÷úåî õôç áééì
íéöøåôä éøéòö  

 òøéà äôé÷ú ìù éðù äø÷î

 íøçä úæøëä ò÷ø ìò áåù

äâä úãå÷ôá" áééì òùåäé éáø ÷

öæ"ì , íéîåúéä úéá úáçøä éîéá

éðéìøáä , íéçéìùäî ãçàùë

ä"äøä ä"ø â 'öæ õôç áééì"ì ,

 úçà úáùá åúãå÷ôá øáòù

 åäðùîì ãçà úñðëä úéáî

íøçä ìò æéøëäå , éãé ìò ó÷úåä

äìà íéâåçî íéøéòö , äëåäå

àáëúåéøæ , úåù÷ òåöô àåäùëå

 øéòä éøèåù éãéì øâñåä íâ

úðùìä úåá÷òá åäåøöòù éðä 

éòéùø , íéìùåøéá äî÷ æà íâ

úåçåø úøòñ , åàöé úøçîìå

äâä éçéìù" áééì òùåäé éáø ÷

øéòä áåçøá íøçä úà åæéøëäå 

 éååéìá éáøòîä ìúåëä ãéìå

øôåù úòé÷ú , úéá íòèî íâå

äâä ìù åðéã" ìàåîù éáø ÷

öæ èðàìàñ"ì , æåøë ãéî ñøôúð

êìåää øéñàä äðâä -úíå , åáå

åàìë úéáî øøçåù íåéá.   

• åôé øéòä éðáø úåðîúä  

äøä"ø â 'ðä áééì" äðîúð ì

äâä éãé ìò êë øçà" éáø ÷

åôé øéòä ìù äáøì áééì òùåäé ,

ð êà íéîù úàøéá úøòåñä åùô

 úåöøô úà úàù äìëé àì äôåøö

 úåàøúäì åìçäù íéùãçúîä

íù íâ æà ,íéìùåøéì øæç àåäå ,

äâä" äðéî áééì òùåäé éáø ÷

äøä úà åîå÷îá"ø â ' éìúôð

öæ éåìä õøéä"ì , äéä àåä íâù

 íéøçáåîä åéãéîìúî

 íéîçåìä éùàøîå

êåðéçä úåëøòîá ,ø '

 úåðáøá íù ùîéù éìúôð

 ãòñøú úðùá åéîé óåñ"á ,

 ìåëé äéä àì àåä íâ êà

 äñîòîä úà úàù

 õéáøäì úé÷ðòäå äãéáëä

 úàæ íò ãçé íâå äøåú

 íéùãçúîä ãâð íåçìì

íäéðéîì , àåä íâåë åîãå÷

 åáéìá øîåà øîâ øáë

íéìùåøéì øåæçì , åîë

 åáúëîá íéàåø åðàù

äâä ìà áúëù"éöðä ÷" á

öæ ïéæàìàååî÷å"ì , åáù

ä ìò òéãåî àåä åéñåñé

äìà ,øù äàøðë êà éðá

 úà åì åøùà àì íéìùåøé

øáãä.  

éà àåáé êùîä"ä  

  
  

  
  

  

  
  
  

  מערכות 
  ישראל סבא

 טז
  

  המערכה על טהרת החינוך
  א"ק ירושלים תובב"עיהב

 



  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

    

  

  

                   
 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  ובלכתך בדרך

 שאלתי את רבן גמליאל ורבי יהושע ,קיבאעבי אמר ר, ניאדת. דף יד 

 הבא על ,ג"שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של ר, באיטליז של עימאום

  .'משנה ז' וזוהי משנה במסכת כריתות פרק ג',  וכואחותו

ולכאורה יש לבאר למה נקט התנא ששאלה זו הייתה בעת שהיו בשוק והלכו 

הנה כבר : ל" וז)א"טו ע(מסכת כריתות בערוך לנר וכתב ה, ליקח בהמה לצורך המשתה

ד זה "ולענ. ל"ת עכ"פ שהיו טרודין היו עוסקין בד" להודיע שבחן שאע,'כתבו התוס

שאלה זו בעת שהיו בשוק ושהלכו ליקח בהמה '  למה נקט שהי,לא מספיק לבאר

 ד לומר דאף שעיקר החידוש הוא כמו" ולכן נלענ,ילמה  דכל הני פרטים ל,למשתה

 )לב ב( על פי מה דאמרינן קידושין ,מ עוד השמיענו התנא דין בזה" מכ,'שכתבו התוס

ג עומד ומשקה "ר'  והי,ג"צ שהיו מסובין בבית המשתה בנו של ר"י ור"א ור"מעשה בר

 , אמר לו רבי אליעזר,יהושע וקיבלו' נתנו לר, אליעזר ולא נטלו'  נתן הכוס לר,עליהם

 מצינו , אמר ליה,ורבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינואנו יושבין , יהושע, מה זה

 ,ג משמש לקרואי משתה"ר'  הרי דמוכיח שם ממה שהי,ש"ע' וכו גדול ממנו ששמש

 שהנשיא בעצמו ילך , ואין לך שמוש גדול מזה,שנשיא שמחל על כבודו כבודו מחול

 ,ו וזה שאתי התנא להשמיענ, ויקנה בהמה לצורך משתה קרואיו,לשוק בפרסום

 מפני שידע ,יהושע לילך עמו' ג לר" ולכן לקח ר,שנשיא שמחל על כבודו כבודו מחול

ל " וקמ,א שחלק עליו" נגד ר,ל כן שנשיא שמחל על כבודו כבודו מחול"שהוא שס

 דליכא מלתא דקתני דבי , על דרך דאמרינן כתובות,ן מה דקתני בברייתאיבמתנית

ף דבברייתא משמע שבעת המשתה נחלקו  וא,כ במשנה"שלא נרמז ג' אושעי' ח ור"ר

א "ל דהלא ר" י,ג הלכה"ז כבר מקודם בשעת הקנין עשה ר" ולפ,אי כבודו מחול

  .ל שמשתה אחרת היתה" או י,ג"יהושע באמת הסכים עם ר'  ור,שם' החולק לא הי

ל "קמ: ל"וז, ביאר באופן אחר', ג משנה ו"והתפארת ישראל במשניות כריתות פ

וגם האב בית דין , והוא במקום המון שבשוק, טרוד בנישואי בנודאף שהיה הנשיא 

בידעו בהן , ע מלשאל מהם שם דינים אלו שאינם מצויים"ה לא חשש ר"אפ, היה עמו

ל נמי שהם גם כן לא נתביישו שם במקום "וקמ, שבענוותנותן לא יקפידו עליו בזה

, תורת השם חפצםללמדך שבכל עסקיהם היה רק , מפורסם לומר על כולן לא שמענו

דבנשואין יברכו וצונו , כ היו שאלותיו קצת מעניין עסקיהן"ואעפ[ויראתו על פניהם 

  ].'וכו, להכי שאלן בדיני עריות, על העריות

  

  
  )כג (עניני מאכלי שבת
  שאר מאכלי ליל שבת

  מרק עם בשר 

אם הוא ביכלתו יעשה עשר מיני תבשילים בליל שבת לכבוד הכלה הכלולה 

תבשיל אחד יותר מימי החול דהיינו , תבשילים' ולפחות לא יפחות מב, מעשר

  )קאמארנא, שולחן הטהור(. ותבשיל צימעס,  בשרעם', יאהך'

  לאקשין

שמסתבכין , שהוא רומז לאחדות', לאקשין'בשם הרב בשבת יש לאכול דווקא 

  )אמרי פנחס( .ושבת שלום, הוא אחדות, שבת הוא רשות היחיד, זה בזה

  לאקשין עם פולין

 מהשם' בצאנז היו אוכלין בליל שבת את המרק עם לאקשין ארוכין כנגד ו

והפולין '  אכלו פלעצעליך כנגד היאובשינאוו', ובתוכו פולין כנגד אות י, ה"הוי

  )ג אורות"י( .'הארוכין כנגד הו

  לאכול קטניות

ובאמת כן המנהג מחסידים , ח לאכול קטניות בליל שבת"וכתב בסידור ד

  )אבן ישראל(. וכן מבואר בפרי מגדים, ואנשי מעשה

מי שאוכל תמיד קטניות בליל , מרצ מליסקא שא"שמעתי על האמת מהרה

  )דברי רבינו צבי הירש( .מובטח לו שלא ימות בלא תשובה, שבת קודש

  בשר יין ומגדנות

  )ב"נ ס"ר' ע סי"שו(. ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכלתו

ם שבת "רמב(. והוא שהיתה ידו משגת, אכילת בשר ושתיית יין בשבת עונג הוא לו

  )י"הל' פרק ל

ולכן , הוא דוגמת שבת שלעתיד לבוא שהוא יום שכולו שבתדשבת בראשית 

היינו לאכול בשר ודגים נגד סעודת שור , אנו עושין כמה דברים בשבת דוגמתו

 .ומקדשין על היין נגד היין המשומר בענביו לצדיקים לעתיד לבוא, הבור ולויתן

  )ב"רמ' ביאור הלכה סי(

 יסודי התורה
 

 אתקינו סעודתא
 

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

äéòô" ÷ íéìùåøéááåú"à  

  מזל טובמזל טובברכת ברכת 
  

äçîùå ìéâ  éù âøáå  ø÷éå ãåáë úåúåàá ,ä æá íéøâùî åððä  

åðéìåçéà å å ðéúåëøá ,ðà åðéãéãé ìåî ìà"äéòô ù"÷.  

  
 ו"הי יהונתן וואהלבערג ר"הר

 א"שליט שמעון שמחון 'ח ר" הרהולחותנו

   נכדתו-  בתוהולדתלרגל 

 8אלקנה ' בית חותנו רחב" קידושא רבה"ה

  

  וזמרה" הלל"שיר ושבחה 
קדם האדם היקר , בזה נשלחה, כוס של ברכה

, מלמד מומחה לעדרי צאן קדשים, באנשים
כשמו הטוב כן , או קודמת לחכמתויראת חט
יום ולילה לא ישבות למען חינוך , תהילתו

להעלותם בדרך , התלמידים בדעת ובתבונה
  משקיע רוב כוחו ואונו לחנך התלמידים , הנכונה

  ה  "ה, א בסבר פנים"עונה לכ, הקרויים בנים    

 מנחם הללר "מוה
  ו"הי פאלאטשעק

  

íéøâ à÷ã àðîæ éàäá ,úá åéøòù  à åáðäì äúá å äãå , á åø ì ò

äðùä ì ë êùîá òé÷ùä øùà  åãñçå åáåè , ãéîìú ìë úåì òäì

úåô é íé ðô øáñáå áø úåø éñîá ì ÷ úéá  äì åòä äìñîá ãéîìúå.  

  ובמיוחד הגדיל עשות במסירות נפלאה בעריכת

  מסיבת החומש סעודה
  

שיזכה לרוות רוב נחת , ר מלפני אבינו שבשמים"ויהי

ח "ומכל יו, ים בניםמכל תלמידיו הקרוי, בכפליים

בדרך , ויזכה להמשיך בהרבצת התורה, הנאמנים

  , עדי נזכה בקרוב בימינו, מתוך שמחה ואורה, המסורה

  .אמן, ומלכינו בראשינו, לביאת גואלינו           

 ד החותמים בהערכה והערצה"הכ

  'הורי תלמידי כתה א
נדמארק, שלמה בנעט, יעקב  שלום אשכנזי ג, אברהם ברא ערגעריואל  , אלדב

הילמאן היימליך, דוד מאיר ווייס, יואל אהרן  ער, שרגא  ישראל , יחיאל וויד

גדלי, משה כהנא, יאקאב   גבריאל , שמואל עקשטיין, לייפער' שמואל 

נשה ראזען, פייערשטיין     .מרדכי יואל שווארץ, שמואל ראטער, אברהם מ
 

  ברכת מזל טובברכת מזל טוב
, אל כבוד האברך החשוב, בזה נשלחות, רב ברכות, ות ותשבחותבשיר

מכיריו אהוב וחביב, לבו לב זהוב   .על כל 

  ו"הי יהונתן וואהלבערגר "הר
  לרגל שמחת הולדת בתו למזל טוב

ואורה, ד התורה"ר שתזכה לגדלה ולחנכה ע"יהי וב נחת בשמחה  ת ר   .ולרוו

 יואל קאלינסקי :ד המברך בשמחה רבה"הכ

  

  
  

  

áåè ìæî úëøá  
 ו לידידינו הנעלהשלוחה בזה ברכותינ

  ו"הייהונתן וואהלבערג  ר"מוה
  ט" למזהולדת בתולרגל 

ר של   כעתירת וברכת ידידיך בשיעו
הלל פאלאטשעק בהר   א" שליטמנחם 

ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä"é  

äøä"ø ç 'ùøéä óñåé äçîùèéìù "à  

éòì" úøî åîà ðàèò úá" øãåã ò"ä  
áìð"á ò 'ì åìà  

äøä"ø ç' ïåçîù ïåòîù  èéìù"à  

åúãë ð úãìåä ì âøì  

øä" øâøòáìäàåå ïúðåäé éä"å  
åúá  úãìåä ì âøì  

øä" ø ïéååòì á÷òé ñçðôéä"å  

åúá  úãìåä ì âøì  

  תלמוד תורה יטב לב דרבינו יואל מסאטמאר
  א"שליטר "ק מרן אדמו"בנשיאות כ

  

  ת תפארתם"רון שיר ושבח תוקף פעולו
  

  ברוב פאר והדר" חומש סעודה"בעבור עלינו מסיבת ה
  ה"ה, א בשמו הטוב יבורך ויהולל"כאו, הננו בזה להביע רגשי לבבינו ותודתינו אל האברכים החשובים

øä" ø ìàåé)îøá"é (ïééì÷éä "å ,øä"ø øòãðéá íøîò éä"å ,øä"øùèéååà÷ùøòä íçðî äùî  éä"å ,
øä"ø ïåøáìééä ìàåé éä"å ,øä"ø øòâøòååøòééô áàæ íééç éä"å  

  מגרונם בשירות ותשבחות בעת המעמד' על אשר כיבדו את ה
  

  'מלמד מומחה במוסדותינו הק, ברכה מיוחדת נשגר קדם האברך היקר והחשוב

øä" øøòãðéá ïäëä ìàåééä "å  

  על אשר לא חסך עמל ויגיעה למען הצלחת המעמד
  

  ה קובע לעצמוברכ

øä" ø øòâøòáãìàâ ìàåééä"å  

        אשר מלבד התמסרותו במשך כל ימות השנה למענינו לא שבת יומם ולילה למען הצלחת המעמדאשר מלבד התמסרותו במשך כל ימות השנה למענינו לא שבת יומם ולילה למען הצלחת המעמדאשר מלבד התמסרותו במשך כל ימות השנה למענינו לא שבת יומם ולילה למען הצלחת המעמדאשר מלבד התמסרותו במשך כל ימות השנה למענינו לא שבת יומם ולילה למען הצלחת המעמד
  

  ד אסירי התודה"כ

  'מלמד כתה אמנחם הלל פאלאטשעק                         מנהל רוחניישראל דוב קליין 

  והברכההתודה 
  'י מוסדותינו הק"לוועד המגבית שע

  שהשתתפו בהוצאות גליונינו

  לרגל המגבית השנתי
 ט"ה ביום שלישי הבעל"שתתקיים אי

éúðùä úéáâî úáéñî ìà  
äðùä ìë êùîá úåù÷ íéìîòä úåãñåîä úìäðäì úåðîàð úåàøäì  

åðéúåøåã ãéúò úáåèìå åðéúáåèì  

 

  ט"הבעל' יום ג
    בערב8.30בשעה 

 באולמי אפריון 


