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גוט יום
טוב
א וועלט קערט זיך איבער מיט דעם יציאת מצרים ,ס'דאך
נישט קיין פשוט'ע זאך ,א גאנצע פאלק וואס איז געווען
פארשקלאפט פאר לאנגע יארן ,ס'האט קיינער גע'חלומ'ט אז
זיי גייען זיך פון דארט אמאל ארויסזען ,און וואונדער איבער
וואונדער ,דער אויבערשטער אליין האט זיי ארויסגענומען...
און נישט סתם ארויסגענומען נאר מיט א קנאק ,אזש די
וועלט האט גע'רעש'ט.
דאס פאלק וואס איז ארויס פון דארט ,פירט זיך זינט דאן
צו לויבן זייער רעטטער יעדן איינציגסטן טאג פונעם יאר,
אבער ביתר שאת 'מיט א שמוץ אריבער' קומט ארויס דער
לויב יעדעס יאר צום יארטאג פונעם רעטעניש אקציע ,ווען
דאס פאלק פראוועט אפ אן אכט-טאג יום טוב צו לויבן און
דאנקן פאר זייער באפרייאונג.
איבעריג צו דערמאנען אז דער זעלבער וואס האט דעם
פאלק ארויסגענומען פון עגיפטן ,איז דער זעלבער וואס
האט זיי אהין אריינגעלייגט ,און ער האט דאס אנגעזאגט
פון פריער פאר'ן זיידן אברהם אבינו" :זאלסט וויסן אז דיינע
קינדער גייען זיין גרים אין א פרעמד לאנד" .נו ,צי וואס
ברויך מען דאס גרויסע געלויבעניש פראצעדור? מ'האט
אונז אריינגעלייגט ,געגעבן גוטע פעטש ,ארויסגענומען און
ווייטער געגאנגען.
מאכט זיך אמאל אז א טאטע דארף געבן אפאר
פעטשעלעך פאר זיינס א קינד (אין די יארן ווען מ'האט נאך
געגעבן )...אדער אן אנדערע עונש וואס קומט אים ערליך.
דער עונש ענדיגט זיך און דאס קינד גייט זיך ווייטער זיין
וועג ,ער פרובירט צו פארגעסן אז ער האט געכאפט אן
עונש .ס'איז נישט באקאנט אין די היסטאריע אז א קינד
זאל פארצייכענען ווען דער טאטע האט אים אויפגעהערט
געבן פעטש ,און ער זאל פראווענען א יו"ט אין דעם טאג;
פארקערט גאר ,ער פרובירט צו פארגעסן דערפון.
בהכרח מוז זיין אז דאס ארויסגיין פון מצרים האט געהאט
אין זיך עפעס מער ווי בלויז אנטרינען פון אן עונש ,ס'ליגט
דא עפעס העכער ווי בלויז דער ענדע פון די פעטש...
מיט א טיפערן בליק פארשטייען מיר אז דאס זיין אין
מצרים און דאס ארויסגיין פון דארט ,איז נישט בלויז אז
מיר זענען געווען פארשקלאפט און יעצט זענען מיר פרייע
מענטשן; דאס ארויסגיין פון מצרים האט אונז געמאכט פאר
א נייע מציאות ,עפעס וואס איז נישט געווען ביז דאן אויף
דער וועלט .מיר זענען געווארן א שטיק אלוקות! מיר זענען
נישט געווארן העכערע מענטשן ,מער רוחניות'דיגע מענטשן
וכדו' ,נאר אונזער גאנצע מציאות האט זיך געטוישט ,מיר
זענען איינס מיט'ן בורא ,חלק ד' עמו! מיר זענען נישט קיין
מלאכים ,מיר זענען פיל גרעסער און העכער פון מלאכים!
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ווען מ'וויל אהערשטעלן א נייעם שיינעם בוים איז דא
בלויז איין וועג ,דאס קערל דארף ווערן פארפוילט אינגאנצן,
ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר פונעם פריערדיגן מציאות און
אט אזוי קען ווערן דא א נייע מציאות.
מ'קען ווערן העכערע מענטשן אין בלויז א רגע ,אבער
טוישן א מציאות אינגאנצן  -דאס פארלאנגט שוין אז דאס
אלטע זאל ווערן אויס און ס'ווערט באשאפן א נייע סארט
בריאה .אט דאס האט געדארפט פאסירן ביי אונזער גלות
מצרים.
און נישט בלויז דאס ארויסגיין האט אונז געטוישט,
דאס איז געווען א לאנגע פראצעדור פון יארן לאנג זיצן אין
מצרים .מיר עסן פסח ביינאכט ביטערע ציפעדיגע מרור
און מיר מאכן דערויף א ברכה ,ווייל דאס ביטערקייט און
די שווערע צייטן האבן אונז געברענגט צו וואס מיר זענען
היינט; דעם אויבערשטנ'ס פאלק!
···
דאס וואס מיר זענען געווארן דורכאויס גלות מצרים און
איר באפרייאונג – איז עפעס וואס מיר דארפן געדענקן און
לעבן מיט דעם! געדענק אז דו ביסט נישט בלויז א מענטש,
וואס איז אונטער דער שליטה פון די טבע; דו ביסט נישט
בלויז א מענטש וואס איז אראפגעקומען דא פאר אפאר
צענדליגער יארן צו ליידן אביסל צרות ,מאכן געלט ,האבן
א גוד-טיים און דאן צומאכן די אויגן אויף אייביג ...ממש
נישט! דו ביסט דא צו טון פאר כבוד שמים ,צו טון דעם
רצון ד'! דאס וואס ברענגט דיך נענטער צו דעם ציל זאלסטו
נאכלויפן ,און פון דאס וואס שטעלט דיך ווייטער פון דעם
ציל ,אנטלויף!
געלט ברויך מען האבן אסאך ,פארוואס? ווייל מ'דארף
קויפן דערמיט ציצית און תפילין ,מצות און וויין פאר פסח,
צאלן פאר מלמדים וואס זאלן לערנען מיט די קינדער עבודת
ד' .דאס איז נישט בלויז נאך עפעס וואס מ'טוט מיט'ן געלט,
דאס איז די גאנצע תכלית דערפון ,אויב נישט דאס ,דאן
א שאד די שווערע ארבעט וואס דו לייגסט אריין צו מאכן
געלט .געבן מעשר ,טיילן צדקה פאר אידן וואס האבן נישט
– דאס איז נישט עפעס וואס מ'טוט בלית ברירה' ...ס'שטייט
דא אן עני און בעט זיך ווי א גזלן; נו ,איך קען דאך אים נישט
זאגן ניין ,איז בלית ברירה מיט א זויערן פנים געב איך אים
"מיין דאלער" ,'...פונקט פארקערט ,יעצט איז די צייט צו טון
מיט'ן געלט דאס וואס ס'איז געמאכט געווארן דערפאר; דו
האסט עס בלויז אז דו זאלסט עס אים קענען געבן.
דאס איז אן אנדערע סארט לעבן ,אנדערש ווי מיר זענען
ליידער געוואוינט צו זען אין א וועלט וואו דער מערסט-
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ארויפגעקוקטער מענטש איז דער וואס האט די מערסטע
'גרינע' אין באנק .דאס אז רבי האט מכבד געווען עשירים ,איז
א חידוש ,ס'איז נישט מובן מאליו; זעלבסטפארשטענדליך
איז אז רבי האט מכבד געווען תלמידי חכמים און עובדי ד',
נאר אין צוגאב צו דעם האט ער אויך מכבד געווען אן עושר,
משום איזה טעם שיהי'.
וויפיל זענען מיר פארנומען דורכאויס דעם יאר צו
שוועבן אינעם גשמיות'דיגן וועלט ,א וועלט פון עסן,
טרינקען ,שלאפן און זיך נאכגעבן ווי מער תאוות; האקן א
לעבן ,עסן עולם הזה מיט א שעפ-לעפל אויף ביידע באקן,
ליגן דערינען מיט אלע אברים און גידים...
נו ,פרעג איך אייך ...איז עס נישט גענוג געווען? קומט
נישט אמאל א צייט וואס דו טראכסט ביי דיר' :עד מתי??
ווילאנג גיי איך נאכלויפן די אלע זאכן וואס ברענגען
פארגעניגן בלויז פאר אט דער מינוט וואס די תאוה האלט
אן??  -האלטנדיג נאכ'ן פיינעם סטעיק ,וואס איז יעצט?
 500דאלער ווייניגער אין טאש ,און?? וואו האט עס מיך
געטראגן? איז דאס דער תכלית אויף דער וועלט?'
אט יעצט ווען דו גייסט ענטפערן פאר דיינע קינדער די
"מה נשתנה" ,ענטפער פאר דיר אליין אויך" :מה נשתנה  -איך
פון מיין שכן דער גוי?" פארשטיי גוט וואס דאס מיינט "אשר
בחר בנו מכל עם" .איך קען פאר אכט טעג זיך צוריקהאלטן
פון עסן מכל הבא ליד; די ראפאגאש בארכעס וואס איך בין
זיך נוהג אויפצורייסן מיט אפעטיט ,זענען יעצט פארטוישט
געווארן פאר מצה און איך קען עס באווייזן! פאר גאנצע 48
שעות רצופות קוק איך נישט אויף מיין טעלעפאון ,איך בין
נישט פארנומען נאכצולויפן דעם דאלער ,ביטקוין וכל שום
וחניכא דאית ליה ,איך בין פארנומען בלויז מיט מיין אלוקות!
וואס דאס איז אייגנטליך איך אליינס ,א שטיק אלוקות!
טראצדעם וואס מ'איז שוין הונגעריג ,עסט מען אבער
נאכנישט די סעודה .יעצט אויף די מינוט פארנעמט נישט
עסן קיין גרויס מקום ,יעצט איז די צייט פאר מיין נשמה;
צו הערן לעכטיגע קינדער פרעגן פיר קשיות ,ענטפערן די
קשיות ,לויבן דעם אויבערשטן אויף דעם וואס מיין לעבן
איז טאקע נישט ווי דער גוי ,לויבן אויף דעם וואס איך בין
אויסדערוועלט!
···
דורכאויס דעם גאנצן יאר ,זענען מיר – אין לוח הציבור
– דא ,יעדן טאג ,אייך צו העלפן מיט אייער גשמיות און
רוחניות אינאיינעם .מיר ברענגען פאר אייך נייעס און
אדווערטייזמענטס ,מיר שטעלן אריין אייערע קלאסיפיידס,
ברוחניות ובגשמיות; צי דאס איז א הויז צו פארדינגען אדער
א מלמד געזוכט ,א שפילער פאר אייער שמחה אדער א מגילה
צו פארקויפן .יעצט איז אבער א העכערער זמן ,יעצט איז די
צייט פאר רוחניות.
ווי יאר יערליך האבן מיר אויך היי-יאר אהערגעשטעלט
א הערליכע אויסגאבע מיט גאר רייכע און באלערנדע
ארטיקלען ,דברי תורה ,סיפורי צדיקים וכדו' צו זעטיגן אייער
נשמה.
···
יא ,איך ווייס וואס דו קלערסט ,ווייל איך קלער די
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זעלבע ...וועמען גיי איך דא יעצט אפנארן?! איך ווייס דען
נישט מיין מעמד ומצב ...איך קען טאקע יעצט פארגעסן
אביסל פון די גשמיות און זיך אריינווארפן אין מיין אלוקות,
אבער איך ווייס דאך יא אז ס'גייט נישט זיין יו"ט פאר אייביג;
די אכט טעג גייען פארביי און מ'פאלט צוריק אריין אין די
וואכנדיגע גלות טעג ,ווען דאס גשמיות שפילט צומאל א
גרעסערן ראלע אין די חיי היום יומי ...נו ,וועמען פרוביר
איך צו געפעלן יעצט?!
ווען אט די מחשבות קומען מיר ארויף ,דערמאן איך זיך
אלץ אינעם הייליגן עובדא וואס ווערט דערציילט אינעם
ליובאוויטשער הויף ,איבער א חסיד וואס האט מיט די
יארן זיך אריינגעלאזט אין מסחר ,און צוליב דעם האט ער
געדארפט אפט ארומפארן איבער פארשידענע פלעצער זיך
צו טרעפן מיט גרויסע סוחרים .מיט די יארן האט ער זיך
געשפירט זייער אומבאקוועם מיט'ן לאנגן שווארצן רעקל
און חסיד'ישן קאפעלוטש ,און לצורך פרנסה האט ער אביסל
מאדערניזירט זיין לבוש.
ווען ער פלעגט אבער פארן צום רבי'ן – דער הייליגער
צמח צדק – קיין ליובאוויטש ,פלעגט ער אוועקלייגן די
מאדערנע קליידער און זיך צוריק אנטון דעם חסיד'ישן
לבוש .ויהי היום ,ער איז אנגעקומען צום רבי'ן מיט די
מאדערנע קליידער ,און ער זאגט פאר'ן רבי'ן" :דער רבי
זאל מיר מוחל זיין ,איך וויל נישט מער אפנארן חלילה דעם
רבי'ן ...דאס זענען די קליידער וואס איך טראג ווען איך פאר
ארום די וועלט אויף מסחר ,און מיינע חסיד'ישע קליידער
פלעג איך אנטון בלויז דא".
דער רבי קוקט אויף אים מיט זיינע הייליגע אויגן און
זאגט" :ר' יענקל ,דו מיינסט אז איך האב נישט געוואוסט
אז ווען דו פארסט קיין פאריז אדער בערלין גייסטו אנגעטון
מיט אנדערע קליידער?! איך האב אבער אלץ געמיינט
אז 'דא' איז דיין אמת'ע פלאץ ,און די חסיד'ישע קליידער
זענען דיינע אמת'דיגע קליידער ,נאר דארטן גייסטו ארום
פארשטעלט ,אז ס'זאל אויסזען ווי דו ביסט א סוחר"...
דער עובדא איז א תורה שלימה! מ'קען זיך ארומדרייען
טאג נאך טאג און זיין פארנומען מיט מסחר ,געדענק אבער
וועלכע קליידער זענען די אמת'דיגע און וועלכע זענען בלויז
די פארשטעלטע וואס מ'טוט אן ווייל יעצט דארף מען אזוי
טון.
מיר זענען טאקע א גאנץ יאר פארנומען  -אביסל צופיל
 מיט גשמיות ,אבער יעצט ווען ס'קומט פסח ,ס'קומטנאכאמאל דער צייט ווען אונזער מציאות האט זיך געטוישט
צו געטליכקייט ,יעצט איז די צייט אויסצוטון די פאלשע
גשמיות'דיגע קליידער און צוריק אנטון די הייליגע אמת'ע
רוחניות'דיגע קליידער ,וואס דאס איז דאך אונזער אמת,
דאס איז דער אמת'ער דיך!

א לעכטיגן הייליגן יו"ט און א כשר'ן
פרייליכן פסח!
וואונטשט,
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דורך :הרב חיים שטיין

ויאמינו בד'
ובמשה עבדו
ַא

גאר פראמינענטן ארט אין די סיפור פון יציאת
מצרים פארנעמט דער העלד פונעם געשיכטע און
אייגנטליך דער העלד פון כלל ישראל ,דער מנהיג מיט'ן
ה"א הידוע וואס איז גדול מרבן שמו – משה רבינו ע"ה.

א  2יעריג קינד ווייסט שוין פון משה צו זאגן ,און אט
דעם זעלבן געשיכטע חזר'ן מיר איבער יאר נאך יאר.
ס'קומען צו נאך דעטאלן וואס מיר האבן פאראיאר נישט
געהערט ,מיר ווערן דאך עלטער און קלוגער ...דאך
אבער בלייבט איבער א שיינעם טייל פונעם געשיכטע
כמעט אומבארירט.
אויב ווען מיר רעדן פון חסיד'ישע מעשיות וואס האבן
געזאלט פאסירן בלויז מיט  40יאר צוריק און אודאי די
וואס האבן געזאלט פאסירן שוין  80יאר צוריק ,געפינען
מיר דערין פילע חילוקי דיעות וואס פונקטליך האט
פאסירט ,איז דאך אודאי און אודאי אז אזא סיפור פון
וואס מיר רעדן ,וואס האט זיך אפגעשפילט מיט איבער
 3000יאר צוריק האט דערין פארשידענע גירסאות,
מחלוקת ,מיינונגען וכדו' .און וואס מיר קענען זאגן
אויף זיכער ,איז בלויז דאס וואס שטייט אין פסוק  -גאר
ווייניג .אויך וואס עס ווערט מבואר אין חז״ל איז קודש
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קדשים און זיכער ,אבער דארט זענען שוין פארהאן
חילוקי דעות ,ואלו ואלו דברי אלקים חיים.
מיר וועלן לערנען ווי ס'שטייט אין סדר עולם ,אז
משה רבינו איז געבוירן געווארן אין יאר ב'שס"ח ,דאס
קומט אויס  3,414יאר זינט דעם פארגאנגענעם ז' אדר
ה'תשפ"ב העעל"ט .משה רבינו איז נסתלק געווארן מיט
 120יאר שפעטער אין יאר ב'תפ"ח.
געבוירן איז משה רבינו צו זיין פאטער עמרם  -דער
זון פון קהת ,און צו זיין מוטער יוכבד  -די טאכטער פון
לוי (זיין מוטער איז געווען א מומע פאר זיין פאטער,
זייענדיג א טאכטער פון לוי ,וואס איז געווען דער
פאטער פון קהת) .משה רבינו איז געבוירן געווארן נאך
די צווייטע מאל וואס זיין טאטע האט חתונה געהאט מיט
זיין מאמע ,אנדערש פון זיינע געשוואוסטער – אן און
מרים – וואס זענען נאך געבוירן ביים ערשטן מאל.
קרעדיט פאר די צווייטע חתונה קומט טאקע
פאר משה'ס געטרייע שוועסטער מרים ,וואס זי האט
גע'עצה'ט דעם טאטן ער זאל צוריק חתונה האבן ,טראץ
די שווערע גזירה וואס האט דאן געלויטעט אז יעדע

אידיש אינגל וואס ווערט געבוירן טראסקעט מען אריין
אין וואסער .זי האט אבער גע'טענה'ט :פרעה'ס גזירה
איז בלויז אויף אינגלעך ,אבער מיידלעך לאזט ער לעבן,
אבער אז דו – טאטע לעבן – ביסט גע'גט ,וועט נישט זיין
קיין קינדער בכלל  -נישט קיין אינגלעך און נישט קיין
מיידלעך .דער טאטע האט דאס אנגענומען.
וואס האט דאן פאסירט ווייסט דאך יעדער אינגל .משה
איז געבוירן געווארן און בתי' האט אים געראטעוועט און
ארויסגענומען פונעם טייך און א נאמען געגעבן משה,
דער נאמען מיט וואס מיר באנוצן זיך נאך ביז היינט,
טראצדעם וואס משה פארמאגט  9אנדערע נעמען.
דער באקאנטער מדרש ווייסט דאך אויך יעדער ,ווי
פרעה האט געמאכט א פראבע אויף משה ,צו זען צי ער
כאפט דעם קרוין ווייל ער וויל זיין קעניג אדער בלויז
ווייל ער איז א נאריש קינד .דער מלאך האט זיך דאן
געברויכט אריינמישן און געבן א ריק משה'ס האנט צו
די קוילן ,אפבריענדיג דערביי זיין האנט וועלכע האט זיך
שנעל צוגעשארט צום מויל און געמאכט משה'ן פאר א
כבד פה וערל שפה.
שפעטער קומען מיר אן צו די מעשה פון דעם מצרי
וואס משה האט גע'הרג'עט ,זעענדיג אז קיין גרים וועלן
פון אים סיי ווי נישט אויסקומען ,נו ,צו וואס זאל ער
נישט פגר'ן ...וואס זאל מען אבער טון אז די צוויי
באקאנטע שקצים – דתן און אבירם – האבן דאס געזען
און געסטראשעט משה'ן ,נאכדעם וואס ער האט זיי
שארף מוסר געזאגט פאר'ן הייבן א האנט אויף א איד.
דא אבער ווערט א שטיקל חילוקי דעות אין מדרש,
ווי אלט משה איז געווען ווען אט די צוויי פאסירונגען
זענען זיך פארלאפן .לויט רבי יהודה איז משה געווען
דאן א קארגע  20יאר אלט ,און דאס האבן טאקע דתן און
אבירם געשריגן אויף אים" :דו ביסט דאך נאכנישט קיין
בן ארבעים לבינה ,ווי קענסטו זיין אויף אונז א שופט?"
רבי נחמי' אבער קריגט זיך אויף דעם און זאגט ,אז משה

איז שוין גראדע יא געווען  40יאר אלט ,אבער מיט דעם
אלעם האבן די צוויי פאסקודניאקעס גע'טענה'ט אז ער
איז נישט ראוי צו זיין א שופט.
איבריג צו זאגן אז די וואגאבונדן האבן מקיים געווען
זייער צוזאג און זיי האבן פאר'מסר'ט משה'ן ביים קעניג
אליין .נו ,אויב איז וואר אז ער האט גע'הרג'עט א מצרי,
קומט דאך אים מיתה רח"ל לויט פרעה ...אין די לעצטע
מינוט איז אבער משה אנטרינען פון דארט ,פונקטליך
וויאזוי ער האט דאס באוויזן איז אויך א מחלוקת אין
מדרש.
ווי מיר שטייען יעצט איז משה שוין נישט ביי פרעה,
ווייל ער איז אנטלאפן .ער ברויך יעצט זיין נישט מער
ווי פערציג יאר אלט און אפשר גאר בלויז צוואנציג.
ווען משה קומט אן צוריק צו פרעה ,אינאיינעם מיט
אחיו הגדול ,שטייט אין די תורה בפירוש אז ער איז שוין
געווען אן אכציג יעריגער איד און דער גרויסער ברודער
איז שוין געווען  83יאר אלט.
יעצט ,וואס מיר געפינען אין די תורה  -פון ווען משה
איז אנטלאפן פון פרעה ביז ווען ער איז צוריקגעקומען
צו אים  -איז דאס וואס משה רבינו האט געטראפן זיין
חשוב'ע כלה אינאיינעם מיט אירע שוועסטער ביים
ברונעם אין מדין ,זיי האבן אים גענומען צו זייער טאטן
וואו ער איז געבליבן וואוינען און חתונה געהאט מיט
צפורה ,און געהאט מיט איר א קינד.
דערנאך טרעפן מיר די פרשה פון די סנה ,וואס דאס
איז דאך שוין געווען הארט פאר'ן צוריקגיין קיין מצרים.
דאס חתונה האבן מיט צפורה און די מעשה מיט'ן סנה
זענען גאר ווייניג צו ערפילן גאנצע  60אדער אפילו 40
יאר ,יעצט דארף מען אפירזוכן וואס בערך האט פאסירט
דורכאויס די לאנגע יארן ,פונעם אנטלויפן פון פרעה
ביז'ן צוריקקומען אים צו געבן זיינע ערליך-פארדינטע
געבראטענע פעטש.

ָדא קומען אריין די מדרשים און דערציילן אונז א העכסט שפאנענדע
געשיכטע ,וואס ווען נישט ס'שטייט אין מדרשים וואלט איר אודאי געקלערט
אז דאס איז עפעס א שפאנענדע נאוועל .דאס האט אבער ווירקליך פאסירט,
ווי אונזערע חכמים דערציילן אונז ,און דער חלק פון משה רבינו'ס לעבן איז
שטארק אומבאקאנט.

מיר וועלן דא אראפברענגען די שפאנענדע געשיכטע לויט ווי
ס'ווערט אראפגעברענגט און דערציילט אין ילקוט מעם לועז ,וואס
איז א ליקוט פון מדרשים און חז"ל:
לוח הציבור | פסח תשפ״ב
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קיקנוס

איז געווען א ריזן געוועלטיגער
און א שטארקער קעניג,
פילע שטעט און לענדער זענען געווען אונטער זיין
מלוכה ,צווישן זיי אויך די מענטשן פון קדם און פון
ארם .דאס זיין אונטערטעניג צו א צווייטע מלוכה איז
געווענליך נישט קיין גאר געשמאקע זאך (אוקריינע
וועט אייך עדות זאגן דערויף )...און דערפאר האבן די
קדמ'ישע און ארמ'ישע מענטשן אינאיינעם באשלאסן
ארויסצוגיין אין א פייערדיגן מלחמה אקעגן קיקנוס
דער קעניג פון כוש.
גאנץ ווייניג האט זיך קיקנוס דערשראקן ,זיין
שפיאנאזש אגענטור האט אים איבערגעגעבן גריסן אז
אויב וועט ער זיך אהערשטעלן ווי ס'ברויך צו זיין וועט
ער באזיגן קדם מיט ארם .אומר ועושה ,קיקנוס האט
פאררופן א דרינגענדע זיצונג מיט זיינע מיניסטארן און
זיי געלאזט וויסן אז מ'נעמט צונויף אלע אפטיילונגען
פון די מיליטער פון גרויס ביז קליין און מ'גייט ארויס
אין מלחמה!!!
ס'האט זיך טאקע צוזאמגעקליבן א מיליטער פון
שווערע מיליאנען מענטשן וואס זענען גרייט געווען
צו גיין אין פייער פאר זייער לאנד כוש און זייער
הויכגעשעצטער קעניג קיקנוס .איידער'ן ארויסגיין
אויפ'ן פראנט האט קיקנוס אריינגערופן צו זיין 'ווייסן
הויז' דעם גענעראל בלעם ,און אים געבעטן אז ער
מיט זיינע צוויי זין זאלן בלייבן דא אין לאנד און מאכן
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זיכער אז דאס לאנד לויפט ווייטער אזוי ווי ביז היינט
אין דער צייט וואס זיי געפינען זיך ביים קריג .בלעם
האט דאס אודאי גערן אנגענומען און צוגעזאגט פאר
קיקנוס אז אלעס וועט זיין אין בעסטן ארדענונג ,ער
קען רואיגערהייט גיין אין מלחמה.
קיקנוס האט אנגענומען בלעמ'ס ווערדלאזע הבטחה
און ער האט זיך געלאזט אין גאנג צו א מייסטערהאפטיגן
קריג אקעגן די קעניגן פון ארם און פון קדם .רוסלאנד
וואלט זיך געוואונטשן אז זייער מלחמה זאל פארן אזוי
גלאט און געשמירט ווי ס'איז געפארן פאר קיקנוס...
ער האט דארטן געמאכט א מהפכה אז ס'איז געגאנגען
א רויך ,אויסגע'הרג'עט שווערע טויזנטער פון זיינע
קעגנער און געפאנגען נאך טויזנטער .ביז א קורצע
צייט איז ער אפיציעל דערקלערט געווארן דער זיגער
פונעם קריג ,די קדמ'ער און ארמ'ער קעמפער האבן
געהויבן דעם ווייסן פאן און זיך געבויגן ס'קאפ פאר
קיקנוס'ן יר"ה ,און מקבל געווען אויף זיך עול מלכותו.
קיקנוס פון זיין זייט האט ארויפגעלייגט אויף זיי א
פעסטן יערליכן שטייער וואס זיי האבן בלית ברירה
אנגענומען ,און ...שלום על הגוים.
דער שמענדריק בלעם האט דאך געוואוסט אז אט
אט קומט קיקנוס צוריק און דער מלוכה גייט צוריק צו
אים און בלעם'ל וועט ווערן אויס קאפעלוטש-מאכער...
האט ער צוזאמגערופן א דרינגענדע אסיפה פון אלע
הויכבאשפריצטע חברה ,און ער האט זיי געזאגט:

100%
ארגינעלע
בוימארטין
רייך  מכובד׳יג  קלא
סיש
1998

EST

וואו איר

צאלט

סעיל
פון זונטאג קדושים
ביז דאנערשטאג אמור

$5,999
Reg $6,999

$4,199
R e g $ 4,999

בארא פארק 718.757.4197 | 4502 13th Ave #308
מאנסי 845.425.0453 | 17 Main Street #310
קרית יואל 4:00-7:30 845.425.0453 | 1 Garfield Rd #001
לאנדאן +44.745.752.2342 | 22 Amhurst Park

3:15-7:00

2:00-7:00

Private appointments available
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"הערט מיר אויס גוטע ברידער ,דאס
לאנד כוש ליגט דאך יעצט אין אונזערע
הענט ...אויב דער עולם איז דערביי
קען מען מאכן א ווידערשטאנד קעגן
קיקנוס ,און ווען ער קומט אן צוריק
אהער וועט מען אים נישט אריינלאזן,
און דאן וועט כוש זיין אונזער'ס!" דער
ציבור האט מסכים געווען מיט דעם
טשאווארגא ,און זיי האבן אלע געמאכט
א שבועה צו זיין געטריי פאר 'בלעם
דער ערשטער' .בלעם האט זיך געפרייט
ווי א ראזינקע ,און געשטעלט זיינע צוויי
שרצימ'לעך צו פירן די מלוכה ,בעת זיך
אליינס האט ער געקרוינט פאר קעניג.
יעצט האט ער בלויז געדארפט מאכן זיכער אז
קיקנוס זאל נישט קענען צוריק אריינקומען אין כוש.
דאס איז בכלל נישט
שווער געווען פאר
אזא כישוף עקספערט
ווי בלעם ,און אט דאס
איז וואס ער האט
געטון:
ער האט מיט
כישוף אויפגעהויבן
די חומה וואס האט
ארומגענומען כוש
פון  2זייטן ,ער האט
עס געמאכט גאר
גאר הויך און זייער
שטארק .אויף די
דריטע זייט האט
ער געהייסן גראבן
טיפע גרובער ,און אלע וואסערן פון די טייכן ארום די
שטאט האבן אנגעהויבן אריינפליסן אין אט די גרובער.
יעצט איז די דריטע זייט שוין אויך מסודר ,און עס איז
געבליבן בלויז די פערטע זייט .דארט האט ער מיט
כישוף צוזאמגערופן שלענג פון איבער די גאנצע לאנד
און ער האט זיי באזעצט דארט ביים פערטן זייט ,וואס
איז אפיציעל באשטימט געווארן פאר שלאנג-לאנד.
יעצט איז כוש געווען גוט באפעסטיגט פון אלע פיר
זייטן און קיינער האט נישט געקענט אריינקומען .צו
דעם האט בלעם געהייסן ,אז אויף די דריטע זייט  -וואו
מ'האט געמאכט די גרובער מיט וואסער  -זאל מען
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עקסטער אנגרייטן גרויסע קוואנטומען פון וואסער
אוועקגעלייגט אין גרויסע זאפאסן ,וואס ווען מ'עפנט
דאס אויף זאל ווערן דארטן ממש א וואסער-פאל,
געוואלדיג.
דער שלאכט האט
זיך געענדיגט און
קיקנוס מיט זיינע
מענטשן קומען צוריק
אין שטאט .פלוצלינג
דערזעט ער פאר זיך
ריזיגע ווענט אויף 2
זייטן ,ער ברעכט זיך
קאפ צו פארשטיין
וואס אזאנס עס האט
דא פאסירט ...ער
האט זיך געמאכט א
חשבון ,אז מסתמא
האבן די מענטשן
מורא געהאט אז
אנדערע כוש-שונאים – ווי למשל די כנעניים – וועלן
הערן אז דער קעניג איז אוועקגעפארן און זיי וועלן
קומען איבערפאלן די שטאט ,און דעריבער האבן זיי
מחליט געווען צו הייבן דעם מויער צו א מאקסימום-
סעקיוריטי שטאפל.
גאנץ שנעל זענען זיי אבער געוואויר געווארן
אז אלע טויערן אריין אין שטאט זענען הערמעטיש
פארשלאסן! זיי האבן אנגעהויבן שרייען ,האקן ,זעצן,
פארפירן; אבער ס'האט זיי געהאלפן ווי די פאריעריגע
שניי .קיינער האט זיך פון זיי נישט וויסנדיג געמאכט,
פונקט ווי בלעם האט אנגעזאגט פון פריער.

מו„ע‡ רבה
ל‡וריי˙‡
א ישיבה קטנה וואו אונזער געטרייע און
איבערגעגעבענע רבי'ס און מחנכים שאפן א
ווארעמע ,חסידישע ישיבה ,אין וועלכע מיר צילן
צו אויפבויען אייער בחור אין זיין ימי הבחרות און
אים אוועקשטעלן אלס אן ערוואקסענעם
מוצלח'דיגן ישיבה בחור.

י˘יבה ˜טנה
ח˘˜ ה˙ורה
We give him the
Cheishek to grow.
Your son learns best under a strong, warm, connected
relationship with his mechanchim. That’s our way. We
empower students by increasing self-awareness of their
strengths. Then, through individualized learning, we
monitor and promote academic development.
2022/23 Admissions Now Open, For boys ages 13-15
Call 718-400-8364

הרב ארי׳ה לייב
באדנער שליט״א
ראש המוסד

הרב שמעון
אייכענשטיין
מנהל

וועד הישיבה
לוח הציבור | פסח תשפ״ב
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זעענדיג אין וואספארא שווארץ פעקל זיי זענען,
האבן זיי אנגעהויבן מלחמה האלטן מיט די וועכטער
וואס זענען געשטאנען העכער דעם מויער .ס'האט זיך
זיי אבער נישט אזוי גוט אויסגעלאזט 50 ,פון קיקנוס'נס
מענטשן זענען גע'הרג'עט געווארן .זיי זענען געבליבן
נעכטיגן אינדרויסן פון שטאט ,און צופרי האבן זיי
ארומשפאצירט צום דריטן זייט ,ווען זיי האבן בכלל
נישט אינאכט גענומען אז דא זענען ארויסגעוואקסן
גרובער ...זיי האבן אנגעהויבן גיין גראד אריין אין די
גרובער ,און איבריג צו זאגן אז די וואס זענען אריין אין
גרוב זענען פון דארט שוין נישט ארויסגעקומען.
קיקנוס האט געהייסן בויען אזעלכע בריקן פון
האלץ פון איין זייט גרוב ביז די אנדערע ,און ווי נאר
די בריקן זענען געווען גרייט ,האט ער געהייסן זיינע
מענטשן אריבערגיין .די מענטשן האבן זיך אנגעהויבן
ארויפריקן אויף די בריקן ,ביז די בריקן זענען געווען
איבערגעפילט מיט מענטשן ,און דאן האבן בלעם'ס
חברה געעפנט די זאפאסן מיט וואסער וואס מ'האט
געהאט אנגעגרייט ,און א מעכטיגע וואסער-פאל האט
פארשוועמט און דערטראנקן אלע מענטשן וואס זענען
געווען אויף די בריקן.
דעם דריטן טאג זענען זיי געגאנגען צו די פערטע
זייט ,אנקומענדיג אהין זענען זיי באטראפן געווארן פון
א שווערע אטאקע דורך עטליכע טויזנט שלענג וואס
האבן זיך מחי' געווען מיט די חשוב'ע געסט ...הונדערט
און זיבעציג מענטשן פון קיקנוס זענען געגאנגען 'א
גאנג' אדאנק דעם אטאקע.
ווען קיקנוס מיט זיינע מענטשן האבן בלית ברירה
איינגעזען אז אריין אין שטאט גייען זיי נישט ,האבן
זיי ארומגענומען די שטאט פון אלע זייטן ,און דארט
געבליבן ווארטן ...און געווארט ...און געווארט ...פאר
גאנצע  9יאר זענען זיי געזעצן דארט און געווארט,
בלעם האט זיי אבער נישט אריינגעלאזט.
פונקט אין דער תקופה פון די  9יאר וואס קיקנוס
מיט זיינע מענטשן האבן ארומגענומען דעם שטאט ,איז
משה רבינו אנטלאפן פון פרעה אין מצרים ,און ער איז
אנגעקומען צום כוש'ער ארמיי ,וואו ער איז געווארן א
מיטגליד אינעם ארמיי .קיקנוס האט זייער געגליכן דעם
פרישן  20יעריגן בחור'ל וואס איז געווען אן עכטער
גיבור וואס מ'זעט נישט געווענליך ,און ער איז געווען
א מושלם ממש אין אלע הינזיכטן .נישט בלויז דער
קעניג האט אים געגליכן ,נאר אויך די מענטשן ארום
דעם קעניג און די גאנצע מיליטער האבן אים זייער
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ליב געהאט .אויף אזוי ווייט איז געגאנגען די אהבה
פונעם קעניג צו משה ,אז ער האט אים גענומען פאר
זיין פערזענליכער ראטגעבער.
נאך  9יאר ארומרינגלען דעם שטאט ,איז קיקנוס
זייער נישט געזונט געווארן ,ער האט געלאנדעט אין
בעט און זיך נישט געקענט ארויסזען פון דארט .ער
איז אזוי געלעגן פאר  7טעג און דערנאך האט ער
זיך אפגעזעגנט פאר אייביג ...זיינע מענטשן האבן
אפגעראכטן א גרויסע באגרעבעניש צערעמאניע ,און
מ'האט אים באגראבן קעגנאיבער דעם שטאט אויף
צפון זייט ,וואו מ'האט געשטעלט א גרויסע שיינע
מציבה ווי ס'פאסט פאר אזא העלד ,און מ'האט דארט
אריינגעקריצט א ליסטע פון אלע מלחמות וואס קיקנוס
האט געפירט מיט גרויס העלדישקייט.
נאכ'ן גרויסן צערעמאניע האט דער עולם איינגעזען
די ביטערע מציאות אז זיי זענען געבליבן קעניגלאז;
ס'האט זיי געפאטשט אין פנים ,און זיי האבן נישט
געוואוסט ווי מ'גייט ווייטער פון דא ...צום ערשט
האבן זיי זיך אלע צונויפגעזאמלט אויף איין זייט פונעם
שטאט און מ'האט זיך אנגעהויבן פעסט ארומקריגן
צווישן זיך וואס צו טון ווייטער .אזויפיל האבן זיי
אלע מסכים געווען ,אז אזוי ווייטער אנצוגיין איז נישט
קיין תכלית ,ווען זיי וואוינען אינדרויסן פון שטאט און
דארפן צוקוקן ווי די שטאט ליגט אין פרעמדע הענט,
נישט קענענדיג אריינגיין אינעווייניג צו זען זייערע
ווייבער און קינדער .צו דעם אלעם האבן זיי אנגעהויבן
ציטערן אז די מענטשן פון ארם און פון קדם וועלן נאך
געוואויר ווערן אז קיקנוס איז געשטארבן ,און זייער
אלטע פיינטשאפט וועט זיך צוריק ערוועקן און זיי
וועלן אהערקומען זיך נוקם זיין .בקיצור ,דער מצב איז
נישט גוט.
די החלטה איז געווען אז מ'ברויך ווי פריער שטעלן א
נייעם קעניג וואס זאל זיי ווייטער פירן און ארויסנעמען
פון דעם פלאנטער .זיי האבן אנגעהויבן אדורכגיין די
ליסטע פון אלע מענטשן וואס זיי האבן  -צו זען ווער
ס'איז ראוי צו ווערן קעניג ,און מ'האט נישט געקענט
טרעפן קיין איינעם אויסער משה רבינו!
מ'האט געשטעלט א סטעידזש מיט א ריזן קעניגליכן
מאיעסטעטישן שטול ,מ'האט ארויפגעזעצט דעם
נייעם קעניג דארט אויבן ,און ס'האט זיך אפגעטון א
צערעמאניע מיט א שופר בלאזעריי ,ויחד כולם הודו
והמליכו ואמרו" :לאנג לעבן זאל דער קעניג ,יחי
המלך!" יעדער האט געשוואוירן געטריישאפט צום

נייעם מנהיג ,און מ'האט דעם קעניג באווארפן מיט
גלענצנדע מתנות פון גאלד און זילבער ,יעדער אן
אויסנאם האט עפעס געגעבן פאר'ן נייעם קעניג.
ס'איז אריבער די שבע ברכות פון משה רבינו'ס
אויפנאמע ,און ס'איז געקומען די צייט פאר'ן נייעם
קעניג צו טון זיין דזשאב ...דער גאנצער ציבור איז
געקומען צו אים און זיך שיין געבוקט און געזאגט:
"הויכגעשעצטער קעניג ,שוין לאנגע  9יאר וואס מיר
זיצן דא אפ אינדרויסן פון שטאט מיט גרויס צער און
עגמת נפש ,געב אונז עפעס אן עצה וויאזוי מיר קענען
אנקומען צוריק אריין אין שטאט".
דער קעניג האט זיי געענטפערט במתק לשונו" :אויב
זענט איר גרייט מיר אויסצוהערן און פאלגן ,קען איך
אייך גאראנטירן אז איר וועט אנקומען צוריק אריין אין
שטאט און איר וועט באזיגן אייערע שונאים! מיר גייען
נישט פרובירן נאכאמאל מלחמה צו האלטן מיט'ן עולם

ווען הונגעריגע חסידהס נעמען
זיך צו שלענג ...איי איי איי...

אין שטאט ,ווייל מיין פארגייער – דער פארשטארבענער
קעניג קיקנוס – האט דאס שוין פרובירט און מיר אלע
ווייסן וויאזוי דאס האט זיך אויסגעלאזט ,דער כישוף
פון בלעם האט אפגע'הרג'עט שווערע הונדערטער פון
אונז און מיר האבן פארלוירן דעם קריג .וואס איך גיי
ענק יא בעטן איז גאנץ א גרינגע זאך ,אבער איידער
איך גיי ענק זאגן וואס דאס איז ,דארף איך האבן ענקער
ערן ווארט אז וואס אימער איך גיי נאר הייסן גייט
מען פאלגן ,אן קיין שום שינויים" .דער עולם האט זיך
אונטערגענומען צו פאלגן וואס אימער דער קעניג וועט
הייסן.
יעצט האט משה זיי געהייסן" :יעדער איינער פון
ענק זאל אריינגיין אין וואלד און אויפזוכן א סארט
פייגל וואס הייסט 'חסידה' ,מיט'ן חסידה זאל מען
מיטברענגען אירע פריש געבוירענע קינדער .ווער
ס'וועט נישט ברענגען קינדער פון א חסידה  -אחת דתו
להמית!" דער עולם האט געפאלגט אין גרויסן ,מ'איז
געגאנגען אין וואלד און אפירגעזוכט דעם חסידה
מיט אירע קינדער און אזוי האט זיך צונויפגעקליבן
א ריזן צאל קינדער פונעם חסידה.
יעצט איז געקומען די צייט פאר'ן קומענדיגן
שטאפל פונעם פלאן .משה רבינו זאגט זיי" :איר
האט יעצט פאר אייך אפאר טעג צו טרענירן די
פייגלעך זיך אויפצוהייבן ,פליען און שפרינגען ווי
ס'ברויך צו זיין".
שווערע כוחות האט מען אריינגעלייגט אין
די טרענירונג סעסיעס ביז די פייגלעך זענען
געשפרינגען און געפלויגן ווי העלדן .יעצט האט
משה געהייסן אז מ'זאל זיי אויסהונגערן פאר דריי
טעג אין א ציה ,אן קיין ברעקל עסן אדער טרינקען.
ווען די דריי טעג זענען געקומען צו אן ענדע
האט משה רבינו געהייסן אז יעדער זאל זיך
אויסשטאפירן מיט געווער און זיך ארויפזעצן
אויף זייערע פערדן מיט די פייגלעך אין די הענט.
משה האט זיי אלע געפירט צום פערטן זייט פונעם
שטאט ,וואו די שלענג זענען געווען פארזאמלט,
און מ'האט געשיקט די פייגלעך פליען ...די
אויסגעהונגערטע פייגלעך האבן אטאקירט די
שלענג מיט א בלוטיגע לופט אטאקע אז ס'איז נישט
געבליבן קיין איין איינציגסטע שלאנג! די מענטשן
האבן טריאומפירט מיט פרייד און געבלאזן שופר
פאר גרויס עקסטאז.
יעצט זענען זיי אנגעקומען צום שטאט און
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אפגעראכטן דארטן א בליץ מלחמה מיט בלעם'ס
מענטשן ,וועלכע זענען געכאפט געווארן אין גרויס
סורפרייז – נישט וויסנדיג בכלל אז די שלענג זענען
שוין א פארגאנגענהייט .משה רבינו'ס מיליטער האט
אויסגע'הרג'עט  1,100פון בלעם'ס מענטשן.
ווען בלעם האט געזען אז ס'איז כלתה אליו הרעה,
האט ער געהויבן פיס  -אינאיינעם מיט זיינע צוויי
שרצימ'לעך און זיינע אכט ברידער  -און געמאכט
פליטה קיין מצרים ,גראד צו פרעה אליין ,וואו מ'האט
זיי אויפגענומען מיט גרויס כבוד און עהרע .זיי זענען
געקרוינט געווארן אלס די אפיציעלע כישוף-מאכער
פון עגיפטן ,א שיינע פאזיציע אין א לאנד פול מיט
כישוף-מאכער.
דערווייל איז משה רבינו געווארן זייער פאפולער
אין כוש און אינעם אומגעגנט ,דאס גאנצע פאלק האט
אים זייער שטארק ליב געהאט ,זיי האבן אים געגעבן א
הערליכע שיינע נייע קרוין ,און זיי האבן אים געגעבן
פאר א שידוך די פרוי פונעם פריערדיגן קעניג  -קיקנוס.
משה האט ווי פארשטענדליך נישט חתונה געהאט מיט
איר ,צוליב דעם וואס זי האט געשטאמט פון כנען –
וועמען דער זיידע נח האט פארשאלטן ,אבער דאס
האט קיינער נישט געוואוסט.
מיט די צייט האט דער שמועה איבער'ן
טויט פון קיקנוס דערגרייכט צו די אויערן
פון זייערע שונאים די בני קדם און ארם,
וועלכע האבן באשלאסן לאור המצב צו
פרובירן זייער מזל נאכאמאל און ארויסגיין
אין מלחמה מיט כוש און מיט זייער נייער
קעניג .משה רבינו האט זיך גאנץ ווייניג
דערשראקן ,ער האט צוזאמגענומען זיין
ארמיי פון  30,000מענטשן ,זיי באוואפנט
מיט די בעסטע מערסט-פארגעשריטענע געווער,
און משה אליין איז געגאנגען בראשם ארויס אויפ'ן
פראנט .בלויז  300מענטשן האט מען גע'הרג'עט פון
די פיינט ,און די איבריגע האבן גאנץ שנעל איינגעזען
אז זיי האבן אריינגעביסן דא אין א שלעכטן טרויב ...זיי
האבן געהויבן פיס וואו די אויגן האבן זיי געטראגן און
אפגעיאגט פון שטח .איבריג צו זאגן אז זיי האבן געבויגן
דעם קאפ פאר משה רבינו און זיך אונטערגענומען צו
באצאלן ווייטער די שטייערן.
נאכ'ן קריג איז משה צוריקגעגאנגען קיין כוש וואו ער
איז מיט גרויס הצלחה געווען דער קעניג פאר גאנצע
פערציג יאר!! אינעם לעצטן יאר פון משה רבינו'ס

14

לוח הציבור | פסח תשפ״ב

קעניגרייך ,האט די קעניגן פונעם אלטן קעניג זיך
געשטעלט פאר די העכסטע שרים און הערן פון כוש,
און זי האט זיך געפערליך אפגערעדט אז יעדער מיינט
טאקע אז זי איז קעניגן ,אבער דער אמת איז אז משה
האט מיט איר קיינמאל נישט חתונה געהאט ...זי האט
צוגעלייגט" :ער גלייבט נישט אין אונזערע אפגעטער,
און ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך צו האבן א קעניג
וואס גלייבט נישט אין די אפגעטער פונעם פאלק!" (גיי
פארשטיי פארוואס זי האט זיך דערמאנט בלויז נאך
פערציג יאר )...זי האט ווייטער גע'טענה'ט" :מיין מאן
קיקנוס האט איבערגעלאזט א קינד וואס איז אויך ראוי
צו זיין דער קעניג ,ער איז שוין אונטערגעוואקסן און
איך מיין אז ס'איז געקומען די צייט אים אויפצונעמען
אלס קעניג".
די שרים וואס האבן איר אויסגעהערט האבן
איינגעזען אז זי רעדט גאנץ צו די זאך ,זיי האבן
אנגענומען איר פארשלאג און דעם קומענדיגן טאג
(גאנץ א שנעלע החלטה) האבן זיי געקרוינט 'קיקנוס
דעם צווייטן' (אדער וויאזוי ער זאל נאר נישט הייסן)...
אלס קעניג איבער כוש.
זיי האבן אבער פארשטאנען אז משה רבינו איז נישט

קיין פשוט'ער מענטש,
ער פארמאגט עפעס
העכערע כוחות און זיי
האבן מורא געהאט פאר
אים ,אזוי אויך האבן זיי
דאך געהאט געשוואוירן
אז מ'גייט אים נישט טון
קיין שלעכטס; האבן
זיי געשיקט צו אים א
דעלעגאציע
חשוב'ע
מיט שיינע מתנות.
די דעלעגאציע האט

ערקלערט פאר משה'ן די סיטואציע און זיי האבן אים
שיין איבערגעבעטן און איבערגעגעבן אלע מתנות.
משה האט זיך פון זיי געזעגנט און פארלאזט דאס
לאנד כוש אויפ'ן וועג קיין מדין ,און מיט דעם האט זיך
געענדיגט די דראמאטישע געשיכטע פון משה רבינו'ס
יארן אלס קעניג אין כוש.
ביז דא איז די קאפיטל געשיכטע פון די קעניגרייך
פון משה רבינו.

די

ווייטערדיגע חלק פונעם געשיכטע פון יענע
יארן ווען משה האט זיך געפינען אין גלות,
געפינען מיר טיילווייז אין די תורה הקדושה אין פרשת
שמות :דערנאך וואס משה רבינו האט ארויסגעהאלפן
די טעכטער פון יתרו ביים ברונעם ,האט יתרו זיי
געבעטן אז זיי זאלן אים אהיימברענגען ,און זיי האבן
טאקע געברענגט משה'ן פאר יתרו.
די גאנצע חלק פונעם געשיכטע מיט יתרו טרעפן
מיר אין מדרש אויפ׳ן פסוק ״עזי וזמרת קה״:
ווען די אידישע קינדער האבן געזאגט די שירת
הים נאכדעם וואס די מצרי׳שע ארמיי איז דערטראנקן
געווארן אינעם ים סוף ,האט משה רבינו זיי געזאגט:
"איר האט געלויבט דעם אויבערשטן אויף די נסים
ונפלאות וואס ער האט ענק געטון ,יעצט וועל איך
אויך לויבן דעם אויבערשטן אויף די נסים ונפלאות
וואס ער האט פאר מיר געטון" ,און משה רבינו האט
אנגעהויבן פארציילן פארשידענע נסים ונפלאות
וואס האט מיט אים פאסירט .אינטערעסאנט ,אז די
מעשה פון כוש האט משה בכלל נישט דערמאנט,
ער האט אבער יא דערמאנט וואס האט פאסירט מיט
אים ביי יתרו אין שטוב ,און אט איז דער געשיכטע:
ווען משה איז אנגעקומען צום ברונעם אין מדין,
האט ער געטראפן דארט צפורה ,און ער האט איר
געזאגט אז ער וויל מיט איר חתונה האבן .צפורה האט
געענטפערט" :יעדן שידוך וואס מ'טראגט אן פאר מיר
אדער פאר מיינע שוועסטער ,פרובירט מיין טאטע
קודם אויס דעם בחור; ער שיקט אים ארויס צו איינע פון
די ביימער אין אונזער גארטן ,און גלייך ווען דער בחור
קומט אן צו יענעם בוים ווערט ער איינגעשלינגען"...
האט משה געפרעגט פון צפורה" :וואספארא סארט
בוים איז דאס?" האט צפורה אים געענטפערט" :ס'איז
דא א שטעקן וואס דער אויבערשטער האט באשאפן ביי
ששת ימי בראשית ,וואו ס'איז אויסגעקריצט דער שם

המפורש און אזוי אויך איז אויסגעקריצט דערויף דצ"ך
עד"ש באח"ב .דער אויבערשטער האט דאס געגעבן
פאר אדם הראשון ,אדם האט דאס איבערגעלאזט
בירושה פאר חנוך ,חנוך פאר נח ,נח פאר שם ,שם פאר
אברהם ,אברהם פאר יצחק ,יצחק פאר יעקב ,יעקב
האט דאס מיטגענומען מיט זיך ווען ער איז געגאנגען
קיין מצרים און ער האט דאס דארט איבערגעגעבן פאר
יוסף.
"ווען יוסף הצדיק איז נפטר געווארן ,זענען די
מצריים אריין צו אים אין פאלאץ און דאס בא'גנב'עט,
און זיי האבן געברענגט דעם שטעקן צו פרעה הרשע
אינדערהיים .מיין טאטע – יתרו – איז געווען פון די
גרויסע שישקעס ביי פרעה אינדערהיים און ס'האט זיך
אים פארשמעקט אט דעם שטעקן ,האט ער געמאכט א
שטילע אקציע און ״אנטלאפן פון שטח״ מיט'ן שטעקן
אין בוזעם און ער האט עס אהיימגעברענגט.
"א לענגערע תקופה איז דער שטעקן געלעגן ביי
מיין טאטן אינדערהיים .ויהי היום ,ער איז ארויס
שפאצירן אין גארטן מיט דעם שטעקן און ער האט עס
אריינגעשטעקט אין דער ערד אין גארטן און דארט
איבערגעלאזט .ווען ער איז צוריקגעקומען אין גארטן
אהיימצונעמען דעם שטעקן האט ער געזען אז ס'איז
געווארן באוואקסן מיט בלומען און מאנדלען ,און
ער האט עס דארט געלאזט .מיט דעם בוים וואס איז
דארט געוואקסן פרובירט ער אויס אלע בחורים וואס
מ'טראגט אן אלס שידוך פאר סיי וועלכע פון זיינע
טעכטער".
משה רבינו האט הנאה געהאט צו הערן וואס צפורה
האט אים דערציילט ,און ווען ער האט געזען ווי די
פאסטוכער פרובירן צו פארטרייבן צפורה מיט אירע
שוועסטער ,האט ער זיי געראטעוועט און געהאלפן
געבן צו טרינקען פאר די שעפעלעך ,דערנאך איז ער
געגאנגען צוזאמען מיט זיי צו יתרו אינדערהיים .די
טעכטער פון יתרו זענען צום ערשט אריינגעגאנגען,
און ווען יתרו האט זיי געפרעגט פארוואס זיי זענען דא
אינדערהיים אזוי פרי ,האבן זיי אים געענטפערט אז
עפעס אן עגיפטישער מאן איז אנגעקומען צום ברונעם
און זיי געראטעוועט פון די פאסטוכער .ווען יתרו האט
דאס געהערט האט ער פארגעהאלטן זיינע טעכטער" :א
מענטש טוט ענק א טובה ,און דאס איז וואס מ'טוט אים
צוריק?? מ'לאזט אים דארט איבער?? רופט אים שוין
אריין ער זאל קומען עסן מיט אונז!"
ווען די טעכטער פון יתרו האבן אריינגערופן משה
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רבינו ,איז ער אריינגעקומען און זיך געזעצט צו א
סעודה .נאכ'ן עסן און טרינקען האט משה אנגעהויבן
רעדן מיט יתרו תכלית  -ער זאל אים געבן זיין טאכטער
צפורה פאר א שידוך .יתרו האט אים געענטפערט:
"אויב קענסטו מיר ברענגען דעם שטעקן וואס שטייט
אין גארטן ,איז צפורה דיינס!"
משה רבינו איז ארויסגעגאנגען אין גארטן
און אויפגעזוכט דעם שטעקן ,ער האט עס באלד
ארויסגענומען פון פלאץ
און געברענגט פאר יתרו.
ווי נאר יתרו האט געזען
אז משה האט דעם שטעקן,
האט ער באלד פארשטאנען
אז דער מוז זיין דער
העלפער פון די אידן וואס
אלע חרטומי מצרים האבן
פאראויסגעזאגט אז ער גייט
קומען און ארויסנעמען די
אידן און חרוב מאכן מצרים
און די מצריים .יתרו האט
זיך זייער אויפגערעגט
אויף משה און ער האט
אים אנגעכאפט און אריינגע'זרק'עט אין א גרוב ביי זיך
אינדערהיים.
צפורה האט פארשטאנען אז זי מוז אויפקומען מיט
א גוטע פלאן וויאזוי צו ראטעווען משה רבינו .אומר
ועושה ,זי איר אריין צום טאטן און אים געזאגט" :טאטע
לעבן! דו האסט טאקע זיבן טעכטער אבער קיין ווייב
האסטו נישט .נו ,לאמיר עפעס אויסארבעטן; אדער
זאלן מיינע זעקס שוועסטער בלייבן דא אינדערהיים
זיך אפגעבן מיט'ן הויז און איך וועל ארויסגיין פאשן
די שאף ,אדער פארקערט ,איך וועל דא בלייבן און די
זעקס שוועסטער מיינע וועלן ארויסגיין" .יתרו האט
אנגענומען דעם פארשלאג פון זיין קלוגן טאכטער און
ער האט מסכים געווען אז זי זאל דא בלייבן אין הויז און
די זעקס שוועסטער זאלן ארויסגיין מיט די שאף.
דער פלאן האט זיך אויסגעארבעט בעסער ווי
געראכטן .צפורה איז געבליבן אינדערהיים און זי
האט יעדן טאג געגעבן פאר משה'ן פיינע זאפטיגע
שמאלציגע עסן און טרינקען ,פון דאס בעסטע וואס
האט זיך געפינען ביי איר טאטן אינדערהיים ,אזוי האט
זי געטון פאר א משך פון גאנצע זיבן יאר.
נאך זיבן יאר האט צפורה געזאגט פאר איר טאטן:
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"טאטי ,דו געדענקסט אז מיט א לאנגע צייט צוריק
איז געקומען דא איינער וואס האט ארויסגענומען דיין
שטעקן פונעם גארטן און דו האסט אים דעמאלטס
אריינגעשליידערט דא אין א גרוב?! ס'איז א שרעקליכע
עוולה וואס דו האסט געטון ,און איך מיין אז ס'איז צייט
צו גיין קוקן וואס ס'גייט פאר מיט אים ...ממה נפשך,
אויב איז ער שוין נישט צווישן די לעבעדיגע ,איז דאך א
שאד דארט צו לאזן זיין קערפער ,ס'קען נאך אנשטינקען
דאס גאנצע הויז ,און אויב
איז ער יא לעבן געבליבן -
מיינט דאס דאך אז ער איז
גאר א גרויסער צדיק ,איז
דאך כדאי מ'זאל אים שוין
באפרייען פון דארט".
יתרו האט אויסגעהערט
זיין צפורה און איר געזאגט:
"צפורה לעבן ,דו ביסט
גערעכט! דו געדענקסט
אפשר וויאזוי ער האט
געהייסן?" " -יא!" האט
צפורה געענטפערט" ,ער
האט געהייסן 'משה בן
עמרם' ".
יתרו האט געעפנט דעם גרוב און אנגעהויבן
אריינשרייען" :משה ,האלאו דו ביסט דארטן? דו לעבסט
נאך? משה??" און משה רבינו האט געענטפערט:
"יא ,איך בין דא און איך לעב ,געלויבט דעם הייליגן
באשעפער" ...דאן האט יתרו אים ארויסגענומען און
אים געגעבן א קוש אין שטערן און געזאגט" :געלויבט
איז דער הייליגער באשעפער וואס האט דיר געהיטן
זיבן יאר אין דעם גרוב .איך קען עדות זאגן אויפ'ן
אויבערשטן – זאגט יתרו ווייטער – אז ער איז ממית
ומחי' ,און איך קען עדות זאגן אויף דיר אז דו ביסט א
צדיק גמור און אז דורך דיר וועט דער אויבערשטער
ארויסנעמען די אידן פון מצרים ,און דורך דיר וועט
דער אויבערשטער דערטרינקן די מצריים אין ים  -סיי
פרעה און סיי זיין מיליטער".
דאן האט יתרו געגעבן פאר משה א הון תועפות
און ער האט אים געגעבן צפורה פאר א רעביצין ,און
ער האט זיך אויסגענומען מיט אים אז האלב פון די
קינדער וואס ער גייט האבן דא אינדערהיים מיט רעביצין
צפורה וועלן זיין אידן און די אנדערע קינדער וועלן זיין
אראבער.

···

משה

רבינו האט חתונה געהאט אין א גוטע
שעה ,און נאך א שטיק צייט איז
געבוירן געווארן דער עלטסטער קינד ,וואס איז געווען
אין די חלק פון משה רבינו .מ'האט אים גע'מל'ט און א
נאמען געגעבן 'גרשום' .צום דריטן יאר פון די חתונה
איז געבוירן געווארן דער צווייטער קינד ,וועמען
מ'האט א נאמען געגעבן 'אליעזר' .יעצט איז משה רבינו
געווען אין א שווערע
פארלעגנהייט ...וואס זאל
ער טון? ער דארף דאך
אים מל'ן ,אבער מ'האט
אפגעשמועסט אז ער גייט
זיין אן אראבער...
משה רבינו האט געזען
אז דא וועט ער האבן אן
ערנסטע פראבלעם ,האט
ער גענומען די רעביצין
און געהויבן פיס אויפ'ן
וועג קיין מצרים.
יעצט איז אנגעקומען
דער שמענדריק ,דער
שטן ,פארשטעלט ווי א שלאנג ,ער האט אנגעטראפן
משה אינמיטן וועג און אים ווילדערהייט אטאקירט,
אזש ער האט אנגעהויבן איינשלינגען משה'ן! ס'איז
געווען גרויסע צרות! ער האט אים איינגעשלינגען
אנגעהויבן פונעם קאפ און אראפ .צפורה האט געזען
וואס דא גייט פאר און זי האט פארשטאנען אז דאס
איז אן עונש אויף דעם וואס זיי האבן נישט גע'מל'ט
אליעזר'ל.
צפורה האט שנעל געכאפט א שטיין און גע'מל'ט
אליעזר ,זי האט דאן גענומען פון די בלוט פונעם מילה
און אנגעשפריצט דערמיט די פיס פון משה רבינו .תיכף
איז ארויס א בת-קול וואס האט געהייסן דעם שלאנג ער
זאל שוין אויסברעכן משה רבינו ,דער שלאנג האט בלית
ברירה געפאלגט און איז אהיימגעגאנגען הונגעריג...
דאן האט צפורה געזאגט "חתן דמים למולות" ,און
דאס איז געווען דאס צווייטע מאל וואס צפורה האט
געראטעוועט איר הייליגן מאן פון טויט.
פון דארט האט משה רבינו ממשיך געווען זיין מסע
הקודש ,און אנקומענדיג קיין מצרים ,האט ער דארט
אנגעטראפן זיינע צוויי אלטע שונאים ,די שטאטס
באקאנטע פראפעסיאנאלע שלעגער ,ה"ה רבי ר' דתן

מיט רבי ר' אבירם – וואס זיי זענען דעמאלטס געווען די
"ראשי בני ישראל" ...אזוי ווי איר הערט!
די צוויי האבן אפגעווארט משה'ן מיט גאנץ אן
אומאנגענעמער קבלת פנים" :דו ביסט געקומען אונז
פשוט הרג'ענען אדער אפשר ווילסטו מאכן מיט אונז
דאס וואס דו האסט געמאכט מיט יענעם מצרי?!"...
משה האט געזען אז ער איז איבערהויפט נישט
וועלקאם דא ,האט ער
ווייטער געהויבן פיס
און געמאכט פליטה
תיכף ומיד ...צוריק קיין
מדין ,וואו ער האט זיך
אויפגעהאלטן פאר נאך
צוויי יאר ,ביז ס'איז
געקומען דער מינוט
ווען דער אויבערשטער
האט דערהערט דעם
וויי-געשריי פון אונזערע
עלטערן אין מצרים און
ער האט זיך באוויזן צו
משה רבינו ביים סנה
אין חורב און אים געהייסן צוריקגיין קיין מצרים און
ארויסנעמען די אידישע קינדער פון דארט.
די איבריגע טייל פונעם געשיכטע ווייסט איר דאך
אלע...
···

צום

שלוס – האט דער שרייבער פון די שורות
געהערט פן מורי ורבי ,מונקאטשער רבי
שליט"א ,ביי א שביעי של פסח טיש :וואס איז דער
ויושע ד' "ביום ההוא"?! עס וואלט דאך גענוג געווען
"ויושע ד' " ,ווייל מיר ווייסן דאך אלע פון וועלכן טאג
מ'רעדט ...נאר וואזשע דען? דער 'יום ההוא' דאס איז
יעדן איינציגסטן טאג! ווי עס שטייט אין די ספרים אז
ווען א איד נויטיגט זיך אין א ישועה ,קען ער זאגן די
שירה מיט כוונה און דערביי אויס'פועל'ן אז ס'זאל זיין
"ויושע ד' ביום ההוא"  -אינעם יעצטיגן טאג זאל ער
געהאלפן ווערן מיט'ן ישועה וואס ער ברויך יעצט.
זאלן מיר שוין טאקע געהאלפן ווערן מיט'ן "הן
גאלתי אתכם אחרית כראשית"" ,כימי צאתך מארץ
מצרים אראנו נפלאות" ,במהרה בימינו!
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שרייבט אייך איין אין מתמידים לדעת און פארדינט פולע מתנות

חבורת קיצור
שלחן

חבורת משנה
ברורה

חבורת משניות
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צו הערן איבער די מתמידים רופט:

718.480.5327
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זיך איינצושרייבן רופט:

845.352.5327

שם מצות +ציצית
וראיתם אותם ,די אויגן עס מאכט אזוי ליכטיג,
מיט א ציצית א הדר ,ריין און ציכטיג,
שבת ,יום טוב ,אדער אינדערוואכן ,איך נוץ-עס,
גרינפעלד ,הערליכע שניי-ווייסע ציצית!
GREENFIELDJUDAICA.COM

|

1366 39TH ST. BROOKLYN NY 11218

|

718.633.8103

לוח הציבור | פסח תשפ״ב

19

י ישעי׳לע
רב
פועל׳ט נאך
ישועות
תשפ״ב

צום בעפארשטייענדן
יארצייט פון רבי ישעי׳
ב״ר משה מקערעסטיר
זצ״ל  -ג׳ אייר

הרב אליעזר ב .האט
אין די ראמען פון
זיין עסקנות בצרכי
רפואה לעצטנס
ארויסגעלייגט צו
פארדינגען פאר חולי
ישראל א בריוו בכתב
יד פון רבי ישעי׳לע
פון קערעסטיר זצ״ל,
צוזאמען מיט רבי
ישעי׳לעס לעפל,
אלס א סגולה נפלאה
צו געהאלפן ווערן
ברפואה שלימה
בעזה״י .מיר האבן
געכאפט א שמועס
מיט אים וואס איז
מלא תוכן ,אין צוגאב
צו פילע ידיעות איבער
דעם הייליגן צדיק.

דורך :הרב י .גראס
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שלום עליכם ,יעדער ווייסט היינט פונעם צדיק
רבי ישעי׳לע ,מענטשן דערציילן גרויסע זאכן .איז
קודם לאמיר הערן א קורצע ביאגראפיע איבער
דעם שייכות פון רבי ישעי׳לע צו פועל׳ן ישועות פאר
אידישע קינדער
די שייכות פון ר׳ ישעי׳לע צו ישועות? ר׳ ישעי׳לעס ספעציעלע עבודה
בדורו איז באשטאנען דוקא פון משפיע זיין אלעס גוטס פאר אידן ,געזונט
פרנסה נחת און אלעס ארום!
אין אנדערע זאכן  -וואס צדיקים האבן געווענליך אריינגעלייגט גרויסע
כוחות  -האט ער זיך פראבירט צו באהאלטן ,ער האט כמעט קיינמאל נישט
געזאגט קיין אייגענע תורות ,זיין דאווענען איז געווען מיט איינגעהאלטנקייט
(כאטש וואס גרויסע צדיקים האבן געזאגט אז זיי זען אז ער פלאקערט אויסערגעווענליך ביים

דאווענען) ,וכדומה .אבער ווען עס איז געקומען צו העלפן אידן האט ער זיך
געלייגט אין די לענג און אין די ברייט ,ער האט זיך ממש מוסר נפש געווען
דערויף .מיט איבערמענטשליכע כוחות האט ער גענומען אויף זיך צו העלפן
יעדער איינציגסטע איד וואס האט איבערגעטרעטן זיין שוועל .סיי עפ״י
דרך הטבע ,און סיי מיט מופתים שלא עפ״י דרך הטבע ,בבחינת צדיק גוזר

והקב״ה מקיים.
כאטש זיין דערמאנטע דרך העבודה איז געווען
שטארק אייגנארטיג ,עפעס וואס מען האט כמעט
נישט געזען ביי אנדערע צדיקים; האבן אבער אלע
צדיקים אין זיין דור איינגעזען אז דאס קומט פון א
הייליגע פייער פון קדושה ומסירות נפש.
סיי וועלכע פון די באקאנטע צדיקי דורו וואס
האבן נאר איבערגעטרעטן זיין שוועל ,האבן זיך שנעל
איבערצייגט אז מען רעדט בכלל נישט פון עפעס א
״בעל חסד״ וואס פארמאגט אן אכסניא און פראוועט
מופתים… נאר פון א איד וואס וואס איז זיך מוסר
נפש פאר׳ן אויבערשטן  24שעה א טאג ,און זיין בלוט
קאכט און זידט פאר׳ן בורא כל עולמים.
יעדער וואס איז אנגעקומען קיין קערעסטיר
מיט ספיקות איז אוועקגעגאנגען מיט אומגעהוירע
התפעלות און קלארע מיינונג ,אז די רעדע איז פון
עפעס פיל העכער וואס מען קען ניטאמאל באגרייפן
מיט׳ן שכל האנושי.
די הייליגע עבודה האט ר׳ ישעי׳לע אנגעהויבן
ווען ער האט משמש געווען דעם הייליגע צדיק רבי
הערשעלע ליסקער זצ״ל אלס בחור ,וואו ער האט
זיך אויסגעלערנט וויאזוי צו משפיע זיין פאר אידישע
קינדער ,און וויאזוי די ברכה זאל חל זיין .זיינע אלע
כוחות האט ער אנגעהאנגען אין דעם וואס ער האט
משמש געווען אזא צדיק .ווי ער פלעגט זיך אייביג
אונטערשרייבן ״הק׳ ישעי׳ בן מו״ה משה ז״ל שהיה
משמש בקודש אצל הרב מליסקע זי״ע״.
גלייך נאכ׳ן פטירה פון זיין הייליגע רבי האבן זיך
די חסידים אנגעהויבן גרופירן ארום ר׳ ישעי׳לע ,און
ער האט באקומען סמיכה צו פירן פונעם הגה״ק
בעל דברי חיים מצאנז זי״ע און הרה״ק רבי מרדכי
מנאדבורנא זי״ע ,און פון נאך גרויסע צדיקים בדורו.
ר׳ מרדכי׳לע מנדבורנה האט פארארבעט פילע
מעשים אז ר׳ ישעי׳לע זאל געהעריג געקרוינט
ווערן אלס רבי ,זעהנדיג אין אים גאר גרויסע זאכן.
ווי ער האט זיך אמאל אויסגעדרוקט ״ישעי׳ האט א
אויסגעטרענע וועג אין הימל״ .רבי מרדכי׳לע האט
אים אויך געברענגט קיין קערעסטיר וואו ר׳ מרדכי׳לע
האט געוואוינט.
דער צאנזער רב האט אויך מרגיש געווען די
געוואלדיגע השגות פון רבי ישעי׳לע ,און ער האט אים
מאציל געווען די כוח צו העלפן אידן .פאלגענד זענען
פארשידענע
אויסדרוקן

וואס דער דברי חיים זי״ע האט אים געזאגט :״איר
זאלט העלפן אידן וועט איר זיין א פועל ישועות״ .ביים
טיילן שיריים האט ער אים געזאגט ״דא האסטו ,און
זאלסט קענען ברייט טיילן פאר אידן״ .״וועסט נאך
העלפן אידן״.
און אזוי האט זיך טאקע ארויסגעוויזן ,אז ר׳ ישעי׳לע
האט משפיע געווען אויף גאר וואונדערליכע אופנים
פאר אידישע קינדער פון אלע סארט השפעות.
וואס א יאר עס גייט פאראיבער
הערט מען מער מופתים פון רבי
ישעי׳לע ,עס ווערן נתפרסם האר
אויפשטעלנדע סיפורים פון אידן
וואס בלייבן געפלעפט ווי זיי
זענען געהאלפן געווארן בזכותו.
ליגט עפעס אונטער דעם?
עס איז באקאנט די מאמר חז״ל אז גדולים
צדיקים במיתתם יותר מבחייהם; צדיקים האבן א
גרעסערע כוח אויפצוטון און מתפלל זיין פאר אונז
לאחר פטירתם ווי ווען זיי האבן געלעבט .בשעת זיי
געפונען זיך שוין אויבן אויפ׳ן עולם האמת ועטרותיהם
בראשיהם גענצליך אויסגעטון פונעם עולם החומרי,
האבן זיי די געלעגנהייט צו טון זייער עבודה וואס זיי
פלעגן עוסק זיין אויפ׳ן עולם הזה אבער כל כולו מיט׳ן
כוח הרוחני אן קיין שום מניעות.
על אחת כמה וכמה ביי דעם צדיק ר׳ ישעי׳לע ,וואס
ווי דערמאנט איז זיין לעבן באשטאנען כל כולו פון
העלפן אידישע קינדער ,איז יעצט ווען ער איז אויבן
איז ער דאך זיכער עומד ומתפלל פאר אידן וואס
זענען זיך מתקשר און בעטן רפואות וישועות בזכותו
הגדול ,״יותר מבחייהם״ .א פחד פון א גמרא.
רבי שלמה׳קע זוועהילער זי״ע האט זיך אמאל
אויסגעדרוקט אויף ר׳ ישעי׳לע ״רבי ישעי׳לע איז
געווען א בעל הבית׳שער רבי״ .און ער האט מסביר
געווען אז ״אזויווי ווען ער האט געלעבט האט ער
באלעבאטעוועט אויף דער וועלט ,אזוי אויך נאך זיין
הסתלקות פירט ער זיך ווייטער ווי א בעל הבית און ער
באלעבאטעוועט ווייטער״.
המפורסם אין צריך ראיה ,אומצאליגע סיפורים
ווערן פארציילט דורך אידן וואס האבן זיך מקשר
געווען צו דעם הייליגן צדיק ,נאך היינטיגע
צייטן ,און געזען געוואלדיגע ישועות .א
איד וואס גלייבט אין חז״ל און עפנט זיך
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אביסל די אויגן דארף נישט זיין קיין גרויסע בעל
השגה צו זען און צו מיטהאלטן .עס איז א פשוט׳ע
חשבון ,דער צדיק איז ווייטער עוסק אין דעם וואס ער
פלעגט טון דא ,ביתר שאת וביתר עז.
פיין ,יעצט לאמיר צוגיין צום
הייליגן חפץ וואס איר שטעלט
פאר פאר חולי ישראל.
ליידער זענען די שפיטעלער פיל מיט אידישע
קינדער וואס ווארטן אויף א ישועה ,און מען זוכט כל
ערליי סגולות און קבלות .איינע פון די ענינים וואס
ווערט שוין דערמאנט אין פילע ספרים איז דער ענין
פון האבן מיט זיך א חפץ פון א צדיק אמת מראשותיו
של חולה .עס איז באקאנט ווי צדיקים פלעגן זאגן
פאר א מקשה לילד אז מען זאל לייגן געוויסע חפצים
אונטערן קאפ.
אין די ראמען פון מיין עסקנות איז שוין
אויסגעקומען צו הערן ווי חולי ישראל זוכן מיט לעכט
אזאלכע הייליגע סארט חפצים ,ספעציעל איז די
פארלאנג גרויס איבער חפצים פון צדיקים וואס זענען

דער הערליכע
פלאטפארמע
מיט די חפצים
של צדיק
אינעווייניג,
וואס ווערט
פארדינגען
להיוושע בדבר
ישועה ורחמים
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געווען באקאנט אלס פועלי ישועות פאר אידישע
קינדער .אבער די וואס האבן דאס זענען דאס נישט
גרייט אוועקצובארגן אזוי שנעל צוליב די טייערקייט
און זעלטנקייט פון אזאלכע חפצים.
איך האב זיך בעזה״י שטארק אריינגעלייגט
אינעם ענין ,און מיט אסאך געלט און כוחות איז
מיר געלונגען אפצוקויפן פאר צענדליגע טויזנטער
דאלארן א גאר זעלטענע אריגינעלער בריוו ווי רבי
ישעי׳לע וואונטשט אן א רפואה שלימה ,צוזאמען מיט
א זילבערנע ה״א וואס איז געגאסן געווארן פון זיין
לעפל .און עס איז יעצט עוועליבל פאר חולי ישראל
צו דינגען.
פארוואס דוקא פון רבי ישעי׳לע?
איך האב דוקא געזוכט פון רבי ישעי׳לע ,ווייל וויפיל
ר׳ ישעי׳לע האט זיך ספעציאלעזירט אין ברענגען
ישועות באופן כללי ,איז ער ספעציעל באקאנט
געווען אויף ממשיך זיין ישועות בעניני רפואה שלא
כדרך הטבע ,חולים וואס זענען שוין געשטאנען אויפ׳ן
שוועל פון טויט און דאקטורים האבן שוין געגרייט

אויפ׳ן ערגסטן ,זענען גענצליך אויסגעהיילט געווארן
דורך זיינע ברכות.
דער שיניאווער רב זצ״ל בעל דברי יחזקאל ווען
האט געהערט אויף א חולה אז ער געפונט זיך ביי ר׳
ישעי׳לע האט ער געזאגט ״ער איז אין גוטע הענט״.
ער פלעגט עס מלביש זיין דורך פארשידענע
גשמיות׳דיגע פעולות .ווי למשל ער פלעגט טיילן
״קאצקע-צוקער״ און מען האט געזען דורכדעם
וואונדערליכע רפואות ,אדער האט ער געהייסן
גיין אין מקוה ,לייגן ״בראנפן פעציאלעך״ (שמאטעס
איינגעטינקן אין ברוינפן) .אדער פלעגט ער בעטן מען זאל
זיך משתתף זיין אין זיין הכנסת אורחים פעולות.
ער פלעגט הייסן פאר שטומע מענטשן רעדן און
פאר ליגענדיגע חולים זיך אויפהייבן ,און זיי האבן
אים וואונדערליך געפאלגט ...ער פלעגט הייסן פאר
מענטשן וואס האבן נישט געקענט עסן אז זיי זאלן
עסן בפניו ,און די מחלה איז אוועקגעפלויגן כאילו לא
היה .ועוד ועוד ,יכלו הזמן והם לא יוכלו צו פארציילן
וויאזוי ער האט געראטעוועט מענטשן ממות לחיים.
וויאזוי זעט אויס דער בריוו?
דער בריוו ליינט זיך ווי פאלגענד
ב"ה
החוה"ש (החיים והשלום) לאהו' הנגיד המופלג בתוי"ש
מו"ה יעקב נ״י .הפד"נ של האשה ריצל בת דאבריש
השגתני ,ואני תפלה השי"ת ישלח דברו וירפאה
ברפו"ש במהרה ,ואך טוב וחסד ירדפו' עם כל הנלוים
אליו וישכיל ויצליח בכל אשר יפנה.
און ער שרייבט אונטער זיין הייליגע נאמען :ידידו
דו"ש הק' ישעי' בן מו"ה משה ז"ל שהי' משמש בקודש
אצל הרב הצדיק מליסקא זי"ע (כידוע פלעגט זיך ר׳ ישעי׳לע
אזוי אונטערשרייבן).

דער בריוו איז א פאסט קארטל וואס רבי ישעי׳לע
האט צוריקגעשיקט אלס ענטפער צו א פדיון נפש.
די פאסט קארטלעך פון רבי ישעי׳לע זענען
ספעציעל געשריבן געווארן דירעקט צו אידן און אידן
האבן דאס געהאלטן אלס א דירעקטע סגולה אויף
אלעם.
אינעם ספר ״דער וואונדעליכער צדיק״ עמוד 507
ווערט דערציילט אויף א איד וואס איז צוריקגעקומען
צו אידישקייט אין זכות פון ר׳ ישעי׳לע:
״די קארטלעך זענען געווען זייער טייער און הייליג
אין דעם איד׳ס אויגן ,און ער האט זיי אוועקגעלייגט,

און שפעטער צוזאמענגעבינדן אין א באנד ,זיי זאלן זיך
האלטן אויף לאנגע יארן שפעטער .ווען ער איז קראנק
געווארן האט ער דעם גאנצן בינטל מיטגענומען מיט
זיך אין שפיטאל און מיט זיין גרויסע אמונת צדיקים
האט ער עס געלייגט אונטער זיין קאפ אז עס זאל אים
זיין פאר א סגולה אויף א גאנצע רפואה.״
וויאזוי קענט איר פארדינגען אזא
ארגינעלע בריוו אן קיין פחד אז
עס זאל פארלוירן גיין?
טאקע צוליב וואס איך האב מיטגעהאלטן די
הויפט עיכוב וואס אידן האבן צו פארדינגען זייערע
חפצי צדיק פאר אנדערע  -די פחד און אומרואיגקייט,
האבן מיר אריינגעלייגט אסאך כוחות צו איינפרעימען
דעם בריוו מיט א ספעציעלע שטארקע פלאטפארמע,
וואס קומט מיט טרעקינג און אלארם טעכנאלאגיע,
און מיר קענען עס בעזה״י רואיגערהייט פארדינגען.
דאס איז דאכט זיך צום ערשטן
מאל וואס אזא זאך איז אזוי
געהעריג אפען צום באנוץ פונעם
פאבליק.
ריכטיג .איך ווייס נישט פון נאך א פאל ווען עס זאל
האבן געווען אפען פאר׳ן ציבור אזא היסטארישער
ווערדפולער חפץ של צדיק .אזא חפץ ווערט
געווענליך געהיטן דורך די אייגענטומער כבבת
עיניהם ,און ווערט נישט ארויסגעגעבן כלאחר יד לכל
דורש ומבקש.
איבערהויפט ווען עס איז די רעדע פון אן
ארגינעלער בריוו פון רבי ישעי׳לע מקערעסטיר ,וואס
אנטיק סוחרים וועלן עדות זאגן אז דאס זענען פון
די טייערסטע חפצים היינט אויפ׳ן אנטיק מארקעט,
צוליב די אומגעהויערע חשיבות און אייגנארטיגקייט
וואס אזאלכע חפצים זענען מסוגל.
דער ענין פון האבן א חפץ פון א
צדיק איז סתם א געפיל? אדער
עס האט מקורות?
עס איז דא פארשידענע פרעספעקטיוון פון וואס
מען קען רעדן ווען עס קומט צו אזא הייליגע חפץ)1 ,
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מה נורא המכתב הזה:
דער ארגינעלער פאסט
קארטל אינדרויסן
פונעם האלטער

א חפץ וואס דער צדיק האט אנגערירט )2 ,א כתב יד
און אונטערשריפט פון א צדיק )3 ,א רכוש פון א צדיק.

 )1א חפץ וואס א רבי ישעי׳לע האט
אנגערירט:
עס איז באקאנט אז צדיקים תלמידי בעש״ט פלעגן
פועל׳ן רפואות מיט די הייליגע הענט .ווי הרה״ק רבי
שלום קאמינקער זצ״ל האט זיך אויסגעדרוקט אויפ׳ן
הרה״ק רבי שלום מבעלזא זי״ע :י׳שלח ד׳ברו ו׳ירפאם
איז ראשי תיבות ״ידו״.
ר׳ ישעי׳לע האט זיך ספעציעל אויסגעצייכנט מיט
דעם עבודה פון היילן אידן מיט זיינע הענט .ווי עס
ווערט פארציילט פילע מעשיות אינעם ספר ״דער
וואונדערליכע צדיק״ עמוד  580און ווייטער .ער
פלעגט אריבערפירן זיינע הענט אויף די פלאץ פונעם
מחלה ,און צו אלעמענס וואונדער איז די מחלה
גענצליך פארשוואונדן געווארן.
אריינקלערנדיג דערין כאפט א פחד ,אז דער בריוו
און דער שטיק זילבער וואס מיר פארדינגען האט
ר׳ ישעי׳לע אנגערירט מיט ידיו הקדושים ,טאקע די
הענט מיט וואס ער האט געברענגט שטוינענדגע
רפואות פאר אידן .ער האט דאס אונטערגעשריבן מיט
זיינע הייליגע הענט ,אז דאס זאל ברענגען רפואות!
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אין שו״ת אפרקסתא דעניא (סימן קל״ה) שרייבט ער:
״ואדמו״ר זצ״ל בעל לקט עני וש״ס ,אמר לי שכל חפץ
הבא מיד אדם קדוש ,אם נושאו אדם חולה רח״ל ,הכוח
החיצוני בורח מפניו וממילא מתרפא .ואין פלא מה
שהגה״ק מהר״ש ז״ל מבעלז כהשניח ידו על חולה מיד
שב ורפא לו ,וזהו עיקר כח הקמיעות״.
דאס אז א חפץ וואס האט אנגערירט א הייליגע זאך
ברענגט די השפעות פון די ארגינעלע קדושה טרעפן
מיר אויך אויף אנדערע פלעצער .אזוי ברענגט הגה״צ
רבי אפרים זלמן מרגליות זצ״ל א ראיה (שער אפרים,
שער י׳ פתחי שערים אות ז׳) פון דעם וואס מען רירט אן די
תפלין מיט די האנט און דערנאך קישט מען די האנט,
און אזוי טוט מען אויך ווען מען קען נישט קישן א
ספר תורה.
אינעם ספר ״דער וואונדערליכער צדיק״ עמוד
 600ווערט נאכגעברענגט פחד׳יגע ווערטער פונעם
הייליגן דברי חיים אין דעם פאלגענדען סיפור:
איינע פון די וועגן וויאזוי ר׳ ישעי׳לע פלעגט ממשיך
זיין רפואות איז דורכ׳ן טיילן קאצקע-צוקער .ער
האט מקבל געווען דעם דרך פון זיין הייליגע רבי ר׳
הערשעלע ליסקער זצ״ל.
איינמאל האט ר׳ ישעי׳לע באגלייט זיין רבי ,דער

ליסקער רב ,אויפן וועג צום הייליגן דברי חיים .אויפן
וועג אין שטאט באדריוב האט דער ארטיגער דיין
מזכיר געווען א פרוי וואס איז געווען א מקשה לילד
און געווען אין א גרויסע סכנה רח״ל.
ר׳ הערשעלע האט זיך שטארק געיאגט ,האט ער
געזאגט פאר זיין גבאי ,ר׳ ישעי׳לע ,אז ער זאל נעמען
די קאצקע צוקער פון אים און זאל דאס גיין געבן
פאר׳ן פרוי ,און אים צוריקקומען זאגן ווען עס וועט
זיין א מזל טוב .וכך הוה.
ווען דער בארדיובער דיין איז שפעטער געקומען
קיין צאנז האט ער דערציילט פאר׳ן דברי חיים זצ״ל די
מעשה און זיך באקלאגט אז ר׳ הערשעלע האט אים
סופר מרבי שמעון סופר זצ״ל עמו׳ ז הערה יב)
״אפגע׳פטר׳ט״ מיט א שטיקל קאצקע-צוקער דורך ר׳
כידוע האט דער חתם סופר גאר אסאך געשריבן
ישעי׳לע.
בריוון און תשובות ,און צדיקים האבן דאס געזען
האט אים דער צאנזער רב געענטפערט בזה״ל:
״מ׳זאגט אויף אייך אז איר זענט א חכם ,און דא אלס א גלענציגע געלעגנהייט זיך דערמיט מקשר צו
רעדט איר אזאלכע נארישקייטן .די זאך איז גאר קיין זיין צום צדיק.
הגה״צ רבי מרדכי בינעט זצ״ל האט זיך
וואונדער .ר׳ הערשעלע האט דאך מקדש געווען זיינע
גלידער אזויווי אדם הראשון פאר׳ן חטא .על כן וואס אויסגעדרוקט אז עס איז מסוגל אויף יראת שמים.
(הקדמה לדרשות חת״ס ח״א סוף
ער נעמט נאר אין זיין האנט
עמוד ו)
איז מסוגל פאר א רפואה.״
שכל חפץ הבא מיד
און מיר טרעפן טאקע
ממשיך
און ער האט
אדם קדוש ,אם נושאו
אז מען האט גענוצט די
רב
ליסקער
געווען :״אז דער
אדם חולה רח״ל ,הכוח
הייליגע כתבים צו לייגן
ישעי׳
און
געבן,
האט געהייסן
החיצוני בורח מפניו
תחת מראשותיו של חולה.
האט געגעבן איז נישט קיין
וממילא מתרפא
אין שו״ת שבט הלוי (ח״ו
חידוש אז מ׳ווערט געהאלפן״.
יו״ד סימן קסב אות ב׳) האט ער
עד כאן המעשה.
א שאלה צו מען מעג נוצן די חידושי תורה
ווען מען קלערט אריין
זיך מרפא צו זיין ״ואשר קבל מהגה״צ רבי יוסף נתפלי
דערין כאפט א געוואלדיגע
התרגשות ,אז מען האט די זכיה און געלעגנהייט צו שטערן זצל״ה כי בעת צרה ר״ל להניח דף מחידושי
קענען האבן א בריוו און די זילבער וואס ר׳ ישעי׳לע חתם סופר תחת מראשותיו של החולה".
אבער דא איז נישט סתם א שריפט ,נאר אויך א
אליינס האט אנגערירט מיט זיין הייליגע האנט  -וואס
חתימה!
דאס איז אוודאי מסוגל פאר א רפואה.
א חתימה פון א מענטש האט א גאר שטארקע
געוויכט אין פילע מקצועות בתורה ,״בך יהא חותמים״.
 )2א כתב יד און אונטערשריפט פון גאנץ חושן משפט און אבן העזר איז פיל מיט הלכות
א צדיק
אנבלאנגט די חתימה פון א מענטש .א חתימה לייגט
אן
זיך
אין
האט
צדיק
א
פון
ווערטער
און
יד
א כתב
א מכה בפטיש אויף דעם כתב אז דער מענטש
זיך
קען
מען
וואס
קדושה,
און
כוח
אומבאגרייפליכע
באשטעטיגט עס אויף  100פראצענט אן קיין צווייפל.
דערמיט מקשר זיין און מדבק זיין צום הייליגן צדיק
און דאס גייט אויך ארויף אויף רוחניות וישועה
און פועל׳ן ישועות ורפואות.
לכלל ולפרט .ווי מיר זען אז גאנץ ימים נוראים ווארטן
און
זען
צו
געזוכט
אידן
אין אלע דורות האבן
מיר אויף די גמר חתימה טובה ווען מיר וועלן ״נחתם״
מיר
ווי
סגולה,
א
אלס
צדיק
האלטן א כתב יד פון א
ווערן לחיים טובים .״וחתום לחיים טובים כל בני
זיין
אויף
געשריבן
האט
רמב״ם
טרעפן נאך אז דער
בריתך״.
פירוש המשניות ,בעטנדיג אז מען זאל לאזן יעדן
צוקומען צום כתב יד ,״וכל איש מישראל שירצה
לראותם ולהתברך בהם אין למנוע אותם בזה״.
צום בוטשאטשער רב בעל אשל אברהם זצ״ל איז
אמאל אנגעקומען א בריוו פונעם חתם סופר ,ער האט
עס געליינט און מיט גרויס דביקות געקישט דעם
חתימה פונעם חתם סופר .רבי פישל הלוי מבראדזשין
זצ״ל האט זיך דארט געפונען און געפרעגט דעם רב
וואס ער האט געזען אין דעם בריוו אז ער קישט
אזוי דעם חתימה ,האט אים דער באטשוטשער רב
געענטפערט :״איך זע אויפ׳ן חתימה אז ער איז א צדיק,
און עס איז א מצוה צו קישן א צדיק״( .הקדמה למכתב
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אז דער צדיק האט מצמצם געווען זיינע הייליגע פארנעם ,און איז געווען פאררעכנט אלס א טייערע
מחשבות און בעשטעטיגט אזא הייליגע ברכה פון רכוש.
דאס זען מיר פון דעם וואס דער בן יהוידע שרייבט
א רפואה שלימה דורכן ארויסשרייבן זיין הייליגע
נאמען ,איז דאס נישט סתם א ברכה ,נאר א ברכה מיט (עירובין דף יג ).אויף די גמרא פון ״מקלו של רבי מאיר
היתה בידי והיא מלמדת אותי דעת״ אז אמאל פלעגט
א חתימה! א ברכה מיט א דאפעלטע כח.
אז א חתימה פון זיין הייליגע האנט אויף אזא זיין דער סדר אז צדיקים פלעגן זיך אנליינען זייער
הייליגע ברכה ליגט מראשותיו של חולה ,האט דאס הייליגע צורה אויף די שטעקן און זיך פארקלערן
מיט הייליגע מחשבות,
זיכער א אויסערגעווענליכע
דעריבער" :היתה מקלו
כח.
של רבי מאיר שהיה נשען
 )3א רכוש פון א
הגם שהוא חפץ גשמי,
עליה ומסתכל בה בעת
צדיק
זוכין על ידו לדעת,
שהיה מתבודד ומחשב
קומט
עס
ווען
אההה…
בכוונות קדושים הידועים
ומכל שכן לעניני
צו דעם ענין פון רכוש פון א
לו ,להמשיך על עצמו רוח
טובות עולם הזה
צדיק האט דאס גאר אסאך
הקודש .וגם היתה המקל
מקורות .אין פילע ספרים
קולטת רוח קדושה מן
די געוואלדיגע סגולה
אור פניו הקדושים ,וכל כך קלטה
פון זיך מקשר זיין צום
קדושה שיה בה טופח על מנת להטפיח ,שיש
ן
ו
א
מלבושים
צדיק דורך זיינע
בה שיעור גדול שהזקן היה קולט חכמה מן קדושה
באלאנגט
האבן
וואס
קלייניגקייטן,
חפצים׳לעך ,אפילו
שהיתה שורה עליה".
א
ווייל
״רכוש״.
זיין
אלס
אנגערופן
צו אים ,און ווערן
פון דעם גמרא ״מקלו של רבי מאיר״ ברענגט דער
שבעתיים,
מזוכך
זך,
כולו
כל
איז
צדיק
רכוש פון א
מנחת אלעזר א ראיה (דברי תורה מהדורא א׳ אות כב) ״מה
שטיק
א
זיין
זאל
עס
אז
געווען
מעלה
עס
ער האט
שמצינו מנהג הצדיקים רבותינו ואבותינו שהחשיבו
רוחניות.
לכלים שהשתמשו בהם צדיקים ,וכן כמה צדיקים
פאסט-
זיינע
מיט
באנוצן
זיך
פלעגט
ישעי׳לע
ר׳
וחסידים שילמו בעד כאלו הון רב ,ונקרא ״שומא״ בפי
ברכות
וואונטשן
און
אידן
פאר
ענפטערן
צו
קארטלעך
העולם ,מקורו ממקלו של רבי מאיר וכו׳ ,הרי שחפץ
פונדערווייטנס .ער האט ארויפגעזיגעלט זיין נאמען השתמשות של צדיק ,הגם שהוא חפץ גשמי ,זוכין על
אין אונגאריש אויף די צווייטע זייט ,און געשריבן וואס ידו לדעת ומכל שכן לעניני טובות עולם הזה״
ער האט געהאט צו שרייבן.
אין ספר דברי שלום (קודיינוב פר׳ חוקת) שרייבט ער:
באלאנגט
האט
וואס
פאסט-קארטל
דא האבן מיר א
"דברים אלו יגידו לנו סוד בגדי הצדיקים עד היכן הם
ארויסגעשיקט
עס
האט
ער
און
צו ר׳ ישעי׳לע,
מגיעים לתועלת כל דבר ,לקדושה ולטהרה ,ליראה
איז
אליינס
פאפיר
די
ברכות.
הייליגע
מיט זיינע
ולאהבת ה׳ הגדול והנורא ,ולרפואה ולהצלחה".
איז
עס
בעפאר
געווען
ווערד
צופיל
נישט
ווארשיינליך
א פחד פון קלארע ווערטער ,וואס צייגט אז די זאכן
אנגעקומען צום צדיק ,אבער איינמאל דער הייליגער זענען נישט קיין דמיונות ,נאר האט הייליגע מקורות
צדיק האט עס אריינגענומען אין זיין רשות און געטון פון צדיקים וקדושים אז עס העלפט פאר עניני רפואה
וואס ער האט געהאט צו טון דערמיט ,איז דאס שוין והצלחה!
איינמאל ווערד!
דער סאטמארער רבי זי״ע שרייבט (חידושי תורה פ׳
זיך
האט
צדיק
דער
וואס
חפץ
א
איבערהויפט
ויגש תשי״ט) לויט׳ן כלל פון ״רגלי הכלים כרגלי הבעלים״
גע׳חתמ׳ט
און
צורה
הייליגע
זיין
דערויף
איינגעבויגן
און ״כוח הפועל בנפעל״ ,אז די כח פון קדושה פון א
אומגעהויערע
א
דאס
האט
האנט,
הייליגע
מיט זיין
צדיק ליגט אויך אין זיינע חפצים ״ועל כן היה תמיד
להטפיח.
מנת
על
טופח
כח פון
חשיבות גדול איזה חפץ של צדיק אמת ,כיון שיש בו
וואס
צדיק,
פונעם
לעפל
דאס
אפגערעדט
און
כח הקדושה כרגלי הבעלים״.
טעגליכע
טאג
א
אויף
צדיק
דעם
באדינט
ממש
האט
מען האט טאקע געזען א גרויסע עבודה ביים
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סאטמארער רבי זי״ע מיט׳ן זיך מקשר זיין צו צדיקים
דורך זיינע חפצים ,איבערהויפט אין די טעג פון ימים
נוראים .אויף אזוי ווייט אז נאך די מלחמה ווען ער האט
נישט געהאט מיט זיך די אלע חפצים וואס ער האט
באקומען בירושה האט ער זיך מתמרמר געווען ברוב
ענוותונותו אז ״אינדערהיים האב איך נאך געהאט
אפאר חפצים פון צדיקים מיט וואס זיך צוצוגרייטן
צו ימים נוראים ,אבער דא האב איך מיך נישט מיט
וואס צו גרייטן״( .מושיען של ישראל) .אויך ווען מען האט
אים איינמאל געברענגט א כתב יד פונעם חוות דעת
איז ער זייער נתרגש געווארן און עס געקישט מרוב
התרגשות( .שם)
איר רעדט אזויפיל פונעם לעפל
פון רבי ישעי׳לע וואס קומט מיט
אינעם פלאטפארמע ,וואס איז די
מעשה דערמיט?
בנוסף צום בריוו פון רבי ישעי׳לע איז אויך
אריינגערעכנט אין דעם פלאטפארמע א זילבערנע
ה״א ,וואס איז געמאכט געווארן פון די לעפל וואס רבי

ישעי׳לע פלעגט עסן און טיילן זיין שיריים.
אה… דאס לעפל פון רבי ישעי׳לע… גאר אסאך
ווערט דערציילט ווי ר׳ ישעי׳לע האט משפיע געווען
פאר אידישע קינדער מיט דעם לעפל השפעות
וישועות ,און עס איז געווען א בחינה פון די מן ,עס
איז אייביג געווען גענוג און נאך .א גאנצער קאפיטל
אינעם ספר מופת הדור (פרק ט  -צנצנת המן) איז
געווידמעט פאר די וואונדערליכע מופתים וואס דער
הייליגער צדיק האט באוויזן אז לא יחסר המזג פאר
אידישע קינדער.
גאר אסאך מאל האט אויסגעזען אז עס וועט נישט
זיין גענוג עסן פאר די אלע פארזאמעלטע אידן ביי די
שבת׳דיגע סעודות ,און סעודת מלוה מלכה; אבער ר׳
ישעי׳לע האט באדעקט דעם טאפ און מיט׳ן לעפעלע
ארויסגענומען עסן ,און עס איז וואונדערליך געווען
גענוג פאר יעדעם .און מיט די שיריים האבן גאר אסאך
אידן זוכה געווען צו רפואות למעלה מדרך הטבע.
אין ספר מופת הדור (עמו׳ קעד) ווערט דערציילט
וועגן דעם לעפל:
הגה״צ ר׳ טודרוס רוקח זצ״ל (נכד השר שלום מבעלזא)
האט אמאל געוויילט אויף שבת אין קערעסטיר ,און
גדולים צדיקים במיתתן :אידן
רייסן איין ביים ציון פון רבי
ישעי׳לע ביי די צווייטע וועלט
מלחמה
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עס איז צוויי אזייגער פארטאגס נאכ'ן צווייטן סדר
נאכט .די גאסן זענען פול מיט פאמיליעס וועלכע
מאכן זייער וועג אהיים נאכ'ן אפרעכטן א הערליכן
סדר ביי די עלטערן .אלע זענען מיד אבער ליסטיג
און דערהויבן ,די ליפן שעפשען מיט דעם פרייליכן
"חסל סידור פסח" געזאנג.
פון אלע ווינקלען זעט מען אידן לויפן אין ביהמ"ד
אריין ציילן ספירה און אונטערוועגנס אנטפלעקט זיך
דעם זיסן בילד ווי ליכטיגע ינדערלעך עפענען נאך דעם
טיר פאר אליהו הנביא ביי שפוך חמתך בלאזט א
קיל ווינטל בלאזט אריין און וויגט די הויכע סדר לעכט.
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אט גייט א טאטע מיט א שטראלנדער געזיכט און
א ציכטיג ווייסן קיטל ,ווען מיט דער האנט כאפט
ער אן זיין יונגעלע און צו דער זייט שפאצירט זיין
בחור'ל וועלכער זאגט איבער א טייער ווארט וואס
זיידי האט נארוואס דערמאנט ביים סדר.
איר זענט אנגעפילט מיט א הימלישער
צופרידנהייט און א שמחה של מצווה פילט אן
אייער גאנצער וועזן .דו דרוקסט צו דיין הגדה'לע
וועלכע איז נאך נאס פון די פריש צוגעקומענע
וויין פלעקן צום הארץ מיט ליבשאפט .דו שפירסט
גליקליך אז דו ביזט טייל פון דעם עם הנבחר.
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האט דערנאך אויסגעדרוקט
זיין התפעלות פאר הגה״צ
הבאר מנחם מקאלוב זצ״ל,
זאגענדיג :וואס זאל איך אייך
זאגן קאלובער רב ,איך בין דאך
א פארער ,איך קען אלע צדיקי
הדור .איך זאג אייך אז רבי
ישעי׳לע מיט זיין לעפל (וואס
ער טיילט שיריים) וועט מכריע
בילד פון ר׳ ישעי׳לעס וואונדער-
זיין אלע צדיקים לעתיד לבוא.
לעפל -מיט וואס מען האט
געגאסן דעם זילבערנעם ה״א
די ווערטער זענען זייער
בילד גענומען פון ספר מופת הדור
געפעלן פאר׳ן קאלובער רב,
און פון דעמאלטס אן ,ווען
עס איז אונטערגעקומען א
וויפיל לויפט די
שמועס איבער רבי ישעי׳לע
פרייז צו פארדינגען אזאלכע
האט ער אלץ איבערגעזאגט די דערמאנטע ווערטער:
טייערע חפצים?
ר׳ טודרוס האט געזאגט אז לעתיד לבוא וועט רבי
ישעי׳לע מכריע זיין אלע צדיקים מיט זיין לעפל.
מיר האבן אנגעהויבן מיט א ספעציעלע פרייז $799
אברהם
דאס לעפל איז אריבער צו זיין הרה״צ רבי
פער  24שעה ,פשוט זיך צו דעקן די הויכע קאסטן
האט
ע״ה
מקערעסטיר זצ״ל ,און זיין טאכטער מלכה
פון אפקויפן די חפצים .אבער ווייזט אויס אז די פייער
דאס גע׳ירש׳נט פון אים.
פון רבי ישעי׳לע פלאקערט ביי אסאך אידן ,ווייל מיר
זאל
מען
אז
פטירתה
קודם
זי האט געבעטן
האבן זיך בכלל נישט גערישט אויף אזא מאסיווע
א
א
דערפון
מאכן
און
לעפל
צעשמעלצן דאס
רעקאציע .די טעלעפאן הערט נישט אויף צו קלינגען,
איר
ווי
געדענקט
אליינס
האט
זי
ווייל
זילבערנע ה״א,
און מיר פראבירן אויסצוארבעטן א סקעדזשול מיט
ה״א
זילבערנע
א
געבן
פלעגט
ישעי׳לע
זיידע רבי ר׳
יעדעם באזונדער ווען עס איז די בעסטע צייט וואס
ולשמירה.
לישועה
מען דארף עס.
גאר אסאך צדיקים פלעגן געבן א זילבערנע ה״א
פאר שמירה קעגן עין הרע ,להצלחה און אלס א
סגולה אויף זרע של קיימא (ה״א לכם זרע).
וואס קומט אינעם פעקעדזש?
דער חיד״א ברענגט דאס שוין אין
ווי דערמאנט פריער ,דער עצם פלאטפארמע
זיין ספר פתח עינים (ברכות כ ):בשם
פארמאגט דעם בריוו וואס מען קען זען פון
דעם ספר מדבר קדמות.
ביידע זייטן אין א הערליכע גלאז ,צוזאמען
ד ע ם
מיט׳ן זילבערנעם ה״א .עס איז ספעציעל
אריינגעלייגט געווארן כוחות אויף די פראכט און
דויערהאפטיגקייט פון אזא זאך ,עס זאל זיין שיין
און פרעזענטירט ,מיט א שטארקע באזע וואס
איז געאייגנט צו לייגן אויף א פארזיכערטע
פלאץ מראשותיו של חולה.
די אויסגעשניצטע
זילבערנע ה״א
מיר האבן אויך צוזאמענגעשטעלט א
פונעם הייליגן
רייע לימודים ותפלות פאר אידן וועלכע
לעפל ,וואס איז
ווילן אויסנוצן דעם געלעגנהייט און זיך
מסוגל אויף פילע
ענינים
מקשר זיין צום הייליגן צדיק נישט בלויז
דורך סגולות ,נאר אויך מיט אריגינעלע

איך זאג
אייך אז רבי
ישעי׳לע מיט
זיין לעפל וועט
מכריע זיין
אלע צדיקים
לעתיד לבוא
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ה״א
זילבערנעם
טראגט אויך די זעלבע
אויבנדערמאנטע געוויכט
אלס א וואונדערליכע
סגולה ,נעמנדיג אין
באטראכט אז דאס איז
א געווען א רכוש של
צדיק ,וואס ער האט
ידיו
ארויפגעלייגט
הקדושים און משפיע
געווען פילע השפעות
פאר אידישע קינדער.

ענינים .ווי למשל געבן צדקה ,לערנען משניות,
און לערנען זיינע תורות .וכולי האי ואולי מיט׳ן
באשעפערס הילף וועט מען זוכה זיין צו גענצליכע
רפואה והצלחה בעזה״י.
מיר האבן דאס אלעס אריינגעלייגט לפונדק אחד,
אין א הערליכע קונטרס .מיט תפלות פון הייליגע
מקורות וואס פאסן זיך אריין ביים האבן אזא הייליגן
חפץ.
עס איז פארהאן א ספר פון רבי
ישעי׳לע?
ניין ,רבי ר׳ ישעי׳לע פלעגט גאר שטארק פראבירן
צו באהאלטן זיינע מדריגות ,און האט קיינמאל נישט
געזאגט קיין תורה ברבים ,נאר פארגעלערנט נועם
אלימלך און אנדערע הייליגע ספרים.
אבער פארט יגעתי ומצאתי ,נאכן זוכן האבן מיר
געפונען אינעם הקדמה צום ספר חזון ישעיהו (מהרה״ג
רבי יוסף מרדכי גינצלער זצ״ל) צוויי שיינע תורות וואס
ער ברענגט אז ער האט געהערט פון רבי ר׳ ישעי׳לע
אליינס ,און מיר האבן דאס אריינגעלייגט אינעם
קונטרס אין פארם פון דברי תורה וואס מען זאל
לערנען אויפ׳ן קול אז עס זאל זיין שפתותיו דובבות,
און האפענטליך מעורר זיין דבר ישועה ורחמים
בעזה״י.
איז עס נאר מסוגל אויף רפואות,
אדער אויף סיי וועלכע ענין?

געוויס איז קלאר אז מען קען עס נוצן סיי ווען מען
דארף א ספעציעלע ישועה.
דער ברכה פון ר׳ ישעי׳לע אויפ׳ן בריוו ליינט זיך
קלאר :השי"ת ישלח דברו וירפאה ברפו"ש במהרה,
ואך טוב וחסד ירדפו' עם כל הנלוים אליו וישכיל
ויצליח בכל אשר יפנה .ווי אויך די זילבערנע ה״א וואס
קומט פונעם לעפל פון ר׳ ישעי׳לע האט דאך אין זיך א
סגולה פאר אלע ערליי השפעות טובות.
אבער זייענדיג אן עסקן אין רפואה האב איך
אממערסטנס געזען אין דעם פעלד ווי אידן זוכן
אזאלכע זאכן .עס זענען שוין געקומען אידן וואס
האבן עס געדארפט ביים אריינגיין אין א ביזנעס
מיטינגע ,אדער פאר א קריטישע ווענדונג און החלטה,
אא״וו.
זענען די חפצים אויטענטיש?
יא .בייגעלייגט צוזאמען מיט׳ן פעקעדזש זענען
קלארע באשטעטיגונגען פון מומחים אז מען רעדט
טאקע פון אויטענטישע אריגינעלע חפצים ,וואס מיר
האבן באצאלט גאר אסאך געלט צו איינהאנדלען.
וואו קען מען דאס באקומען?
מ׳קען רופן צו סקעדזשולען אייער  24שעה:
347.349.5651
יישר כח ,א כשר׳ן לעכטיגע פסח
אמן! פאר אלע אידן א רפואה שלימה בזכות מיכלא
דאסוותא .און זאלן מיר שוין זוכה זיין בקרוב צום
גאולה שלימה ,אלע שפיטעלער זאלן זיך גענצליך
אויסליידיגן.

צו אויסארבעטן א טאג ווען איר ווילט
דינגען דעם זעלטענעם סגולה לרפואה
ולהצלחה (פאר׳ן פרייז פון  $799פאר 24
שעה) רופט:

347.349.5651
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הַ ְר ֵּבה ּג ּופֵ י ּתו ָֹרה:

לערנען חומש רש"י
איז דער שליסל
צו באקומען א
ברייטערן בליק אויף
כל התורה כולה!

רעגיסטראציע
ַ

שיעורים

ָא ּפדעיטס

בחינות

929.
500.0075

קרן תר

דעטאלן
ַ

י "ג

נייע מעמבערס :רופט שוין צו הערן און זיך איינשרייבן!

•
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בחינות על לימוד חומש רש"י

•

ָּבר ּו ְך ׁ ֶש ָּנ ַתן ּתו ָֹרה:

"ווייל איך
בין ַא תורה
שבכתב
בחור"...
האב איך ַא וועכנטליכע
ָ
קשר צו די הייליגע תורה.

טייערע בחורים!

גאנצע לעבן ַאנדערש,
איז מיין ַ
העכער און געהויבן.

יעצט
ווען מ'טרעט ַאריין אינעם
צווייטן ַ
האלב פונעם ָ
יאר;

איז מיר די צייט פון קריאת התורה,
געשמאק.
ַ
ַא וועכנטליכע

אויב ָ
האט איר ָ
נאכנישט טועם געווען
דעם זיסן טעם פון
לערנען און קענען חומש רש"י

שליסט אייך
יעצט ָאן!

אויסגעקאכט אין פילע
ָ
בין איך
קאנטע מצוות התורה.
אומבא ַ
ַ
ווייס איך הונדערטער מושגים פון כל התורה
וואס קומט מיר צוניץ ביים לערנען סיי
כולהָ ,
וועלכע דף גמרא אין כל חלקי הש"ס.

רעגיסטראציע
ַ

שיעורים

ָא ּפדעיטס

בחינות

929.
500.0075

ַ
מאכט זיכער נישט צו ַ
פא ּ
רפ ַאסן
קיין איין איינציגע ּפרשה!
ָ
דאס וועט אייך ַ
באגלייטן אויף ַא ַ
גאנץ לעבן.

קרן תר
י
"
ג

דעטאלן
ַ

נייע מעמבערס :רופט שוין צו הערן און זיך איינשרייבן!

•
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ולבני ישראל
היה אור במושבותם
א בעלמנטי הוט שיינט ארויס

pivotgroup.nyc
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jcmteam.com

יושע'לע,
דעם פסח וועל
איך דיר געבן אן

אפיקומן
פאר דיין לעבן!

יושע'לע,
דו וועסט
באקומען...

צו הערן איבער די מתמידים רופט:

718.480.5327
זיך איינצושרייבן רופט:

געשמאק און א חיות אין לערנען
ַ
<א
אומצאליגע ידיעות אין אלע חלקי
ָ
<
התורה
קלארקייט ביים
< א זעלטענע ָ
לערנען ,מיט די לעבעדיגע 3D
בילדער
< אן אייגענעם אחריות צו לערנען און
קענען מקצועות בתורה
< א ָנאנטע קשר מיט'ן מגיד שיעור,
איבערצושמועסן די לימודים
< ווערדפולע מתנות דורך די
חודש'ליכע גורלות און פּוינט'ס
אינהאלטסופלע מסיבות ביים
ַ
< רייכע
סיום
< הערליכע תעודה וואס וועט צייגן
אויף אים אלס א 'יונגער תלמיד חכם'
טאשן משניות /משנה
פּראקטישע ַ
< ַ
ברורה /קיצור שו"ע ,אויף אידיש

845.352.5327
לוח הציבור | פסח תשפ״ב
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עלילות-דם

במשך הדורות
הרב בנציון וואלקנפעלד  -אנטווערפן

נארוויטש-ענגלאנד
שנת ד'תתק"ד

די באשולדיגונג פון גויים קעגן אידן ,אז זיי נוצן בלוט
פון קריסטליכע קינדער פאר מצות און הרג׳ענען זיי צו
דעם צוועק ,האט זיך אנגעהויבן אפיציעל פאר  800יאר
צוריק .דער ערשטער אזא פאל איז פארצייכענט אין
ענגלאנד אין יאר ד'תתק"ד .אין א פרייטאג פרימארגנס
האט מען געפונען דעם טויטן קערפער פון א יונגן גוי
אין א וואלד נעבן דער שטאט נארוויטש-ענגלאנד.
נישט נאר האט מען באשולדיגט די אידן מיט'ן
מארד ,נאר מ'האט גע'טענה׳ט אז אידן האבן פאראויס
געּפלאנט דעם ברוטאלן מארד .לויט די קריסטן  -א
זיצונג פון אידישע רבנים און פירער האט באשטימט
נארוויטש פאר דעם ארט ווי דער יעהרליכער אידישער
'קרבן' זאל פארקומען.
דער ענגלישער קעניגרייך האט אין אנהייב נישט
געגלייבט אין דער באשולדיגונג און האט אפילו
געזוכט צו באשיצן די אידן .ס׳זענען אבער אנשטאנען
אומרוהען צווישן די גויים ,אבער דער אמת האט קיינער
נישט געוואלט מודה זיין ,אז איינער א קריסט וואס איז
געווען שולדיג געלט פאר אידן ,האט אים גע'הרג'ט.
דער פאל האט געמאכט אּפעטיט ביי אנדערע שונאי
ישראל און זיי האבן איבערגע'חזר'ט יעדן יאר זייערע

36

לוח הציבור | פסח תשפ״ב

שענדליכע טענות.
די וויסטע שונאי ישראל האבן דערביי געהאט א
געלעגענהייט זיך אפצורעכענען מיט די אידן וואס
זיי האבן פיינד געהאט אדער געוואלט בארויבן.
פיל מאל איז דאס געווען מיט די פון 'משומדים' .א
משומד וואס האט געוואלט נעמען נקמה איז זיינע
געוועזענע אידישע ברידער ,האט געגעבן פאלטשע
'אינפארמאציע' צו די גוים וועגן די טעמים פון דעם
מארד און דעם אופן ווי אזוי די אידן פירן אדורך די
מארד פון א קריסטליך קינד.

ווירצבורג-דייטשלאנד
שנת ד'תתק"ט

דער קומענדער אזא פאל וואס איז אונז באקאנט,
איז פארגעקומען אין דייטשלאנד אין דער שטאט
ווירצבורג ,אין יאר ד'תתק"ט אין דער צייט פון די
קרייץ-צוגער .מ'האט געפונען א טויטן גוי אין דער
שטאט מיינץ און מ'האט באשולדיגט די אידן אין דער
מארד דאס איז געווען אן אויסרייד פאר די שונאי
ישראל צו הרג'ענען הונדערטער אידן.

בלאס-פראנקרייך
שנת ד'תתקל"א

נאך פארשידענע פאלן זענען פארגעקומען אין
ענגלאנד ביים ענדע פון צוועלפטן יארהונדערט און
דאס האט זיך אויך פארשפרייט אין אנדערע לענדער
אין אייראפע .אין יאר ד'תתקל"א האט מען אין דער
שטאט בלאס-פראנקרייך פארברענט  38אידן נאך אזא
בלבול .און אין יאר ד'תתקנ"א האט מען אומגעברענגט
 100אידן וועלכע מ'האט באשולדיגט אין הרג׳נען א גוי
און אויסצאפן זיין בלוט.

דער קעניג פרידריך
זוכט דעם אמת
אין די קומענדע יארן האט זיך פארשפרייט די
עלילת-דם קיין דייטשלאנד ,און ווען דער קעניג
פרידריך דער צווייטער האט געהערט וועגן דעם ,האט
ער באשטימט א קאמיסיע אויסצופארשן דעם אמת ,צו
אידן נוצן טאקע מענטשליכע בלוט פאר זייערע מצות.
אבער די פארשער האבן נישט געקענט קומען צו אן
ענדגילטיגע באשלוס.
דער רעזולטאט פון דער אויספארשונגס-קאמיסיע
איז געווען ,אז ס׳איז גארנישט דא ,סיי אין דער תורה
אדער אין תלמוד-בבלי ,פון וואנעט מ'וואלט געקענט
זען ,אז אידן האבן א 'דורשט פאר מענטשליכע בלוט'- .
פארקערט :זייערע דינים פארבאטן קלאר און דייטליך
צו נוצן בלוט.
דורך דעם געזעץ וואס דער קעניג האט ארויסגעגעבן,
האט ער געארבעט ,איימאל פאר אלעמאל צו באפרייען
די אידן פון די שרעקליכע עלילות-דם .אבער דאס
האט נישט געהאלפן .יעדעס מאל איז אויפגעקומען
נייע באשולדיגונגן פון אידן פאר הרג'ענען קריסטן ,און
דאס איז געווען א גוטע אויסרייד אנצופירן שחיטות און
פאגראמען.
גוים פלעגן אפט אויסבאהאלטן זייערע קינדער כדי
צו מאכן אן עלילת-דם אויף אידן ,דורך דעם האבן זיי
געהאט א וועג זיך אריינצורייסן אין אידישע הייזער צו
זוכן זייערע קינדער און דאס אויסגענוצט צו בארויבן
אידישן האב און גוטס אדער ארויסרייסן געלט פון אידן.

עלילות-דם ווערט

פארשפרייט אין אייראפע
אין די ערשטע יארן פון אלף הששי זענען עלילות-
דם אויסגעבראכן אין כמעט אלע אייראפעאישע
לענדער .די קירכעס האבן אויך אויסגענוצט די
בלבולים בכדי צו צווינגן אידן צו שמד ר"ל .אידן וואס
זענען געהאלטן געווארן אין געפענגעניש ,און וועמען
ס'האט געדרויעט טויט-שטראף פאר זייער 'מארד',
האט מען אפטמאל אנגעבאטן פרייהייט פארן פרייז פון
אריבערגיין צו קריסטנטוהם .אמייסטענס אבער האבן
אידן אויסגעקליבן אומצוקומען אוף קידוש-השם און
מיט די תפילות פון 'עלינו לשבח' און 'שמע ישראל'
האבן זיי צוריקגעקערט זייערע הייליגע נשמות צו
זייער באשעפער.
געווען אזעלכע וואס האבן מורא געהאט ,אז זיי
וועלן נישט קענען ביישטיין די געפערליכע פיינונגן אין
געפענגעניש ,און זיי זענען ליידער באגאנגן זעלבסט-
מארד .און איינער פון די באקאנטע פיוטים פון יענע
עפאכע ,ווערט פאראייביגט די ליידן' :את כל התלאה
אשר מצאתנו ,דמים בדמים נגעו בחודש האביב ,ביום
אחרון של פסח מועד לגאולה חביב ,זריזים מקדימים
לזרז איש רעהו ,ואמרתם זבח פסח הוא'.

טיראל-פראנקרייך
שנת ה'ל"ג
עסטרייך ,איטאליע
און שווייץ
אין יאר ה'ל"ג איז פארשווינדן אין דער שטאט
טרענט ,וועלכע ליגט אין טיראל-פראנקרייך ,א
קריסטליך אינגל ,מיט׳ן נאמען 'זימאן' .ניין אידן זענען
געווארן ארעסטירט און נאך שרעקליכע פייניגונגן
האבן זיי 'מודה' געווען אין אלעס וואס מ׳האט זיי
באשולדיגט ,און מ'האט זיי גע'הרג׳ט.
די עלילת-דם מגיפה האט זיך אויסגעשפרייט אויך
איבער עסטרייך און איטאליע ,וואס האט צוגעברענגט
די פארטרייבונג און דעם פארברענען לעבעדיג פון פיל
אידן.
אין דער שווייצער שטאט 'בערן' איז אין יאר ה'נ"ד
פארשווינדן א יונגל .די גויים האבן דאס געגעבן אלס
תירוץ ארויסצוטרייבן אלע אידן און בארויבן זייער
פארמעגן.
ס'זענען באקאנט אפיציעל  150פאלן פון עלילות-
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דם ,אבער די פאלן וואס זענען אומבאקאנט  -ווייל זיי
זענען נישט פארשריבן געווארן  -זענען געוויס נאך פיל
מער און גרעסער.

ועד ארבע הארצות שיקט
א שליח צום פויפסט
איינס פון די לעצטע אויפטוהען פון 'ועד ארבע
הארצות' ,איז געווען ,דאס שיקן פון א ספעציעלער
שליח קיין רוים ,וועמען עס איז געלונגן ארויס צו
באקומען א פיל שטארקערע דעקלעראציע פונעם
פויפסט ,אז די אלע מארדן וואס ווערן צוגעשריבן צו די
אידן ,אז זיי באנוצן זיך מיט די בלוט פאר די פסח מצות,
זענען אלע א גרויסע ליגענט.
דאס האט אבער נאר טיילווייז געהאלפן
איינצושטילן בלויז די פירער פון דער קאטוילישער
קירכע און זייערע גלחים ,אבער צו די איינפאכע
קאטוילישע מאסן איז דעם פויפסט'ס דעקלאראציע
נישט דערגאנגן .דער גלויבן אין דעם ,אז אידן באנוצן
זיך מיט קריסטליך בלוט פאר מצות ,איז געווען אזוי
שטארק איינגעבאקן אין זייערע הערצער ,אז דאס איז
שווער געווען אויסצורייסן.
און אויב מיט די יארן האט זיך דאס אביסל
אינגעשטילט צווישן די קאטוילישע קריסטן ,האט די
עלילת-דם זיך אויפגעוועקט מטט שטארקייט צווישן
די פראטעסטאנטן און אנדערע קריסטליכע גרופן
וואס זענען נישט געווען אונטער דער אייפלוס פונעם
פויפסט אין רוים.

די אויפטוהען פון
מהר"ל מפראג זי"ע
איינער פון די גרעסטע אידישע לוחמים קעגן דעם
פאלטשן עלילות-דם ,איז געווען דער בארימטער
גאון און צדיק  -דער מהר״ל פון פראג זצ"ל .ער איז
גוט באוויסט ווי איינער פון די גרויסע זוילן פון תורה
און יהדות-מחשבה .אבער גלייכצייטיג איז ער אויך
באקאנט אין דער אידישער געשיכטע ,אלס איינער פון
די באשיצער פון אידן קעגן די שונאי-ישראל פון זיין
דור.
אלס רב פון דער גרויסער פראגער קהלה האט ער
זיך באזונדערס אויסגעצייכענט אין זיין קאמף קעגן
די עלילות-דם .אזוי האט דער מהר״ל טאקע פיל מאל
געראטעוועט זיין קהלה פון די שרעקליכע בלבולים מיט
38
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וועלכע די שונאי ישראל האבן געוואלט דערקוטשן די
אידן .לויט אן אנגענומענער מסורה ,האט דער מהר״ל
שוין מיט זיין געבורט אליין ,באוויזן אויסצומיידן אן
עלילת-דם אין זיין געבורט-שטאט ווארמס.

די געבורט פון מהר"ל
און די מעשה איז געווען אזוי :אין א סדר-נאכט ,ווען
דער מהר״ל'ס פאטער ,דער חשובער איד ר׳ בצלאל פון
ווארמס האט זיך מיט זיין הויז-געזין געזעצט צום סדר,
האט א בייזער גוי זיך געגרייט אונטער-צו-ווארפן א
טויט קינד אונטער זיין הויז ,בכדי דערמיט צו מאכן א
בלבול אויף דער גאנצער אידישער קהלה ,אז זיי האבן
דאס קינד געטויטעט בכדי צו נוצן דעם קינד'ס בלוט
פאר זייערע מצות.
קיינער וואלט זיכער נישט באמערקט דעם גוי מיט
זיין זאק ,וועלכער האט זיך אין דער פינסטערניש
געשלעפט איבער די ווארמסער גאסן צום הויז פון ר׳
בצלאל'ן ,ווען נישט וואס ר׳ בצלאל'ס פרוי האט אין
יענע מאמענט זיך געגרייט צו געבוירן א קינד ,און ר׳
בצלאל'ס עלטערע קינדער זענען ארויס פון הויז אין א
געלויף צו זוכן א אידישע הייבאם.
ווען דער גוי האט געזען ווי מענטשן לויפן ארויס פון
הויז ,איז ער געווארן א דערשראקענער .ער אי געווען
זיכער ,אז דאס מיינט מען אים ...ער האט געמיינט אז זיי
האבן אנטדעקט זיין פארברעכן ,און ער האט גענומען
לויפן .זיי האבן אים באמערקט מיט דיין זאק ,זענען זיי
אים נאכגעלאפן און געברענגט אין געפעגעניש.
אין ר׳ בצלאל'ס הויז האט מען אינצווישן געברענגט
די הייבאם ,און זיין פרוי האט געבוירן א בן זכר  -דער
שפעטערער צדיק רבי יהודא ליוואי זצ"ל  -דער מהר"ל
מפראג .אין דער געפענגעניש האט מען געעפענט דעם
זאק ,און די פאליציי האבן געפונען דעם קערפער פון
טויטן קינד איינגעוויקלט אין א טלית ,און פארפלעקט
מיט בלוט .א דערשראקענער האט דער גוי מודה
געווען אין זיין פינסטערן פלאן קעגן ר' בצלאל און קעגן
דער אידישער קהלה אין ווארמס.
ווען די פאליציי האט געשיקט א ספעציעלן שליח
אין הויז פון ר' בצלאל אים צו דערצעהלן פון דעם
גרויס נס וואס האט אים פאסירט ,נישט וויסנדיג פון
דעם ,האט ר׳ בצלאל דאן געזאגט אויף דעם זון וואס
איז געבוירן געווארן' :זה ינחמנו ויושיענו מעלילת דם!
(=דער זון וועט אונז העלפן די בלוט בלבולים)

עולם התורה באגריסט מיט פרייד נייע ספר שו״ת ראש פינה
אין די לעצטערע וואכן איז די תורה׳דיגע
וועלט איינגענומען אין עקסטאז מיט די נייע
ספר וואס איז ערשינען אויפן ספרים מארקעט,
ספר שו״ת ראש פינה ח״א וואס איז טאקע א
ראש פון די ספרים אין די פינה פון כשרות
המאכלים און אנדערע וויכטיגע ענינים פון
יו״ד ח״א.
דער ספר איז נתחבר געווארן דורך הגאון
הגדול רבי אשר עקשטיין שליט״א יו״ר וועד
הכשרות דקהל מחזיקי הדת בארה״ב וואס איז
איינע פון די גדולי הפוסקים בענינים אלו אין
אמעריקע ,וואס סיי עמך בני ישראל און סיי
גרויסע כשרות ארגענעזאציעס פרעגן אן ביי
אים און פארלאזן זיך אויף זיינע פסקים.
שו״ת ראש פינה איז כולל אין זיך אן ערך
פון  60תשובות וואס דער גאון שליט״א האט
געענטפערט בדבר הלכה בענינים שונים,
געשריבן אין א גרינגע שפראך אזוי עס זאל זיין
א דבר השווה לכל נפש.
יעדער איינער וואס קויפט דעם ספר
טרעפט זיך די פלאץ דערין ,דער מורה
הוראה וועט טרעפן תשובות בענייני
תולעים אין פירות און ירקות ,דינים
אין חלב עכו״ם ,בישול עכו״ם און
פת עכו״ם ,און לענגערע ביאורים אין
די מציאות פון חלב טריפה וואס איז
זייער מצוי ,דער כולל אינגערמאן אין
די טיפזיניגע תשובות אין צענדליגע
עניינים פון הלכות שבת און יורה דעה,
און דער בעה״ב אין די קורצע פסקים אין
הלכות כשרות המאכלים און נאך.
איבער צוואנציג תשובות רעדן ארום
אין דיני שמיטה ,וואס איז טאקע
שטארק נוגע איבערהויפט היי יאר פאר
יעדן יחיד ויחיד אפילו אין חו״ל וואס
מחמת חוסר ידיעה ווערן אסאך נכשל.
דער ספר איז באצירט מיט הערליכע
הסכמות מגדולי ופוסקי דורינו שליט״א.
כ״ק אדמו״ר מבעלזא שליט״א
שרייבט :״והוא אוצר תשובות בהלכות
הנידונות בשו״ע יו״ד ח״א ובענייני
כשרות ,וכבר אימתחי גברא ונודע שמו
בשערים המצוינים כעומד על משמרת
הכשרות דקהלתינו הק׳״.
בית דין צדק קהל מחזיקי הדת :הגאון
המחבר שליט״א הינו מגדולי ותיקי

המורים המובהקים בדורנו ונודע בשער בת
רבים בשיעוריו הבהירים בכל שטחי ההלכה,
ובמומחיותו הרבה בכל הנוגע לכשרות
המאכלים ביחוד בעידן הטכנולוגי של זמנינו,
וראוי הוא ספר חשוב זה לעלות על שולחן
מלכים״.
הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן
שליט״א :״אבן פינה לבירורי הלכות נפלאות
המושחתים על אדני ההלכה והמסורה ,מתוך
ידיעה ברורה בכל מה שנוגע למציאות בת
ימינו ,מובטחני ששוחרי תורה והלכה ישבעו
ויתענגו מטובו״.
הגאון הגדול רבי געציל בערקאוויטש
שליט״א דומ״ץ קרית יואל :״בלשון צח ונקי
שאלות המצויות כעת בהרבה דברים הנוגעים
בתחום הכשרות ,ובכוחו הגדול בירור בעומק
העיון דברי גדולי הפוסקים ,והספר יהא
תועלת רב לרבנן ותלמידהון״.

בשורה
טובה
לשוחרי
תורה
ועולם
הכשרות

הופיע!
הספר החדש והמבוקש

שו"ת ראש פינה ח"א
בהלכות יו"ד וכשרות
והוא תשובות וביאורים
אשר השיב בדבר הלכה הגאון הנודע והמפורסם

רבי אשר אנשיל
עקשטיין שליט"א

יו"ר מערכת הכשרות 'קהל מחזיקי הדת' בארה"ב
ודומ"ץ קה"ק בעלזא בארא פארק

הספר מכיל יותר
משישים סימנים
בהם בירורי תשובות,
ביאורים ,ופסקי
דינים בתחום
הכשרות ויו"ד
ח"א הנוגעים לחיי
יום יום
הספר יהיה לעזר רב הן
לרבנים ,בעלי מכשירים,
ולאברכים העוסקים בעולם
הכשרות ,והן לבעלי בתים
הרוצים לדעת את המעשה
אשר יעשון ולהעשיר את
ידיעותיהם!

להשיג בכל חנויות הספרים
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אז אין אים געפונט זיך דער טויטער קערפער פון א
די פאסיגע צייט פון
קריסטליך קינד.
עלילות-דם
נאך א לענגערע פארשונג פון די פאליציי ,האט דער
די עלילות-דם פלעגן פארגעקומען דירעקט פאר גוי'אישער קצב אויסגעזאגט דעם גאנצן ווארהייט.
פסח-צייט ווייל די שונאי ישראל האבן געטענה'ט ,אז ער האט געוואלט אונטערווארפן דאס טויטער קינד
די אידן דארפן האבן בלוט פון א קריסטליך קינד אויף אינעם קעלער פון דעם ראש הקהל פון שטאט רבי
צו באקן מצות .דאס איז אנגעגאנגן אין פראג פאר פיל מרדכי מייזל .נאר אינמיטן וועג האט אים עמיצער
יארן.
געטראפן און אים
זוכנדיג
מהר״ל
דער
ביטער צושלאגן און
עצות ווי צו פארמיידן
אים פאשלעפט מיט
עלילות-דם,
די
דעם וואגן צו דער
אט
פאר
טאקע
האט
פאליציי סטאציע ...ווי
דעם צוועק ,לויט א
אזוי דאס אלעס האט
מסורה  -וואס ביז צום
פאסירט ,דערויף האט
היינטיגן טאג איז נישט
ער נישט געקענט געבן
באשטעטיגט געווארן
קיין ענטפער...
זיין ווארהייט  -באשאפן
אינדערפרי האט זיך
א 'גולם' ,וועלכער האט
צושפרייט אין פראג די
געהערט אבער האט
פריידיגע נייעס איבער
נישט געקענט רעדן .ער
דער גרויסער ישועה
האט אים אריינגענומען
וועלכע איז געשען א
אין זיין הויז און זיך
נאכט פריער .קיינער
באנוצט מיט אים נאר
האט נישט געוויסט
צו העלפן כלל ישראל.
ווער ס'אי געווען דער
א צייכענונג פונעם מהר״ל מיט׳ן גולם
דאס איז געווען
יענער ווער ס'האט
נאך
גלייך
דערצעהלט:
ווערט
אזוי
נאהנט צו פסח .און
געראטעוועט די פראגער קהלה פון דער געפאר ,אבער
ער
גולם,
דעם
געהייסן
מהר״ל
דער
בדיקת חמץ האט
א טייל האבן זיך שטילערהייט איבערגעגעבן איינער
ארומוויקלען
זיך
פויער,
א
פון
בגדים
זאל זיך אנטון
דעם צווייטן ,אז דאס איז געווען נישט קיין אנדערער
גויאישער
א
ווי
אויסזען
זאל
ער
שטריק
מיט א דיקע
ווי דער 'גולם' - ,דער נייער שמש פון מהר״ל ,וועלכער
די
צווישן
ארומצוגיין
געשיקט
אים
און
טרעגער,
פארשטעלט זיך יעדע נאכט ווי א גוי ,און גייט ארום אין
אין
באלד
ער
האט
דארט
פראג.
פון
הייזער
אידישע
די גאסן אפיר צו זוכן די שונאי ישראל .וועלכע זוכן צו
אויפגעטוהן.
עפעס
פסח
נאכט
ערשטער
דער
פארגיסן אידישע בלוט .און אזוי האט ער אויך געכאפט
אזוי גייט די געשיכטע :צו דער פאליציי סטאציע דעם קצב.
אין פראג איז פארפארן א גרויסער וואגן געשפאנט
צום ערשט האט זיך דער גוי קעגנשטעלט דעם גולם,
אין פערד .די זשאנדארן זאמלען זיך ארום דער וואגן ,אבער נאך א קורצע געראנגל ,ביי וועלכן דער גולם
און דערזעהען דארט ווי א מענטש פון אומגעפער האט דעם גוי צושלאגן ביז בלוט ,האט ער זיך געמוזט
 40יאר ,אן ארבעטער אין א גוי'אישע יאטקע ליגט אונטערגעבן און זיך נאך לאזן דערשלעפן דורך אים ביז
א צעשלאגענער נעבן א טויטן דבר-אחר ,וואס איז צו דער פאליציי.
ארומגעוויקלט מיט א טלית.
 קענסטו אונז זאגן ,ווער ס'האט דיר צושלאגן אוןדער גלח טאדעאוס
ווי קומסטו דא אריין אין הויף פון די פאליציי?  -ניין!
איך ווייס נישט!  -איז געווען זיין ענטפער .די פאליציי
אין פראג האט געלעבט א גלח מיט'ן נאמען
הייבט אן נאכצוקוקן דעם טויטן דבר-אחר .זיי זעהען,
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'טאדעאוס' וואס איז געווען א גרויסער צורר ישראל .אבער די ליכט פארלעשט זיך ווידעראמאל .דער שמש
ער האט מיט אלע וועגן געזוכט אויסצוטראכטן א פראבירט ווידער אנצוצינדן דאס ליכט ,אבער די ליכט
בלבול אויף די פראגער אידן .אט דער גלח האט פיל פארלעשט זיך ווידעראמאל.
מאל פראבירט אויסטראכטן עלילות-דם אויף אידן,
אלע ווינדערן זיך ,וואס דא איז געשעהן? דער מהר״ל
נאר ס׳איז אים נישט געלונגן .ער האט נישט געגעבן שווייגט און טראכט .ער זאגט דעם שמש צוצוגיין צו
קיין מנוחה .פון זיין פאלאץ האט ער געקענט זען דעם דער ברענענדיגער לאמפ און ער זאל אים פארלייענען
אידישן געגענט ,וועמענס חורבן ער האט געוואלט 'כל חמירא' ,כדי דער מהר״ל זאל אים קענען נאכזאגן
צוברענגן .פון דארט אויס טאקע האט ער דערזען א ווארט ביי ווארט .דער שמש נעמט לייענען דעם נוסח
פאסיגן ארט צו באהאלטן א טויט קריסטליך קינד.
פון כל חמירא ,אבער ווען ער קומט צו די ווערטער:
אן אלטע פארלאזטע הויז איז געשטאנען נעבן דעם 'דאיכא ברשותי' ,לייענט ער אנשטאט דעם' :דאיכא
גרויסן בית-הכנסת ,פון וועמענס קעלער עס האט בחמשא' .דער מהר״ל הייסט אים איבערזאגן ,אבער
געפירט א געהיימע טונעל דירעקט צו טאדעאוס הויז .ווידעראמאל זאגט דער שמש' :כל חמירא וחמירא
כמעט קיינער ,אויסער דעם גלח ,האט נישט געוויסט דאיכא ...בחמשא'.
פון דעם סוד .דאס הויז האט די רעגירונג באנוצט
פון אלעס וואס ס'האט פאסירט ,איז דער מהר״ל
פאר א צייטווייליגע וואוין-ארט פאר ארעמע מענטשן ,געקומען צו דער באשלוס אז ס׳איז אן 'עת צרה ליעקב'.
וואס האבן נישט ווי
די שונאי-ישראל האבן
צו שלאפן .אבער
ווארשיינלעך ווידער
דער גרויסער קעלער
אויסגעטראכט א בלוט
איז שטענדיג געווען
בלבול .ער דערמאנט
פארמאכט .מענטשן
זיך אינעם חלום וואס
האבן מורא געהאט
ער האט געזען אין דער
אפילו צו דערנענטערן
נאכט פון שבת-הגדול:
זיך צו דעם קעלער.
א פייער האט געברענט
אין דער  5שטאקיגער
טאדעאוס איז געווען
חורבה און פון דארט
זיכער ,אז דא האט ער א
האט זיך דאס פייער
גוטן ארט ווי אונטער-
צושפרייט צו דער שול
טויט
צו-ווארפן א
צייכענונג ווי אידן ווערן נעבעך פארברענט על קידוש השם
וועלכע איז געווען
קינד און אויסטראכטן
אן עלילת-דם אויף די פראגער אידן .אבער ווי קריגט איבערפילט מיט אידן.
דער גלח א פאסיגע קרבן? אויך דערויף האט דער
 יעצט פארשטיי איך שוין דעם חלום!  -האט דעררשע געפונען זיין אויסוועג :אין דעם הויז פונעם גלח ,מהר״ל געטראכט .אין דער  5שטאקיגער חורבה גרייט
האט געארבעט א גוי ,וועלכער האט געהאט עטליכע זיך א בלבול אויף אידן און מען דארף אויסרוימען פון
קינדער .מיט א ציקער'ל האט ער אריינגעכאפט דעם דער חורבה דאס שלעכטס ,פונקט אזוי ווי מ'איז מבער
יונגסטן פון זיי און אים פארשלעפט אין קעלער.
דאס חמץ פון אייגענעם הויז! דערפאר האט מען פון
ער האט דאס קינד דער'הרג'עט און דורכן טונעל הימל געלאזט זאגן דאס ווארט' :בחמשא' ,וואס דאס
אּפגעפירט אינעם קעלער פון דער חורבה נעבן אידישן באדייט ,5 :כדי מ'זאל וויסן אז אינעם  5שטאקיגן הויז
בית-הכנסת .דאס איז געווען אין אווענט פון בדיקת געפונט זיך דאס שלעכטס וואס מ'דארף אויסרוימען.
חמץ .אבער טאקע דעם זעלבן אווענט ,ווען דער
מהר״ל האט בודק חמץ געווען האט עפעס מאדנע
דער מהר"ל באנוצט זיך
פאסירט :נאך בדיקת חמץ נעמט דער מהר״ל די ליכט
מיט'ן גולם
און האנד און וויל זאגן 'כל חמירא' .אויף איינמאל
לעשט זיך אויס די ליכט .ער איז מרמז דעם אלטן
דער מהר״ל האט זיך דערמאנט אז ער האט
שמש ר׳ אברהם חיים אנצוצינדן נאכאמאל דאס ליכט.
אמאל געהערט ,אז פון דעם גלח'ס פאלאץ פירט אן
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אונטערערדישער טונעל צום  5שטאקיגן הויז .ס׳איז
נישט געווען קיין ספק אין מהר״ל׳ס קאפ ,אז אז עס
איז צוגעגרייט אן עלילת-דם אין אלטן הויז .נישט
ווארטנדיג ,האט דער מהר״ל גערופן דעם 'גולם'.
אינצווישן האבן די עלטערן פונעם קינד גענומען זוכן
זייער פארלוירן קינד .דער גלח ,דער מערדער ,האט
אנגעשטעלט אן איינפאכן געזיכט און געזאגט - :געוויס
האבן די אידן אים גע'הרג׳ט ,ווייל זיי דארפן בלוט אויף
פסח .לאמיר שנעל גיין צו דער פאליציי און זיי העלפן
געפונען דעם רוצח .מיר וועלן פאדערן פון זיי צו מאכן
אן אבלאווע אין דעם גאנצן אידישן קווארטאל .איך בין
זיכער ,אז מ'וועט דארט געפונען אייער קינד! איך בין
גרייט צו העלפן ,ווייל איך קען גוט די גאנצע געגענט!
ביי דער פאליציי האט מען זיך צו זיי צוגעהערט
און צוגעזאגט באלד אינדערפרי צו זוכן דאס קינד
אינעם אידישן געגענט.
אינמיטן נאכט האט
דער מהר״ל גענומען
מיט זיך דעם אלטן
שמש ר' אברהם חיים
און דעם 'גולם' און זיי
זענען געגאנגן צו דער
 5שטאקיגער אלטע
חורבה.
זיי האבן געעפענט
די שווערע אייזערנע
טיהרן וואס פירן צום
קעלער און דארט אנגעצינדן גרויסע הבדלה ליכט .דער
מהר״ל און דער אלטער שמש האבן  3מאל געזאגט:
'יושב בסתר עליון' און דאן האט דער מהר״ל געגעבן
די ליכט צום גולם און אים געזאגט - :גיי אריין טיף
אינעם אונטערדישן טונעל און זוך אין יעדן ווינקל צו
דו געפונסט נישט א פארדעכטיגטע זאך!
נאך געציילטע מינוטן קומט דער גולם צוריק מיט א
פארמאכטן קאסטן .ווען זיי האבן אים געעפענט האבן
זיי טאקע דארט געפונען א טויט קינד און פלעשלעך
מיט בלוט ,וואס האבן געהאט אויף זיך צעטעלאך מיט
דעם נאמען פון מהר״ל און זיינע קינדער.
דער מהר״ל האט געזאגט צום גולם - :נעם דאס
טויטע קינד ,גיי אריבער דעם גאנצן קעלער ביז צום
ענדע .דארט אין די אנדערע הויז פון גלח ,באהאלט
דארט דעם קערפער צווישן די וויין פעסער פון
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טאדעאוס'עס קעלער! די פלעשלעך און דעם קאסטן
האט דער מהר״ל צובראכן און באגראבן אויפן ארט.
צומארגן'ס האבן זיך ארויסגעלאזן אלע פאליציאנטן
פון פראג צום אידישן געגענט .א גרויסער שרעק האט
ארומגענומען אלע אידן פון פראג ,קיינער האט נישט
געוויסט וואס ס׳האט פאסירט .ווער ווייסט צו עס
גרייט זיך נישט ווידער א נייער עלילת-דם .נאך לאנגע
זוכענישן האט די פאליציי שוין געוואלט אויפגעבן צו
געפונען דעם פארלוירענעם קינד.
אבער ווען די פאליציי איז פארביי געגאנגן דעם 5
שטאקיגע אלטע הויז ,האט טאדעאוס געפרעגט דעם
פאליציי קאמאנדאנט - :האט איר געזוכט אין דעם
געביידע? דא וועט איר זיכער געפונען וואס איר זוכט,
ווייל די אידן האבן דארט א גרויסן טונקעלן ארט מיט
'שדים' און ווילדע רוחות...
די פאליציי גייט
אריין אינעם קעלער
און דער גלח איז שוין
פול מיט פרייד אז זיי
וועלן געפונען דעם
טויטן קערפער .אבער
נאך א לענגערע צייט
קומט דער קאמאנדאנט
ארויס פון קעלער
און זאגט - :מער ווי
לופט און א ליידיגע
טונעל ,האבן מיר נישט
געפונען...
דער גלח קען נישט גלייבן זיינע אויערן ,און ער גייט
אריין אליין צו זוכן .אבער אן אנטוישטער קומט דער
גלח ארויס פונעם קעלער .ער גייט אהיים און רופט צו
זיך זיין באדינער - :עס טוהט מיר זעהר לייד ,יאהאן,
וואס מ׳האט נישט געפונען דיין קינד .איך בין זיכער ,אז
די אידן האבן אים גוט באהאלטן - .איך פיל זיך זעהר
שלעכט ,גיי ביטע אראפ אין קעלער און ברענג מיר א
גוטע פלאש וויין!

מען כאפט דעם מערדער
יאהאן נעמט זיין הונט און גייט אראפ אין קעלער.
דער הונט ווערט מיטאמאל אויפגעברויזט און הייבט אן
ווילד צו בילן .יאהאן ווייסט נישט וואס דער הונט וויל

ברכי נפֿשי
ברכי נפשי איך זאג ,כ'דאנק אים אויף אלעס,
איינגעהילט אין א הערליכע ווייסע טלית,
ס'זיצט זיך פיין אין שול ,אין באשעפער'ס געצעלט,
דאווענען מיט כוונה ,אין א טלית פון גרינפעלד!
GREENFIELDJUDAICA.COM

|

1366 39TH ST. BROOKLYN NY 11218

|

718.633.8103

לוח הציבור | פסח תשפ״ב

43

און הייבט אן צו זוכן צווישן די וויין פעסער .פלוצלינג
דערזעהט ער זיין טויט קינד און ער ווערט פאר'חלש'ט.
ווען ער האט זיך אביסל בארואיגט ,כאפט ער דאס
טויטע קינד און לויפט ארויס.
ווען טאדעאוס ,וועלכער האט געווארט אויפן וויין
האט דערזען זיין באדינער מיטן טויטן קינד ,איז ער
געווארן שטום און דערשראקן.
אבער טאקע צוליב די דערשאקענע געזיכט פון
גלח ,האט דער באדינער פארשטאנען אז דער גלח
האט א פארבינדונג מיטן מארד - .פארוואס זענט
איר אזוי דערשראקן?  -האט ער געפרעגט דעם גלח.
 איך האב אים נישטגע'הרג׳ט סתם אזוי...
האט דער גלח גענומען
שטאטערן - .פאר דער
נאמען פון אונזער
גרויסער קירכע האב
איך דאס געטוהן.
ס׳וועט זיין א גרויסער
זכות פאר דיר ,אז דיין
קינד האסטו מקריב
געווען אויף דעם מזבח
פון אונזער גלויבונג!...
דער
אבער
פראסטער באדינער
יאהאן ,האט דאס נישט
געוואלט אננעמען- .
דו האסט דאס געטון
 האט ער גענומען שרייען  -כדי צו מאכן א בלבולאויף אומשולדיגע מענטשן!! דו פארברעכער  -צוליב
דיין רשעות האסטו גע'הרג'ט מיין טייער קינד!!! - - -
פיל גויים זענען זיך צוזאם געלאפן צוליב די געשרייען
און די גאנצע שטאט האט זיך שנעל דערוויסט אז דער
גלח טאדעאוס איז געווען דער מערדער פונעם קינד .די
פאליציי האט אים ארעסטירט און מ׳האט געשטראפט
מיט לעבענס לענגליכע טורמע .די אידן פון פראג האבן
זיך געפריידט אז זיי זענען פטור געווארן פון א צרה,
און א שונא ישראל.

דער נס מיט ר' אהרן גינז
אין א געוויסן מארגן ,איז דאס גאנצע אידישע פראג
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צוטרייסעלט געווארן פון די נייעס אז א גרויסער גביר
און א חשוב פון פראג  -ר' אהרן גינז ,אין געפאלן א
קרבן פון אן עלילת-דם .פויערן האכן פארשפרייט די
פאלטשע מעלדונג אז זיי זענען ביינאכט פארבייגעפארן
דעם אידישן בית-עולם און האבן באמערקט אין דער
פינסטערניש ,ווי צוויי אידן האבן באגראבן א טויטן.
ווען זיי האבן זיי געפרעגט ,וואס זיי טוהען דא
אינמיט׳ן נאכט? האבן זיי געענטפערט - :מיר זענען
'באגרעבערס' ,און מיר באגראבן דא א יונג.
באלד האבן די קריסטן פארשפרייט א צווייטע
נייעס ,אז צוויי קריסטליכע ארבייטער פון ר׳ אהרן גינז

אידן פראווען דעם סדר אין גלות אונטער אלע אומשטענדן
מיט האפענונג און בענקשאפט צו די גאולה שלימה

מיטן נאמען 'קאזאלאווסקי' טענה'ן ,אז דאס קינד אי
ווארשיינלעך געווען זייערער א יונגערער ברודער ,וואס
האט אויך געהאט געארבעט מיט זיי ביי אהרן גינז ,און
אז ער איז א קרבן פון די אידן ,וואס דארפן קריסטליך
בלוט אויף פסח .דער ברודער איז פארשווינדן מיט
עטליכע טעג צוריק און איז נישט צו געפונען.
די פאליציי האט גענומען אויספארשן די באגרעבער
פון דער 'חברא-קדישא' .און וויבאלד קיינער האט
נישט געוויסט צו געבן וועלכע ס'איז אינפארמאציע
וועגן דעם פאל פון דער קבורה ,זענען זיי אוועק
צוזאמען מיט די 'עדות' צום בית-עולם .די פויערן האבן
אנגעוויזן דאס ארט ווי די קבורה איז פארגעקומען ,און
מ׳האט טאקע געפונען דעם פרישן קבר.
די צוויי ברידער קאזאלאווסקי האבן אנגעהויבן צו

שרייען - :יא! דאס איז אונזער ברודער! אהרן גינז האט
אים געשאכטן! די פאליציי איז געגאנגן אין הויז פון
ר׳ אהרן גינז און געפונען אין זיין קעלער די בלוטיגע
קליידער פונעם יונגן קאזאלאווסקי .אין א קורצע
צייט דערנאך ,האט מען געבינדן ר׳ אהרן גינז און זיין
פאמיליע אין אייזערנע קייטן און זיי אוועקגעפירט אין
טורמע .א שרעק האט ארומגענומען אלע אידן פון
פראג.
ר׳ אהרן גינז און זיינע  3איידעם'ס האט מען באלד
געאורטיילט יעדן צו  15יאר שווערע געפענגעניש ,און
זיין פרוי און זיינע טעכטער צו  6יאר געפענגעניש .דעם
קערפער פון דעם קינד האט מען נאכדעם באגראבן
מיט גרויס כבוד און פאראד .נאך דעם שווערן אורטייל
פון ר׳ אהרן גינז און זיין פאמיליע ,איז דער מהר״ל
ארומגעגאנגן באזארגט מיט טיפע געדאנקן ,ווי אזוי צו
באווייזן זייער אומשולד.
ער האט גענומען אויספארשן די אומשטענדן פון ר'
אהרן גינז און ספעציעל די באציהונג צווישן אים און
די צוויי ארבייטער  -די ברידער קאזאלאווסקי .ער
האט זיך דערביי דערוויסט ,אז דער דריטער יונגערער
ברידער איז געווען א ווילדער שייגעץ .איין טאג איז
ער אריינגעפאלן אין די שארפע וואסער ווי מ׳ווייקט
די הויט פון די בהמות .זיינע הענט זענען געווארן
אזוי שטארק פארברענט ,אז מ'האט געמוזט אּפשניידן
עטליכע פינגער.
ווען ער איז געזונט געווארן ,איז ער געווען א
קאליקער ,און ער האט ווייטער נישט געקענט ארבעטן
ווי פריער .דער בעל הבית - ,ר' אהרן גינז ,האט
צוגעשטימט אים צו האלטן ,אבער נאר אויף די האלבע
געהאלט .זיינע ברידער האט דאס פארדראסן און זיי
האבן באשלאסן זיך נוקם צו זיין אין ר' אהרן.
אין פורים איז פארגעקומען אין הויז פון ר׳ אהרן א
סעודת-פורים ווי עס פאסט .דעם יונגסטן ברודער פון
די קאזאלאווסקי׳ס ,האט מען געשטעלט אלס באדינער
ביי דער סעודה .און ווען אלע זענען מיד געווארן און
זיך געלייגט שלאפן ,האט דער יונגער קאזאלאווסקי
אויסגענוצט די געלעגענהייט.
ער האט צוגערויבט צען גרויסע זילבערנע בעכער
און א גאלדענע זייגער פון דעם בעל הבית .פארשטייט
זיך אז ער איז גלייך נאכדעם פארשווינדן ...ר׳ אהרן
גינז האט גערופן די צוויי עלטערע ברידער און זיי
באשולדיגט אז זיי האבן א טייל אין דער גניבה ,און אז

זיי האבן דעם ברודער צוגערעדט צו דער גניבה .זיי
האבן דאס נאטירליך געלייקענט .ווען די פאליציי האט
געזוכט ביי זיי די גניבה ,האט זי גארנישט געפונען.
דערווייל איז די פיינדשאפט פון די צוויי ברידער
צו ר׳ אהרן גינז געוואקסן נאך שטארקער .זיי זענען
אוועק פון ר' אהרן'ס פאבריק און צוריקגעקומען
ערשט עטליכע טעג שפעטער .עטליכע טעג נאך זייער
צוריקקומען איז אויסגעבראכן די עלילת-דם קעגן ר׳
אהרן גינז.
ווען דער מהר״ל האט געהערט די גאנצע געשיכטע,
איז אים קלאר געווארן אז די צוויי ברידער האבן
אויסגעטראכט די עלילת-דם ,כדי זיך נוקם צו זיין אין
זייער בעל-הבית .נאך א לאנגע פארשונג איז געלונגן
דעם מהר״ל אויסצוגעפונען פון ווי די קאזאלאווסקי׳ס
קומען.
ווען ער האט זיך דערוויסט ,אז דאס איז אן ארט
אומגעפער  4קילאמעטער פון פראג ,האט ער געשיקט
עטליכע פון זיינע נאהנטע מענטשן אויסצופארשן ווער
די משפחה איז .זיי האבן טאקע געפונען די מוטער,
אבער זי האט געטענה׳ט ,אז זי ווייסט נישט ווי איר
יונגסטער זון איז.
דער מהר״ל האט גערופן דעם גולם און אים געשיקט
אויף דעם קריסטליכן בית-הקברות פון יענעם דארף ווי
די קאזאלאווסקי'ס האבן געוואוינט - .פארש נאך צו
ס'איז דא א פרישער קבר .דאס וועט מיינען אז מ׳האט
פון דא ארויסגענומען א מת!
דער גולם איז צוריק געקומען און באריכטעט דעם
מהר״ל ,אז ער האט טאקע געפונען א ליידיגן קבר.
גלייך האט דער מהר״ל פארלאנגט פון דער פאליציי,
אז מ׳זאל פארן צו דעם דארף און עפענען דעם ליידיגן
קבר .דער הויפט פון דער פאליציי האט פארלאנגט
פונעם ארטיגן גלח ,אים צו ווייזן דאס בוך פון די
באגראבענע מעטנשן אויף דעם בית-הקברות ,כדי צו
באשטעטיגן ווער ס'איז דארט געליגן באגראבן.
דער גלח האט זיי דערצעהלט - :מיט א קורצע צייט
צוריק איז דא געווען באגראבן א יונגער קריסט מיט'ן
נאמען קאזאלאווסקי  -דער זון פון דער פרוי יאדוויגא,
וועלכע וואוינט דא אין דארף .זיינע צוויי ברידער האבן
אים באגראבן און האבן באצאהלט פאר דער קבורה
מיט א גאלדענעם זייגער...
דער גלח נעמט ארויס פון זיין קעשענע א זייגער און
ווייזט אים .דער אלטער שמש ר׳ אברהם חיים גיבט א
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קוק אויף דעם זייגער און קען זיך נישט צוריקהאלטן.
ער שרייט אויס - :דאס איז דאך דער זייגער פון ר׳
אהרן גינז! דער קאמאנדאנט זאגט צו איינעם פון די
פאליציאנטן - :יאג זיך און ווייז דעם זייגער פאר אהרן
גינז וואס זיצט אין געפענגעניש ,צו ער דערקענט דעם
זייגער ,נאך דעם קום גלייך צוריק!
דער קאמאנדאנט איז יעצט געגאנגן צו די אלטע
מאמע פון די קאזאלאווסקי'ס יאדוויגא ,און האט
גענומען איר אויספארשן איבער איר יונגסטן זוהן .זי
האט אלץ נאך געטענה'ט :אז זי ווייסט גארנישט וועגן
איר זוהן .אין יענעם מאמענט איז צוריקגעקומען אויף
א פערד ,דער פאליציאנט מיט דער מעלדונג ,אז אהרן
גינז האט דערקענט זיין זייגער...
דער קאמאנדאנט האט גענומען סטראשן די אלטע
פרוי מיט די הארבסטע שטראף ,און ענדליך האט זי
אנגעהויבן דערצעהלן ,וואס ס'איז געשען מיט איר
יונגסטן זוהן .זי האט אויסגעפירט - :מיין זון איז
געקומען צו מיר פון פראג נאך דעם אידישן פורים ,און
געברענגט מיט זיך א ריזיגע הויפן מיט זילבערנע כלים
און א גאלדענעם זייגער .ס'איז געווען א קאלטע נאכט
און ער איז געווארן זייער קראנק און איז באלד דערנאך
געשטארבן .מיינע צוויי עלטערע זין האבן אים באלד
באגראבן...
איצט איז דער פוהלער אמת ארויסגעקומען!
די פאליציי איז שנעל צוריקגעפארן קיין פראג צו
באפרייען די אומשולדיגע פאמיליע פון געפענגעניש,
און אינעם אידישן געגענט האט זיך באלד פארשפרייט
די גוטע נייעס פון דער באפרייאונג פון ר' אהרן גינז און
זיין פאמיליע.
דער כבוד און שעצונג פון דעם מהר״ל איז געוואקסן
נישט נאר ביי אידן ,נאר אויך ביי גוים .ער איז געווארן
איינגעלאדענט דורך דעם קעניג רודאלף ,וועלכער
האט אים אויפגענומען מיט גרויס כבוד.
דער מהר״ל האט אויפגעקלעהרט דעם קעניג וועגן
דעם ענין פון עלילת-דם און אים געבעטן ארויסצוגעבן
א באפעהל ,צו פארבאטן עלילת-דם און צו באשטראפן
די אלע וואס פארשפרייטן אזא פאלטשע העצע קעגן
אידן .ווען דער מהר״ל איז צוריקגעקומען פון זיין
אוידיענץ ביים קעניג ,האט ער געזאגט צו זיין איידעם
ר׳ יצחק כ"ץ - :דער גולם האט דערפוהלט זיין פליכט
אויף דער וועלט .מען דארף אים שוין נישט מער!

46

לוח הציבור | פסח תשפ״ב

די גוים וועלכע האבן
געלייקענט די עלילות-דם
צווישן די פיל גוים און באזונדערס די גלחים וואס
האבן געהעצט קעגן אידן מיט שקרים און עלילת-
דם באשולדיגונגן ,האבן זיך אבער פון צייט צו צייט
אנגעזען א קליינע צאל גוים וואס האבן פארטיידיגט
די אידן.
א גוי פון פריערדיגן יאר-הונדערט וואס האט
זיך באמיהט צו באווייזן אז די פיל פאלטשקייטן און
ליגענט פון עלילות-דם וואס די שונאי ישראל האבן
פארשפרייט ,איז געווען א דייטשער געלערנטער און
ּפראפעסאר מיט'ן נאמען ד"ר הערמאן ל .שטראק.
פראפעסאר שטראק האט נישט געהאט קיין אנדער
פארבינדונג מיט אידן ,ווי נאר וואס ער איז געווען אן
אנשטענדיגער און געלערנטער גוי .ער האט געהאט
ידיעות אין תורה און אין תלמוד-בבלי ,און דערפאר
רעספעקטירט דאס אידישע פאלק.
ער האט זיך דערפאר אנגעשלאסן אינעם קאמף קעגן
די שונאי-ישראל און אויפקלעהרן זיי דעם אמת וועגן
אידן .צווישן פיל בוכער ,האט ער פארפאסט א בוך
אין דייטש 'די אריינפירונג אין דעם תלמוד בבלי און
מדרש' ,ווי ער ווייזט ארויס א היבשע וויסנשאפט אין
אידישע קוואלן און היסטאריע.
דאס בוך איז אויך איבערגעזעצט געווארן אויף אנדערע
שפראכן .די צוויי פאקטן ,זיין פערזענליכע ארנטליכקייט
און זיינע רייכע ידיעות אין תורת ישראל ,האבן אים
באוואויגן אויך אנצושרייבן א בוך קעגן עלילות-דם ,אין
וועלכער ער האט געפירט א קאמף מיט פארשידענע
שונאי ישראל פון אלע דורות און לענדער.
אין זיין בוך ברענגט ד״ר שטראק די עדות פון פיל
גויים קעגן די באשולדיגונג פון עלילות-דם גלייך פון
אנהייב פון די עלילות-דם אין פארשידענע לענדער.
ער ברענגט אויך די געזעצן וואס זענען ארויסגעגעבן
געווארן פון הערשערס פון א ריי לענדער ,וועלכע האבן
נאך פארשונגן פעסטגעשטעלט ,אז ד׳ באשולדיגונג
קעגן אידן איז גענצליך פאלטש.
ד״ר שטראק און זיינע העלפער האבן זיך אין דער
אידישער היסטאריע איינגעקויפט א נאמען אלס
'חסידי-אומות-העולם' ,וועלכע האבן פאר פיל יארן
געהאלפן אויסראטן פון די מוחות פון פיל גויים דעם
פאלטש איינרעדעניש פון עלילת-דם.

חיינו ו˜ימנו‰˘ מיט „‡נ˜ ‡ון לויב ˆום בור‡ כל עולמים
 טוען מיר מעל„ן ‡יבער „עם עפענונ‚ פון ‡ונזער‰ז‰ ‚יענו לזמן‰ו

נייע מיי„ל ˘ולע
‚"פ‡ר „י ˜ומענ„י‚ע י‡ר ˘נ˙ ˙˘פ

˜יימי˘ן חסי„י˘ן ˆיבור ˙ו˘בי ב‡ר‡ פ‡ר‰ וו‡ס וועט סערווירן „עם
‡"‚ר"˘ ‡ל˙ר ˘ליט‰ ,‰י˘יב‰ ˘‡בנ˘י‡ו˙ו ˘ל רבינו ר
:ייבן מיט „י פ‡ל‚ענ„ע ˜ל‡סן‰ ‡נ‰"מיר וועלן ‡י
Pre-Nursery, Nursery, Kindergarten & Pre 1A
Under the leadership of the esteemed principal

Mrs. Hena Faigy Melber '˘˙חי
who brings decades of experience to lead
and educate preschool children with warmth and love

Registration is now open through May 1st.
We will be working with all government programs.

For more information and an application, please contact us
718.360.2200 • office@bnosperel.org
˙ למˆוו‰' בי„ינו יˆליח לחנך בנו˙ י˘ר‡ל ל˙ור‰ ı"ר ˘חפ‰וי
.˙חינוך ומי„ו˙ טובו‰ רמ˙ ˜רן‰ ל,ולמע˘ים טובים
"„ ללמו„ וללמֈ‰בברכ˙ "ו˙ן בלבנו בינ
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הנהלת בנות פערל

ממצרים ועד
הנה ושם נאמר
ערצעהלונג לכבוד פסח
הרב בנציון וואלקנפעלד  -אנטווערפן

דער הייליגער שינאווער רב זי"ע פלעגט
פסח ביינאכט דערצעהלן דער ווינדערליכער געשעהעניש:
 פון די גדולי הדור אין די צייט פון אלשיך הקדוש זצ"ל האטזיך גערעכענט דער גאון און צדיק רבי אליעזר אשכנזי זצ"ל
דער בעל מחבר ספר 'מעשי ה'' .ער איז געווען א שטיקל צייט
רב אין קאהיר-מצרים ,שפעטער אין ציפרוס-גריכענלאנד.
א קורצע צייט אין פראג ,און שפעטער איז ער אריבער קיין
איטאליע ,דארט איז ער געווען רב אין די שטאט קרימאנא.
אויף דער עלטער איז ער אריבער קיין קראקא און דארט
נפטר געווארן ,אום כ"ב כסלו יאהר שמ"ו.
אויף די מצבה זיינע אין אלטן בית-החיים פון קראקא איז
געשטאנען אויפגעשריבן ,לויט דעם אנזאג פון רבי אליעזר'ן
דער פסוק' :ממצרים ועד הנה ושם נאמר' - .דאס ווארט 'ושם'
איז א רמז אויף דעם יאהר פון זיין פטירה :שנת שמ"ו.
אבער וואס האט עפעס דער פסוק צו טוהן מיט איהם?
אויף דעם ווערט דערצעהלט ,וואס רבי אליעזר איז אריבער
א נס פסח ביינאכט ,און דער פסוק האט געהאט א שייכות
מיט דעם נס - :רבי אליעזר ווען ער איז געווען רב אין
איטאליע פלעגט זיך פיהרן איינצולאדענען עטליכע געסט
צוס סדר און מיט דעם מקיים זיין דעם 'כל דכפין ייתי וייכול'.
געווען איז א פסח ביינאכט און ס'האט זיך נישט געמאכט קיין
געסט וואס זאלן זיין ביי איהם אויפ'ן סדר.
רבי אליעזר האט אבער צום סדר זיך נישט געקענט
זעצן אהן א גאסט ,און ער איז געלאפן אין בית המדרש
אויפזוכן כאטש איינער וואס זאל וועלן זיין ביי זיין סדר.
האט ער באמערקט ווי ביים טיהר פון בית המדרש שטייט
אן אומבאקאנטער איד ,און איהם האט רבי אליעזר געבעטן
אז ער זאל זיין א גאסט ביים סדר ,און יענער האט באלד זיך
צוגעכאפט דערצו ,זאגנדיג אז ער האט טאקע געוואלט זיין
ביי זיין סדר.
רבי אליעזר איז געווען גליקליך מיט דעם גאסט און ער
איז מיט איהם אריין אין הויז און איהם געזעצט נאהנט צו
זיך .ער האט איהם דערלאנגט אלעס וואס מ'דארף צום סדר
א כוס און דריי מצות ,און מ'האט אנגעהויבן פיהרן דעם סדר
ווען די אלע בני-בית זיצן ארום.
די גאנצע צייט האט מען אבער באמערקט ווי דער גאסט
נעמט נישט אראפ די אויגן פון דעם 'כוס של אליהו' וואס
איז געשטאנען אינמיטן טיש .דער כוס-של-אליהו איז געווען
אזעלכעס וואס אן אויג האט נישט געזעהן ,איינס אין דער
וועלט ,אויסגעמאלן מיט בילדער און בלומען ,גרויס און הויך,
אזא קונץ ארבעט וואס מ'זעהט נישט אויף דער וועלט.
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ווי נאר רבי אליעזר האט קידוש געמאכט און געטרינקן
דעם ערשטן כוס ,האט ער פלוצלינג איינגעדרימעלט
זיצנדיג אויפ'ן 'היסב-בעט' ,און ער זעהט זיין פאטער
ע"ה פאר זיינע אויגן וואס ווארענט איהם אז עס ווארט
אויף איהם און אויף די אידן אין איטאליע אן אומגליק.
 מ'דארף זיין שטארק פארזיכטיג פון דעם גאסט וואסגעפונט זיך דא ,ווייל ער לאקערט צו ברענגן שלעכטס
פאר דיר און פאר אלע אנדערע אידן!
רבי אליעזר האט זיך ביי די ווערטער אויפגעכאפט און ער
איז געווארן שטארק דערשראקן פונעם חלום .אבער ער האט
זיך געשטארקט און גענומען ווידער פיהרן דעם סדר און האט
מיט גרויס התלהבות געזאגט די הגדה ביז 'גאל ישראל'.
ווען ער האט אבער אויסגעטרינקן דעם צווייטן כוס,
האט זיך ווידער איבער גע'חזר'ט די מעשה :רבי אליעזר איז
אנטשלאפן געווארן און ער זעהט ווידער דעם פאטער וואס
זאגט איהם אז ער געפונט זיך אין א שרעקליכע געפאר צוליב
דעם גאסט וואס געפונט זיך דא ,ווייל יענער לאקערט און
טוהט איהם ברענגן און אויך די אידן אין איטאליע אין סכנה.
 אויב ער וויל א צייכן אז דער חלום איז ריכטיג ,קען ערזעהן אז אויף די הגדה וואס דער גאסט האט מיטגעברענגט,
אויף דעם לעצטן עמוד שטייט דער פסוק' :ממצרים ועד הנה
ושם נאמר' פארקערט.
מיט גרויס שרעק האט זיך רבי אליעזר אויפנעכאפט ,און
ער האט פארשטאנען אז עס איז אמת .נאך מער ווען ער האט
אויך געזעהן דעם צייכן וואס דער פאטער האט איהם געזאגט
אין חלום .יעצט האט רבי אליעזר פארשטאנען אז מ'קען
לאנג נישט פארברענגן .ער האט אריינגערופן זיין פרוי אין א
צווייטן צימער ,כדי זיך איבערצורעדן מיט זיי וואס צו טוהן.
באלד ווען ר' אליעזר האט זיך פון טיש אויפגעהויבן ,האט
דער גאסט געפיהלט אז עפעס רודערט זיך דא .האט ער
אויסגענוצט דעם טומל ,ער האט א כאפ געטוהן דעם שיינעם
'כוס של אליהו' און איז מיט איהם ארויס געלאפן פון רב'ס
הויז.
נאך אין זעלבע נאכט ,נאכן ענדיגן אפרעכטן דעם סדר
מיט איילעניש ,האט רבי אליעזר מיט זיין פאמיליע זיך
אויסבאהאלטן אין א ווייטערן ארט אין שטאט און באלד דעם
ערשטן טאג חול המועד זענען זיי אנטלאפן פון שטאט.
כדי צו וויסן וואס דא איז געשעהן ,דארפן מיר צוריקגיין
מיט א קורצע צייט צוריק - :פון דעם קייסער'ס שאץ-קאמער
אין איטאליע האט מען ארויס גע'גנב'עט אלטע אוצרות
אנטיקן שטיקער .צווישן זיי איז געווען אן אויסנעצייכנטער
בעכער וואס דאס האט דער קייסער געהאט בירושה פון זיין
עלטער עלטער זיידן.
מ'האט אויף דעם אויסנעצייכנטן בעכער געזאגט גרויסע
זאכן ,עס איז געשטאנען אויפ'ן טיש ביי פיל קעניגן ,אלע
האבן זיך מיט דעם שטאלצירט .אויף אזוי ווייט ,אז מ'האט
אויף דעם געזאגט אז דער קייסער וואס איז זוכה אין די ירושה
פון דעם בעכער ,זיין קעניגרייך וועט זיך ציהען אויף אייביג!
דאס אוועק גנב'ענען דעם בעכער פון דעם שאץ-קאמער,
האט אויפ'ן קייסער געמאכט זעהר א שלעכטן אינדרוק ,ער
האט געפיהלט ווי מ'וואלט איהם צוגענומען דעם קעניגליכן
קרוין...
דער קייסער האט די זאך געבעטן צו האלטן בסוד עס זאל

נישט ארויסרופן די חשיבות פון די
זאך אז דער גנב זאל גאר פארדינען
פון דעם טומל .נאר בלויז מיט
געציילטע עצה-געבער האט ער
זיך דורכגערעדט ווי אזוי דעם
בעכער צו געפונען.
צווישן די עצה-געבער איז אויך
געווען א גלח א משומד ,א וויסטער
שונא ישראל ,און ער איז געווען
דער איינציגער וואס ביי דעם
צוזאמענקום האט ער באשולדיגט
די אידן אין די גניבה ,מיט די ציהל טאקע צו צוברעכן דעם
כח פון די קעניגרייך.
דעם קייסער האט גענומען אריינקריכן אין קאפ די
ווערטער פון דעם גלח ,און ער האט איהם געגעבן דעם רעכט
צו איברצייגן אז זיינע ווערטער זענען ריכטיג .אבער דער גלח
האט זיך מיט דעם נישט באגענוגט ,און ער האט זיך אנגערופן
אז ער איז גרייט זיך אריינצולייגן מיט אלע זיינע כוחות צו
טרעפן דעם גנב וואס דארף זיין איינער פון די אידן ,לויט זיין
מיינונג.
אבער ער וויל א צוזאג פונעם קייסער ,אז אויב ס'וועט
איהם געלונגן צו טרעפן דעם גנב ,און יענער וועט זיין א
איד ,זאל דער קייסער שטארק באשטראפן די אידן ,און
אויב עס וועט זיין דער גנב איינער פון די אידישע פיהרער
וועט דאס זיכער ארויסווייזן אז די ציהל פון די אידן איז צו
ווידערשפעניגן קעגן דעם קייסער ,און דער פיהרער וויל
איבערנעמען די קעניגרייך .דאן דארף דער קייסער נקמה
נעמען אין אלע אידן און נישט נאר אין דעם פיהרער ,ווייל די
אידן זענען דאך זיינע נאכפאלגער.
דער קייסער וואס האט נישט שטארק ליב געהאט די אידן,
כאטש קיין אפענער שונא ישראל איז ער נישט געווען ,האט
צוגעשטימט צום גלח'ס ווערטער און האט דאס צוגעזאגט
צו אויספיהרן.
דער גלח האט ווידער געפאדערט אז די זאך פון די גניבה
דארף זין שטרענג געהאלטן אין געהיימעניס ווייל אויב נישט
וועט ער דאך נישט קענען דערגרייכן דעם ציהל צו טרעפן
די גניבה ,ווייל דער גנב וועט שוין זארגן אז דער בעכער זאל
אנטפלעקט ווערן און זיין אינדרויסן פון די לאנד. און
ּ
נישט
אזוי איז טאקע באשלאסן געווארן.
דער גלח דער משומד ,וואס האט זיך גענומען צו די
ארבעט ,איז אייגענטליך אליין געווען דער גנב ...ער האט דעם
בעכער ארויסגענומען פון שאץ-קאמער ,וויסנדיג ווי טייער
דער בעכער איז ביים קייסער און ער האט דאס געוואלט
אויסנוצן אויף א טייוולאנישן פלאן צו פארטרייבן די אידן פון
איטאליע.
דער רשע האט גענומען איינעם פון זיינע נאהנטע פריינד -
אויך ליידער א גע'שמד'טער איד  -וועמען ער האט צוגעזאגט
גוט צו באצאהלן אז ער זאל פארקויפן דעם טייערן בעכער
פאר א איד ,און בעסער פאר א פיהרער ביי אידן .זאל ער דאס
פארקויפן אפילו פאר ביליג ,דער עיקר אז דער בעכער זאל
אריינפאלן ביי א אידישער פיהרער.
דער באנדיט האט אפגעזוכט א אידישער פיהרער ,און
אנגעטראפן האט ער די הויז פון רבי אליעזר אשכנזי .ער

האט איהם פארגעשלאגן צו קויפן
דעם טייערן בעכער ,זאגנדיג אז
ער האט דעם בעכער אלס אלטע
ירושה פון זיינס אן עלטער זיידע,
און וויבאלד ער נויטיגט זיך זעהר
שטארק אין געלט ,איז ער דאס
גרייט צו פארקויפן פאר א ביליגע
פרייז ,כאטש אזא בעכער מיט אזא
שיינקייט איז ווערד פיל מער.
ער פארשטייט אז אידן זוכן
שטענדיג א שיינע בעכער פאר
'כוס של אליהו' ,דערפאר איז ער געקומען איהם אנטראגן
דאס צו קויפן .רבי אליעזר האט נישט געזעהן קיין פראבלעם
פון קויפן דעם בעכער ,ווייל יענער פארקויפער האט
אויסגעזעהן אן ארנטליכער מענטש נישט קיין גנב.
רבי אליעזר'ן האט טאקע שטארק געוואלט מכבד זיין דעם
סדר טיש מיט אזא 'כוס של אליהו' ,וואס זיין שיינקייט איז
נישט געווען צו שאצן ,און בלויז וואס מען דארף דעם בעכער
כשר'ן.
די פרייד פונעם גלח  -דער משומד  -איז געווען גרויס,
ער האט בסוד געלאזט וויסן דעם קייסער אז ער איז שוין
ארויפגעקומען אויף די טריט פון דעם גנב ,און ס'איז טאקע
ווי ער האט זיך פארגעשטעלט :דאס איז א איד און טאקע
איינער פון די גרויסע פיהרער ...אבער ער וויל דאס כאפן ביי
א ריכטיגע מינוט ווען דער גנב וועט זיך מיט דעם באנוצן
אין א צייט וואס קיינער וועט נישט איינפאלן אז מ'וועט דעם
בעכער דאן זוכן ביי איהם.
ער געדענקט נאך אלס איד דאס אז ביים אידישן יום טוב
פסח ,ווען אידן קומען זיך צוזאמען ביים טיש און עס ווערט
געפראוועט א סדר ,דאן איז דער איינציגער מאהל אין יאהר
וואס די אידן נעמען ארויס אלע זייערע טייערע אוצרות און
זיי לייגן דאס אויפ'ן טיש צו ווייזן 'פרייהייט' .זיי רופן דעם
נאכט אויך 'ליל שימורים' און האבן נישט קיין מורא פון קיין
גנבים .זיי לאזן אפן די טיהרן ביינאכט און לייגן זיך שלאפן אהן
שרעק .דאן צום סדר נאכט וועט ער זעהן צו זיין ביים גנב אין
הויז און דאן טרעפן דעם בעכער...
דער קייסער האט שוין געווארט אומגעדולדיג אויף די
רעזולטאטן און ווידער צוגעזאגט דעם גלח אז ער וועט
פארווירקליכן זיינע צוזאגן צו באשטראפן די אידן און אפשר
זיי אינגאנצן ארויסטרייבן פון דער לאנד.
דער גלח איז געווען דער וואס האט זיך פארשטעלט פאר'ן
גאסט ,ווען רבי אליעזר האט איהם אנגעטראפן ביים טיהר
פון שוהל .ער האט מיט זיך מיטגעברענגט אן אלטע הגדה
של פסח וואס ס'איז איהם געבליבן נאך פון אלס איד .ער האט
טאקע ביים זיך זעצן צום סדר באלד דערקענט דעם בעכער
דאס וואס איז פריער געליגן ביי איהם אין די הענד ,נאכדעם
וואס ער האט דאס ארויס גע'גנב'עט פון שאץ-קאמער.
ביים סדר איז ער אלס געזיצן און געקלערט ווי אזוי ער
קען ברענגן א סיבה דעם 'כוס של אליהו' אראפ צו נעמען פון
טיש און מיט דעם אנטלויפן .דערפאר האט ער די אויגן פון
בעכער נישט אראפגענומען .יעצט ווען די טומל איז געווען
גרויס ביים רב אין הויז ,האט טאקע דער משומד אויסגענוצט
דעם געלעגנהייט און איז מיט דעם בעכער אנטלאפן באלד
פארזעצונג אויף זייט 53
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קציר חיטים
י פעלדער
אציר אין ד
א שפ
ווייץ פאר
מיר שניידן
פון ווי
טוב פסח
ות פון יום
די מצ

הרב בנציון וואלקנפעלד  -אנטווערפן

אין דער יום-טוב פון חג-המצות ווען אונזער
הויפט שפייז איז מצות ,וועלן מיר באהאנדלן די
נאטור ,געוויקס ,כאראקטער און קראפט פון אט
דער וויכטיגסטער באשטאנדטייל און הויפט-שפייז
פון דער מענטשהייט - .ווייץ איז פון די סאמע
וויכטיגסטע נערונג פאר די מענטשהייט ,עס שטעלט
צו ארום  20פראצענט פון דאס עסן אין וועלכע די
וועלט נויטיגט זיך .איין אקער לאנד פראדוצירט גענוג
ווייץ צו שפייזן  9,000מענטשן פאר איין טאג! און נאך
קארן איז ווייץ די מערסטע באנוצטע תבואה אין דער
וועלט!...
אזויפיל ווי  70פראצענט ווייץ וואס ווערט געשניטן
איבער די וועלט ווערט גענוצט צו מאכן ברויט ,כאטש
מען קען טרעפן ווייץ אויך אין איבער  3,000אנדערע
סארט עסנווארג .און טאקע צוליב איר וויכטיגקייט
פארמאגט ווייץ א ספעציעלע חשיבות ,זי איז די
ערשטע פון די שבעת המינים ,מ'איז מקיים מיט איר
דער גרויסער מצוה פון אכילת-מצה אום פסח און זי
האט שטענדיג געהאלטן די מענטשהייט ביים לעבן.
פון שטענדיג אן איז ווייץ געווען א הויפט טייל
פון לעבן ,מען פלעגט דערמיט באצאהלן ארבייטער
אנשטאט געלט ,ריזיגע מלחמות זענען געקעמפט
געווארן צוליב ווייץ ,און ווען עס איז געווען א הונגער
און עס איז נישט געווען קיין ווייץ זענען מיליאנען
אויסגעשטארבן ה"י.
ווייץ וואקסט כמעט אומעטום ,און דער באשעפער
וועלכער האט באשאפן זיין וועלט מיט אזויפיל חכמה
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און דערבארעמקייט ,האט עס ספעציעל אזוי געמאכט
אז יעדע סעזאן פון יאר ווערט ווייץ געצייטיגט און
גרייט צו שניידן ערגעץ אנדערש ארום די וועלט ,כדי
עס זאל שטענדיג זיין צו באקומען ווייץ ,וויבאלד
אנדערש וואלט געווען א חורבן פאר די מענטשהייט.
דער נומער איינס ווייץ פראדוצירער איבער די
וועלט איז כינע ,וועלכע שטעלט צו  125מיליאן
טאן ווייץ יעהרליך ,אינדיע פראדוצירט  95מיליאן
טאן ,און אמעריקע איז דער דריטע אויף די
ליסטע פראדוצירנדיג  60מיליאן טאן ווייץ א יאר,
נאכפאלגענדיג זענען רוסלאנד ,פראנקרייך און
קאנאדע .אמעריקע איז אבער די וועלט'ס נומער
איינס ווייץ עקספארטירער ,כמעט  50פראצענט
פונעם אמעריקאנער ווייץ שניט ווערט ארויסגעשיקט
איבער די וועלט!
ביז מיט  200יאר צוריק האט מען זיך בלויז געקענט
פארלאזן אויף מענטשליכע קראפט ווען עס איז
געקומען צו שניידן ווייץ פון די פעלדער ,וויבאלד
עס זענען נאך דאן נישט געווען קיין טראקטארס
און שנייד מאשינען ,און די ארבייט איז דורכגעפירט
געווארן מיט די הילף פון א לאנגע רונדיגע שארפע
שנייד געצייג ,באקאנט אין לשון הקודש' :מעגל'.
זעלבסט פארשטענדליך אז די ווייץ פעלדער
אמאל זענען נישט געווען אזוי גרויס ווי די היינטיגע
פעלדער ,ווייל עס וואלט פשוט נישט געווען מעגליך
אפצושניידן די היינטיגע ריזיגע פעלדער מיט די
ּ
הענד...

מענטשליכע קראפט קענען נישט קאנקורירן מיט די גרופע ארבייטער ווערן אויפגעהאלטן שוין
די שטארקע כוחות פון מאשינעריי ,און אויב האט עטליכע טאג דורך רעגן שטורעמס ,און זיי ווארטן
א פעלד ארבייטער געקענט אפשניידן צוויי אקער אומגעדולדיג אז די וועטער זאל זיך אויסקלארן און
לאנד א טאג ,באווייזן די היינטיגע מאדערנע קאמביין זיי זאלן קענען אריינשפרינגן אין זייערע גרויסע
מאשינען אפצושניידן די זעלבע סומע אין בלויז  11מאשינען וועלכע שטייען אויסגעשורה'ט ביים עק
מינוט ...אין בלויז  9סעקונדעס שניידט א קאמביין פעלד ,און זיך דערמיט ארויסלאזן איבערן פעלד און
גענוג ווייץ צו מאכן  70שאכטלעך ברויט! ...אבער אנהייבן די ארבייט.
וויפיל מען שניידט איז נישט גענוג ,וויבאלד די וועלט
זיי זענען נערוועז און אנגעצויגן ,וויסנדיג אז
פארלאנגט זעהר פיל ברויט.
יעדע שטונדע וואס די מאשינען שטייען ליידיג
לאמיר זיך אצינד ארויסלאזן איבער די גרויסע קאסט עס זיי  1,500דאלאר ...און נאך עטליכע טאג
ווייץ פעלדער ,און מיטהאלטן ווי אזוי עס גייט הייבט ענדליך אן צו בלאזן א שטארקער ווינט וואס
צו דער שניט ...ביים ווינקל פון א ווייץ פעלד אין פארטרייבט די געדיכטע וואלקענעס ,און די זון קומט
ארויס און טרוקענט אויס דאס פעלד אז מ'זאל
קענען אנהייבן שניידן .נאך עטליכע שטונדן
פון שטארקע זון שטראלן ,רייסט מען אראפ
עטליכע זאנגן מיט די הענד ,מעסטנדיג
אויב די נאסקייט שטאפלן פון די ווייץ איז
אונטער  13.5פראצענט ,וואס בלויז דאן
קען מען שוין שניידן דאס פעלד ,אויב איז
עס העכער פון דעם קען די ווייץ פארפוילט
ווערן.
עס איז גוטע נייעס ווען זיי שפירן די
'קליק' קראך ,וואס באדייט אז עס איז גענוג
טרוקן .מיט פרייד שפרינגן די ארבייטער פון
פלאץ אויפגעהייטערט ,עס דערקענט זיך אז
זיי זענען שוין לאנגווייליג זיצנדיג עטליכע
טאג נעבן די קאמביינס אן קיין ארבייט ,זיי
ווילן בעסער אנהייבן די ארבייט ,און ביז
א גרופע קאמביין-מאשינען אויסגעשטעלט ווי א 'סגול' ,ביים
שניידן די מאסיווע ווייץ פעלדער.
עטליכע סעקונדעס זענען אלע מאטארן פון
די טראקטארן אנגעצינדן ,און זיי לאזן זיך ארויס
אקלאהאמע ,וועלכע איז אזוי גרויס אז מ'קען אויפן ריזיגן פעלד אויסגעשורה'ט איינס נעבן די
אפגערוקט אונטער
אפילו נישט זען די ענדע דערפון ,זיצט א פלאטע אנדערע ,ווען יעדע פארט אביסל ּ
גיגאנטישע גרינע טראקטארן ,בעסער באקאנט אלס די אנדערע ,ווי א סגול ,און הייבן אן שניידן די תבואה.
'קאמביין' מאשינען ,וועלכע באהאנדלן איבער האלב
ניינציג פראצענט פון די תבואה וואס זיי שניידן
פון אמעריקע'ס ווייץ שניט ,און ווארטן געדולדיג איז די רויטע הארטע ווינטער ווייץ .די שניט הייבט
אויף די ריכטיגע מינוט ווען מ'זאל קענען שניידן און זיך אן יעהרליך אום ענדע חודש אייר אין די שטאט
צוזאמנעמען די תבואה ,וויבאלד איינמאל די שניט טעקסעס ,און ענדיגט זיך אין קאנאדע פינף מאנאט
איז גרייט מוז מען דאס שניידן וואס שנעלער.
שפעטער אום אלול ,ווען יעדע עטליכע וואכן שניידט
די תבואה שניידער נעמען זייער ארבייט מיטן מען אויף א צווייט פלאץ גייענדיג העכער און העכער,
גאנצן ערנסקייט ,יעדע ּ
אפהאלט אינעם שניט קען וויבאלד אומעטום ווערט די שניט געצייטיגט אביסל
זיין א דורכפאל נישט בלויז פאר זייער ביזנעס נאר שפעטער.
אויך פאר'ן גאנצן לאנד ,וויבאלד א מאנגל אין ווייץ
ביים ענדע פונעם סעזאן וועט די גרופע זעלבסט
וועט העכערן פרייזן פון ווייץ ,וואס באדייט אז האבן געשניטן איבער א מיליאן הויפן'ס ווייץ ,וואס
עלטערן וועלן זיך פלאגן צו שפייזן זייערע קינדער .איז גענוג צו שפייזן א האלב מיליאן מענטשן פאר א
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גאנץ יאר!
זעלבסט פארשטענדליך אז דאס איז בלויז
אויב די וועטער שפילט מיט מיט זייערע פלענער.
אבער נישט שטענדיג זענען זיי אזוי מזל'דיג .אין די

די קאמביין-מאשינען גיסן אריין די געמאלענע ווייץ אין
קאנטענערס

פארגאנגענהייט זענען זיי שוין געטראפן געווארן
אויפן פעלד דורך ווילדע שטורעמס און דיקע גרויסע
האגל ,וועלכע האבן קאליע געמאכט גאנצע פעלדער
אינאיינעם מיט הונדערטער טויזנטער דאלאר ווערד
ווייץ.
די היינטיגע מעכטיגע קאמביין מאשינען וועלכע
מען נוצט צו שניידן ווייץ זענען זעהר פארגעשריטן
און מאכטפול ,זיי וועגן  15,000קילא א שטיק ,און
קענען שניידן  100אקער לאנד פער קאמביין פער
טאג .די קאמביין פארמאגט פארענט פון זיך א 20
מעטער ברייטע שניידער ,וועלכע דרייט זיך די גאנצע
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צייט אויפן פעלד ,אפשניידנדיג צום ערשט די זאנגן
מיט אירע גאר שארפע מעסערלעך.
די תבואה ווערט אריינגעזויגן אינעם מאשין דורך
א וואקיום ,ווי עס האקט זיך אריין אין א גרויסן
צילינדער וועלכע דרייט זיך און רייבט דערביי
ארויס די קערנדלעך ווייץ פון די שאלעכטס .די
שטרויענע שאלעכטס ווערט ארויסגעבלאזן פון די
מאשין .אן ארבעט וואס מיר קענען אלס 'דרעשן',
און בלויז די ווייצלעך גייען ווייטער אריין און ווערן
אריינגעבלאזן אינעם טאנק פונעם קאמביין.
אזוי ווי די טאנקן פונעם קאמביין קען האלטן
בלויז  10טאן תבואה אויף איינמאל ,מוז די
קאמביין זיך רעגעלמעסיג אויסליידיגן יעדע 30
מינוט .דערפאר פארט איינער פון די ארבייטער
ארום די גאנצע צייט פונעם שניט צו אלע
קאמביינס מיט א גרויסע לאסט-אויטא ,און מען
גיסט אריין דאס ווייץ פון די קאמביין טאנקן
אריין אין זיין קאמיאן ,און ער פירט דאס אוועק
פון פעלד.
ביים ענדע פונעם טאג זענען פארהאן
צענדליגער לאנגע לאסט-אויטאס אנגעפוהלט
מיט פריש געשניטענע געשמאקע ווייץ .זיי
פארן דאן צום 'מאלן-עלעוועיטאר' ,ווי יעדע
אויטא פארט ארויף אויף א וואג וואס וועגט
אפ וויפיל תבואה די אויטא פארמאגט ,און דאן
ליידיגט מען אויס די ווייץ אריין אין ריזיגע
טענק איידער זיי ווערן אנגעפוהלט אין זעק.
אבער מיט ווייץ זעלבסט קען מען גארנישט
טוהן ,מען דארף זיי ערשט פארוואנדלן אין
מעהל ...גרויסע פראכט-שיפן ,באהנען ,און
לאסט-אויטאס ,פירן אפ די תבואה צו 'מיהלן'
וועלכע גיבן זיך אפ עס צו צומאלן אויף מעהל.
יעדע ווייץ קערנדל איז צוזאמגעשטעלט פון די
דערויסנדע שאלעכטס וואס איז די 'פייבער' פונעם
ווייץ ,און די אינעווייניגסטע ווייסע טייל וועלכע איז
הויך אין 'סטארטש'' ...האול-גרעין' מעהל ,אדער ווי
מען רופט עס 'פוהל-קארן' מעהל ,ווערט געמאכט
פונעם גאנצן קערל וועלכע ווערט צומאלן אינאיינעם
מיט די שאלעכטס .ווייס מעל ווערט געמאכט בלויז
פון די אינעווייניגסטע ווייסע טייל.
 100קילא ווייץ וועט ארויסגעבן  75קילא ווייס
מעהל ,און  25קילא שאלעכטס .און דאס איז אצינד די
אויפגאבע פון די פירמעס צו פארוואנדלן די רויע ווייץ
אין פרישע ריינע מעהל ,נעמליך דורך צומאלן און

דורכזיפן די קערנדלעך ארויסצובאקומען די מעהל,
וועלכע מ'זאל קענען אוועק שיקן צו די בעקערייען
איבערן לאנד.
די פראצעדור הייבט זיך אן מיט אן ערנסטע
רייניגונג פראצעדור ,ארויסצונעמען סיי וועלכע שמוץ
אדער שטיינדלעך וואס איז מעגליך אויסגעמישט אין
די ווייץ .דאן קומען די ווייץ קערנדלעך אריין אינעם
מיהל ,און אריינגעגאסן אין איינס פון די פירמע'ס
עלעקטערישע מאשינען וועלכע צומאלן און צוהאקן
די קערנדלעך אויף פיצלעך שטיקער ,און עס קומט
ארויס אויסגעמישט די צומאלענע שאלעכטס מיט די
מעל אינאיינעם.
איינמאל עס איז גרייט דורכגעזופט צו ווערן ,ווערט
עס געפירט צו ריזיגע פילטערס ,יעדע איינע אזוי גרויס
ווי א ריזיגע צימער ,וועלכע שאקעלט און טרייסלט זיך
די גאנצע צייט ארויסשאקלנדיג דורך אירע דינע נעצן
ריין ווייס מעהל .אזוי גייט די מעל אדורך די פילטערס

א לאנגע אנגעפילטע לאסט-אויטא ליידיגט אויס די ווייצלעך
אין די טענק ווי זיי ווערן געמאלן

 15מאל אין לויף פון  20מינוט ,ביז זיי קומען ארויס
געפ ַאקט אין גרויסע
ריין ווייסע מעהל ,און ווערן דאן ּ
אפגעשיקט צו ווערן צו די בעקערייען און
זעק ,גרייט ּ
געשעפטן.
אצינד ווען מיר וועלן עסן די הייליגע מצה ,וועלן
מיר אביסל בעסער פארשטיין די נפלאות הבורא פון די
ווייץ פלאנצונג און וואקסונג איבער דער וועלט!

פארזעצונג פון זייט 49
צום קייסער אין הויף ,און האט דאס אוועק געשטעלט
ביים קייסער אויפ'ן טיש ,דערצעהלנדיג אז ער קומט
יעצט פון סדר ביים רב ,רבי אליעזר אשכנזי נאכ'ן זיך
פארשטעלן פאר א איד.
אפגענארט אז ער איז א איד ,א גאסט
ער האט איהם ּ
וואס האט נישט ווי צו זיין ביים סדר-נאכט .ווען ער האט
געזעהן דעם בעכער שטיין אויפ'ן טיש ,האט ער דעם
בעכער אראפגעכאפט און דא אהער געקומען צו לויפן.
באלד ווען מ'האט געשיקט א גרופע סאלדאטן זאלן
באלאגערן די הויז פון רבי אליעזר'ן ,האבן זיי שוין איהם
נישט געטראפן .און דאס איז געווען דער נס ,ווייל נאכ'ן
איהם אריינזעצן אין טורמע ,וואלט מען שוין נישט
געקענט שפעטער אנטפלעקן דעם אמת ,ווי מיר וועלן
באלד לייענען.
רבי אליעזר מיט זיין פאמיליע האבן זיך באלד
אויסבאהאלטן אין א גוטן באהעלטעניש ,און ווען זיי
האבן זיך דערוויסט אז מען זוכט זיי ארום ,זענען זיי
באלד פון איטאליע אנטלאפן .דער קייסער האט אבער
זיך גענומען צו אלע אנדערע אידן און ארויסגעגעבן א
באפעהל אז מ'זאל זייער פארמעגן צונעמען און זיי אלע
פארטרייבן פון איטאליע אלס שטראף פון גנב'ענען דעם
בעכער מיט א ציהל צו ווידערשפעניגן קעגן איהם.
אבער רבי אליעזר זייענדיג אינדרויסן פון איטאליע,
האט גענומען צו זיך קלוגע פארשער .ער האט זיי
דערצעהלט ווי אזוי דער בעכער איז צו איהם געקומען.
און נאך א קורצע פארשונג האט מען זיך דערוויסט
ווער דער פארקויפער איז געווען .מ'האט געפאדערט
אז מ'זאל איהם שטארק פארשטן ,און נאך א שווערע
פארהער האט ער מודה געווען אז דער גלח האט איהם
געשיקט דעם בעכער צו פארקויפן פאר'ן רב.
אזוי האט מען זיך דערוויסט אז ער גלח איז געווען
דער גנב .דאס האט ארויסגעברענגט א גרויסן צארן
פון קייסער קעגן דעם גלח וואס איז באלד ארעסטירט
געווארן און אריין געשליידערט געווארן אין טורמע ווי א
קרימינאל ,און דער קייסער האט נישט נאר מבטל געווען
די גזירה קעגן די אידן נאר ער איז נאך געווארן שפעטער
א אידן-פריינד.
דער קייסער האט געבעטן פון רבי אליעזר'ן און זיין
פאמיליע זאלן צוריק קומען קיין איטאליע און ער וועט
זיי מכבד זיין ,אבער רבי אליעזר אשכנזי און אזוי אויך זיין
זוהן רבי אליהו הרופא אשכנזי ,זענען שוין געבליבן אין
קראקא ביז זייער פטירה .זיי האבן דארט געפיהרט זיין
רבנות און צושפרייט זייערע חיבורים און אויפגעשטעלט
תלמידים.
אין זיין צוואה האט רבי אליעזר געשריבן אז אויף זיין
מצבה זאל מען אויסקריצן דעם פסוק' :ממצרים ועד הנה
'ושם' נאמר' אלס זכר פון דעם גרויסן נס וואס ער האט
געהאט .שפעטער האט זיך ארויסגעשטעלט אז דאס
ווארט 'ושם' איז אויך א רמז צום יאהר פון זיין פטירה,
יאהר 'שמ"ו'.
די מצבה איז געשטאנען ביז צום צווייטן וועלט-
מלחמה ,און די אויפשריפטן זענען זענען געווען קלאהר
לייענבאר .אין די לעצטע יאהרן האט מען צוריק
אויפגעפרישט די מצבה.
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לוח שיעורים וזמנים

ימי חג הפסח תשפ"ב

א' דפסח

ערב פסח
15

י"ד

פרייטאג

סוף זמן אכילת חמץ10:19 :
סוף זמן שריפת חמץ11:37 :
הדה"נ 7:20 :חצות12:55 :

עלות השחר 5:05
נץ החמה 6:17
סו"ז ק"ש מג"א 9:00
סו"ז ק"ש גר"א 9:36

שיעורים

דף היומי

תהלים

משנה

יבמות לט

מ"ב עמוד יומי
ח"א לה.

שבת

עלות השחר 5:03
נץ החמה 6:15
סו"ז ק"ש מג"א 8:59
סו"ז ק"ש גר"א 9:35

חצות 12:55
שקיעה 7:35
צאה"כ ר"ת 8:47

דף הירושלמי
ב"ב ג

שיעורים

הלכה יומית
או"ח רסד ,ג-ה

חפץ חיים

מ"ב  -דרשו
חזרה

ט"ו

Saturday
מוצאי יום א' 8:48 :
חצות12:55 :

סו"ז תפלה מג"א 10:19
סו"ז תפלה גר"א 10:42
מנחה גדולה 1:35
מנחה קטנה 5:31

עב-עו  /סו-ע
כלאים ה ,ח  -ו ,א

Friday

16

תהלים

משנה
כלאים ו ,ב-ג

משא"כ  -ליודעים

דף הירושלמי

יבמות מ

מ"ב עמוד יומי
ח"א ל"ה

ב"ב ד

חזרה

או"ח רסד ,ו-ח

חפץ חיים

מ"ב  -דרשו

הלכה יומית
תניא
והנה אף  -ולבושיהן

רכילות ז

א' דחוה"מ

ב' דפסח
היום יום אחד לעומר

ט"ז

דף היומי

עז-עח  /עא-עה

תניא

רכילות ו

סו"ז תפלה מג"א 10:18
סו"ז תפלה גר"א 10:42
מנחה גדולה 1:35
מנחה קטנה 5:31

חצות 12:55
שקיעה 7:36
צאה"כ ר"ת 8:48

17

Sunday

זונטאג

היום שני ימים לעומר

י"ז

18

Monday

מאנטאג

מוצי"ט 8:49 :
עלות השחר 5:02
נץ החמה 6:14
סו"ז ק"ש מג"א 8:58
סו"ז ק"ש גר"א 9:34

שיעורים

סו"ז תפלה מג"א 10:17
סו"ז תפלה גר"א 10:41
מנחה גדולה 1:35
מנחה קטנה 5:32

תהלים
עט-פב  /עו-פ

משנה
כלאים ו ,ד-ה

דף היומי
יבמות מא

מ"ב עמוד יומי
ח"א לו.

חצות 12:55
שקיעה 7:37
צאה"כ ר"ת 8:49

דף הירושלמי
ב"ב ה

שיעורים

הלכה יומית
או"ח רסד ,ט  -רסה ,א

חפץ חיים

מ"ב  -דרשו
י"ב א-ג

עלות השחר 5:00
נץ החמה 6:12
סו"ז ק"ש מג"א 8:58
סו"ז ק"ש גר"א 9:33

תניא

רכילות א

תהלים

כלאים ו ,ו-ז

ח"א לו:

היום שלשה ימים לעומר

19

דינסטאג

עלות השחר 4:59
נץ החמה 6:11
סו"ז ק"ש מג"א 8:57
סו"ז ק"ש גר"א 9:32

שיעורים

תהלים
פח-פט  /פו-צ

משנה
כלאים ו ,ח-ט

54

מ"ב עמוד יומי
ח"א לז.

דף היומי
יבמות מג

מ"ב  -דרשו
י"ג ג
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חצות 12:54
שקיעה 7:39
צאה"כ ר"ת 8:51

דף הירושלמי
ב"ב ו
רכילות ג

חפץ חיים

מ"ב  -דרשו
י"ג א-ג

או"ח רסה ,ב-ד

תניא
והנה כל  -כנודע

רכילות ב

הלכה יומית

היום ארבעה ימים לעומר

י"ט

עלות השחר 4:57
נץ החמה 6:09
סו"ז ק"ש מג"א 8:56
סו"ז ק"ש גר"א 9:32

שיעורים

תניא
והנה כל  -כנ"ל

סו"ז תפלה
סו"ז תפלה

כלאים ז ,א-ב

מג"א
גר"א

מנחה גדולה
מנחה קטנה

תהלים
צ-צו  /צא-צה

משנה

20

Wednesday

מיטוואך

או"ח רסו ,א-ג

חפץ חיים

ב"ב ה

הלכה יומית

ג' דחוה"מ
Tuesday

סו"ז תפלה מג"א 10:16
סו"ז תפלה גר"א 10:40
מנחה גדולה 1:35
מנחה קטנה 5:33

דף הירושלמי

יבמות מב

מ"ב עמוד יומי

ב' דחוה"מ
י"ח

דף היומי

פג-פז  /פא-פה

משנה

אך אמנם  -אתה וכה"ג

סו"ז תפלה מג"א 10:17
סו"ז תפלה גר"א 10:40
מנחה גדולה 1:35
מנחה קטנה 5:32

חצות 12:55
שקיעה 7:38
צאה"כ ר"ת 8:50

מ"ב עמוד יומי
ח"א לז:

10:15
10:39
1:34
5:33

דף היומי
יבמות מד

מ"ב  -דרשו
י"ד א-ב

חצות 12:54
שקיעה 7:40
צאה"כ ר"ת 8:52

דף הירושלמי
ב"ב ז

הלכה יומית
או"ח רסו ,ד-ו

חפץ חיים
רכילות ד

תניא
פמ"ב .והנה ידע וגו'

לוח שיעורים וזמנים

ימי חג הפסח תשפ"ב

ד' דחוה"מ

שביעי של פסח

היום חמשה ימים לעומר

כ

21

Thursday

דאנערשטאג

היום ששה ימים לעומר

כ"א

Friday

פרייטאג

עירוב תבשילין
הדה"נ 7:26
עלות השחר 4:56
נץ החמה 6:08
סו"ז ק"ש מג"א 8:55
סו"ז ק"ש גר"א 9:31

שיעורים

דף היומי

תהלים
צז-קג  /צו-ק

משנה
כלאים ז ,ג-ד

הדה"נ 7:27

סו"ז תפלה מג"א 10:15
סו"ז תפלה גר"א 10:38
מנחה גדולה 1:34
מנחה קטנה 5:34

יבמות מה

מ"ב עמוד יומי
ח"א לח.

עלות השחר 4:54
נץ החמה 6:06
סו"ז ק"ש מג"א 8:54
סו"ז ק"ש גר"א 9:30

חצות 12:54
שקיעה 7:41
צאה"כ ר"ת 8:53

דף הירושלמי
ב"ב ח

שיעורים

הלכה יומית
או"ח רסו ,ז-ט

חפץ חיים

מ"ב  -דרשו
י"ד ג'

משנה

וכח זה  -כמ"ש שם

כלאים ז ,ה-ו

תהלים
מ"ב עמוד יומי
ח"א לח:

יבמות מו

דף הירושלמי
ב"ב ט

הלכה יומית
או"ח רסו ,י-יב

חפץ חיים

מ"ב  -דרשו
חזרה

חצות 12:54
שקיעה 7:42
צאה"כ ר"ת 8:54

תניא
והשנית היא  -שומעת כו'

רכילות ו

אסרו חג

היום שבעה ימים
שהם שבוע אחד לעומר

23

Saturday

שבת

דף היומי

קד-קה  /קא-קה

תניא

רכילות ה

סו"ז תפלה מג"א 10:14
סו"ז תפלה גר"א 10:38
מנחה גדולה 1:34
מנחה קטנה 5:34

אחרון של פסח
כ"ב

22

היום שמונה ימים
שהם שבוע אחד ויום אחד לעומר

כ"ג

24

Sunday

זונטאג

מוצאי שב"ק ויו"ט 8:55 :
עלות השחר 4:53
נץ החמה 6:05
סו"ז ק"ש מג"א 8:53
סו"ז ק"ש גר"א 9:29

שיעורים

סו"ז תפלה מג"א 10:14
סו"ז תפלה גר"א 10:37
מנחה גדולה 1:34
מנחה קטנה 5:35

תהלים
קו-קז  /קו-קי

משנה
כלאים ז ,ז-ח

מ"ב עמוד יומי
ח"א לט.

דף היומי
יבמות מז

מ"ב  -דרשו
חזרה

חצות 12:54
שקיעה 7:43
צאה"כ ר"ת 8:55

דף הירושלמי
ב"ב י

הלכה יומית

עלות השחר 4:51
נץ החמה 6:03
סו"ז ק"ש מג"א 8:53
סו"ז ק"ש גר"א 9:28

שיעורים

או"ח רסו ,יג  -רסז ,ב

חפץ חיים
רכילות ז

תניא
וגם כי  -כנ"ל פ"כ

סו"ז תפלה מג"א 10:13
סו"ז תפלה גר"א 10:37
מנחה גדולה 1:34
מנחה קטנה 5:35

תהלים
קח-קיב  /קיא-קטו

משנה
כלאים ח ,א-ב

מ"ב עמוד יומי
ח"א לט:

דף היומי
יבמות מח

מ"ב  -דרשו
י"ד ד-ה

חצות 12:54
שקיעה 7:44
צאה"כ ר"ת 8:56

דף הירושלמי
ב"ב יא

חפץ חיים
רכילות א

הלכה יומית
או"ח רסז ,ג  -רסח ,ב

תניא
והנה כל  -כידוע לי"ח

דער "לוח הציבור" ערשיינט נישט אום חוה"מ מפני קדושת המועד
צו מעלדן א שמחה אדער אנדערע מעלדונגען ביטע רופט אריין און אפיס
 718-303-4300און לאזט א קלארן מעסעדזש מיט אייער נאמען און טעלעפאן נומער
און מיר וועלן אייך אי"ה צוריקרופן מוצאי יו"ט

מיר וואונטשן פאר אלע קאסטומערס ,ליינער און גאנץ כלל ישראל:

א חג כשר ושמח!
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בס"ד

והגדת לבנך

pivotgroup.nyc

די פלאץ פאר א בחור וואס דארף ספעציעלע הילף
די ישיבה איז געאייגענט פאר אייער בחור פון  16יאר און עלטער וואס דארף צוקומען צו ספעציעלע הילף
צו קענען שטייגן די מערסטע לויט זיין יכולת ,דער בחור וועט בעז"ה פערזענליך באגלייט ווערן מיט א
פראפעסינאלן מחנך ספעציעל צוגעשטעלט פאר זיינע כשרונות.

רופט שוין צו פארזיכערן פאר אייער קינד א
געשמאקע זומער .צו הערן מער אינפארמאציע רופט
דעם משגיח הרב פייוויל לערנער שליט"א

718.926.4544

A.D.L. SKILLS
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JOB TRAINING

|

SOCIAL SKILLS

|

ENGLISH

