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  ט"י מעש"ק ע"בניית ביהמ

היינו שבונה , ובנה אותה בקרוב בימינו

כשאדם , י הימים שלנו"ל ע"ר, י ימינו"אותה ע

בונה את , הכל לפי מעשיו, עובד אותו יתברך

 יש בונה ביום שורה ,שלים ובית המקדשירו

כל אחד , ויש מניח לבינה אחת, אחת שלימה

עד שיהיה נבנה בשלימות , כפי עבודתו

  .במהרה בימינו

ר אלימלך "ק מוהר"הרה[ופעם אחת אמר 

שנפלה בית טומאה אחת בצורה גדולה ] ע"זי

ובכל יום עולים אלפי אלפים בעלי , מאד

בל יש לי א, מלאכות בנאים לבנות החומה

ר יעקב יצחק "שהרב מוהר, שומר טוב

מתפלל ] ע"החוזה מלובלין זי[מלאנצוט 

מפיל כל מה , ח מתפלת מנחה"תפלת י

שמפיל זה , והבנתי מדבריו הקדושים. שבונים

י תפילתו בונה חומות ירושלים לבית "י שע"ע

, ולפי ערך שבונה חומות ירושלים, המקדש

כי , מאהלפי ערך זה מפיל מהבית הזה של טו

  .כשזה קם זה נופל
ועיין , כי תצא דף קלט' פ, זרע קודש

  ק ויואל משה בהקדמה"בספה

', י הצער של עובדי ה"עיקר הבנין יהיה ע

אשר היו עובדין אותו יתברך בצער ובנסיונות 

וכל , ובבזיונות בעבור כבוד שמו יתברך

הכל מצטרף , מחשבה טובה והרהור טוב

אמצע התפלה  וגם אם ב,לבנין בית המקדש

, עוברים במחשבות האדם הרבה מחשבות

, ומברר הטוב שבו, ה מקבלו"כ הקב"אעפי

  .ובונה ממנו ירושלים דלעילא
  תהלות אהרן מזמור קמז

כל אנחה של איש יהודי בונה נדבך נוסף 

 אם זוהי אנחה פשוטה בונה ,ק"בבנין ביהמ

ואם בהתעוררות הלב הרי זו אבן , אבן פשוט

הוא בונה , לשון הוה', לים הבונה ירוש, יקרה

  .עוד נדבך, עוד אנחה מיהודי, תמיד
  ע"ש מסלאנים זי"ק ר"דברי שמואל מהרה

הוא גורם , מה שמתקן האדםהנה כל 

 וכמו בבנין ,תמיד בנין ירושלים של מעלה

כמו , ישים אבן על אבן עד שיגמור הבנין, בית

י "כן כל יום ויום גורם קצת גאולה לנשמתו ע

ומשום זה אנו אומרים בתפלה . יותיקון מעש

כי באמת בכל יום , בלשון הווה, בונה ירושלים

  .ויום נבנה לאט לאט
שמעלקא ' ק הרבי ר"י שמואל מהרהרדב

  פרשת בחקותי, ע"מניקלשבורג זי

הנה ידוע שבשנאת חנם חרב הבית 

הגם שנראה , המקדש ועדיין הוא מרקד בינינו

 כי, שיבא משיח קודם שיהיה שלום גמור

כ אם היה "אעפי, אליהו בא לעשות שלום

כ " וזהו מש,שלום קודם היה בא משיח קודם

בזוהר אפילו בי כנישתא חדא יכולים להביא 

, לשון אחדות" כנישתא חדא", את הגאולה

כשיהיו בכנישתא שיהיו בחבורה אחת ותהיה 

  ע"דברי אמת להחוזה מלובלין זי          .אחדות ביניהם

  
  

  
  

  

 çø÷ ú÷åìçîîìâòä àèç äìâúð  
áäæ éãå úåøöçå.ùøáå ùøãîá "÷åìçî äæ úåøöç éå äæ áäæ éãå çø÷ ìù åú
éå ìâòä àèç"÷åìçîì íãå÷ åéä ìâòä äùòî àìä ìå äîìå çø÷ ìù åú

ìéå øãñë àìù ïçéëåä"ôò ô" äöøù äòùá ìâòä éáâã ùøãîá àúéàã î
á÷ä"á÷äì äùî øîà ìàøùé úà ùåðòì ä"éäé àì úøäæàá úéåö éì ä' êì 

 íìåë äãòä ìë åøîà åúãòå çø÷ ìù åúå÷ìçîá äðäå íäì àìå ãéçé ïåùìá
ë íù ùøãîáå íéùåã÷å àúùäå äøåáâä éôî êì äéäé àìå éëðà åðòîù åðì

àèçì áùçð ìâòä íâã äìâúð åúãòå çø÷ ìù àèç çåëîã ïáåé .חנוכת התורה  

áåøî øôñé àì åðåöø ïéùåòùë  
ä 'òô óìà íëë íëéìò óñåé íëé÷åìàíëì øáéã øùàë íëúà êøáéå íéî. 

ùøáå"íëì øáéã øùàë íëúà êøáé àåäå éìùî åæ é ,éååù äî äù÷åå ùé ú
ä úåëøá ãâð äùî úåëøáì 'áåøî øôñé àìù ,îôò äàøðå" áéúë àîåéá ã

éäå 'ðá øôñî" øùà ìåçë øîåà øçà ÷åñôå áåøî øôñé àì øùà íéä ìåçë é
íéä úôù ìò.éúå  'ìù åðåöø ïéùåòá ïàëéäé àì íå÷î  ' ïéàá ïàëå øôñî

éäé åðåöø ïéùåò 'éàå øôñî 'ðá åòîùù äòùá ùøãîá"éäé àìå éëðà é ' êì
äöé ø÷òð"äöéä øæç åðîò äúà øáã åøîàùëå íáéìî ø"íäéìà ø. êëìå 

éäé åðîî äøåúä åøîùú íà åðééä éìùî äæ äùî øîà 'äöé íëì" åìëåúå ø
äé æàå åðåöø ïéùåò íðéà úâéøãîì àåáìé ' åðééä àåä ìáà øôñî íëì

á÷ä íëîò øáãùë"äöéä úéëùîä øñéå ä" áåøî øôñé àì æà íëááìî ø
íëì øáéã øùàë.                                                                      ם"ליקוטי מהר  

åðåøâ êåúî úøáãî äðéëù  
åëå äðù íéòáøàá éäéå 'ðá ìà äùî øáã"ä äåö øùà ìëë é 'åúåà. äàøð 

îôò"ãîá ù ' úøîà íéøöîá ìàøùé åøîà íéøáãä äìà äùî ìéçúäùë
ë øáãî äúà åéùëòå éëðà äô ãáë"ë.öå " äúò ãò åäîú àì äîì ì

 úøáãî äðéëùäù ìàøùé åòãé ïàë ãò àìà íäéìà øáéã øáë äáøäù
 äøåú äðùîá ìáà äîéòðå äøåøá äôùá øáéã êëìå äùî ìù åðåøâ êåúî

ä åîöò äùîùìàøùé åäîú ùøåã äé ,åëå äô ãáë úøîà íéøöîá 'æå" ù
åëå äðù íéòáøàá éäéå 'ðá ìà äùî øáã" øáéãù åîë ïôåàä äæá é

ä úåçéìùá 'åðåøâ êåúî úøáãî äðéëù äéä æàù ,ä äåö øùà ìëë äæå '
úà øáéã ùîî ïôåàä äæáå åúåàåäîéòðå äøåøá äôùá .                  כתב סופר  

äá÷ éãé ìò" úíìåòì åðéçìùì ìëåé àì ñðåàá  
ä 'äæä øäá úáù íëì áø øîàì áøåçá åðéìà øáã åðé÷ìà.ôà "ë äðäã ì '

òã íéùøôîä"á÷ä íäéìò äôëù é" íúà íà íäì øîàå úéâéâë øä ä
íëúøåá÷ àäú íù åàì íà áèåî äøåúä íéìá÷î , äáåè äæî êùîð

ìàøùéì ,îé ìë äçìùì ìëåé àìã ñðåàá ïéùåãé÷ë éåä äúòîã úòùá óà åé
åàèçù ,øáãîá íúåéä êùî ïúîùà ïøéëæäå äùî ïçéëåäù øçà ïëìå , àá
íîçðì ,ä"øåçá åðéìà øáã à"á ,øîàì ùîî áøåç øä êåúá åðééä , íúà íà

åëå íéìá÷î 'àå"äæä øäá úáù êì áø ë , úáù íëéðôì àöé äìåãâ äáøä
éòã íåùî äæä øäá"åéîé ìë äçìùì ìëåé àìå ñðåàë éåä æ.                  פני דוד  
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ההתגרות באדום נאסרה לדורות עד 

  ביאת המשיח

דהלאו , ל"הנה כבר בררנו מדברי רז
הרי הוא , דאל תתגרו בם האמור באדום

, גת עד ביאת המשיחונוה, מצוה לדורות
' שיתקיים ועלו מושיעים בהר ציון וגו

וחוץ ממה ', לשפוט את הר עשו וגו

ולא , שנצטוינו שלא להתגר בו מלחמה

נצטוינו עוד , לכבוש מארצו מדרך כף רגל

עד שיבא , לסבול עול שעבודו של אדום

ואף אם הם פורצים גדר , מלך המשיח
 אינם כמו המואבים, תחילה להתגרות עמנו

, שהותרו מטעם דהם פרצו גדר תחילה

דהתם כל עיקר , פ ויצא"ר סו"כמבואר בב

שנאסר לנו ההתגרות והמלחמה עמהם 

כמבואר , פרידות טובות' בשביל להוציא ב

, ש"מטות עיי' ק ובדרושינו פר"דברי הזוה
כ אחר שבא דוד הותרו מטעם דהם "וע

אבל ההתגרות באדום , פרצו גדר תחלה

ואף אם , ביאת המשיחנאסרה לדורות עד 

מוכרחים אנו בגזירת , הם יתגרו בנו תחלה

  . ל עליון לסבול שעבודם- א

, ובדורינו עכשיו נתקלקל עוד יותר
בענין , שלא די מה שמראים עצמם חשובים

הממונות ובתים ספונים נוסף לזה מראים 

ועורכים מלחמה , עצמם גיבורים ומושלים

ם ובזה מעוררי, לכבוש ארץ ישראל בזרוע

 כי זה א ספקובל, לאקנאת בני עשו וישמע

וכבר היינו , גרם לנו כל התלאות והצרות

, א הזה"לולי הסט, נגאלים בגאולה שלימה
  . שהעביר את ישראל על דעתם

מובן הדבר ,  בדורינו עכשיוםאמנ...

כי כמה גדלו הנסיונות שלא , ר"היטב בעוה

שמדמין ואומרים , ו ברשת המינים"ליפול ח

קודם , יות לישראל ממשלהשאפשר לה

ולזה נצטוינו להרחיק , ביאת המשיח
ל "וחז, מחשבה זו מליבנו בתכלית הריחוק

ז ככופר בכל התורה "אמרו כל המודה בע

, כל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה

ואין צד ספק , ז ומינות"א הזה הוא ע"והסט

, בזה שמי שמודה בה ככופר בכל התורה

ה מודה "ה, פר בזהת וכו"ומי שעוזר לו השי
פ "ועכ, ל"בכל התורה כולה שכן העידו חז

זכות גדול הוא מה שממתינים על ישועת 

דלולי כן לא , והנסיון מעיד על זה, ת"השי

היה ההתגברות והנסיונות קשים כל כך 

, ז יש לפרש גם כאן הפסוק"ועד, בענין זה

הרבה גדולה , את ההר הזה רב לכם סוב
ת ירחם "השי, הב את ההר הזוושכר לכם ס

נסיונות , וירא בעני עמו, על עמו ועל ארצו

, והשפלות הנורא, הקשים של בני ישראל

, ונזכה לראות במהרה בישועת כל ישראל

, בהתרוממות קרן התורה וישראל

  .א"גלות כבוד שמים עלינו בבתובה
  )דברי יואל(

  

   לי מעלייתאמי
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úáù éãâá ùåáìì àìù  
ח אב "מילה שהוא מר: )'א סעיף א"תקנ' סי(א "כתב הרמ

 נוהגין שהמוהל ובעל ברית ואבי הבן לובשין באב' עד ט

בשבת של חזון אין ' אבל בלאו הכי אסור אפי, בגדי שבת

, מרדכי(מחליפין ללבוש בגדי שבת כי אם הכתונת לבד 

  .כ" ע)ורוקח, ואגודה, י"והגהות אשר

úáù éãâá ùåáìì íéâäåðä  
 אחר שהביא דברי המרדכי )ב"תקנ' סוף סי(י "אמנם הב

וכן הוא פשוט מנהג הספרדים כדכתב ,  כןכתב דלא נהגו

א כאן "ועיין גם בביאור הגר, )ג"ב סימן תרצ"ח(ז "ברדב

וכתב בחיי , א שזהו חומרא בעלמא"שכתב על דברי הרמ

א בווילנא ללבוש " שבאמת הנהיג הגר)ג"סוף כלל קל(אדם 

כ "וכ, )ז"אות קצ(כ במעשה רב "וכ, בגדי שבת בשבת חזון

: ל" וז)ח"רי שמים דפוס אלטונא דף סשע(ץ "בסידור הגריעב

ל הרבה על מנהג האשכנזים שאין מחליפין בגדי חול "י

ל שלא "ג החסיד זצ"בשבת חזון אבל מנהגו של אמה

ב וכן אנו נוהגין "לשנות בו מאומה אפילו כשחל בו ט

כסעודת ' והרי אמרו שמעלה בו על שלחנו אפי, אחריו

ל "ר(ם כבודו ואם לשלחנו כך לכבוד קונו במקו, שלמה

  .ל"ו עכ" עאכ)כ ששכינתו שרויה בו"בביה

îééøèù úùéáì"ì  
לחן כתב דענין זה תלוי באופן ההלבשה וובערוך הש

דבימי קדם היתה הלבשת שבת וחול שוים בדמותם 

אלא שההפרש היה בין סחורה יקרה ובין , ובתמונתם

לכן הנהיגו , כ"סחורה פשוטה ולא היה ההפרש ניכר כ

כ זה כמה דורות ההלבשה "משא, ולללבוש בגדי ח

שבחול נושאין , דשבת משונה מההלבשה של ימי החול

וכן שארי בגדים , ל"ן ובשבת שטריימי"כובע של קלאפי

היה ניכר לכל שזה בגד חול לפיכך הנהיגו הגדולים שלא 

לנהוג מנהג זה מפני שההפרש ניכר הרבה והוי כאבלות 

ח "בליקוטי מהריכ "וכ, ח"כ בנימוקי או"וכ, ש"בשבת עי

, ץ משמע דבכל ענין מותר"אלא שמוסיף דמדברי היעב

ויש מקומות שנהגו לשנות רק בגד אחד כדהובא בחיי 

סימן (ח "ת חתם סופר חאו"כ בזה בשו"ועיין מש, אדם

  .)ח"קנ

æéøàä úòã"ì 
והנה כתב בתורת חיים דבמדינתינו במקומות 

ת שמתפללין נוסח ספרד נוהגין ללבוש בגדי שבת בשב

' והנה באבל על א, ש"י הקדוש עי"חזון כי כן נהג האר

א שלא "משבע קרובים שמצווים ועומדים לדעת הרמ

כ "שבועות הראשונים כמש' ילבשו בגדי שבת תוך ד

י שלא היה ניחא ליה "מובא בשם האר, )ט"שפ' סי(ד "ביו

ח סימן "ובנימוקי או, מנהג זה וגם הרעיש על הנוהגין כן

לנידון דידן בשבת חזון שיש ללבוש זה מביא מזה סמך 

  .ל בגדי שבת בשבת חזון"לדעת האריז

øôåñ íúçä úòã 
ה "דברים ד' תורת משה פר(ס בכמה מקומות "ועיין בחת

ה "ח ד"של' ס ע"דרשות חת, אם אשכחך' ה כתי"ואתחנן ד' פ, רבי בקש

' י הק" שמביא כן בשם האר)שמיני' ח פ"לקוטי חב, אם' כתי

 כל בגדי שבת בשבת חזון אלא שכתב שנהג עצמו ללבוש

ס שאין לנו להתדמות בזה להקדוש האלקי "ז החת"ע

י היה צער יותר ללבוש בגדי שבת "כי להאר, ל"י ז"האר

צריך שלא להחליף ' ולא הי, בשבת חזון מאלו לא החליף

כ אנו יתמי דיתמי אם לא נעשה היכר "משא, בשבת חזון

במיתת נדב יצא האבילות מלבנו והביא דוגמא לזה 

אהרן ובניו נאמר להן ראשיכם אל תפרעו וכל , ואביהוא

, )ו-ה"אות שנ(אמרי פנחס ' ועיין ס, כ"בית ישראל יבכו ע

  .)ט"ד סימן שפ"חיו(כרם שלמה ' ובס

íéðåâéðä éåðéù 
נהגו בכמה קהלות קדושות לשנות בשבת חזון 

בניגונים בכמה מקומות לקוננם בניגון איכה או בניגון 

ק "ב ס"סימן רפ(א "ל המג"ז, בהפטרה. ב"ן של תאלי ציו

נמצא מי שיודע להפטיר רק שלא ' בשבת חזון אפי: )ד"י

ידע לקונן כנהוג דינא הכי שמי שכבר עלה לתורה יעלה 

, )ב"סימן קי(ש "וכן הוא בריב. ל"עכ, פעם שנית למפטיר

הפטורת חזון : ל" וז)ז"סעיף כ' שער ט(כ בשערי אפרים "וכ

עיין , ת"בקרה.  בניגון התעוררות וקינותנוהגין לומר

 שהיה המנהג בשבת חזון )ח"סימן קל(באשל אברהם 

שהקורא כופל הפסוק שלפני הפסוק איכה אשא לבדי 

ז היה "מצד שמנגנים פסוק איכה בניגון איכה דקינות עי

אמנם , בעיני הקורא כעין התוכחה ואין להתחיל בדבר רע

ם היום ככוכבי דעתו שיותר טוב לסיים הכהן והנכ

השמים לרוב שהוא הפסוק שלפני פסוק איכה ולא 

כתב במנהגי , בלכה דודי. ש"יצטרך לכפול עיי

מנגן בניגון ' ב לכה דודי וכו"שבת שלפני ת, פראנקפורט

 כתב )ח"אות צ' מהדורא ו(דברי תורה ' ובס, ב"אלי ציון של ת

  .דכן מנהג האשכנזים בשבתות שבין המצרים

áåø÷"åçì øëæ õïáø 
 נשאל בענין מה שנהגו )'ג סימן אלף ע"ח(ז "אמנם ברדב

ץ זכר "ב לומר קרוב"שבתות הסמוכות לת' בג

והשיב דמי שיוכל , לחורבן אם יפה הם עושים

דכמה הרחיקו , לבטל מנהג זה יפה הוא עושה

ש לומר דברי "ל צעקה ובכיה בשבת וכ"רז

, קינות ולהזכיר החורבן כדי לעורר הבכיה

ן אכילת בשר אמרו שאם חל בשבת והלא לעני

סוף , כסעודת שלמה' מעלה על שולחנו אפי

סוף אין ראוי להראות שום דאגה ולא עצבון 

כ בברכי "וכ, ש"בשבת אלא הכל בשמחה עיי

מנהג ארץ ישראל שלא לומר : ל"יוסף וז

ב שחל "דאפילו בת' בשבת חזון שום קינה וכו

בשבת מעלה על שולחנו בשרא שמנה 

שלם לעשות יקר ביומא דשבתא אפתורא דמ

  . ש"ומי שם פה לבכות עיי

éäð ìå÷á äøèôää úåø÷ì àìù 
וכן כתב להדיא בספר שער המפקד 

 )'ק ד"או(הלכות תשעה באב בהגהות נהר פקוד 

ומהאמור יש לבטל מנהג כמה קהלות : ל"וז

דהגם שמנהגם , ל"קדושות אשר ראיתי בחו

אכן , שלא לומר שום קינה בשלש השבתות כאמור

ההפטרות דתלתא דפורענותא אומרים אותה בקול נהי 

ונועם תמרור קורע הלב לבית חללו ומעורר היגון מעומק 

והלא כשאמרו שלא לומר , ואין זה נכון, מסתרי הלב

הקינות בשבתות האלה היינו טעמא שלא לעורר היגון 

ואין הפרש אם נאמר קינות או , בשבת בכל אופן שיהיה

וראוי לבטל המנהג ורק ,  קינהנאמר ההפטרה בנועם

, כ"לקראות אותם בקול נמוך ופשוט מפני כבוד השבת ע

 גבי הכרזת )'ד אות א"סימן כ(וכהאי גוונא כתב בלדוד אמת 

החזנים שלפני חודש אב אומרים מחדש : ל"החודש וז

, בקול קינה ומאריכים בזה לקונן כל הנוסח', חדשים כו

ובמקום זה , נחהלא יפה עושים לעורר בשבת יגון וא

יותר טוב שיקוננו ויבכו בתשעה באב באמת כראוי 

אי איישר חילי אבטליניה קול ', ויתעוררו כפי חיובנו וכו

  .ל"ר לישראל בשבת קודש עכ"המצ

ח במנהגי חודש אב שאחר "ועיין בליקוטי מהרי

ל בדבר המנהג לנגן פסוק איכה "א הנ"שמביא דברי הא

כתב דיש מקומות שלא , ת בניגון איכה דקינות"בקרה

כ "ל בניגון איכה דקינות אלא שאעפ"נהגו לנגן פסוק הנ

  . ש"מסיימין לכהן ככוכבי השמים לרוב עיי

שמענו מפי : )ח"אות צ' מהדורא ו(דברי תורה ' ל בס"וז

, ל"ז' ת קול ארי"צ בעל שו"ל ששמע מפי הגה"ז' גדול א

שאמר שרע עליו המעשה והמנהג אצל האשכנזים כי 

ת בין המצרים אומרים בבית הכנסת לכה דודי בשבתו

דהוי כמו אבילות ', הכל בניגון אלי ציון וכו' וכו

ועוד והוא העיקר כי באזניו שמע בהיותו ילד , דפרהסיא

 בית אחד שקוננו שם בו )מאד' בה(ועלם חכם היה בעירו 

עד כי ' ל על הגג והעלי"הלצים והשדים והרוחות רח

ושמעו בלילה בימות , יתהוכרחו הדרים לצאת מן הב

ל "החול שאמרו לכה דודי בניגון אלי ציון הנהוג הנ

א נהנים "והם הסט, וכאלו הם מתגרים בנו ללעג ולקלס

כ "ק לכה דודי ע"כנראה מה שמזמרין בניגון זה בשב

  .ל"ק בימי המצרים עכ"ראוי שלא לנהוג כן גם בש

äì íåéä úáù'  
בימי נעורי ביקרתי פעם בשבת חזון את פני מרן הגאון 

ק לבוב ששבת אז בחוץ "ל אבד"ז זצ"יוסף שאול נ' ג מ"רשבה

 )ספאדעק(והלך כמנהגו בבגדי חול וכובע שער של חול , לעיר

ך עמי בחוץ לדרך ודבר עמי ארוכות וקצרות והל, בראשו

ל בעל בית "פ פרעמישלא ז"ר הגאון האבד"והתלונן על אמו

ע כמנהג אבותיו לילך בספאדעק בשבת "יצחק שאינו נוהג א

ואנכי המלצתי , א בשטראמיל כדרך החסידים בזמנינו"זה כ

ים ינתיב, והוא צעק וכי אכשיר דרא' בעדו הלא שבת הים לד

נוח ובא איש המוני אליו ואמר לו השמע רבינו ישבתי עמו ל

והשיב , נ והוא החריד ואמר מה נעשה"מה נעשה בעיר בביהכ

תאספו ה, נ ותיק של תפילין בידו"לו פלוני בא היום לביהכ

והתנצל כי ראה בחלונו , עליו ההמון וצעקו הלא שבת היום

,  ששבת היוםחשכ, נ עם הספאדעק"את הדיין הולך לביהכ

והוא , א בפומי כי צעיר הייתי ולא יכולתי להתאפקונפל חוכ

צעק ידעתי שרצונכם היה שיגזרו שלא לילך בספאדעק בשבת 

  )אב' דבר יום ביומו ד(                                                .ל"עכ' וזאת לא תהי
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àá áåùéä úåîîå÷úä ìò" ãâð é

éëøåúä ïåèìùä , æà íøâù øáã

ä éãåäéì ùôð úîâòå øòö äáø

 êë êåúî åàáù èòîëù íéìùåøé

úåùôð çå÷ô éãéì , ùàø åçëåð

'éììëä ãòå ' úåæåçä íäéðéòá

 íéìùåøé éìåãâ ìù ÷åçøîì

äâä íùàøáå" íééç óñåé éáø ÷

éæ"ò .  

• úë ãâð íéìùåøé éùðàá ä úò
'úìöáçä'  

 éãøç åòé÷åä íää íéîéá

 úòä áúë úà íâ íéìùåøé

'úìöáçä'é ìù  .ã .ïé÷îåøô ,

 ãçà ùîéù äæ úò áúë

 íéöøåôä úöåá÷ éøéùëîî

 é÷øåôá åëîúù úéîìùåøéä

ìåòä ,äâä" øéàî éáø ÷

÷åöæ êàáøòéåà"äâäå ì" éáø ÷

÷åöæ èàðìàñ ìàåîù"ì ,

 úò áúëî ãâð úåôéøçá åàöé

äæ , ìù äøåúä ãåáëù øçàî

 åãé ìò ììåç íéìùåøé éìåãâ

áøòäå íëùä , úåôøèöäáå

âä éùàá íëçää" éáø ö

öæ éæðëùà íäøáà"ì , åìéèä

íøç åéìò ,åúçñåðáù åùéâãä 

 úà øéãçäì åéúåðåéñð úà

 éëëåú ìà úéðøôëä äìëùää

ùã÷îäå ùãå÷ä øéò , äúòîå

 øùà äæ ì÷åì÷ øéùëî äéä

äáø äöåôú åì äúéä , úçàì

îî éùðà ìù äîçìîä úåøè

íéìùåøé.  

•    ïé÷îåøô ìù úåìéìòä  

 àöé äôå÷ú äúåàáå

ò ïé÷îåøô åéìëî úìöáçä êøå

 éìåãâ úà íéùàäì ìéçúäå

íéìùåøé , äîä ïäù åøîàá

 íç÷éì éòîåù úà íéúéñî

åôåâá òåâôìå åúåëäì , àåä äëå

úåëá åéøîàîî ãçàá :  

îø äåî" éë ìë éð ôá ãéâä à

åáøçá éð ø÷ ã çå ë øöò àåì ,

ùø äå" ì ä÷  ìë éð ôá ãéâä ñ

ëäéáá íé ììôúî ä" í åéá ð

úáùä , ä å ÷ ú ãåò ïéà éë

é øôäìéúë àìî ò , í à éúìá

 éð åëéå äìéìá éìò íéáø åìôð úé

 ä ì÷ ð  ìò àì øùà  úåöøîð  úå ëî

äî àôøà'  .  

• äìëùää úéøôñ úî÷ä  

ùâøð íéë íéòùøä íìåà ,

 ãåñé éøçà ãáìá íééúðùëå

 äøáçä'íéìùåøé úøàôú ,' åñéð

 åæëøúäù íéöøåôä úöåá÷

 íçåë úà úìöáçä úëøòîá

äîçìî úøéæâ ãåòá , åæ äúéä

ôñä úùøô íãé ìò äãñåðù äéø

ìøú úðù úáè ùãåçá"ä , åîë

î ãçà øôñîùù íéöøåôä éãéø

ïåùàø øå÷îî ,àå"ã: ' éð åùàø

íéìéëù î ä ,é .ã .ïé÷ îåøô , í ééç

ñøô ,àå"õð øåì î , ä ø áç åãñ é

 íùá'íéìù åøé úø àôú ' ä ø èîá

úéãã ä äøæ ò ìù  úéåñå îä ,

 ä ì ëù ä ä úö ôä íù ì äù ò îìå

íéìùåøé éøéòö áø÷ á , ä é ãñééî

åëù î é ãéîìú úà äéìà 

ïäéëøáàå úå áéùéä , í ãéá åð úð å

 ä ô å÷ úä  ìù äì ëù ä ä øôñ úà

àéää'. åìçä äéøôñì ïëàå 

 ìù äìëùää éøôñ íéîøåæ

åçî íéîøåôøäå íéìéëùîä"ì ,

ïé÷îåøô ìù åôúåùå , ùøéôù

åúèéùîå åðîéä , øåàì àéöåäå

 ïåúòä úà'ìàéøà ' éë ãéòî

 éøôñ ìë íéàöîð åæ äéøôñá

íéðéîä ,àøå÷å åì ' ã÷ò úéá

íéôøú'.  

• äéøôñä ãâð íéìùåøé éìåãâ  

 úöôä ìù äæ ïåéñðá äðäå

ò äìëùää" åàø äáòåú úåøôñ é

úðëåñî äùøô íéìùåøé éìåãâ ,

 éãë åöìçð äãñåä íò ãéîå

äø÷åòì , äøö÷ äôå÷ú êåúå

øåáöä éùàø åôñàúð , äîä àìä

äâä" êàáøòéåà øéàî éáø ÷

÷åöæ"ì ,äâäå" ìàåîù éáø ÷

öæ èðàìàñ÷å"ì ,äâäå" éáø ÷

 õéååàìñàçî åéðäë äéîçð äùî

÷åöæ"ì ,äâäå" âàù íäøáà éáø ÷

÷åöæ"ì , ïë éðôì íééúðù ÷ø øùà

äàì äìò"÷ , äîçìîá äàøå

 úà íéîìùåøéä íéöøåôä ãâðë

 íéîøåôøä ãâðë äëøòîä êùîä

åçá ìäéðù âééååùðåøá ìù"ì ,

 íùá àøåð øåñéà åîñøôå' éìçâ

ùà ,'àå"ã:  

ð  íéùð à åàöé å ãçéå íéøò

 í éøô ñ ã÷ ò úéá íä ì

÷ éèàìáéá , å àéáä ïéò úéàøîìå

ùã å÷ éøôñ íâ äî ù , í ìåàå

 ò ãåð  íù ä éàøé áì úð éâîì

 é øôñ äî ù åàéáä éë øá ãä

ïéñøå÷ éôàå íéð éî , í éàø÷

ïéøòð àéñî íé úéñîå , é øôñ íâ

ìàø ùé éòùåô , í éâìâìîä

æ åð éîëç éøáãá íéøôåëå" ã åòå ì

ãåòå ,ä éàøé ìë ì òåãéå '

ä áéè úà íéòã åéå íéøéëî

æìä úéáä éãñééî , ú à æ øùà

 ú åáì ãåëìì äù åøô äãåöî àéä

 åàåáé øù à ìàø ùé éð á éøòð

 í éðéî éøôñá ãå îìì äî ù

æç éøáãá øåôëìå àëùî ã"ç ì"å       .  

éà àåáé êùîä"ä  

  

  
  
  

  מערכות 
  ישראל סבא

 יב
  

  המערכה על טהרת החינוך
  א"ק ירושלים תובב"בעיה

 



  
  

  
  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

    

  

    

  

    

  

   

  

                   
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  ה מביא תקלה לצדיקים"אין הקב

אם לא הרגתי עד , אראה בנחמה: יאמר רבי יהודה בן טבא, תניא: דף ה
אין העדים זוממין נהרגין : להוציא מלבן של צדוקים שהיו אומרים, זומם

אם לא שפכת , אראה בנחמה: אמר לו שמעון בן שטח. עד שיהרג הנדון
, אין העדים זוממין נהרגין עד שיזומו שניהם: שהרי אמרו חכמים, דם נקי

שאינו , יהודה בן טבאי'  עליו רמיד קבל. ואין לוקין עד שיזומו שניהם
  . מורה הוראה אלא לפני שמעון בן שטח

י "ת והיאך באת תקלה ע"וא, אם לא שפכת דם נקי:  שםאאאא""""הריטבהריטבהריטבהריטבוכתב 

ל שהעד "וי, ה מביא תקלה על ידן"צדיק זה דהא בהמתן של צדיקים אין הקב

 )' בג"מ פ"ב(ההוא היה חייב מיתה מעבירות אחרות וכאותה שאמרו בפרק השוכר 

  .על רבי אלעזר ברבי שמעון הוא ובנו בעלו נערה המאורסה ביום הכפורים

, משפטים' ישמח פר' בספרו הקד, ע"זי משהמשהמשהמשה ישמחישמחישמחישמחוהנה רבינו הקדוש בעל 

 ומה בהמתן :)חולין דף ה(ל "על מה שאמרו חז: ק"כתב ביאור מקיף על ענין זה וזל

והנה . ש"ן לא כצדיקים עצמ, ה מביא תקלה על ידן"של צדיקים אין הקב

ועוד , התוספות הקשו קושיות עצמות על זה מהיהודה בן טבאי שהרג עד זומם

לפי , שאר קושיות והנה לזה חדשו דבר חדש דדוקא באכילת איסור אמרינן כך

דלמה לא יהיה גם כן גנאי להמית , והנה זה דוחק גדול, ש"עיי, שהוא גנאי לצדיק

ולא זכיתי להבין דבריהם ולדעתי הם ....נפש אשר לא תמותנה בדין ודת תורה

  , מרפסין איגרא

לפי שכל חטא וחטא פוגם בטבע , ועוד נמצא על שהשוגג צריך כפרה...

והאם יאכל אדם , כי אם יחתה איש בשוגג אש בחקו ובגדיו לא תשרפנה, בהנפש

דהיינו לנקנות ולקנח הפגימה , לכך צריך כפרה, סם המוות בשוגג ולא ימות

ונראה לי דאלו , והבן זה, אמרו יתברך וכפר מאשר חטא על הנפשוזה , מהנפש

ולפי זה אפשר לומר דבאיש המוני , ושני הטעמים אמת, ואלו דברי אלוקים חיים

פ "ועכ, כ גדלות הבורא השוגג אין צריך כפרה אצלו לטעם השני"שאינו יודע כ

  .ש"ח יש גם טעם הראשון ולכך נחשב כזדון כמ"אבל בת, שוגג הוא

שהוא בא מחמת שכחה או לאו אדעתיה ' נה יש שני מיני שגיאות מין אוה

והמין .... והנה כל שגיאות שממין זה הם באים מהעדר יראה ואהבה, והעלם דבר

ואיננו , ולא ידע בשום פעם, הוא דברי שלא הגיע לאזנו מעולם, השני מהשגיאות

כי מה ,  ואהבהושגאה כזה איננו בא מהעדר היראה, בא מחמת שכחה והעלם דבר

  ....ת"מועיל אם שם אל לבו אם אין לו שום ידיעה שיש בזה העברה על דברי השי

אבל יהודה בן טבאי דטעה בדבר ..... 'ועל פי זה יתיישב לך כל קושית התוס

ואילו היה מתון בדין והיה  , ובודאי דהיה בהעלם דבר והוא מהסוג הראשון, משנה

דבמשנה לא , ם לזה הענין היה אדכורי מדכרמשים אל ליבו כל המשניות השייכי

רק דרבינו הקדוש , והמשניות היה קבלה בידם ממשה, אמרינן לא שמיע ליה

, דהיה לו להתייעץ אם שמעון בן שטח, ועוד, סדרן בסדר זה שהיא לפנינו כנודע

ולכך אותו צדיק עשה תשובה כל , ולכן אין זה בגדר שמירה, בפרט בענין נפשות

  .מכות' מבואר שם במסכ, ז"ימיו ע

  

  )יט (עניני מאכלי שבת
  בציעת החלות 

  לבצוע פרוסה שתספיק לכל הסעודה
ערוך(. מצוה לבצוע בשבת פרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודה   )ד"רע' סי, שולחן 

  והלהראות חביבות המצו
ודאי כוונתו שחביב עליו המצווה ורוצה , ולא מחזי כרעבתן כיון שאין עושה כן בחול

  )ז שם"טו(. לאכול הרבה

  מקום הבציעה
ערוך(. ם שנאפהבוצע בפת במקו   )ז"קס' סי, שולחן 

  )א"שם סק, מגן אברהם(. פירוש במקום הקשה ולא במקום הרך

  )ב"שם סק, ז"וט(. דבפרק חלק אמרינן דיבצע ממקום דקדים בישולא

  )ב"שם סק, מגן אברהם(. יש אומרים שהוא צד העליון ויש אומרים שהוא צד התחתון

  לבצוע מצד העליון והתחתון
  )'א' א שם סעי"רמ(. ויחתוך מעט מצד העליון והתחתון, ובפת דידן יש לבצוע בצד הפת

  לברך ולטעום מעומד
' מהמוציא בכל גולטעום מעומד , ק לברך ברכת המוציא מעומד"מנהג אבוה

כמו כן הברכה והטעימה , ה הגדולה מחמת חביבותסוהיו טועמים מהפרו, סעודות

ם (. שמברך וטועם מעומד ואינו ממתין עד שישב, מעומד כמו מי שרעב מאוד משמרת שלו

  )קאיידינאוו

  לנשוך את הפרוסה
  )ע"סי ק, ערוך השולחן(. לבד בשבת בברכת המוציא, פרוסה גדולה ונושך הרי זה גרגרן

  סדר הבציעה 
כ תבצע בציעה שניה כשיעור "ואח, ותבצע ממנו תחילה שיעור כזית ותאכלנו אתה

  )שער הכוונות(. כביצה ותתן לאשתך

ובליל , ישב בראש המסובים בסעודת חתונתי, ע"ק רבי חיים מצאנז זי"זקיני הרה

הלא יש לך , אמר לי בלשונו, ק כאשר ברכתי ברכת המוציא וחתכתי פרוסה עבורי"שב

הלא כן הוא על , מדוע אין אתה חותך תיכף הפרוסה עבור זוגתך, ידיעה בספרי קבלה

זי"מכתב מהרה(. פי סוד   )ע"ק רבי שלמה מבאבוב 

  פרוסות המוציא יש בהם קדושת אימורים

ט על לחם "ל שהיה נוהג כשבירך בשבת ויו"ראיתי לרב האי גאון מרן אבא זצ

,  זורק להיושבים בשולחן פרוסת המוציאמשנה וכשחילק מהלחם משנה היה

שאין זורקים , ותמהי הוא הלכה רווחת בגמרא ובפוסקים במסכת ברכות

מכל מקום יש בזיוי , שהגם שבזריקתו אינו נמאס, ובפרט בפת, אוכלים

מה שהבעלים אוכלים הוא , והנה שולחנו של אדם דומה למזבח, בזריקתו

מוציא הוא כנגד האימורים חלק וה, בבחינת קדשים קלים שבעלים אוכלים

ואיתא בספרים דיש לאכול פירורים המתפעקים ונופלים בשעת חתיוך , גבוה

והר מצות הקטרה הוא , דהמה כמו אימורים שנתפעקו מעל גבי המזבח, המוציא

לכן פרוסות , ובכסף משנה שם, ם הלכות בית הבחירה"כדאיתא ברמב, בזריקה

, ל"רקים אותם וזה כבודם של פרוסות הנזו, המוציא שהמה בבחינת אימורים

ואדרבה זהו כבודו כמו אימרים , והרי כל הטעם שאין זורקין הוא משום בזיון

  )ת התעוררות תשובה"שו(. ל"י וק"זכיתי ליישב דעת קדושים בעזה, למזבח

 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  

 åðéúåëøáåðéìåçéàå ,ðà åðéãéãé ìåî ìà"äéòô ù"÷.  
  

  א"שליט שלום שניצלער 'ג ר"הרה
  אירוסי נכדתולרגל 

  

  א"שליט לייפער' שמואל גדלי הרב
ו אבי ל  א"שליט ר מטעמעשוואר"ק אדמו"כ ו

   נכדתו-הולדת בתו לרגל 

 7עזרא ' רח" טעמעשוואר"ד "בביהמ" קידושא רבא"ה
  

  

  
  

áåè ìæî úëøá  
נעלה לידידינו ה   שלוחה בזה ברכותינו 

 א" שליטשלום שניצלער' ג ר"הרה
 ש בחבורתינו"מגי

  ט" למזנכדתו אירוסילרגל 

הי רוב תענו"י רוה  ל יור שי   ח"ג ונחת דקדושה מכ
 כעתירת וברכת

מו    שומעי לקחו הנהנים משיעוריו מידי יום ביו

� �   � �  

áåè ìæî úëøá  
נעלה לידידינו ה   שלוחה בזה ברכותינו 

ו"הילייפער ' שמואל גדליהרב   

  ט" למזבתו הולדתלרגל 

הי ל יו"י ג ונחת דקדושה מכ רוב תענו רוה    ח"ר שי

 כעתירת וברכת 

ר  ר"של הרהידידיך בשיעו   א"שלום שניצלער שליט' ג 

 

  ם טובה וברכהם טובה וברכה""שים שלושים שלו
די האי גברא רבא, בשמחה רבה ר בשלשה מעוט, אברך קדם ידי

ם דה וגמ, כתרי ם"תורה עבו   .שמו מהולל בפי וישרים, ח יחד מקושרי

  א"שליטשלום שניצלער ' ג ר"הרה

  ט"לרגל אירוסי נכדתו למז

ח "מכל יו, כ ירווה רוב תענוג ונחת"שמע, יהון לרקיעיא, ואילין מיליא
  אמן, השפעות טובות במדה גדושה, והבית יהא נכון ונישא, בבת אחת

 ישראל דוב קליין: תכעתירת וברכ

  תודה וקול זמרה
קדם האדם , אברך ברכה מרובה, בשמחה רבה
, מלמד מומחה לעדרי צאן קדשים, היקר באנשים

כשמו הטוב כן , יראת חטאו קודמת לחכמתו
יום ולילה לא ישבות למען חינוך , תהילתו

להעלותם בדרך , התלמידים בדעת ובתבונה
  ך התלמידים משקיע רוב כוחו ואונו לחנ, הנכונה

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

  ו"הילייפער ' שמואל גדליהרב 

  ט"לרגל יום שמחת לבו בהולדת בתו למז
  

שיזכה לרוות , ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים
, מכל תלמידיו הקרויים בנים, רוב נחת בכפליים

  , עדי נזכה בקרוב בימינו, ח הנאמנים"ומכל יו
  .אמן ואמן, ומלכינו בראשינו, ת גואלינולביא   

  ,השמח בשמחתך, ידידךד "כ

  יואל היילברון

  י מסאטמאר"ישיבה קטנה יטב לב דרב
  א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ

  א"תובבירושלים ק "פעיה
  

  

  ם רב לאוהבי תורתך"שלו
àúééø åàã  àø÷éá ,àúëøáã àñë ø âùð , íã÷

åðéúìéä÷ éøàôî àéøôåùã àøôåù éàä , äáøä

åðéðçîá äø åú ìéã âäì úåùòì ,íéøòùá òã åð ,

 åéø åòéùå åéúåùøãáíéø÷éä , íéáøä úà äë æî  

  ò àìù"î øëù ìá÷ì ,øòù çúåô ù÷áî ìëì  
 

  א"שליטשלום שניצלער ' ג ר"הרה

רוסי נכדתולרגל     למזל טובאי
  

äø åøá äôùá ,äø åîà åðéúåëøá , åì ã åîòéù
äø åúä úåëæ ,åòî äë æé"äø åàå  úçð áøì ë , ìëìå

äø åúá úåøåîàä úåëøáä , úàéáì äë æð éãò  

                         äøäîá ìàåâä.  
  

  ד השותים בצמא את דבריו"כ
  ק"סאטמאר פעיה'ק יטב לב ד"ישיב

   ההנהלה:א מצטרפים"ג

 
ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä"é  

  

áøä éìãâ ìàåîù ' øòôééìéä"å 

 úãìåä ìâøìåúáæîì "è   

ê³×þëð ê½×  
לכבוד ידידינו צמוד , שלוחה ברכותינו, נומעומק לבי

  , על מכיריו אהוב וחביב, לבו לב זהב, בקירות לבינו

 ëþí ëþí ëþí ëþí−ñðè ñêîô¾−ñðè ñêîô¾−ñðè ñêîô¾−ñðè ñêîô¾ ’ ’ ’ ’ þ¼õ−−ñ þ¼õ−−ñ þ¼õ−−ñ þ¼õ−−ñ−í−í−í−í""""îîîî        
ïôñ î³ë ³ðñîí ñèþñ"¬  

  .ח"ר שירווה רוב נחת דקדושה ממנה ומכל יוצ"ויהי

  ך המברכים בשמחה רבהיד ידיד"כ

יין קל וב  ד אל  קאב, ישר א י ואל  רשקא, י הע חם  נ מ יטשמשה  ו , ו

שעק ט לא א פ הלל  חם  דער, מנ ינ אל ב ו ן, י יי ואל קל   .י
  


