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Dear R’ Dovid, 

This Sefer (click here) was originally published in 1902 with the Haskamah of R’ Chaim 

Brisker, R’ Chaim Ozer and many, many more Gedolim (see pp. 2-3). On pp. 6-7 it criticizes 

the Haskalah schools that censor the “indelicate” stories of the Chumash and brings mekoros 

from Chazal supporting not skipping them. See also letter of Rogotchover on p. 26. Kol Tuv, 

Rabbi Ze’ev Kraines, Ohr Somayach Sandton 

--------------------------------- 

 יז עמוד אדף  -תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף טז עמוד ב

מעין העולם הבא, אלו הן: אברהם, יצחק ויעקב. אברהם,  ת"ר: שלשה הטעימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה 

דכתיב ביה: בכל; יצחק, דכתיב ביה: מכל; יעקב, דכתיב ביה: כל. שלשה לא שלט בהן יצר הרע, אלו הן: 

 אברהם, יצחק ויעקב, דכתיב בהו: בכל, מכל, כל.

 

 

 

 

 

 

 

 



 פרשת ויצאדרש משה דרשה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Mrs. Kosman







 ד"ה ואשה הר"ן מסכת נדרים דף ל עמוד א

לפי שמיד שנתגרשה יוצאת מרשות הבעל לרשותה ואין קידושין חלין עליה  -ואשה נמי כפדאוה אחרים דמיא 

וק"ל אדרבה אשה לפדאן הוא דמיא שכשם שנטיעות הללו לפי שאינן יוצאות מרשות הקדש או מרשותו מצי 

בדין הוא שתהא יכולה  לאקדושינהו לאחר שיפדו כך אשה זו כיון שאינה יוצאה מרשות הבעל או מרשות עצמה

להתקדש מעתה אפילו לאחר שתתגרש וניחא לי דאי מציא אשה לקדש עצמה לאיש ה"נ דהויא היא דומיא 

דמקדיש נטיעות ממש אלא כיון שהתורה אמרה כי יקח איש אשה ולא אמרה כי תלקח אשה לאיש לא כל 

דאי אמרה היא הריני מאורסת לך אין הימנה שתכניס עצמה לרשות הבעל ומש"ה אמרי' בפ"ק דקידושין )דף ה( 

היא מבטלת דעתה ורצונה ומשוי נפשה אצל הבעל בדבריה ממש אלא מכיון שהיא מסכמת לקדושי האיש 

הלכך אין אנו דנין בקדושין מצד האשה אלא מצד הבעל ולגבי בעל  כדבר של הפקר והבעל מכניסה לרשותו

 וכו'.ו ולאחר גרושין יוצאה מרשותו כפדאוה אחרים דמיא דבקידושין הראשונים היא ברשות

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף ס עמוד ב

רבי שמעון בן פזי רמי, כתיב: ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים וכתיב: את המאור הגדול ואת המאור 

הקטן! אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא: רבש"ע, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה: לכי 

טי את עצמך! אמרה לפניו: רבש"ע, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אמעיט את עצמי? אמר לה: לכי ומשול ומע

ביום ובלילה, אמרה ליה: מאי רבותיה, דשרגא בטיהרא מאי אהני? אמר לה: זיל, לימנו בך ישראל ימים ושנים, 

ת ולמועדים ולימים ושנים, זיל, ליקרו אמרה ליה: יומא נמי, אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא, דכתיב והיו לאותו

צדיקי בשמיך: יעקב הקטן שמואל הקטן דוד... הקטן. חזייה דלא קא מיתבא דעתה, אמר הקדוש ברוך הוא: 

הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח! והיינו דאמר ר"ש בן לקיש: מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר בו 

 כפרה על שמיעטתי את הירח. אמר הקדוש ברוך הוא: שעיר זה יהא -לה' 

 

 הבאר הרביעי -ספר באר הגולה 

בפר"ק דשבועות )ט', א'( ובפרק אלו טריפות )חולין ס', א'( אמר ר"ל מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר 

בו לחטאת לה' אמר הקדוש ב"ה שעיר זה יהיה כפרה עלי על שמעטתי את הירח וכו' ע"כ. וכאשר רואים את 

לומר שהוא יתברך ח"ו צריך לכפרה, וגם דבר זה שוה לראשון והוא המאמר הזה הם נבהלים משתוממים 

לחיצות הרגל הלשון, שלשון חטאת בכתוב ובלשון בני אדם על מי שחטא לו ית' ומביא קרבן לכפר עליו, וגם 

לשון כפרה בא על החטא במעשה ומביא קרבן שע"ז נקרא הקרבן כפרה שהוא כפרת חטאו, ולא שייך אצל 

שלא היה לו לעשות, וגם לא שייך אצלו כפרה כלל ח"ו. אבל אין הדבר כמו שחשבו, כי כל  הש"י שעשה מעשה

הסרה וסילוק נקרא כפרה, שכן פרש"י ג"כ על אכפרה פניו במחנה )בראשית ל"ב(, ודבר זה מבואר שכל קנוח 

הוא סלוק והסרה יקרא כפרה לא כפרת חטא דוקא שיכפר לו השם. ולפיכך מה שאמר הביאו קרבן כפרה עלי 
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 פסוק כז פרק ט פרשת נחרש"ר הירש 

על פי הוראת "פתה" בלשון ארמית. אולם, נקוט כלל זה  -. מפרשים בדרך כלל: ה' ירחיב את גבול יפת פתי

, אלא אם כן אוצר המלים של שפת -אפילו היא קרובה  -בידך בבואך לפרש מלה: אל תיעזר בשפה אחרת 

לפתרון הבעיה. והנה, משמעות "פתה" בעברית איננה מוטלת בספק. "פתה" נאמר על המקור אין בו כדי לסייע 

לב פתוח לקבל השפעה מן החוץ. מכאן "פתי": אדם, שאפשר לדבר על לבו ולהשלות אותו בכזב. גם "פתאום": 

": מאורע הבא ללא כל הכנה; כביכול, האדם לא נשמר ולא סגר את דלתי לבבו. וכן גם "פתע". קרוב ל"פתה

המורים כולם על פתיחה. "ַיפת" הוא לשון הפעיל, ומשמעותו היא אפוא: יפתח את  -"פתח", "פדה", "פדע", 

 הלבבות. ה' יפתח את הלבבות ליפת; הוא יתן לו השפעה על לב האדם.

; הרי לפנינו שלושה נציגי אומות; הם מייצגים שלוש מידות עיקריות של יחידים ושל אומות. שם מייצג את הרוח

הוא קורא כל דבר בשמו ועומד על טיבו של מושג. כנגדו חם )"חמם", "המם"(: שיא של חושניות לוהטת. מהותו 

 -של שם היא הרוח, הרואה כל דבר ראייה אובייקטיבית; לשם כך יש צורך במנוחה, שאין בה משום "המום", 

פת עומד בתווך. הוא מייצג את קל וחומר שאין בה משום "חמום"; ואילו בחם הרוח היא בשפל המדרגה. י

נקודת המפגש של הרוח עם החושניות: הרי זו הנפש והרגשת הלב. שלושת הכוחות האלה שולטים בלב 

צדדית, שיש לה  -האדם; ושלושת הכוחות האלה גם מציינים את אפיין של אומות. אמת, אין בעולם אומה חד 

ליחידים: כל שלוש המידות האלה מצויות בכל יחיד; ואף  רק רוח, רק נפש וכו'. אולם, מבחינה זו דומות אומות

רק אחת מהן שליטה ועיקרית, והיא המציינת את אפיו. וכן הדבר גם באומות. והנה, נח אמר את  -על פי כן 

דבריו בראשית תולדות העמים; ואילו אנחנו יכולים לסקור את העבר, בן ארבעת אלפי השנה; לנו יקל לראות 

 ולסקור את השפעתם בתולדות האומות.את הכוחות האלה 

רבה המהומה בעולם ממעשי ידיו של חם; הרי זו אותה חושניות, הרותמת את ערכי הרוח והנפש למרכבת שם 

תהילתה, המקיימת את תחום הרוח רק כפרוזדור לתאות החושים. הרי אלו אומות היוצאות לכבוש, להאביד 

 , וכל עצמן אלימות גסה, חושניות, בהמיות.ולהרוס, לאכול ולשתות. אומות הולכות ובאות

אך באות גם אומות אחרות, המקדישות את כוחותיהן ליופי, המטפחות אמנות ונוי אסתיטי. הן מכירות אידיאל 

נעלה, שאליו יתעלה האדם. הן מורות לאדם להיות חס על היפה, לפרוש מעטה נועם על החושניות הגסה, 

נועם והנוי: בשירה, במוסיקה, באמנות יוצרת. אומה המטפחת ערכים אלה, לעסוק גם בעבודת הרוח על יסוד ה

 מגשימה את אפיו של יפת. -הלוקחים את הלב ומדברים על הנפש,  -

אם קנה המידה  -אולם, חינוך האדם על ידי חוש היופי איננו תכלית עליונה. התרבות פוסחת על שתי הסעיפים, 

אין אידיאל מחוץ לאדם, המזהיר באור עצמו. רק הכרת האמת והטוב למעשי האדם הוא סיפוק נפשו שלו, אם 

המוחלט תביא את האדם למרום ייעודו. אומה המטפחת את ערכי הרוח וכך תורמת את תרומתה להכרת 

 האמת, מגשימה את אפיו של שם ומקדמת את ישע האדם.



יון; שיא הפריחה של שם הוא  אם נתבונן עתה במציאות ההיסטורית, נוכל לומר: שיא הפריחה של יפת הוא

רק מיפת ומשם, מיון  -הקורא בשם ה' בין אומות העולם. עד היום הזה  -עבר, העם העברי, עם ישראל, 

מקורם בשם ויפת; וגם היום, כל  -ומישראל יצאה תרבות והוראה לעולם. כל אוצרות הרוח של האנושות 

וגם תרומתה הרוחנית של רומא באה מידי היונים. התפתחות נוספת של תרבות וחינוך היא המשך לתרומתם; 

יפת הביא עידון אסתטי; שם האיר את הרוח וזיכך את המוסר. תרבות יון ותורת ישראל היו גורמים אדירים 

ביארנו בהרחבה את  -במלאכת חינוך האדם; לעומתם היה כל שאר העולם כחומר גלמי סביל.  -ופעילים 

ובכן נח חזה  -וכו'(, והקורא יעיין שם.  109זם ויהדות" )ישורון, כרך ג' עמ' הפסוקים האלה במאמרנו: "היליני

 שלושה דברים:

הוא ראה: "ארור כנען!" בגסות ובחושניות לוהטת לא יציץ ולא יפרח האדם; אומות השטופות בתאוה, והיצר 

רת חרות האדם תשתכח שולט בהן, מקפחות חרות ועצמאות, וסופן להיות עבדים. אכן, הנה ימים באים, וכל הכ

מן הלב; כנען יהיה עבד עבדים, אולם גם השאר יהיו עבדים. רק עמים, המשועבדים בעצמם, יצאו לשעבד 

אחרים. הרוצה לכבוש את העולם ולהכריע עמים תחתיו, חייב לשעבד את עמו תחילה; על עמו להיות כלי שרת 

י אדם", שליטים בשרירות לב. תאוה מביאה לידי עוור לשרירות תאות שלטונו. מזרע חם יצאו עריצים, "צייד

עבדות, ולא לידי חרות. החרות מצויה רק במקום, בו חוק המוסר נעלה על הכל, נגיד ומצוה לכל. רק אם חוק 

המוסר ָחרות על הלב, יזכה האדם בחרות. תאוה היא מדגרה לעבדות; חם מוליד עבדים; ואילו בכנען הגיעה 

 יד עבדי עבדים.והוא מול -התאוה לשיאה, 

אולם, מבטו מתרומם, והוא רואה לעומת זה: "ברוך ה' אלהי שם". אומה אחרת תביא גאולה לאדם. גם לחם יש 

בהכנעת האדם ובשבירת כוחו.  -אלים; אך אלו הם אלהי האלימות הגסה; הם כוחות המבטאים את "אלהותם" 

יכנעו העמים לשלטונם; מזיו האלים יאצלו על לב האדם רק ירעד בפניהם. עריצים יבנו להם מזבחות, למען י

כדי לזכות בכבוד אלהים. אז יבוא שם "בשם השם", והוא קורא לבריות בשם אלהיו. והאלים  -עצמם 

המשעבדים את האדם יהיו כלא היו. אלהי שם משחרר את האדם; הוא מעניק לכל אדם כבוד שוה ומנשאו מעל 

, והכבוד האנושי לא יאבד לעולם. ה' קרוב לכל אדם ברחמיו וברוב לכוחות הטבע; נשמת רוח ה' חיה בכל אדם

ואלהי שם  -חסדיו; הוא קורא כל אדם לעבודתו, משחרר ומרומם בעבודתו ומשביע בעבודתו שובע שמחות, 

הוא ברוך, ותורתו היא ברוכה. מלחמתה איננה בחי ובכח ולא בפיתויי תאות החושים. והיא תלך ותתפשט, 

)אין הוא אומר "והיה" אף לא "יהיה", אלא "ויהי": הלשון  -בורה, וסוף הנצחון הוא לה. ונח מבקש תוסיף אומץ וג

שכנען יהיה עבד לשם. תהיה זו הצלה לכנען, שהשיטה המנוגדת לו תגיע לשלטון. הנה,  -הרגילה של בקשה( 

השיא של חושניות מושחתת,  -גזירה היא על כנען, שיהיה לעבד; אך יהיה נא עבד לשם; רק כך עתיד גם כנען, 

 לעבוד את ה' בתיווכו של שם. בכניעתו של כנען לשם יזכה לקיים את ייעודו האלהי. -

אולם, המטרה לא תושג מיד. יפת הוא המתווך בין חם לבין שם. חם איננו מוכשר לקבל מיד את תורת 

מן האדם התמסרות  אלהי שם. על הפרא להיות בן תרבות תחילה. אלהי שם דורש הרבה; הוא תובע



גמורה וכניעה מוחלטת לאלהיו. תחילה יש לעדן את הלב ולחנך אותו ל"טעם טוב"; על האדם להבין 

אפילו הללו גם הם רק ערכים גשמיים. הפרא צובע את עורו ומשנה את  -ערכים, הנעלים מתפיסת הפרא, 

; סופו שילמד לשעבד את הופעתו החיצונית; בכך כבר החל לעצב את דמותו וכבר נכנס לכלל תרבות

לחוק היופי והנימוס. תרבות הנועם, שעבוד הפרא  -בהופעתו החיצונית, בסביבתו, בהנהגתו  -האדם 

של תרבות יפת(, היא פרוזדור לתורת שם; היא מכשירה את  καλοκαγαθόνלמידת "הטוב אשר יפה", )

שיעצב בצורה הרמונית את כל חייו  האדם לשעבד את כל לבו למידה נעלה יותר של יופי נעלה יותר; סופו

הרבגווניים; סופו שילמד לשעבד את לבו לרצון האל היחיד. וכך רואה נח: "יפת אלהים ליפת": הלבבות 

בהקניית תרבות לעמים; ורק אחר כך ישלים שם  -ייפתחו ליפיו של יפת. תחילה ישלים יפת את שליחותו 

באהלי שם": מֵשם ילמד האדם לעשות את ביתו מעון את שליחותו, ותוגשם תכלית האנושות: "וישכון 

לשכינה; ממנו ילמד לתקן את חייו, והשכינה תשוב לשכון עם האדם. "ויהי כנען עבד למו": בכניעתו של 

 כנען לשם יזכה גם כנען למלא את ייעודו האלהי.

ובהם גלומה  -החדשה,  ונורשה להעיר הערה נוספת על שני ביטויים הנזכרים כאן; הם יצאו מפי אבי האנושות

 כל תמצית ההכרה היהודית. כוונתנו לביטויים: "ברוך ה'", ו"ישכן":

 כה יאהל רמב"ם הלכות אישות פרק יג

מקום שדרכן שלא תצא אשה בשוק בכפה שעל ראשה בלבד עד שיהיה עליה רדיד החופה את כל גופה כמו 

נותן לה לפי עשרו כדי שתצא בו לבית טלית נותן לה בכלל הכסות רדיד הפחות מכל הרדידין, ואם היה עשיר 

אביה או לבית האבל או לבית המשתה, לפי שכל אשה יש לה לצאת ולילך לבית אביה לבקרו ולבית האבל 

ולבית המשתה לגמול חסד לרעותיה ולקרובותיה כדי שיבואו הם לה, שאינה בבית הסוהר עד שלא תצא ולא 

עם בחוץ פעם ברחובות, ויש לבעל למנוע אשתו מזה ולא תבוא. אבל גנאי הוא לאשה שתהיה יוצאה תמיד פ

יניחנה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמים בחודש כפי הצורך, שאין יופי לאשה אלא לישב בזוית ביתה 

 כל כבודה בת מלך פנימה.שכך כתוב 

 הלכה א רמב"ם הלכות תשובה פרק י

תה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה ועוסק בחכמ

לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי 

שלא אכרת מחיי העולם הבא, אין ראוי לעבוד את ה' על הדרך הזה, שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה 

ת החכמים, ואין עובדים ה' על דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים ואינה מעלת הנביאים ולא מעל

 שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה.

 



 פסוק כ פרק טו פרשת בשלחכלי יקר 

ומה שאמר ותען להם מרים, להן מבעי ליה למימר, אלא לפי שעל הים באו הנשים למדריגת האנשים בהשגת 

 לזכרים, וכן לעתיד נאמר )ירמיה לא כב( נקבה תסובב גבר: הנבואה על כן נאמר להם כמדברים

 של"ה פרשת בשלח תורה אור

ז. מצינו עניני בית תפלה בתרין אנפין, דהיינו תפלה צריכה להיות בהכנעה כעני בפתח, כדכתיב )תהלים קב, א( 

דמעות. אבל השירות 'תפלה לעני כי יעטף', ואמרו רבותינו ז"ל )ברכות לב ב( כל השערים ננעלו חוץ משערי 

כמו שירה דפרשה זו וכיוצא בו הוא להיפך, אין שירה אלא מתוך שמחה. עוד יש להתבונן, כתיב )שמות טו, א( 

'השירה הזאת', ואמרו רבותינו ז"ל )שמות רבה פכ"ג סי"א( עתה שירה בלשון נקבה, מהו הענין. עוד יש קושיא, 

ובשירת הנשים נתהפך מלשון נקבה ללשון זכר, כדכתיב  בשירת האנשים כתיב 'השירה הזאת' בלשון נקבה,

אצל מרים )שמות טו, כא( 'ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה', ו'להם' היא לשון זכר ד'להן' הוה ליה למימר. 

ואנשי הצחות והמליצה אומרים, שמרים עם הנשים לא אמרו שירה כי הנשים פטורות, רק יצאו בתופים 

באו כמה בחורי ישראל לראות בשמחתם, ואז צעקה מרים 'ותען להם' לכו לאהליכם במקום ובמחולות לשמוח, ו

שאומרים האנשים שירה, וגם אתם 'שירו לה' כי גאה'. אבל רבותינו ז"ל )מכילתא בשלח מסכתא דשירה י; 

אחריו, כן ילקוט שמעוני ח"א רמז רנ"ג( מנגדים דבר זה, שאמרו כמו שאמר משה רבינו ע"ה שירה וישראל ענו 

 אמרה מרים והנשים אחריה.

מכל מקום יש לתרץ קושיא זו עם קושיא אחרת, דאמרו אין גומרין הלל בשביעי של פסח אף שהוא יום טוב, 

משום שאמר הקדוש ברוך הוא מעשה ידי )טבעו( ]טובעים[ בים ואתם אומרים שירה )מגילה י ב(. וכן אמרו 

ב כ, כא( ולא אמרו 'כי טוב'. וקשה  -וץ ואמרים הודו לה'' )דברי הימים רבותינו ז"ל )שם( על 'בצאת ]לפני[ החל

על זה הלא כתיב )משלי יא, י( 'באבד רשעים רנה'. ומהזהר )ח"א דף קכ"א ע"ב( הבנתי תירוץ, דלא שייך רנה 

באבוד רשעים אלא כשנתמלא סאתם ואין בהם מתום לגמרי, אבל כשלא נתמלא סאתם ויש בהם עדיין איזה 

טוב, רק הקדוש ברוך הוא מאבדם בשביל ישראל, על זה אמר מעשה ידי. וכן היה, באיבוד הנעשה להם  דבר

לא נתמלא סאתם לאיבוד גדול כזה, אלא הקדוש ברוך הוא עשה בעבור ישראל, וזהו שכתוב )שמות יח, ח( 'על 

ראו נקמה נעשה איבוד גדול אודת ישראל', וכן כתיב )שם א, יב( 'מפני בני ישראל', כלומר, בשביל ישראל שי

 כזה. 

ט"ז( נוכל לתרץ בענין אחר. ויתבאר על פי מדרש רבה  -ח. אמנם שבעים פנים לתורה )במדבר רבה פי"ג סט"ו 

)שמות רבה פכ"ג ס"ה( וזה לשונו: 'תשורי מראש אמנה' )שיר השירים ד, ח(, עתידין ישראל לומר שירה לעתיד 

ה' שיר חדש כי נפלאות עשה'. ובאיזה זכות אומרים ישראל שירה, בזכות לבא, שנאמר )תהלים צח, א( 'שירו ל

אברהם שהאמין בהקדוש ברוך הוא, שנאמר )בראשית טו, ו( 'והאמן בה'', היא האמונה שישראל נוחלין בה, 

ד ועליו הכתוב אומר )חבקוק ב, ד( 'וצדיק באמונתו יחיה', הוי 'תשורי מראש אמנה'. וקשה, עתידין שיאמרו לעתי



לבא הוא כפל, ודי היה בעתידין או בלעתיד לבא. גם זה צריך ביאור מה שאמרו באיזה זכות כו'. הענין הוא, 

מדת צדיקים הוא מיד שהובטחו לדבר טוב לומר שיר ושבח להשם יתברך מיד אף שעדיין לא נתקיים, כי זה 

ע"ה איחר מלומר שירה עד  הוא מצד האמונה שמאמינים בדבריו ברוך הוא וברוך שמו. ומה שמשה רבינו

שנעשו המעשים, הוא בשביל שעדיין לא היתה אמונה חזקה בישראל, והדא הוא דכתיב )שמות יד, לא( 'ויאמינו 

בה' ובמשה עבדו', 'אז ישיר משה ובני ישראל' )שם טו, א(, כלומר, אז באותו פעם שר משה ולא מקודם מיד 

ז האמינו ישראל. כן מצאתי תירוץ זה בספר ברכת אברהם שהובטח מהקדוש ברוך הוא שיבקע הים, משום שא

 בהקדמה.

ועל זה רמזו רבותינו ז"ל בפרק חלק )סנהדרין צד א( בקש הקדוש ברוך הוא לעשות סנחריב גוג ומגוג, וחזקיה 

משיח. אמרה מדת הדין, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך ולא עשיתו משיח, וחזקיה 

פניך וכו'. וקשה, והא 'מכתב לחזקיהו' כתיב )ישעיה לח, ט(. אלא לפניך דייקא, כלומר, שלא הקדים שלא אמר ל

לומר שירה קודם שעשית בפועל מה שהבטחת אותו, כי היה לו תכף להתלבש באמונה ולומר שירה לפניך 

תידין כשיתבשרו קודם שעושה הדבר. ובזה מבואר המדרש שעתידין ישראל לומר שירה לעתיד לבוא, כלומר, ע

להגאולה יאמרו שירה על מה שעתיד לבא, דהיינו על הנסים שיבאו שיתבשרו עליהם יקדימו לשורר מיד, ויהיו 

בחוזק אמונתם כאילו נעשה. וזהו 'שירו לה' שיר חדש', ואחר כך כתיב 'כי נפלאות עשה', ואף על פי שעדיין לא 

לומר, תתחיל לשורר מראש, דהיינו מקדם אשר נעשה, וזה נעשה הוא כאילו עשה. וזהו 'תשורי מראש אמנה', כ

 לך מצד אמונה. 

ט. ובזה מתורץ שהקפיד הקדוש ברוך הוא מעשה ידי )טבעו( ]טובעים[ בים ואתם אומרים שירה, כלומר, לאחר 

שטבעו בים אמרתם שירה, היה לכם להקדים ולשורר קודם הטביעה מיד לאחר הבטחה, להיותכם גבורי כח 

 ב בהאמונה.ואמיץ ל

ומצינו מדה זו היתה בנשים יותר מבאנשים, ובזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים )סוטה יא ב(, כי 

האמינו בה' ולקחו תופים ומחולות, כי האמינו בתשועת ה' אשר יעשה להם, ונתהפכו הנשים לגבורת האנשים 

בה ובהנשים לשון זכר, כך יש לתרץ קושיא זו להיותם אמיץ לב, והאנשים להנשים, על כן באנשים כתיב לשון נק

 האחרונה.

 קומץ המנחה חלק ב אות סח -ר' צדוק הכהן מלובלין 

סח( מטל השמים ומשמני הארץ )שם פסוק כ"ח(. השמים משפיעים והארץ מקבלת ונשמנת על ידי השפעת 

באר שזה בזכות משה וזה הטל דוגמת איש ואשה כידוע וזה שאמרו )בראשית רבה ס"ו, ג'( מטל המן ומשמני ה

בזכות מרים כמו שאמרו ז"ל )ויקרא רבה כ"ז, ו'( שהמן הוא השלמת ההשפעה ועומק המושג כמו שאמרו )יומא 

ע"ה ב( לחם שמלאכי השרת וכו' שנבלע באיברים ואינו עמוק המושג ובלא פסולת מצד המושג והבאר נגד קוצר 

ום השפע נמשל לבאר ומעיין והיינו השפע במקבל וזהו המשיג שאינו קצר רק בשפע כבאר מים חיים בכל מק



מצד האשה שהיא מרים שהיתה שלימות המקבל כמו שאמרו )שיר השירים רבה( ותען להם מרים להן מיבעיא 

ליה וכו' ששלימות המקבל כאשה המשפיע חוזר להיות שופע כמו שאמרו )איכה רבה א', ל"ג( ישראל נותנים כח 

 יד נקבה תסובב גבר )ירמיה ל"א, כ"א(:בפמליא של מעלה כמו לעת

 

 הלכה א רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יד

כיצד מקבלין גירי הצדק כשיבוא אחד להתגייר מן העכו"ם ויבדקו אחריו ולא ימצאו עילה, אומרים לו מה ראית 

שבאת להתגייר, אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים ודחופים ומסוחפין ומטורפין ויסורין באין עליהן, אם 

 אמר אני יודע ואיני כדאי מקבלין אותו מיד.

Rabbi Yoel Schonfeld 

 שחרספר אבודרהם ברכות ה

 מפני שאינה מצווה במצות עשה שהזמן גרמא כמו שפירשנו בהקדמת הספר הזה. אשהוהשלישית שלא עשני 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י עמוד ב

ביתו עמו. ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא.  -ואמר רבי יוחנן: שכל מקום שהלך שם 



 אמר רבי יוסי ברבי חנינא: מכאן, שהאשה מכרת באורחין יותר מן האיש. 

 הלכות שמיטה ויובל פרק יג סוף רמב"ם

אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני יי  מכל באי העולםולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש 

ר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו לשרתו ולעובדו לדעה את יי והלך יש

בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה י"י חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר 

 אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי. המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד ע"ה 

 הלכה כ מב"ם הלכות גירושין פרק בר

מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו 

 הכוהו גוים ואמרו לו עשה מה שישראל אומרין לך ולחצו ויכתוב הגט והוא גט כשר, וכן אםעד שיאמר רוצה אני 

ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בין ביד גוים בין ביד  ,וכו' הרי זה כשר אותו ישראל ביד הגוים עד שיגרש

ישראל, שאין אומרין אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב מן התורה לעשותו כגון מי שהוכה 

תקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו עד שמכר או נתן אבל מי ש

או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. לפיכך זה שאינו 

רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא 

 ו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו.פו וכיון שהוכה עד שתשש יצרשתק

Mrs. Ridner 

 ספר החינוך פרשת אם כסף מצוה עט

 שלא לרחם על עני בדין

לא שידין דינו לאמיתו, לא על צד החמלה עליו, אבל ישוה בין שלא יחמול הדיין על החלש והדל בשעת הדין א

העשיר והדל להכריחו לפרוע מה שהוא חייב, שנאמר ]שמות כ"ג, ג'[ ודל לא תהדר בריבו. ונכפל זה הענין 

במקום אחר, שנאמר ]ויקרא י"ט, ט"ו[ לא תשא פני דל, ולשון ספרא ]קדושים פ"ד, ב'[ שלא תאמר עני הוא זה, 

 שיר חייבים לפרנסו, אזכנו ונמצא מתפרנס בנקיות, תלמוד לומר לא תשא פני דל.ואני והע

 תלמוד בבלי מסכת גיטין דף צ עמוד ב

אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, שנאמר: וזאת שנית תעשו כסות  -דאמר ר' אלעזר: כל המגרש אשתו ראשונה 

רצון מידכם, ואמרתם על מה על כי ה' העיד  פנות אל המנחה ולקחת עודאת מזבח ה' בכי ואנקה מאין  דמעה

 בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך.
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Women Rabbis? 

By: HERSHEL SCHACHTER 

I 

In the printed notes of Rav Soloveitchik’s shiurim on Shulchan 
Aruch, Yoreh De’ah,1 prepared for publication by Rabbi Eliyakim 
Koenigsberg, in the very first essay, the Rav is quoted as having said 
that a woman may not serve as a rabbi. The Tanna’im understood 
the pasuk in Chumash as implying that women may not be ap-
pointed to the position of King.2 The Talmud points out3 that the 
repetition of the verb in the pasuk “som tasim alecha melech”4 implies 
that this principle applies not only to the position of King, but to 
all positions of serarah and authority. Hence it would follow5 that a 
woman may not be appointed president of a synagogue or as rabbi, 
since these are also positions of serarah.6 The reason the Rav 
brought up this topic in the beginning of Yoreh De’ah is because the 
Rama7 quotes the practice of not appointing a woman as the town 

  .)Mesorah, OU 2005" (על עניני שחיטה מליחה בשר וחלב ותערובות עורי הרביש"   1
מלכות אינה .) מט(ברכות ' והשוה גמ) קנז ספרי(מלך ולא מלכה  –תשים עליך מלך  םשו  2

  .ה ממלכים"א ה"ם פ"ודין זה הובא ברמב .בנשים
  :).מה(יבמות    3
  .טו:דברים יז  4
תב להלכה שאין למנות אשה ורף ביחד שתי דרשות אלו וכצמה "א ממלכים ה"ם פ"הרמב   5

ד "להראב סהמיוח 'וכפי המופיע בפי(ל "פרו הנסתו בסוכנראה שכן היתה גר. לשום שררה
ותגובת רבנו על מינוי גולדה מאיר . האיש ממנים פרנס על הצבור אבל לא האשה ,)שמה

ג "עוד שרידי אש ח' ובענין שררה לנשים עי). א"צ- 'צ' עמ(נפש הרב ' ס' עי ,לראש הממשלה
  ).ה"ק' סי(

 ח שתפסו בפשיטות שרבנות בקהילה"ק ל"א שמה ס"ה ובהגר"רמ' ד סוף סי"א ליו"רמ' עי   6
ב "שרידי אש ח' בתשוו , )ב"יש' סי(ד "אבני נזר חיו' בתשו וכן תפס בפשיטות .גדרה כשררה

  . ט"פ' סי
  .א"ס' א' סייורה דעה    7
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shochet. The Beis Yosef quotes the Kol Bo who seems to say8 that 
although a woman may shecht privately, she may not be appointed 
as the town shochet. If indeed this was the intention of the Kol Bo it 
could be understood that this appointment would constitute a form 
of serarah. Indeed in Europe before the war, the town shochet was, 
in a certain sense, the assistant rabbi. The shochet knew sections of 
Shulchan Aruch, Yoreh De’ah, and often when the rabbi would be on 
vacation, the shochet would paskin the she’eilos. 

The idea behind this halachah is the principle of tznius. People 
make a mistake in thinking that tznius only applies to the proper 
form of dress for women. That is only one aspect of tznius. The ba-
sic principle of tznius is that Hashem is described by the prophet 
Isaiah as a Keil Mistater, “a G-d who concealed Himself.”9 In fact, he 
does such a good job at hiding, many don’t even realize that He is 
really there. Hashem created all men B’Tzelem Elokim, and Bnai 
Yisrael with an even deeper degree of this Tzelem Elokim—known as 
Banim LaMakom. In Parashas Ki Savo,10 the Torah commands all 
Jews ve’halachta bidrachav, to imitate Hashem by going in His 
ways. The idea behind the mitzvah is not to pretend that we are 
someone that we are not, but rather to preserve the Tzelem Elokim 
that we already possess. The very next pasuk in the Torah contin-
ues, ve’ra’u kol amei ha’aretz, and all the nations of the world will 
realize that we have succeeded in preserving our Tzelem Elokim, 
then ve’yar’u mi’meka, they will learn from us how to act in a fa-
shion of yir’as Shamayim.11 They too possess a Tzelem Elokim, and 
they too have the ability to preserve their Tzelem Elokim. The 
Chumash is pointing out here by ve’ra’u kol amei ha’aretz, the idea 
that was spelled out later by the prophet Isaiah, that one of the roles 
of the Jewish people is to serve as “a light unto the other nations” 
(or la’goyim).12 

Included in the mitzvah to go in the ways of Hashem and the-
reby preserve our Tzelem Elokim is the concept of a Keil Mistater. 

                                                 
  .ד"יו טור רישבית יוסף    8
  .טו:ישעיה מה  9

  .ט:דברים כח   10
 See my essay in Rav Chesed: Essays in  ).א"בשם הגר(ליהו אאדרת ' ש בס"עיי   11

Honor of Rabbi Dr. Haskel Lookstein vol. 2 p. 203.  
  .ו:ישעיה מט   12
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We too must therefore strive to be anonymous and maintain strict 
privacy. We know that Hashem did reveal Himself on rare occa-
sions. This is known as Gilui Shechinah. So on occasion we are all 
called upon to do things in a demonstrative fashion and in a public 
forum. We must have a government with a king, a governor and a 
mayor. We need a shaliach tzibur to lead us in tefillah; we need a 
rabbi. But even then we recommend that whenever possible, only 
the men should compromise on tznius and take on these public po-
sitions. Women are always encouraged to avoid compromising on 
their privacy. The Midrash13 comments on the fact that the first lu-
chos, which were given with great publicity and fanfare, were bro-
ken; they suffered from an ayin hara. The second luchos, which 
were given in a very quiet and private fashion (b’tznius), were not 
broken. The moral of the story is that it is always best to strive for 
tznius.  

We have a very old minhag to break a glass under the chuppah. 
According to the Tashbatz (a talmid of the Maharam miRotten-
berg), the minhagim of the wedding are based on Maamad Har Sinai 
which was, so to speak, the wedding between Hashem and Klal Yi-
srael. The Maharshal suggests14 that the breaking of the glass under 
the chuppah is to commemorate the smashing of the luchos. What is 
the significance of commemorating the breaking of the luchos at our 
weddings? Rav Soloveitchik suggested that perhaps this is to serve as 
a warning to the young couple that they should be careful to main-
tain tznius in their lives. When tznius is lost, sometimes this might 
lead to utter churban.15 

 
II 

 
From the interpretation of the pesukim in Parashas Mishpatim,16 the 
Chachamim of the Talmud17 have established that at least for a din 
Torah in the area of gezeilos ve’chavalos, a Bais Din consisting of 
three semuchim (ordained rabbis) is required. Usually we have a 

                                                 
  ).ז"שפ –ו "שפ' עמ(מפניני הרב ' ועי. תנחומא על הפסוק פסל לך  13
  .ז"י' א דכתובות סי"ש פ"שיב   14
  .)ט"רכ' עמ(דברי הרב ' השוה ס   15
  ).ח,ז:כב(שמות   16
  :).ג(הדרין נס   17
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rule18 that one who is disqualified to serve as an eid in a din Torah is 
likewise disqualified to serve as a dayan. The Mishnah19 has estab-
lished that women are disqualified to serve as witnesses in a din To-
rah. The combination of these two principles has led the majority 
of the Baalei HaTosafos to believe that women are disqualified from 
serving as dayanim. Tosafos20 record a minority position that a 
woman may serve as a dayan.  

Biblically, to qualify as a dayan, one must have semichah. Ob-
viously this minority opinion of Tosafos feels that a woman may 
have semichah. However, this opinion has been outvoted centuries 
ago, and the accepted view in Shulchan Aruch (Choshen Mishpat, 
Chapter 7, no. 4) is that a woman may not function as a dayan. 

About fifteen hundred years ago, the Biblical institution of se-
michah was discontinued. Semichah can only be conferred in Eretz 
Yisrael,21 and for many years the non-Jewish government in Eretz 
Yisrael attempted to prevent the rabbis from conferring semichah. 
The Talmud records22 the mesirus nefesh of the Tanna, Rabbi Yehu-
da ben Bava, in publicly conferring semichah on several of his stu-
dents, knowing in advance that he would be put to death for so 
doing. He obviously felt that this issue belonged in the category of 
mitzvos where we declare yehareg v’al ya’avor;23 we encourage one 
to give up his life in order to secure the continuation of the chain of 
semichah from the days of Moshe Rabbeinu. The Shulchan Aruch 
states24 that today’s semichah is not really the biblical ordination 
spoken of by the halachah, but merely an “imitation semichah” in 
fulfillment of the rabbinic law instituted by the later rabbis that no 
one should paskin any halachos unless authorized to do so by his 
rebbe. It is for this reason that in Europe many referred to today’s 
semichah as “heter hora’ah” (permission to paskin).  

Years ago, when the Jewish Theological Seminary was consider-
ing ordaining women, Rabbi Shaul Lieberman expressed his ex-

                                                 
  :).מט(נדה    18
  .).ל(שבועות    19
  .ה אשר"ד.) טו(ק "ב' תוס   20
  .).יד(סנהדרין    21
  .). יד -: יג(דרין הסנ   22
  .ת"יסה' ה מהל"כסף משנה ריש פ' עי   23
  .ב"ק כ"ך שמה ס"ד וש"ב סי"רמ' ד סי"א ליו"רמ   24
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treme disapproval. He quoted Rishonim that the modern “imitation 
semichah” is, in a certain sense, a carryover from the semichah of 
old, and since the accepted view is that women may not serve as 
dayanim, and the semichah of old was for the purpose of enabling 
one to function as a dayan, it would follow that the real biblical se-
michah was never conferred on women.25 And likewise, the modern 
imitation semichah, being a carryover from the semichah of old, 
cannot be conferred on women.  

Based on the interpretation of the Torah she’Be’al Peh, the pesu-
kim tell us that we may not appoint a ger to serve as King or in any 
capacity of serarah, as, for example, to serve as a rabbi of a commu-
nity, or (as mentioned by the Talmud)26 as president of a labor un-
ion. A ger may not serve as a dayan in a din Torah involving a Yi-
srael, but may serve as a dayan in a din Torah involving other gei-
rim.27 Obviously it is possible to confer semichah on a ger, otherwise 
he would not even be able to serve as a dayan for a case involving 
other geirim. Although a ger may not serve as a rabbi in a kehillah of 
Yisraelim, we still allow geirim to join the semichah program in the 
Yeshiva and to receive semichah upon successful completion of their 
studies, because years ago real semichah was sometimes conferred on 
geirim. Women, however, never received real semichah. Therefore, 
according to the Rishonim quoted by Rabbi Lieberman, today’s 
“imitation semichah,” being a carryover from the biblical semichah 
of old, ought not to be granted to women.28  

                                                 
25  See Marc B. Shapiro, Saul Lieberman and the Orthodox (University of 

Scranton Press, 2006) p. 37 in the Hebrew section. 
  :).עו(קדושין    26
 ..)בק(יבמות   27
  כ במאמרי ב"עוד מש' ולהרחבת הדברים עי   28
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Selected emails from our listeners 

Comments on Show 

Dear Dovid Lichtenstein שי' , 

As always, thank you for a most informative and stimulating program. I have already 

purchased the book "Circle, arrow, spiral" as I found your guest very stimulating and 

thought provoking. 

We can ill afford to ignore this issue as this question is one of the most significant 

issues facing us in today's world and an appropriate response and engaging of the 

issues is critical. 

It is safe to say that any answers provided by men to these questions are virtually 

doomed from the start. They will either be viewed as patronizing or apologetic. As a 

result, having dynamic and eloquent women dealing with these questions is certainly 

the appropriate response. 

Nonetheless, I wish to share a couple of ideas and responses to some of the questions 

posed purely לרווחא דמלתא.  

1. Regarding the question of שלא עשני אשה, it comes as a sequence of the three mentioned,  שלא

שלא עשני עבד ושלא עשני אשה, עשני גוי . It is a gradual increase in  במצוותחיוב  which is being 

articulated. A גוי has no חיוב in מצוות, an עבד is מחויב in all מצוות that a woman is מחויב in but is 

still not a proper איד. A woman is a איד but not מחויב in all מצוות. Since  גדול המצווה ועושה יותר ממי

 .מצווה ועומד we are expressing our gratitude for being ,שאינו מצווה ועושה

2. The alternative to שלא עשני אשה is שעשני כרצונו. The question actually could/should be why a 

man cannot say שעשני כרצונו? An answer I once came across is when we look at the creation of 

םנעשה אד it says אדם הראשון  etc. As you know ל"חז  say נמלך במלאכים. In today's parlance we 

would say אדם הראשון was created by committee (and all the concomitant issues that presents). 

However, when it comes to making חוה the פסוק says אעשה לו עזר, I will make. Here ה"הקב  made 

it as He wanted, not as the "committee" suggested. This indicates the superiority of women. As 

I said, a man cannot say this without being lambasted but it is what the מפרשים point out. 

3. As you are no doubt aware, one reason why a woman is not מחויב in ג"מעשהזמ  is because she 

cannot be restricted by the time required for the performance of these מצוות. According to 

some, it is for this reason she cannot be an עד.  One is מחויב להעיד if they have evidence to give 

and here too we cannot compel her and restrict her time to this degree. Part of the reason is 

because our values of the home are ה"ב  different to that of the world. As you so eloquently put 

it at the beginning of your program יהי לך אשר לך.  

4. Furthermore, the נאמנות of a woman is clearly not in question, after all we rely on her for  וספרה

 in cases נאמנת and a woman is עד אחד נאמן באיסורין - in our kitchens כשרות we rely on her for ,לה



of עיגון. All of this highlights that it is not about her נאמנות but something else entirely, whether 

one accepts my previous suggestion in this regard or not. (By the way, I believe you live in 

Monsey. Many years ago I saw a תשובה from the Rav Wosner who lives there in which, if 

memory serves me, he explains how a woman is נאמנת when there is no possibility for other 

 (.עדות

I "pen" this simply to present certain ideas that I had yet to hear on the show (I have not 

had time to listen to all of it yet). Thank you again for the fabulous show which I 

thoroughly enjoy and listen to religiously.  

Wishing you and yours a Freilechin Purim. 

Regards,  

Rabbi Gidon Fox 

Pretoria Hebrew Congregation 

Chairman SA Rabbinical Association 

-------------------------------- 

First of all, one thing that was clear from your program is that women are much more 

effective than men in discussion these issues. The women sounded confident and gave 

content-filled answers, while the men stammered and engaged in apologetics.  

In addition, since you raised the "Shelo Asani Isha" question, and Devora Heshilis' book 

was mentioned, I will tell you what she explains.  

Chazal say that in the future, there will be no distinction between Tov and Ra. Yet, in 

the present we still make two different Brachos: Hatov Vahameitiv and Dayan Ha'emes. 

Why not say that since in the future it will be clear that there is no evil, we should say 

Hatov Vehameitiv even when someone dies? Apparently, Brachos are made based on 

the way we perceive the current reality, not the objective truth.  

In the time of Chazal, there is no question that the position of women was inferior to that 

of men. This is certainly still true in most of the world today, and, as the #MeToo 

movement has shown, is true even in the developed world today. Therefore, men make 

the Bracha of Shelo Asani Isha. This does not mean that women are intrinsically inferior 

to men, and there may well come a time when this Bracha is no longer relevant, just as 



the Bracha of Dayan Ha'emes will no longer be relevant. But we are not there yet. 

-------------------------------- 

I'm a little confused about the question of feminist why they are not equal to men. 

Doesn't the Torah say the the woman was created from the bone of the man that she 

should help him. Look at all the Rishonim that the purpose was she should feel the need 

for him to take her under his wings and that he should love her because she came from 

her and he will take care of her. So how could we ask why am I not even, if she would 

be even with him then she wouldn't exist she is a part of him which was built for his 

purpose. 

Is the question why Hashem created it this way he should of created a robot not a 

human!!! 

By the way  התמשול בואתה  is something different than the main point of the discussion 

it's a point in intimacy, this that a woman is under the man is from beginning of her 

creation as was explained earlier, it has nothing to do with the חטא של העץ הדעת. 

Just one addition, is the question why am is the lady the woman and the man not the 

lady, that also is not a question, the way men and woman reproduce is an out come 

from the original man and woman, as should be self-understood, so then we are back to 

the original creation of what the woman was created from the man. 

Yisroel Rosenberg 

-------------------------------- 

The whole concept of feminism is deeply flawed from a Torah standpoint.  

Korach made the same argument to Moshe Rabbeinu "All the people are holy" 

The truth is, regardless of the concept of the sin of Chava, Judaism expects different 

people to carry out different missions in Avodas Hashem. If Rachmana l'tzlan someone 

was born with a terrible medical illness, would one say it's unfair - they are a second 

class person?  

As believers we trust that Hashem has a unique Tafkid for this person the same way 

Women have a unique Tafkid.  



Yossi Goldman 

-------------------------------- 

 

Listening to the interview with Rabbi Schoenfeld this week reminded me of this clip from 

Michael Savage that I think you will enjoy. This is him wondering why we make the 

Bracha of "Shelo Asani Isha" and a Frum person called in to explain. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_Ljj3q49fYAI&d=DwICaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=WYSIT85BmaqjDDiTg2oWelb5EzAaCDDRKk-

Kk9wTgGJ2cJWRrOiV2gRTOAoLtX_A&m=XgT0E5bKMUnEuismxNxLYSvI17dMUa9Hforfwv5DllU&s=QyDtD3U7ScExRa7lzl8IVHmnPrtPmcEmT7FlVCpdizI&e= 

 

Thank you, 

Yitzy Diskind 

-------------------------------- 

Hi, 

I Just started listening to your amazing podcast. Tizku lemitvoth! 

Concerning the episode on feminism, I was pleasantly surprised with the first guest, not 

so much with the subsequent ones. 

The question “Why are the Brachot of the morning said in the negative?” is answered by 

the Magen Avraham on Siman Mem Vav Sif Daled in Chelek Orach Chaim, he explains 

since we Pasken that “Tov Laadam Shelo Nivra” we won’t bless in the positive! The 

Ta’z in the same Sif explains that to bless in a negative we Davka recognize the need 

for each individual Briah. We see here the special Ma’ala of the Isha by us making the 

Bracha in the negative. 

Concerning the Edut, the rambam says it’s a Gezerat Hakatuv, many Poskim believe it’s 

an Halaka L’Moshe Misinai. In any case I do not believe it’s a Sevara, that explains the 

discrepancy between the few cases mentioned where she is accepted as an Ed, which 

are Edut Birur (clarifying facts for which we accept her since she is not retarded) not an 

Edut Kium (establishing legal precedent to which she is disqualified based on the 

principle “Bat Melekh Vechule.”) 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_Ljj3q49fYAI&d=DwICaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=WYSIT85BmaqjDDiTg2oWelb5EzAaCDDRKk-Kk9wTgGJ2cJWRrOiV2gRTOAoLtX_A&m=XgT0E5bKMUnEuismxNxLYSvI17dMUa9Hforfwv5DllU&s=QyDtD3U7ScExRa7lzl8IVHmnPrtPmcEmT7FlVCpdizI&e=
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Edut is a Chok, and is not based on logic, if one thinks about it one realizes it does not 

make a shred of logical sense. The Jewish judicial system is not made to establish 

cosmic justice, it is for us to work with Hasgakha Pratit! The R’an says that Mefurash, 

but it is clear when analyzing concepts like Edut Zomemin. 

-------------------------------- 

In addition to the discussion of Shelo Asani Goy, the Sefer Tammai Haminhogim says 

that really we shouldn’t be saying any Brocho about our existence, like the Gemara 

(Eruvin Yud Gimmul:) says Tov Leadom Shlo nivrah... so we say at least now that I was 

created at least I’m not a goy. 

Mayer Gurkov 

----------------------------- 

About saying  אשה""שלא עשאני  see Taz 46::4 in חיים אורח who discusses the issue. 

Ariel Sobol 

----------------------------- 

Previous Shows 

Hi to the headlines program, 

I just spoke today with a Klausenberg Chassid and asked about what the Klausenberg 

Rebbe said quoted by you. 

This is what he answered: 

He instructed Chassanim before the wedding not to learn Hilchos Niddah except two 

Simanim, and he should be taught the basics that he needs to know only for the 

wedding.(He said there is a Teshuvah about this in רי יציבדב ). 

What he meant was about a married person as in Sanz they were very strict about 

these subjects. Actually in Halacha you can see this concept of "Pas B'salo". That in 

many subjects it should be boundaries. 

The Rayeh about wine, is not equal with Ervah becuase: אין אפוטרופוס לעריות 



And by the way you cannot bring a 'ראי from the Heilger Chasam Sofer, there are many 

major differences between the Chasam Sofer and Chassidim. I will give two examples  

1. The Teshuvah about shaving  2.Gebrochts 

They were not Misnagdim and they were very close with Chassidim. 

Thanks, Y Schwartz 

-------------------------------- 

 כבוד הר"ר דוד שליט"א:ל

הנה במשך מספר שיחות ששמעתים על הטלפון עוררתם על דילוג פרשיות וסוגיות של אישות 

 :legitimate concerns 2בלימוד עם ילדים, ומתוך דבריכם אני שומע 

 .ממקורות אסוריםא. החשש שבחוסר הודעה לילדים בעניני אישות, ילכו לקחת את המידע 

 ב. בזיון התורה בצינזור דבריה.

והנה בענין הראשון, שמעתי מאיש נאמן בשם הרב יוסף זלמן בלוך ממונסי, שהוא אכן נהג לדבר 

)קודם שהיתה להם תאוה(, ולהודיעם כל תהליך ההולדה,  שנים 9בהיותם בגיל  עם בניו ובנותיו

קורות אסורים כאשר יתבגרו ויהיו סקרנים. כדי שישמעו את הדברים בקדושה, ולא יצטרכו למ

 ]לדעתי הדבר צריך ליעשות דווקא ע"י האב או האם, ולא ע"י המורה בבית החינוך[.

מצויידים במידע תקין בעינינים אלו, איננו רואה  לא בדבר הדילוג, אומנם, מאחר שרוב הילדים

 ע באסטרונומיה?גרעון בזה. ואטו גרע מדילוג הלכות קידוש החודש מפני חוסר מיד

פרשיות בדפוס אלא דילוג על סוגיות שלא יובנו כל צרכם, וכן  השמטת ולהדגיש שאיננו מדבר על

 .61אני נוהג בלמדי עם התלמידים שלי בגיל 

 בברכת חג כשר ושמח!

 לוי יצחק קרויס, ר"מ בישיבת מבצר התורה, ויליאמסבורג

-------------------------------- 

Show Suggestions 

We are learning the Sugya of Pas Haba Bekisnin in Yeshiva & Mezonos rolls came up. 

The CRC (Satmar) gives a Hechser on many companies (i.e. sterns) that make 



Mezonos bread and they also write on the package Mezonos. There seems to be a 

Maharsham in Siman 168 that they rely on who says that majority of fruit juice suffices. 

Rabbi Belsky in Shulchan Halevi argues about this (Birurim siman 2). 

The problem is, that many contemporary Poskim (Shevet Halevi, Minchas Yitchak) 

forbid using a concentrate (i.e. apple juice concentrate) as the fruit juice and the 

package says they do. We have tried contacting them. Is there a way you can get them 

on your show to explain who they are relying on? Thank you it would really help our 

Kollel. 

 

Thank you, 

Manes Blumenfrucht 



דונזז
 פי על הקדושה התורה בלמוד ישראל לילדי החנוך דרך
 שבדור/ זהבים ומצאו שראו אבות, ומסורת חז״ל דעת

 והצדיקים וההוראה, התורה עמודי הגדולים, הגאונים
 להשמיע ולתורתו, לה' לעשות עת שליט״א, המפורסמים

 דעת פי על לבניך ושננתם מצות בבאור והוראתם דעתם
ההדושים. ואבותינו רבותינו

הנרשמים שלימ״א הגאוטס הרבטס בהסכם ונדפס לאור יצא
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:א״ב סדר לפי שליט״א הבעה״ח הגדולים הגאונים שמות

 ♦ פרוזין אבד״ק פיינשטיין הלוי מוהר״א בהרה״ג אלי'

 ;טעלז אבד״ק גארדאן אליעזר

 .במינסק מד״א ראביגאוויץ אליעזר

 . ליפגא אבד״ק זלמן שלמה אפרים•

 בילסק אבד״ק בנציון

:המ׳ץ גאוני רבני ,^ראדגא

 • הוראדנא בפ״ל, מ״ץ שפירא שלמה אליקום

ה ב״ר אברהם ש  .הנ״ל פ״ק מ״ץ זללה״ה מ

 ,הנ״ל פ״ק מ״ץ מרגליות זאב גבריאל

: זצלל״ה ן י מ י נ ב מ׳ הגאון בהרב זרה

, . והגליל יעליסאוועטגראד אבהק ברלין היים

 . ווילנא דק״ק ומ״ץ מ״מ לעווין נה מאיר היים
 .נאווארעדק אבד״ק עפישטיין הלוי מיכל יהיאל

 .פעטרבורג בעה״ם רב מלפנים בלאזער יצהק

.זאריק אבד״ק יהושע
 .פאנעוועז אבד״ק ראבינאוויץ בהרש׳ל יעקב יצהק

ן הצדיק בהרב ליפשיץ הלוי יהודא מ פ י ל ר ז ע י ל א ׳ זצללה״ה מ

ש; אבד״ק ט מערע
;איישישאק אבד״ק זונדיל יוסף

;בווארשא מ״ץ פייגענבוים הכהן דל כרי״א יצחק



 .חדש זאגער אבד״ק ריף ליב יד^דא
 סלאבאדקא אבד״ק דאנישעווסקי משה
שע מו״ה אטתי בהגאון משה .שפירא זצללה״ה ק י ז י י א יהו

ריגא אבד״ק

. .קאברין אבד׳ק2אטלס מאיר
שפירא ז׳ל ב לי מוהריא בהגאון שמואל משה

.באברליסק אבד׳ק

 .ישן זאגר אבד׳ק ברוידא הירש ״צבי
 .מוואלאזין שפירא רפאל
.שעדליץ אבד״ק בער שמעון

-^0 & -

 שהוסיפו שליט״א׳ הגדולים הגאונים הרבנים ואלה
 שכתבו קדשם יד במכתבי דת אש כגהלי דבריהם

.תורה של בדרכה האמור כל את להזק
.לארז אבד״ק מייזיל חיים אלי'
.קארלין אנד״ק פרידמאן דוד

.קאוונא אבד״ק ראבינאווי׳ן הירש
;לובלין אבד״ק ליבשיטין הלל

 בריסק-דליטא• סאלאווייציק הלוי חיים .
.ררלנא גראדזענסקי עוזר חיים
 S סלאנים אבד״ק שלופער יו&ף
.דלויגסק דע״ק רב ראזין יומף

I*■ ' .4}י



ה כ ר ל ד ה ש ר ו .ת

 וקרייאת תורה מלמדו אביו לדבר היודע קטן :ע״א) מ״כ (סוכה חז״ל אמרו

 קהלת מורשה משה לנו צוה תורה המנונא רב אמר ! היא מה תורה ! שמע

 שיודע משעה כי ! הז״ל לנו הורו בזה . ראשון פסוק ! היא מאי ק״ש ! יעקב

 — הדת ויסודי האמונה עקרי את בפיו לשום אביו על המצוד. לדבר> הקטן

 ועול מ״ש עול קבלת שהם ! אחר ה׳ ה״א ישראל ושמע משה לנו צוה תורה

 ושננתם המצוה באה ק״ש של הראשונה בפרשה מ״ש עול קבלת אחר . מצות

 הא .בם לרבר בניכם את אותם ולמדתם , שמוע אם והי׳ בפרשת וכן , לבניך

 ואמרו חז״ל והוסיפו . תורה בנו את ללמד מישראל אחד כל על שהחובה למדנו

 מד,ר קבלה כאלו הכתוב עליו מעלה תורה בנו בן את המלמד כל ל׳) (קדושין

 כמבואר הצבור על גם חובה ועשאוה הזאת המצוה שהטילו אלא עוד ולא .סיני

 מושיבין מ״ו) (סי׳ וביו״ד ה״א)/ (פ״ב ת׳׳ת הלכ-ית הרמב״ם פסק וכן כ״א.) (ב״ב

 בית של תינוקות של פיהם בהבל אלא מתקיים העולם שאין כו׳ תינוקות מלמדי

.יראה בעל אלא מלמד להושיב ראוי :ג׳ הלכה ושם .רבז

 משנה מקרא כוללת בנינו ובני בנינו את ללמדה מצווים שאנו תורה

 הכולל ותלמוד , וכתובים נביאים ספרי ״ תורה חומשי חמשה היינו ; וגמרא

 את שמביאה > שבע״פ התורה שהם ,והאגדות המדרשות ובכללם והגמרא המשנה

 , בקרושתה ולהתקרש הורה של באמתתה ולהשכיל להבין בה והעוסקים ההוגים
 ליד' המביא התלמוד וגדול . כהלכותיהן ה׳ מצות בפועל ולקיים ולעשות לשמור

 מובטח הלכות השונה אמרו וכן .כלן כנגד שהיא ת״ת מצות עיקר שד.וא מעשה

 ובמצות כתורה אותה לקיים מביא ההלכה למוד כי עוה׳׳ב בן שהוא לו

0 ובחלבה



תורד. hש דרבד,
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*מישראל אדם כל ומחויב צריך הזאת הקדושה ד^כלית אל המוביל בדרך .

 שהלני בדרך ה׳ בתורת ההולכים מלמדים ע״י או בעצמו אם בניו את ■לחנך

 והנכיאיס תורה חומשי בחמשה ולחכמם לחנכם ללמדם ,מעולם ואבותינו רבותינו

 פרש״• בפי ואגודותיהם חדל מסורת עם המתאחד הפשט דרך על הק׳ והבתובים

 :)את מקדשת האלקית בקדושתה שהתורה שמלבד .ראשונים המפרשים ושארי ז״ל

ד בלמדם התינוקות עו תה,  האמתיוה׳:;:. והדעות האמונה את בנפשם משרשת היא או

 4 אותם שמעלין עד בתורא להם ספים וכה .ומלך אק׳ ביראת טובות ומדות •מוסר

 לברור בואם עד ומפרשיו התלמוד בלמוד תורה של ומתן משא ללמדם בקדש

 iהתוררי;• את בעצמם מקיימים ומאוריהם מוריהם את רואות הבנים ועיני , הלכה

 במלמריהם.■^ לראות לתלמידים להם וחלילה ;להם שמלמדים כפי בדרביה והולכים

f קהלה במדרש כמש״ב , ודרכיהם מעשיהם לבין בפיהם אשר ה׳ תורת בין סתירה t 

 וב'<* יוחנן: א״ר בזוי׳, המסכן וחכמת מננורה חכמה טובה פסוק על ס״ז) (ש׳

 yj בדבריו ומסכן יושב שהוא זקן זה אלא , •היתה בזוי׳ מסכן שהי' ר״ע של חכמתו

ש שהוא זקן כגון ר ו ד א ו , והוא / פנים תכירו ל ר י כ  דר״ג׳ל באבות ואמרו מ

 I * בהי , לה אמר ,בו׳ הגיורית את שנשא אחד לאדם ? דומה הדבר למה (פ״א)

 ? עשה מה . בו׳ שבתות תחללי אל , ונו׳ טמאות שידיך בשעה פת תאכלי אל

 ׳ן כו׳י שבתות והלל ובו׳ טמאות שידיו בשעת בפניה ואכל עמד — ההוא האיש

 מיי ,הם שקר מתחלה בעלי שפקדני הדברים כל , בלבה הדדא הגיורית אמרה
♦ ע״ב . כלם על ועברה עמדה

,׳'■ל̂ה ברוכים ישרים דורות להקים האבות זכו הזה הקדוש ההנוך בדרך

 ני^5ממשלותוהם.ם ולארצות למלכיהם נאמנים עבדים אחיהם, ולישראל ולתורתו

הסרי■•; כפי דעתם,כ״א לנטות ורוחם חפצם כפי עשו לא והלמוד החנוך שבסדר

 ח^ר־ שאמרו מה גם ויקיימו — נ״ע הראשונים מרבותינו דור מדור לנו ד,נמסר

 J ו»ח כהנים כתורת לתינוקות מתחילין מה מפני אסי ר׳ אמר ז׳) (ס׳ ויקרא ,נמ״ר

 • טהוי*'! יבואו טהורין והקרבנות טהורין שהתינוקות אלא — בבראשית פתחילין

h ז מ׳) ס״ר, רמ״ה (סי׳ בו הכל כשם ביו״ד הש״ך כתב וכן ♦ בטהורין ויעסש

•' ומדרשים וירושלמי בבבלי המלאים רז״ל ומאמרי מקראות וכמה כמד, ועפ״י

; לשנן׳ לבניך ושננהם כמצות הכוונה שאין בעליל ומבואר מוכח הפוסקים ובספרי



ז ?*tt♦ דרכוז רו התו

 שחושבים כמו הקודש לשון וידיעת ישדאל קודות ידיעת לשם התורה ׳להם

א , הטועים ל ם א ד מ ל ן ל נ ש ל ם ו ה ת ל ה א ר ו ת ו ה ת ו צ ׳ מ ה  ו

ה נ ו מ א , ה ת ו ע ד ה ר ו מ ו מ  והקדושה הטהרה מטעם , ה ב ש ת ו ד מ ה ו ה

 מגודלים להיות הישרים ה׳ בדרכי ומדריכתם , אותם ומקדשת מטהרת ׳א

 להיות שיזכו עד דרכם לפי הטובים והמעשים המצות קיום בחנוך .;:עוריהס

 למלכיהם נאמנים / ולבריות לשמים טובים , ובמצות בתורה עוסקים אנשים

 בה שיתנהגו הקדש מלאכת ולרגל .ושיבה זקנה עד מושבותיהם ולארצות

 הקדושים וכתובים נביאים וספרי תורה חומשי חמשל' בלמדם לאטם הילדים

 ודקדוקה הקרש לשון בדרכי ידיעה גם להם יקנו ממילא > ומפרשיהם והגמרא

. והמסורה הכתובה התורה כוונת להבנת 'שערים הפותחת

 לנו המתנכלים מתחכמים מקרבנו יצאו לבבנו לדאבון שלפנינו בדור אבל

 לפאר לשבח הערימו מתחלה ארסית. בנשיקה שבידינו חיים ח״ו׳תורת להמית

 שתדחה עד ;כ״ב מקרא של פשוטו ולהעריץ שבתנ״ך והשיר המליצה את ולרומם

 :ס׳) (גינוין כמ״ש ברית עמנו ה׳ כרת פיה שעל המקובלת שבע״פ התורה מאליה

 כי שנאמר ,שבע״פ דבר*ם בשביל אלא ישראל עם ברית הקב״ה כרת לא ר״י אמר

ל ו וכה ישראל. ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים פי ע ס מ ר  בדרךהלוכם י

 בעיני שיהיו עד הקדושים רבותינו של והאגדה הדרש חלק את המקרא .בפשטי

 וקלקלו הדעות את ושבשו הלכו וכה .חלילה דכדיבא ומילי הבאי כדברי הילדים

 לשון את לעשות שהרעו עד רבים ובנים אבות של בהכם התורה טעם ;את

ת העקרי! לתכלית > התורה להבנת אמצעי רק שהוא הקודש א ת ו י ל כ  ת

ד ו מ ה ל ר ו ת ם ה ש ה ל ר ו ה ת ו א ש י רק ע ע צ מ א ת ל ע י ד י ת ל פ  ש

; ר ב  עשאו ,עבר שפת ידיעת לצרך אלא אינו התורה למוד עיקר שכל ומכיון ע

 לתינוקות ללמד הנהיגו מהם איזה .קבע מעטאדות וספרי ארעי התורה למוד את

 הקרבנות וכל ייקרא ספר את חול. של הסטוריא שמלמדים בלדך התורה את

 מלמדים ואין לגמרי מדלגים ,בטהורין ויתעסקו טהורין יבואו חז״ל אמרו שעליהם

ן .אותו כ ל ו ע ם י ג ל ד ה מ מ ת כ ו י ש ר  כלל ללמדן בעיניהם נאות שאינן פ

 הרכים הילדים יבואו לשמא ורבותינו אבותינו חששו לא שמעולם מה .לילדים

ישראל ילדי תמיד נכנסו שבאמת וכמו .הק׳ שבתורה מפרשיות לב מכשול לידי
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ניר^

מפחן על ובטהרה בקדושה המסורה אל מהבתובה ויצאו לתורה
..’שחורי :,,קלא) ̂ ומתוקות יפות שבלן הללו הפרשיות

 שנראו, אע«פ — תורה של בפרשיותיה קרא פתר יצחק בר׳ שמואל ר׳ — כעורב

 > ונגעים זיבה הלכות כגון ,ברבים לאמרן ושחורות כעורות הן כאלו
ן/ עריבות הן הרי הקב״ה אמר « ויולדת ואםי\ ,̂ן

 ג** זו שמועה האומר כל — וגו׳ ורועה דכתיב מאי :ע״א) ס״ד עירובין (כמס׳

̂?. נ׳׳ה) אמרו(מגילה ובפירוש .תורה של הונה מאבד נאה אינה זו ושמועה  מע

 לכבורלן ניחוש דתימא מהו — פשיטא — ומתרגם נקרא בנותיו ושתי לוט

 ;. רהיט מהו — פשיטא — ומתרגם נקרא ויהודה תמר מעשה ̂ קמ״ל ,דאברהם

 שאינן דהימא מהו ואומרים משיבין שאינם הרי — דיהודה לכבודו ליחוש

 גדו^'| בין שחלקו מצינו לא וגם .המעשה גוף של גנותו מפני מתרגמים

^ שאמרו דרך על ,לתינוקות אותם מלמדים ואין לומר הזה בענין לקטנים  ר

 המדלגים שעושים הרושם רע ומה —. הארץ עם כפני לאומרו אסור זה “דבי

 דבריהן מסיני הנתונה בתורה יש אבן כי להרהר אותם שהניאו הילדים
̂יר3 תמימה ה׳ הורת היא זו וכי > ללמדם המלמדים שבושים מכוערים  עינים!. ^1ן.

ז ? נפש ומשיבת לב משמחת

’ובבשחזד מהאבות רבים לב שהטעתה והמשבשת הדעה הדעה היא מזאת ורעה

 הקר^^ן לשון בידיעת רק ועומדת תלואה כלה שהיהדות > בפומבי ההנוך דרך את

התורח^; את לא ללמדם לחדרים התינוקות את ומכניסים האימה, של וההסטוריא

לתינוקוחן: מלמדים זו ולתכלית / התורה ונתנה נכתבה שנה השפה את אס כי

שפוח־'* שמלמדים כמו לכך והערוכות העשויות המטאדות מתוך הקדש לשון

ם יש לועזיות. , י ש ו ע ת ש ת א ו ד א ט מ ר ה ק י ת ע א ה ו ר ו ת : ה ו / ל  טפ
ולמול^^[ , לע״פ שפתם על שגורים שיהי׳ חול של שירים הילדים את מלמדים

לגמרי\׳] התורה למוד את שמניחים ויש / ארעי אותה שמלמדים ,לטפל הי׳ התורה . r ס, ■ .
הילרים^>? את להביא מניניהם שהעיקר ,ובשירים מלים בספרי במעטאדות רק וישפיקו

? לקרוא מאליהם שיבינו מספקת במדה ודרכיה הקודש בלשון מרובה לידיעה ן תני ל

? בכל המתחדשים חצונים וספרים עברית נשפת נכון היטיב ולהשכיל ה מ כ ש ם ו י

ם ה ם מ י א ל ת מ ו נ צ י ת על ל ו ע ד ת ה ו ל ב ו ק מ ל ה י ^ ו ש ו ד ק ה ו

:*it ״a-■■!■• • י •



תורה hv דרכה

ל א ר ש י ת ב ר ו ק ב צה6 ו ו * י י ר ב ד ל ב ״ ז ה ב רגם ח ר ו ם ת י י א י ב נ  ו

 לשון את בהם לטמא מהם הק׳ אומתנו ידעה לא1•י אהביב בספודי יותר ועוד

 הקדש,ואותם לשון שנקראת למה ז״ל הרמב״ם ר^נתן הידוע הטעם בהיפך ^הקדש

 שמא רחוקה חששא מפני שבתירה פרשיות מכמה ילדיהם את שמונעים האנעיס

 נפרזה לקריאה אותם מפקירים• כעצמם הם !הללו הרכות לנפשות הן מו.':ות

 אותם המכלה ארם בהם שמכניסים עגכים בספודי ולבם מוחם משקיעים שהם

 ? מצוה שהוא לומר נוכל כזה באופן לשוה״ק למוד על וכי — .בשר עד מנפש

 ולשניהם פיוטים שני כשיהיו :וז״ל פ״א לאבות בפרושו הרמב״בז״ל כהב דש כפי. דד*

 משני אחד ויהיו הנמאס הדבור מחלק והוא כו׳ התאוה כח מהעיר אחד ענין

 נמאס יותר בו והדבור העברי שמיעת יהי' לעז או ערבי והאחד עברי הפיוטים

 יצנ**ף אם כ״׳״ , במעלות אלא בו שישתמשו שא״צ הלשון למעלת התורה אצל

 לחלק הנמאס מהלק יצא שאז ההוא בענין בו׳ התורה מן פסוק בו שישימו אליו

 בדברים בפחיתיות הזמר מיני הנבואה דברי לעשות אפרה שהתורה ,הנאסר

, .רבנו עכ״ל •סגוגים

 היו העבר בדור לפנים אבותינו; מדרך בימינו נטו כמה עד אנן נחזה

 וזהיר ואומן מובהק מלמד לבניד־ לבחור רעהו אל איש נדברים בעצמם •אבותינו

 התלמידים שיהיו בררו ובעצמם ,שמי^ לירא מוחזק באמונה, ה׳ כמלאכת לעסוק

 על נוסף תלמיד יקובל שלא והשגיחו ,ובינתם בשכלם ומתאימים שוים הברים

 להשגיח החדר את תכופים לפרקים ומבקרים באים היו בעצמם ,המדובר המספר

 איש בית לשבת שבת מרי המלכד בא הי׳ ר .הילדים של קנקנם על ולתהות

 באזניו וישמע בעיניו יראה למען iהאב בפני המבחן על הבן את להעמיד ־שבתו

, התלמיד בנפש המלמד ועשה פעל כמה עד יכין ילבבו ,  רבים נסחפו עתה .

 /uבפעמוני שמקשקשיסלה סרסרים לה שנמצא המשובשת הדעה כשטף ־־מהאבות

 i היהדות תלוי׳ ובהן ,שלה וההסט^ריע אומתו שפת אלא לדעת לנער שאין

 שיזכה א״א של לבריתו בנו את שמכנים בשעה האב את שמברכים 'יהברכות

 ובטל. שעבר הדור של דלישנא שיגרא אלא א*נן טובים ולמעשים לחופה לתורה ־לגדלו
 ושיר' מעמודות מתוך• הנלמדת קודש לשון אלא החדשה המ^דע לפי תורה שאין ׳ומכיון

וכל I החדשה הפדגוגיא בדרך באחיו איש להתחרות המלפדיס אנוסים היי * ^ייל



 ̂ .t ^ .י

 מפלי^' למורה יותר ומפואר משובח זה הרי חדש מפני ישן להוציא המרבה

 רובם־/; ההדש, החנוך בדרך לאחוז בענים המלמדים נאנסים וכך לעשות:

 :•'’הטוררי שמרוב עד ,טבע להם שנעשה בהרנל / ברצון וסופם באונם תחלתם

 ד מלומרד*♦: אנשים מצות לבניך ושננתם מצות שנהיתה כמעט המ^דע אחר והשטיפה

 '• המלבבים ומלמדים למורים — הפקר נעשה החיים דרך יצא שממנו החנוך

 ■'! בדרך ללמדה בידיהם התורה שנפלה ומכיון !מדבריהם בסלסול יותר

 זרל', של חנוכם את ולהעמיד ה״ו כלה לבטלה או למעט^דות טפל ולעשותה

 מורי• כן נם נמצאים / הלעוזיות הלשונות בדרך עבר שפת על רק כמעט ישראל

 1התלמירים^ בלב מטילים בעצמם שהם > בדרכיהם וטקולקלים בדעות חפשים !שקר

 .■. ובהשגחת ובנסים והמסורה הכתובה שבתורה האלקית בקדושה הכחשה של ארם

 י שרוב<> מפני 4 כאלה מורים בבחירת העליונה על תמיד האמהות ויד ;הפרטית ה׳

 על.̂־ המ^דע! בידי שבי והולך הנמשך רעהו אחר איש וננררים טרודים, האבות

 .;1מתו? חנוך > טוב אויר ,נאים סדרים בחדד שיהיו :האלה בימים משגיחים הכל

 המורריץ■ של תפארתם תהלות יתנו שכלם בכדי ,החדש הטעם לפי מסולסל

 -’האמתית בטהרתה תורה בו שילמדו והיסוד העיקר על להשגיח לא אך ;והחדר

• בפועל המצות ושיקימו / ומוסרי דתי בחנוך הילדים בו ושיתחנכו

 ;׳■ישריט הורים כמה נפש דעת מבלי «■רע להנגך ילדים נלכדים כעוה״ר .

 י ׳ בניהט מבעם תבהינה עיניהם פוף שפוף ! לעשותם פקודיה ונוצרי תורה שומרי

 וירגי^י שידעו מבלי , נפש בשאט הדת קדשי כל מחללים ־ מעט שכשיגדלו
 דבריי; לקיים השכילו שלא בזה בניהם בנפש הם אשמים בעצמם כי > ההורים

ג אתהלך ונוי, המ-ם נדרך אשכ-לד, ק״א)שאכר! (תהליס החסיד המלך נ ל ס ה  ;’נ
לו ל׳־בר. אד־,י כנא־ני עיני ונו׳ ביתי נקרב הו  ישוהנץ, הוא תמים בדיך עמיי,

 ישר'^ אבות אנו רואים קרובות לפעמים י ונו׳ רמי' עעה תי ב בקרב ע- לא

 : וקלות קרירות לפעמים שמכניסים ויש , ומצות תורה עול מעליהם ם פורק

^ < כרצון ולבסוף באונם מתחלה / בראשים להם שמנענעים האבות כל-

 'דרו«״ תול למורי מורים על ונם בהם. נדמסים ומוסריה ההורה וחקי דרניהם,

תה. של הרע יצר בהם ישלוט לבל לב, ושימר. עין פקיתי. ס מ׳' ה שבר. יאםם.ת

;‘אתוזנו־ג בפיו,על ושנורד, לבו לוח על כר.ונד. שהמינוי, מורה פסולי,- נ־ץ



, ,, דרגי*® .
T””̂̂ ’ תורז*•־ לאחריתם לי ל

t'^’ (פרשה■ ^קרא ̂ ^ הישרים האבות ישימו לא אם סוף סוף

ל׳פדטג בנר את יבמסר ונו׳ ^ ̂ .’,עליהן? תהא מה ודת

‘אלא ראשיו מחינ נמצאתי ^כשיו מקומות/ ובכמה
̂- אני אם :אמר אותו שונא והי׳ אין קטנים אין - ^ ר׳יי

ת מי^ והוא ממנו יונקתו מושך הריני ̂ן אלז I רה1' א

םר*■ .שנינתו משרה ,.יר׳׳ד ̂ א° ׳ חכמים אין תלמידים אין אם !תלמידים
״ הקב״די אין a. ...... י .

״» י*״ / תורה אין ^.............. ״׳' והו» ממנו יונקתו מושך הריני
םר*■ .שנינתו משרה ,.יר׳׳ד ̂ ׳ חכמים אין תלמידים אין אם !תלמידים

י י jpii אין A< י
׳י מדרשות ובתי כנסיות כתי אין תורה

ד—עשה ŝ . . וב^י כנסיות כתי ונעל עמ t̂̂יו י תי עלב ׳’° ובתי כנסיות .: לתורתנו . ־״“׳
. , ,jלעשות ״ /

■ תינוקי פיהם בהנל וקים ומד י רי ו צ מ ש ראינו■ מצאנו לזאת אי

י '’’י׳’ י בתורה׳ בניהם את לחנך ^ ^'

נהוגיס הם בטרדותיהם רועים ^ ^י׳^'י ״
י ללים‘^.• * ׳ טוביה ובמעשים ובמצות נ הזט^ המנהג נ

ישרים מפלת בספרו החסיר ם^יי׳° של בחנוכם ונגררים
ספני ^ןא ^ המביעות מפני , לב ושימת עין פקיהת מחסרון

׳ רם זמן נעיונח להוציא ^ ^ בהקדמתו
̂ העבורר• תכבד ; שאהל ופשיטותם הדברים פרסום
/ יתנו לנל ^לל מעצת שזה : וז״ל אמר ב׳) (נפרק ^ נו'

^ ־׳׳‘ע- .ממש היצרדר עצת יא * ^ מייםין שהי׳ / האנשים
^^לבם ‘התבוננוי מפל להם להפריע משתדל הי׳ ' ' שראיתי* האלה ^

®י ויש עיניהם שיפקחו אלא tn צריכים וכלום

,״וכה .^•פצוה ^'^ לפרס®® ו התורה ״יתשי ״ םי
' ו חוס׳® חמשה ,יניו י

̂,ל ללמי מישראל אחד כל א)'שמחויב ' ׳ ̂•׳ ^ ושארי ^ םי מ
י 6ft1b שיתרגל די׳l 5 ר׳י^י 'הפשפ פי על וכתובים ונביאים

טהלזולד• הנובעות תלר שיסכים כאופן / ראשונים ־;

ת/ כאמונה , ד ̂'***̂* נמימ* ו ^ *̂'*̂ שעיניו ההל^נר ^^*תור *'̂*
ד , וכתובים נביאים ^מדים '■ י וללםי ללמוד לשסה^ ^^^ל , בי

'̂ להם בלבנו ותן אהבה מברכת יום סכל פתפ^י^ים



i4ה ב ר ה של ד ר ו מ

יסור' ^ך/
מפור ד כל את ולקים ולעשות ^̂׳ נ * ° שהוסב s באהבה הורתך תלמוד ד

שי ולחם ן זז״ל , ובשד לחם יכנהו י״ג) <ז< (פ״ד ־התורה ^ הוא ונ
‘ תחלי*

ארם של דעתו סיישבין שהן ט* הטצות משאר כהם וכיוצא והמותר
 לנחול

לגחיא:
 כי' הזה העולם לישוב הקכ״ה שהשפיע הנדולה המוכה שהם ועוד

 בניהם את להכנים מקדימים זריזים אבותינו היו ולפיכך עכ״ל. .העוה״ב

נ ולא נ י / •  להתחלם אין ולכן *, ךא5בם שישתלם ^ןן •

̂ ׳ לם' / רואות המומחים והמלמדים האבות שעיני מה לפ• אלא

 1,האב יזכה אם והכשר הישר החנוך כדרך .ושכלו הילד כח

שלא מפני ואם טוב/ נ־,־, חיל אל מתיל כה ולהוליכו לגמרא בנו .את

; יוכל לא אחרוה מניל*ת מפניאו הגמרא הכנת הכן מוח

.. והנביאים התורה הרי בידו/ עלתה ולא הכניט או / לגמרא
י '

הדת/ האמונה בקדושת שלמדוהו ■ הפתוח■ לכל להיות וכשירוהו ו

 מצו שומר ה׳ עוכד להיות יראים כספרי ולהסתכל שו״ע מקצור הלכות

. מסלטדיו שהורגל וכפי ,וידיעתו כחו כפי ותום

n ^ ״׳ א־י ג

: Q ־*•ליראי וידועים באמונתם למומחים הנודעים מלמדים אחרי לחזור'*'

 ב״^:.'] את שיחנט בהם בטוחים האטת שיהיו דרבנן, ובטלי במצות מדקדקים

* וחקי כלך ובאהבת מוכות ובמדות כמוסר ,שמים ויראת תורה באהבת
ט והמנהגים המצות במשמרת הכנים את /רגילל,־. ד.ו‘. ̂ בני^.■ ננון ̂ דרכם ל

<0 וכדומה, ונט״י ובתפלה יש״ר ואמן אמן בענית ,הגיהנין לדו^ י

’ »מהן יטרו לא יזקינו כי שגם עד קים לטבע בהם יהי׳ כמצות

י
Q 4 זפן לשמור לתורה! עתים לקבוע אדם כל על שמצוה כשם 

ר, ותפלה ט צ  : יי'* צ ם כן וכיחיד, כצבור הנעשות המצות לכל ולקים ולעסוק כ

ה כ ו ה ד ו ו ר ע ת ו ל על י ד כ ח ש א י ד ק ה ת ל ו ע י ת ו ת ע ^ מ ;^  לפין

ח י ג ש ה ל ך ו ו ג ח ! כ ו י נ ו כ כ נ ח ת י ך ש ר ד ו כ כ ל ה ה ש  אכוח'^^■ ב

ו נ י ת ו ב ר . ו ם ל ו ע  • מישראל נשתכחה שלא ולתורתנו לנו שעמדה והיא מ
ט שכעוה״י ובזה״ז,  על יותר עוד מוטל והמכשילים, המכשולים ר

ד ה ז ה ל ד י מ ל מ ו מ נ י א , ש ן ו ג ' מדדב!) כלל ט שאין הלמוד ומסדר ה



תורוז של דרכה

 ולהשגיח לפקח רעהו אל איש נדברים להיות ה׳ יראי כל על והחובה .ייתורה

 $ שרות מרות בעלי > הקרש במלאכת אומנים ותיקים מלמרים שיכוחרו זה ל5̂

 עם חד הילד בנפש לטעת הנצרכת דעת ראשית היא ה׳ שיראת ויבינו! ̂*יידעו
 אמר ש זבו הזה בדרך ורק .מצותיה וקיום התורה כשביל שילמדוה •התורה

• אתפאר בך אשר ישראל לנניהם.״

H ני היטב: האלה הדברים את לבאר מצוה ולהמונים להאמהות גם 

 ̂ והד ם ד המג על ומצוה הבנים. של יהדותם תלוי׳ והכשר הישר ■כחנוך

 ב בחנוך ם ההור של ההשגחה נחיצת את דרשותיהם לשומעי לבאר »-הישרים

• מעולם אבותינו בה שהלכו בדרך דוקא תורה •כתלמוד

 בניהם את המדריכים לכל תעמוד לבניך ושננתם הגדולה המצור. וזטת
ה כ י ד ל כ . ש ה ר ו  ו ש ורב ה׳ למודי בניך וצל בהם: שיקוים ת

 ה׳ ישועתך שברתי מכשול. למו אין תורתך לאוהבי רב שלום •כגיך.

~ .עשיתי יס^וותיך

♦ פרוזין ק חופ פייגשטיין הלוי מוהר״א בהרה״ג אלי׳ נאם

♦ טעלז חופ״ק גארדאן אליעזר ונאם
.במינסק מד״א ראביגאוויץ אליעזר ונאם

.ליפנא חופ״ק זלמן שלמה אפרים ונאם

י בילסק חופ״ק בנציון ונאם

• המ׳ץ גאוני רבני ,גראדנא

.הוראדנא נפ-ק ם-ץ שפירא שלסה אליקום ינאם

.ל הנ ק פ ם*ץ זלה־ה ה ש ם נ״ר אברהם מאוס

הנץ• מרגליוחם.ץפ.ק זאב גבריאל מאם
!מלל״ד• 1 י ם י נ נ ם׳ הגאון בהרג זרח זנאם ־
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■■;׳. ‘ *) והגליל יעליסאוועטגראד החופ׳ק ברלין חיים ונאם

■ . ווילנא דק״ק ומ״ץ מ״ם לעווין נח מאיר חיים ונאם
אל ונאם . חי ל י כ טיין הליי מי ש דק חופ״ק עפ ארי אוו ץ ‘ «ג

ק ונאם , ח צ ער י ג בעה״ם רב מלפנים בלאז ר מ ר ט ע ̂ # פ

ק חופ׳׳ק ידצשע ונאם ; . זארי

ק ונאם ח צ קב י ע ק בהרש״ל י אווי עז חופ״ק ראבינ  ץ‘ • פאגעוו
א ונאם ד הו ר הצדיק בהרב ליפשי^ן הליי י ז ע י ל  - ‘זצללה׳ר• ן מ פ י ל א

ש חופ״ק . ט ע ר ע 4 מ

־' .איישישאק חופ״ק זוגדיל יוסף ונאם
 ״ בווארשא מ״ץ פייגענבוים הכהן ?״ל ברי״א יצחק ונאם
 . הדש זאגער חופ״ק ריף ליב יהודא ונאם
■ .סלאבאדקא חופ״ק דאגישעווסקי משה ונאם
ע מדה אמתי בהנאון משה ונאם ש ו ה , זצלל״ה ק י ז י י א י

.ריגא נק״ק החונה

.קאברין חופ״ק אטלס מאיר ונאם
ה ונאם ש שפיר^■ ז״ל ב לי מוהר״א כהגאוז שמואל מ

באברויסה חופ׳ק
.ישן זאגר חופ״ק ברוידא הירש צבי ונאם
.מוואלאזין שפירא רפאל ונאם
שעדליק חופ״ק בער שמעון ונאם

 זנפל !המועד קדושת עליו לחלל ,הזה והקדוש הגדול העגין קדושת הוא כדאי *)
 לתקנת השוקדים מושטתיהסי, מקומות בכל ותורתו* שמו מחושבי ה׳ יראי לכל אני חבר , ונפשי לבי

̂יל , האמונה יסרון שחת מרדת ילס5לה חקא* בז שאין פה הבל ישראל, בני ילדי  ר
בם תלד יהא הרבים וזכות , הרבים לזטת , נשמעים דבריהם שיהי׳ ״ בעזרם יהא המקום

̂'®! ׳ לספירה ג׳ יום החתום על נאתי זה ועל ̂ק ל }הנ״ל • ל*



ה ב ר ה שד ד ר ו טת

 שהוסיפו שליט״א הגדולים הגאונים הרבנים מכתבי ואלה

t תורה של בדרכה האמור לחזוס ה״ה דבריהם

. א. .
 בםאסרם > פרגונים אמונים ארםנים> ידי מעשי לתרופה עלים ראיתי י

״ של ־#ררכה ה ר ו שליט״א. הגאונים הרבנים מאת ת

 מקלקול לבבו יתפלח המבין ובל יבהל> בדבריהם האמור את רואה כל

 בתורה כאשר ̂ ומתמעטים הולכים הדורות מה על עוד נתפלא ולא ״ ^זזחנוך
 עשתה מחנכיהם יד כי נודע אכן .הענינים ובכל ,׳ה ויראת במוסר כן < •וכמצוה

 ,תורה מפירים רבים אחזים עתה הנה מלפנים נמצא אשר אחר אחז ותחת !זאת ■

 ואנא הנעשה, את .ויודעים ראו מאשר בארובה בדבריהם יצאו הללו ■זהגאונים

 אל לבבכם שימו ̂ שי׳ אחב״י מכבוד אבקש אתחנן ,אחלי ,אבתרייהו אענה ׳מה

 , I והמצו ההורה פי על ושיהי' בניכם חינוך אל יביטו ועיניכם י ש״י הגאונים ״דברי

 J בסיני נתנה אשר — היא ה׳ תורת כי .להתלמד הבאים להבנים 'להסביר

 היסטאריו כסיפור בעיניהם הלמוד עוד יהי ולא המוסר, דרך על ■ולהדריכם

 יבינו אז .בלבבם קן ימצא ר׳ ויראת ומוסר ,ולהשכיל להבין לבותיהם יייכוננו

 ,ית״ש ד לאהבת לבבם הכון אז ,מדות ובעלי מומר בעלי יהיו אז 4 די ־^תירת

 וכחםץ ה׳ ירא* כל כחפץ ,לתפארת יהי׳ ישראל ושם ,הודו ירום מלבם "',ל^יהבת

. . נענה

 P'oS תרס״ב טבת י״ג ב׳ ליום אור הכעה״ח ■

jp אור^ ׳׳ j ווארשא ס״ק ללון.

ס וי ל ך, י ן י י .לארז אבד״ק מ
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ה18 ב ר ה Sr י ר ו ת

; ■ ב.
w  •ra פינסק—קארלין תרס״ג טבח ד,׳ א׳ . '

ה כהמאמר עיני ושמתי מועד לי לקחתי כ ר ״ של \ ה ר ו ; זזרר אשר ת

 . מה־■■ אק כי וראיתי התבוננתי .בישראל ולהפיצו ביעקב לחלקו דורי.נו נחלי והט

 ■ ע'למ* לפקוח עליו להוסיף יש הרבה עוד ולהיפך > הזה היקר מהמאמר לנרוע

 להסיר בפרץ לעומרי המתאמריס הנעורים יתאמצו איך ולהתבונן לראות עורות

 , ואשר^ ,ובמים באש באנו למענה אשר הקדושה התורה מזאת הקדושה מעטה את

א. ב:שראל אשר החיים בח היא  וספורים*:, הימים דברי קיצור ספר ובדמות סב

; בית של תינוקות לפני למוסרה יאמרו ן י רב ו ו א נ ך ל כ ן^ ש  עלתו

I ו נ י מ י ב

מאד~-. ימאד , הזאת הטובה מחשבתם על הרבנים גדולי המה ברובים

חי עצומות בעינים והולך בפרנסתו הטרוד העם לב על ולדבר להשכים נחוץ  . א

̂■ נכנסים הלב מן היוצאים ודברים ! בבקעה כבהמה האלה החדשים המנהנים  ,■ א

ה בהמאמר שנציל וכמה הלב, כ ר ״ של \ ה ר ו ע ת ו נ מ י ל ל ל ו  ’בני^ ע

ל א ר ש ת י ט י ש ם מ ד ו מ ה ל ש ד ח ! ה ה ז ו ל נ ה טרדהוטרחה•- לנוכל כדאי ו

^' דברי את גם להמאמר לצרף הדר״ג של ובאפשרי !בעזרנו יהי׳ הטוב וה׳ ;א

 חולש^ מפני ורק , הזאת החדשה למראה כמה זה הנשבר מלבבי היוצאים

 והנני"' !ישראל בני כשערי גלוי׳ במחאה לצאת יכולתי לא זקנתי לעת בריאותי

’ונפש׳י עמהםבלב תכון וידי לזה. ארצנו רבני גדולי נתעוררו יאשר מאד שמח

כה״י♦* ח״ש ובברכת בעתירת ישראל בני פליטת שארית על ירחם הוא הטוב וד׳

;קארלין pw פריךטאן דוד

-



ה כ ר ה של ד ר ו ת

ג.
ה בע

y:.;.‘' לד׳' לעשות עת משום אשר יהיו, הגאונים להרבנים מוגה ונהזיק ביאו 

ד במהאה יצאו ';'ייייי״ק ג י נ ש ו ת ע כ א ל , ד׳ מ י י מ  בניי ילדי ומורי מלמדי אלה ד

y ■ והצבר■ !והגמרא וכתובים נביאים התורה למוד היים מים מקור עזבו אשר .?ייאל
י לדת ״ ■ ,a באו,בפרשיווג מקרוב בהוברות תלמידיהם עם ללמד נשברים בארות .ם

על. העמידו בניבם את ולמדתם- ומצות רוהם> על העילה כפי מתוה״ק ;,;^סקומעות

ק ועל קדשינו דת על והרד הירא האיש העברית,-ומי השפה ידיעת על י
על• לדסיסים לבו יתפוצץ לא אשר ותורתו עמו לדי נאמנים שיהיו כנינו ::

ה ל ש כ מ י י ה ^ ל ו ד ג ת ה א ז ' פליטתנד שארית למען תיל לעשות עוז יתאזר ולא ה

. צאצאינו♦ בהרב גתלתינו שארית חלילה תכבה לבל מחמדינו ^-מכל

לגדל׳ ! שיחיו הגאונים הרבנים דברי לכג •לבבכם שימו היקרים אחינו ע״ב ־ ■ ;

 נביאינז התורה בלמוד משהמורשה לנו שצוה התורה מבועי על בנינו את :.ילחנך
ורב ד׳ למודי יהי׳ בנינו וכל עולם, ער ולבנינו לגו ייטב ובזה וגמרא; ,■וכתובים

■' • ישראל. אל ,״לום :

הרס״ב. שנת אייר דר׳ח כ׳ ה׳ יום הכו״וז

קאוונא חופ״ק ראבינאוויץ הירש צבי
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ד.
; p"th תרס״ב הראשון כחדש לובלין בע״ה

ה הקונטרס על בהמשך כ ר ד ״ של ״ ה ד ו  את ^ני גם מהניע אכלא לא ת

 לא הדשית צורות ולבשו צורתם שפשטו קודש למורי סדרי על לבי ־דאבון

 וסדרים משטרים חקות למען' נפרדות מעט^^דות מלב ונראו ;אבותינו שערום

 נל סדר בל ולכליותינו ללבנו קרוב אנחנו נם האמנם .באו מקרוב חדשים

 קדוש ממקום ,נאמן בסים על וקיים חי > נכון שהוא אותו אך אבל ,משטר

;אילן וקלא תכלת הרכבות לעשות ולא / מוגש טהור <כלי1 לוקח

לרגלו גר האמת אשר לבל חבר אנכי גם והייתי

זצ׳ל זאב דוד טוה׳ בדגאון ליבשיטץ ליב הלל
לובלין חיפ״ק

f

 וכתובים נביאים התורה את יגזרו המעטז^דות בעלי כי > מאד חולי רעה זה נם

 לזרא והיו בקדשים מום יטילו ובזה וכדומה; מדעי ,היסטארי :לחלקים ונתהוהו ■לגזרים

 מלה ומכל ;מרובות והלכות מועט מקרא שיש המאמינים ישראל אמוני -לשלומי

 תלי וקוץ קוץ כל על דורש עקיבא ר׳ הי׳ וכבר ;דינים גופי לכמה תורה תצא

מיועי׳ ברורים כולם אהובים בולם חלקיה , תמימה ה׳ תורת הלכות של תלים

עשו כה הלא .עתיקים והדברים — ;ומשפט חוק דבר יצא ומכולם נתנו אחד

 לפרוזדור עולמים חמדת את עשו לא ,כתולדה אב החליפו לא ,מעולם אבותינו

 לפניהם נסע דת —אש עמוד בידם• נתקיימו וזה זה כן ועל השפה> ללמוד אך
• בשנים אלפים וילבו נסעו גלאורו

.r-'

t•:

י'?

■e

&
'%.י.

hV׳
.., # ז

:-,'V

I
i ' .



ה כ ר ה עי* ד ד ו את י

סז ב

ה.

ת ן ו ק ו נ י ל עם ת א ר ש ם י ר ה ו ק , מ ה מ ו א מבועי בהשתלםעל בי ה
המה הם באמת! ויראה תורה בני היותם ער ויחוננו יגודלו ובזה והיראה 'תתורה ,

J היודעים המה המקיימים, המה לרור« מדור דתה״ק השומרים המה ישראל, *עם

 ישראל עם .הוא ישראל בית יחדיו וכולם > ויכולתו ערכו לפי אחד כל אותה

 וכי i דתה״ק שמירת הוא וחייו נפשו כל כי התבונן אחד וכל ! זאת ידע ׳כילי
 אך ■ ומטרתו תקותר יסור כל וכי . הכנים ושמירת בחינוך מסורה דתה״ק •מפלטת ■

 נתן נפשו אב כל וע״ב ;קדש פרי מעשות ימיש ולא ייבש לא ששורשו הרא זאת ,

 יסוד בולם כי > בידם עלתה ותקותם — > בקדושה ולשמרו התורה ביסוד בניו 'לחנך •

 המה ,אתריהם שנאו לדורות המורים והמה , הבונים המה , ישראל גכנין, ־להם ,

* יתפאר בו אשר ישראל אחריהם בבניהם לעולם, נשאר שמעשיהם

 התחילו האבות כי ,בעמנו נתהוה חרשה כבירות לא בעתות כי אבל

 שמירת ומעם , תורה מעט בבניו, שהושרש טובה ובמעט ! במועט להסתפק

; ואמרו הסתפקו—* שבהם, היראה  נתמעטה לרור ומדור > ישראל עם נדלדל די

 להם אין וחלק > טוב בניהם זנחו שעברו שלשה שנים ובדורות !דתה״ק ששמירת

 ,ידעו לא מתורתנו ומאומה ישמרו לא חומד כל גם כי ישראל, כקדושת ־עוד

. בה להם אין '^לק‘

י ב ק י ץ ו ר פ  אך אשר הוחרבו רבות ומדינות >והולך מתרחב הזה ה
 ־ , אלה מתרבים במדינתנו וגם , כשלימות דתה״ק שומרי מועטים שמה ־שרידים

 באהלולא גם בי—אחריתו, יראה ולא התבונן, לא ישראל הם וטובים כשרים ־גם

 בניו בני על יתבונן שלא ומכש״ב , והולך מתפחת דתה״ק ששמירת יראה

 , לחשות עת לא לכן דתה״ק; משמירת הרבה יתרחקו כי מאד, רע ־שאחריתם

ן כולו> לעם גלוי האלה הדברים להודיע והחוכה ע מ ו ל ע ד ר י ה ז ה  ל
ם ת י ש פ ב ג ^ . . ו

כר .ואבדון ממכשול ולשומרו לאדם להאיר , אוד וחורה מעות גד בי



2tה כ ר ה של ד ר ו ת

 מה■ / בעולמו חובתו ידע y והפטור החיוב ,והמותר האיסור ,התורה בידעו

 חומר ובידעו —,להשמר איך וידע ,לעשות לו שאסור ומה > לעשות שמחויב

 לבחור־ לטוב, ולהזדרז מרע ויחדל תעוררהו זאת הלא , דבר כל וחומר האיסור
 לאי• ואם , שישמרם היתכן —, הדינים ידע לא אם אבל ! ממות ולהשמר בחיים

 ואושר העוברם ורעת חומרם ידע לא ואם > שיקיימם היתכן — המצות ידע

 שנונים הדברים יהיו לא ואם מרע, ישמר ואיך יתעורר איך , ושומרם הסקיימם

 עיניו ואם , תורהו ומה תזכירהו מה ,לבבו בתוך חרותים —’ במוחו ומושרשים

I V מננף ינצל איך שלפניו המכשולים רואות אינם

 שקידת;ושבע״פ שבכתב התורה בלימוד לא אם —תמצא! מאץ והחכמה

א כאחד שניהם > בע״פ נאמר ופירושה כתובה היא אחת תורה ,התלמוד  הו

 ומשננם־ בבניו הנוטעם > והדינים והמצות האיסורין נאמר בהם > והמצור. התורה

 ולר״גות לשקוד בניו את המדריך — לבדו לד,ורישה דתד.״ק השומר הוא > בלבותם

 בעולמו חובתו יקיים ובזה > ולקיימם לשמרם העוז להם ונותן המחנכם הוא ,כד.ם

 הוא הלא ,התלמוד שקידת את בניו את מללמד בד.מנעו אבל ,דורותיו בשמירת

 ידעו לא הלא שבכתב ההורה את נם כי ! כולה התורה ידיעת את מהם מונע

 לדעת מניחים אינו כי דתד.׳׳ק; של המצות קיום את מהם ומונע מאומה,

 כלל להם ירדו לא שחלק כניו לבני וגורם והדינים! המצוד. והמותר, האסור

 וטעם ,מתורתנו מאומה עוT לא האלה אבות — בניו הלא כי !והמצור. בהתורה
 מוב^ לבניהם לד,ורות דעת לד,ם ימצא ואיך מעולם, טעמו לא הלא חטא יראת

לשערד,. ידע שלא רעד. לדור, מדור המתרבד, רעה לדורותיו שגורם ונמצא

 אומניות״ בעלי הרבה אנשים אנו רואים הלא כי לנפשם! האבות יאמרו ואל ■

 ישראל כשרי הם וט״ם — מועטד׳היאו בתלמוד ידיעתם שכלם ערך לפי ואשר

 תי׳ וברצונם •ה׳ יראי המד. הלא תליא, דלבא באובנתא הכל אכן הם! וטובים

 םגרל'ם הם הלא התלמוד שקידת לקבל היכולים בניד,ם ואת — בתלמוד לשקוד גם

 אלרי■ כן לא אכל — ;ד' לתורת הם ושלמים ,עוז בכל התלמוד בלימוד אותם

 לימודי :לא גם די יש כי — כדעתם !ברצונם מבניהם התלמוד לימוד המבטלים

מתורה דעת חסד הוא ונמצא — הבן, בלב נשרש הזה הרע היסוד כי התלמוד!



ד כ ר עיןורזן ?*er ד

 לאמ לאט הם וחדבים דחה״פו ביסוד והולכים פוחתים דורותיו ובזה ויראה,
♦ ותורתו ישראל מעם

 הביאתם התלמוד לימוד מניעת כי ,להם שעלתה מה רואות ועינינו

 מעט כקיבוץ חדשות! מעטאדות להם ועשו שב,,^ב. התורה גם ללמוד חילי
 רתהייק ואפס — יראה ואץ תורה אץ כולה! התורה את פררץ מהתורה! פסוקים

ד איש, לבב על העולה ככל חדשות להם בונים למי; ה י מ ד ר ג ר ח נ , תו  ה

 את הם ילמדו זה ומה להם! האלהאץתקוה גםהמחונכים אחריתם! יהי׳ זה ומה

וקיומה. בלימודה תורה עול בפריקת נתנדלו הם גם כי גניהם,

ומטהרתו — אדם של ולבו עיניו המאירה ,אור ותורה מצוד• נר כי
I

 העדינה לנפש !בחיים ולבחור הטוב את להבץ !קודש במקום ומעמידתו ומכשירתו

י טובה; תבץ לא והמזוהמה והמנוחה! המרגע זאת הגה ה או ת ו א ה ל ש ו  ב

י י א ה ו ת ו א ה ל מ י ל י ,כ ו כ א צ מ ם נ י ר פ ו ם ס י ו ח מ ם ה ת ע  ד

ם י ל ד ת ש מ ט ו י ע מ ה ה ל ר ו ט ת י ע מ ה ל ה ו א ר ר ! י ו ק מ ם ש ה י ד ו  ד

ם ת ע ד א י ו ם ה ת ע ר ת מ ב ש ח ם ו ש פ ו נ ר ו ע ם ש ה י נ י ת ע ו א ר . מ ב ו  ס

 מתהללים הם בפחזותם כי בושת ידעו ולא הקהל לפני דרך להורות באים הם וכזה
ם. ו ; הישרים אחינו — יבנעולםהםמתפארי ר מ ש ם ה ה י ת ו ע ד ר מ ע נ מ  ו

ה ם א כ י נ ם ב ה ם מ ה י ר ב ד ם מ ת ר ב ח I ו

 המדריך לאב ואשרי , אבות כמורשת התורד• בשקידת המתנרל לבן אשרי

• ימעד לא ורגלם לעד יכון ביתם כי , כה

סאלאוריציק הלוי חיים נאם
♦ דליטא—בדיסק התרס״ב דחגוכה n כ׳ יזם



ה ב י ז שי* ד ו י ו עמ

w לאט הם והרבים דתת״ה» ביסוד והולכים פוחתים דורותיו ובזה ויראה, h 
רתו. ישראל מעם תו ו

 הביאתם התלמוד לימוד מניעת בי .להם שעלתה מה רואות ועינינו

״4שב., התורה גם ללמוד חדלו  מעט כקיבוץ חדשות! מעטאדות להם ועשו י
 דתה״ק ואפס — יראה ואין תורה אץ !נולה התורה את פרקו !סד^ורה פסוקים

ד איש, לבב על העולה ככל הדשות להם בונים למו; ה י מ ד ר ג , נ ה ר ו ת  ה

ה הז ס  את הם ילמדו זה ומה להם! תקוה אין האלה המחוננים גם אחריתם! יהי׳ י

וקיומה. בלימודה תורה עול בפריקת נתגדלו הם גם כי בניהם,

 ומטהרתו — אדם של ולבו עיניו המאירה ,אור ותורה מצוד. נר בי

 העדינה לנפש בחיים! ולבחור הטוב את להבין קודש! במקום ומעמידתו ומכשירתו

י טובה; תבין לא והמזוהמה והמנוחד.! המרגע זאת הנד• ה או ת ו א ה ל ש ו  ב

י ו א ה ו ת ו א ה ל מ י ל י כ ו כ א צ מ ם נ י ר פ ו ם ס י ו ח מ ם ה ת ע  ד

ם י ל ד ת ש מ ט ו י ע מ ה ה ל ר ו ט ח י ע מ ה ל ה ו א ר ר ! י ו ק מ ם ש ה ד״  דג״

ם ת ע ד א ו ו ם ה ת ע ר ת מ כ ש ח ם ו ש פ ו נ ר ו ע ם ש ה י נ י ת ע ו א ר , מ ב ו  ט

 מתהללים הם בפחזותם כי בושת ידעו ולא הקהל לפני דרך להורות באים הם ובזה

נו—ובגעולםהםמתפארים. חי ו ; הישרים א ר מ ש ם ה ה י ת ו ע ד ר מ ע נ מ  ו

ם את כ י נ ם ב ה ם מ ה י ר ב ד ם מ ת ר ב ח I ו

 המדריך לאב ואשרי ! אבות כמורשת התורה בשקידת המתגדל לבן אשרי

«ימער לא ורגלם לעד ינון ביתם כי , כה

►
סאלאוריציק הלוי חיים נאם

.דליטא—בריסק התרס״ב דחנוכה די ב׳ יום

"4 ■ » <
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כע׳ח
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:י • לגן הוגד קשה
כתפוצות.־ והמורים המלמדים בבתי סחיש ניאה ע ^ חלק

 ״,; להנז. ויקחו ,וכתובים נביאים תורה — יזיה״ק מעט^ף^^ן ספרי בחרו אשי
'־ ,ברביי ולהלעיטם הנעורים כני עם וספר שון ̂ תורוז חת

.׳ • ׳JL הודי- הנסיוו
׳• ♦ ׳ ■

», לנו הורה. הנסייז . . ״ .

תוה׳ק משדי יינקו אשר החניכים ה 1 סורח • .
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־ ״ ״ ־ " ; \ * ״*■ ״ י ״ ־ י ־ . ™ « ״ , . W
■ בחרדירים ישראל בית עם רבבות וחנכו י

ד ל ש כ מ ה ל
- ח גדיד.״ י י ו ד נ ה
. יי• l חקף, י׳רולים ת א ז י ה ד א

״ כ י י « ^ 'יייי י . ״ נ י י י י ו י י לג שטו ישראל ילדי יח־-ו ״
זר5גםא וביחור בספר דבריהם •עריכו *ורה״

■ ־ : י ״ ״ י ״“׳ . ״ - ! ״י

ה״ *־ גמאב וביחור בספר דבריהם ■u <י י

°’'0את הלוח ״ י‘ו’\ י הס ע ררביהחניד קצות ידעת טעם .יגיי
״י “ ’ להטנית ' ^ , ע^^ י לבל — יתרגש לא רגש לב לי י י כזד ״ ' ׳ "״; ” לזו,!:‘*״ ״״" ״

’'^ ד ^ ־ ״ ^י ״י ״י ' ם ^ ' ו״ל תנטיגי דברי להוניי , ״חיי
ביב תרעו ואל תגעו אל ׳ יב(״ ת ■פנהן 1

יו לא אשר הישרים.והתמימים״ אחינו הכניס גיר

• ׳ ״ ״־W־״ : י , ■ י » ז «״ ״ - ״ * ״ ״ - r t,י ״
גבון בלמוד ,פה ושבעל שבכתב יתורה ^

ûf* .;



̂י . . חודו? שי* דרבה י
̂י■■ ■ ■ ! !. »   i-jn—■■ ■■י<

 בתגדלו נטרם המקרה ביד לעזבם לכם חלילה כשרונותיהם. לפי כגמרא קים

 דרוש לכן אשר האלה< בימים הסוערות להרוחות לב שימו כהלכה; וגתבכרו

 i מבריא מזון ואוצרו בילקוטו ולהכין הצעיר נפש עוז לאזר יתירה התאמצות

 לעכור ואמץ כה די כידו יהי׳ למען הקדושים, חכז״ל מדברי ולחכטו לגדלו

 פי על לחנך כן עושים אתם ואם ! ומשכריו גליו כפני ולעמוד זועף ים ארחות

» ד׳ מדרך יסורו' לא יזקינו כי נם ז׳׳ל חכמינו דרך

 ימצא עמנו זקני מלב המתפרצת אנחה אשר תקוה מלא כלב חותם והנני
 i כלבם יכנסו הלב מן היוצאים ודבריהם ישראל אמוני שלומי כלב קיל הד

 ד׳ ודבר ~ פה ושבעל שבכתב תמימה ד׳ תורת החיים עץ בסנסני לאחוז
, . לעולם יקום

וזרם״ג שני אדר ח״י הכי״ח

גראדזעצסקי עוזר חיים
.ווילנא



ן שי* רו תי

גע״ה

ז.

׳ עם כביי ייל י הדב י
° גי״־י ׳ תג פאטיניס . "" תיי תוחז הקתשה נ

מטעי .למאמעים ראש אברהם כני , אתניס זרע
מסרו שבים אלפי זה למורשה לנו הו^רה • בפשס

.עולם ער אתריהם לבניהם בקדושתה הנחילוה ,
.n בי השמועה. טובה לא יעתה .

לחלל ויבואו יצאו ממנו ומחריבינו סיני • לה^.-. עלינו
רה תורתנו את בנינו מפיות יכרתו כי הם י י* אעף ^סו

הכתובה תורתנו על אף ^לא ׳ ^ י ^ חמש,- על גם כי יי* חי
ספריהם בבתי ללמרם מבלי קיץ רציiל יזייה ̂ ומסוכנים המתוקנים

ה ׳ מע^^^^^^ ,נשברים כארות ^הס מי  וחצבו .סדרים ולא צלמות > לגזרים יי
i הנער את מהם להשקות .זרים וזמורות ות חלב נתרץ

זרע ישראל בני עם עליכם לזאת אי * ° כ בקול נקרא קויש

א. חוסו אש. להבות צב ̂ שארים על , נא רחמו נ

על נא חוסו הזאת. התורה רק שור נו נסשותיכס,
 I האלו הנדחות והשער. האבדות

_ אשר האבות והנה ך ב
^ יגאו ̂̂ן ובעקבותיהם ידרכו מעולם אבותינו. כה דרכו לל

נוחי רבותינו לנו הורו אשר בפי וגמרא. משני J ̂ נפש

לא ורגליהם עד יכון ביתם ,לה׳ יהיו ם כ^וכ ^ והין מעד

תורתנו אש זיקי אשר האבות על גם בקרבם עומם תק׳כבר

אי גם —־ לא מורים ובקול ישמרו לא מצותיו ואת י

י לבם אשר האלה האבות אל אך י וניצוצי ד עם די ל
קיג בלה נכבו לא עוד סיני הר מעמר של ה הגרי ^ ^ מ

את יחנכו לא העינים את המסמא ותחבולותיו ר .



כה וך ר. של דר

 תלסוד וגמרא משנה ללמדם v. ורבותינו אבותינו אותנו חנבו אשר בררך בניהם

 את מדרשות ובבתי בנסיות בבתי להבריז קולנו נרים כשופר אליהם — ׳ופוסקים

 ילמדום לא אם לת׳׳ת בניו בהדרכת חובתו ירי יוצא ארם אין כי ,*האלה תדכרים

 אבותינו שלמדום כפי פירש״י עם התורה חומשי המשה כי* למורו .מהחלת

 אחת אות על ואף אחד פסוק על אף לדלג מבלי ישראל כל לעיני ער מבראשית

 מתוקים > ערבים טלם # אהובים כולם , נאה אינו וזה נאה זה חלילה ילאמר

 הוא ברוך . ברוך בכלל הוא אלה לדברינו השומע וכל —,צופים ונופת מדבש

 ית״ש התורה ונותן כוי הן ומכלל הזאת התורה דברי ׳את יקים אשר כרוך ̂ לד׳

 בהם ויקוים טוב. בכל לברכם אלה דברינו לכל לבם הנותנים אלה לכל פניו ■יאיר

 יתנו כי גם ̂ עולם עד זרעך זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו לא שכתוב

. בבא״ם אקכצם .עתה *גם בג

.סלאנים חופ״ק שלופער עסף



tuהה ד h ד v ורחת

j r

דווינסק דעיק רב ראזין יוסף

-«««•

יצ6תד ן5ני נ״ח עש״ק בלה

ה הקונטרס קנלה' י כ ר ד ) של ( ה ר ו השבתי־ כבר והנה » ת

/ ה ז א הוא קדטונינו גדר דק עם׳׳' כי ב ל ת ש ו נ ש ם ל ו ר ש ב  אף■ ד

ר א ו ב ם כ , ת ו ק ו נ י ת  בציבור רק זה ניקרין דלא הני דאף מגילה סוף בתוספתא ל

 דנקם ויתיב ד״ה) ברש״י ט״א ל״ו (דף בשבועות ועיין ! כררכו מלמד הסופר אבל

 הרמב״ם מ״ש ועיין , הפסוק לשון לכנות מותר דאז ר״ל / דורש שהית שם

 בזה. לשניים פסוק להפסיק ואף ,בעריות המכנה• גבי במגילה המשנה בפירש

 ובירושלמי , שרי רבן בית של לתינוקות דס״ל ע״א) כ״ב (דף מגילה בבלי פליגי

 (דף בנימין ע״ש,ועיין להם ישמע, לא ראשי קטעין אם דאף אמר שם פ״ד

 וישי סה״א) (ס״ג מגילה ובירושלמי ,לתינוק מגילה לכתוב מותר אם גבי ע״א)

«!ע״ב ,דשבועות םפ״ד גבורים בשלטי ועיין , גדולה ארימת בזה
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