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úåìâä ïåéñðá åãîò àìù éôì äìéôà éîéá åúî íéòùøä
íäéìò àéáä äîìå é"ùø áúë ,íéîé úùìù 'åâå äìôà êùåç éäéå]
åúîå ,úàöì íéöåø åéä àìå íéòùø øåãä åúåàá ìàøùéá åéäù ,êùåç
ïé÷åì íä óà åøîàéå íúìôîá íéøöî åàøé àìù éãë ,äìéôà éîé úùìùá
íéàëæ åúî àìà ,øáë äúéî íéáééç åéäù ì"ð àì àåáø 'ñ 'ã ïúåàå .[åðåîë
éðùá é"ðá úà äñéð ä"á÷ä éë àåäå ,äøåîå øøåñ ïá åîë íôåñ íù ìò
íàå ,åéúåðåéñðá ãåîòìå äøåúä úìá÷ì íééåàø íä íäá åãîòé íà ,úåðåéñð
íäéàðåù åàø íäå ,äìéôàä éîé ïåéñð ,ãçà .íäééçî íúåî áåè ,àì
ìàøùé éðáå ,éùôç úàöìå íøùò ìåèéìå íäî íå÷ðìå íúéîäì íéìåëéå
éë ,øáãá åòâô àìå åòâð àìå íîå÷îî åææ àìå å÷æçúðå íùôð ìò åãîò
íéøâåñî åéä çñô ìéì ,éðùä ïåéñðä .ìåãâ ãåáëá úàöì íôåñù åðéîàä
òãé àìå òîåù òîåùäå ,äúéäð àì åäåîë øùà äçååö ìå÷ åòîùå íúéáá
åà ,äîçìî ìå÷ àåä íàå ,åðëùî áéáñù åéøáçå åéðëù ìàøùéî ìå÷ä éìåà
àì ùéàå úåøåëá úëî 'éäé éë øîàù ä"òøî éøáãá åçèá íäå ,íéî åà ùà
íéãøåîä íäî úåøáì 'éä åìà úåðåéñð 'á ,ø÷á ãò åúéá çúôî àöé
äùòî é"ò äìéôà éîéá åúîù íäå ,ïåéñðá ãåîòì íéìåëé íðéàù íéòùåôäå
,éàëæ úî î"îå ,úî ìôð åðåîîá åà íéøöîá òâéì åáì åàùðù éî ìë
.[ó"é÷ú] ïîà íéîåéî åðééçé 'ä ,ã"òìðë

å"ñ óã çìùá 'ô ú"äò øôåñ íúç
åùã÷ úåøáãá ìåãâ úåëéøàá øàåáî äæ ïéðòù àìôì ïééöì ùé :ä"à
àúòãî åøîà ì"æ ïøîå ,æ"èùú àá 'ô â"ñá ä"äìæ ùåã÷ä åðéáø ïøî ìù
ñ"úçá ç"éùú úðùá ñåôãä øåà åàø ì"ðä ñ"úçä éøáãù íøè ãåò 'éùôðã
øåãîá äæ ïåéìâá 'éòå] ãçà ïåðâñá íéàáðúî íéàéáð éðù éøä ,ú"äò ùãçä
.[ì"ðä ÷"äáãî åð÷úòäù äøåöá äîåç

ì"úòì ïëå äðåîàä úåëæá íéøöî úìåàâ
õøàî åðéúàö úòá äéä äæä ïåéñð ïéòë ... [åúéá çúôî ùéà àöé ìà]
ãéòî áåúëäå ,åúéá çúôî ùéà àöé ìà åðéìò 'ä úåöî äúéä øùà ,íéøöî
íòå ,íéøöî õøàá àåää äìéìá äúéä øùà äìåãâä äîåäîäå ä÷òöä ìò
,ìåãâä ùòøä äî òåîùìå úåàøì õåçì êìéì íéàùø åéä àì äìà 'ä
åãîòå å÷æç äìà 'ä íòå ,åðúàî åàö ,ìå÷ åòîùå ,íäéìò íéàá íéããåùä
,àøåðå ìåãâ ïåéñð äæ éë ,íäì äãîòù àéä åæ äðåîà úåëæå ,íúðåîàá
åðúåà ïåçáìå åðéúåëæì çéùî éìáçá á"á ãéúòì 'éäé ïë ,åìàâð äæ úåëæáå
íäéøçà òñåð íéøöî úà åàøù íéä ìò äæ ïåéñð ïåéîãë ãåòå ,äæ ïåéñðá
êë .íäî ìöðäì íå÷î íåù òáèä êøãá ïéàå íäì íéëåîñ åéä øáëå
øéáñîå øîåàù ùåøéôá øîàå [øôåñ íúçä] â"äåàî ø"åîààî éúòîù
éî ,çéùîä éìáç åàåáá å"ç ùàééúð àìù ,åúéá éðá áì ìò íåùì ,ïë
áì õîçúé øùà ,äìàë úåìåãâ úåðåéñðî íää íéîéá äéäé äî òãåé
éîé áì ìò íåùì äéåàø ïë ìò ,äìàëå äìàë åúåàøá íäéìò íãàä
.íéøöî õøàî åðéúàö
à÷àø÷ ÷"ãáà øôåñ ïåòîù 'ø î"âäì øôåñ áúëî

ועלב דורותינו
בנינו
על
מאמר
אחד הרבני

 אבל עיקר גדול צרי, הנה במאמרנו הקדו דברנו איזה פרטי ויסודות בעניני חינו
לידע דחינו הבני מתחיל מחינו האב ע"י הנהגתו בכל הדברי בדקדוק גדול ובחפ
.ורצו לעבודתו ית"ש מתעורר בלב הנער ג"כ
'ובספר שפת אמת )מהה"ק מברעזא זצ"ל חת הה"ק מראפשיט זצ"ל( כתב בפ
 באמצע,בשלח שפע כשהיה משובתי שבת שירה אצל הרה"ק שר שלו מבעלזא זצ"ל
áéåçî ìàøùéî ãçà ìë ,הזמירות ברעוא דרעווי התחיל הרה"ק לצעוק בדברי כאלה
 והדברי האלו יורדי, עכ"לåäðîîåøàå éáà é÷ìà øîåì íéìåëé 'éäé åéøçà åéðáù úåàøì
 שהאב צרי לחנ עצמו שבניו יוכלו לומר אלקי,לחדרי בט יוצאי מפי קדוש לומר בזה
 דבניו אחריו יאמרו אני קבלתי מאבי קדושה ועי"ז, לא אני תחלת הקדושה,אבי וארוממנהו
 א"כ הדברי מבוארי היטב שזה ביד אד לשפר מעשיו ולתק,אני מתנהג בקדושה יתירה
 ועי"כ יראו עיננו וישמח לבנו בבני טובי וישמח האב ביוצאי,דרכיו וצעדיו בכל דבר
.חלציו כשה מתנהגי בדר ישרה שרואי מאתו
 ובשלה"ק שער, כי הלא כבר ה כתובי בספר ראשית חכמה,והדברי עתיקי
íãàä êéøöå áúë äîëç úéùàøáå ,האותיות העתיק דבריו )באות דר אר אות י"ט( וז"ל

ïäù ô"òàå ,úåùòì ïëù ìëå åðåùìå åéô øåîùìå äðåâî øáãá åðá éðôá øáãé àìù ãåàî øäæéì
àìù øáã äùò åà øáéã åà åàùò íà ïä äðåâî øúåé î"î ,ïáä éðôá àìù åàùò íà óà äðåâî
ïáä éðôá ãåàî åðáòúé íéøçà åùòù äðåâî øáã áàä òîùé íàå ,åéùòîî àìù åðá éðôá ïâåäë
åùòù çáåùî øáã òîù íàå ,'åëå êëå êë äùòù éðåìô ìò äìì÷ àåáú øîàéå åúåðâá âéìôéå
ìãúùéù øáã óåñ ,'åëå åðá éðéòá åðîî äðçáùé äæá àöåéëå äàð äáéúë åà ãåîéì ïåâë íéøçà
áàä äùåòùëå ,íéøùéå íéãéñçä úåãîì åðáø÷éå åì äîåãäîå øåòéëäî åðá úà ÷éçøäì ãåàî
àäéù éãë êë úåùòì åðãîìéå åðá éðôì äùòé åá àöåéëå áìåìä øùå÷ù ïåâë úåöîäî äåöî
. עכ"ל,åì úåáàú úåöîä
 מתקרב בנו,הרי לנו יסוד גדול שע"י שהאב עושה המצות בחשק נמר ובחביבות
, וכשמתרחק מכל דבר מגונה ומכל מעשה מגונה עי"ז נמש ג"כ לזה,לחסידי וישרי
 ועי"ז שהוא מרגיל עצמו לכ יקנה קני בנפש,שטבע הב להיות נמש אל האב בכל דרכיו
 וצרי האד להיות לנגד עיניו בכל דרכיו בשמירה יתירה,  וזה עיקר גדול בדרכי החינו,הב
. ועי"ז יהא זה למראה עיני לבניו ויחקק בנפש כדבר קבוע,ובדקדוק גדול למאוד
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ובזה מבואר הקרא )משלי כ'( מתהל בתומו צדיק אשרי בניו אחריו ,שא
האב הי' בדר תמי אשרי בניו אחריו שה נמשכי להאב בדרכיו ובמעשיו .ודוד
המל נעי זמירות ישראל בספר תהלי אומר אשרי האיש במצותיו חפ מאוד
גבור באר יהיה זרעו דור ישרי יבור  ,דא האד חפ במצותיו ועושה מצות ה'
בחפ ובחשק גדול ,והב רואה חביבות המצות ,עי"ז גבור באר יהיה זרעו דור
ישרי יבור ] .ועיי בארוכה שהרחיב רבינו הקדוש הדיבור בזה בדברות קדשו
בסעודה ג' פ' שמות תשכ"ה ,והביא בזה מק"ז מר הייט"ל יעיי ש[.
· ÌÎÙËÏ ÌÈ¯Ú ÌÎÏ Â

ונמש עוד מזה שע"י עשיית מצות כראוי יהא זה טובה גדולה לבננו אחרינו,
וזל"ק בספר אוהב ישראל )פ' מטות(êë ,ïáåàø éðáå ãâ éðáì åðéáø äùî ì"àå :

íéìùäì åìëåé íãà éðá éðéî ìëù éãë äøåúä àøá ä"á÷äå ,'åëå íéùåã÷ íéðéã åéðéãå
òáèðä òáèä êøò éôì úåöî äùòé úåîéîçá åòáè éôìå ,ì"ðë äøåúä éãé ìò íðåøñç
 ,åáעכ"ל הק'.
והנה העמיד לנו יסוד מוסד דמכל חלקי וטבעי בני אד יכולי להשלי
עצמ בתורה ועבודה ,כל אחד לפו מדותיו ושיעורי דיליה ,מי שהוא בעל חו
יעסוק בתורה בחמימות ,וכמו שאמרו פסחי )ד'( האי מא דאוליד במזל מאדי
יהי' טבחא או מוהלא ,וכדומה כל א' לפו מזלו וטבעו ,לשעבד בזה תאוות
ומחשבות לבנו לעבודתו ית"ש ,ולא נאמר "לבטל" תאוות ומחשבות לבנו ,רק
לשעבד כל כוחותיו וכל מדותיו לפי מה שהוא ,הכל ישתמש בזה לעבודתו ית"ש
וזה כל האד.

óèä íéã÷äå ,íúîùð é÷ìç ìë ï÷úì äöò íäì ïúðå ,íëôèì íéøò íëì åðá ,åùòú
,áåè íéùåò úåéäì ìëù íäá ïéàå íúåðè÷á íäùë øúåéá äøéîù íéëéøö íäù
äøäèáå äùåã÷á åéùòî äùåò íãàäùë ,êë àåä íéðè÷ä åéðáìå óèäì ïå÷éúäå
áåè õéìîäì íéîùá áùåéå äìåò àåäå ùåã÷ä êàìî àøåá àåä æà ,äáåè äáùçîáå
êëìå ,ùéã÷å øéò ã"ò ,ø"éò àø÷ð êàìîå ,òôùå úåéç åì ïúåð àåä éë íãàä øåáò
íãàäì ìéòåîå ,ù"úé åúãåáòì íãàä úà øøåòîù ,úåøøåòúä ïåùìî ø"éò àø÷ð
íúåà øøåòî êàìîäå ,ìëù íäá ïéàù íéðè÷ä åéðáìå óèäì úåéç ïúåð àåäù
åàøúù ì"ø ,íëôèì íéøò íëì åðá ä"ùæå ,ïéðáå àãáåò êéøö äæå ,ù"úé åúãåáòì
 ,ø÷éòä åäæù ,óèäì ïå÷éú 'éäéå ùåã÷ä êàìî úåùòì úåãáåòä ìëáעכלה"ק ,וא"כ

ועני הנכבד הלז כתוב הדר הוא בספר אהל יעקב )פ' ויקרא( להמגיד מדובנא
ז"ל ובספרו קול יעקב ,דמה שאנו רואי חשק ותאוה לילד קט לשטותו והבליו,
ובהתגדל ימאס בכל אלה ,שכפי הנראה זה חסרו בחקיו ית"ש לבטל הרבה שני
בהבל הבלי ,ולמה נת ית' בלב הנער ובטבעו לאהוב את ההבלי אשר אי בה
ממש ,אבל בהתבונ שזהו מחכמת הבורא כדי שיקנה האד קני בנפשו הרגל
המדות ,האהבה והחמדה וכ להיפו היראה והבושה והדומה לזה ,וכל פעל ה'
למענהו למע יהי' מקו השראה ומציאות לכל המדות בלב האד להתרגל בה
מעודו ,עד אשר בהגיעו אל ימי הבינה אז יהי' בו הרגל המדות להשתמש בה
בעבודת בוראו ית' וכו' וא לא הי' האד משתמש בהמדות האלה מיו הולדו עד
יו עמדו על דעתו האמיתית שיש ביניה מרחק רב ושני הרבה היו נאבדי
ממנו מעט מעט ולא הי' נשאר מה בלב האד מאומה ,ולכ ש הבוי"ת בלב
הנער רעיונות לאהוב את הבליו ולשנוא את קצת למע יתרגל בה ובתולדותיה
בילדותו ,והי' בעת עמדו על דעתו יהיו המדות נכוני ומזומני לו וכו'.

אבל להשלמת העני נחו מאוד להרחיב הדיבור בפרט אחד אשר רבי
נבוכי בו ,ואי יכולי לעשות עצה בנפש אי לכלכל אות ,בעבור כי אד
חושב זה לחסרו וגרוע מאוד ,אבל באמת הדבר אינו כ.

ומפרש בזה הפסוק בקהלת" :שמח בחור בילדותי ויטיב לב בימי
בחורות וגו' ודע כי על כל אלה יביא האלקי במשפט" ,הכוונה דמה ששמח
בילדותו ומטיב לבו בימי הנעורי הכל הוא לתכלית ,ולא דבר ריק ח"ו ,רק יביא
אלקי במשפט למה לא התנהגת במדותי לעבודת ה' ,עיי ש באור דבריו כי
נעמו.

האד בעצמו צרי עובדא דידיה להמשי מלאכי עליו שיעוררו את בניו לתורה
ועבודה והכל תלוי בו.
‰ ÓÓ ¯ÂÒÈ ‡Ï ÔÈ˜ÊÈ ÈÎ Ì‚ ÂÎ¯„ Ù"Ú ¯Ú Ï ÍÂ Á

ונבאר ,דהנה בדר כל האר כשרואי ילד נער נוטה בטבע לדברי מנגדי
לדר התורה ,או הוא בטבע איש מחומ או שדרכו דר פראות עיר פרא יוולד,
וזה מזיק לעבודת השי"ת ,ע"כ אביו ואמו משתדלי בכל הכוחות לשנות טבעו
ולהרגילו לטבע אחר ולשנות מהותו לגמרי ,וזה בעבור שרואה את הילד שא"א
בדר זה לעלות ולהצליח בדרכיו ,אבל לא זו הדר אשר הדריכו לנו רבותינו בספרי
קודש ,רק שבאופ זה ובמצב כזה יכולי להדריכו לתורה ולעבודה ,ואדרבה
ממדותיו יכולי להשפיע שיהא עולה מעלה מעלה.

ונעתיק לשו מר הקדוש בדברי חיי ס"פ ראה וזלה"ק,äøåàëì äù÷ êà :
éëå ,êôéäì ùéå ,úéøæëàáå úåîéîçá àåèçì ìåìòå åòáèá àøáðù ùé íãà íéîòôì
,äìçúá áúëù äî òåãé (ã"ìô à"ç ð"åî) äøåîä éøáãå ,äøéçáä ìèá äæë ùéàá å"ç
]äîò øùôà éà ,úéâæî úðåëú äàéøáä úìéçúî íäì ùéù íéáø íéùðà ùéå :ì"æå
,'åëå ñòëä ïî ìåöéð åðéà àåäù åòáèá ÷æçå ãàî íç åáìù éîë ,íéðô íåùá úåîéìù
úìéçîáå ,['åëå ìåãâ ìâøä úéìëúá åîöò ìéâøä åìéôàå àèç àøé äéäéù ÷åçø äæ éë
úåéäì úåùø ùé íãà ìëìå ,çãð åðîî çãé àì ÷ø ,àåä ïë àì éë åúøåú úùåã÷ ãåáë
úãåáòì åãâðî åðéà äæ ,íîåçîå øæëà òáèá àøáðù äîã ,õåøéúä äæ êà .÷éãö
úåáà ïâî øôñá äæá êéøàä øáëå ,íùä ïåöø úåùòì úåãîä åìàá ìåëé éë ,íùä
÷÷åæî áäæ àåäã ä"ò êìîä ãåã éáâì (:á"ñø ïðçúàå) ÷"äåæá åøîà ïëå ,ì"æ õ"áùøì

הרי לפני דמדות וטבעו של אד יכולי לחנכו ולהרגילו בנפשו ולהכניסו
לתורה ולמצות ולעבודת השי"ת ,וזה כל פרי הימי הנעורי ,וא"כ מבואר היטב
נכו מ"ש דוד המל ע"ה חנו לנער עפ"י דרכו ,דייקא עפ"י דרכו ומדות נפשו
ולפו דרגא דיליה ,ולזה תצליח דג כי יזקי לא יסור ממנו ,אבל א ישתדלו
אבות להפ מדותיו ,אשר זה קשה למאוד וג מזיק לנפשו ,א"כ כי יזקי לא
יצליח בזה.
אבל יש לו לאד לראות אי לשעבד את מדות אלו לתורה ומצות ,יש אשר
לה טוב לגמול חסד ולהרבות בצדקה ולעסוק בדרכי בני אד ,א %שאינו מסוגל
לתורה ,אבל אי זה ח"ו גריעות שלא יוכל לעסוק בדבר ה' ועבודתו באופני
אחרי ,וכמ"ש במשנה "כל ישראל יש לה חלק לעוה"ב" ,שא %מי שנראה שאינו
מצליח כ"כ בתורה ועבודה ,אבל הרבה דרכי יש למקו להגיע לרצונו ית"ש ,ובזה
יתנו האבות ואמהות דעת ותבונה אי להמשי ילד ונער כזה ,ואז יצליח דרכו
מאוד בעזר אלקי ממעל.
å"öé ìàåé úéø÷ – íéàøéä úåìä÷ ö"ãéá úçâùäá ìàåé úéø÷ã áåøéòä ãòåå
åðøéòá ïéáåøéò éðéðò êøåöì ãçåéîä .ìòèä ìò òåîùì ïúéð áåøéòä ãòá úåòãåää ìë
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åøáã úà åøî àìå êéùçéå êùç çìù
שטייט ביי די מכה פו חש ,ויאמר ה' אל משה ,דער בוכ"ע
האט געזאגט נטה יד על השמי ויהי חש וגו' ויהי חש אפילה
וגו' לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו וגו' .ויהי חש
זאגט דער מדרש )רבה פי"ד א'( זש"ה שלח חש ויחשי ולא מרו
את דברו ,אמר הקב"ה ראויי מצרי ללקות בחש ולא מרו את
דברו ,אמר הקב"ה למלאכי השרת ראויי המצריי ללקות בחש,
ולא מרו את דברו ,שלא הי' אחד מה שהמרה את דברו ,ס'איז
ניטאמאל איינער געווע וואס זאל דערוי! מתווכח זיי בדבריו.
לכאורה וואס איז עפעס א הוה אמינא או פארוואס זאל זיי איינער,
או פארוואס גראד ביי דע נישט ביי עפעס אנדערשט ולא מרו את
דברו ,ס'איז דא טעמא בעי.
 ...לאמיר זעה ,קע אפשר זיי וואס דער מדרש זאגט ויהי חש
אפילה .לאמיר זעה ,דוד המל אי תהלי'ל מזמור ק"ה רעכנט ער
אויס די אלע עשר מכות ,ס'איז עפעס א פלא ,ער הייבט אה שלח
חש ויחשי ולא מרו את דברו ,דערנאכדע הייבט ער אה כסדר
ד או צפרדע אזוי ווי ס'שטייט אי די תורה או אזוי ווי ס'איז
געווע ,אלע כסדר נאר חש וואס ער לאזט איבער ווייל ער האט
עס שוי געזאגט אי אנהייב ,נאר ביי דער איינער מכה איז ער מהפ
דע סדר ,ער שטעלט קוד מכת חש ,ס'איז דא א פלא הלא דבר
הוא ,פארוואס האט ער משנה געווע פו וואס ס'שטייט אי די
תוה"ק דער סדר ,איבערהויפט מ'זעהט ער האט נישט געוואלט
משנה זיי ,ער זאגט דערנא אלעס כסדר ,או פונקט חש וואס
דאס איז געווע די לעצטע מכה ,די לעצטע מכה פאר מכת בכורות,
דעס האט ער ארויסגעכאפט ,דעס איינע האט ער געשטעלט
פארנט.

ìàøùé ìù áöîä äàøä êùåç úëî
נאר דער אמת די מכת חש האט געברענגט האט געוויז די
בחינה או דע מצב פו יודע ,פארוואס יודע זענע געהאלפ
געוואר ]וכאשר יבואר[ .דער אמת לעול יודע זענע געווע אי
מצרי ,ווי כ'האב שוי דאס געזאגט )בס"ג פ' שמות( מ'זעהט דע
גרויס פחד ,אפילו ווע משה ואהר זענע געקומע אויסלייז ,זיי
האב מורא געהאט טאמער איז עס נישט פונע באשעפער ,ווי דער
פרקי דר' אליעזר זאגט )פמ"ח( זענע געגאנגע פרעג סרח בת
אשר ,זי האט געוויסט דע סוד הגאולה ,טאמער איז עס נישט פו
באשעפער האב זיי מורא געהאט צו גיי ,ער האט גארנישט
פארלאנגט פו זיי זאל גיי לוח זיי פאר די גאולה ,גארנישט ,ער

האט געזאגט זיי וועל אלעס טוה אי שליחות פו הקב"ה ,זיי וועל
ווייז אלע נסי ונפלאות ,למע רבות מופתי באר $מצרי ,והכיתי
אותו בכל נפלאותי ואחרי כ ישלח אתכ ,אי וועל ווייז נסי
ונפלאות ביז ער וועט ענק אוועקשיק .. ,אלע האב פו עה מורא
געהאט ,או אז מ'וועט זיי שיק וועל זיי דא קענע גיי ,אעפ"כ
האב זיי דא מורא געהאט צו גיי ,זיי האב מורא געהאט נא אלע
נסי ונפלאות ,זיי האב מורא געהאט צו גיי פו מצרי ,פו דער
גרויסער טומאה ,מ'זאל זיי פיר קיי אר $ישראל ,ער האט
ארויסגעזאגט אי וועל ענק פיר אהי ,ער האט זיי דא
ארויסגעזאגט ,או אזוי ווי ס'איז געווע ,או זיי האב עה
געגלייבט ,נאר זיי האב מורא געהאט ,ביז ס'איז זיי נישט נתברר
געוואר דע סימ פקד פקדתי האב זיי מורא געהאט זי צו ריר
פונע פלא ,$והיינו דאהני להו ,נישט אזוי ווי די בני אפרי וואס זיי
האב געהאט א חשבו ,אזוי ווי דער רמב" )בפרשת י"ב מ"ב( זאגט
אז זענע גאר גירעכט געווע אי חשבו משנולד יצחק מיט דרייסיג
יאהר פריער ,נאר זיי האב פארזעה אז דורכ חטא איז עס נא
נתאר געוואר מיט דרייסיג יאהר .ס'זעהט אויס טאקע דור דע
חטא אליי ,וואר נאר אפילו איי טאג אז מ'גייט פריער ,זיי האב
זי געוואלט אליי נעמע.

íîöòá åìàâð àìù ìàøùé úå÷ãö äàøä êùåç úëî
אבער עכ"פ יהי' אי שיהי' יודע האב מורא געהאט ,א
גרויסער באווייז אוי! דער גרויסער אמונה ,דעס גרויסע צדקות פו
יודע ,יודע זענע געווע דעמאל $אזוי מקובל ,ס'איז געווע מכת
חש ,זיי )המצריי( האב זי נישט געקענט ריר ,אז זענע
געשטאנע האב זיי זי נישט געקאנט זעצ או אז מ'איז געזעצ
האט מע נישט געקאנט שטיי ,זיי האב זי נישט געקאנט ריר פו
פלא ,$ווער איז געשטאנע אי וועג ,פארוואס זענע זיי נישט
געגאנגע ,זיי האב געוויסט מ'איז כסדר געקומע שלח עמי שלח
עמי ,מ'האט עה געשיקט בעט ,זיי האב דא געוויסט השי"ת
פארלאנגט עס זיי זאל גיי ,השי"ת פארלאנגט עס ,זיי האב דא
שוי געזעה ,או דעמאל $זענע זיי בכח געווע זיי האב געקענט
גיי ,זיי )המצריי( זענע געווע ווי פגרי מתי זיי האב זי נישט
געקאנט ריר ,ומי יאמר לה מה תעשו ,פארוואס זענע זיי נישט
געגאנגע זיי האב דא געקאנט גיי או זיי איבערלאז ,מילא די
ערשטע דריי טאג האב זיי זי נאכנישט )געטרויעט( ,כאטשיג
ס'איז געווע חש ,אפשר האב זיי הרגשה זיי שפיר עפעס,
איבערדע האב זיי נא מורא געהאט פאר זיי ,אבער דערנא שוי
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זיי האב זי שוי ניטאמאל געקאנט ריר פו פלא ,$או ווידעראו
דעס ביסל יודע זענע אליי געווע אי גאנצ לאנד מיט כלי זי,
מ'האט זי נישט צו פארכט פו גארנישט ,אלע זענע זיי געלעג
אי חשכות או זיי האב זי נישט געקענט ריר קיינער ,וואס זיי
וויל האב זיי געקאנט טוה ,זיי האבע זיי געקאנט אויס'הרג'ענע
אויכעט - ,או ס'העט געווע גאר א מצוה א נקמה ,אזוי ווי כ'האב
נעכט נאכט געזאגט אז זיי זענע שוי חייבי מיתה געווע פו לאנג
אויס ,ווי רש"י זאגט )פ' יתרו( את ראית אשר עשיתי למצרי,
זיי זענע חייבי מיתה געווע פו לאנג ,נאר ס'איז נפרע געווע על
ידיכ ,זענע זיי דא שוי גאר געווע חייבי מיתה ,ווי דער רמב"
זאגט )וישלח ל"ד י"ג( אז דאס איז געווע דער תירו $אוי! שכ
פארוואס מ'האט גע'הרג'עט ווייל זענע געווע מחוייבי מיתה )ג
בלאו הכי( ,או עקסטערדע וואס זיי האב מיט זיי אפגעטוה
אזעלעכע רשעות זענע זיי חייב מיתה געווע ,זיי האב זיי דא אוי
גע'הרג'עט או געווארפ אי וואסער אריי ,וואס זיי האב געטוה
פאר יודע - ,האב זיי יודע געקאנט אויס'הרג'ענע ס'זאל נישט
בלייב פו זיי קיי שריד ופליט ,איז קיי שו ספק נישט געווע אז
זענע דאס געווע בכח ,ווע דיא מענטש קאנע זי נישט ריר,
מ'האט געוויסט ס'דויערט זעקס טאג ,געדויערט יעדע מכה ,האב
זיי געקאנט אי איי טאג ,אי איי טאג האב זיי  ..האט זיי קיינער
נישט געקאנט שטיי אי וועג ,פאר זיי איז לעכטיג געווע ,ולכל בני
ישראל הי' אור במושבות ,או זיי )המצריי( האב זי נישט
געקאנט ריר פו די ערטער ,האב זיי דא געקאנט אויס'הרג'ענע
פו זיי ,או אלעס האב זיי געקאנט טוה ,ווי גרויס דער כח איז
געווע ,או יודע זענע עומד געווע אזא גרויס נסיו ,מ'זעהט ווי די
שונאי ,זייערע שונאי או די שונאי ה' ,אפיקורסי זענע זיי דא
געווע )כמ"ש( מי ה' אשר אשמע בקולו ,מ'האט די שונאי או
מ'האט געוויסט אז מ'קע אויס'הרג'ענע אי איי טאג ,או זי
באפרייע פו זיי ,או גיי אי דע לאנד אריי וואס השי"ת האט
געזאגט ער וויל זיי געב ,די שלוחי האב געזאגט פו השי"ת משה
ואהר ,או זיי האב עס געהאט אי די הענט זיי העט עס גיווע
געקאנט טוה.

äæá éåìú äéä äìåàâä ìëå ìåãâ ïåéñð äéä
פארוואס האב זיי עס נישט געטוה ,פארוואס ,פארוואס ,ווייל
ס'איז נישט געווע דער רצו הבורא ב"ה ,משה ואהר זענע געווע
זייער מדרי ,משה ואהר האט זיי געזאגט וואס מ'זאל טוה ,משה
ואהר האב געוויסט אז ס'איז נישט די צייט ,ביז די לעצטע מינוט
ווע ס'קומט די צייט ,דער מדרש זאגט )תנחומא ס"ט הובא ברש"י
עה"כ ויהי מק $שלשי שנה( ווע ס'איז געווע די רגע פו דער
גאולה האט הקב"ה נישט מעכב געווע איי רגע ,זיי האב געוויסט
ווע די צייט פו דער גאולה איז ,פאר דער צייט חלילה וחלילה ווע
זיי העט דאס גיווע געטוה ,אוי וויי ,חלילה וחלילה העט זיי שוי
קיינמאל נישט גיווע געקאנט ארויס מער ,ס'איז געווע ולא יכלו

להתמהמה ,ווייל ס'איז נא געווע פאר קבלת התורה ,העט זיי
גיווע אריינגעפאל אי די נו" שערי טומאה ,ווע זיי טוה דאס
דעמאל $העט מע דא אביסל גיווע אויפגעהאלט די גאולה,
פארפ ַאסט אלעס ,זיי האב געהאט אזא גרויס כח,
ּ
העט זיי גיווע
א גרויס נסיו האט מע אוי! יודע ארויפגעלייגט מיט די מכת
חש ,ביי די גאולת מצרי ,א גרויסער נסיו ,ס'האט געהאנגע אי
דע די גאנצע גאולה ,נאר הקב"ה האט געוויסט ,הקב"ה איז א
חוקר לב ובוח כליות ,ער האט געקענט דע מצב ,ס'העט א
אנדערער נישט גיווע געקענט אזא נסיו ארויפלייג אויפ גאנצ
כלל ישראל.

ë"ë ìåãâ ïåéñð äæù êéà íéàåø åðéðîæá ø"äåòá
בעוה"ר אז דאס איז א נסיו זעהט מע גאר היינט ,טאקע גאר
אפילו ערליכע יודע ,אמת'דיגע ערליכע יודע .. ,ווייס זיי נישט צו
אנטלויפ פו דע נסיו ,אפילו גאר ווע מ'קע נישט ,ס'איז גרויסע
צרות מיט סכנות ,פרובירט מע זי ,או מ'האט מחשבות מיט
רעיונות מ'זאל זי אליי פארשאפ א גאולה ,מ'זאל מיטגיי מיט
אזעלעכע וואס זיי טוה דאס קעג רצו הבורא ב"ה ,או דור זיי
ליידט מע דער כלל ישראל דיא אלע צרות ,וואס זאל מע זאג,
ס'איז דא ווייניג ווערטער אוי! דע צו זאג ,מ'קע זאג דיא אלע
צרות מיט די חורבנות וואס יודע האב געליט איז אלעס דור זיי,
אלעס דור דער ביטערער כת וואס זיי האב אומגליקלי געמאכט
דע כלל ישראל ,אויסגע'שמד'ט יודע או אויסגע'הרג'עט ,זיי
קא ּפ קע
האב דאס אלעס גור געווע ,ווער ס'האט נאר אויג אי ָ
דאס וויס .אוי בעוה"ר ווי קע מע גאר האב אי זי אזאלעכע
מחשבות חס ושלו ,איי רגע האב א רעיו מיט אזעלעכע
מיטצוגיי חלילה חס ושלו ,חס ושלו זי צו פארקויפ צו זיי ,או
מכעיס זיי דע בורא עול אוי! אזוי ווייט מיט אזא בחינה.

äæë ïåéñðá íåéä åðúåà úåñðì øùôà éà
איבערדע מ'האט אוי! יודע ארויפגעווארפ אזא נסיו ,ווע
אלמלי מ'קע היינט ,פאר אונז העט מע נישט געקאנט טרויע אזא
נסיו - ,אל תביאנו לידי נסיו - ,אז די אלע מצירי לישראל זאל
זיי אזעלעכע פגרי מתי אי אזא חשכות ,או מ'זאל זי ארו
דרייע אי דער לעכטיג ,או מ'קא זי נוק זיי ,או מ'קא אלעס
טוה מ'קא זי באפרייע ,או מ'וועט דעמאל $קומע אהי דארט
וואו מ'ברוי צו קומע ,דארט ווי השי"ת האט געהייס מ'זאל דאס
אליי נישט טוה ,א גרויסער געוואלטיגער נסיו .אבער יודע זענע
עומד געווע דע נסיו ,אי ג אחד האט נישט פרובירט אזא מאס
צו טוה ,ס'איז געווע איינמאל ביי די בני אפרי או זיי האב
געזעה אז ס'טויג נישט ,האט מע זי שוי אויסגעלערנט מ'האט
מער אזוינס נישט געטוה ,נאר בעוה"ר היינט העלפט נישט,
מ'לערנט זי נישט אויס ,מ'לערנט זי נישט אפ ,או מ'ווערט
פארנארט פו די נארישקייט פו די הבלי הבלי .איבערדע יודע
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זענע עומד געווע אזא גרויס נסיו ,דעס האט געוויז אז יודע
זענע געווע נאמני לה' ,ויאמינו בה' ובמשה עבדו] .ומעתה לפי"ז
מוב שפיר[ איבערדע האט דוד המל דאס מקדי געווע די מכת
חש.

äæä ïåéñðá ìàøùé úà åñðéù åîéëñä úåîåàä éøù ìë
איבערדע קע זיי דער בוכ"ע האט געזאגט פאר די מלאכי
השרת ראויי ה מצרי ללקות בחש ולא הי' אחד מה שהמרה
את דברו .לאמיר זעה ,מיט דע איז געווע א מכה ,מילא די
מלאכי די מיימיני וואס זענע מלמד זכות על ישראל או וויל זי
נוק זיי אי די שונאי ישראל דיא זענע דא אודאי באשטאנע,
נאר אבער די מצירי לישראל דיא וואס זיי זענע פו זייער צד פו
די מצריי ,די שרי האומות וואס זיי זענע מצד פונע ס"מ ,דיא
זענע דא זייער צד ,דיא זענע דא מקטרג דיא לאז נישט,
ס'שטייט דא גאר אי מדרש )ילקוט רמז רמ"ג( ביי קריעת י סו!
זענע זיי אויפאמאל אלע ע' שרי האב זי צוזאמגענומע או
גע'טענה'ט פאר השי"ת מ'זאל מציל זיי די מצריי ,ממילא אז
מ'האט געוואלט שלאג די מצריי וועל די שרי האומות טענה'
פאר זיי ,אז זיי האב אבער געהערט דיא מכה פו חש האב זיי
דא געוויסט אז מ'לייגט ארוי! א גרויס נסיו אוי! יודע ,או זיי
האב נישט געגלייבט אז יודע וועל עומד זיי אזא נסיו ,זענע זיי
אלע צופריד געווע מיט דער מכה ,כאטשיג מ'האט געשלאג די
מצריי דערמיט ,זיי האב אבער געוואלט זיי האב אבער געזוכט,
אפשר אז דאס ברענגט מיט אזא גרויס נסיו או יודע וועל נישט
עומד זיי דעמאל $חלילה וועט מע זיי האב אומגעברענגט אוי!
אייביג ,אזוי ווי ס'שטייט אי שלה"ק )מס' פסחי ביאור הגדה אות
י'( וירעו אותנו המצריי זיי האב דא פארדארב יודע ,איבערדע
זאגט ער אז דער בוכ"ע האט געזאגט ראויי ה מצרי ללקות
בחש ולא הי' אחד מה שהמרה את דברו ,והסכימו כול כאחת,
דא פלוצי האט יעדער מסכי געווע צו אזא מכה ,ווייל מ'האט
ארויסגעקוקט אוי! אזא גרויס נסיו.
דעמאל $איז מע עומד בנסיו געווע ,בעוה"ר היצט אי דע
לעצט דור האט מע דע נסיו ארויפגעלייגט מיט א קלענערע
בחינה ,נישט אזוי ווי דעמאל ,$מ'האט דא נישט דע כח וואס
דעמאל ,$נאר וואס דע מיט א קלענערע בחינה האט מע
ארויפגעלייגט דע נסיו ,בעוה"ר מ'איז נישט עומד בנסיו געווע,
אי שמועס נישט פו די כופרי ,זיי איז דעס נישט קיי נסיו ,זיי
גלייב דא נישט אי גארנישט ,אבער פו דע ביסל יודע בעוה"ר,
מ'קע זאג בעוה"ר רובא דרובא וואס זענע מאמיני אי הקב"ה
ותורתו הקדושה זענע נישט עומד אי דע נסיו ,מ'קא זי פו
דער עבודה זרה נישט אפרייס ,מ'קא זי פו דער קליפה נישט
אפרייס ,מ'איז נישט עומד בנסיו ,נישט אזוי ווי ס'איז געווע
דעמאל $יודע פאר קבלת התורה אי מצרי ביי מכת חש.

איבערדע איז רעכט ,די שרי האומות זיי זוכ דא דאס,
ארויפלייג גרויסע נסיונות אוי! יודע ,ובא אלי האות והמופת איז
דא אוי כדי וואר כי מנסה ה' אלקיכ אתכ ,איז דא אוי אזוי,
דער ס"מ מאכט דע נסיו גרויס או מ'לאזט עה פונע הימל ,זיי
זוכ דא נסיונות ארויפצולייג אוי! יודע ,ממילא אז האב זיי
געוויסט ס'איז אזא נסיו איז געווע הסכימו ,דעמאל $זענע זיי
געווע אלע הסכימו וועג דע ,איבערדע איז געווע הסכימו כול
פה אחת ולא הי' אחד מה שהמרה את דברו.

åãáì ä"á÷ä ãéá äìåàâä
 ...איבערדע דאס קע זיי ,הוא הלילה הזה ,איבערדע שטייט
שמורי לה' ,או רש"י זאגט צו ווארט אוי! די גאולה .ווייל
אויסצופ ָאר דע זמ הגאולה דאס איז ביי בורא עול אי די
ּ
הענט ,דאס טאר מע זי נישט אליי נעמע ,איבערדע "שמורי
לה'" ,הקב"ה איז שומר ומצפה אוי! דער מינוט או אוי! דע טאג,
דאס איז ביי קיינע נישט אי די הענט נאר ביי הקב"ה ,ליבא
לפומא לא גליא ,מ'איז דאס ניטאמאל מגלה פאר קיינע ,דאס איז
נאר ביי הקב"ה אי די הענט ,שמורי לה' ס'איז ביי אייבירשטע
אי די הענט.

ãåîòì åðéîöò òâééðù ÷ø äìåàâäì òééñì åðéãéá
íéøîä úåðåéñðäá
נאר וואס איז ביי יודע אי די הענט ,יודע קענע זי נישט
נעמע קיי גאולה ,נאר יודע ברויכ נאר הארעווע מ'זאל נישט
אריינפאל אי די מזיקי ,די כוחות פו די סט"א פונע ס"מ
וכוחותיו ,אי די ביטערע נסיונות ,אלע טאג מיט א אנדער נסיו,
דעס דארפ יודע הארעווע מ'זאל נישט אריינפאל ,די אלע
מזיקי שטאמע דא פו עונות ישראל ,אזוי ווי כ'האב פריער
געזאגט פו חטא הידוע ווער דא באשאפ אזויפיל מזיקי ,אזוי
ווי ס'שטייט אי זוה"ק ,דער חטא הידוע שאדט פאר די גאולה אזוי
ווי ס'איז ידוע ומפורס ,ווע מ'העט דאס פארראכט העט שוי
זיכער געווע די גאולה שלימה ,אזוי ווי ס'שטייט אי ישמח משה
פרשת כי תבוא ס'איז עה נתוודע געוואר אחר החקירה ,ווע
מ'זאל דאס פאררעכט העט באלד משיח גיווע געקומע וואר אי
דע איז עס תלוי .ממילא איז דא רעכט פו דע ווער באשאפ די
מזיקי ,אונזער עבודה איז מ'זאל זי אפהיט פו די מזיקי מיט
דע וועט מע העלפ די גאולה ,מ'זאל זי אפהיט די מחשבות
מיט די געדאנקע מ'זאל נישט פוג זיי ,ווע מ'גייט דור יעד
טאג ,מ'גייט ארויס אוי! די גאס ,או וואו מ'קומט ,ווע מ'איז ביי זי
אי שטוב בחדרי חדרי ,יוצר הרי ובורא רוח ומגיד לאד מה
שיחו )עמוס ד'( ,אפילו שיחה קלה ]שבי איש לאשתו מגידי לאד
בשעת הדי[ )חגיגה ה' ע"ב( ,יעד דיבור או יעדע מחשבה ,הקב"ה
ווייסט אלעס ,איבערדע דאר! מע זי היט .או ווידער פו
אנדערע אזאלעכע מזיקי ,פו אזאלעכע עניני אז מ'גייט
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אזאלעכע פאלטשע דרכי ,מ'נעמט זי אליי א גאולה ,דאס זענע
מזיקי דעס שאדט ,די אלע דברי המזיקי צו די גאולה פו דע
דארפ זי יודע היט.

íåøîì úåéôåö íéðéòá úåéäì íéëéøö äìåàâä íöòì
אבער דער עצ הגאולה דאר! מע זיי בעיני צופיות למרו,
ארויסקוק צו באשעפער ער זאל אונז העלפ מ'זאלמיר שוי
האב בקרב דע זמ הגאולה ,מ'זאלמיר עס זוכה זיי צו דערלעב ..
 ,ותחזינה עינינו מ'זאלמיר זוכה זיי צו זעה בשוב לציו ברחמי,
ס'זאל גיי מיט רחמי נישט מיט אזאלעכע שווערע זאכ ,דעס
אלעס וואס ס'שטייט ,ס'זאל שוי זיי ולא יוסי! ה' ליסרה ,אז דער
בוכ"ע זאל העלפ יודע פו דע עומק הגלות מיט גרויס רחמנות,
חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו ,מיט רחמי שמי המרובי,
מ'זאלמיר זוכה זיי מיט רחמי ,די ביטערע עונות זאל נישט גור
זיי חלילה דע צאר פו השי"ת ,אוי בעוה"ר מ'איז מכעיס דע
באשעפער ,אוי או מ'איז אזוי איינגעטינקע געווע אי חטאי ,אוי
בעוה"ר בושנו מכל דור ,מ'איז אזוי איינגעטינקע מבית ומחו $מסו!
העול ועד סופו ,בעוה"ר וואס אמאהל האב געטוה גוי זיי האב
פארדארב יודע וואס זיי האב געטוה ,בעוה"ר היינט ווערט מע
פארפירט פו זרע ישראל ,היינט ווערט מע פארפירט צוויש יודע,
אי דורש ואי מבקש ,בעוה"ר ווער ווייסט צי מ'זעמיר יוצא מיט
שווייג ,אוי וויי ווי קע מע אזויפיל שווייג ,מ'האט אזויפיל סבלנות
מ'קע אזויפיל שווייג ,אוי או חלילה גאר מסכי זיי ,או אפשר
גאר חלילה נא געב חיזוק ,יעדערער גייט מיט נאר איינער אוי!
אזא אופ או איינער אוי! אזא אופ ,גיט מע שטארקייט פאר דיא,
מ'איז מיט אזא אופ מכעיס דע בורא עול ,בעונותינו הרבי.
איבערדע דאס קא זיי ,איבערדע שטייט ביי דער גאולה
שמורי לכל בני ישראל לדורות ,זאגט רש"י דאס איז שמורי
לכל בני ישראל "משומר ובא מ המזיקי" ,מ'זאלמיר זי היט פו
די מזיקי ,דעס איז אונזער אויפגאבע ,אבער פאר בוכ"ע ,אבער
דער עצ הגאולה איז ביי אייבירשטע אי די הענט ,מוז מע האב
עיני צופיות למרו .איבערדע איז רעכט וואס רש"י צוטיילט עס,
ביי ליל שמורי הוא לה' זאגט רש"י "הקב"ה איז שומר ומצפה",
הקב"ה ווייסט ער איז מצפה ווע ס'וועט זיי די רגע ווע יודע
וועלמיר אויסגעלייזט ווער ,הקב"ה קוקט ארויס מער פו אונז,
מילא אונז איז דער דעת קור ,$אבער השי"ת ווייסט דע אמת או
ער קוקט ארויס ,דער בוכ"ע מיט גרויס רחמנות קוקט שוי ארויס
אויפצושטעל מ העפר ,מקימי מעפר דל מאשפות ירי אביו ,אזוי
ווי דער זוה"ק זאגט פרשת ויקרא )ד! ו' ע"א( ,אז נישט אזוי ווי די
פריעריגע גאולה איז געווע אתערותא דלתתא פו יודע אוי,
אבער היינט דיא לעצטע גאולה] ,איז א משל צו[ די מטרוניתא,
הקב"ה אליי וועט אויפהייב פו דער ערד ,אויפהייב או ער וועט
צוריק קומע ,ביי די היצטיגע גאולה ,אזוי שטייט אי זוה"ק,

איבערדע דויערט עס אזויפיל צייט .איבערדע איז רעכט וואס
דעס ערשטע ביי השי"ת שמורי לה' שטייט "הקב"ה איז שומר
ומצפה" ,או ביי שמורי לכל בני ישראל שטייט נאר "משומר ובא
מ המזיקי" ,דאס איז דער חילוק ,פארשטייט מע דע חילוק ,אז
רש"י טייטשט אוי! יעד עקסטער אזוי ווי ס'ברוי צו זיי.

íåøéæçä ë"ôòàå ùãå÷ä íå÷îá çñô ïáø÷ä úà åìëà
íéøöîì íéððòä
ïîæä éðôì òâø úàöì øùôà éàù
איבערדע קע זיי ,שטייט אי תרגו יונת - ,עקסטער דע
נסיו וואס ס'איז געווע ביי מכת חש ,קע מע זי א ראי' ברענגע
ווי ס'גייט אלעס מיט דער מינוט - ,ס'שטייט דא אי תרגו יונת
)פ' יתרו עה"כ ואשא אתכ( אז הקב"ה האט געפירט יודע על כנפי
נשרי ,ביי קרב פסח האט מע געפירט צו מקו המקדש,
דארט האט מע מקריב געווע דע קרב פסח - ,זעהט מע אז דעס
פלא $פו קרב פסח איז נאר געווע ביי מקו המקדש דעמאל,$
 מ'האט זיי געפירט מיט ענני צו מקו המקדש או מ'האט זייצוריק געשטעלט קיי מצרי .זעהט מע דא יודע זענע שוי
געווע אי אר $ישראל ,זענע געווע ביי מקו המקדש דער
גאנצער כלל ישראל ,או מ'האט זיי צוריק געטראג .פארוואס האט
מע זיי געדארפט צוריק טראג .ווייל ס'איז נאכנישט געווע דער
זמ .אזוי ווי מ'פרעגט דא די קשיא ולא יכלו להתמהמה ,ווע זענע
נא א רגע העט זיי גיווע אריינגעפאל אי די נו" שערי טומאה ,נו
וואס דאר! מע צו לאז ביז די לעצטע רגע .ווייל דאס האט אזוי
געמוזט זיי - ,אזוי ארומער זענע דא אוי משלי די ד'
מלכיות'ער ,ליידט מע אסא גלות' ווייל מ'איז ארויס פאר דער
צייט - ,ווע מ'גייט נא פריער ווער ווייסט וואס ס'העט גיווע
גאל ,קא מע נישט וויס וואסערע צרות
געשעה ,ביטער ווי א ַ
צרורות ,דער בוכ"ע האט אזוי געזעה האט מע צוריק געשטעלט
יודע.

íéòùø åéä àì íéøöîá åøàùðå äìéôà éîéá åúîù ïúåà
íééåìâ
א פלא איז ,דיא וואס זענע געבליב אי מצרי ,שטייט אי
מדרש )שמו"ר פי"ד ג'( דעס לשו אזוי ,הקב"ה איז בוח כליות ולב,
איבערדע דיא וואס זיי האב נישט געוואלט גיי ,זיי האב געהאט
פטרוני עושר וכבוד וכו' .פארוואס זאגט ער גראד עפעס "בוח
כליות ולב" .זעהט אויס אז זיי האב נישט אויסגעזאגט ,ס'האט
קיינער נישט געוויסט אז זיי זעה אזוי אויס ,אזוי דיא וואס זיי האב
נישט מסכי געווע מיט די שיטה פו משה ואהר דאס ווייסט מע
נישט ,נאר אבער דער בוכ"ע איז געווע א בוח כליות ולב ער האט
דאס געוויסט .זעהט מע דא וויאזוי ס'איז ,אפילו גראד מ'איז
באהאלט ,דאס אליי ,מענטש זענע נישט קיי מביני נא אוי!
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יעד וויאזוי ער האלט ,קא זיי מ'גייט בעוה"ר מ'קא זיי פארדרייט
נישט מיט קיי אמת'דיגע שיטה ,או מ'איז עס מלביש אי אנדערע
דרכי ,מ'איז מלביש ,אזוי ווי מ'זעהט נעבע היינט זייער אסא,
מ'איז עס מלביש .איבערדע דיא אלע וואס זענע געבליב אי די
שלשת ימי אפילה ,דיא אלע וואס זענע געבליב זאגט דער מדרש
דער בוח כליות ולב האט געוויסט אז זיי זענע אזוי ,שטייט אזוי
דעס לשו אי מדרש רבה ,פו דע זעהט מע אז יודע אליי האב
נישט געוויסט פו דע ,א אנדערער האט גארנישט געוויסט,
אפשר זיי אליי זענע גארנישט אזוי ווייט מביני געווע אוי! זי,
נאר זיי זענע געכאפט געוואר צוביסלע ,אזוי ווי מ'ווערט
געכאפט ,מ'מיינט גאר אז דעס איז דער דר האמת ,אבער זיי זענע
שורש פורה ראש ולענה או ס'איז נישט דער אמת'דיגער דר ,ווע
זיי גייע מיט מי יודע העט עס גיווע געשאדט פאר כלל ישראל,
אזוי האט מע אוי געמאכט דעס עגל ,או מי יודע וואס ס'העט
נא גיווע אויסגעזעה ווע זיי גייע מיט ,איבערדע השי"ת האט
געזעה אז ס'איז בעסער אזוי ,דאס ווייס מיר דא אונז נישט ,אונז
קא מיר דאס נישט משער זיי ,אונז ווייס מיר נישט דרכי השי"ת,
ווער ס'איז לרצו פאר הקב"ה ,וועמענס מעשי זענע לרצו פאר
הקב"ה ,ווער ס'האט א אמת'דיגע מחשבה ,א אמת'דיג דר פאר
הקב"ה ,דעס אמת'דיגע האר ,$מ'ברוי זי מתאמ $זיי ,מ'ברוי זי
מתאמ $זיי או זוכ דע אמת ,אבער דער בוח כליות ולב ווייסט
יעד וואו ער האלט.
דער בוכ"ע זאל אונז העלפ מ'זאלמיר זוכה זיי מ'זאלמיר גיי
אי דר האמת ,אז מ'וועט קומע צו א קשיא מי ומי ההולכי ,ווער
זענע די הולכי ,זאלמיר זי נישט שעמע ,ס'וועט אמאהל זיי א
צייט מ'וועט פרעג ,זאלמיר קאנע ענטפער אונז זעמיר געווע פו
די הולכי בדר האמת ,השי"ת זאל אונז העלפ מ'זאלמיר זוכה זיי
דערצו .דער אייבירשטער זאל העלפ מ'זאל די זכיה האב קוד
ביזדערווייל טאקע אי די ימי השובבי" מ'זאל מתק זיי וואס
מ'האט פוג געווע ,אזוי ווי ס'שטייט אלו ואלו אומרי וכו',
בנערינו ובזקנינו ,זקנתינו מיט ילדותינו ,יעדער אוי! זיי בחינה,
מ'זאלמיר נא די זכיה האב מ'זאלמיר נא פאררעכט ,מ'זאלמיר

נא זוכה זיי צו טוה תשובה שלימה ,מ'זאלמיר נא זוכה זיי צו כל
מיני ישועות טובות ,מ'קא מיר נא געהאלפ ווער ,אזוי ווי מ'זעהט
ס'האט זי איבערגעטוה אי דע איינע יאהר אי מצרי ,משפט
מצרי איז געווע י"ב חודש ,פו ווע אה משה ואהר איז געקומע
ביז צו דער גאולה האט געדויערט א יאהר ,או אי דע איינע
יאהר האט זי איבערגעטוה מיט יודע ,זענע נתהפ געוואר
לטובה ,יודע האב געטוה תשובה שלימה ,או דערנא ]הקריבו[
דע קרב פסח אי די נאכט פו דער גאולה.
דער בוכ"ע זאל אונז העלפ נא מ'זאלמיר נא זוכה זיי צו טוה
תשובה שלימה ,מ'זאלמיר זוכה זיי צו זעה די ישועה אמיתיית מיט
א פריילי האר ,$מיט א אמת'דיג האר $פאר בוכ"ע ,מ'זאלמיר
זוכה זיי צו זעה די ישועה אמיתיית או די גאולה שלימה ,מ'זאל
זיי באטייליגט אי די אמת'דיגע ישועה ,מ'זאלמיר זוכה זיי צו זיי
במחיצתו של הקב"ה ,נישט חלילה פו דיא וואס זיי ווער נדחה
ממחיצתו של הקב"ה דור דע חטא ,דער בוכ"ע זאל העלפ - ,אזוי
ווי ס'שטייט אי קדושת יו"ט ברענגט ער ,ראו כי רעה נגד פניכ,
דער חטא ווערט אנגערופ רע ,מיט דער ק"ה )ה'( צו סו! דורכ
ניצו $הקדוש הייסט עס רעה ,איבערדע האט ער געזאגט ראו כי
רעה נגד פניכ האט ער געזאגט ,פרעה האט געטענה'ט אז דער
חטא וועט ענק מעכב זיי.
דער בוכ"ע זאל העלפ מ'זאל די זכי' האב מ'זאלמיר נא
קאנע מתק זיי ,מ'זאלמיר זוכה זיי צו זיי לח ולרצו פאר הקב"ה,
מ'זאלמיר זוכה זיי צו זעה די גאולה שלימה ,אזוי ווי דער אמת
דאס קא מע קיינער נישט מכחיש זיי אז ס'איז קרוב צו דער
גאולה ,מ'זעהט עפעס טוהט זי ,נישט בחנ איז אזא וועלטס
אויפרודערניש ,מ'זעהט דא דאס אלעס ,עפעס טוהט זי ,אז
מ'האלט ,או גאר עקסטערדע אי די זמני מ'איז שוי אזוי קרוב
ס'איז ממש טעג ,דער אייבירשטער זאל העלפ מ'זאלמיר די זכי'
האב מ'זאלמיר זעה טאקע די גאולה שלימה ואמיתיית בהתגלות
כבוד שמי עלינו במהרה בימינו אמ.
מס"ג בא תשט"ז

ראשו הוא למקראי קודש
ùàøä ,íéîù úàøéå äøåúá íñøåôîä ãéñçä éðáøä åðéùàø úøèò åðéáà åðéðåãà ãåáëì øéáùî ùàø ìò àåáéå äìòé àáè àìæî úëøá
,øòùì ïéà ãò äàìôð úøéñîá ,äðåëî ìòå úãä ìò äøåú ìù äìåò íé÷äì ùôðå áìá øåñî ãéîú ,äùåã÷áù øáã ìëì ïåùàøå

הרה ח ר יודא הירש שליט א
áåè ìæîå áåè ïîéñì å"éä ø÷éä åðéçà åðá éàåùéð éìâøì
ìàåé úéø÷á "éáö øéàî úøèò" ùãçä íìåàá
úåøåã ãéîòäì äëæéå ,àáñ ìàøùé êøã ìò ,ãò éãò ïéðáìå è"ùòîìå äøåúì ïåéìò 'éäé äæä úéáäù ,äùåãâ äãîá ,äôåøö åðéúëøá
.à"áá åðé÷ãö çéùî úàéáá ïúçîùå ìàøùé ìù ïúòåùéì äëæð éãò ,äáçøäå úçð êåúî íéëøåáîå íéøùé
äçôùîä ìë íùá íéëøáîä êéðá ã"ëä
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êåðéç ø÷éò éë åùã÷á øáéã ïøîå ,úåùòì äî úãë äìàùá
àåä äæå ,ìëúñäì ïéàù úåîå÷î ìò åìëúñé àìù àåä íéøåçáä
åøåñéù úéìëúä ïéà ìáà ,ìëúñäì àìù åìéâøéù íéðéò úøéîù
úà ìéâøäì ÷ø ,íéðáà ìù ïéðá æ"ò úåðáì ïéàå ,íìåòä ïî òøä
.ìëúñäì àìù íéøåçáä

íéé÷ìå úåùòì øåîùì ãîììå ãåîìì

íéãîìîä ìò øéäæäì úò ìëá ò"éæ ùåã÷ä ïøî ìù ùãå÷á åëøã
÷ø ,íéãéîìúä íò ãåîéìä éðéðòì ÷ø íúãåáò ïéàù åðéáéå åòãéù
éøáãî 'éàø àéáäå ,íéãéîìúä éðéðò ìë ìò åçéâùéù àéîø àáåéç
àø÷äî ãåîéìä 'ç óã àøúá àáá 'îâá ù"î ìò ì"æ é"ùø
,úå÷åðéú éãîìî åìà ãòå íìåòì íéáëåëë íéáøä é÷éãöîå
'ëä øîàî ìò ì"÷åöæ ùåáòæòîî êåøá éáø ÷"äøä ìù ùåøéôä òåãéëå]
,éðéòî àåù øáòä áéúë åðéàù ÷ééãå ,àåù úåàøî éðéò øáòä íéìäúá ïéãîìîù" ïä íéáø é÷éãöî úå÷åðéú éãîìî :ì"æå é"ùøéôå
.[òøäá ìëúñäì àìù àåä ø÷éòäù àåù úåàøî éðéò øáòä àìà ãîìîä ìò àéîø àáåéçù äæî éøä ."äáåè êøãá ïúåà ïéëðçîå
.õøà êøãå êåðéç éðéðòá ïä íéðéðòä ìëá íëðçì

åéðôåà ìò øåáã øáã
úãë øãåñî äáéùéä øãñ ïéàù àéðåøèá àá äáéùéä éùàøî ãçà
,åéðôåà ìò øåáã øáã ,ïîæä ìë êùîá äòùå äòù ìëá úåùòì äî
ìë ïîæä íãå÷ åøãñéù äöòá àáå .ïéøåãéñá óéñåäì íå÷î ùéå
ìëäå ,äîåãëå äæ øãñá åùòé äæë 'éäé íàù ,íéáöîä ìëå íéðéðòä
,äæ ìò ò"éæ ïøî úòã úà ìåàùì éúëìäå ,íåìùá àåáé åîå÷î ìò
øòâéãòáòì à æéà øåçá à ,ìâéö ïéé÷ èùéð æéà øåçá à" :ïøî äðò
éôìå ïéðòä éôì ìëäù ùàøî ìëä øãñì êééù àìå ..."ùèðòî
.áöîä

íéãìéì äçîùå ïåùù éîé
ìë äîù åôñàðå íéãîìî úôéñà 'éä è"ìùú úðù øãà ç"øá
íéøáãä ìë ìò æà éúøæçå ,íù áùé ò"éæ ïøîå ,úåãñåîä éãîìî
,úåéðåîã÷ íéðùá íéãîìîä úåôéñà ìëá æàî ò"éæ ïøî øîàù
äðòð íéøáãä ìë éúøîâùëå ,íðîðúîë äàøðå íù áùé ò"éæ ïøîå
àåäù úåéäù :øéäæäì íéëéøö ïééãò ãçà øáãù óéñåäå ò"éæ ïøî
ïéðòù íéãìéäì øéáñäì íéãîìîä íéëéøö ,äçîù éîéå øãà ç"ø
øáãä 'éäå ,'åëå äçîù ìù ïéðò ÷ø ,úåììåä ïéðò äæ ïéà íéøåô
äî äæ øáã ìò ïéçáä æ"ëò åçåë ùú æà 'éä øáëù ,ìåãâ àìôì
.íù íéëðçîä øàù åùéâøä àìù

...íéðîæä úà óéìçî
ïéðòìù ,íéøåçá ìò ïåîî úåñð÷ øáãá ò"éæ ùåã÷ä ïøî øéäæä
éîã ,øåçáä ìù úéìëúì äæã ,úåñð÷ íäéìò åáééçé ïîæä úøéîù
àì íéøáã øàùì ìáà ,øåçá øãâá åðéà íéðîæä íò øãåñî åðéàù
íéòðåîä íéðéðòì ÷øã ,êë àåä øáãä øåàéá éìåàå] ,úåñð÷ éðäî
øåçáù éîøúî íà ìáà ,úåñð÷ äæì äöòä øåçáä ìù úéìëúì
.[úåñð÷ äæì äöòä ïéà ,äìååò äæéà äùò

ãîç éøåçáì ø÷åáä úøåîùàá ãåîéìä
ïéðòä øîåçá úò ìëá ïðùì äéä ò"éæ ùåã÷ä ïøî ìù ùãå÷á åëøã
àåä ïëå ,øåçáä úéìëúì äæù ,íéøåçáä ìöà ø÷åáä úîëùä ìù
'éä åúòãå ,ø÷åáä úîëùä ìù åæ äâäðäá êéùîäì àáäì ìò ãåñé
äæ úéìëúì æ"ëò ,äìéìá ãåîéìä áëòî äæ íà óàù ãéîú
.ø÷åáá åîéëùéå áøòä ãåîéì ìèáúéù éàãë ø÷åáá åîéëùéù
úøåîùàá íå÷ì ôîò÷á øãñ íéøåçáä åàùò à"ôù àðòãé àãáåòå]
åðééä ,íã÷äá ïùéì êìéì íéøåçáä åöøå ,äìéìá íéúù äòùá íëùä
ãåîéìî åìèáúé æ"éòå ,ïåùéì óëéú êìéì ë"çàå áéøòî ïîæá ììôúäì
ùåã÷ä ïøî úòã úà ìåàùì åëìä äáéùéä éìäðîå ,áøòä ìù øåòéùä
.[éàãë ø÷åáä úøåîùàá íå÷ì éãë øîàå ,äæì íéëñäå ,ò"éæ

àåù úåàøî éðéò øáòä

úåãéñç éøôñ ãåîéì
,ãåîìì íéøåçáäì ììë êøãá êééù úåãéñç éøôñ äæéàá ïøîì éúìàù
ìëìå ,úøçà ùôðä úðåëú åì ùé ãçàå ãçà ìëìù ò"éæ ïøî áéùä æ"òå
øîàå ,åãîìé øôñ äæéà øîàé æ"ëòù éúøöôäå ,øçà øôñ êééù à"åà
åì ùéù ,øåçá ìëì êééù úáù ìù åøåãéñå íééç íéî øàá éøôñù ïøî
ùîùå øåàî øôñ ïëå ,íéøåçáä úåéììëì ãçåéî äîéòðå äøåøá äôù
.íéøåçáä ìëì êééù

úåîå÷îäì äàøðå êåîñ 'éäå ,úåçôùîäì ôîò÷á ïéðá åðá à"òô
ïéðá úåðáì åöøå æ"ò åùéòøäå ,íéëìåäå íéááåñ íéøåçáäù
ìáà ,íéðéò úøéîù íò íéøåçáä åìùëé àìù íéðáà ìù äöéçîå
äæ øáãì éë ïòè ôîò÷ä ìäðî ì"æ âøòáðòæàø àãåé ä"åî ç"äøä
ò"éæ ïøîì åòñðå ,ò"éæ ïøî úîëñäì êéøö íéðáà ìù ïéðá åðáéù
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המש המאמר בעני הבר אווזא הנקרא מאסקאווי
÷àáä ïåéìâá ú"éùäæòá àåáé åðéøîàî êùîäå ,äô íñéôãî éððä ë"ò ,íìòì éîù äæå ,åîù éîìòá äöåøä áåùç áøî åæ åæ äáåùú åðìá

תשובת הגאו רבי חיי בערלי זצ"ל
אבד"ק מאסקעווע
בנו של הגאו הנצי"ב מוואלאזשי זצ"ל
הקדמה
בשנת רנ"ג לפ"ק ,כאשר הגיע קאלאמבוס למדינת
אמעריקא ,מצא בה בריות חדשות וירקות חדשות ,אשר לא
נודעו ולא נמצא לפני זה לתושבי אייראפע .אחת מהבריות
החדשות אשר נתגלו היה מי בר אווזא הנקרא כעת
"מוסקאווי" ,אשר מקור מוצאו בדרו אמעריקא ,ובעיקר
במדינת מעקסיקא וארגענטינא.
כמוב אשר לנו בני אשכנז הנוקטי בשיטת הרמ"א
)יורה דעה סימ פ"ב סעי! ג'( שאי עו! טהור נאכל אלא
במסורת ,היה קשה להתיר אכילת עו! זה ,א! א היו בה כל
סימני טהרה ,שהרי אי אפשר למסורת על עו! שלא ראו
אבותינו ואבות אבותינו .א היו בזה שני דרכי להתירה .א(
לדעת אלו הפוסקי שא! עו! שאי לה מסורת א דומה
מאוד לעו! שיש לה מסורת היתר ,יש לומר שג העו! החדש
בכלל המסורת )וכבר האריכו האחרוני אי צרי להיות
דומה( .ב( אחר מש כמה שני שמתגדל בבית יהודי ויראה
בעליל ובבירור שאינה דורסת ואוכלת ,יש מקו לומר שזה
חשיב כמסורת )עיי בדרכי תשובה סימ פ"ב סו! ס"ק כ"ו(.
בשני הראשונות שהתחיל הפצת עו! זה במקומות
ישראל ,דנו בזה הפוסקי א יש להתיר על פי מה שדומי
לבר אווזות המצויי ,א! שיש כמה שינויי בגופ ,ועל פי זה
להתיר במסורת של בר אווזות.
בי האוסרי נמנו הגאוני רבי שמשו רפאל הירש
מפראנקפורט דמיי )קונטרס מלחמות אלקי( ,רבי נת
אדלער הכה מלונדו )ש( ,הגה"ק הדברי יחזקאל משינאווא
)דברי יחזקאל חלק השו"ת סימ ה'  -ובדפוס חדש סימ כ',
הקדמה לספר אילה שלוחה .ובזה אזיל בשיטת אביו מר
הקדוש הדברי חיי שא! בשינוי מועט אינו בכלל המסורת(,
הבית שערי )שו"ת בית שערי יורה דעה סימ ק"מ(.
בי המתירי נמנו הגאוני הנצי"ב מוואלאזשי )שו"ת
משיב דבר חלק ב' סימ כ"ב( ,הדברי מלכיאל מלאמזא )שו"ת
דברי מלכיאל חלק ד' סימ נ"ו(.
בשנות התר"נ נתיישבו הרבה מבני ישראל בארגענטינא.
היהודי באר $ההוא לא זכו כמעט לרבני מורי הוראה ,רק
באו ש על סמ שובי" שהיה לה איזה ידיעה בהלכה,

ועליה סמכו בכל שאלות איסור והיתר .למותר לציי החורב
שזה עשה בהיהדות ,ובפרט שהשובי" הנ"ל סידרו ג גיטי
וקידושי ,ואכמ"ל.
בזמ ההוא אשר כבר דרו מבני ישראל במקומו המקורי
של הבר אווזא "מוסקאווי" ,נולד לה עוד פע השאלה א
מותרי לשחוט ולאכול ממי עו! הזה .עיקר השאלה היה
משו שראו כול ,שמי הזכר מבר אווזא זו אוכל אפרוחי
חיי מעופות אחרי ,שעל כל פני לפי מושכל ראשו על ידי
זה נכנס בגדר "עו! הדורס" לשיטת רבינו ת )חולי ס"א.
תוספות ד"ה הדורס(.
השובי"-מוצי" בארגענטינא נחלקו בזה ,א עו! זה
הוא טמא ,וכל אחד הביא ראיות לדעתו .ונמנו וגמרו לשלוח
הדברי לירושלי לשאול מגאוני ירושלי חוות דעת על
עו! הזה.
אי לנו ידיעה ברורה ממה שהתרחש בירושלי בתקופת
השאלה ,וכל ידיעתינו נובע רק מתו קונטרסו של השו"ב
המתיר ,הנקרא "זכרו יוס!" .אבל המעיי בו יראה שמתו כל
אריכות דבריו מבצב $ועולה איסורו של העו! הנזכר .ומתו
דבריו ננסה ללקט ולהבי סיפור הדברי .כמוב שמה שמספר
פרטי לאיסור הרי הוא נאמ מכח הודאת בעל די ,אבל מה
שמספר להביא סייעתא לדבריו אי לו נאמנות ,וכל שכ
שבכמה דברי ניכר סתירת הדברי מיניה וביה.
מארגענטינא נשלח זוג אחד זכר ונקיבה מבר אווזא
ה"מוסקאווי" .במש הנסיעה על הספינה מת הזכר ,ולא נשאר
רק הנקיבה .כמוב שזה שלל מרבני ירושלי לראות בעיניה
א עו! זה דורס או לא ,שהרי עיקר הדריסה ניכר על הזכר,
וכא לא היה ביד אלא הנקיבה.
כאשר הגיעו לפני הגאו רבי שמואל סאלאנט זצ"ל,
סירב לענות על שאלה זו ,ושלח לשאול מאת הגאו רבי חיי
בערלי זצ"ל בנו של הנצי"ב מוואלאזי ,שישב אז בירושלי.
כאשר באו לרבי חיי בערלי זצ"ל ,ישב לברר מהות העו!
ממה שראה את הנקיבה ,וממה ששמע מפי השליח
מארגענטינא ,ומתלמיד חכ אחד בש ר' דוד מוזיוועצקע
שהיה דר איזה זמ בארגענטינא והתיישב אח"כ בירושלי.
השו"ב המתיר מספר ששמע שרבי חיי בערלי שאל
את ר' דוד הנ"ל על אודות העו! ,וכאשר הנ"ל ענה שעו! הנ"ל
מזדווג ע נחשי )שזה שקר( ,מש רבי חיי בערלי ידו
מההיתר .חו $ממה שאי לו שו ראיה על סיפור יפה זו ,הרי
עצ תשובתו של רבי חיי בערלי לאיסור מכחישתו ,שהרי
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לא הזכיר רבי חיי בערלי א! בגדר חשש רחוק דבר זה
שמזדווג ע נחשי .כ שנראה שכל הסיפור הזה בשקר
יסודו) .הוצרכנו להדגיש זה ,כי ראינו אלו אשר מקל יגיד
לה ורוצי לדייק מזה שכל איסורו של רבי חיי בערלי
בטעות יסודה ,וטח עיניה מראות שאי לכל הסיפור הזה שו
יסוד(.
מה שאכ מצאנו ,שרבי חיי בערלי שאל על אופ
הדריסה ועל אופ אכילתו א קולט מ האויר ,וכאשר שמע
שהעו! הנ"ל אוכל אפרוחי חיי ושג קולט ואוכל מ האויר,
כתב תשובה זו דלהל לאסור עו! הנ"ל להיותו עו! טמא ממש
לשיטת רבינו ת.
אול שליחו של השו"ב המתיר לא ישב בחיבוק ידי,
ועמל להמציא היתר לשולחו .השו"ב המתיר מספר מה ששמע
שרבי שמואל סאלאנט זצ"ל ציוה בעצמו להשו"ב שלו לשחוט
עו! זה ולאוכלו .חו $ממה שאי לנו שו עדות נאמנה על זה,
רק מכתב מאיש פרטי שכתב להשו"ב המתיר .הרי שעצ
הסיפור תמוה ,אחרי שרבי שמואל סאלאנט שלח לרבי חיי
בערלי ,ורבי חיי בערלי אכ אסרו ,היעלה על הדעת שרק
עכשיו שכבר יצא באיסור מפי הגאו רבי חיי בערלי שאת
חוות דעתו רצה רבי שמואל סאלאנט לשמוע ,דווקא עתה
יהפו פתאו רבי שמואל סאלאנט את דעתו ויצווה לעשות
מעשה להתיר?
א מה שאכ מצינו ,היא מכתב של רבי חיי יעקב
שפירא זצ"ל ראב"ד ירושלי ,אותה הדפיס השו"ב המתיר
בקונטרסו .וזה לשו המכתב:
בע"ה בעיר הקודש ירושלי ת"ו ,יו כ"ח כסלו תרס"ח
שלו רב למעלת כבוד הרב וכו' מו"ה יוס! אהר טארא
נ"י.
בדבר הבר אווזות שיש לה שינוי על פניה שנראה
כעי גבשושית אדומה סמו לחרטומ ,ונפשו בשאלתו לחוות
דעתי א מותרי ה באכילה.
הנה אחרי שנתברר לי כי הביצי שלה יש לה סימני
טהרה כד וחד ,וג קורקבנ נקל! ,ולכ א ידוע לכבודו
שמזדוגי יחד ע הבר אווזות שלנו וג בטבע ה בכלל
שכ ונדמה ,כנראה שאי כדאי בשינוי קט כזה להחזיק במי
חדש בפני עצמו .ולכ א ידוע בדבר מה שחוטפי אפרוחי
קטני ובולעי אות חיי דזה אינו אלא על צד המיעוט ,א
כ יש לומר דזה אינו בכלל דריסה ,לפי מה שכתב הרא"ש פרק
אלו טרפות בש הרבינו ת לשיטת רש"י ז"ל דג תרנגולת
עושות כ לפעמי .באופ זה נראה לעניות דעתי שה
מותרי לאכל ,ואי לערער עליה כי יש לה על מה
שיסמכו.

דברי החות בברכה ,וד' יהיה בעזרתינו שלא נכשל חס
ושלו בדבר הלכה
חיי יעקב שפירא
בהרב הגאו מו"ה יצחק מנח זונדל זללה"ה מקאוונא
ועל חות גושפנקא שלו ,חות בית די צדק דקהל
אשכנזי מעיר הקודש ירושלי תובב"א
יש הרבה להעיר על מכתב זה ,ולא יכיל הגליו .א
למה נארי אחרי שעיקרו ושרשו של הסוגיא יתבאר בתשובתו
של רבי חיי בערלי דלהל .א נעמוד על פרט אחד בלבד ,מה
שכתב להתיר ולא לחוש למה שאוכל עו! מחיי על פי דברי
הרא"ש דמשמע דלדעת רש"י אי חשש במה שדורס רק
לפעמי .הנה זה לשו הרא"ש )חולי פרק ג' סימ נ"ח( ודורס
ואוכל ,פירש רש"י ז"ל שאוחז בציפורני ומגביה מ הקרקע
מה שאוכל או דורס עליו שלא ימש כולו לתו פיו ,ולא נהירא
לרבינו ת דאפילו תרנגולי לפעמי עושי כ ,ופירש רבינו
ת שאוכל העו! מחיי ואי ממתי עד שתמות וכו' ,עכ"ל
הרא"ש .והרי יוצא מזה להיפו ,שהרי כל החשש בבר אווזא
ה"מוסקאווי" היא שנקרא דורס לשיטת רבינו ת ,והרי רבינו
ת לפי שיטתו ודאי לא סבירא ליה שיש נפקא מינה מעו!
הדורס לפעמי או דורס תמיד ,דהרי כל עצמו של רבינו ת
שחידש פירושו שדורס היינו שאוכל מחיי היה מכח קושיא
זו שתרנגולת עושה לפעמי כשיטת דריסה של רש"י ,וא ג
לשיטת רבינו ת בדריסה יש נפקא מינה בי דורס תמיד או
דורס לפעמי א כ מה הועיל בפירושו החדש .אלא וודאי
מוכרח לומר שלרבינו ת כל שאוכל עו! חי א! לפעמי הרי
זה בגדר עו! הדורס וטמא .וזה ראיה שאי עליה תשובה.
א מוכרחנו להעיר ,שכל עצ תליית מכתב קצר זה
באיל גדול הוא רבי חיי יעקב שפירא זצ"ל ,צרי בירור
וחקירה .שהרי מכתב זה לא נדפס עד שנת תרפ"ד ,ורבי חיי
יעקב שפירא כבר נפטר ביו כ"ב סיו תרס"ח ,כששה חדשי
אחר כתיבת מכתב זה ,כ שלא היה מי שיכחיש את המכתב
א! בעת שהגיע לארגענטינא ,וכל שכ לא בעת ההדפסה.
ויתירה מזו ,הרי ידוע שרבי חיי יעקב שפירא זצ"ל היה קשה
עליו עול ההוראה בשנותיו האחרונות ,עד שציר! עמו מבני
משפחתו לישב עמו ולהורות איסור והיתר בביתו ,ולכ קשה
לומר שדווקא בשאלה גדולה כזו הנוגע לאר $אחרת שקשה
לידע ידיעה ברורה ,בזה נתחזק ופסק בברירות ,ועוד נגד דעת
הגאו המפורס רבי חיי בערלי ,וא! אינו מזכיר שהרב הנ"ל
אסרו .כ שכל עצמו של מכתב ההיתר הזה מוטל בספק א
יצא מפי אד גדול הנזכר.
הגאו רבי חיי ברלי זצ"ל כתב תשובה ארוכה לאסור
עו! ה"מוסקאווי" ,ועיקר טעמו ונימוקו עמו משו שאוכל
אפרוחי חיי שזה נקרא עו! הדורס לשיטת רבינו ת.
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קטעי מתשובתו נדפסו בתו קונטרסו של השו"ב המתיר,
א השמיט הרבה קטעי ,וג בלבל השו"ב המתיר והוסי!
מדיליה השגות על דברי רבי חיי בערלי בתו דבריו ,כ
שקשה ללמוד ולהתבונ בדברי הגאו .לקטנו פה דברי הגאו
זצ"ל המאירי בבירור הסוגיא .וחבל על דאבדי דברי הגאו
ר"ח בערלי במלוא )כל מקו שיש ג' נקודות ,היא משו
שהשו"ב המתיר דילג ש על דברי רבי חיי בערלי(.

תשובת רבי חיי בערלי זצ"ל
על שאלתו על הבר אווזות.
הנה כל מה שהאריכו הגאוני האחרוני בספריה
ובעלי התשובות בתשובותיה לפלפל על דבר העופות
המשוני בגדל ,אלו אוסרי ואלו מתירי ,כל אחד לפי דרכו,
לא דברו אלא כל זמ שלא ראינו אות שדורסי ויש לה כל
סימני טהרה הנמצאי בשארי עופות ממינ .שלפי מה
שהסכימו הפוסקי לשיטת רבי משה ב יוס! בסוגיא דנשר,
דכל שיש לעו! סימני טהרה די בזה ,ולא חיישינ שמא ידרוס,
וכ הוא השיטה המחוורת בש"ס כמו שכתבו הרשב"א והר"
ז"ל ,והאריכו בזה הפרי חדש והפלתי שכ עיקר לדינא ,וכ
כתב הש" בס"ק ח' בש המהרש"ל .רק שאנחנו מחמירי
לחוש לדעת רש"י ז"ל בד! ס"ג עמוד ב' בד"ה חזיוה ,דעו!
הבא לפנינו א! שיש לו סימני טהרה יש לחוש שמא ידרוס,
כמו שאירע בתרנגולתא דאגמא שהיו מחזיקי אותה לטהורה
ולאחר זמ ראוה שדורסת .ועל כ אי שו עו! נאכל אלא
במסורת שמסרו לנו אבותינו שהוא טהור .וכ פסק הרמ"א
בסעי! ג'.
ועל זה נחלקו הגאוני ז"ל בעופות המשוני בגדלות
מהעופות המצוי ממינ ,א ה מי אחד ע העופות
המצוי ,ומועלת ג לה המסורת שיש לנו על העופות
המצוי ,או שה מי אחר .ובזה המציאו לה הגאוני
המקילי עצות להתיר .יש שכתבו להוכיח מסוגיא דסו!
פרק הפרה במסכת בבא קמא ד! נ"ה עמוד א' ,דמה דהאי
ארו קועיה והאי זוטר קועיה אי שינוי זה מחשיב אות לשני
מיני .ויש שכתבו להתיר על פי סימני הבצי ,שה צד אחד
כד וצד אחד חד .ויש שכתבו להתיר על פי דברי אחרי
בברייתא ד! ס"ה עמוד א' ,שכ ע טהורי טהור .ויש שכתבו
להתיר מטע שמזדווגי ע המיני המצוי ומולידי זה
מזה .וכל אלו מבוארי באריכות בספריה כל אחד לפי דרכו.
אבל כל זה כל זמ שלא ראינו אות שה דורסי .אבל
אחר שראינו שה דורסי ,אינ מועילי כל סימני טהרה
ושו מסורת מאבותינו ,וכלל גדול הוא מהלכה למשה מסיני
כל עו! הדורס טמא.
ומעתה עלינו לחקור מה הוא דריסה  ...דעת רש"י ז"ל
בד! ס"ג עמוד א' שכל עו! הנות רגלו על האוכל כשהוא

אוכלו ומחזיקו ברגליו שלא יניד ושלא ינטל כולו לתו פיו,
הוא דריסה .וכ כתב הרמב" בפירוש המשנה .ודעת רבינו ת
שאוכל מחיי ואינו ממתי לה עד שתמות .ודעת הר" והרא"ה
שנוע $צפרניו בבעלי חיי ודורסו ומטיל ארס בו בחייי.
ונודע שספיקא דאורייתא לחומרא ,ועלינו להחמיר
מדינא ככל הפירושי .וכ כתב הפרי מגדי במשבצות ס"ק
א' דג האידנא שכל עו! נאכל במסורת ,א ראינו שדורס
שקבלה בטעות הוא ,ויש להחמיר ככל הפירושי.
ויע שקשה לעמדו ולברר כל זה ,באו התנאי ונתנו
סימ בזה ,א קולט המאכל מ האויר ,או חולק את רגליו ,כל
זה הוי סימני על הדריסה ,ובידוע שהוא דורס וקבלה בטעות
הוא בידו.
ולפי שהעיד לפני הגאו מו"ה דוד מוזיוועצקע שה
קולטי האויר ואוכלי ,ומעלתו כתב שהעידו הרבה אנשי
כשרי שאוכלי עופות קטני ובולעי אות כשה חיי,
שזהו עצ סימ דריסה לדעת הרבינו ת .וא כ ה טמאי
גמורי ,וכל סימני טהרה וכל מסורת אינ מועילי לטהר.
ומה מאד נפלאתי שנמצא בגלילותיכ שו"ב אחד
מתעקש לאמר שבחנ אסרו אות .ועוד שעושה מעשה
ושוחט אות ,ומקלו יגיד לו לאמר שכח דהיתרא עדי!.
ומעלתו מודיע לי טעמו של השו"ב ,שאומר שהוא מחזיק
בשיטת הר" שלא נקרא דורס אלא כשמטיל ארס בצפרניו
שדורס על הבעלי חי בחיי .וחולק הוא השו"ב הזה על הפרי
מגדי שכתב שיש להחמיר ככל הפירושי .ונראה שהשו"ב
תמ יסודותיו על מה שכתב הש" שהסכי לשיטת הר",
והביא כמה ראיות לזה ,ודחה דעת הרבינו ת .אבל טעה
השו"ב הזה ....
ומה שכתב הש" ודלא כהעטרת זהב )הוא הלבוש(
שפסק כרבינו ת וסייעתו שדורס ואוכל היינו שדורס העו!
ואוכלו מחיי ,היינו שהעטרת זהב פסק בהחלט כדעת הרבינו
ת ,ולא הביא שאר הדיעות כלל ,והשיג עליו הש" שעלינו
לחוש ג לדעת הר" .ופשוט שעלינו לחוש ג לדעת רש"י.
אבל לא עלה על דעת הש" לדחות סברת רבינו ת להכריע
בספיקא דאורייתא.
וא אולי השו"ב רב גובריה וכחו יפה לעמוד על דעתו
הגדולה משו כח דהיתרא עדי! ולהכריע מעצמו בספיקא
דאורייתא ולסמו על דעת הר" נגד דעת רבינו ת ,הרי כל
שכ שמצא עצמו להקל ולהכריע בהלכות שחיטה ובדיקה .ומי
ימחה בידו להקל בפגימת הסכי ,מחמת כח דהיתרא.... .
שוב כתב מעלתו בש השו"ב הלזה שאומר שג לדעת
הרבינו ת שדורס נקרא מה שאוכל מחיי ואינו ממתי עד
שתמות ,מכל מקו לא נקרא דריסה לדעתו אלא א מכה
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מתחילה את העו! בצפרניו ואחר כ אוכלו מחיי ,אבל א
אוכלו מחיי בלא הכאה תחילה לא נקרא דריסה .ואמנ כ
כתב הגאו ה"ר שמואל שטראשו בהגהותיו שנדפסו בש"ס
החדש דפוס ווילנא לבאר דברי הר" שכתב בש הרבינו ת,
שא! על פי שתרנגולת אוכלת שקצי ורמשי בעוד חיי
אי זה קרויה דריסה .וכתב הרש"ש ,רצה לומר דדוקא דורס
דהיינו שמכה את הבעל חי בצפרניו קוד שיאכלנה ,וכדמסיי
מה ארי וכו' ,וכמו ע האר $מכה ובועל ואינו ממתי וכו' ,זהו
קרויה דריסה ,מה שאי כ אות תרנגולת דבולעת חיי מבלי
הכות אות קוד ,אי זה קרויה דריסה עכ"ל הרש"ש.
אבל תנאי זה לא נתבאר בלשו הרא"ש והטור וכל
הראשוני שהביאו את דברי הרבינו ת ,ולא פירשו תנאי זה.
ובמחילה מכבוד הרש"ש שנעלמו ממנו דברי הלבוש בעטרת
זהב שביאר דברי הר" כדעת הרבינו ת מה שכתב שאי זה
קרויה דריסה ,שכוונתו לחלק בי שקצי ורמשי לשאר
עופות דמה שאוכל שקצי ורמשי מחיי אי זה סימ
דריסה לומר שכיו שאוכל שקצי ורמשי מחיי ג שאר
עופות הוא אוכל מחיי ואנו רואי כמה עופות שאנו יודעי
בודאי שה טהורי וה אוכלי שקצי ורמשי מחיי עכ"ל
הלבוש .מבואר שא אוכלי שאר עופות מחיי ודאי נקרא
דורס לרבינו ת ,א! א אינו מכה בצפרניו קוד שאוכל ,ולא
כהרש"ש.
אמנ בר מ די ,הרי השו"ב הזה אינו יודע מה הוא סח.
דהרי שני סימני הללו שנתנו לנו התנאי ,קולט מ האויר,
וחולק את רגליו ,אינ בעצ סימ טומאה ,אלא הוכחות על
הדריסה .וכ פירש רש"י במשנה על החולק את רגליו ,בידוע
שהוא דורס .וכ קולט מ האויר ג סימ על הדריסה .וכ הוא
לשו הטור והשלח ערו ,א אינו יודע א הוא דורס א לאו,
א הוא חולק את רגליו או קולט מ האויר ואוכל באויר ,בידוע
שהוא דורס .ופירושו ,שמזה שקולט ידענו שהוא דורס .ולכל
אחד מ פירושי הדריסה ,למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה.
לרש"י ,בידוע שדורס על האוכל ומחזיקו שלא ינוד .ולדעת
רבינו ת ,בידוע שאוכל מחיי .ולדעת הרש"ש ,בידוע שמכה
בצפרניו מתחילה קוד שאוכל .ולהר" בידוע שדורס בצפרניו
ומטיל בה ארס מחיי .והג שלא ראינו כל זה ,הלא
בתרנגולתא דאגמא לא ראו מתחילה ,עד שהוחזקה לטהורה,
ואחר כ חזיוה ונתברר דדרסה ואכלה .וא כ ג א נחזיק
בדעת הר" ,וג א נפרש כמו שפירש הרש"ש בדעת הרבינו
ת ,ואי שנפרש עני הדריסה ,הרי מזה שקולט מ האויר
בידוע שהוא דורס באופ שהוא טמא.
 ...מהמדרש פרשת שמיני וישמע משה וייטב בעיניו,
שהוציא כרוז בכל המחנה ואמר אני טעיתי בהלכה .וטע
הכרוז ,ללמד לחכמי דורות הבאי שלא יהיה אד בוש
בהזדמ לו טעות בהוראה.

אחר זה כתב השו"ב המתיר מכתבי במרורות להגאו
רבי חיי בערלי ,ובה התאמ $בעיקר לפסול עדותו של רבי
דוד מוזיוועצקע שהעו! הנ"ל קולט ואוכל מ האויר) ,כי לדעת
השו"ב המתיר מה שאוכל אפרוחי חיי אינה סימ טומאה
כלל ,כמו שנארי להל ,וכנראה א! לא טרח להשיב לרבי חיי
בערלי על זה ,רק על מה שקולט ואוכל מ האויר הרגיש שיש
לו להכחיש את העד( ,והתאמ $השו"ב המתיר להעמיד את
רבי דוד הנ"ל כנוגע ועד פסול.
וזה אשר השיב לו על הגאו רבי חיי בערלי בקצרה,
ובתוכה רמז על המכשלה ששובי" כאלו שאי לה ידיעה
בהלכות חמורות תוקעי עצמ לדבר הלכה בכל מקצועות
התורה:
להרב וכו' מו"ה יוס! אהר טארא נ"י
ה שורש ניירותיו הוא ,שהרב הגאו מו"ה דוד
מוזיוועצקע הוא פסול לעדות .ועל זה אי לי אלא להעתיק לו
לשו המדרש רבה פרשת תשא פרשה מ"ו בזה הלשו .אתה
מוצא בשעה שאמר הקב"ה למשה ל רד כי שחת עמ היה
תופס בלוחות ולא היה מאמי שחטאו ישראל ,אמר א איני
רואה איני מאמי ,שנאמר ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את
העגל ,שלא שיבר את הלוחות עד שראה בעיניו ,אפשר שלא
היה משה מאמי בהקב"ה שאמר לו כי שחת עמ ,אלא הודיע
משה דר אר $לישראל ,אפילו שיהיה אד שומע דבר מ
יחידי נאמ ,אסור לקבל עדותו לעשות דבר על פיו א אינו
רואה ,עכ"ל המדרש רבה.
ומעתה לו יהא כבודו בקי בהלכות מקוואות ובהלכות
סת" ובהלכות גיטי ובכל התורה כולה ,איננו גדול ונאמ יותר
מהקב"ה ית"ש .ולו יהיה כל מעשי הרב הנ"ל רעי וחטאי
לה' מאד ,אינ רעי יותר ממעשי העגל .וא משה רבינו ע"ה
לא האמי להקב"ה על ישראל שחטאו בעגל ,אי יהיה כבודו
נאמ אצלי על הגאו הנ"ל שהוא פסול לעדות .ומעתה הרי כל
המכתבי מכל הרבני והגאוני המתירי אינ מועילי אלא
קוד ששמעו עדותו של הגר"ד מוזיוועצקע ,אבל אנכי
ששמעתי עדותו של הגאו הנ"ל אי בידי לפסול עדותו ואי
אחר עדותו כלו ,ודי בזה .וה' השלו ישו שלו.
כעתירת החות
חיי ברלי
ואיככה אוכל להאמי שהגאו הלזה כל מעשיו אינ
לש שמי ,וא כבודו הוא בעצמו כל מעשיו לש שמי,
והרי ג כבודו הוא בשר וד.

אחרית דבר
כל המעיי בקונטרס "זכרו יוס!" של השו"ב המתיר,
יראה שיחד כול הודו ,ה האוסרי וה המתירי ,שהזכרי
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המש המאמר בעני הבר אווזא הנקרא מאסקאווי
ממי זה אוכלי אפרוחי חיי ,שלדעת רבינו ת )חולי ס"א.
תד"ה הדורס( זה פירוש של דורס שטור! ואוכל עופות אחרי
כשה עדיי חיי.
אלא שהשו"ב המתיר צועק ככרוכיא שהאוסרי טעו ,כי
העו! הנ"ל אוכל בעלי חיי אחרי בלי אחיזה בידי אלא בפיו
לבד ,וזה אינו נקרא דורס א! לשיטת רבינו ת ,כיו שאוכל
חיי בלי אחיזה או הכאה בידיו ואי זה נקרא "דריסה" .וכל
חילו של השו"ב המתיר היא במה שמסתמ על דברי הרש"ש
)חולי ס"א .על תד"ה הדורס( שמה שכתב הר" שעו! האוכל
זבובי ושקצי ורמשי חיי אינו נקרא דורס א! לר"ת,
פירש הרש"ש שכוונתו מחמת שאינו מכה בהזבובי אלא
אוכל בפיו בלבד.
א פשוט שאי להתיר על פי דברי הרש"ש לבד ,שהרי
פשטות כוונת רבינו ת אינו כ )כי זה אינו דברי הר" אלא
דברי רבינו ת עצמו ,כמפורש בספר הישר לרבינו ת חלק
החידושי סימ ת"נ ,וכ נזכר זה על ש רבינו ת בחידושי
הרשב"א ובתורת הבית להרשב"א( .אלא כוונתו שעו! נקרא
דורס רק כשאוכל עופות שה בני מינו אבל לא כשאוכל
זבובי ושקצי ורמשי ,וזה מוכרח ה ממה שסת ולא כתב
החילוק באופ אכילתו אלא כתב רק ש"אכילת זבובי
ושקצי ורמשי חיי לא חשבינ ליה בהכי דורס ואוכל"
)לשו הרשב" בחידושיו בש רבינו ת( ,ומשמע שהחילוק
ב"מה שאוכל" שכיו שאינו אוכל עופות אלא רמשי אי בכ
כלו.
ובאמת כ מפורש בב"ח יו"ד סימ פ"ב שמסיי על
דברי רבינו ת שאי נקרא דורס כשאוכל רמשי חיי "אלא
דווקא באוכל עו! מחיי" .וכ מפורש באיסור והיתר הארו
כלל נ"ו אות י"ח שכתב "פירש רבינו ת שאוכל עו! אחר
בעוד שהוא חי" ,ומוכח שההדגשה בזה שאוכל עו! דווקא )וכ
משמע ג בחידושי הרמב" חולי ד! נ"ט.(.
)ובאמת דברי הרש"ש צריכי עיו ג מצד עצמ,
שהביא ראיה לדבריו שדורס היינו על ידי הכאה ביד ,ממה
שאמרו חז"ל שהנות את בתו לפני ע האר $כאילו כופתה
לפני ארי ,מה ארי דורס ואוכל ואינו ממתי עד שתמות א! ע
האר $מכה ובועל ואינו ממתי עד שתתפייס ,ולפי זה הוציא
שדורס והכאה עני אחד ה .א בפשטות לא נראה כ ,שאי
ההשוואה בחז"ל מדורס להכאה ,אלא ממה שהארי אינו
ממתי עד שתמות אלא אוכל מיד בעוד שה חיי וע האר$
אינו ממתי עד שתתפייס מ הכעס על הכאתו(.
ולפי כל זה נמצא שכיו שג השו"ב המתיר מודה
שהזכר ממי "מוסקאווי" אוכל אפרוחי חיי ,שוב הוי דורס
וודאי לשיטת רבינו ת ,והוי עו! טמא ,שאי מועיל על זה א!
א אכ היה מסורת להתירה ,דהוי מסורת בטעות .וכדמפורש

בגמרא חולי ס"ב :בתרנגולתא דאגמא ,שא! שהיה מסורת
אצל האמוראי שמותר ,שוב אסרוהו מפני שנוכחו לדעת
שדורס .וכ כתב רבינו ת עצמו לעני הסינגיאל"ה והובאו
דבריו בבית יוס! יו"ד סימ פ"ב .ועיי בפרי מגדי משבצות
זהב סימ פ"ב ס"ק א' אחר שהביא ג' הפירושי בראשוני על
דריסה מסיי וז"ל "ונפקא מינה האידנא ,א נאכל במסורת,
וראינו שדורס ,דקבלה בטעות הוא ,יש להחמיר ככל
הפירושי".
)א האמת שאי שו מסורה להתיר עו! זה ,וג לא
שיי מסורת להתיר ,כיו שמקורה ממדינת אמעריקא שלא
עבר בה איש ישראל לפני שנת רנ"ג(.
ועוד ראוי לציי ,שהשו"ב המתיר הנ"ל מביא חבל
מכתבי מרבני שמתירי ,א מה נעשה שכול אינ ידועי
בש בעול ,ואנחנו לא נדע א אפשר לסמו עליה בשאלה
גדולה כזו .ולעומת זה הגאו רבי חיי בערלי ידוע בעול
ברוב גודלו וגאונו .והיחיד מהרבני המתירי בקונטרס הנ"ל
שמפורס וידוע בעול הוא הגאו בעל דברי מלכיאל
מלאמזא ,אבל ראה זה פלא שבעל דברי מלכיאל במכתבו אינו
מזכיר א! ברמז שיש בזה נידו א הוי דורס ,רק ד א אפשר
להתיר משו שדומה לעופות שיש עליה מסורה להתיר.
וכנראה שלא סיימוה קמיה של הדברי מלכיאל את השאלה
בשלימותה ,כ שאי להוציא מזה דעתו לעיקר השאלה א זה
עו! טמא הדורס.
ג יש להעיר ,שעצ איסור של רבי חיי בערלי מורה
שיש כא שינוי בהשאלה ממה שהיה בדור שלפני זה ,שאז היו
ג מתירי .שהרי הגאו בעל הנצי"ב מוואלאזשי זצ"ל היה מ
המתירי עו! ה"מוסקאווי" כשהיה הנידו משו מסורה ,וא!
על פי כ אסרה בנו רבי חיי בערלי ,משו שבימיו כבר
נתעורר שהשאלה אינה רק א יש לה מסורת היתר ,אלא א
זה עו! טמא הדורס ,שעל זה לא ד אביו בעל הנצי"ב.
)ולעומת זה יש להבהיר ,שמה שמביא השו"ב המתיר
ראיה מר' נפתלי הכה אדלער מלונדו שמתיר את עו!
ה"מוסקאווי" א! שזה נגד דעת אביו רבי נת הכה אדלער
מלונדו ,אי מזה ראיה כלל .כידוע גודל הריחוק מהב לגבי
האב ,ובפרט בעניני כשרות הבשר בלאנדא אפס קצה תראה
בדברי החפ $חיי זצ"ל בספר נדחי ישראל סו! פרק ל',
ואכמ"ל(.
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סופר סת 
ú÷éãá øàô êéåà éåæà úåìéâî úåæåæî ïéìéôú øàô
úåæåæîå ïéìéôú

ווענד איי צו הערשל לויפער סופר סת 
845-637-0240
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חכמי
דברי
גדולי
כמה
כמה גדולי דברי חכמי
øùôà ïòî è÷øòîàá âðåèééö íòã èðòééì'î ïòåå
ïåà ïééøà èâðéøã èôéâ øòã èééåå éåå èøà ïôéåà èùéð
ïëàåå èùøò êéåà ïòî è÷øòîàá "ñ÷òøèðà" ,èâéãòù
øòãåàô ïñééåå íòã èîòèàòâðééøà èàä'î ïòåå ,øòèòôù
à íéà èòàøã ñò æà è'îåìçòâ ìàîà èùéð ïòî èàä
éã ñéåøà ïòîå÷ øòèòôù ïëàåå èùøò ,äðåùî äúéî
ïéåù æéà èìàîòã ,øòè÷àã íåö èôéåì'î ïåà ïòîàèôîéñ
ïéåù èàä íñ øòëéìèéåè øòã ,èòôù åö ìàîèôà
íòã èëàîòâ áåøç ìàèàè ïåà ïòâðåì éã ïåà èòèñòðòâ
.íòèñéñ ïòîòèà
øò ïòåå ?ïøàååòâ èâéãòùòâ ùèðòî øòã æéà ïòåå
æéà øò æà ïéåù èøéôù øò ïòåå ?ïòîàèôîéñ éã èîå÷àá
ïòåå èåðéî òèùøò éã ïéà !ïééð ìàîëàð ïåà !ïééð ?÷ðàø÷
ñàåå øòãåàô ïñééåå íòã èîòèàòâðééøà èàä øò
ñòéøòè÷àá éã ïáàä èìàîòã ,íñ íòã èìàäèðà
åö ïáéåäòâðà ïåà øòôøò÷ ïééæ ïéà ïòâðéøãòâðééøà
èùéð øòãééì ñàã èàä'î ,ïòâðåì òðééæ ïøé÷àèà
åö ìàîèôà æéà êéæ èôàë'î ïòåå ïåà ,êéìèééö è÷øòîàá
øòã ,ñ÷éèàéáéèðà ïéé÷ èùéð ïéåù èôìòä ñò ,èòôù
.èåôà÷ æéà ùèðòî
âðåèééö íòã ïåô úåîä íñ ïèéî æéà òáìòæ ñàã
èëàî ñò ,ñ÷òøèðà ïåô íñ ïøòâøà ïà èìàäèðà ñàåå
ïî øúåé åàéèçîä ìåãâ ìééåå ,øòæééä òùéãéà ïåà úåðáøåç
,äøåú éãîåì ,íéøåçá ,øòãðé÷ ,èðòâåé à ïòéöøò åö ,åâøåää
,äøåú úòã ïåô ,äøåúä éîëç ïåô ïëàìåöôà ,íéëøáà ïåà
æéà ñàã ,íé÷éãö òâéãøòéøô ïåô ïåà êåøò ïçìåù ïåô
ñòéøòè÷àá òëéìãòù òøòãðà ïåà ñ÷òøèðà éåå øòâøà
.ì"çø
...ùîùä úçú ùãç ìë ïéà

ïáàä ÷éøåö øàé èøòãðåä øàô ìàøùé éîëç éåæàéåå
ïòâðåèééö éã ïéà ïèééøôùøàô òëìòåå øåãä éðöéì éã èöàùòâôà
ïâàæ òëìòåå ,íéðééã ,íéðáø éã ïâò÷à úåðöéì ïåà ñàôù âéìéá
.âòåå ïëéìøò ïôéåà ìàøùé ììë íòã ïøéô ïåà øñåî
...÷åçùì èò
øòâàì øòæðåà ïéà êéæ èàä ïøàé òøòèöòì éã
èùéðåö ïåà ïëàìåöôà æéà ìéö øéà ñàåå âðåèééö à ïôàùòâ
èùéð æéà ñàåå ,äáéùé ùàø ,ïééã ,áø ïëéìøò ïãòé à ïëàî
íòã èéî ïåà ,úåðöéì ïåà ø÷ù èéî ,÷àîùòâ øòééæ èéåì
êéæ ïòååò÷à"îñ"àô òëìòåå èðòâåé íòã ééæ ïòîøà÷
òøòééæ ïåô òìåô ïìé÷åöôà ïæéååàá ïéåù èàä ñàåå ,èéîøòã
åö ìéôòâ íåù ïéé÷ ïà ,èéé÷ùéãéà ïåô òëéìèðòâðåé
åö òøòééæ ìéö øò'úîà øòã æéà ñàã ñàåå ,èéé÷ùéãéà
èùéð êéæ è÷òøù ñàåå èðòâåé à ,äéøá ïéî òééð à ïôàù
ïåà ñòìà ïåô ôà èëàì ,äøåú éìåãâ øàô ,äøåú úòã ïøàô
.÷òååà ñòìà èëàî ïåà ïòîòìà
éã áéìåö èðàä éã ïéà ñàã ïòîòð òëðàî
øòãà ïòì÷éèøà ùæàðàéôù òùéà'éåâ òèðàñøòèðéà
èéî èòðøòèðéà øòãà òñòøô òùéà'éåâ éã ïåô ñøòùè÷éô
èùéð ïñàô ééæ ïåà ,èòååò÷éôòâðà æéà "èàìá" øòã ñàåå
ïåô úåîä íñ íòã èéî ééæ ïòâðòøá âéèééöëééìâ æà óéåà
óéåà ,äøåú éìåãâ óéåà ÷"äåú éã óéåà úåðöéì ïåà ñàôù
.úåøåã òâéãøòéøô ïåô ïåéìò é÷éãö
à áåèù ïéà èâðòøáòâðééøà òèàè à èìàåå åö
úåîä íñ øòã ,"ñ÷òøèðà" èéî èâéèëòãøàô ôàìòååðò
èìàåå åö ,ò÷éøòîà õðàâ óéåà ÷òøù ïôøàååòâ èàä ñàåå
ïéà øàìàã èðòæéåè èøòãðåä ïåô ÷òùè ïñéåøâ à áéìåö øò
ôàìòååðò à ïòðòôò åö èòéåøèòâ àé êéæ ôàìòååðò íòã
.øòãðé÷ òðééæ ïåô èðàøô ïéà úåîä íñ èéî

,"ùáã éìçð" øôñ ïåô ïøéèéö øéî ïìòåå øàôøòã
ïåô ôàøà èâðòøá òëìòåå ,è"ôøú úðù áåáì ïéà è÷åøãòâ
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כמה גדולי דברי חכמי
,åú÷ãö çéëåîå íéáø éðôá åéúåðòè øøáî ãçà ìë íéùðà
ìáà ,åéúåðòè äãòä éðôá øøáì çø÷ äùòéù éåàø äéä ïëå
.ïàëì úåðöéì ïéðò äî
àì ë"à ,'åëå íìåë ïëå åáìá úîàä òãé àåä àìà
,ùîî íäá ïéàù åéúåðòèá ïåîää áì êéùîäì åãéá äìòé
øùà ,íéòùøä øàù ìù íéòöîàä úà äîøòá ùôú ïë ìò
éøáãá íéùîúùî íú÷ãö çéëåäì íäì ïéàù íå÷îá
èáùî úåðöéì éøáãá äìéìä ìë êìåä äéäå ,ãáìá úåðöéì
øîà åðéáø äùîå ,íéøååéò åîë åéøçà íëéùîäì èáùì
.'åâå åôñú ïô äìàä íéòùøä íéùðàä éìäà ìòî àð åøåñ
éøáã ìò íéâéòìîù íäá íéùîúùîù íéòöîàä éë
úçúåø äàåöë ãåàî ÷éæäì øùôà ,úåðöéì éøáãá íéîëç
ïë ,óåâä úà ìéòøú äúåà íéøéñî ïéàùë óåâì äù÷ù
.ã"ëò ,äìàä íéùðàä
...êéðôì êìù éøä
ïéà íéðéòì ïéøåìé÷ ïòðòæ øòèøòåå òâéã'àøåî éã
æéà'ñ ïòåå âðåøéñàô òãòé óéåà ïòåå ,áöî ïâéèðééä øòæðåà
õåøéú éã æéà ,úòãä ìò ìá÷úîä øáñä ïéé÷ àã èùéð
éã æéà ø÷éò éã ,èùô èùéð èùô àé ,úåðöéì à ñòôò
èøòåå íòã êøåã ïåà ,êéìééøô ïòðòæ ïåà ñò ïôéå÷ êòìáìò÷
òééð à øòèðåà èîå÷ ñò æéá úåãéñçä ïø÷ íîåøúð
.ùéøô ñòôò ïøéöéøáàô óøàã'î ïåà ùéðòòùòâ
ñò äëøòî òëìòåå ééñ ééá æà æéà èðàñøòèðéà
òñéååòâ øàô ïèìàäøàô èòåå øéà ïåà ,øòèðåà èîå÷
õåøéú øòã ïãðòåå êéæ èòåå ,?ïëúéä ,ïâòååøòã ïùèðòî
øàôòá ....èùéð øòãà ìèòìá íòã èðééìòâ èàä øò øàô
ïéåù æéà êàðøòã ,íéà åö ïãòø ñòôò êàð ïòî ïò÷ íòã
êåúî øáãî âðåèééöä ìééåå ,ïãòø åö íòåå åö àã èùéð
...åðåøâ
òâéãøòéøô éã óéåà ïèìàä êéæ ïìòåå øéî áéåà æéåìá
åðé÷ìà êåøá æà ú"éùä ïáéåì ïòðò÷ ä"á øéî ïìòåå ,ïâòåå
éã èéî ïòééâ øéî ,íéòåèä ïî åðìéãáäå åãåáëì åðàøáù
ïôéåà æðåà èøéô ïåà øùåòå øùåà æðåà èéâ ñàã ïåà äøåú
.à"áá çéùî úàéáì äëæð éãò âòåå ïâéèëéø

èàä'î éåæàéåå ,øåã íòðòé ïåô ìåãâ à ïåô ,äîìù éøáã øôñ
òëìòåå øòáééøù âðåèééö òëìòæà ïèñàîòâôà ìàîà
òøòééæ ïéà úåðöéì èéî 'ä éàøé ïåà íéîëç éãéîìú ïìàôàá
.ïòâðåèééö
íéöåøùë ,åððîæá íéòùø äîë éðôì ùé äì÷ äãåáò"
úåðöéì éãé ìò ÷ø ïë íéùåò ,äøåúä éìåãâ ãåáë ìéôùäì
íéîëç éãéîìú ãâð ùîî äá ùéù äðòè íãéá ïéà éë ,ãáìá
äìåáçú ÷ø ,úøçà äöò íäéðôì øàùð àìå ,íòá íéçéëåîå
íéùðà íúùøá ùåôúì íäéðôì ì÷ð äæáå ,úåðöéì ìù åæ
áåúëù åîë .íäéøçà ïåîä áì êéùîäìå íéîéîúå íéøéùë
,úîàä ïî òðåîù úåðöéìä àåä ø÷éòäã úåöò éèå÷ì øôñá
øáãì ïåøùëä åì ùéù éîù ,ø"äåòá åðéîéá äúìò äîå
ïåîä éðéò äæá øååòì úåðöéì éøáã íéðåúòá áåúëìå
ùéàì åúåà íéãéîòî ,ø÷ùä úåñëìå úîàä æ"éò íéìòäìå
åìéàëå ìåãâ ïòãé äéä åìéàë äæä ùéàä úà íéãáëîå ,äåáâ
íìåòä íéàìîî äìàë íéùðà êåôéäìå ,åéøáãá ùîî ùé
àúåøáçäî íúåà àéöåäì éåàøå ,ø÷ù éøáãá
...íéîëç éøáã ìò âéòìîä
íùá éúòîùù åîë :øòèééåå èáééøù øôñ øòã
àäá ,à÷àø÷ ã"áà ì"æ øôåñ ïåòîù 'ø ÷éãöä ïåàâä
äàåöá ïåãéð íéîëç éøáã ìò âéòìîä ìëã ì"æç åøîàã
éøáã ìò âéòìîä äæë ùéàã äðååëäã ,(æ"ð ïéèéâ) úçúåø
øàùî øúåé úåðöéì é"ò íéáøä úà ìéòøî àåä íéîëç
äúåà åøéñéå óéçãú àì íàù ,úçúåø äàåö åîë ,úéñî
úåðöéì é"ò äæä ùéàä ïë ,óåâä ìë úà úéçùú óåâäî
úçúåø äàåö ïéãë åðåãì ïéëéøöå ,äøåáçäì ãàî ïëåñî
,øùôàã äî ìëá å÷éçøäìå ,äáéáñä ïî åúåà úåçãì
.ç"çôãå
åùò íäù ,ïøäàå äùî ãâð çø÷ ú÷åìçîá äéä ïëå
íåù åãéá äéä àì êà ,íäéìò ÷åìçì àöé àåäå 'ä é"ôò ìëä
÷ø ùîúùäå åæ äìåáçú ìò ïë íâ ìôð ,íãâð ú÷ãåö äðòè
ìò é"ùø ù"îë ,íéùðà éðéò øååòì éãë úåðöéì éøáãá
ìë ,úåðöéì éøáãá ,äãòä ìë úà çø÷ íäéìò ìä÷éå áåúëä
åñôúðù ãò 'åë íúåà äúôå íéèáùä ìöà êìåä äéä äìéìä
ïéá ú÷åìçî ùéùë àìä ,ïàëì úåðöéì ïéðò äî äù÷å .íìåë
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êùîä

íäéäìà ìò íéîéé÷úî íéòùøä

åéôá øåâù 'éä "íéîù íù" øùà ø÷åô "äëåìî àñë" ìò äìò úò åáúëð íéøáãä
úòã óñåé øôñ ïééæ ïåô ì"öæ ñéì óñåé 'ø ç"äâä ïåô íéøîàî òéøòñ à ïåô ñðééà
.ì"öæ ÷ñéøáî æ"éøâä åö èøôáå íåã÷ä øåãä éìåãâ åö áøå÷î à ,ì"öæ íçåøé 'ø ö"äâä çéâùî øòøéî ïåô ãéîìú à øáçî øòã
éã ïåô ïòååòâ æéà øò åàåå ,÷øá éðá ïéà èðéåàååòâ øò èàä åúð÷æ úòì ïåà ,ò"éæ è"äå÷ä åðéáø ïøî íééç íéî øàá åøàáî ïòååòâ áàåù ïåà ò÷éøòîà ïéà èðéåàååòâ èàä øò
êéæ ïòðòæ ñàåå éã ïåô ø÷ù íòã ïòîåðòö úåç÷ô âéãìàååòâ èéî èàä ñàåå úòãä éé÷ð éã ïåô ïåà óúéðåéöä äðéãî éã ïâò÷ íçåì øòâéãøòééô à ,áäìð ï÷ñò à ,àøå÷ 'ã øùà íéãéøù
'á øãà ç"øã 'á ,øàé èøòãðåä åö áåø÷ âìôåî ï÷æ ñìà ïøàååòâ øèôð æéà øò ,ïòâðåèééö òøòééæ ïåà ïòééèøàô øòæòéâéìòø éã ïåô ÷ñô íòã è÷òãòâôéåà ïåà ,íéðåéö éã åö øáçúî
ïåà èééö øòæðåà óéåà ééæ ïåô ïòðøòì ìéô ïò÷'î ïåà ,èéé÷øàì÷ ñéåøâ èéî ,æ"òã àúåðöéì ïåô èàîøàô à ïéà èòîãéååòâ ìàîìééè ïòðòæ íéøîàî òðééæ ,êåøá åøëæ àäé ,á"ðùú
.áöî ïâéèðééä

ú"òáì äìéìç äðååëä ïéà) äæ ïéîî äáåùú éìòá äáøä ùé êëå
àåä ïååëîä àìà ,éøîâì ò"à åëôäå éøîâì ö"îåúì åøñîúäù íééúéîàä
åîë úåéäì íúòãá ïéà ,íäì ÷éôñîå êøãä éöçá åøöòðù äáåùú éìòá éáâì
,àø÷éòîã "íé÷éãö" ïëå (òéáøìå ùéìùì äöçîì àìà ,äîåãëå "íéøòù äàî"
ùé ãçà ìëìå ,"åäùî" ùéù ,úàæë "äøëä" ïéî íäì ùé ãéîúîå æàîù
.äæ "äðåîà" ïéîá åìù äâéøãî
éåìâ ìëä ïéàù áùåç ãçà ,íéîìåòì 'éä øáë ,ùãç äæ äðåîà âåñ ïéà
'ä úà éúòãé àì íåâøú) 'äî àì íé÷ìàî ÷ø òãåéù øîåà ãçàå ,åéðôì òåãéå
÷ø ,ïåéìòì äîãà - øîà ãçà ,(äæá åùøéôù éôëå ,'äã àîù éì éìâúéà àì äøùò äðåîù äðä ,åðîî àøé íâ àìà ãåò àìå ,àöîð "àåä" íâ ìáà ,ïåéîã
àåä ,úëìì äöåø åðéàå êøîã àúéá áéøçà ìéæ ìå÷ úá àåä òîåù äðù
,àùã÷î úéá áéøçäì åì íéöòåéä áàåîå ïåîò íò àåä çëååúî äðäå !ãçôî
äðä ,áéøçðñ åîë äìôî åì 'éäéå ,äáåùú åùòé àîù ,íé÷éãö íäá ùé àîù
íé÷éãöá ùé úåâøã äîëå äîë åðøîàù åîë íðîà !"íéîù àøé" íâ àåä
.åìà úåáåùú éìòááå
íéøáìáìä ïéá åìàë "äáåùú éìòá" äîë "åìâúð" ,äðåøçàä úòá
- ,ùáãî íé÷åúî - íéøîàî íéáúåë ,"úéðååé úåáøú éìòá" íéðùøãäå
íáöîî æåæì íúòãá ïéàå - äáåùúì íéàøå÷ ,íéôåö úôåðî - ääåáâ íéøáãî
.åäã ìë åìéôà íä
øò÷ñðéô" éã ïåô ÷ñðéô øéòá 'éäù äùòîá øåëæà ,úàæä úåðîãæäá
úòñåùå äñøô ñéøôî éìòá íééç éìòáä ïéîî äáøä åéä äîù ,"ñòèàìá
äîë íäì åãîò íòô .íâåðòú åäæå ,äôùàá ãéîú úåììåâúîä úåñøô òñù
èéèå ùôøá ììåâúäì ?úåéäì ìëåé äæ êéà ,íäéðéò äàøîì íéäîúå íéùðà
åîöò úà äéáâî ,øçà-øáãä ááåúñî íåàúôå ?àåä äéç ùôð àìä ?åì áåèå
íéìëúñî íéãîåòä íéùôéèä ,è÷ ïîæ äëë ãîåòå ,àîäåæä ìë åéìòî òðòðîå
íò ïîæ ìë úåéäì ìåáñì ìåëé äéä àì éë íúà íéàåø àìä ,ïåöø úåòéáùá
ãåòå ,òâø øáåò åðéà íðîà !êåìëìäî àåä ãîåò óåñ óåñå ,êåìëìäå èéèä
ìë áëùì åì äù÷ 'éäù äàøðë ,'éðùä åãéö ìò õåáä êåúá áëåù øáë íòô
øúåé åì 'éäé ïòîì éðùä ãö ìò ááåúñäå òâø í÷ ïëìå ,ãçà ãö ìò ÷ø ïîæ
!çåð
ìë áëùì åì äù÷ 'éä ,åìàä íéðåúòä éáúåë ìù "äáåùúä ãåñ" åäæå
!.....éðùä ãö ìò êôúäîå í÷ ïë ìò ,ãçà ãö ìò ïîæä

äàåø äðä ,"íùä úøæòá" íéçéìöî øùà äáøä íò íéøáãä íä äëëå
ìåëéáë íéðåéìòá ãáò éì ùéù ãò éðà ìåãâ ë"ë éøä ë"àå ,"åì" íéøæåòù àåä
êøãë àìù çéìöî éðà åãé ìòå ,éðùîùì ïëåî ãéîú ãîåòä ,÷æçå ìåãâ .òåãéë - úåàìôðå íéñð - ,òáèä
éìù éøëù àåä ,ãáåò àåä øëùá à"ë ,éìù ãáò åðéàù äæë ùé íðîà
éúøæòì àáä øéîè "çë" ãåò àåäùë äìéçúî :åðééäã .úåøéëù åì íìùî éðàå
íâ æ"ò éãáåò íéåâä ìöà øñçé éëå) ,úåì÷ úååöî úö÷ ,"ñëî" åì íìùî éððä
ë"çàå ,(íúøæòì íéàáù ìéáùá íäìù æ"òì ñëî íéîìùîä íéåâ "òîåøô"
íâ úåùòì åúåà úååöì ìåëé éððäå "çëä" ìò èìåù éððäù ìåãâ ë"ë éðà øùàë
íéì÷ íéøáã ,úåøéëù åì íìùî éððä ,"íéñð" ,"ïòöðå÷" ,"ñå÷àô ñå÷àä"
.íìùì ò"à úåùøäì éðà ìëåà øùà
úñðëä úéáì úëìì ,íéøáã äîëá úáù øåîùì ìåëé éððä ,ìùîì
äðéù ,úåøéîæ øîæìå ùåãé÷ úåùòì !éúéú éëéäî - ãå÷øì íâ ,òéðàîàøòöì
?úåñåë òáøà ,úåöî ìåëàì çñô ìéìá øãñ êåøòì ìåëé éððä ,âåðòú úáùá
,!ùèéååãðòñ ãåò éøä "êøåë"î ãåò øáãî éîå ,!øåøî íâ åìéôàå ,!éàãååá
ïåà ,ïòùàè ïîäå êàìôòø÷ ìåëàì ,ïîä úåëäìå ùôçúäì éðà ìëåà íéøåôá
äîë íåöì íâ ,ú÷ñôîä äãåòñ ìåëàì ìëåà ?ô"ëäåé ,!ïäòù òèéá ?øåëéù
.ãåòå ãåòå ,óçé êìéìå úåòù
éðà çøëåî úáù úãåòñ éøçà ,ìùîì :øúååì ìëåà ìëä ìò àì ìáà
úåúùì - éøãð ìë éøçà !íéä ìà ìåéè úåùòì íâ íéîòôìå ,øàâéö ïùòì
íéøáã ,íéøåòùî 'éåùòä øëù úåúùì - ïîå÷éôàä éøçà ,òãàñ éî úö÷
øùà åìàë úååöî ùé íðîà .íäì øúååì "éðåáàãì" ìëåà àì á"åéëå åìàë
íéçåìùä ,éìù è-âä ìù ñòðæéáä úà ÷éæçäì óñë úúì èøôáå ,íìùì ìëåà
øùà íéøáãä àì" ,"ìåáâ" ãò ÷ø ìáà ,íéì÷ íéøáã íä åìà ìë ,åéðëåñå åìù
."êéøö éðà
äìéìç ,úîà ,éúáåç éãé àöåé éððäå ,"æòéâéìòø õðàâ" éððäù æ"éôì àöîð
ìù ìåãâ æåçà íò íìùî éððä ìáà ,øò÷éã'íéøòù äàî åà "øòøàîèàñ" àì
åøæç íìåë" ,äìéôàä éîé úùù úîçìî éøçà 'éä ïë äðä .éúøåñî à ,úååöî
ìúåëì úåòåáù åá ìçù úáùá íìåë åöø åìàë úåðåçöð éøçà ,"äáåùúá
"åðìùî" ùé éë åòîù äðä ,"ñ÷òùè" äîù åôçãå ,ñéñ÷òè íò ,éáøòîä
"íéñð" íéùåò äæá øùà íéìéäú àø÷ðä éãåñ ÷ùð åðì ùé ,ïééã äùîì øæåòä
÷òùè êì òéâîå - ïééã äùîì úøæò "äáåè äãåáò úéùò" ,åîìùì íìåë åöøå
.úåì÷ úååöî úö÷ íò äáåùú åùò àìéîî "!øéã-àð" ,áåè íåéì
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íéøöîî úàöé ïåæôçá éë
³ñîêèë þôêò¾ −õñ ,îê®³ öîïõìë êñ −× ,îòî¾ñ íïî í−¼¾−ë
öë ¼¾îí− −ëþ ,ó−þ®ô öîïõì íï öîïõìë î³îê ó³ñ×êî ó−þ®ô
.š"íñ¾í ñ"×¼ ,ñêþ¾− ñ¾ öîïõì íï ,þôîê íìþš
µñîí −× öî×ñ³ êñ í½îòôëî îê®³ öîïõìë êñ −× (ê
±îþ−³ −³þôê¾ µþð ñ¼ .ñêþ¾− −šñê ó×õ−½êôî ’í ó×−òõñ
íþïì¾ ì−×î³ íþ−ë (’¬ ¹ð êôî−) êþôèí ³−¾îš ñ¼
í−í¾ íþ−ë íôîð îò−êð .ó−òîþìêñ íþïì êñî ó−òî¾êþñ
ñîðè þëðñî ,−ì®ò í−í− íïî ,îòôï í−í íï −× ,í−í−¾ íþ−ëñ
,−ì®ò í−í−¾ ö−ò¼íî .öëíî ,öôï ³î×−þê µ−þ® −ì®ò óî−š íï×
ó³−−í þë¼¾ñ (ë"− ’−½ −þìê êôîìò³) ¾þðôë þêîëô
ñêþ¾− (í"ô ’−¼¾−) ð"íí ,’î× óðê −òë −ð− ñ¼ ó−¼¾îò
êñ −× šî½õí þêîëô íï −õ ñ¼î .ó−ôñî¼ ³¼î¾³ ’íë ¼¾îò
í−í êñî ó−ò¾ î"ðþñ ó−þ®ôë í−í¾ îô× ñ"þ ,öîïõìë
êñî ,îê®³ öîïõìë îô× íñîêèí −îíî ,µ× ñ× ³îñèí ³î×−þê
ë"òñ öî−ëî ,ó−¼ë¾ñ šþ ñëëë í−í¾ îô× öî×ñ³ í½îòôë
þë×¾ ó−êîþ îòìòê¾ îô× µþê³− íïí ³îñèí šþ ,íò¾
ó×−òõñ µñîí −× ,³î×−þêíñ ó¼¬í þêëôî ,ðêô ðêô µþê³ò
íïñ µ−þ®î ,−ì®ò í−í− ö× óêî ,ñêþ¾− −šñê ó×õ−½êôî ’í
ó−¬õî¾ õ"½ í¾ô ìô¾− .öëíî ,öôïí ³î×−þê
ö−ë ñðëí ¾−¾ êñê ,ìë¾ šþ êîí öîïõì ³ôêë (ë
ö−ëñ ,î−þìêñ¾ óîšôí öô þôîñ× óîšôí öô ½Öò êîí¾ óðê
³ê−®− ³¼ëî ,î®õì ïîìô ñê ¼−èíñ î³šî¾³î î®õì¾ öîïõì
ó¼ −× öîïõìë í−í êñ ,óí−òõñ šþ öò¼í µñí¾ −õñ ó−þ®ô
ð−³¼ñ ñëê ,óí−òõñ µñîí¾ öò¼í ñê ¼−èíñ îïõìò ñêþ¾−
ë−³× ö×ñ óí−þìêñôî óí−òõñô í−í³ íò−×¾í¾ ë"ë êîëñ
’í óí−òõñ µñîí −× î×ñ³ êñ í½îòôëî îê®³ öîïõìë êñ −×
,ö³¾þõë þš− −ñ× ,ó−½ò í¾¼ô ³ðèí .ñêþ¾− −šñê ó×õ−½êôî
öîêèíñ þï¼−ñê ’þë í¾¼ô ³ðèí ,ê"þèí î−ëê ó¾ë ñêþ¾− ³ñîêè þõ½ë
½ñš¼ñõ þï¼−ñê −ëþ

š−õ½ô ó³î×ï í−í êñ ó−þ®ô ³ñîêèë¾ −õñ (è
îþôê −× ,’−ôþî ³îëš¼ë µñ−ñ î×þ®îíî ,íôþ ð−ë óê−®îíñ
ó³ñ×êî ¾"ô× öîïõìë µñîí ìþîë ñ×î ,ê"íñ ìîëïñ µñò
ñ×ô öî¼í šþô³ò¾ þìê íòîþìê íñîêèë ñëê ,öîïõìë ó³îê
íôþ ð−ë îê®−¾ ó³î×ï š−õ½− íïí ñìí ³îñè µþîêë ñ×î
ìñ¾−î ³¾þõ þš− −ñ× .öîïõìë êñî íëš¼ë êñî þî¾−ôë

ê−¾îš í¾ší (’è ¾îþð íþ−¾¼ í®ô ó−ì½õ ³×½ô) š"íñ¾ë
:ñ"ïî íñîðè
êñ¾ óî¾ ñ¼ ,íô óî¾ ñ¼ í³îê ö−ñ×îê îòê¾ îï í®ô
µñô óí−ñ¼ íñèò¾ ð¼ ±−ôìíñ îò−³îëê ñ¾ óš®ë š−õ½í
íë−½ ö³ò¾ íô ñ¼ ³î¾šíñ ¾− .í"ëší ó−×ñôí −×ñô
ó−þ®ôë óíñ í−í¾ ³îþ−ìí öîïõìñ þ×ï í−í³¾ í®ô ³ñ−×êñ
îñ×− êñî ó−þ®ôô î¾þîè −× ±ôì êñ −× ³î®ô ³îè¼ îê−®îí¾
þëð íñîêè ö−ò¼ñ öîïõìí¾ íïô ³î¼ô¾ôí þ¾ê ,íôíô³íñ
ñ¼ þôê¾ ê−ëòí −þëð× ,µõ−íë íêþò þëðíî .êîí ëî¬
öî×ñ³ êñ í½îòôëî îê®³ öîïõìë êñ −× íòîþìê íñîêèí
íêþ ³¾þõ îô®¼ šî½õë ,êš½−õí ³êï êñë êôñ¾ë ,’îèî
³î®ô î−ñ¼ ñ×ê³ ó−ô− ³¼ë¾ ±ôì î−ñ¼ ñ×ê³ êñ šî½õë
³î¾šíñ µ−−¾ êñ ,ó−þ®ô ±þêô ³ê®− öîïõìë −× −òî¼ óìñ
íïî ,í®þ³î ê−¾îší ³êïë −"¾þ ¾−èþí þë× −× ,îï ê−¾îš
ñ¾ êñê í−í µñ¾ êñ öîïõìî ,’î× öîïõìë −× ,−"¾þ öî¾ñ
þ¾ê ,’îèî ó¼í ñ¼ ó−þ®ô šïì³î þôîê êîí ö×¾ ,ó−þ®ô
êñê í−í µñ¾ êñ öîïõìî ¾þ−õ¾ íôë ñ"ï −"¾þ šõ½ −ñë
îò−ê öîïõì −êðîð ,îï ê−¾îš ±þ³ñ −ð× ö× ë³× ,ó−þ®ô ñ¾
öîïõìí¾ öê×ë ñëê ,ñêèòí ð®ô êîí öîïõìí¾× ê³î−ñ¼ô
−òëñ ó³îê îþþì¾ ó³ôì ñ¼î óõê ñ¼¾ ,í−í ó−−þ®ôí ð®ô
ê−ëí ö× −"¾þ ¾þ−õ¾ îô×î .ê³î−ñ¼ô îíï ,þíô þíô ö−þîì
ðîôñ³ ,ó−þ®ôñî ñêþ¾−ñ öîïõì ñî×− ,³ê®− öîïõìë −× ,¬îšñ−ë
í³¼ô þîôê ,îòî¾ñ ëñ× ±þì− êñ ñêþ¾− −òë ñ×ñî ,þôîñ
ñëê .ñ"×¼ ,öîïõì í−í êñ ñêþ¾−ñî öîïõì í−í ó−þ®ôñ
ó¾ ñ¼ þôê −þí¾ ,ñêþ¾−ñ í−í öîïõìí¾ ¼ô¾ô îï êš½−õë
óí−ñ¼ íñèò¾ ð¼ ±−ôìíñ îò−³îëê ñ¾ óš®ë š−õ½í êñ¾
êñ¾ îë íòîî×í þ¾ê ,óñêèî í"ëší ó−×ñôí −×ñô µñô
½½ô¼þô îë î×ñí¾ ëþí µþðë ±−ôìíñ š®ëí š−õ½í
³î×î½ô î¼½−î ë−³×ð× ,í"ëší óí−ñ¼ íñèò ó¾ ³î×î½ñ
öîïõìë êîíí µþðë î×ñí −× ,óôî− óí−òõñ µñîí ’íî ’î×
±−ôìí¾ óþ¬ í"ëší óí−ñ¼ íñèò ó¾¾ ³î×î½ñ îêëî íëþí
ñ¾ íï öîïõìî .íô¾ ó³ê−ë ³î−íô þêë³ò íïô þ¾ê ,óš®ë
þôêò¾ îô× ,½½ô¼þë í−í ó−þ®ô ñ¾ öîïõìð ,í−í ñêþ¾−
í−í íï ³î×î½ñ ½½ô¼þôð öîïõìí ñëê ,½½ô¼þô î¼½−î
−ëþñ í−ñ êþ−ë½ ö×î ,ê³×îðñ ö−−¾îš êþðí ê®ôò ,ñêþ¾−ñ
¬îšñ−ë êëîô× ,í−í ñêþ¾− öîïõìð ê−ðíë íìþš öë ¼¾îí−
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í®îþ í"ëší¾ −õñ ,óòôïñ ±îì î×ñ− êñ¾ ñ"þ ,³îôîêë
êñ ë−³×ð îò−−í ,íô−ñ¾ íñîêè í−í³ íð−³¼í íñîêèí¾
,−òî¼ óìñ ³î®ô î−ñ¼ ñ×ê³ ó−ô− ³¼ë¾ ±ôì î−ñ¼ ñ×ê³
³ê®− öîïõìë −× þôê ×"ìêî ,³îñèí ïôþ êîí¾ ¼ô¾ôð
óíî ,íñîêèí ïôþ êîí í®ôí¾ íïô ¼ô¾ôð ,ó−þ®ô ±þêô
î−ñ¼ ñ×ê³ ó−ô− ³¼ë¾ ,µ× þîê−ëíð êñê ,ö−þ³½ð −³þ³
¾− −³×êð ,³îñèí ïôþ êîí í®ôíð þôîñ× −òî¼ óìñ ³î®ô
,³îñèí óñ¾ò êñ ö−−ð¼¾ −õñ ,îò−ðîþôî îò−−ò¼ −ô− þî×ïñ îòñ
í®ô ñî×êñ µ−þ® ×"¼î ,ó−þ®ô ±þêô ³ê®− öîïõìë¾ −õñ íïî
öôïë ¹ê þôîñ× ,ó−þ®ô ±þêô µ³ê® óî− ³ê þî×ï³ ö¼ôñ
êí− êñ¾ −ð×î ,óñî¼í ³îôîêë ðîþôò êñ¾ öîþ×ïñ ,³îñèí
íñîêèí êí−¾ −ð× ,îò−³ëî¬ñ íï¾ ,³îñèí µþîê ê¾ôñ îò−ñ¼
öîôðší ³ôê ³õ¾ .ó−þ®ô ³ñîêè× êñî ,íò¾−ìê ïêð ,í³¼ë
íï ö−ò¼ë µ−þêí¾ ¾"−−¼ ê"ñ ¾îþð îò−³¾þõë

öîïõìë ³ê®ñ îìþ×îí¾ ó−þõ½ë ê³−ê¾ íô õ"¼ (ï
íþí¬î í¼ð ±þêí íêñô ð−³¼ñ ñëê ,ó−þ®ôë î¼š³¾− êñ¾
þ−¾í ³×þë ì½õ ñ¾ íðèí .öîïõìñ µ−þ® ö−ê ³îñèë îšþ−ô¾ þìê
³"−íï¼ë êëí öî−ñèë êîë− µ¾ôí

,³î−ì®ò íñîêè í³−í êñ íòî¾êþí íñîêèí¾ −òõô (ð
íñîêèí ö−ò¼ í−í µ×î ,í¼¾ñ šþ ó−ñêèò î−í êñ −þí¾
êñî ,þëî¼ ð−ôî ,í¼¾ñ ¼−šþë íêþò¾ šþëí þîêñ íôîð
í−í µ×−õñ ó−−š −ð−ô³ þëð íòî¾êþí íñîêèí í³−í
êîí −ð−ô³ ó−−š îò−ê¾ þëð ñ× −× ,×"è öîïõìë ó³ê−®−
íñîêè êîí¾ íòîþìêí íñîêèí ñëê ,í¼¾ñ ³îþ−íôë þëî¼
þëðñ í−í− êñ µ×ñî ,ó−−š ð−ô³ šþ ,ññ× −îò−¾ −ñëô ³−ì®ò
êô¾ êþ−î í¼¾ñ êîí¾ þëð ñ¼ íþîô öîïõìí −× ,öîïõì íï
îò−ê í¼¾ñ îò−ê¾ þëð ñëê ,î−¾¼ô þíôô µ×ñ ,öôïí þîë¼−
šþõ ñ"þíôíñ ñêþ¾− ì®ò .ðîêô ó−þêîëô îñêí ó−þëðíî þíôô
ï"ô

öíî ,óíñ îìõ³½ò¾ ëþ ëþ¼í −òõô í³−í öîïõì¾ (í
ð−³¼ñî ,öîïõìë îê®− µ×ñî ,þëðôë ¹èò ñêþ¾− −òëñ î−í íôí
’õ ö³òî− ³ëíê .öîïõìë µñ−ñ î×þ¬®− êñî ó−þè îñëš³− êñ
ó−¬õî¾

óþè íï óòôï −òõñ ñêþ¾− −òë îê®− ó−þ®ôô¾ öî−× (î
¹î½ ñ"ïì îþôêð êô¼¬ îò−−íî ,íô−ñ¾ íñîêèí í³−í êñ¾
îðþô− êñ¾ ³ìêî ’î×î íôñ îññí ³î¼îë¾ ’è ì"ë−þê ³îëî³×

ìù åçåìùù ïàëî àìà ,ïéèçåù íìåë éëå é"ùø áúë ,íéáøòä ïéá ìàøùé úãò ìä÷ ìë åúåà åèçùå [à
,äæ ãåîéì øîàð íùù à"î óã ïéùåãé÷ úëñîá àøîâä ìò ïëå é"ùø ìò äù÷ äøåàëìå ,ë"ò ,åúåîë íãà
ìëì ç÷åì ãçà òîùîã ,úåáà úéáì äù ùéà íäì åç÷éå àø÷á íã÷åî øîàðù äîî åäåãîì àì äîì
.ò"öå ,äçôùîä
äðäå ,çñôá ìàøùé úåùøá õîç àöîé àìù øåñàì àåä äæ åàì ,íëéúáá àöîé àì øåàù íéîé úòáù [á
õîç äð÷ ïë íà àìà àöîé àìå äàøé àì íåùî ä÷åì åðéàã 'â äëìä õîç 'ìäî 'à ÷øôá ÷ñô í"áîøä
,åúåùøá åçéðä àìà åøòéá àìå çñôä àáå çñô íãå÷ õîç åì äéä íà ìáà ,äùòî äùòéù éãë çñôá
'îâá éøäã äù÷ äøåàëìå .äùòî äá äùò àìù éðôî äøåúä ïî ä÷åì åðéà ïéåàì éðù ìò øáòù ô"òà
åìéôàã òîùî ë"à ,äùòì ÷åúéðä åàì éåäã íåùî úå÷ìîî ïéåàì éøú éðäì äì èòîéà ç"ö óã íéçñô
.ò"öå ,ä÷åì åðéà äùòî äá äùò
àîãá ïåùîèúå àáåæà úøñéà ïåáñúå ïúðåé íåâøúáå ,'åâå óñá øùà íãá íúìáèå áåæà úãåâà íúç÷ìå [â
,åäåãîì ïëéäîå ,ñøç éìë óéñåä äîì á"ö äæ øáãå ,ñøç éìë àåä àøçôã äðååëäå ,ì"ëò "àøçô" ïîáã
.ò"öå
úëøòîä ìà ñ÷òôä é"ò çåìùì íéìåëé úåáåùú
:ñòøãàä ìà åà
16 Lizensk Blvd. #102, Monroe NY 10950
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.çéìù é"ò âåøäì äååéö
øàîèàñã è"éøäî äáéùé ë"äà 'áä
íåùî àëéà øëùá à÷åã øùôàã õåøéú 'éà ùøãîä éùøôîá
,äøéáò øáãì çéìù íåùî àëéì øëù àìá ìáà ,äøéáò øáãì çéìù
øáãì çéìù ïéà øéôù ë"à øëù àìá 'éä úåãìéîä éáâ éëä ïëìå
.úåçéìùä é"ò åîöò øèôéîì åìëéå ,äøéáò
áéåè ïéîéðá
úà âøä åðéáø äùîù ùøãîá àúéàã äî ìò åðéù÷äù äî ìòå
íùá âøäù ãçàá äúéî áåéç àëéà íà ò"öå ,ùøåôîä íùá éøöîä
.ò"öå ,ïéâøåää ììëá äæ íàä ,ùøåôîä
àéáäù 'ä úåà 'î úëøòî à"ãéçä ÷"äâäî éôì ùáã øôñá 'éò
.íùä íò âøåäá áééçã ïãù ç"ö ïîéñ á"ç úåðè÷ úåëìä ú"åùî
ãòéøô .á .ç
áøäå æ"ò áúëå ,ì"ðë àéáäù à"ãéçäì íéîçø àñë øôñá 'éòå
ùéã èåùô øáãä ìáà ,àöåéëå úå÷ìî ïéðòì øùôà êøã äøîà ì"æ
.íéîùä ïî ùðåò åì
øàîèàñã è"éøäî äáéùé ë"äà 'áä
çéìù é"ò âøåäù áúëù í"áîøä éøáãî 'éàø àéáäì ùé 'åàëì
.øåáéã é"ò ù"ë ë"à ,íéîù éðéãá áééç
øàîèàñã è"éøäî äáéùé â"é 'áä
ìéáùá äúéî áééç 'éä éøöîäù úåôé íéðô øôñá àúéà äðä
íéé÷úð íà ô"ðîî ë"àå ,åðéáø äùî åâøä ïëìå ,ùéà úùà ìò àáù
äúéî äæ éøä ë"ò ë"à ,íùá åðéáø äùî úâéøä éãé ìò äúéî äæá
,ì"ðä éøöîäë äá íéùðòð åæ äúéî é"ò éøäù ,æ"ò íéáééçå éòáãë
.äúéîä ìò àëéà áåéç ë"òã éàãå ë"à
øàîèàñã è"éøäî äáéùé ùèéååà÷øàî øæòéìà
'îâáå ,øåàéä ìò õåçøì äòøô úá ãøúå ìò åðéù÷äù äî ìòå
,äéáà úéá éìåìéâî õåçøì äëìäù ïðçåé éáø øîà àúéà â"é óã äìéâî
íùì äìéáè êééù 'éä êéà ò"öå .úåøéâ íùì äìéáè 'éäù é"ùø 'éôå
ïðéãîì úåøéâ íùì ïéìáåèù äî ìë éøäã ,äøåú ïúî íãå÷ úåøéâ
úåîáé 'îâá øàåáîë äøåúä úà ìá÷ì åàáùë ìàøùé åìáèã àäî
äìéáè ë"à çð ïá ïéã íìåëì 'éäã äøåú ïúî éðôì ìáà ,á"ò å"î óã
.ò"öå ,äîì åæ
,ùîî úåøéâì äðååëä ïéàã õøéú á"é óã äìéâîá ïáà éøåèä
.úåøéâ íùì é"ùøá äðååëä äæå ,äéáà éìåìâî õåçøì àìà
ìàøùéì åéäù õøéú íù ïáà éøåèä ìò úåäâäá íòè êåøáäå
íéëìî úåëìä í"áîøä ù"îë íøîò é"ò ååèöðù úåôñåð úåöî
é"ò åìà úåöî úìá÷ åðééäã úåøéâ øéôù êééù ë"à ,'à äëìä è"ô
.äìéáè
ãòéøô .á .ç

ïëãìéá øîàéå úåãìéîäì äòøô øîàù äî ìò åðéù÷äù äî ìò
íúåà âåøäì äòøô äåö äîìã àúéà äáø ùøãîá ,'åâå úåéøáòä úà
'åàëìå ,ë"ò íäî òøôéå åðîî ä"á÷ä òáúé àìù éãë úåãìéîä é"ò
íã êôåù áéúëã äîî ãîìðã úéùàøá äáø ùøãîá øàåáî àä ò"ö
äòøôì äéì éðäî äî ë"à ,äøéáò øáã çéìù ùé çð ïááã íãàá íãàä
àøîâáù ãåòå ,äøéáò øáãì çéìù ùé çð ïáì àä ,çéìù é"ò âøäù
íãàä íã êôåùã äæ àø÷î ìàòîùé éáø óéìé á"ò æ"ð óã ïéøãäðñ
øáãá àëéà äúéî áåéç ë"à ,ïéøáåò ìò óà äúéî áééç çð ïáã íãàá
,íéçåìùä íò çéåøäì äòøô äöø äîå ,äøéáò øáãì çéìù ïéà íâå
.ò"öå
éàã ,ô"ðîî ì"éù õøéúù è"ë úåà ÷"åãäî ãåã ïéðáá ïééò
ùøãîì àëéì ,øáåòä ìò ïéååöîã íãàá íãàä íã êôåùî ïðéùøã
úöò 'éä äæå ,êåôéäì ïëå äøéáò øáìã çéìù ùé çð ïááã 'éðéî
íà éøäã ,øåñéà àëéì ô"ðîî íäìã ,úåéøáòì à÷åã íååöì äòøô
.úåçéìù ìò ïéååöî ïðéà ë"à øáåòä ìò íéååöî çð ïáã øîàú
øåñéà 'éä äòøôìã ÷"ãøá àúéà úîàáã ,øúåé íù øàáîå
ïéà êééù àì êìîáã ,äøéáò øáãì çéìù ïéà íà óà ììëá çåìùì
'éä àì ë"ò ë"à ,åéøáã íéé÷ì íéáééåçî éøäã ,äøéáò øáãì çéìù
ìò ïéååöî çð ïá éøäã íééøáòä úà åâøäéù éøöîì úååöì
íäå åâøäé íäù úåéøáòä ìò úååöì åæ äîøòá àá ïëìå ,íéøáåòä
.øáåòä ìò úååöî ïðéà
øàîèàñã è"éøäî àúáéúîå äáéùé ïàîøòáéì ìàåé 'áä
äù÷äå ,ì"ðä õåøéú àéáäù äãîç éìëá 'éòå :úëøòîä úøòä
çìåùä ìò í"áîøä áúëù åîë ,áééçã ë"ò íéîù éðéãî àìä æ"ò
ùøãîä øîàù äî äù÷ éúëà ë"àå ,íéîù éðéãá áééç âåøäì çéìù
ù"ééòå ,äæî øåèôé êéàå íéîù éðéãî åðééäå ä"á÷ä òáúé àìù
é"ò íéîã úëéôùá à÷åã éøééî í"áîøä àîìãã øàáì êéøàäù
óà áééç åðéàã ð"äàã øùôà çéìù é"ò øáåò úâéøäá ìáà ,çéìù
.äøéáò øáãì çéìù ùé íåùî àëéì íà íéîù éðéãá
ïëì ,äøéáò øáãì çéìù ùé çð ïá ìöàù òãé àì äòøôù ì"é
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פרעה בעט זי ביי משה או אהר
ìééåå .øéî ïéà ïáééìâ åö ïãéà éã èñåìôðééàá ïáàä ïáàä ééæ ñàåå
ïåô øòôòùàá øòã è-â æà - èâàæòâ ïåà ïòîå÷òâ æéà äùî ïòåå
ïèìàåå òøòèìò éã áéåà ,êééà åö è÷éùòâ êéî èàä ïøòèìò òøòééà
?èáéåìâòâ ïãéà éã ïòã ïèìàåå øòèøòåå òðééæ ïòîåðòâðà èùéð

éã øòãðé÷ òùéãéà ïáòâøòáéà èìàååòâ èàä åðéáø äùî ïòåå
ïãéà éã ïåô òèñèìò éã ïôåøòâîàæåö øò èàä ,çñô ïáø÷ ïåô äåöî
.ú"éùä ïåô äåöî éã èâàæòâøòáéà ééæ ïåà
ééæ êøåã ïìàæ ïãéà æà ïòååòâ äëåæ íéð÷æ éã ïáàä ñàåå èéî
?ïøòåå èæééìòâñéåà

ïòîåðòâðà ïáàä òèìà éã ,ééæ ñàåå ,ééæ áéìåö ïòååòâ øàð æéà ñò
êéåà ïìàæ ïãéà éã à èâðòøáòâèéî èàä ñàã ïåà ,øòèøòåå ñ'äùî
.ïàè éåæà

æéà äåöî éã ,ïãéà òøòèìò éã ïôåøòâ øàð øò èàä ñàååøàô
?íòðééà ïãòé åö ïòååòâ êàã

æà ,ãåáë ïáòâôà êéåà ééæ ìòåå êéà - èâàæòâ ú"éùä èàä ñàã
çñô ïáø÷ íòã ïèëòù ïìòåå ïãéà éã æà ,ééæ êøåã ïééæ èòåå äìåàâ éã
.íéð÷æ éã êøåã

ïøàã íééá åðéáø äùî åö è÷òìôèðà êéæ èàä ú"éùä ïòåå ìééåå
åè ,ìàøùé éð÷æ úà úôñàå êì ,äùî åö èâàæòâ ú"éùä èàä
éåå ïòååòâ ò÷àè æéà éåæà ïåà ,ïãéà éã ïåô òèñèìò éã ïôåøðòîàæåö
êàðøòã ïåà ìàøùé éðá éð÷æ ìë úà åôñàéå - :èâàæ ÷åñô øòã
.èáééìâòâ èàä ÷ìàô ñàã ,íòä ïîàéå èééèù

***
ïéà ïñòæòâ ïòðòæ øòãðé÷ òùéãéà ,èëàð çñô ïòååòâ æéà'ñ
òâéãðøòèéùøòã èøòäøòã êéæ èàä ìàîàèéî ,øòáåèù òøòééæ
ñò ,ïáøàèùòâ âðéìöåìô ïòðòæ íéøåëá éã !ãìàååòâ - - - ïòééøùòâ
èùéð êéæ èàä'ñ ïòëìòåå ïéà æéåä âéöðééà-ïééà ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà
.øòèéåè à ïòðåôòâ
ïòðàèùòâôéåà ãðéååùòâ-âéèñàä ïåà ,è÷òååøòã êéæ èàä äòøô
ñàâ øòøòèñðéô øòã øòáéà ïôàìòâñéåøà êééìâ ïåà ,èòá ïééæ ïåô
ïåà äùî êéæ èðéôòâ åàåå" – ìå÷ ïééæ èéî èùéð éåå - ïâéøùòâ ïåà
!!äùî !!äùî "?ïøäà
è÷å÷òâñéåà ñò èàä êòìøòãðé÷ òùéãéà ïåô ïâéåà éã ïéà
òðééæ èéî èééìâàá íåøà èôéåì ïééìà èòèñòéàî ïééæ éåå ,ùéîà÷
éã ïèéîðéà ñòãìàååòâ èëàî ïåà èééøù ,èëòð÷ òâéãðòôéåìëàð
,åèñëåæ ïòîòåå" ,íàæà÷øàñ èéî ,èâòøôòâ íéà ééæ ïáàä ,èëàð
"?äòøô
.øòãðé÷ éã èøòôèðòòâ "âéðò÷" øòã èàä ",äùî êåæ êéà
ïåà èàôù èéî èøòôèðòòâ íéà ééæ ïáàä ",øò èðéåàåå àã èà"
.åàååùøòãðà õòâøò âéãðòæééååðà øòøòãòé ,øòèëòìòâ
øò èàä ,êéìãðò æéá ,âéãðòëåæ øòèééåå íåøà èôéåì âéðò÷ øòã
.ïòðåôòâ íéà
äòøô èàä ",íéøöî ìòðù èæàìøàô ïåà óéåà èééèù ,êéâ"
.èáéåìøòã

øàôøòã íéð÷æ éã øàô ïìàöàá ìòåå êéà - èâàæòâ ú"éùä èàä
íìëùá íéðéáî íðéàå íéðè÷ íãåòá ù"øéå äøåúá åéðá úà êðçéù êåðéçä ø÷éò
òùøì íâã òùø ïáì äáåùú æîø ïàë ùøãîá ,'åëå øîàì àåää íåéá êðáì úãâäå
äî òùøì äáåùú æîøî ìåàùì òãåé åðéàùá êéà ì"öå ,éì 'ä äùò äæ øåáòá áéùî
éàä ì"æç åäåùøã øáëå àåää íåéá êðáì úãâäå ì"ö àø÷ä óåâá íâå ,ïàëì åðéðò
íé÷éæçîä íéîìùå íéàøé úåáàî íéîòô äáøä ä"åòá éë ì"ðå .àåää íåéáã
,ååéâ øçà êéìùä 'ä úåöî úàå åîì âòìé åéúåáàì øùà äæë òùø ïá àöé íúîåúá
éîéá íäéðá ìò íéçéâùî íðéàù ,íîöò úåáàá éåìú øìå÷ä éë åðéãîìé ïåéñðä ìáà
íäéìò äååöîë ,íéîù úàøéå äøåú øåà ïåëùé êøã íãîììå íáì ìò íåùì íäéøåòð
åäéãîìé øáãì ìéçúéùî ì"æç åùøãå ,íá øáãì íëéðá úà íúåà íúãîìå äøåúá
àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì êåðç áéúëå ,úåðåùì øàù ãåîìéù íãå÷ ÷"äì
íãå÷î ,åúðåáúå åìëùá äìàù ÷éîòéå ïðåáúé àìù ãåòá åëðçì êéøöå ,åðîî øåñé
íøèå ,'ä úøåúá åùéçëé øùà úåñøå÷éôàå úåðéî éøôñ íéðåöéç éøôñ äàåøù
íäéô íéîùá åúùå ,ì"æç éøáã ìò íéâéòìî íéúéçùî íéðá íéòøî òøæ íò øáçúé
ìå÷ì åéúåáà ìå÷ì òîùé àì æà éë ,äîä õøàá øùà íéùåã÷á õøàá êìäú íðåùìå
íéæéøæä ïî úåéäì êéøö ïëì ,íéòåèì íúåà áùçéå âòìé åîì íâ ,åéøåîå åéøåä
åìãâé æàå ,øå÷çì íìëùá åøòðð íøè íéðè÷ íéðá áìá ïîåà úðåîà ÷å÷çì íéîéã÷î
äæå .åðîî øåñé àì ïé÷æé éë íâ æà ,ì"æç éøáãå 'ä úøåúáå ìàøùé úðåîàá åçéøôéå
åðéàù ë"ë åúåðè÷á àåäù ïîæá ,àåää íåéá êðáì úãâäå øéäæîù àø÷ä úðååë ì"ð
úðåîà åáìá ÷æçìå åøøåòì éåàøä ïî æà ,ììë ïðåáúäì ìëåé åðéàå ,ìåàùì òãåé
áåèì åðéìò åúçâùäå åéúåàìôð åéúåøåáâ 'ä úåàéöî ìò íéúôåî åì úúìå ,ìàøùé
ïáì æîø ïàë ùøãîá øîàå ,êëì øùëåî ïîæä æà ,àåää íåéá åðééäå ,íéîéä ìë åðì
÷åçù êøãá ìàùéù òùø ïá àöé óåñáì ,ïîæä øåáòéå äëë äùòé àì à"ë ,òùøä
àìå éì 'ä äùò äæ øåáòá åì áéùäì çøëåî 'éäúå ,íëì úàæä äãåáòä äî ìåúéäå
.ì"ðë àì

øôåñ áúë
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אשר לא ידע את יוס
èéî êéæ øéî ïòðàîøòã ,í"éááåùä éîé éã ïëàåå òâéèöòé éã ïéà

ïùàìøàô èøòåå ñàåå úåàð÷ ïåô øòééô øòã

äëåæ ïáàä øéî ïòåå ,í"éááåù ïåô íéúáù òðòáéåäòâ éã ïåô èôàù÷ðòá

äðçî øòæðåà ïéà êéæ ïáàä èééäðòâðàâøàô òâðàì èùéð éã ïéà

ùåã÷ä åðéáø ïøî ïåô àúåðîéäîã àìöá ïééæ åö óôåúñî êéæ ïòååòâ

úàð÷ ïåô øòééô à èðòøáòâ èàä õøàä øòééæ ïéà ñàåå ïãåé ìéô ïòðåôòâ

ïé÷ôðã àøåðã ïé÷å÷éæ ,øòèøòåå òâéìééä òðééæ ïøòä ïâòìô øéî ïåà ,ò"éæ

äðåîàä úøé÷ò òèñòãðéî òãòé ééá ,øåãä úåöøéô éã ïâò÷ úå÷áö 'ä

èàä øò åàåå úåøåú úåãåòñ ùìù òâéãøòééô éã ,ïáøáø ììîî íåôî

ïòî æéà õøàì õåç ïéà ééñ ïåà ìàøùé õøà ïéà ééñ úãä úøé÷ò øòãà

ïòãéà øòèðæéåè ïòååòâ øøåòî ïåà ,øòöøòä òùéãåé ïùàååòâñéåà

äãéâá òãòé ,úåàáö 'ä úàð÷ ïòååòâ àð÷î ïåà èæéåøáòâôéåà ïøàååòâ

.äáåùúì

òôøàù à ïôåøòâñéåøà èàä é"à ïéà ïòééèøàô òæòéâéìòø éã ïåô
,úåàçî ïâò÷øòã èøòäòâ èàä ïòî ïåà ,äðçî øòæðåà ïåô òéö÷àòø
åðöøàá úãä úøé÷ò ïåô äøéæâ òãòé ïâò÷ ïøéèñòèàøô èâòìô ïòî
úîåç ïéà äöøéô òãòé ïâò÷ ïñàâ éã ïéà ïèà÷àìô ïâðòä ïåà ,äùåã÷ä
ïáàä øãâ éöøåô ïòåå ,äðçî òðòâééà øòæðåà ïéà úåòéðöä
éîçåì ìéô ïòðòæ äðçî øòæðåà ïéà íéîòä úàîåè éã èâðòøáòâðééøà
.úåöøéô òìà éã ïâò÷ úéðçáå áøçá ïòîå÷òâñéåøà úãä úîçìî

ñàã ,ç"ëùú èðéæ øàé âéöøòô øòáéà ïôàìøàô ïéåù æéà ñò
äøåú úåãåòñ ùìù òâéãøòééô éã èøòäòâ ïáàä øéî ñàåå ìàî òèöòì
úà òãé àì øùà øåã øòééð à ïòðàèùòâôéåà ïéåù æéà ñò ,ï'éáø ïåô
ãåñé ÷éãö íòã ïåô íéøåáéã òâéìééä éã èøòäòâ èùéð èàä ñàåå ,óñåé
ìàæ ïòî èìà øàé âéöëòæ ïééæ ñðèñâéðééååîåö ïéåù óøàã ïòî ,íìåò
ïâéìééä íòã ïåà ,úåøåú úåãåòñ ùìù òâéãøòééô éã ï÷ðòãòâ ïòðò÷
òâéãøòééô ïåà ,úåàøåð úåéëá éã èéî úåãåòñ ùìù ñð'éáø íòðåô ãîòî

ïâò÷ ïòååòâ äçåî ùà úåáäì áöåç ìå÷ à èéî ïáàä íéðáø éã

.øòöøòä òùéãåé èîàìôòâôéåà ïáàä òëìòåå íéøåáéã

ïòðàîøòã êéìèðëòåå èâòìô ò"éæ ÷"äéáø ïøî èøôáå ,íéùòî òøòééæ
òëéì÷òøù éã ïâò÷ ùéìù úåòîãá ïééæ øøåòî ïåà úåøåú òðééæ ïéà
ñàã ïåà ,úåðåéöä äðéãî éã ïåô íéîù úåëìîá äãéøî éã ïåà äøéôë
'ä úàð÷ ïééæ àð÷î ìàæ ïòî æà èâðòøáòâðééøà êéåà æðåà ïéà èàä
.úå÷áö

éã êàð äãéøé ïééà ïòâðàâòâëøåã ïéåù øéî ïòðòæ ïàã èðéæ
ïåô úå÷ìúñä øòã êàð ïòðàèùèðà æéà äãéøé éã ïåô áééäðà ,òøòãðà
ñàåå ,è"ìùú úðù ïéà ÷éøåö øàé âéñééøã øòëòä øàô ò"éæ ùåã÷ä ïøî
÷éãö à ïåô äâäðä à ïà ,äôå÷ú òééð à ïòâðàôòâðà êéæ èàä ñìàîòã
øåã à ,óñåé úà òãé àì øùà øåã øòééð à ïòðàèùòâôéåà æéà ñò ,úîà

íéðéðò òìà åö èéé÷âéèìéâëééìâ à èôàëòâðà èàä èöòé øòáà

èùéð úîà ÷éãö ïéé÷ ìàîðéé÷ ïâéåà òøòééæ øàô ïéåù èàä ñàåå

éã ïåô ñéåøà èùéð íòðéé÷ èòîë ïéåù èîòð ñò ïåà óåãéâå óåøéç ïåô

äùåã÷ ïåà äãåáò ïåô óéøâàá ïéé÷ èùéð ùîî ïáàä ééæ ,ïäòæòâ

.ìàîà éåå äðçîá äîçìî ìå÷ ïéé÷ èùéð èøòä ïòî ,íéìë

.äøäèå

æéà ñàåå èìòåå éã óéåà ïøéñàô ïùéðòòùòâ òèñëéìøòãéåù éã

ïòååòâ äëåæ ùèàë ïòî èàä èáòìòâ èàä ùåã÷ä ïøî âðàì éåå

øòáéà êéæ èìòîåè èìòåå òöðàâ éã ïéà ,ìàøùé ììë ïöðàâ íòã òâåð

,äùåã÷ ïòååòâ òéôùî èàä ïééìà ñàã ,äøåö òâéìééä ïééæ ïäòæ åö

éã ïåô øò÷ìòô òìà ,úåîåàá úåøâúä øòééæ ïåà äðéãî òùéèñ'éðåéö éã

êéæ èàä ñò ,ïøéåìøàô êéåà ñàã ïéåù øéî ïáàä ïàã èðéæ øòáà

éã ïâò÷ èæéåøáòâôéåà ïòðòæ à÷éøòîà úìùîî éã ïåô ùàøá èìòåå

,ø÷ùä éëøã òìà éã äðçî øòæðåà ïéà êéåà ïèééøôùøàô åö ïáéåäòâðà

éã êøåã óéåà êéæ èìàä òëìòåå ,âðåøéâòø òùéèñ'éðåéö òâé÷òðèøàä

úçåô øéî ïòðòæ ïàã èðéæ ïåà ,èìòåå òöðàâ éã ïåô íéëøã òùìàô ïåô

ïåô ïééá ï÷åø èôéåä éã ïòðòæ ñàåå ,äøåúä ìâã ïåà äãåâà éã ïåô òöéèù

úåöøéô éã ïåà ,íéîù úàøé ïåà äðåîà ,äùåã÷ ,äãåáò ïéà êìåäå

éùàø ïåà í"éøåîãà òøòééæ ïåô äàøåä éã èéåì ,ïåãæ úìùîî íòã

.øáâúî øòî ñìà êéæ æéà øåãä

ééæ ïåà ,é"øù 'éðúð äìùîîä ùàø íòã èìòååøò ééæ ïáàä úåáéùéä
äðëñ à ïéà èìòèù ñàåå úåîåàá äãéøî òèñëéìøòãéåù éã ïà ïøéô

שנת תש ע לפ ק

פרשת בא

~~כא

אשר לא ידע את יוס
òðòôåøòâéåæà éã èéî êéåà ïåà ,ïìàðøåùæ ïåà ïòâðåèééö ,øòëéá

åö óéåà èùéð ïøòä ìòáä éàéáð òøòééæ .ìàøùé ììë ïöðàâ íòã

.úéãøçä úåãäé ñàã ï'îñ'øàô ñàåå ïòâðåèééö "òùéîééä"

ïôîò÷ ìàæ ïòî òæòéâéìòø éã ïöòäåöðà äçãä ïåà äúñä éøáã ïâéãòøô
.ñøòáàøà éã èéî ïöééø åö êéæ êøåã äðéãî éã øàô

ïéà ?åö ñàã ïòî èæàì éåæà éåå ,ùôðä ïåáùç à ïëàî óøàã ïòî
éã ìéãáäì ééñ ïåà òùéà'éåâ éã ééñ ,èìòåå òöðàâ éã ñàåå äôå÷ú àæà

òëìòåå âðåøéâòø øòðà÷éøòîà ïèéî êéåà êéæ ïòìâðàø íéðåéö éã

ïéà øàð ïåà ,äðéãî éã ïåô íéùòî éã øòáéà èìòîåè èìòåå òùéãåé

ïâò÷øòã ,íåìùä ïòîì ïééæ åö øúååî ñòôò ééæ óéåà ÷éøã à ñéåà èáéà

ïòðòæ øéî ñàåå ,æðåà ééá .ééøùòâ ïéé÷ èùéð ïòî èøòä äðçî øòæðåà

òæòéâéìòø òðééæ óéåà êéæ èôåøøàô íéøôåëä ùàø øòùéèñ'éðåéö øòã

èâòìô ïòî ñàåå ïåà ,úåðåéö ïâò÷ äîçìî à èéî ïøàååòâ ïâéåöòâôéåà

éã ïåô ïâéåà éã ïéà ïåà ,ïééæ øúååî èùéðøàâ íéà ïæàì ééæ æà íéôúåù

ïòî èøòä ,úåðåéö ïåô úå÷çøúä ïåô ïéðò ñàã ï'øæç âéãðòèù æðåà ééá

ïåà ,äøåúä éøîåù éã ïåô ïòîàð øòã èëòååùøàô èøòåå èìòåå òöðàâ

åö âéèëéåå øàô èùéð èìàä øòðéé÷ èòîë ,ïâòååøòã ïãòø èùéð øòî

áéåà ìééåå ,ùôð øòæðåà ïà èøéø ñàã æà ïñéåå ïôøàã øéî !?ïâééååù øéî

ïåô ïåéòø ïãòé ïåô ïééæ åö ÷çøúî êéæ ïééæ çéëåî ïåà ïãåé øàô ïòð'ùøã

æéà ñòôò æà ïîéñ à ñàã æéà ïùéðòòùòâ òëìòæà åö èìà÷ ïòî èøòåå

íéòùåô éã ïâò÷èðà äàçî òëéìèðòôò ïà ïòééøùñéåà ïåà ,úåðåéö

êéåà ñðééìà å"ç ïò÷ ïòî ïåà ,æðåà èéî âðåðòãøà ïéà èùéð

íéîù íù ììçî ïòðòæ òëìòåå íéôúåù òæòéâéìòø òøòééæ ïåà íéøôåëå

òù'éãéñç òðòôåøòâéåæà òöðàâ éã ñàåå úåòã éã èéî ïøòåå èôàëòâèéî

.åôåñ ãòå íìåòä óåñî

.èôàëøàô æéà èìòåå òùé'äáéùé éã ïéà èìòåå

ïò÷ øòëàååù ñìà ïøòåå úåðåéö ïâò÷ íéâééñå íéøãâ éã èééåå éåå

àùú éë úùøô ïéà èáééøù ñ"úç øòã ñàåå èðà÷àá æéà ñò

äðçî øòæðåà ïåô ìéô æà è÷àô íòã ïåô ïâééöøòáéà êéåà êéæ ïòî

äùî øàô èâàæòâ èàä òùåäé æà ,äðçîá äîçìî ìå÷ ÷åñô ïôéåà

ïéà úåáéùé òðòãéùøàô ïéà ïòðøòì íéøåçá éã ï÷éù åö êéæ ïáéåìøò

éåå êàæ àæà ïäåèòâ ïòî èàä áéåà æà ,ìâòä äùòî ïëàð åðéáø

à ïéà êéæ ïòðéôòâ ïåà ,äðéãî éã ïåô èìòâ ïòîòð òëìòåå ìàøùé õøà

æéà ñò ìééåå .äðçîá äîçìî ìå÷ à àã øòëéæ æéà ìâò à ïìòèùôéåà

êéæ ïòééøã ìééè ïåà ,úåðåéö èéî èòååò÷éôòâðà æéà ñàåå èôàùìòæòâ

ïà íéîù úåëìîá äãéøî àæà ïééâ êøåã ìàæ ïòãéà ééá æà êéìâòî èùéð

èàä '÷ä åðéáø ñàåå úåîå÷î òðòãéùøàô óéåà äðéãî éã ïéà íåøà

.äîçìî ìå÷ à ïøòä êéæ ìàæ ñò ñàåå íòã

èðééä ïòðòæ ïëàæ òìà éã ,.â.ã.à ìúåë íåö éåå ,ïééâ åö è'øñà'òâ
éáîåôá êéæ ïáéåìøò íéãáåëî íéùðà åìéôà ïåà ,èëàååùòâôà ïøàååòâ

ïéé÷ ïåô ìàøùé éìåãâ ïåô äàçî ìå÷ ïéé÷ èùéð èøòä ïòî øòáà
éã ïâò÷ äàçî òùéîòøåèù à èéî ïòîå÷ñéåøà ïìàæ ñàåå õàìô íåù

.óöôöîå äô äöåô ïéà ïåà ìúåë íåö ïééâ åö
éã øòáéà ååéøá à ïéà èáééøù ì"öæ øòâééà àáé÷ò éáø ÷"äâä

.øåã øòæðåà ïéà èééøôùòâñéåà éåæà êéæ èàä ñàåå úåðåéö ïåô äôéâî
ñàã æà ïãòøðééà êéæ ïìéåå òëìòåå òëìòæà ïàäøàô ïòðòæ ñò

æéåìá øàð ,ïòãåé òìéåàåå õðàâ ïòðòæ ééæ æà ,èàèù ïééæ ïåô ïùèðòî
åö äçåî ééæ ééá ïøàååòâ ïùàìøàô æéà úå÷áö 'ä úàð÷ ïåô øòééô øòã
éã èæàìøàô øòâééà àáé÷ò éáø èàä íòã áéìåö .íéòùåô éã ïâò÷ ïééæ
êéæ èàä èééö éã èéî æà èøéñàô ò÷àè èàä éåæà ïåà ,èàèù
.èàèù ïéà èéé÷ùéãåé ñàã èæàìòâñéåà

ñàã" éåå ïòâðåæàì òëìòæà èøòä ïòî ,èøéèàø÷ðàá ïéåù èàä íéæéðåéö
æéà ñò .øöéä úåìåáçú éã ïåô æéà ñðééìà ñàã ,"ìòåè÷à èùéð ïéåù æéà
÷øàèù éåæà ïòååòâ èùéð ìàîðéé÷ êàð æéà ñò ,èøò÷øàô è÷ðåô
ìàîðéé÷ ,èééö òâéèöéà éã ïéà éåå ïãåé ééá úåðåéö ñàã èééøôùøàô
áöî íåé÷ ïøàô èøéñøòèðéà ïãåé òùéãøç ìéôéåæà èùéð êéæ ïáàä

øéîàì øòáéøòã .æðåà øàô ìëùä øñåî òâéãìàååòâ à æéà ñàã

ïãåé òù'éãøç ìéôéåæà èùéð ïáàä ìàîðéé÷ ïåà ,èðééä éåå äðéãîä

éã ï'øæç øéîàì ,øòééô ñàã ïùòìøàô äìéìç êéæ ìàæ ñò æà ïæàì èùéð

,èðééä éåå äðéãî òùéèñ'éðåéö éã ïåô ïåèìù ïøàô úåéøçà ñàã ïâàøèòâ

é÷éãö òâéãøòéøô éã ïåô èøòäòâ ïáàä øéî ñàåå íéøåáéã òâéãøòééô

ïåà úåáæåë úåòã èéî èòååò÷éôòâðà ïòðòæ ïìàðøåùæ ïåà ïòâðåèééö òìà

òðééæ ïéà ïééæ ÷ñåò øòî ïôøàã øéî .ì"öæ ÷"äéáø ïåô èøôáå ,úîà

ñàã ïåà ,øòãðé÷ òùéãåé øòèðòæéåè òâéìãðòö ï'îñ'øàô ñàåå äøéôë

ñàåå ,ááì áéè ,ìàåé éøáã ,äìåàâä ìò ,äùî ìàåéå íéøôñ òâéìééä

èéî ïà êéæ ïòðééì òëìòåå äðçî øòæðåà ïéà êéåà ïééøà øòãééì èâðéøã

éåå .ïòîòøàååðà êéåà æðåà ïò÷ ñàåå øòééô ïìéå÷ éã êéæ ïòðéôòâ èøàã

שנת תש ע לפ ק

פרשת בא

~~כב

אשר לא ידע את יוס
ùìù ñð'éáø íòðåô ãìéá ïâéèëøàô íòã ïìééöøòã ééæ ïåà øòãðé÷

ïåô ùãå÷ ùà íòã øòãðé÷ òøòæðåà øàô ïìééöøòã øéî ïôøàã êéåà

èàä ñàåå äùåã÷ä úàøùä éã ïåà äøåú í"éááåù ïåà úåãåòñ

øùôà ,äðçî øòæðåà ïéà èðòøáòâ ìàîà èàä ñàåå úå÷áö 'ä úàð÷

òèøéãøà÷òø ïåôøòã ïøòä ïòî ïò÷ êéåà .ã"îäéá ïéà èùøòäòâ

èòåå ñàã ïåà ,ïøòåå ïùàìøàô èùéð øòééô ï÷ðåô éã ïìòåå íòãëøåã

úåáäì áöåç ìå÷ íòã ïåô âðàì÷ôà ïà ïøòä êàð ïò÷ ïòî åàåå ñôéòè

.èéé÷ùéãåé ééá ïèìàäøòã æðåà

èùéð ïöðàâðéà æéà ñò ,'éàøì äòéîù äîåã åðéà æéà ñò ùèàë ,ùà
äëåæ ïáàä øéî ñàåå íòã åö íîåã à ïåô èøòä ïòî ñàåå ïåéîã ïéé÷
ñò øòáà ,èùéð êééìâøàô íåù ïéé÷ æéà ñò ïåà ,âéãòáòì ïòæ åö ïòååòâ
ïåà úåìå÷ à øàô ñàåå èéî âéãðøòä óéøâàá òìò÷éèù à êàã èéâ
äùåã÷á ïøàååòâ èâàæòâ ïòðòæ ùãå÷ éøåáéã éã úåøøåòúäå úåéëá
.äøäèå

ïæàì ïòî óøàã ïòðòøá øòèééåå ìàæ øòééô ñàã æà ïòî ìéåå áéåà
éã íùä éììçî éã úãä éñøäî éã ïâò÷ äàçî ìå÷ òâéèëòî à ïøòä
èòåå ñàã ,íéôúåù òæòéâéìòø òøòééæ èéî íéðåéöä íéøôåëå íéòùåô
òìà éã ïåô ïééæ ìãáúî âéãðòèùìåô êéæ ïìòåå øéî æà ïòâðòøá êéåà
òöðàâ éã ï'îñ'øàô òëìòåå ïæééø÷ òùéèñ'éðåéö ,òù'äáéùé ,òùéãéñç
òëìòåå ,äøåú òùéèñéðåéö ïåà úåãéñç òùéèñ'éðåéö øòééæ èéî ,èìòåå

ïòî èàä úåðåéö ïåô íéðéðò éã ééá æà ïñòâøàô èùéð ïøàè øéî

òøòééæ ïéà ïòðøòì ïòééâ òëìòåå äðçî øòæðåà ïåô øòãðé÷ åìéôà ïâðàô

ï'éáø ïâéìééä øòæðåà ïøòä ïâòìô øéî ïòåå ,ïøòøè ïëééè ïñàâøàô ìàîà

ïòðòæ òëìòåå ï'úåãéñç òâéæàã éã ééá ïòîòøàåå êéæ âéãðìòåå úåáéùé

,íéîù úåëìîá äãéøî éã ïâò÷èðà úåàøåð úåéëá èéî ïøòîàé ò"éæ

.úåáæåë úåòã èéî èòååò÷éôòâðà

áëòî æéà ñò ïåà ,øòãðé÷ òùéãåé ìéôéåæà è'ãîùòâñéåà ïáàä òëìòåå
êéåà æðåà ééá ñàã èâòìô .ìàøùé ììë íòã ïëñî æéà ïåà äìåàâ éã

í"éááåùä éîé

.íéà èéî ïòðééååèéî ïâòìô øéî ïåà õøàä ïåô ñòðåøèñ òôéè éã ïøéøðà

èùéð ïéåù èàä òëìòåå øåã øòöðàâ à ïñ÷àååòâôéåà ïéåù æéà ñò

æà ïøàååòâ èôîòèøàô ÷øàèù éåæà ïìéôòâ òøòæðåà ïòðòæ éåæà éåå

øéî ñàåå úåøøåòúä úåùøã ïåà øñåî éøáã òâéãøòééô éã èøòäòâ

èøéñøòèðéà ñò ,ïùéðòòùòâ òìà éã âéèìéâëééìâ ïà ïòî è÷å÷ èðééä

ïòî æà ,àèçé àìù ïáä äùòé äîå ,ïøòä åö 'éëæ éã èàäòâ ïáàä

úåàîåè òøòãðà òøòééæ ïåà ,éáëù éèåèéç ,úåîåàá äãéøî øòééæ èùéð

ìàæ ïòî æà íòã ïà ,èìòåå òð'àîè àæà ïéà ,ìôù øåã àæà ïéà èáòì

éìòáå íéãéâî òðòôåøòâéåæà òìà éã èùéð èøòä ïòî ,úãä úøé÷ò ïåô

éëøã éã ïòåå èøôá ,äùåã÷ ïééæ òéôùî ïìàæ òëìòåå úîà é÷éãö ïáàä

?ïâòååøòã ïãòø íéðùøã

øåã øòééð íòã ïåô ìåô .úåçåë òìà èéî ïééøà ïòâðéøã ø÷ùäå äàîåèä
ïò÷ ïòî æà èééåå éåæà óéåà ,èðééî í"éááåù ñàåå èùéð åìéôà ïôééøâàá

ïåô ùãå÷ éøåáéã éã ï'øæç åö äöò òèñâéöðééà øòæðåà æéà ñàã

.í"éááåù ïåô ïåáùç ïôéåà úåðöéì ïåà ïöéåå ïâàæ åö ïáéåìøò êéæ

ïéà ïìöøàååðééà ñàã ïåà ,íéøôñ òøòééæ ïòðøòì ïåà íé÷éãö òâéãøòéøô
äëåæ èùéð ïáàä ééæ æà úåðîçø ñéåøâ à ïòðòæ òëìòåå øòãðé÷ òøòæðåà

ïøî ïåô åùã÷ ìöá ïééæ åö ïòååòâ äëåæ êàð ïáàä òëìòåå éã åìéôà

ïòååòâ äëåæ èùéð ïáàä ïøòéåà òøòééæ ,úîà é÷éãö éã ïäòæ åö ïòååòâ

ïåà øòî ñìà øòáà ñàã èøòåå ,øòèøòåå òðééæ ïøòä ïåà ò"éæ ùåã÷ä

íéøôñ òâéìééä éã ïòðøòì ùèàë ééæ ïìàæ ,íéøåáéã òâéìééä éã ïøòä åö

èéî ïñéøòâèéî èøòåå ïòî ïåà ,øòèòôù øàé à ñàåå ,èìé÷òâôà øòî

ééæ èòåå ñàã ïåà ,úîà é÷éãö éã ïåô äùåã÷ éã ïééæ ìá÷î íòãëøåã ïåà

èùéð èäòæ ïòî .øåã ïåô ø÷ù ïèéî ïåà ,øåã íòã ïåô úåîùâúä ñàã

.úåøåã òùéãåé òâéìééä ïìòèùôéåà ïåà ïáòì õðàâ à øàô ïèééìâàá

ïâàæ åö íéðéðî èéî ñâàèøàô âàèééøô ìéô ïééæ ïìàæ íéùøãî éúá éã æà

ïòî èòåå ,æðåà ééá ïòðòøá øòèééåå èòåå øòééô òâéìééä øòã áéåà

íòã èéåì ñàåå ,ìàîà ïééæ èâòìô ñò éåå éåæà ,í"éááåùä éîéá íéìäú

åö ïééæ äëåæ ïìòåå øéî æéá ,èìòåå òöðàâ éã ïåô èøòãðåæòâôà ïáééìá

èôøàãòâ íéùøãî éúá éã ïèìàåå øåã øòæðåà ïåô øôñî ïèìôàãøàô

íéòåú åãîìéå 'ä úà äòã õøàä äàìîå ïééæ èòåå ñò ïåà ìàåâä úàéá

.éåæà èùéð øòãééì æéà ñò ïåà ,íå÷î ñôà ãò èìåôòâøòáéà ïééæ

?äöò éã æéà ñàåå

.à"áá äëåìîä 'äì äúéäå ,úîà íòã ïòæðééà ïìòåå òìà ïåà äðéá

éã ï'øæç åö æéà èééö òâéã'ìôù àæà ïéà äöò òèñâéöðééà øòæðåà
éã øàô ïáòâøòáéà ñàã ïåà ,èøòäòâ ïáàä øéî ñàåå íéøåáéã òâéìéä
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~~כג

úëøòîì áúëî

íéøåîà íéøáãä äî éôìë

é"òä úãä úîåç äáåùçä úëøòîä ãåáëì

øáãì ïåöøå õôç íäá ïéàù íéîé ,ìôøòå êùåç éîé äìà åðéîéá
ïéà .ïàôòìòèä ïåéñð àåä ,äùãç ïåéñðá åðúåà äñéð ä"á÷ä ,äùåã÷áù
äùãçä ïåéñðî åà ,íéøåñà åà íéìèá íéøåáéã ìù ïåéñð íöòî ïàë øáåãîä
"úåìå÷" íúåà ìò àåä åðéúðååë .äæä ìáçîä éãé ìò íéøåñàä øáã úééàø ìù
.ìáú éåö÷ ìëá íéùøù äëä åðéðåáàãìù ,íéøùáîä

ïáøåç ã"ò ,úéúéîàä äøåú úòã íåñøéô ìò ë"òîì äãåú úú øçà
åúìì÷ ïéàù íåé êì ïéàå ,úéðåøçà êìåäù úåãäéä áöî úîåòìù ,ïàôòìòèä
úòãä ìò äìåò 'éä àìù äî ,íåéå íåé ìëá øòåñå êìåä ÷éðëòèä ,äáåøî
íò êãúùî úåãäéäùë éøä ,àåä äëë íàå ...ìùî øáë àåä íåéä ,ã÷úùà
...øúåéá ïëåñî àåä ,÷éðëòèä

øéúä éî :ìå÷ä ìòáì íú úìàù ìåàùð ,íöòá "ìå÷"äî øáãðù íøè
éëëåúá ùãç øáã úñðëä éë úòãé àìä ?äæ ìò äçâùä êì ùé íàä ?úàæ êì
!...ùéãéàá ìëäå ,òøå áåè ìù ,äæë áåøéò ,íìåòî 'éä àìù øáã ,ìàøùé úéá
.ãçà ââ úçú ìëä

ìéñëå ï÷æ êìî åúåàî ïëåñî àåä øáë äîöòìùë úåãäéä íà éë
çåø åúåà íò ùâôð àåäùë åðéúåçàì äùòð äî ,äðåòå úò ìëá åéôìè èùåôù
ë"ùëîå ,åéøçà õåøì øùôà éàù äøéúé úåøéäîá ,øòåñå êìåäù ÷æçä
...äðëñá àåä úåãäéäù ë"òá ,àåäù ïôåà äæéàá å÷éñôäì

éãé ìò "øúéä ïôåàá" úåòù óìà ìèáé êøáàå øåçáå ãìé ìë
.ïàôòìòèä

'éä ,íéãåäéì òâåð øáãä 'éä íà ùãç øáã ìëìù íã÷î íéîé åðøëæ
ïàî 'éä àì éàãåá ,éãåäé ìëì òâåð 'éä íà íâ äîå ,øåãä éìåãâî äîëñä êéøö
ïéñéðëîù øáã àåä íà äîå .íò ïåîä éðæàì åéøáã ñðëéù åìéôà íìåç àåäã
é"ò äìåòî äçâùä êéøöù àçúåëá àúòéáë èåùô àåä àìä ,éãåäé úéá êåúì
ìù "åñéë" êåúì òéâäì øùôàù øáã àåä íàå .äãòä éðéòå íéîëç éãéîìú
òãåé 'éä àì íà åñéðëî 'éä àì èåùô ùéà åìéôàù øîåì êéøö ïéà ,éãåäé
.ïéøãäîì øùë àåäù íéæåçà äàîá

íìåòá íéòéôåîä úåùãç éðéî ìëî úåùøãå íéøåòéù ìá÷é ãçà ìë
ùåøã åà àéâåñ äæéàì ÷ø òåãé 'éä äðä ãòù ÷àîùòâå òñòøòèðéà åúåàá
.ú"ôâá
úåùãç ìà ùåøãì íåéä úåòù ìëá úåøùôàä åì ïúðé ãçàå ãçà ìë
.íäéúåìåòôå íäéùòîå ,éåâä
åúåà ïàë íéìá÷î ,òéáøå ùéìù åà åìåë íééðåéö íéðáø ,òøå áåè áåøéò
.øàùä ìù ãåáëä åúåàå ìåèéèä

úåöîå äøåú øîåùä øåáéöäì ïåúéò äæéà àéöåäì íéçøëåî 'éäùë óà
áøî äìàù íåù éìá åúåùòì úòãä ìò äìåò 'éä àì ,äðéãîä íøæî íìéöäì
.äøåî åà

.ñòééð òùéãéàì ñòééð òùéàéåâ íéðëî

?ìéñëå ï÷æ êìîä äùò äî

úçúî úàæä äìùëîä àéöåäì úåùòì åãéáù éîì äæá éúàá ïë ìòå
.éúà åøëù 'éäå äæî òðîé ìà àð ,åðéãé

ãðééøô .ì .ù ÷"ä

åà áø ìåàùì êéøöù "íéðéùé íéâäðî" äìàá äñåðî øáë àåä àìä
äàöîäá àá ïë ìò ,ìàøùé ììëá ùãç âäðî äæéà âéäðäì äöåøù éðôì äøåî
,åãâð ñéøúäì åæéòé àì íéðáøäù ïôåàá åéúåìáçúá àéöîä ìáçîä ...äùãç
...àåä íùôðá éë íòãåéá ,äöøòäá åéøáã åìá÷úé àáøãàå

ברכת מזל טוב
ïîàðä åðéãéãé ãåáë úìòîì ,àáéìã à÷îåòî ,àáè àìæî úëøá êøáì ,åðéááì éìåçéàå åðéúåëøá áèéî òéáäì ,åðéìå÷ àùðå íéøð äðøå äìäö ìå÷
,úåéøáì çåðå íéîùì çåð ,úåëéìä íòåðå úåãåîç ùéà ,äãîç éìë øöåà ,àáè àúéðâøî éàä ,äèîì ãîçðå äìòîì áåäà ,àøé÷é àøáâ éàä ãáëðäå
øàåôîä ãéñçä êøáàä ä"ä äöéôç ùôðå áìá åéìà äðåôä ìëì øæòì åì áø åéãé ,äø÷åäå ãåáëá ,äøàôúá åîù ÷øåú áåèä ïîùë

מוה ר ישעי טארי הי ו
,âæîä øñçé ìáì ãéîú úò ìëá âàåãù äáéùéä ìù éîùâä ÷ìç ìò åì áø åéãéå äàìôð úåðîàðá äùåã÷ä åðéúáéùé éëøö ìëì úøùì ãîåòä

è"æîì åúá úåãìåäá ,åðå÷å åøåö øæòá ,åðåòîá äçîùä éìâøì
äùåã÷ã âåðòúå úçð áø úåàøì äëæéå ,äøåñîäå äøåúä êøã ìò åéðá éðáå åéðá ìãâéù àéîùá éã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø àäé ,åðéúåëøá àð ìá÷
ãò íééç úåðùå íéîé êøåàì ,úçðå äçîù êåúî ,úçà íå÷îá äìåãâå äøåú àäéù ø"äéå ,êéðçìùì áéáñ íéúæ éìéúùë íéðá éðáå íéðá ç"öåé ìëî
.ïîà åðéìàåâ úàéá
êúçîùá íéçîùä ã"ëä

'â øåòéùå 'á øåòéù ,àúáéúîä éãéîìú/øàîèàñã è"éøäî àúáéúîå äáéùé éãéîìú
ùèéååà÷ìàô àãåé ïúçä ,êøáîä ïî øúåé äðåòä ìåãâ /è"éøäî úáéùé éàöåé äëøáì ïéôøèöî åðà íâå
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ווע די ערד ציטערט שוי
נח ש וואסערמא
...íéôéñä úåîà åòåðéå
אי די טעג שאקעלט זי די וועלט ,או ווע מע זאגט
שאקעלט זי די וועלט ,מיינט מע נישט קיי רמזי או גימטריאות,
נאר פשוט כמשמעו "עס שאקעלט זי"!
ערגע וואו אי יענע עק ,האט פאסירט א שרעקליכער
ערדציטערניש ,אי הייאטי ,וואס האט שוי – לויט די ביז איצטיגע
אפיציעלע ווערסיעס – געקאסט צוויי הונדערט טויזענט לעבענס,
או פאראומגליקליכט טויזענטער פאמיליעס פלוצלונג .די גאנצע
רעגירונג פארט כאדארא ,בקיצור ממש כעי הפיכת סדו ועמורה.
ווי פארשטענדלי ,צוטרייסלט דאס אלע ביינער ,א שרעק
נעמט ארו יעד איינע ,או מיט רעכט ,עס איז באמת א
שוידערליכע געשעעניש.

כמבואר במדרשי ,דא טוט דאס בלויז שטארק די אמונה ,אז אית
די ואית דיי.
***
...äðåîà êéúååöî ìë
עס איז זיכער אקטועל זי מעמיק צו זיי אי די הייליגע
מפרשי אוי די פרשיות ,ובפרט דער באקאנטער רמב" סו פ' בא,
אז דעריבער זענע פיל מצות אי די תוה"ק א זכר ליציאת מצרי,
אזוי ווי פסח ,סוכה ,מזוזה ,תפילי ,אאזו"ו ,או דערפאר קומט זי אזא
הארבער עונש אוי חמ בפסח ,ווייל דאס איז א געוואלדיגער יסוד
אי אידישקייט ,דאס ווייזט אויפ גרויסקייט או שטארקייט פונע
בוכ"ע ,אוי שכר ועונש ,או אוי אמונה אי בריאת העול ,וחידוש
העול עיי"ש.

אוודאי וועט א איד קיינמאל זי נישט אויסדרוק אוי דע ווי
די אומות העול בכזביה באטאנע דאס אל א "פארברעכערישע"
אקט ,ווייל מיר ווייס אז "מאתו לא תצא הרעות" או אלעס איז בלויז
אי די וועלטס "פארברעכערישע" אקט ,וואס מע איז אליי מקלקל.

עס שטייט די ווא אי די פרשת התפילי" ,והי' ל לאות על
יד ולזכרו בי עיני" ,די תפילי דאר זיי א אות אוי פריער ,או א
זכרו אוי שפעטער ,א דערמאנונג ,מע זאל קיינמאל נישט פארגעס
פו דע יד החזקה.

***

זכור את אשר עשה ל ה' אלקי במצרי ,זאגט די תורה
הקדושה ,מע דאר די דערמאנטע געשעהניש נוצ אלס דערמאנונג
אז אלעס ווערט געפירט בהשגחה עליונה ,או אויב ח"ו מע פירט זי
נישט בדר התורה ,דא קע קומע שרעקליכע עונשי רח"ל.

...äî "åúòá" øáã
טרא דע וואס מע האט ב"ה נישט געהערט פו קיי
באזונדערע אידישע פאטאליטעט ,פונדעסטוועג דא ווייס מיר
דע הלכה פסוקה וואס דער רמב" שרייבט אי הל' תשובה ,אז עס
איז נישט פארהא קיי שו מקרה בעול ,או יעדע זא וואס
פאסירט אי דער גאנצע וועלט ,האט א שייכות מיט איד.
מערקווירדיג איז אז דאס האט פאסירט פונקט איצט אי די ימי
השובבי" ,ווע מיר ליינע די פרשיות פו יציאת מצרי ,פו די
שרעקליכע מכות וואס דער בוכ"ע האט געשלאג די מצריי ,וועלכע
ברענגע אריי אמונה אי בורא כל עולמי ,אז לו הכח וההמשלה .או
מיר ווייס אז יעדע זא האט א באשטימטע זמ או פלא ,או עס
איז נישט פארהא קיי צופאל.
פו אידיש שטאנדפונקט איז אינטערסאנט אנצומערק אז
אוי דער שרעקליכער "צונאמי" וועלכע האט פארפלייצט אפריקע
עטליכע יאר צוריק ,או פארשוועמט הונדערטער טויזענטער ל"ע ,איז
אוי פארגעקומע אי די וואכ.
דאס איז נא א באווייז אז עס האט א דירעקטע שייכות מיט
אונז ,או אויב מיר לייענע די ווא אז אי מצרי ,איז געווע "אי בית
אשר אי ש מת" ביי מכת בכורות ,או ביי מכת חוש איז
אויסגעשטארב רוב חלק פו כלל ישראל ,וואס בלויז איי פיפטל
דערפו האט באטראפ ששי רבוא )!( וועלכע זענע יא ארויס

דער רמב" דרוקט זי דארט אויס מיט א מורא'דיג לשו ,אז
"אי לאד חלק בתורת משה רבינו" א איד האט נישט קיי חלק אי
די תורה הק' ,אויב ער גלייבט נישט אז "אלעס" איז בלויז נסי
נסתרי ,עס איז נישט פארהא אזא זא ווי "עס איז געשעה" ,אלעס
"געשעהט" נאר דור השי"ת אליי ,או פאר איי תכלית ,ווי דער
רמב" פירט אויס ,אז דאס איז דער תכלית היצירה ,אז איד זאל זי
פארטיפ אי אמונה ,או אויסשרייע צו השי"ת אי די בתי מדרשי
אז עס איז פארהא בלויז איי באשעפער או די תורה הקדושה.
עס איז שרעקלי די ווערטער וואס דער הייליגער ר" שרייבט
אי די דרשות )דרוש הששי( ווי פאלגענד" :צומאל ווער באנייט
פארשידענע אינצידענט אוי ווייטע פלעצער או פארשטופטע
אינזל ,כדי איד זאל נתעורר ווער צו תשובה ,או זיי זאל מורא
האב אפשר וועט דער שטרא אוי אנקומע צו זיי ...או ווע זיי
נעמע נישט קיי מוסר דערפו ,דא קומט נענטער או נענטער דער
שטרא  ,או עס איז קלאר אז ווער עס זעהט די דאזיגע פאסירונגע,
וועלכע זענע באמת התראות פו השי"ת ,או ער האלט א ווייטער
זיינע וועג ,איז ער אזוי ווי איינער איז עובר א עבירה ,נא א התראה,
וואס ווייזט אז ער האט זי מתיר געווע למיתה פו איצט א".
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ווע די ערד ציטערט שוי
דערפאר איז אונזער פליכט אצינד זי צו באטראכט או
ארומקוק אונזערע פעלער או פאררעכט די מעשי .עס איז זיכער
אז ווע א זא פאסירט ביי א כלל ,איז עס א וואונק פו אויב אז
עפעס איז נישט אי ארדענונג מיט כלל ,עס איז פארהא ערגע
לעכער ,או גרויסע לעכער ,אזש ביז צו א ערד ציטערניש ,וועלכע
מאכט חרוב כלל ישראל ,או אויב מיר וועל דאס נישט פאררעכט,
מי יודע מה יולד יו רח"ל.
***
...úàæä äòøä éî ìùá
מיר האב נישט די גרויסע מענטש וועלכע זאל אונז קענע
אנווייז קלאר או דייטלי בשל מי הרעה הזאת .אבער אי די ספרי
הקדושי או דור אונזערע רבי'ס קענע מיר זי געהעריג
באטראכט ,או פאררעכט האפענטלי.
א גרויסע יסוד אי די תורה הקדושה איז דאס עני פו קידוש
ש שמי .דאס איז דא דער גאנצער "תכלית היצירה" ווי
אויבנדערמאנט אי די ווערטער פו הייליג רמב".
אויב מע זאל באטראכט די אונטערגראבונג פו די יסודות
היהדות ,אי פארגליי צו די פיזישע ערד ציטערניש ,דוכט זי קע
מע ליידער גאר גרינג אנווייז די לעכער אי דע דאזיג עני.
דאס איז ליידער אויסגעפארעמט אוי פארשידענע וועג דור
דע גרויס הסתר פני ,אי מיטל-מזרח איז דאס אי פארע פו א
גאנצער ממשלה בש ישראל רח"ל ,וואס איז באזירט אוי מרידה
בהקב"ה ובתורתו הק' ,דאס איז ליידער דער גרעסטער חילול ש
שמי סיי אי די גוי'אישע וועלט מיט זייערע מעשי תעתועי ,או
ליידער סיי אי די אידישע וועלט במישרי ובעקיפי ,ה"י.
אוי דע שטייט דא דער שרעקליכער עונש פו "כצבאות
וכאילות השדה" ,הקב"ה זאגט :אי וועל איי מאכ גליי צו הערש
או אינד ה"י.
***
"...çðú ìà "êîå÷î
דאהי אי אמעריקע איז עס ליידער אויסגעפארעמט אי א אופ
פו "מיינד יור או ביזנעס" ,זאג מיר נישט וואס צו טא!...
דאס איז סיי לגבי דע הפצה פו אלע ערליי דרוק-סארט ,אי
פארע פו "אידישע" מאגאזינע וועלכע פוצ אויס דע גוי מיט זיי
גאנצע היסטאריע או שוואוילטאג ,או דאס זעלבע אי פארע פו
"היימישע" צייטונגע ,וואו א דעת תורה ווערט פארפעלטשעוועט
או צוגעפאסט פאר געברוי פונע חסידות פארטיי.
א אינטעגראלער חלק פו דע עני פו חילול הש איז זיכער
די גרויסע פירצה פו הליכה בערכאות ,וואס איז מייקר ש אלילי
רח"ל .ווי אוי דאס עני פו מבזה זיי בתי דיני בישראל ,דור

נידריגע פארשוינע וועלכע זענע שוי זעלבסט פארטריב געוואר
פו בתי דיני...
***
...íéðô éæòî ...åðìéöúå
רעדענדיג איבער דע הארבקייט פו חילול בתי דיני איז אי
פלא אנצומערקע איבער די דראמאטישע באריכט אי די אידישע
וועלט - ,אריינגערעכנט אוי די וואס רעכענע זי אלס איד,
אפגעזעה זייער הערצה צו די ציוניסטישע מדינה – וועלכע איז די
ווא שאקירט געוואר פו א שרעקליכער אומדערהערטער
פארברעכ וואס לכאורה קע נאר צושטאנד קומע אי די אידישע
מדינה...
נעמלי ,א געוויסער פארשוי אי בני ברק וועלכער האט
געהאט א די תורה ביי א פראמינענטע בית די איז נישט "צופריד"
געווע פו דע פסק ,האט ער געסטראשעט אז ער גייט אנקלאג " א
בית די!"
נו ,פארשטייט זי מע האט זי אויסגעלאכט פו דע
סטראשע ,צו האט זי דע נא נישט געמאכט אז א איד איז נישט
צופריד פו א פסק די? ...אבער כ דרכה של תורה ,אז א בית די
האט א כח צו פסק' עפ"י תורה ,או דאס איז עס ,צו עס געפעלט
איי יא אדער נישט...
אבער נישט אי אונזער מדינה ...וואס איז געבויעט אויפ
פונדאמענט פו "אני ואפסי".
דער פלוני האט זי נישט געפוילט ,או אט איז באקאנט
געוואר אז אי ציוניסטישער געריכט האט מע אנגעקלאגט די
דייני ,צוויש זיי א חשובער מו"צ אי די עדה החרדית!
נו ,ותהו כל העיר ,קערט זי איבער א שטאט ,אי מיט רעכט,
וואס הייסט ,היתכ? פארהאלט א בית די?! א כ בטלת כל התורה
כולה...
פינ שעה זענע די חשובע מורי הוראות אויפגעהאלט געוואר
בבזיו דור דע ציוניסטיש געריכט ,צוליב דע "וואס עס געפעלט
אי נישט דער פסק פו בית די"
היש ל חילול הש גדול מזה?!
***
...úåðéùìîîå
באמת איז דאס אבער ליידער נישט קיי חידוש ,ווייל ...אויב
קע מע יאר נאכאנאנד איגנאריר בתי דיני ,או גיי אי ערכאות,
או מזלזל זיי אי א פסק פו בתי דיני אי א חרדיש שטעטל אי
אמעריקע ,אונטער א מאנטל פו חסידות או פארטיי ,דא וואס קע
מע פארלאנגע פו א פשוטער איד אי די טריפה'נע מדינה?...
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ווע די ערד ציטערט שוי
אויב ווע א בית די פו גדולי הרבני שליט"א האב בלויז
אויסגערופ אי די עפענטליכקייט דאס וואס די מוסרי האב אליינס
געשריג או געטוע בפועל" :אל ואמסור" ,האט א "קהילה
בישראל"  -אפגעזעה פו די אייגענע צונעמע "גרעסטע",
מעכטיגסטע" ,שענסטע"  -די עזות "צו רופ דע בית די צו די
תורה" אי "קרית יואל" ,דא וואס האט מע טענות צו א איינצעלנע
פערזא?...
אויב ווע קיי שו בית די בישראל האט נישט געוואלט
אננעמע דע פרעצעדענטלאז שריט פו מבזה זיי די
אויסגערופענע גאו"צ ,גייט מע צו עפעס א שאבלאנע יונגערמא
וועלכער איז באקאנט מיט זיינע מעשי טובי ביז איצט ,או אצינד
קרוינט מע אי איבערנאכט אלס א רב רבנ ו"חד מבי דינא" ...איז
דאס נישט גענונג חילול הש?!
אויב קע א אפיציעלע קהלה פארשפאר א בית המדרש ,או
קיינער פו דע בית המדרש זאל נישט מוחה זיי ,דא וואס קע מע
ערווארט פו...

אבער דער אמת איז אז עס איז טאקע ביידע יא א וואונדער
פאר יעד רעכטדענקענד מענטש ,ווייל הצד השווה שבה אז עס
עקזיסטירט נישט קיי בושה! אזוי וויל אי ,או פארטיג! אי זאג ווע
מע זאל נוצ א דיי ,אדער זיי זיגל ,או אי זאג ווע מע זאל זי
מתחצ זיי קעג א דיי!
אויב אזוי ,דא איז דער מצב טאקע זייער ביטער...
למאי נפקא מינה לאפושי ברחמי...
אי די טעג וואס מיר באקומע אזאלכע וואונק פו הימל,
לאמיר זי נישט פארזוימע ,לאמיר נישט ווארט ,לאמיר תיכ זי
בארעכענע אי די הייליגע שובבי" טעג ,מתק זיי אונזערע מעשי
בפרטיות ובכלליות ,מאכ גדרי וסייגי בכשרות ,מחזק זיי די
ערליכע בתי דיני ,או מוחה זיי או זי מתרחק זיי פו די עושי
רשעה.
וילמדו תועי בינה!...

ג ברכות יעטה מור ה

מזלא טבא וגדיא יאה
,àúëøáã àñë äæá íéùéâî åððä äåãçå äçîù êåúî
ø÷éä åðéãéãé íã÷ ,àúøéù àã çáù ,àúååëã àøéîà
àåìîá ,íéîù úàøéå äøåúá âìôåîä áåùçä êøáàä
÷ñåò ,úåãîçðå úåáåè úåãîá ,úåãé øùò åìå ,íééðôç
äãîá ÷ñåò úìåæä úøæò ïòîìå ,äøåàë äëéùçë ,äøåúá
ú"ùë ,àúåùùú àìáå åàì àìá ,äùåãâ

מו ה ר ישעי טארי הי ו
âæîä øñçé ìáù øîùîä ìò ãåîòì íéùã÷á ÷ñåòä
'÷ä åðéúáéùé êåúá

,íñøåôîä â"äøä ãåáëì ,äàé àéãâå àáè àìæî úëøá äæá ùéâð ,àúøãäå ãåáëá
äøåøá äôùá ,íéìàåùì áéùî äëìä åæ 'ã øáãá ,äøåàë äëéùçë ,äøåúá ÷ñåò
,êåøòä ïçìåùë íéãîçðä åéøåòéùá ,íéðåô åéìà ìëäù úåéôìú ìú ,íéðîàðáå
àéä äø÷é ,äøåúä åéæ íòè ìëå óåö úôåðî íåòèì ,äøùéå äøåøá äðáäá ïéáäì
íéé÷îå ùøåã äàð ,ä÷åúî ùáãîå íéðéðôî

כש ת רבי ירמי בראווער שליט א
מו  בקהל בני יואל דסאטמאר ומחשובי רבני כוללינו

לרגלי השמחה אשר במעונו בהולדת בתו למז ט
,íéøéáëä åéìòôîá êéùîäì äëæéù ,åðéááì ÷îåòî ,åðéúåëøá äôåøö
,ùãå÷ä úøîùî ìò ãåîòì ,íéáøä úà úåëæìå ,íéøãòì äøåú õéáøäì
øéàú ïåéö ìò ùãç øåà øùàë úåàøì äøäîá äëæð éãò ,ùãåâä úãîá
.à"áá åøåàì äøäîá åðìåë äëæðå

íééçä êøã ììåë éðáø ,àùøãî éáá åúà íéãîåìä íéøáçä

לרגלי הולדת בתו למזל טוב
íã÷ ïî àåòø àäé ,àéòé÷øì ïåäé ,àéìéî ïéìéàå
êåúî è"ùòîìå äôåçìå äøåúì äìãâì äëæéù ,àéîùáã
êåúî ,úçøåô ïôâë 'ã úëøá àìî 'éäé åúéáå ,úçðå âåðòú
äëæð éãò ,àéîùã àúòééñå àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá
.à"áá íéøåàì ïäëä ãåîòá ,íéððøá ïåéöì úåìòì

הזמנה פרטית
הנני בזה להזמי את כל ידידי וקרובי היקרי לקחת חבל ולהשתת בשמחת

קידושא רבה
לרגלי הולדת בתי למזט
שתתקיי איה בשעטומצ בשבק פ בא

בביהמד זכרו יושע צבי דחסידי סאטמאר

ç"ðåìá êøáîä
øàîèàñã è"éøäî äðè÷ äáéùé éãéîìú
ù"éâîä ,íéùã÷ä úëàìîá íé÷ñåòä úãçåéî äëøáá íéôøèöî åðà íâ
íéçéâùîäå

וביו שמחת ישמח לבינו ג אנו

הק ישעי טארי
ב לאאמור הרהח חנינא דוד היו וחת הרהח יצחק אייזיק גליק היו
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íéîçø åù÷á
é"çùåúá ù"åôøì àãàø ïá óñåé ø ç"äøä øåáò
é"çùåúá ù"åôøì äøù 'éç ïá ìëéî ìàéçé íééç ç"äøä øåáòå

על זאת שבחו אהובי

יהודה אתה יודו אחי

çáù ,àúååëã àøéîà ,àúëøáã àñë ùéâäì åððä äåãçå äçîù êåúî
÷ñåòä åòîùîë êøáàä ,ø÷éä åðéøáç úçîùá óúúùäì ,àúøéù àã
,úåãé øùò åìå ,íééðôç àåìîá ,úåøáùð úåááì ÷æçì úåàéì éìá
øåæòì íéðéòì åðì äéä íâå ,úåãîçðå úåáåè úåãîá äãåáò êøãå äøåúá
øúåéä ãö ìò åðéúëàìî úåùòì êéàå êéàä åðúàî ãçàå ãçà ìëì
,íéìåìéä ùãå÷ éøô ,úåôé íéðô øáñá ,áåè

àøáâ éàä ãåáëì ,åðéúøîà ìèë ìæú ,åðéúëøá äæá íéòéáî åððä äáø äåãçå äçîù êåúî
äøåúä ãåîò ,äøåú ìù åîìåò íé÷îå äðåá ,íéðåéáàì ïúð øæô ,íéøòùá òãåð ,àøé÷é
åúìã äøæò ìàåù ù÷áîå ùøåã ìëìå ,úåáà éëøãá êìåä ,úåáìåùî åìöà ä÷ãöä úãîå
åúøàôú åîù ãåáë ,äçåøì çåúô

הרבני החסיד ר מנח מענדל לויפער הי ו
לרגלי שמחת הולדת בנו למז ט
äëæéù ,àéîùáã íã÷ ïî àåòø àäé ,àéòé÷øì ïåäé ,àéìéî ïéìéàå
ìù åúéøáá åñéðëäì äëæéå ,åéöìç éàöåé ìëîå åðîî úçð áø úåàøì
áøå ãåáëå øùåàå øùåò êåúî åëðçìå åìãâì äëæéå ,åðîæáå åúòá ä"òàà
äëæð éãò ,íé÷ñåò úåöîáå äøåúá íéðá éðáå íéðá úåàøì äëæéå ,áåè
.à"áá íéøåàì ïäëä ãåîòá ,íéððøá ïåéöì úåìòì

הרה ח ר יודא הירש שליט א
לרגלי השמחה הגדולה הכפולה אשר במעונו בעזר צורו וקונו
בשמחת נישואי בנו הבחור החת המופלג בתורה ויראה טהורה מוכתר
 בנימוסי  ואי צרי לקילוסי

ולשמחת שזכה להיות ראש וראשו לדבר שבקדושה לעמוד
בפר לבל ישלוט המשחית לחדש היכל הבית חתנות דפה עירינו
בשטומו צ

והברכה אחת הוא לכבוד אביו

íéø÷éä íëéøáç úåçîù òáåùå úåëøá áèéîá íéëøáîä ã"ëä

äôåàä úéáá úåöîä úééôàá íéùã÷á íé÷ñåòä
ìàåé éðá ìä÷ã

הזמנה פרטית
הנני בזה להזמי את כל ידידי וקרובי היקרי לקחת חבל ולהשתת בשמחת

קידושא רבה
לרגלי הולדת בתי למזט
שתתקיי איה בשעטומצ בשבק פ בא

הרה ג ר יוס דוד שליט א
אבדק ק בית מדרשינו
úåøåã ãéîòäì åëæéå ,ãò éãò ïéðáå àîéé÷ ìù øù÷á äôé äìòé âååéæäù åðéúëøá äôåøö
,äùåã÷ã úçðå âåðòú áø úåàøì åëæéå ,íéîìùå íéàøé íéðá éðáå íéðá ,íéëøåáîå íéøùé
åðé÷ãö çéùî úàéáá ìàøùé ìë úòåùéá úåàøì äëæð éãò ,'éçéù ç"åé ìëî äùåãâ äãîá
.à"áá

ìàåé úéø÷ ìùéàãàá éåìä úéá ùøãîä úéá éììôúî úøéúòë

íáåèá åìéàåäù ,äëùîäå 'ééáøá ,äëøáä ìò åãîòé äìà
íðåòîá äçîùä éìâøì ïåéìâä úàöåä ïòîì áì õôçá áãðì

בביהמד של אאמור אילת השחר דווערפלעט

הרבני החסיד ר' דוד פאלקאוויטש הי"ו

וביו שמחת ישמח לבינו ג אנו

לרגלי שמחת נישואי נכדו למז"ט

הק משה יעקב טענענבוי

הרבני החסיד ר' יצחק חי פריינד הי"ו

ב לאאמור הרהג נפתלי זאב שליטא אבדקק ווערפלעט
וחת הרהג שמואל מאיר בלו שליטא רי קאשוי

 האויפרי הוא בבית המדרש שארמאש-לרגלי נישואי הב למז"ט

מי שרוצה לסייע בהוצאות הגליו העולי
, או להאיר ולהעיר,להוצאות מרובות

לרגלי הכנסת בנו לעול התורה והמצוות למז"ט

,או הרוצה להביע בי דפי גליונינו ברכת מזל טוב
 יפנה אל המערכת על,' מסיבות וכדו,מודעות
פעקס/הטעל

206-350-6617

הרבני החסיד ר' יוס& חיי ארי' ברמ"ד קויפמא הי"ו
הרבני החסיד ר' יעקב יצחק קעסטענבוי הי"ו
לרגלי הולדות בנו למז"ט

âåðòú áø úåàøì ,úåçîù òáåùá ,úåëøáä ïåòîî åëøáúé
,íééç úåðùå íéîé êøåàì ,ç"åé ìëî ,äùåãâ äãîá ,äùåã÷ã úçðå
.ïîà äøäîá ìàåâä úàéá ãò ,íééìôëá äáåøî äëøáá

שנת תש ע לפ ק

פרשת בא
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