
 

 'כיתה ח א"שנת תשע  פרשת בא

  ולכל בני ישראל לא יחר� כלב לשונו
 þ¼è−ñ−−í þ¼ð äðçî ìâãíéøôà  ïê ¬èêï

ñ ö¼ôîš ½êîî ³îþ® ¼ñê" ¾¬ò¼ô ê ¹−îê ¼
 ö−−ï öîê þš¾ ö−ê ¼ë¬ò ï−ê þ¼ ñ−−îî ï−ê
è−ò−−ê ¬¾−ò ö¼ò¼ï ±þêí ö−−ï öîê ñ−îô .
 ³ôê ó¼ò−ê šîëð ï−ê ½êîî þ¼ò−−ê þ¼ëê
 ï−ê ±þêí ö−−ï ¬−ô þ¾îšô ï−ê ñ−îô ö−−ï öîê
 ³îþ® ¼ñê öîê ó−ò−ð ¼ñê š−³ôô ó¼ð ¬−ô

ñ¬ë öþ¼îî.  

êð šî½õ þ¼ð ¬èêï ½ ìàøùé éðá ìëìå
õøçé àì , ¬¾−ò ½êð ¬êí ½êîîþêõ

öð−ê þêõ ¬ðê¾¼è , ñ−−îîá Åì Àk  Éåð ÉåùÀ Éì , −ð
è−ò−−ê ö¼îî¼è ï−ê èòî® −ð ¬−ô ±þêí , −−ï

 ½êð öîê ³ôê ó¼ò−ê šîëð ö¼îî¼è ö¼ò¼ï
ó−ò−ð ¼ñê š−³ôô ï−ê.  

לכאורה : ולמע� תספר, למע� שתי אותותי אלה בקרבו

פארוואס דאר� די תורה זאג
 צוויי טעמי� אויפ
 ברענגע
 מכת 

  .ארבה

רבה (איז מסביר דע� מדרש  ע"העשיל מקראקא זי' רבי רדער 

אז דער אייבערשטער האט געפרעגט די מלאכי� צי עס ) א"ד או"פי

או
 , ווער
 מיט מכת חוש� קומט זי� פאר די מצרי� אז זיי זאל
 נענש


. אלע מלאכי� האב
 מסכי� געווע

ולמה הביא נאכדע� פרעגט דער מדרש 

או
 דער מדרש זאגט , עליה� מכת חוש�

צוויי טעמי� פארוואס דער אייבערשטער 
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  מתניכ� חגורי�

זייער . עס איז אמאל געווע� סוחרי� פו� בארדיטשוב וואס האב� פארקויפט קעז

נדלע� סדר איז געווע� אז זיי פלעג� אוועקפאר� קיי� בסעראביע או� דארט איינהא

או� אנקומענדיג , האב� זיי גענומע� א הכשר פונע� דארטיג� רב, זייערע סחורה

, ע"ער רב בעל קדושת לוי זי'בארדיטשובאהיי� האב� זיי געוויז� דע� הכשר פאר� 

  .או� ער האט דאס באשטעטיגט אז זיי מעג� דאס פארקויפ� אי� שטאט

האב� זיי נישט , ע קעז'כשראיינמאל איז נישט געווע� געהעריג צו קויפ� קיי� 

אויפ� וועג האב� זיי , עומד געווע� בנסיו� או� זיי האב� געקויפט א� קיי� הכשר

או� זיי האב� אי� געצווינגע� ע "ק רבי יעקב שמשו� משפיטיווקא זי"הרהגעטראפ� 

ווארענענדיג אז אויב ער גיט זיי נישט דע� הכשר וועל� זיי אי� , צו געב� א הכשר

  .נע�ע'ל הרג"ר

או� פאר� , נישט האבנדיג קיי� ברירה האט ער זיי געגעב� דע� הכשר

לסדר מתניכ� חגורי� ' הכותב וחות� ביו� ג"אונטערשרייב� האט ער געשריב� 

  ."ת"בספר שמו

האט באקומע� דע� הכשר האט ער זי� זייער ע "קדושת לוי זיווע� דער 

 בספר'ט פו� שרייב� וואס איז דער פש, געוואונדערט אוי� די לעצטע שורה

האט ער געקלערט אז דאס איז א רמז אוי� , מיט אויבערשטרעכלע�' ת"שמו

זאגט דער תרגו�  חגורי� מתניכ�האט ער מעיי� געווע� אי� תרגו� אוי� , עפעס

האט ער , )שטיקלע! קעז(גבינה  חריציכו� איז א לשו� פו� יחרצ, חרציכו� יהו� אסורי�

טיווקער צדיק האט אי� געוואלט מרמז זיי� מיט באלד פארשטאנע� אז דער שפי

או� דארט , תרגו�' שני� מקרא ואאז ער זאל מעיי� זיי� אי�  ת"שמודי ווערטער 

אז זיי , ומקלכ� בידכ�או� ווי דער פסוק זאגט ווייטער , וועט ער זעה� דע� אמת

  .האב� אי� געוואלט שלאג� מיט שטעקענעס

וואס זענע� זייער נתפעל געוואר� פו�  ער האט דאס געזאגט פאר די סוחרי�

ז מסופר על "וכעי, אהלי צדיקי�' מס(. או� זיי האב� באלד מודה געווע� על האמת, די חכמה

  )אמרות חכמה ועוד' א בס"החיד

 תידיעואוצר ה

 יגעת ומצאת


