
  
� בנ� את ולמע� תספר באזני בנ� ובויאמר ה' אל משה בא אל פרעה וגו' 

פסוק זה מגלה לנו שלא בלבד להעניש (י', ב')  אשר התעללתי במצרי�
את המצריי� הביא הקב''ה את המכות עליה�, אלא הי' תכלית יותר 

והוא שבנ''י יספרו את מעשיו גדולותיו ונוראותיו שעשה  ,מעולה ומרוצה
כדי ללמד� כחו וממשלתו בעול�,  ,לה� הקב''ה במצרי� לדורי דורות

כדי שכל דורות הבאות יהיו מיוסדות וחזקות באמונה בהקב''ה ויוכלו 
  לעבדו כראוי.

  
שהנסי� והנפלאות שהי' , ו''ז הפני� יפותוי''ל עוד עפ''י דברי ד

יו בזכות המצוות שיקיימו הדורות אח''כ בסיפור יציאת במצרי� ה
מצרי�, דהיינו אע''פ כשישראל היו במצרי� לא היו במדריגה גדולה, 
ולא היו ראויי� לנסי� אלו, זכו בשביל מצות הסיפור שיקיימו בניה� 

י''ג, ח') בעבור שמות, אח''כ לדורי דורות, והיינו דכתיב בסו� הפרשה (
בשביל זכות מצות הסיפור שאני מספר, עשה ה' זאת  זה עשה ה' לי ר''ל

בעת ההוא, ולכ� הרשע שאינו מספר אומר לו, לי ולא לו, שאילו הי' ש� 
לא הי' נגאל, כיו� שלא הי' הגאולה רק בשביל שכר מצות הסיפור, והיינו 

שכל המרבה לספר ביציאת מצרי� הרי זה משובח,  � בהגדה  דקאמר
ה ומספר נפלאותיו שבח הוא להמרבה שהסיפור שהוא משבח להקב''

לספר, כיו� שבשביל זה היו הנסי� והנפלאות, וכיו� שהוא הי' הגור� 
   אי� ל  שבח גדול מזה. ,לדבר

  
עפ''י דברי  טוב העתיד, את האד� ע''שבעני� זה שהקב''ה ד�  וי''ל עוד

) שמות, ה', ט''זהמדרש רבה (דברי עפ''י , זקני הרה''ק הייטב לב זצ''ל
 –אלה� מל  מצרי� למה משה ואהר�, מהו למה, אמר לה�  ויאמר

וירא  )ב', כ''ההפסוק (עפ''י יש לפרש את� למה, ודבריכ� למה. 
וירא  ואיתא במדרש רבה (א', ל''ו) את בני ישראל וידע אלקי�. אלקי�
שעתידי� לומר זה  –שעתידי� להמרות על י� סו�. וידע אלקי�  � אלקי�

 –שעתידי� לומר אלה אלקי  ישראל. וידע אלקי�  –קלי. וירא אלקי� 
ד� שהוא מרוב חסדיו ית' ש יש לפרששעתידי� להקדי� נעשה לנשמע. 

ואינו נמנע בשביל  ,את האד� לזכות להצילו על ש� העתיד להטיב
העתיד להרע, וידוע כי שבט לוי לא נשתעבדו בשביל שעתידי� להיות 

היינו על  ,למה פנוי� מעבודה את� –עבדי ה', ולזה הוקשה בעיני פרעה 
הרי עתידי� לומר אלה אלקי  ישראל,  –ש� העתיד, א''כ דבריכ� למה 
�    הטוב העתיד ולא הרע.  רק והוא לא ידע דרכי ה' שמצר

  
רע, כי כשישראל הטוב העתיד ולא ה שהקב''ה מצר� הטע� יש לפרש

, אבל עושי� רצונו ית' ה� למעלה מהזמ�, א''כ הרי הוא כאילו כבר הי'
�, והאות רע העתיד כשחוטאי� אז נופלי� תחת הזמ�, וע''כ אינו מצטר

וה� מושלי�  ,כי הזמ� נית� ביד� ,לזה שישראל ה� למעלה מהזמ� הוא
, קידוש החודש מסור בידכ� –דש הזה לכ� ) החי''ב, ב'כדכתיב ( ,עלי'

 יולפ''ז י''ל דברהטוב העתיד כאלו כבר הי'. מצר� ומהאי טעמא 
קול דודי  הה''ד � החדש הזה לכ� זה) שמות, ט''ו, א'רבה ( המדרש

הנה זה בא מדלג על ההרי� וגו' ענה דודי וגו' קומי ל  וגו' אמר לפניו 
רבש''ע ת' שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיי� לא שלמו, א''ל כבר שלמו, כי 

קול  �כוונת המדרש  ולדברינו י''להנה הסתו עבר וגו' עת הזמיר הגיע. 
דהיינו כאילו  –בא  –דהיינו מה שעתידי� לומר זה קלי  –ה ''הנה זדוד 

חשבונות וקיצי�  –כבר הי', לכ� אני מדלג על ההרי� ומקפ# על הגבעות 
דש הזה את� נגאלי�, וז''ש והגדת לבנ  בעבור ז''ה עשה ווזמני�, ובח

זקה הוציא  ר''ל ה' לי בצאתי ממצרי� והי' ל  לאות וגו' כי ביד ח
    .  העתיד ולא הפכו במצר� הטו שהקב''ה

  
ח� הע� בעיני ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו וגו' וה' נת� את ב) 

 ''בני ישראל'' שבתחילה נאמר(י''ב, ל''ה, ל''ו)  צ''ע  מצרי� וישאילו�
 �שאלו את הכס�  ''בני ישראל''שאיה''נ שרק וי''ל  .''הע�''ולבסו

שמרמז על הערב רב לא רצו  ''הע�''ממצרי�, שהאמינו ובטחו בה', אבל 
לשאול ממצרי�, כי היו יראי� שאדרבה ע''י לקיחת כספ� בודאי ירדפו 
אחריה�, וכמו שהי' לבסו�, וזהו כוונת הפסוק לעיל (י''א, ב') דבר נא 
באזני הע�, אי� נא אלא לשו� בקשה, שצוה הקב''ה למשה שיקח ''הע�'' 

ירצו באמת ליקח, אבל  וידבר לה� בנחת כדי שיקחו, כי ידע שלא
למעשה א� דברי משה לא הועילו והוצרכו שהקב''ה ''נת� את ח� הע� 
 �  בעיני מצרי� וישאילו�'' דהיינו מעצמ� מבלי שאלת� וכפרש''י ש�

לא ביקש מהמצריי�  ''שהע�''דהיינו  ,שא� מה שלא היו שואלי� מה�
 כלו�, אבל אעפ''כ המצריי� נתנו לה�.

  
דבר  של בני ישראל שבשבח� – רי האגרא דכלהוי''ל עוד עפ''י דב

ולפ''ז מדוקדק שלא חשו לאהבת ההו� רק לקיו� מאמר משה.  ,הכתוב
 –וישאלו איש מאת רעהו, ובעשי' נאמר  –שבציווי נאמר  ,לשו� הפסוק

להראות שכוונת� הוא רק לקיי� המצוה, לכ�  ,וישאלו ממצרי� סת�
עשו המצוה בחסידות מופלג, לפני� משורת הדי�, א� למה שלא נצטוו, 

כיו� שראו ק איש מאת רעהו, מיודעו ומכירו, אבל דהיינו דלא נצטוו ר
שאלו אפילו ממי שלא עשו לפני� משורת מדי�, ו פ# המקו�שזהו ח

  .לעשות רצו� ה'כדי ממכיריה� ושכיניה� 
  

לה כזה לעשות לפני� היו במדרגה גדוששרק ''בני ישראל''  ולפ''ז י''ל
�מכיריה� ושכיניה� כדי לעשות היו אפילו ממי שלא  ,שאלו משורת הדי

לא עשו לפני� משורת  שהיו במדריגה פחותהרצו� ה', משא''כ ''הע�'' 
וה'  �וע''ז נאמר ממכיריה� ושכיניה� כמו שצוה ה',  הדי�, ושאלו רק

נת� מעצמ�  המצריי� דהיינו, ת� את ח� הע� בעיני מצרי� וישאילו�נ
 ,שא� מה שלא היו שואלי� מה� � מבלי שאלת� וכפרש''י ש� לע�

ג�   לבסו� , אבלרק ממכיריה� ושכיניה� הע� לא ביקשדהיינו 
  נתנו לה�.ג''כ  שלא היו מכיריה� ושכיניה� המצריי�

  
וית� ה' את  על הפסוק (י''א, ג') עפ''י פירוש החזקוני, וי''ל באופ� אחר

ג� האיש משה גדול מאד באר# מצרי� בעיני  שא� ח� הע� בעיני מצרי�
ריש  מצרי�, כמו ו אתניצולהוא נתינת טע� ש – עבדי פרעה ובעיני הע�
הרבה אי� נתינת ח� הע�, והיו ישראל מוצ הקרא שהזכיר אודות

שרק ''בני  ולפ''ז י''ללה� בשביל כבודו של משה.  שנתנוממצרי� 
לרב� משה רבינו, כשה�  י�והיו מקושרישראל'' שהיו במדריגה גדולה, 

 של משה, ולה� מפני כבוד ושאילה המצריי�, ממצרי� לביקשו לשאו
ולא משא''כ ''הע�'' שהיו במדריגה פחותה,  הי' חשוב מאד בעיניה�,ש

� הוא רק ו� השאיליכ''כ למשה רבינו, הטע� שהמצרי י�היו מקושר
ובני  וכ� מדויק הפסוק (י''ב, ל''ה)נת� ח� הע� בעיני מצרי�.  שה' � מפני 

ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרי�, דהיינו הטע� שהמצריי� 
השאילו� כיו� שעשו ''כדבר משה'' דהיינו בזכות משה רב�, משא''כ 
, אצל הע� נאמר (י''ב, ל''ו) וה' נת� את ח� הע� בעיני מצרי� וישאלו�

   נת� לה� ח� בעיני מצרי� השאילו�.  שה' דהיינו רק מטע� זה
  

דזה וכעי� זה פירש דו''ז הפני� יפות (הגאו� ר' פנחס הורבי� זצ''ל) 
וישאלו, דהיינו שאמרו לה� שהוא ציווי  ''כדבר משה''שכתוב ויעשו 

, שבני וזהו כדברינו הנ''ל � שאלו בשביל כבודו לקיי� דבריו.משה, לכ
שה' נת� לה�  �לטע�  שראל שבקשו בש� משה רבינו לא היו צריכי�י

  בש� משה צרי  לטע� זה.  משא''כ הע� שלא ביקשוח� בעיני מצרי�, 
  

שבאמת הכל טע� אחד הוא, דהיינו הטע� שהמצריי� השאילו  וי''ל עוד
ח� בעיניה�, רק יש חילוק בי� הטע� ''שבני  ולבנ''י, כיו� שה� מצא

ח�,  ו, שהטע� ''שבני ישראל'' מצאבעיניה� ח� ו�'' מצאישראל'' ו''הע
שבקשו בש� משה רבינו, שהי' חשוב מאד בעיני מצרי�, משא''כ הי' 

  ח�, כיו� שה' נת� לה� ח� בעיני מצרי�.     ו''הע�'' מצא
  
פרש''י שאי� נא דבר נא באזני הע� וישאלו איש מאת רעהו (י''א, ב) ) ג

צדיק אברה� ועבדו� וענו אות�  אלא לשו� בקשה, שלא יאמר אותו
וכי א� לא  צ''ע .צאו ברכוש גדול לא קיי� בה�קיי� בה�, ואחרי כ� י

ראיתי יאמר אותו צדיק אברה� וכו' לא יקיי� הקב''ה הבטחתו ח''ו. 
, דבאמת הבטחת הקב''ה היתה מתקיימת בש� הגאו� מווילנא לתר�

בביזת מצרי� על הי�, אבל כדי שלא יהיה לאברה� טענה דעכ''פ 
ההבטחה של ואחרי כ� יצאו ברכש גדול לא נתקיימה, דהא לא קיבלו 
הרכוש מיד כשיצאו ממצרי�, לכ� ביקש הקב''ה שכל אחד ישאל מאת 

  רעהו כלי כס� וכלי זהב. 
  

ט''ו, י''ד) וג� את הגוי נת הפסוק (בראשית, שזה תלוי בכוו ואולי י''ל
א� הכוונה להעשר מכות שלקו המצריי� במצרי�  – דו ד� אנכיאשר יעב

אינו  ''ד�'' המהר''ל (גור ארי') פי' דמלת �  ביתר ביאורכפרש''י ש�. 

  

  
  פרשת 
  בא
  זתשע''
  לפ''ק



מלשו� די�, דלא מצינו שהביא הקב''ה אות� בדי�, אלא ר''ל ד� שיעניש אות�, 
� א�, והעשירית הידא שהוא רמז על י' מכות שהראשונה הי ומה שכתוב לשו� ד

היינו ש� דגע אחד אביא על פרעה ועל מצרי�, ולכ  פרש''י נ הנאמרה בש�
דקאי על כל המכות שלקו המצריי�, בי�  אובעשר מכות ולא פירש סת� מכות. 

במצרי� ובי� בי�, דהיינו כיו� שהמצריי� ציערו ושיעבדו כלל ישראל, הקב''ה 
דא� סובר כצד הא', אז  ולפ''ז י''לבמצרי� ובי�. ד� אות� בדי�, ולקו אות� 

הרכוש גדול, את � אברה� דכשיצאו ממצרי� צרי  לקבל מיד וטעיש י''ל שפיר
� המצרי� ידיאבל א� סובר כצד הב' אז א''א לקבל ''הרכוש גדול'' עד שהקב''ה 

וג� את הגוי אשר יעבדו ד� אנכי, ורק  � בי�, דזהו סדר הקרא, דמתחלה נאמר 
  חרי כ� יצאו ברכוש גדול. וא –אח''כ נאמר 

  
הי'  –) ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול פ''י המדרש רבה (ל  ל , מ''ד, כ'ע וי''ל עוד

אלו ה� עשר מכות. וזהו כפרש''י הנ''ל,  יתירה לו לכתוב ''ואחר כ�'' יו''ד
  שהיו בי�. יתרות מכותגדול הי' תלוי בהעשר מכות, ולא בשהרכוש 

  
אלו הרג את בכוריה� ולא נת�  �  ההגדה מדברי הגר''אדברי יש להביא ראי' ל

הלא הקב''ה מחוייב לקיי� מאמרו  שלכאורה צ''ע �לנו את ממונ� דיינו 
ביזת להוא בנוגע  שכוונת ההגדה ולדבריו י''ל''ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול''. 

  ביזת הי�. למצרי�, והבטחת הקב''ה הוא בנוגע 
  

שבזמ� שכלל ישראל היו עוסקי� בביזה, הי' משה עוסק  �ולפ''ז י''ל המדרש 
למה  שלכאורה צ''עבעצמות יוס�, ועליו הכתוב אומר חכ� לב יקח מצוות. 

שלכאורה כלל ישראל ג''כ קיימו מצוה,  ועוד צ''עתלוי קיו� המצוות בחכמה. 
דהא משה קיי� רק  ועוד צ''עדהא הקב''ה צוה לה� לעסוק בביזת מצרי�. 

, שעסק בעצמות יוס�, אבל לשו� הפסוק ''חכ� לב יקח מצות'' מצוה אחת
שמשה רבינו היה ולדברינו י''ל דכתיב בלשו� רבי� משמע שקיי� שתי מצוות. 

 � חכ�, ומציאותו של חכ� הוא שרואה את הנולד, וכמ''ש חז''ל בתמיד (ל''ב) 
איזהו חכ� הרואה את הנולד, וחכמתו של משה גרמה לו לעסוק אז בעצמות 
יוס�, ולא בביזת מצרי�, שהבי� מדברי הקב''ה שלעתיד יהיה לה� ג� ביזת 
מצרי� על הי�, ויהיו אז יכולי� לקיי� המצוה שיצאו ברכוש גדול בקריעת י� 

 .�זכה לקיי� שתי דע''י חכמתו  חכ� לב יקח מצוות, � ולפ''ז מוב� הפסוק סו
ל שלא היה לה� רכוש גדול. משא''כ כלל ישרא ב)עצמות יוס�.  א)מצוות. 

מעלת חכ�, ולא הבינו מדברי הקב''ה שתהיה לה� ביזת מצרי� ג� על הי�, לא 
  קיימו רק המצוה של ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול.

  
ואי� נא אלא  –דבר נא באזני הע�  �שמשה הבי� מדברי הקב''ה  וי''ל עוד

בקשה, שלא יאמר אותו צדיק אברה� וכו' ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול לא קיי� 
בה�, שלבסו� יהי' ביזת הי�, דאל''כ בודאי הי' הקב''ה מצוה אות� מצד 

  הבטחתו של ''ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול'' לשאול רכוש� ממצרי�. 
  

וס�, שהי� טע� שעכשיו מה ראה הי� וינוס ראה ארונו של י �  וג� י''ל המדרש
שכבר יש לכ� ביזה ממצרי�, אי� צור  לכ� בביזת הי�, ואי� צור  להבקע כדי 
 �להאביד המצריי�, אבל כשראה ארונו של יוס�, היינו שלא הי' למשה שו� כס
וזהב מהביזה, רק ארונו של יוס�, וא� לא יבקע להאביד המצרי�, אז לא 

יצאו ברכוש גדול בנוגע למשה, דהא ואחרי כ�  � תתקיי� הבטחת הקב''ה של
  אי� לו ביזה עדיי�, לפיכ  נס מפניה�.  

  
) האומר סלע ד', עפ''י הגמ' בר''ה (זקני הרה''ק הייטב לב זצ''ל תי' באופ� אחר

רש''א שכ� הוא בכל ה, וכתב המבשביל שיחי' בני, הרי זה צדיק גמורזו לצדקה 
להנאתו, והקשו ש�  כח ש� בגמ', הרי דמותר לעשות מצוההמצוות כדמו

קני אל תהיו כעבדי� המשמשי� על מנת לקבל פרס. ז חז''ל הא אמרו �בתוס' 
הוא להנאתו, אבל מדת חסידות התוס' יו''ט תי' דנהי שמותר לעשות מצוה 

שזהו מה שהבטיח הקב''ה  ולפ''ז י''לשיהי' עובד מאהבה שלא להנאתו. 
ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול, היינו באיכות  –לאברה� אבינו בברית בי� הבתרי� 

 כי א� לש� ה', וזהו עבודה גדולה, וע''ד רמז ירמוז ,שלא יקחוהו להנאת�
דהיינו  – נאמר עד שמי� חסד  � ) בעושי� שלא לשמהנ'( שהנה איתא בפסחי�

גדול מעל שמי�  � הטבע, ובעושי� לשמה נאמרע''פ חוקי נוהג עמה� שהקב''ה 
קי הטבע, וז''ש ברכש גדול, שעי''ז יהי' נאמר מה� למעלה מחונוהג עש –חסד  

� למעלה מדר  הטבע, ומטע� זה לא עליה� גדו''ל מעל שמי� וכו' ויהי' הנהגת
רק  לשאול ממצרי�צוה לה� לשאול ממצרי� רק בדר  בקשה, לרמז לה� 

ואח''כ יצאו ברכוש  –לא להנאת�, כדי שלא יאמר אותו צדיק ו לקיי� רצו� ה'
אבל ע� כל זה לא קיי� הבטחה  ,שיצאו ברכוש ר''ל אע''פ גדול לא קיי� בה''�

'', לא נאמר על זה ''גדול, כיו� שלא היתה כוונת� לש� שמי� בעצמ� ''בה�''
ח� וה' נת�  –כי א� לקיי� דבר ה', לכ�  וכיו� שבני ישראל שאלו שלא להנאת�,

נשאו ח� ה� שעשו הדבר מיראתו ית'  היינו כיו�הע� בעיני מצרי� וישאילו�, ד
   ודבריה� נשמעי�. 

  
שבת שלפני פסח קורי� אותו שבת הגדול מפני הנס  – ולפ''ז מוב� דברי הטור

כי מפני  ולדברינו י''למה עני� תואר גדול לעני� הנס.  שלכאורה צ''עשנעשה בו. 
�ע''פ שיש באכילה (א שלקחו ביו� ההוא הפסח ע''מ לאכלו לש� ה' ולא להנאת

כיו� שקבלו עליה� מעלה  –פרש''י וילכו ויעשו בני ישראל ר הנאה) והנה כב
הרי זה  (כאילו כבר הקריבו ואכל הקרב� פסח) עליה� הכתוב כאילו כבר עשו
, ומפני זה לאכול קרב� פסח לש� ה' ולא להנאת� עבודה למעלה מדר  הטבע

ומכח הנס ניכר שהי' מחשבת� עצמו נעשה לה� נס חו# לטבע כמבואר ש�, 
   חסד , ולכ� קורי� אותו שבת הגדול.  שמי� שע''ז נאמר גדול מעל ,לש� ה'

  
בתשובה לב� רשע  ע''פ מה שנאמר בהגדה ,וי''ל עוד עפ''י דברי העבודת ישראל

מה העבודה  –וא� אתה הקהה את שניו, דמה עני� נקיו� שיני� לשאלתו  –
� מודי� במקצת שיש לעבוד הבורא ית' כי יש רשעי� אשר ה ותי'הזאת לכ�. 

עבודה אפילו באכילה  בתורה ובתפלה ובשאר מצות, אבל אינ� מאמיני� כי יש
היינו מה העבודה הזאת לכ�, כי ''לכ�''  –בר גשמי, וזהו השאלה ובשתי' וכל ד
� ר''ל שאתה אומרי� שג� בזה עובדי� את השי''ת, והרשע מלעיג לכל צרכיכ

את שניו ר''ל כיו� שאינ  מאמי� כי האכילה ושתי' על זה, ולכ� א� אתה הקהה 
נבראו ג''כ לכבוד השי''ת ולעבדו, למה תשחית בחנ� את הלח�, כי האד� 
כשאוכל כמו הבהמה הוא מוריד את הנצוצי� ח''ו להשפיל� יותר, ולכ� יותר 
טוב לו נקיו� שיני�, כי כל מה שברא הקב''ה לא ברא אלא לכבודו, והצדיקי� 

לעשות נחת רוח ויחודי�  ,כל תאות וכל דבר גשמיי השמימהה� מנשאי� 
  ה' יאיר עינינו אכי''ר.  ,נפלאי�

  
אחרי כ� יצאו  – דבאמת הבטחת הקב''ה, אבל באופ� אחר וי''ל עוד בדר� זה

זה שה� זכו וכדברי הגר''א הנ''ל, אבל  מתקיימת בביזת הי�ברכש גדול, 
 זוהנהגה כהטבע, וא''א לזכות ל ע''פ הנהגה למעלה מדר רק  לביזת הי�, הי'

ביקש הקב''ה מה� לשאול ממצרי� לכ� רק בעושי� לשמה וכמבואר בגמ' הנ''ל, 
זכו להנהגה י נאת� רק לעשות רצו� ה', וממילא עי''זלש� שמי�, דהיינו לא לה

ביזת ל צריכי�נמצא ש ע, דהיינו לרכוש גדול בביזת הי�,למעלה מדר  הטב
  הי�. ביזת  דרק עי''ז שייכי� ליטול ,מצרי�

  
  
  

  
יעקב יוס! הראשו� בנוא יארק הי' רבינו  (הרב הכולל עיר נוא יארקרב הכולל של זצ''ל  וי�לאוב� ר' בנימי� בינש יודע הגאו� הגדול ר' אברה� אהר�לזכר נשמת 

של ר' יעקב יוס!) ומלפני� רב ואב''ד דק''ק באסטא�, מאסס.  עשרה שנה אחר פטירתו שבע 1919בשנת  לפקודה זו נתמנה רבינו , 1902זצ''ל שנפטר בשנת
דות שעוד לא ומקוד� במאנטשעסטער ענגלאנד, ועוד קהלות חשובות ברוסיא. בעהמ''ח ספרי שו''ת בית אב, דרש אב, תפוחי זהב, ועלי� למבח� (והרבה כתבי י

  ., יהי זכרו ברו�1930נדפסו). נלב''ע יו� ב' פרשת בא, ה' שבט תר''� 
  

, תלמיד דודו הגאו� ר' מאיר מארי� אב''ד דק''ק קאברי� ומחבר ספר הניר על תלמוד ירושלמי, קהי' יליד נובהרדוזצ''ל  וי�לאויודע ר' אברה� אהר�רבינו 
יו''ט ליפמא� הלפרי� רב של  של הנצי''ב. נסמ� להוראה ע''י הגאו� ר' בנו הגאו� ר' חיי� ברלי� זצ''להי' ידיד נאמ� של  .''ביצאזי� אצל הנבוואלואח''כ 

הי' בקי בש''ס ובד' חלקי ש''ע. הי' בעל דרש� מפואר, המגיד מסגדיל (הרב צבי הירש אורלאנסקי זצ''ל) הי'  ביאליאסטאק בעהמ''ח שו''ת עונג יו''ט. רבינו
ת ושבת שתי פעמי�, בעת התפלה קוד� מוס!, ולאחר נתפעל כ''כ מדרשותיו שאמר שמי שלא שמע דרשה מרבינו לא שמע דרשה מימיו. רבינו הי' דורש כל שב

  הצהרי� קוד� מנחה.  
  

להיות רב הכולל של נוא יארק י''ז שנה אחר פטירת רבינו יעקב יוס! זצ''ל הרב הכולל הראשו� (אחר פטירתו לא הי' עוד רב  1919רבינו נכתר כ''ג אדר ב' בשנת 
  ו להאיסט סייד לכבוד הכתרתו.  הכולל). יותר מאלפי� רבני� מכל מדינת אמעריקא בא

  
שהיב�  בשנת תרפ''ו נתעורר שאלה חמורה ומכאיבה אודות אשה הגרה באמעריקא, שמת בעלה בלא בני�, והיב� גר ברוסיא, ולא הי' אפשרות שתסע לש� או

צה, חליה בעדהכדי לעשות  יבא לאמעריקא כדי לקיי� מצות חליצה, וד� רבינו בזה בארוכה והסיק דבמקו� עיגו� יתכ� שהאשה תמנה אשה אחרת להיות שלוחה
אוסרי� המשא ומת� בשאלה זו נמשכה שנה שלימה, בשנת תרפ''ז הדפיס ספר אב בחכמה שרוב הספר הוא בעני� שאלה הנ''ל ומביא את המתירי�, וג� דעת ה

אגודת הרבני� ובראש� הגאו� מראגאטשאוו זצ''ל וחתנו הגאו� הרב אברה� אבא פיינגאלד זצ''ל ומה שהשיב על דבריה�. בתרפ''ח סמו� לחג הפסח שלחו מ
צ''ל שכתב מברקי� לגאוני ליטא שימחו על הוראה זו, לאחרונה נדפסו מכתבי� שהשיבו גאוני ישראל על שאלה זו ובראש� רשכבה''ג הגאו� ר' חיי� עוזר ז

  ננפעלד זצ''ל מירושלי�. שחלילה להעלות על הדעת לעשות כ�. ג� בשו''ת לבושי מרדכי (סי' ס''ג) מחה וכתב שהוראה בטעות היא, וכ''כ הגרי''ח זו
  

, לוייתו הי' בבית מדרשו עדת ישורו� ע� אנשי ליובי� בעלדרידזש סטריט. הרבה אלפי� באו ללוייתו לית� לו 1930רבינו נפטר יו� ב' פרשת בא, ה' שבט תר''� 
הרב הגאו� ר' בנימי� ברו� גוט זצ''ל ראב''ד ביהכ''נ חת� הכבוד האחרו�. הספידו לפניו הגאו� הגדול ר' משה ראבינאוויטש זצ''ל זק� ההוראה בבראונסוויל, ו

  רב בבראנקס.    חיי� מארי�, ואחיו ר' זלמ� טובי' סופר בנוא יארק, ובנו הגאו� ר'
  

מרו� בקירוב זמ� אחר פטירתו נלקה המאור הגדול והשמש בא בצהרי� כשתי שעות רצופות ועלמא דחש� כסתה ארצנו, והרבני� אמרו שהי' לאות בצבא 
 יהי זכרו ברו�. ,שתובע עלבונו של רבינו שלא נספד כראוי, כי נפישי זכותי' כי רבי� השיב מעו�, והרבי� תורה ומוסר כששי� שנה
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