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ימי בין המצרים הזמן גרמא להיבדל 

  ממלכות המינות 

ואלה הדברים צריכים להיות יסוד חזק 

שידע האדם ויכיר שמעצמו אינו , לכל החיים

ד "ואין אנו עושים כלום ע, יודע כלום

ואם אמרתי , ד הראשונים"ו אלא עעצמינ

שיתרחק ממני , אחכמה היא רחוקה ממני

והוה מרגלא , הקשר עם דורות הראשונים
לפרש דברי , ה"ז זללה"מרן דובפומיה של 

 אם הראשונים בני מלאכים :)שבת קיב( 'הגמ

אנו בני אנשים ואם ראשונים בני אנשים אנו 

הכוונה כי . י"בכחמורים ולא כחמורו של רפ

ודע ומכיר גודל קדושת הראשונים ומעשי הי

, תוקפם וגבורתם כמלאכי רוח משרתי אש
כי , ואינו זז מדבריהם לנטות ימין או שמאל

פ בגדר אדם "אזי עכ, ירא לנפשו פן יבולע לו

אך לא כן האנשים אשר נפשם רחבה , הנהו

ופוערים פיהם לבלי חק לומר כי מותר 

 א"שהרי גם הם בנ, לחלוק על הראשונים

עליהם יאמר שהם כחמורים ואף לא , היו
  .ד"עכ, י"כחמורו של רפב

ונאמנים אלה הדברים עכשיו כאשר 

החודש אשר בו , אנו נכנסים בחודש תמוז

ל "ואמרו חז, התחיל חורבן בית מקדשינו

 כל דור שלא נבנה )א"א ה"ירושלמי יומא פ(

והרשעים , ק בימיו כאילו נחרב בימיו"ביהמ
י " של מינות בארהללו שהקימו מלכות

החליטו לערוך הבחירות להכנסת המינים 

כי הוא , ואין זה מקרה, שלהם בחודש הזה

כי כעת בימי בין , ממש בעתו ובזמנו

המצרים אשר בכל שנה ושנה שלא נבנה 

נמצא בכל שנה , ק בימיו כאילו נחרב"ביהמ
והמה , ק"ושנה יש חורבן חדש לבנין ביהמ

ק "המהציונים שהם מעכבים הבנין בי

הזמן גורם להם שיעשו עוד חורבן , בימינו

  .הדת וחורבן היהדות בבחירות הטמאות

' ר גם יהודים מאמינים בה"ובעוה

והאגודה , משתתפים במלכותם השפילה
, משתתפים בכל המלכות חלק כחלק

וצריכים לדעת שורש הדבר האיך הגיעו 

לככה להתדרדר מטה מטה ולהיות כאיש 

, שאמרו אחכמההחסרון היה משום , אחד

ולא רצו להביט אל מה שהורו הזקנים עד 

וחשבו בלבם וכי מה בכך שכל גדולי , עתה
דם התנגדו בתוקף לרעיון וישראל מדור הק

אין , הציונות בכלל ולמדינה ומלכות בפרט

זה כי אם בזמן ההוא אבל כעת הוא הכל 

וכהיום אנו , נשתנו העתים, עתים חדשים

אשונים יותר מחוכמים מהצדיקים הר

וכך נתדרדרו עד שנכנסו , והקדמונים
וברוך . ראשם ורובם בהממשלה הטמאה

וחלקנו , ינו שהבדילנו מן התועיםקהוא אל

ולא נכנסנו לא , היה שלא נפלנו בפח היצר

רק , ולא בחוצה לה, לתוך הממשלה

  .השללנו אותה לגמרי כאילו לא היה

  )ק"ם לפ"ח תמוז תשד"דר' ב, א"ק מרן רבינו שליט"כ (
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  בני ישראל לא הקריבו עולות במדבר

 הטעם כאשר עשיתם ,העשויה בהר סיני

 שלא העלו עולות במדבר ,גם זה אות. בהר סיני

כאשר פירשתי בראיות , אחר נסעם מסיני

  )אבן עזרא(                                                       . גמורות

  טענתן של בנות צלפחד

כיון ששמעו בנות , ותקרבנה בנות צלפחד

 ולא צלפחד שהארץ מתחלקת לשבטים לזכרים

 אמרו ,לנקבות נתקבצו כולן זו על זו ליטול עצה

 בשר ודם ,לא כרחמי בשר ודם רחמי המקום

 אבל מי ,רחמיו על הזכרים יותר מן הנקבות

שאמר והיה העולם אינו כן אלא רחמיו על 

 רחמיו על הכל שנאמר ,הזכרים ועל הנקבות

' נותן לבהמה לחמה וגו' נותן לחם לכל בשר וגו

  )ספרי(    . לכל ורחמיו על כל מעשיו' טוב ה,ואומר

  י לא נזכר בכתובים בשום מקום"מספר בנ

. שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלושים

 ,גם אותו שבמדבר סיני שעלו, דע כי המספר הזה

שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות "

 כי אין להם סוף ,לא נכלל בו כל ישראל, "וחמשים

שהרי , כל ישראל ולא ידענו מזה מספר ,ותכלית

מבן עשרים שנה  ",ישראל לא נמנו כאן וכאן אלא

ובודאי היו , "ומעלה כל יוצא צבא בישראל

. בישראל אותם שהם מבן עשרים שנה ולמטה

ושהם מבן עשרים שנה ומעלה כמה זקנים כמה 

 לפי שלא היו ,חולים וחלושי הכח ואינם מן המנין

ן ואם כ, ראויין לצבא ואינן בכלל יוצאי צבא

מספר בני ישראל לא נזכר בכתובים בשום מקום 

כי מעת שירדו למצרים , ולא ידענוהו כלל

 נשתלחה הברכה בהם שעלו ,בשבעים נפש

, לשישים רבוא שיצאו משם הגברים לבד מטף

, והם הם שקבלו התורה בחדש השלישי לצאתם

ונשתלחה הברכה בהם עוד בחדש השני בשנה 

ששים השנית לצאתם מארץ מצרים שעלו ל

 .רבוא מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצאי צבא

ולמדנו מזה שבהר סיני כשקבלו התורה היה 

ובזמן מועט כמו עשרה חדשים , להם מספר ידוע

ממתן תורה עד שנמנו במדבר סיני עלה מספרם 

, והאמת שאין ישראל באין בגדר חשבון. לאין סוף

ומעולם לא נודע מנינם בכל הדורות ולא נחקר 

כי מי יוכל ,  הכוון באחד מהזמניםמספרם על

והנה הם , לספור מה שחדל לספור ואין לו מספר

ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא  ",בהבטחת

וספור  ",ה לאברהם"וכן אמר הקב, "יספר מרוב

וכן , "כה יהיה זרעך: "והבטיחו ואמר לו, "הכוכבים

 ,מצינו במשה שאמר להם בשנת הארבעים

גם בלעם , "מים לרובוהנכם היום ככוכבי הש"

מי מנה עפר  ",מקטרג שלנו העיד עלינו ואמר

  )רבינו בחיי(                  ".יעקב ומספר את רובע ישראל

  

   מילי מעלייתא

 



 מילי דאבות
 

  

  
  

 ע"זי סיני האלברשטאםק רבי "הרה
 א"ו תמוז תש"כ -מיגראד 'מז

  על הצדיקים
 

כי צוררים  

הם 

בנכליהם 

אשר נכלו 

ל "דהול, וקשה הלשון בנכליהם אשר נכלו .לכם על דבר פעור

ונראה , וכי לא חטאו רק במחשבה לבד, במעשיהם אשר עשו

,  מנין שאין טוענין למסית)ט"דף כ(ל בסנהדרין "ד חז"פיע

ל לנחש לטעון "הרבה הי, שמלאי' דאמר ר, מנחש הקדמוני

, ה לפי שלא טען הוא"ומפני מה לא טען לו הקב, ולא טען

ל למימר דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין "מאי הו

 והנה קשה להבין דמשמע דאי הוי טען הנחש כן הוי, ש"עיי

', ינן לינרק משום דלא ידע לטעון אנן לא טע, טענה טובה

וקשה אמאי לא מיפטר ממילא דהא באמת לפי טענה זו 

ואטו משום , ה בא בטרוניא עם בריותיו"והא אין הקב, פטור

ש "ונראה לתרץ עפימ, דלא ידע לטעון יתחייב אתמהה

משום ', דברי הרב וכו' בפירוש דברי הגמ, ב"קפ' ע סי"הסמ

 המשלח לומר סברתי שלא ישמע לי לעשות ולכך שיכול

ל דהא תינח באם הוא "ז י"ולפי, ש"אין המשלח חייב עיי

עצמו טען כן סברתי שלא ישמע לי משום הכי אין המשלח 

, כן' כ אנן לא מצינן למיטען לי"אבל אם הוא לא טען א, חייב

' כ הי"דהא אין לומר שהמשלח סבר שלא ישמע לו דא

, סבור שישמע לו' מ שהמשלח הי"טען שומדלא , אומר כן

כ "ל ג"ז י"ולפי, הכי' וממילא דאנן לא מצינן למיטען לי

דלכאורה אין לחייב , במדינים דצוותה תורה לצרור אותם

אך דהא הטעם הוא משום ', אותם משום דדברי הרב וכו

, אבל הם כוונו דייקא להחטיאם, שסובר שלא ישמע לו

דעיקר התחייבות להם הוא , ה בנכליהם אשר נכלו לכם"וזש

אבל על , רק משום המחשבה שכוונו להחטיא את ישראל

  . 'יכולין לטעון דברי הרב וכו' עצם המעשה הי

  )םעצי חיי(                                                        
  

  
  

נולד , ע"ק רבי סיני הלברשטאם מזמיגראד זי"הרה

בנו של , ע"ברוך מגארליץ זיק רבי "ל לאביו הרה"בשנת תר

שבעת ההוא כיהן ברבנות בעיר , ע"מצאנז זי' מרן הק

ברוך רצה לקרוא את שם הילד כשם ' ק ר"הרה. רודניק

טייטלבוים זי' ק ר"חותנו זקינו רביה ע "אלעזר ניסן 

אבל היות , ע"זי" ייטב לב"ק ה"אבי חמיו רביה, מדרהוביטש
, אלעזר ניסן' ק ר"שהיה ידוע במשפחת צאצאיו של רביה

אינו מאריך ימים ל ק "לכן נסע הרה, ע"שהנקרא על שמו 

, ע"דברי חיים מצאנז זי"ע לאביו הקדוש ה"מגארליץ זי

ואמר לו מרן הדברי חיים שיקרא , להתייעץ אתו בענין זה

סיף , "ניסן"שיש בו אותיות השם " סיני"לילד בשם  והו

כות ימים גדל לגאון וי, הדברי חיים לברכו שיזכה הילד לארי

  . ואכן ברכתו נתקיימה במלואה, סיני ועוקר הרים, בתורה

סימני טהרה וחן  בו  בעוד הילד רך בשנים כבר ניכרו 

בעת ההוא עוד בטרם נכנס לעול , עילאי היה נסוך על פניו

בו הרה כחתן , ע"ק רבי נפתלי ממעליץ זי"המצוות בחר 

 ק מזמיגראד"וכשהגיע הרה. ה"לבתו הצדקנית רוחמה ע

ק ממעליץ היה "הרה,  נשא אותה לאשה,ע לפרקו"זי

לי אדמור רו"מגדו ציא בדו ניהל חצר מלכות , י גאלי ו
ק רבי "בדרך אבותיו הקדושים אבי זקנו הרה, לתפארת

  . ע"נפתלי מראפשיץ זי

q q q  

גראד בעיקר יק מזמ"את תורתו וקדושתו שאב הגה

 ,ק משינאווא שחיבבוהו למאד"ומדודו הרה, מאביו הקדוש

ע "ק מזמיגראד זי"כל ימיו של הרה, שי דורווומעוד גאוני וקד
היה מתמיד עצום ועסק , היו חטיבה אחת של דבקות בתורה

בתורה ובעבודה כל הימים לרבות הלילות בדבקות עצומה 

בקדושה ובטהרה עד שיצא שמו לתהילה ונתפרסם לגאון 

ועוד בצעירותו החל לכהן כרב הצעיר בעיר גארליץ , מופלא

עיין , כמו כן עמד בקשר מכתבים עם גדולי דורו, צד אביול

  .א ועוד"מ' ג סי"ח, ז"ה וס"נ' ב סי"ש ענגיל ח"ת מהר"בשו

q q q  

אין ויהי אלא לשון צער -ויהי  ט כשפרצה " באלול תרצ- 

התחילו , ש"והרשעים הקלגאסים ימ, המלחמה הנוראה

פולין , אברח עם בני משפחתו מהעיר קראק, לכבוש את ארץ 

, וכך עברו עליו הימים הנוראים כאשר הוא נע ונד מעיר לעיר

ש לעיר "עד שבחסדי השם הגיע ביום הושענא רבה שנת ת

וכך ניצל בעזרת , שהיה בצידה של מלכות רוסיא, לודמיר

  .   ש"ת מצפרני הרשעים ימ"השי

לודמיר כבר היה סמוך  כשהגיע לעיר 
ני עצרת והלכו תיכף לטבול  לכניסת החג שמי

כ הלכו לבית הכנסת "ואח, ט"בנהר לכבוד יו

שהיה מלא וגדוש מתושבי , המרכזי של העיר

כשהגיע לבית , העיר וממאות הפליטים
והושיבהו , המדרש קיבלו אותו בכבוד גדול

לימין ארון הקודש ויהי אחרי , במזרח 

כשהתחילו לערוך את ההקפות , התפילה

נו ר, הכריז הגבאי דוב בעריש בן ' מורה מורי

נו ר ', יעקב מכובד בהקפה א' מורה מורי

שהיה , ל"והכוונה הייתה להגאון מטשעבין זצ

שבנו (, ע"ק מזמיגראד זי"מחותנו של הרה

 ושני )ברוך היה חתנו של הגאון מטשעבין' צ ר"הגה

רים באהבה  המחותנים האלה היו קשו

בידידות נפלאה ק "וכאן עמד הרה. ו

ון ע מימין הארון קודש והגא"מזמיגראד זי

ולא ידעו האחד על השני , מטשעבין משמאל
ויהי . בזמן התפילה ששניהם היו פליטי חרב

בשמעם את הכרזת הגבאי התקרבו מיד זה 

והודו . ונפל האחד על צוארו השני ובכו, לזה

סים שעשו להם' לה ומשם הוגלה , על הני

ר ו "ושם עלתה נשמתו בטהרה ביום כ, לסיבי

  .וןושם חלקת מחוקק ספ, א"ז תשתמו

מןמןמןמןזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל א

  

  

  

  
  

ומכל בני ביתי י והסר ממנ
  ומכל עמך בית ישראל

  כל מיני חולי וכל מיני מדוה

  ת ועניות ואביונותוכל מיני דלו

 
  

ë éøáãî"ïøî ÷  
äâä åðéáø"èéìù ÷"à  

úåëî úëñî úìçúäå äâéâç úëñî íåéñ úòá  
  

  

  א סיום אויף
  אלע צרות ישראל

דער אייבערשטער וועט העלפן אז 

  ,מיר וועלן דורכלערנען מסכת מכות

און דער אייבערשטער וועט העלפן 

ם אויף מסכתא "אז מיר וועלן מאכן סיו

  ,מכות

ער אייבערשטער זאל העלפן און ד

  ,זאל זיין אך טוב לישראל'אז ס

אז די מסכתא וואס מיר גייען 

לערנען זאל ברענגען השפעות טובות 

   .פאר כלל ישראל

  

  של גיהנם ניצול מדינה
איז באשערט אויף א 'אז חלילה ס

מוז דאס נישט , איד מכות און יסורים

וועט לערנען מסכתא 'אז מ, בפועל

  , אלע מכות אפגעקומעןמלקות איז מען

 און דאס איז די קשר פארוואס 

תלמידי חכמים איז נישט אור של גיהנם 

ווייל יסורים ממרקין עוונותיו של , שולט 

לערנט מסכתא מלקות 'קומט אז מ, אדם

איז געקומען אויף דעם 'איז דאך כאילו ס

  , מענטש אלע מכות

איז ער דאך שוין אפגעקומען דעם 

נו פארוואס זאל , ועלטגיהנם אויף דער ו

, זיך נאך קומען עונש אויף יענע וועלט

וועגן דעם איז פאר א תלמיד חכם די 

  .אור של גיהנם טאקע נישט שולט

  



 

• ø ïåàâä ' ãîåò êàáøéåà øéàî
éøâä ìù åãéöì"øòðáòååö á  

 åáúëù äæ áúëîì äðäå

 áúë úëøòîì íéììåëä éðåîî

 úòä'ãéâîä ,' åëôä äá øùà

äøä ìù åúåëæá"ø â ' øòá øëùé

öæ øòðáòååö"ì , íâ óøèöä

ø ïåàâä 'öæ êàáøòéåà øéàî"ì ,

áàø äéäù"ëá ã úåììå

äéò íéìùåøéá íéæðëùàä"÷ ,

åéøáã åìàå:  

 é ìäð îå íéðáøä  ãåá ë éøáã

éä ïéøàâð åà ìì åë" í éðë å

îàåéúéíé , äëë éà øî å òø

 ì ë ïéòì  éåìâ åéôðë ùøô ø÷ ùä

ú ùé à ìò íéøá ã úå ô çì" ç

 ï åàâì ïá úå ìòî á ãáëðå ø÷é

èé ìù øåãä  ÷éãöå" à åä å à

ú  åîö ò" ò÷ ú íåéî øùà  ç

ø÷ äæ  ùã å÷á åìäàå á äð åîùì

 äø åúä ìäåàî  ùî  àì íéðù

 ø áã õîùå úå ãé î ìòáå äà øé äå

ç òø"åéìò  òîù ð àì å , óàå

 íùä úà øéì íé òâ åðä íéøá ãá

 íòô ä éãòì á ùà øá õôå÷  åð ð éà

 òã éå àø÷ ïòé  åááì íçé éë

îî ãà î" é ëø ã íé ìàøùé ä ò

ã ùé àä" å ì ç÷ì éë õèòø â ø

 ã åîìúå äð ùî á øåôëì íéðø÷

äùá  óàå" ùã å÷  àåäù  ù

éùã÷ í é ãé íé àîèä úìä÷å í

 é ôåã íäá  åéãé  íéøä  íéãé

íéøî  íéøá ãá , äãòä ìë å

 é ììòî  éøô åòã é  àì éë äâ âùá

øë æðä ùé àä , íùä úà ð÷

 ìçä åçå øå úåàáö

 ù é àä åú åàøá åîòô ì

 ú é áá ãîåò äæä

 ì ë åòã é ïòî ì å úñ ðëä

 äì éâ åéëø ãî  íòä

 å éúåçø åà î øáã õîù

 à ì ùà øî øùà åé øáãå

 ñ å ôãá ÷ø øáã øúñá

éòìíé îòä ìë éð ,

 úî à éùðà àð  åøîàé

 ä æá ïå ò ìòô äî  ÷éãö

 å äö ÷ ñô à åúå ìâ äá

 å ìùë é  àì ïòî ì  íéáøá

 í éæåçà ä åá åéçà

 é ìáçá íé øåù÷å

 äø åúá  äð åîà ä

 äô ìòáù å áúëáù

úéúé îà ä íùä úà øéå.  

•  ïéîéì øîééäñãìéä
íøçåîä ãñåîä  

 äøáâ äëøòîä

øù øçàì ' ìàéøæò

 øîééäñãìéä

 ùàø äéäù

'îäéá" ã

éðáøìí '

ïéìøòáá ,

 íâ óøèöä

 úåéäì àåä

 úéá éëîåúî

 íéîåúéä

 íøçåîä

äæìä ,øù úåéäá ' äæ ìàéøæò

 åúèéùá íã÷îå æàî òåãé äéä

úéðøùôä ,å÷á óàåð éâéöð ñøâ

äéøâðåäáù úåùåã÷ä úåìéä÷ä ,

 ïòîì äòøëää äìôð åáù

úåãøôðä úåìéä÷ä , éìåãâå

äîä àìä ìàøùé , øôåñ áúëä

øäîäå"éù í"íäøáà éáøå ÷ 

öæ âàù"ì , ãøôäì åòéøëä

 íøåôéøä éããöî íéòøî ìä÷î

úãçåéî äãòë , äéä àì æà íâ

ø íúéà ' äòãá äæ ìàéøæò

úçà äöòáå , êåðéç éðéðòá íâå

 éìåãâ úòãî äðåù åúãîò äúéä

ìàøùé , åùøãî úéá úî÷ä íâå

 êåúîù øçàî äúéä ïéìøááù

 ìàøùé éìåãâ ìù íúåãâðúä

 çéìöä àì äéøâðåä úðéãîá

êëá.  

• åá øæåç øîééäñãìéä  

ø ìù åúåôøèöä ' ìàéøæò

äîøåôéøä éâåçì , ãñééì åøîàù

íéìùåøéá íéîåúéä úéá úà ,

 éãåäéì ù÷åî ïéòî äéä

íéìùåøé , òâôð àåä êë êåúîå

 çøëåäù ãò åæ äëøòîá úåù÷

åá øåæçì.  

• ã" úà ñøåô  õéáøåä éëãøî ø
 ãñåîä ìò åúåñç  

 ìáé÷ åîå÷î úà íìåà

øúåé òåøâ óéìçî ,äá äáøù úåé

 úéììëä äìéä÷ä ìù

æàã èøåô÷ðàøôá ,ä"ã ä" ø

õéáøåä éëãøî , ìåèéì èéìçä

 úøåîì åúåñç úçú ãñåîä úà

íéìùåøé éùðà ìù íçåø , éìåãâå

 äîçìîì úàöì åöìàð ìàøùé

 äìèöéà éàùåð úåôøèöä ãâð

íéñøäîä ïéîéì úéðáø.  

• íééç äðçîä , ì ìä éáøå
äëøòîä ùàøá àééîåìà÷î  

 úåëøòî øàùáë êåðéçä

éúäéòì åáöæ éùðà ìù íúø

äéîëçå íéìùåøé , ìàøùé éìåãâ

õøàì õåçáù ,äâä íùàøáå" ÷

÷åöæ øôåñ íééç éáø"ì , ìòá

íééç äðçî , úà ïàë êéùîäù

åçá åìéçúä ãåòù ÷áàîä" ì

åéøáçå øîééäñãìéä ãâð , äðôå

äâä ìà øòåñ áúëîá" éáø ÷

÷åöæ àééîåìà÷î ììä"ì ,

 é ðáø úà øøåòéù äù÷áá

åøé úà ãéî åîéøçéù íéìù

 íéîåúéä úéá úî÷äá íéëîåúä

äæìä ,åáúëîá ù÷áî àåä äëå:  

 å òã éù íùì úø âà áåúëì

 à ì íà  íäì  çìñé  àì íùä éë

 í é øçäì  úå ì åãâ  úå ôéñà  åôñàé

 çìùé øùà  ùé àä úà  úå ãðìå

ìåáæá åãé , í ì ö ãé îòäì å

äòá"ä øéò ÷ 'äîù , é ë åòã éå

àåä åùôðá ,ø äðòð  ïëàå ' ì ìä

å  åúù÷ áì é ðáø úà  øé òñä

äîçìîì  åéúåàéø÷á íé ìùå øé.  

•   øåñéàä ùåãéç  

ìøú úðù àéää äðùáå"â ,

 øôñä éúá ìò øåñéàä ùãåç

íééðåìéçä , íùá íñøåôå' èäì

áøçä 'øåñéàä øáã ïëåú åäæå:  

ïë ìò  äð äå , äãòøå ãçô éë

 å ð éçå ø øá ùú úå öìôå

åð éðáì åð éúãçôá , í åé ãçôî

àá ä , é áùåç åîå÷é éìåà

ë úå áùçî úùø  ùå øôì äìà

åð éðáø , à åö îì åçéìö é íà  êàå

 å ð éúå ìéä÷  ìëî  ãçà  øòð

íúùøá åëùî ì , é ë åì øåîàá

äà øé äå äø åúä éëøã  åäå ãî ìé ,

 í é ôìåòî  åéäé äëà ìîä éãåîéìå

 úø é îùå  äð åîàä éøéôñá

äø åúä , ùô ð  íâ íà  åãå öé äëë

ãçà ,éåã åð éááì , í é áééçå

úé øçà  úéùà øî âåàãì åðçðà ,

ùù åç éë èøôáå úà èçî  åð

äå òá ìå ò é÷øåô íé øòð" øùà  ø

 í é ìäð îäå  íé ðáøä ãçô  äúò

íäé ìò , å ð éúôù åøîà é æàå

åðì ïåãà  éî åðúéà , øùà  äæ éîå

 ä ð ëñä úåàøî òùä åéð éò

 ìù äá é÷òá  äë å øëä  äî åö òä

ùé øùà äæä  øî ä øáãäé å äåî

åúì éçúî  ÷åúî  åîë , ï ë ìò

 ù é àë ãç é åðôñàúð å åðìä÷ð

ãçà  áì á ãçà ,ìì åë éð÷æ ú å

 íäéùà øå íäé ìäðîå íé ìùå øé

çéå"äòã  éðá ìëå ñ , å ðùãç å

 ì ë ìòå åð éòø æ ìò å åð éìò

 í é æðëùà ä úå ììå ë úå ìä÷ î

äà  ìëå íé ìùå øé áù"ú  ÷"å , úà

 åð éðáøî åð éìò  õá åøä øåñé àä

íé ðôìî åð éð åàâå , ï éà øùà

åùãçì  êéøö , ø á ã àöé éë

 é ãé úçúî  àø åðä øåñé àä

íì åò é÷ éãöå éìåãâ íéð åàâ ,

 ìëáå å ð éááì ìëá åð ðä úà æ

åðùôð  ìëáå , ø å ñéàä  úà ùãçì

 ø ô ñä úé áá íé ãîå ìä ìë ìò

äåú ãåîéì úì åæ"äãá ì ÷ , å à

úå ðîåà...  

• äöøà éøò øàù éðáø" ÷
 øåñéàì íéôøèöî  

 íéìùåøé ùãå÷ä øéòá äðäå

 äìòîì øåñéàä ìò åîúç ãáì

 éîëçå íéðáø úåàî ùìùî

úåáéùéä , íâ íäéìà åôøèöäå

å÷ä õøà éðáø øúé àìä ùã

äîä , úôö ùãå÷ä øéò ìù äáø

äâä" øéìòä ìàåîù éáø ÷

÷åöæ"ì ,äâäå" åäéìà éáø ÷

÷åöæ éðî ïîéìñ"ì , ìù äáø

 úåáàä øéòá íéãøôñä úãò

 õøàá äøåúä éìåãâîå ïåøáç

ìàøùé.  

•  äàéø÷á àöåé éøáòä áì ìòá
äáäìð  

äâä ìù åðúç äðäå"ø ÷ '

öæ àééîåìà÷î ììä"ì , àåä àìä

äâä"àáé÷ò éáø ÷ óñåé 

÷åöæ øòâðéæòìù" ìòá ì' áì

éøáòä ,' äàéø÷ àåä íâ íñøô

 íùá úáäìð'ïåéöî éäð ìå÷ ,'

áø úà úåù÷ äðéâ íäáð é

äéðîøâ , úéá éîæåé ìà åôøèöäù

íéîåúéä.  

•  ìà íéðåô  íéìùåøé éìåãâ
øîééäñãìéä  

 ìà åðô íéìùåøé éìåãâå

åîöòá øîééäñãìéä , åì åøéëæäå

 ìù úåéñøå÷éôàä åéúåòã úà

øâíäéøáã íä åìàå õ :  

 ã åøîðë ùé àä äæ  àìä

ãéö øåáéâ , é áúëá åãé íé øä

ùã å÷ä , éðá éùã÷ ìë ììçì

 í éùã÷ ùã å÷  íåùì  ìàøùé

äöîùì , á åúëì  åì äâ òì å äæáå

 å ð éúå áø ìò  çå ø úåòø å åäú

àøîâ äå äð ùîä éîëç , à ø÷å

åð åùì ì øå øã , å éô íé îùá  äúù å

øåîàì , ï î äø åú äð ùî ïéà

î  ùéà äëë é àå íéîùä é îåìù

ìàøùé éð åîà , ú ð åîàá íìùä

æø éøá ãå íé îëç"ìì ëá ì , ø åñé

 úôùì  ïæåà úåèäì åááì

ãë  ùé àî úå÷ ìç"õø â ø , íàå

åéøá çá , å îò  åøá çúäá  øùà

äà  éìâøî ëå" äá åëìäúé ÷

 äî  ïåîà ïúð  íäì  íéîé äæ éà

àø÷ð  äîú...  

 ìò åàá áúëîä éìåùáå

íåúçä , øåáéöä éùàø ìë

íéìùåøéá ,äâä íùàøáå"ø ÷ éá

öæ êàáøòéåà øéàî"ì ,äâäå" ÷

 õéååàìñàçî äéîçð äùî éáø

öæ"ì.  

• øäîä ìù åáúëî"÷éù í  

äâä íâ"øäîä ÷" í

÷åöæ ÷éù"ì , àöé

 åìàå éåìâ áúëîá

åéøáã:  

øùàé ãçô î  íãà  

îäòì åù"ï , å ð éúåàøá

 ä é ä äî  áì íéù ðå

 é å ìñøá å  âàøôá

ïé ìø áå , ú å àìî åéäù

íé øô åñ å  íé îëç ,

äø åú éøî åù , å é ùëòå

÷úð íé éáåò" íú à å ä

ãçà ì  ãçà  åè÷ å ìú ,

úà æ  íäì  íø â äî , é î å

íäé á à àåä , ú å áà

ïé ÷éæð ,òì åùä' ï

 ñøäòøäòìäå

íé òù åôä  íé òùøä, 

 í é ø ëð  éãì éá øùà

å÷éô ñé , úà  åáøç íä

á÷òé  úåàð  ìë. 
  

éà àåáé êùîä"ä  

  

  
  
  

  מערכות 
  ישראל סבא

 יא
  

  המערכה על טהרת החינוך
  א"ק ירושלים תובב"בעיה

 



  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

    

  

    

  

    

  

   

  

                   
 
 

  

  

  

  

  

  

  

 מסכת מכות מסכתא בפני עצמה או לא
א : ם בהקדמה לפירוש המשנה"כתב הרמב אבל מסכת מכות בכמה העתקות הי

אלו הן הנחנקין הסמיכו לו ואלו , מחוברת למסכת סנהדרין ונחשבת עמה שכיון שאמר 

ונסמכה לסנהדרין לפי שאין , אלא היא מסכתא בפני עצמה, ואין זה נכון, הן הלוקין

והכהו לפניו כדי רשעתו' והוא מאמר ה, ן ועונשין אלא הדייניםמלקי   .והפילו השופט 

  אסוף המסכתא או אסוף הלכות המסכתא' תנא התם קאי '
ובועלה , כל הזוממין מקדימין לאותה מיתה: תנא התם קאי. דף ב חוץ מזוממי בת כהן 

, וכו ן סליק, התם קאי: י"ופירש' אלו הן הנח, מסנהדרי ומא , נקיןדתנן בשילהי  דהוא סי
ן שנשתנו במקצת מדין הזמה, דסנהדרין כדקתני כל הזוממין מקדימים לאותה , דיש זוממי

ן להם לצפות מיתה אחרת, מיתה ן לאותה מיתה שנגמר בה דינו , כלומר אי אלא משכימי

ן אלו הן הנחנקים היא סוף מסכת סנהדרין. של נדו   .  ותנא התם קאי, דהיינו שפרק 

יש להם חלק לעוה',  כ.)דף צ( סנהדרין 'י במס"אמנם רש ישראל  ירי ,  ב"כל  מעיקרא אי

יל להו לכולהו, בארבע מיתות ואז ינו . ב"והדר מפרש הני דאין להם חלק לעוה, ומפרש  דהי

ן היא פרק חלק' שהפרק האחרון במס   . ותנא התם קאי, סנהדרי

ותר בחכמת שלמה  ן '  במס)ל"להמהרש(והדבר מבואר בי י "רש: ל"וז'  שכ)שם(סנהדרי

ו מזו המשנה אלא אגדה בעלמא, ב"ל כל ישראל יש להם חלק לעוה"א כצ"בס , הך בבא אינ

ן הכי, וכתובה כאן כדי להתחיל הפרק בדבר טוב ן להם חלק , אבל רישא דפירקי ואילו שאי

ואלו הן הנשרפים, ב"לעוה ראוי , ונראה למורי דאלו הן הנחנקין, ומהדר אהך פירקא דלעיל 
ירי בארבע מיתות כו, פרק זושיקדים ל ו כנ: ל"כצ' דמעיקרא אי ינ סנהדרין ' ל שמס"דהי

ימת בפרק חלק   .מסתי

ן ' ט מס"אמנם התויו ומסיק שהרמב)א"פרק י מ(סנהדרי ן זה  ושאר " האריך בעני ם 

י במכילתין "כדבר רש, סנהדרין' המפרשים סבירא להו שאלו הן הנחנקים היא סיום מס

וכו: ד"וא ישראל  ונראה למורי ) בהגהתו של בעל חכמת שלמה(י "תוב בפירוש רש כ- ' כל 

י שיקדם לפרק זה יל להו . דאלו הן הנחנקין ראו ומפרש ואז ירי בארבע מיתות  דמעיקרא אי

י דאין להם חלק לעוה. לכולהו י הדברים האלה הסופרים "ועפ. ל"עכ. ב"והדר מפרשי הנ

א' ומדפיסי הגמ ן  ירושלמי ששם לא ראו ' בל בגמסדרו לזה הפרק לאחרונה אחר הנחנקי
ן רש ן"לשו י הנחנקי ן לפנ יהם הונח במקומו הראשו א נוסחת הרמב. י לפנ ו הי ם "וראיתי שז

חלק בשם ' גם באבות מרגלא בפומיה לזכור פ. מכות' כמו שאכתוב לשונו בפתיחת מס

ים גרסא זו. העשירי לפרקי סנהדרין אני אומר לקי רק וזה לפי שבפ. ושהיא עיקרית. ולפיכך 

אלו הן הנהרגים י עיר הנדחת שנזכר בפרק הקודם  ואנשי עיר הנדחת. הזה מבאר דינ . רוצח 

ומי שלקה  וב שתי מיתות  ושיש בו חי אליו מדין התערובות  והנמשך  י רוצח  ומשלים דינ

ן אותו במיתה שאינה מהארבע מיתות. ושנה ואגב זה שונה גם כן הדומים . וזכר שממיתי

ואגב טמא ששימש ג.  נמי זר ששימשתני. לזה  כ דיני עיר "ועכשיו הוא מן הראוי להשלים 

ן להם חלק לעוה. הנדחת הוכרח לבאר תחלה שיש לכל . ב"אלא מפני שרוצה להזכיר שאי
ישראל ר"ואע. ב"ישראל חלק לעוה יבי ד' ל אפי"פ שכל  ולפי . ב"ש הר"ד כמ"מיתות בי' חי

יסופר אחר הנחנקין' זה הי י שזה הלשון  ותר ראו מ מפני תשלום דין "מ. כ"י לכוללם גכד. י

יש לו דין קדימה יש להן חלק . עיר הנדחת שבזה הפרק  ישראל  ואגבן הוצרך להקדים כל 

והתחלת הפרק . י כתוב דכל ישראל אגדה היא"רש' ש שבפי"בעל חכמ' נ לגי"וא, ב"לעוה

 כל ומקדים. ה משום עיר הנדחת שונה זה הפרק קודם"אפ. ב"ואלו שאין להם חלק לעוה

ן להם חלק לעוה י עיר הנדחת"שאי ן ראוי שיפסיק בדיני נחנקין לדינ שכבר בא זכרם . ב ואי

י הוא לסמכם כך נראה בעיני יש לי ראי. בפרק הקודם אלא ראו פ דלקמן כמו "בר' ועוד 

ומא דסנהדרין"ובריש מכות כתוב בפרש. ד"שאכתוב שם בס ן הוא סי   .י בהדיא דהנחנקי

ן ועוד כתב התוספות יום ט וז)א"פרק יא מ(וב מסכת סנהדרי ונראה לי לפי שראה : ל" 

. התנא להתחיל המסכתא שאחרי זאת בדין עדים זוממין מאחר שזכרם בזה הפרק

וכו. וכדאיתא בגמרא דהתם א "לפיכך ראה כי טוב שיזכיר א. 'תנא התם קאי כל הזוממים 

וכו ום הפרק. באחרונה' וזוממין  יהיו בסי יבארם  יסמ. כדי שכאשר  אליו תחלת מסכתו  וך 

ן עדים זוממין ן"ומכאן ג. מכות המתחלת בדי   .כ ראיה להקדים פרק חלק להנחנקי

  

  

  )טז (עניני מאכלי שבת
  בציעת החלות

  אחיזת הלחם בשעת הברכה
ערוך סי(. אין לברך קודם שיתפוס הלחם   )ג"ז ס"קס' שולחן 

  יאחזנו בשתי ידיו
מצוות התלויות ' כנגד י, אצבעות' שיש בה י, יתן שתי ידיו על הפת בשעת הברכה

  )ד"ז ס"קס' שולחן ערוך סי(. בפת

  הגבהת הפת
  )י"ז סק"קס' מגן אברהם סי(. םובשבת יגביה שתיה, כשיאמר השם יגביה הפת

  )שער המצוות(. ובמילת המוציא תגביה שני ידיך האוחזות בלחם למעלה מעט

  א"יאריך בה
ז "קס' באר היטב סי(. כ בשער המצוות"וכ, ל"י ז"האר, א דהמוציא"ויאריך קצת בה

  ) ד"סק

  לבל יאכל כבהמה
וכמאמר ', ת כוהדרך הנכון לעבודת השם הוא שכל דבר שעושה יהיה בזה במתינו

, שאם כן ישאר רעב, ל תאכל כללאאינו אומר , סעודה שהנאתך ממנו משוך ידך הימנה

וכן בכל , כ תאכל בכוונה ולא יהיה כרעבתן"ואח, אלא משוך ידך מעט ולהתבונן קצת

להתבונן מעט , ל"א של המוציא לכוונה הנ"ל יאריך בה"החמשה חושים ולכן אמרו רז

  )ת ישראלשארי(. לבל יאכל כבהמה

  דקדוק התיבות
  )ב"ז ס"קס' שולחן ערוך סי(, יתן ריוח בין לחם ובין מן

  והאכילה מאותו פת, י שמיעת הברכה"ח ע"בני הבית יוצאים יד
 והם יוצאים ידי חובתם במה ששומעים ממנו ברכת המוציא שמברך על לחם 

  )ד"רע' שולחן ערוך הרב סי(. ואוכלים מאותו לחם משנה, משנה

  יזהר שתהיה שומעתצריכה ל
ולא כאשר המנהג אצל המוני עם , ועל כל פנים צריכה ליזהר שתהיה שומעת

  )ח"ליקוטי מהרי(. שבשעה שהבעל בוצע על שתי הככרות היא יוצאת ונכנסת

  מ גם בטרם נטל ידיו"אפשר לצאת ידי חובת לח
גם שלא נטל , כתבתי במקום אחר שיוצאין ידי חובת לחם משנה בשמיעה מבוצע

מכל מקום אם , וכמו שיוצאין ידי חובת ברכת כיסוי הדם קודם שחיטה, דיו אז עדייןי

     )שבוטשאט, אשל אברהם(. אינו יוצא ידי חובתו, היה דעתו שעל ידי עכובו יותן לו לחם משנה

  דרך קבע
או , הגה, ודוקא הסיבו שהוא דרך קבע, אם היו שנים או רבים אחד מברך לכולם

    )יא"ז ס"קס' שולחן ערוך סי(. יתו דהוי כהסיבובעל הבית עם בני ב

  

 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"היטשיל שווארץ  אשר אנ'ח ר"הרה
  מ"הכנס בנו לעוהתוהלרגל 

 "הוד"ביום ראשון באולמי " בר מצוה"ה
 גרוסברג פנת ברוכים' רח

  

  

  ו"הייודא לייב בענעדיקט  ר"הר
  הולדת בתולרגל 

  
  

  ו"הישמעון דוד דאווידאוויטש  ר"הר
  הולדת בתולרגל 

 "ברך משה"בבית מדרשינו " קידושא רבה"ה
 

  ו"היעלבער יהודה ג אברהם יעקב ר"הר
  הולדת בנולרגל 

 10בתי מילנר ' בבית חותנו רח" שלום זכר"ה
 

åäëøáä úàæ ,äùåã÷ã úçð áåø ååøúù  
îäíëéöìç éàöåé ìëîå í. 

 

  
  
  
  
  

, נשגר בזה ברכת מזלא טבא, ברגשי גיל וחדוה

אהוב , הוגה באהלי תורה, קדם אחינו היקר

  ה"ה, למקום ולבריות

øä"ø á÷òé íäøáà  
ìòâ äãåäé øòáéä"å  

æîì åøåëá åðá úãìåä ìâøì"îåèòùá è"ö  

ה לגדלו ולחנכו לתורה ולחופה "יעזרהו הקב

  ר"ט וירווה ממנו רוב נחת דקדושה אכי"ולמעש

  השמחים בשמחתך, ד אחיך"כ

 משה מתתיהו, מרדכי, יואל

 ïåéìâä úåàöåä
ò áãðúð"é  

øä" ø á÷òé íäøáà
øòáìòâ äãåäé éä"å  

æîì åðá úãìåä ìâøì"è  

  ברכת מזל טוב
אביע , בסימן טוב ובמזל טוב

אל ידידי האברך , ברכות לרוב
, חביב ואהוב, פאר המעלה, הנעלה
  בהילולים , שמו מפארים. לב זהב

  ה"ה, ותוארים                

שמעון דוד ר "הר
  ו"הי דאווידאוויטש
  ט"לרגל הולדת בתו למז

ד "ר שיזכה לגדלה ולחנכה ע"יהי
וירווה ממנה ומכל , התורה והיראה

במדה , ח רוב נחת דקדושה"יוצ
  עדי נזכה לביאת משיח , גדושה
   כן יהי רצוןאמן ,צדקינו        

  כעתירת וברכת ידידך

 יהושע קליין

  דד""שיר המעלות לדושיר המעלות לדו
  ,אל כבוד האברך החשוב, בזה נשלחות, רב ברכות, בשירות ותשבחות

  .חן הוצק בשפתותיו, נודע במעלותיו, זר זהב לו סביב

  ו"היאוויטש שמעון דוד דאווידר "הר
  לרגל שמחת הולדת בתו למזל טוב

  .ולרוות רוב נחת בשמחה ואורה, ד התורה"ר שתזכה לגדלה ולחנכה ע"יהי

  :ד המברכים בברכת ריעים"הכ
 .  יואל קליין, )קרית יואל(אלטר משה קליין 

 


