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íã úëî : � אלע וואסער . י� מצרי� רעגנט קיינמאל נישטא

וואס מע� נוצט אי� גאנצ� לאנד מצרי� ווערט געברענגט פונע� 

מע� האט געדארפט ברענגע� גרויסע כלי� אנגעפולט מיט , נילוס

האב� די מצריי� . וואסער פאר אלע וואסער געברויכ�

געצווינגע� די איד� צו שלעפ� שווערע קאנעס מיט וואסער אי� 

ת געמאכט אז דער טיי� זאל "דערפאר האט השי. טאט אריי�ש

  .ווער� בלוט

òãøôö úëî : �  די מצריי� האב� אויפגעוועקט די איד�

או� ארויס געשלעפט פו� בעט אז זיי זאל� גיי� , אינמיט� די נאכט

די איד� האב� נעבע� געקרעכצט או� . ארבעט שווערעארבעט� 

י האב� זי� נישט וויסנדיג געקוויטשעט פו� גרויס צער אבער זי

ת געשיקט די צפרדעי� אי� "דערפאר האט השי. געמאכט דערפו�

אז זיי זאל� נישט , די שטיבער או� אי� די בעט� פו� די מצריי�

אוי� זענע� די פרעש אריי� אי� די געדערי� פו� די . קענע� שלאפ�

מצריי� או� פו� דארט ארויס געקוויטשעט או� זיי נישט געלאזט 

  .וחהמנ

íéðë úëî: �  די מצרי� האב� דערנידערט די איד� או� זיי

זענע� די , כדי זיי זאל� בלייב� שמוציג, נישט געלאזט זי� וואש�

ת געשיקט אוי  "דערפאר האט השי. איד� פול געוואר� מיט לייז

  .זיי די מכה
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áåè ùøåã  

על שהקשה י  "זאגט רש: וידבר אלקי� אל משה

לכאורה איז שווער דאס לשו� על  ,'וכולדבר ולומר למה הרעות 

עס וואלט גענוג , )ער האט שווער גערעדט( לדבר שהקשה

  ? געווע� עס זאל שטיי� על שאמר למה הרעות

ע מרימאנוב 'מענדל' רבי רליג� נאר עס שטייט פו� היי

אז די אבות הקדושי� האב� געהאט אויסגעארבעט אלע  ע"זי

זייערע אברי� אז די אברי� האב� נישט געטוה� א זא� וואס איז 

די אברי� האב� נאר געטוה� אלע מצוות , קעג� דע� רצו� הבורא

  .התורה

דע� לעצט� (געזאגט  ע"הייליגער עצי חייי� זיהאט דער 

אז ) זייענדיג אי� די שטאט קליינווארדיי� ר זיי� הסתלקותשבת פא

 �אוי� משה רבינו האט געהאט די  זעלבע מדריגה אז זיינע אברי

האב� נישט געטוה� א זא� וואס איז קעג� דע� וויל� פו� 

זאג� געקענט ס מויל נישט 'ממילא האט משה רבינו, באשעפער

דע� וויל� פו�  ווייל עס איז קעג�, "הרעות למה"די ווערטער 

אבער משה רבינו האט עס דא� געוואלט זאג� ווייל . באשעפער

  .זיי� האר" האט אי� וויי געטוה� אוי! צרות ישראל

ער האט שווער , על שהקשה לדברי "דאס זאגט רש

ווייל זיי� מויל האט עס נישט , הרעות למהגערעדט די ווערטער 

' בש� אביו מר� הק ,ע"ל בר� משה זיבעק "ק מר� רבינו הגה"כ(ארויס זאג�  געקענט

  .)ע"בעל עצי חיי� זי



קת בני ישראל אשר מצרי� אוג� אני שמעתי את נ

  :מעבידי� אות� ואזכור את בריתי

לויט דע� , טייטשט דע� פסוק ע"זיבעל דברי יואל דער רבי 

בדר� שאד� רוצה ליל� ל "ל וואס טייטשט דע� מאמר חז"א ז"מהרש

מלאכי� וואס ווער� באשאפ� פו� די שלעכטע אז די , מוליכי� אותו

, עבירות וואס א איד טוט זיי פיר� אי� ווייטער אז ער זאל ווייטער זינדיג�

 �או� ווע� נישט א איד האט א שטארקע סייעתא דשמיא וואלט מע� זי

  .ר"נישט געקענט קיי� עצה געב� קעג� דע� יצה

י ווערטער עס איז אבער דא א� עצה קעג� דע� יצר הרע לויט ד

 �וועלכער האט געזאגט אז ער האט נא� אי� זיי�  ע"זושא זי' � ר'רביפונע

לעב� נישט געזעה� קיי� מלא� וועלכער איז באשאפ� געווע� מיט גאנצע 

�יעדע קרעכ" ווייל דור� , או� עס זאל אי� נישט פעל�  גארנישט, איברי

� המשחיתהרהור תשובה מאכט מע� שווא� דע� כח פו� דע� מלאפו� א .  

 דערוג� אני שמעתי את נאקת בני ישראל דאס זאגט דער פסוק 

, געטו� געשריי או� דער קרעכ" פו� די אידישע קינדער וואס האב� תשובה

וואס דאס גייט ארוי! אוי! די כוחות  ,אשר מצרי� מעבידי� אות�

הטומאה וואס די קליפת מצרי� האט געפירט די איד� פיל ווייטער ווי זיי 

או� אוי! דע� האט דער אייבערשטער , � אליינס געוואלט זינדיג�האב

אז אי� וועל געדענקע� דע� בונד וואס אי� , ואזכור את בריתיגעזאגט 

אז אי� וועל זיי צוהעלפ� אז זיי זאל� זי� קענע� מתגבר , האב מיט די איד�

  . זיי� אוי! די שווערע נסיונות

*  

äùøôä øñåî  
פארוואס , אורה דאר! מע� פארשטיי�לכ :והדגה אשר ביאור מתה

או� ביי� מבול זענע� די , דא ביי די מכה פו� ד� זענע� די פיש געשטארב�

  .פיש געבליב� לעב�

 עלאי� זיי� הייליג� ספר  ע"זיבעל דברי יואל רבי זאגט דער 

אז דער טיי� נילוס איז געווע� די עבודה זרה פו� די : הגאולה ועל התמורה

�יס אז די פיש וואס זענע� געווע� אי� וואסער האב� זי� געשפייזט פו� עבודה זרה או� האב� הנאה געהאט פו� קומט או, מצריי

זענע� די פיש , אבער ביי� מבול איז די וואסער נישט געווע� קיי� עבודה זרה. וועג� דע� זענע� זיי נישט ניצול געוואר�, עבודה זרה

  .יא געבליב� לעב�

áåøò úëî: �  די מצריי� האב� געהייס� די איד�

צו גיי� אי� וואלד פאנגע� ווילדע חיות ווי בער� או� 

דערפאר . כדי די איד� זאל� צוביס� ווער� פו� זיי, לייב�

מצריי� אלע מיני ת געשיקט אוי  די "האט השי

  .ווילדע חיות

øáã úëî:  �  די איד� האב� געמוזט פאש� די

ת "דערפאר האט השי. בהמות פאר די מצריי�

  .ט זייערע בהמות'הרג'אויסגע

ïéçù úëî:  �  די איד� האב� געמוזט ווארעמע�

 �וואסער או� עס ברענגע� פאר די מצריי� זיי זאל� זי

ע� די מצריי� דערפאר זענ. דערמיט וואש� אי� מרח"

פול געוואר� מיט בלוטער� זיי זאל� זי� נישט קענע� 

נישט מיט ווארע� וואסער או� נישט מיט , וואש�

ווייל עס ציפט זייער שטארק ווע� עס קומט צו דערצו (קאלט וואסער 

  ).וואסער

ãøá úëî: �  די מצרי� האב� געווארפ� שטיינער

אוי  זיי  געווארפ�ת "דערפאר האט השי. אוי  די איד�

  .שטיינער פו� הימל

äáøà úëî:  �  די איד� האב� געמוזט ארבעט�

כדי די פירות או� , ארבעט� אלע ערליי שווערע פעלד

ת "השידערפאר האט . תבואה זאל� שיי� וואקס�

געברענגט די היישעריק וואס האב� אויפגעגעס� אלע 

  .פירות או� תבואה

êùç úëî:  � די  די מצריי� האב� אריי� געווארפ�

איד� אי� טונקעלע תפיסות או� איינגעשפארט אי� 

ת געשיקט "דערפאר האט השי. פינסטערע קעלער�

�  .אוי  זיי מכת חש

úåøåëá úëî: �  די מצריי� האב� געוואלט

ענע� די איד� וואס ווער� אנגערופ� דער בכור 'הרג'אויס

". בני בכורי ישראל"אזוי ווי עס שטייט , ת"פו� השי

עט אלע בכורי� פו� 'הרג'ת אויסגע"ידערפאר האט הש

  .די מצריי�



  

  

  

: ווערט דערציילט) ג"ח( ¯‰ Â˙ ¯ˆ·Ó‰‡¯ÈÂאי� ספר 

שטענדיג איינע פו� די טאקטיק� וואס די ציוני� האב� 

געטוה� כדי צו קענע� פארכאפ� די פרומע איד� אי� זייער 

, איז דאס וואס זיי טייל� געלט פאר מוסדות התורה, שפא�

או� זיי געב� שיינע סכומי� פאר מחברי� או� מוציאי לאור 

ל� זיי זי� אהער ווי כאילו דאס גאנצע אזוי שטע, פו� ספרי�

  .ו פו� די ציוני�"אידישקייט קומט ח

אזוי אוי� זענע� דא אסא� תלמידי חכמי� או� מחברי 

ספרי� וואס זייער קאפ איז פול מיט דיעות כוזבות או� 

וואס , או� זיי געב� ארויס ספרי� אוי  די גאס, ציוניז�

ע� מע� קוקט או� וו, זעהט אויס ווי א ערלי� כשר ספר

אריי� אינעווייניג קע� מע� טרעפ� שרעקליכע דברי מינות 

  .  וואס מע� טאר דאס ניטאמאל זעה�, ל"ר

האט געהאלט� אז  È·¯ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ·ÈÊ"Ú דער 

ספרי� וואס קומע� נישט פו� קיי� אויסגעהאלטענע 

או� ער האט , מחברי� טאר מע� נישט אריינקוק� דערי�

  :ק"וזל, שמועס ווי פאלגענד אמאל דערציילט ביי א

" ‡ ¯ÈÓ ÈÈ· ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ˜È¯Âˆ ¯‡È ÚÎÈÏËÚ ËÈÓ

·¯ ¯Ú�‡˜È¯ÚÓ‡ , ˙ÂÏ‡˘ ¯ÙÒ ‡ Ô·Ú‚Ú‚ÒÈÂ¯‡ Ë‡‰ ¯Ú

˙Â·Â˘˙Â , ÔÂÙ ‰ÓÎÒ‰ ‡ Ë‡‰ ¯Ú ... ÔÂÙ ÔÂ‡) ...2 

˜¯‡È ÂÈ� ÔÂÙ ÌÈ�·¯ ÚÒÈÂ¯‚ ÚË�‡˜‡· ( ÌÈ‡ ÛÈÂ‡ Ô·ÈÈ¯˘ ÈÈÊ

ÔÈÈ˘ ¯ÚÈÈÊ ,Â‡ Ë˜Â˜Ú‚�ÈÈ¯‡ Ô·‡‰ ÈÈÊ Ê‡ Ê‡ Ô‰ÚÊÚ‚ Ô

‚ÈËÎÈ¯ ÔÂ‡ ËÂ‚ ÊÈ‡ Ë¯‡„ ËÈÈË˘ Ò‡ÂÂ ÒÚÏ‡ , ÊÈ‡ ·¯ ¯Ú„

¯ÙÒ ÔÈÈÊ ¯‡Ù ¯ÚÏÏ‡„ ¯‡Ù‡ ÔËÚ· ÔÚÓÂ˜Ú‚�ÈÈ¯‡ ¯ÈÓ Âˆ ,

¯‡È ¯‡Ù‡ ¯ÈÓ ÈÈ· ‡„ ÔÈÂ˘ Ë‚ÈÏ ¯ÙÒ ¯Ú„."  

"Ó ÔÚÂÂ ‰·ÈÒ ÈÙ ÏÚ'ÌÈ¯ÙÒ È„ ÔÚÂÂÚ‚ ¯„ÒÓ Ë‡‰ , ÊÈ‡

˘ÈË ÔÙÈÂ‡ Ô‚ÚÏÚ‚ ¯ÙÒ ¯Ú„ , ÚÊ ÛÈÂ‡ Í‡Ó ‡ ÒÚ ÍÈ‡ ·È‚

‡Ë·ÈÈ¯˘ ¯Ú ÈÂÂ Ë¯‡„ ÍÈ": Â�È·¯ ‰˘Ó Ô˘ÈÂÂˆ ˜ÂÏÈÁ ¯Ú„

ÈÂÊ‡ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ ÔÂ‡ , ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ Â�È·¯ ‰˘Ó

˘Ë�ÚÓ ¯ÚÙ¯‡˘ ‡ ÂÚ·Ë· , Ú·Ë· ÊÈ‡ Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ ÔÂ‡

¯Ú‚ÈÒÚÓ ‡ ¯ÚÓ ÔÚÂÂÚ‚ ,ÌÂÏ˘ Û„Â¯Â ÌÂÏ˘ ·‰Â‡."  

" ÈÈÏ¯Ú ÈÈÂÂˆ È„ ÔÂÙ ˙ÂËÈ˘ È„ ÍÈÂ‡ ÔÚ�ÚÊ Ò‡„ ÔÂ‡

È�ÂÈˆ'Ë¯‡Ù Ú˘ÈËÒÔÚÈÈ , ‰ËÈ˘ ‡ Ë‡‰Ú‚ Ë‡‰ ÈÈË¯‡Ù ÔÈÈ‡

Ó Ê‡'ÔÊ‡Ï Ë˘È� ÍÈÊ Ï‡Ê ,Ó ÔÂ‡' ËÈÓ Ô‚‡Ï˘ ÍÈÊ Û¯‡„

ÍÈÏ‚ÚÓ ËÈÈÂÂ ÈÂÂ „�‡Ï‚�Ú , Ë‡‰Ú‚ Ë‡‰ ÈÈË¯‡Ù ÚËÈÈÂÂˆ È„

Ó Ê‡ ‰ËÈ˘ ‡'ÌÚ�ÈÈ˘ ËÈÓ Ô¯È·Â¯Ù Ï‡Ê , È„ Ê‡ ËˆÚÈ ¯Ú·‡

 ÔÈÂ˘ ÊÈ‡ Ï‡¯˘È ı¯‡ ÔÚÓÂ�Ú‚�ÈÈ‡ Ô·‡‰ ÌÈ�ÂÈˆ

ÂÂˆ Ô¯‡ÂÂÚ‚ ÔÎÈÏ‚Ú‚ÒÈÂ‡ÔÚÈÈË¯‡Ù ÈÈÂÂˆ È„ Ô˘È , ‡ ÔÂ‡

 ÔÎÏÚÂÂ ÛÈÂ‡ ‰�È„Ó È„ Âˆ ÔÚÂÂÚ‚ ‰ÎÂÊ ¯ÈÓ Ô·‡‰ ÌÚ„ ˜�‡„

 ÔÈÂ˘ ÔË¯‡ÂÂ ¯ÈÓ2 ¯‡È Ë�ÚÊÈÂË..."  

 Ô‚È¯˘Âˆ È·¯ ¯Ú„ ÍÈÊ Ë‡‰" ÔÚÓ ÔÚ˜ ¯·ÁÓ ‡Ê‡ ÛÈÂ‡

Ô‚‡Ê ,˘ÙÈË ‡ ÊÈ‡ ¯Ú ÈÈÒ ,È�ÂÈˆ ‡ ÊÈ‡ ¯Ú ÈÈÒ' Í¯Â„‡ ËÒ

Í¯Â„‡ ÔÂ‡ ,ÌÈÒ¯Â˜ÈÙ‡ È„ ÔÎÈÈÏ‚Âˆ ËÂË ¯Ú  Âˆ ÌÈ¯ÂÓ‚

Ô¯‰‡ ÔÂ‡ ‰˘Ó , ˙ÂÒ¯Â˜ÈÙ‡ ÔÂ‡ ÔËÈÈ˜˘È¯‡� ÚÎÏÚÊ‡

Ë�ÈÈ‰ ÔÚÓ Ë˜È¯„."  

" ÔÈÈ¯‡ ËÓÚ� ÔÚÓ ¯Ú„ÈÈ‡ Ô·Ú‚ ‚�ÂËÎ‡ ¯ÚÈÈÊ ÊÂÓ ÔÚÓ

·ÂË˘ ÔÈ‡ ¯ÙÒ ‡ ,Ó Ê‡'ËÈÈË˘ Ë¯‡„ Ò‡ÂÂ ÔÒÈÂÂ Ï‡Ê." 

Ë¯ÈÙÚ‚ÒÈÂ‡ È·¯ ¯Ú„ Ë‡‰.  

דאס איז א וויכטיגע הוראה פאר אונז תלמידי� פו� 

קויפט א ספר 'צו זיי� געווארנט איידער מ, נס מוסדות'רבי

איז 'או� צי ס, צו וויס� צי דעיר מחבר איז א� ערליכער

  .ו דיעות כוזבות אינע� ספר"נישט דא אריינגעמישט ח

áø äùòî  



  

  

ë êàååèéî ïâéãðòîå÷"ïåô èééöøàé éã æéà úáè è  

ë"éáø ùåã÷ä ïåàâä ÷  ïé÷ñéã áééì àãåé òùåäé äùî÷åöæ"ì  

áø øò÷ñéøá øòã  
ל איז געווע� א גאו� הגאוני� או� א "דער בריסקער רב זצ

אבער בעיקר איז ער נקדש ונער" עד היו� הזה זייענדיג , קדוש עליו�

דער צדיק וואס איז געשטאנע� בראש פו� די ערליכע איד� אי� 

ק וואס האב� זי� געשלאג� קעג� די משכילי� או� "ירושלי� עיה

עלט דע� יסוד פו� מלחמה או� ער האט אראפגעשט, רעפארמער

דער בריסקער רב איז געווע� דער . בעמלק ביז� היינטיג� טאג' לה

ק וואס אלע גדולי "אומאפעציעלער רב או� מנהיג פו� ירושלי� עיה

�  . ישראל האב� זי� מכניע געווע� פאר איה

אי� יענע צייט האט די רעפארמער פרובירט אויפצושטעל� 

אישע שפראכ� מיט 'זאל לערנע� גוי'מאי� ירושלי� וואס ' שקאלעס'

דער בריסקער רב איז געווע� דער לייב וואס האט געפירט די , חכמות

�קעג� די ' חר�'או� ער האט געמאכט א , מלחמות קעג� די משכילי

  .ט די רשעי� עד חרמה'אלע שקאלעס או� אויסגערודפ

דיגע מעשה וואס האט צוטו� 'מיר וועל� שרייב� איי� מורא

  : ע האט געפירט"הייליגע מערכות וואס דער בריסקער רב זי מיט די

אי� יענע צייט איז אנגעקומע� פו� פראנקריי� א פארשוי� 

מיט� ציהל אז ער זאל אויפשטעל� א , מיט� נאמע� ניסי� בעכער

ער האט זי� געמאכט ווי א פרומער או� . ק"שקאלע אי� ירושלי� עיה

וואו עס פלעג� " בי יהודה החסידחורבת ר"איז געגאנגע� דאווענע� אי� 

�או� , דאווענע� א צאל פו� די וואס האב� נוטה געווע� צו די משכילי

  .זיי האב� אי� מכבד געווע� או� געזעצט אויפ� מזרח וואנט

ווע� דער בריסקער רב האט דאס געהערט האט ער באלד 

� ק רבי יוס� חיי�"הגה, געלאזט רופ� זיינע געטרייע תלמידי

צ רבי "הגה, ער רב'דער שפעטערדיגער ירושלימ ל"לד זצוקזאנענפע

או�  ,ל"צ רבי יצחק שלמה בלויא זצ"הגהאו�  ,ל"יעקב אורינשטיי� זצ

ד פו� די "ער האט זיי באפויל� אז זיי זאל� אריבערגיי� אי� ביהמ

וואו   ניסי� בעכער האט געדאווענט או� , חורבת רבי יהודה החסיד

  .דע� חר� פאר קריאת התורהזיי זאל� דארט אויסרופ� 

ד האב� זיי "ווע� די דריי צדיקי� זענע� אנגעקומע� צו� ביהמ

או� זיי ווארט� , שוי� געזעה� ווי א גרופע שלעגערס שטייע� ביי די טיר

או� ווי פארשטענדלי� האב� . שוי� אפ די וואס וועל� קומע� מוחה זיי�

רבי יוס� חיי�  נאר. זיי נישט געקענט אריינגיי� אי� בית המדרש

להאט זי� מוסר נפש געווע� או� ער האט זי� "זצוק זאנענפעלד

ער איז ארויפגעגאנגע� אויפ� , ד"אריינגעשטופט אינעווייניג אי� ביהמ

באלעמער או� מיט א הויכע שטימע האט ער פארגעליינט דע� נוסח 

�  .פונע� חר

ווע� די שלעגערס האב� געזעה� וואס דא האט פאסירט זענע� 

או� זיי זענע� ארויפגעשפרונגע� אוי! אי� , זיי צעווילדעוועט געוואר�

או� נאר מיט , או� זיי האב� אי� געשלאג� מכות רצח, אי� איי� כעס

, נסי ניסי� איז ער ארויסגעגאנגע� לעבעדיג פו� אונטער זייערע הענט

בליב� אוי! זיי� קערפער צייכענעס פו� די שלעק וואס ווע� עס איז גע

�רבי יוס! חיי� פלעגט זי� אויפטו� מיט די (. ער האט געכאפט פו� די רשעי

מיינע אויסצייכענונגע� וואס אי� האב באקומע� , דאס זענע� מיינע מעדאל�"זאגנדיג , צייכענעס

  .)אויפ� פראנט

ומגליק ווע� א מיט יאר� שפעטער האט פאסירט אי� יפו א� א

ע אומגעקומע� א "או� עס זענע� ל, שולע געביידע איז איינגעפאל�

נאכדע� וואס . צאל מענטש� וואס האב� זי� געפונע� אי� די געביידע

האט ארויסגענומע� די אלע מענטש� האט געפעלט א קערפער פו� 'מ

האט אי� נישט 'וואס מ, איינע� פו� די פרייע לערערס אי� די שולע

  .ע געבליעב� א� עגונה"או� זיי� פרוי איז ל, ע�געפונ

 �עטליכע וואכ� דערוי! האט מע� געטראפ� אויפ� גאס זי

וואס האט , ע"וואלגער� א אפגעהאקטע האנט פו� א מענטש ל

. או� א זייגער אויפ� ארע�,  געהאט אוי! זי� א צוריסענע ערמל

  הלוי צ רבי נפתלי היר"הגההאט דאס געברענגט צו� שטאטס רב 'מ

קע� לויט דע� האנט מיט� זייגער 'ענע� צי מ'אז ער זאל פסקל "זצ

מתיר זיי� די פרוי צו חתונה , וואס האט באלאנגט פאר יענע� לערער

  .האב�

ער רב האט דאס געזעה� איז ער געפאל� חלשות 'ווע� דער יפו

די , אט דאס איז די האנט פו� דע� לערער, מי ישער עומק הדי�, אוי"

ט געשלאג� רבי יוס� חיי� זאנענפעלד ווע� ער האט האנט הא

מידה כנגד , יסקער רבאויסגערופ� דע� חר� אי� נאמע� פונע� בר

  ."מדה

ח שבט "ע איז נסתלק געוואר� ער"דער בריסקער רב זי

  .ק"ח לפ"תרנ

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל

ê−š−ð®ð êñîñ−í  

 




