
  
ויקהל הע	 על אהר� ויאמרו אליו קו	 עשה לנו אלהי	 אשר ילכו 

פשוטו של מקרא משמע שרצו בני ישראל להעמיד  הנהלפנינו (ל''ב, א') 
אלהות הרבה איוו  � רש''י פמ משמע כ�רה במקומו של משה, ועבודה ז

''י את אהר� לשופט במקומו של לא בחרו בנולפי זה מוב� הטע� ש ,לה�
דשלא לש� עבודה זרה נתכוונו, כי  ,הרמב''� והרא''ש פירשואבל  משה,

למה לא בחרו את  ולפ''ז צ''עא� להיות מורה דר� במקומו של משה. 
  אהר� להיות במקומו של משה. 

  
שהערב רב חשבו תחבולה לבקש מנהיג  – וי''ל עפ''י דברי הכלי יקר

אחר במקו� משה, כי זה משה האיש לא ידענו מה הי' לו ר''ל לא ידענו 
במה כחו גדול, כי ודאי הי' לו תמונת איזו כוכב אשר בכחו הי' מנהיג 
ועושה נסי�, ואנחנו לא נדע מה נעשה מ� התמונות, כי לא ידענו מה הי' 

ה�) יודע בלי ספק מה הי' הכלי לו מ� הציור, ואתה אחיו (אהר� הכ
ההוא, על כ� אנו רוצי� שתעשה לנו איזו דמות שיהי' אמצעי בינינו לבי� 
הכוכבי�, וזהו כוונת חז''ל (סנהדרי� ס''ג) שאוו לאלהות הרבה, לפי 

דבאמת ג� ה� הסכימו  ולפ''ז י''לשלא ידעו באיזו צורה יבחרו. 
לו הכח לעשות  די שיהי'אחר משה, רק עשו העגל כ שאהר� יהי' המנהיג

  משה.כמו שעשה  ,מופתי�
  

אני הקב''ה אמר למשה, ש – בש	 רבותינו וי''ל עוד עפ''י דברי הרמב''�
אני יוצא בקרוני� שלי, שאת� לה� את ש ,רואה האי� מתבונני� בי

התורה, שנאמר בתהלי� (ס''ח, י''ח) רכב אלקי� רבותי� אלפי שנא�, 
שכתוב (יחזקאל, א', י') ופני שור ושומטי� אחד מטטראמולי� שלי, 

ות, טטרא בלשו� ארבע פדר –טטראמולי� מהשמאל, ומכעיסי� אותי בו, 
פני אד�. לשני  �(לאחד  ע חיות הנושאות המרכבהבריו� ארבע, משל לא

שהערב  – ביאור הדבר. פני ארי') � פני שור. לרביעי � פני נשר. לשלישי �
ע''י הורדת ההשפעה מהמרכבה  טעו שהנהגתו של משה הי' רב

הקדושה, וזהו כוונת חז''ל (סנהדרי� ס''ג) שאוו לאלהות הרבה, דהיינו 
, וה� רצו שלא ידעו מאיזה רגל מחיות הקדושי� מוריד משה ההשפעה

, לכ� אוו בליקההשפעה והנהגה דוקא ממקו� שמשה  להשתמש ולקבל
  . לאלהות הרבה ר''ל מכל ארבע החיות

  
שהטע� שהערב רב חטאו בעגל, לא הי' בשביל  ,דבר גדול נראה מזה

דלות של משה רבינו, להשיג הג וכלשלא י , רקשרצו למרוד בה' ח''ו
עלות תאד� יכול להה לבד להשיג שע''י כח התורה וכלדהיינו שלא י

מאיזה כוכב או  לבד בלי שו� סיוענסי� ונפלאות כ''כ, שיוכל לעשות 
ר הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל וכדאי להזכיר כשחזמחיות המרכבה. 

השיב לו  , מה למדת בקאצק.צק, שאלו אביו הגאו� ר' שלמה זצ''למקא
כול הוא רוצה י , ומלא� הוא מלא�, אבל א	 האד	שאד	 הוא אד	 –

�   .להיות יותר ממלא
  

שמשה לא הסכי� שמלא� יל� לפניה�, כמ''ש ולפ''ז מוב� הטע	 
וזהו (שמות, ל''ג, ט''ו) ויאמר אליו א� אי� פני� הלכי� אל תעלנו מזה. 

ידע שע''י כח ש, ה' שמשה לא הי' נתפעל כ''כ ממלא�, כדברינו הנ''ל
 יותר שהוא גדוללות מאד מאד, עד כדי כ� אד� יכול להתעהתורה 
�  . ה' ממלא

  
הוא  –, עפ''י דברי הנצי''ב (העמק דבר) ויעשהו עגל וי''ל באופ� אחר) ב

תבנית שור, באשר כי לפרנסה היו צריכי�, ובכח אחד מארבע חיות 
שתחת כסא הכבוד הוא השור, אשר רב תבואות בכחו, על כ� עשה 

תענית עפ''י הגמ' ב וי''ל עודכצורתו, שיהא הוא האמצעי לצור� פרנסה. 
הבאר הוא , וג� חשבו שהי' בזכות משה במדבר בנ''י שאכלו שהמ� (י')

, חז''לעפ''י דברי  ולפ''ז י''ל. הוא הכה צור ויזובו מי�בזכותו, כי 
ל ועמשה הי' הכח לפחשבו שרק לושט� הטעה אות� שמשה מת, שה

עשו עגל במקומו,  בלית ברירא שהוא פרנסת�, לכ� והמי� לה� המ�
מנושאי  הי', כיו� שזה יפעול לה� פרנסת� צורה שחשבו בטעות שג�

  . המרכבה
  

) וירא הע� כי ל''ב, א', על הפסוק (התפארת יהונת�וי''ל עוד עפ''י דברי 
האי� טעו שמשה יש להעיר דרשו חז''ל בשעה ששית.  –בושש משה 

מת, הלא ה� ראו בכל יו� שהמ� בא באהליה�, והמ� הי' בזכות משה. 

דכתיב וח� השמש ונמס, ועיקר זריחת השמש הי' בשעה ששית, ותי' 
אינו ראי' שהוא  ,וע''י כ� הגיעו לטעות דממה שנפל לה� המ� באותו יו�

 ,ס אחר חצותמנ א� לא הי', דשמא מת אחר נפילת המ�, אבל חי עדיי�
אחר מיתתו,  מיד להבאישלו , דאל''כ הי' חי עדיי� לה� סימ� שהוא הי'

מס מחמת זריחת ונ ,זכות משה, אבל עכשיו שהגיע חצותכיו� שהי' רק ב
  השמש, לא הי' לה� סימ� שהוא חי. 

  
הוא לא רצה לעשות העגל, ש ו�מוב� הטע� שהרגו חור, כיולפ''ז 

כדאיתא במדרש (שמו''ר פרשה מ''א, י') שחור אמר לה� קציעי צואריא 
ש, אפילו את� חותכי� צווארי לא אתאפק מלהוכיח הע# יוס" פיר –

במדבר,  בלי העגל ה� ימותווהרגוהו, שחשבו כ� עשו ה� אתכ�, ו
לו  הי' , וא''כולשתות מה לאכול לא יהי' לה�ו ,המ� והבאר ושיתבטל

  להרגו.  די� רוד" ומצוה
  

) וירא שהנה פרש''י (שמות, ל''ב, ה', ולפ''ז יש ליישב קושיא אחרת
דברי� הרבה ראה אהר�, ראה חור ב� אחותו שהי' מוכיח�  –אהר� 

הרי מבואר . עכ''ד והרגוהו, וזהו ויב� מזבח לפניו ר''ל ויב� מזבוח לפניו
 –ואח''כ פרש''י (ל''ב, ו') ויקמו לצחק  שחור נהרג קוד� עשיית העגל,

יש במשמע הזה גילוי עריות וכו' ושפיכות דמי� וכו' א" כא� נהרג חור 
 ולדברינו י''לאחר עשיית העגל.  רק נהרג לא עכ''ד. הרי מבואר שחור

לא נחשב  דזה שנהרגקוד� עשיית העגל, אבל אמרו נהרג  חור באמתש
ומסתמא שהי' לו די� רוד",  להרגו מצוההי' אדרבה שפיכות דמי�, ו

כגו�  ,התחילו לעשות עבירותאבל אחר עשיית העגל שב''ד על זה,  ובעק
לא הי' מ� הדי�,  חור זה שהרגולמפרע ד, אז נתברר וכדומה גילוי עריות

דהיינו עבירה של , וכמ''ש חז''ל עבירה גוררת עבירהמעשה רציחה, אלא 
ולכ� רק אחר עשיית העגל עריות,  יגור� עבירה של גילו הי' רציחה
 מחשבת� שעברו על שפיכות דמי� בזה שנהרג חור, שאז נתגלהפרש''י 
עריות ורציחה במלה גילוי דעבירות הטע� שמרומז  מוב�ולפ''ז  .למפרע

 שעבירה הראשונה אחד ''לצחק'', שיש לה� שייכות גדול זה לזה,
  .(גילוי עריות) 'ר� השניג (רציחה)

  
) ויאמר ל''ב, ב'( על הפסוק ,עפ''י דברי התפארת יהונת�וי''ל עוד 

אליה� אהר� פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכ� בניכ� ובנותיכ� 
כמו יש לבאר עני� נזמי נשי� שביקש מה� אהר�, כי  –והביאו אלי 

ורצע אדוניו את אזנו במרצע, כי  ), כ''א, ו'(שמותעברי נאמר בעבד ש
� בזה נתנו נז� לסימ� שהוא עבד, וכדר� השרי� שנותני� באזני עבדי

סימני� להורות שהוא עבד לו, ולכ� נשי� נושאות נז� להורות השעבוד 
 כמבואר לבעליה�, והנה לא עבדו את העגל רק להתיר לה� עריות

פרקו נזמי נשיכ�, דתו אינ� משועבדי�  חז''ל, ע''כ אמר לה� אהר�ב
ריות להיות ח''ו לכ�, ולכ� מאנו הנשי� לית�, כי היו צנועות וגדרו גדר ע

, ולכ� ששני בעלי� ישתמשו באשה אחת אמרו אי אפשר בהכיהפקר, ו
לשני מלכי�  ג� הלבנה טע� שאי אפשרליו''ט, ש ר''חנית� לה� 

חור קוד� עשיית העגל, נהרג שבאמת  ולפ''ז י''לשישתמשו בכתר אחד. 
 � הפסדוריגצה לעכב עשיית העגל, וזה עשו כדי�, כיו� שראמרו שאבל 
גילוי כגו� לישראל, אבל אחר עשייתה שהתחילו לעשות עבירות,  גדול

עריות וכדומה, אז נתברר שכל עשייתה לא הי' כדי לעזור את ישראל, 
דזה  כדי לפרוק עול מלכות שמי� מעליה�, ונתברר למפרע אדרבה אלא

  מעשה רציחה.  אלא ,לא הי' מ� הדי� ,חור שנהרג
  

) ויחזו את , כ''ד, י''אנאמר (שמותדהנה כשאכלו משלח� גבוה  וי''ל עוד
) ויקמו ל''ב, ו'( האלקי� ויאכלו וישתו, וכשאכלו מזבחי מתי� נאמר

 להעיר ישעריות, ושפיכת דמי�. לצחק, שמשמעו עבודה זרה, גילוי 
תי' הע" יוס  . ''וישבו לאכול'' לשו� ישיבה בעגל נאמר כא� רקלמה ש

השט�  ,לישב בשלוהשהוא בגדר נתינת טע�, דכשבני אד� רוצי� 
שה� ידעו שעיקר השגחת  ולדברינו י''למקטרג ומהפ� השמחה לאבל. 

תפלה, משא''כ עבודת התורה ויגיעת ההקב''ה עליה� תלוי במעשיה�, 
פטרו עצמ� ועכשיו בעשיית העגל שפרקו עול מלכות שמי� מעליה�, 

מיגיעת התורה, נאמר לשו� ישיבה, שחשבו שעכשיו יכולי� לישב 
 , אבל זהבלי שו� יגיעה הנות מעול� הזה, ע''י אכילה ושתי'יול בשלוה,

 י')ר� לה� חורב� גדול וחרו� א", כמ''ש (ל''ב, גהי' טעות גדול, שזה 

  

 

  פרשת 
  כי תשא
  תשע''ו
  לפ''ק



, כמ''ש (ל''ב, כ''ח) , והרבה מה� מתוועתה הניחה לי ויחר אפי בה�
  . ויפל מ� הע� ביו� ההוא כשלשת אלפי איש

  
איתא באבות דרבי נת� (סו" פרק כ''ה) העובר עבירה  – ביתר ביאור

אחת, ואינו דואג מאותה עבירה, סו" שהוא גוררת עבירות הרבה. 
רגו את שה מעבירה של רציחה, דהיינו מזהדכיו� שלא דאגו  ולפ''ז י''ל

רר לה� שעברו על עוד לכ� זה ג ,תשתולחור, עד כדי כ� שישבו לאכול ו
     שזה מרמז על גילוי עריות.  עבירות, כמ''ש ויקמו לצחק,

  
זקני הרה''ק ר' משה ליב מסאסיב הי' נזהר מאד בסעודת מצוה 

ת זה עשה ומלעשותה, ואמר הטע	 שהוא זהיר כ''כ בזה, יע� כי זה לע
בסט''א, חו" מסעודת מצוה  ותומש בקדושה יש לעאלקי	, וכל מה שי

שאינה נמצא בסט''א, כי לא מצינו שו	 אחד מישראל אפילו הרשע 
מחמת שהוא שמח  ,היותר גדול שיעשה סעודה אחר עשיית העבירה

על שעשה עבירה, רק אדרבה תיכ  אחר החטא לבד דואג ומתמרמר, 
ל ''ז י''ל דזהו עיקר החטא שולפ .כמאמר הגמ' רשעי	 מלאי	 חרטה

כאשר  ו כוונת הפסוק (ל''ב, י''ט) ויהיוזה ''שמחה של עבירה'' העגל
קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות ר''ל שהיו ששי	 ושמחי	 על 

שבר את לת ''ומחולות'' אז ויחר א  משה ועשיית העגל, שמרומז במ
, כשראה שהיו שמחי	 בקלקול שעשו –וכ� איתא בספורנו הלוחות. 

כל לתקו� המעוות, באופ� שיחזרו לתמות	, ובזה התקצ  ונואש שיו
  . ויהיו ראוי	 לאות� הלוחות

  
את כשעלה משה לשמי� לקבל שלכאורה צ''ע , והנה י''ל בדר� חידוש

(שמות, כ''ד,  אהר� וחור, כמ''ש ,במקומו שני מנהיגי�מינה התורה, 
, הלא יותר י''ד) והנה אהר� וחור עמכ�, מי בעל דברי� יגש אלה�

מנהיג אחד, וכטענת הלבנה שא''א לשני מלכי� רק מסתבר לעשות 
עפ''י דברי חז''ל (תמיד ל''ב) איזהו חכ� הרואה את  וי''לבכתר אחד. 

מסתבר לומר  רבינו, וא''כ משהמ חכ� יותרלא הי'  הנולד, ובודאי
לקבל  שש שבזמ� שהוא בשמי�ו שחיודע מהעגל, דהיינשמשה רבינו הי' 

 עשו את העגל, לכ�יאות� שהוא מת, וה�  , השט� יטעהאת התורה
נה רק נהיגי�, אהר� וחור, שידע שא� ימממנה שני מ ת ברירא הי'בלי

, אותו יהרגושסכי� לעשותה, , והוא בודאי לא ילהיות המנהיג אהר�
בסנהדרי� (ו' ע''ב) אמר ר''א ראה כדאיתא  לה� שו� תקנהואז לא יהי' 

 א שמענא להו השתא, עבדי לי כדעבדיחור שזבוח לפניו, אמר אי ל
בחור, ומיקי� בי (איכה ב') א� יהרג במקדש ה' כה� ונביא, ולא הויא 
להו תקנתא לעול� (דהא סופ� לעשות כ� בזכרי' ב� יהוידע, ויחרב בית 

יא להו תקנתא המקדש על כ�) מוטב דליעבדו לעגלא, אפשר הו
 בודאילהיות מנהיג עליה�, ו ג� את חור ממנה הי' משה לכ�בתשובה, 

 סרב יהרגו אותו, ואז ילכויא� , שחור לעשות את העגלאל מתחלה  ילכו
הי' יותר , שהי' ירא שיהרגו אותו ג''כ, שלאהר�, והוא בודאי לא יסרב

כה� גדול, וג� הי' הי' הר� הכה�, שקל לה� להרוג את חור מלהרוג את א
ומחמת זה כמ''ש שהי' אוהב שלו� ורוד" שלו�,  ,מעורר שלו� ביניה�

  כמ''ש ויאמר ה' סלחתי כדברי�.  ,בתשובה הי' לה� תקנה לבסו"
  

, למה הי' משה ממנה את חור להיות ולפ''ז יש ליישב קושיא גדולה
(וכבר שהיו עדיפי בחכמה מנהיג ישראל במקומו, ולא נדב ואביהוא 

שלא יהי' שו�  ולדברינו י''ל). בספרו גור ארי' הקשה כ� המהר''ל
, אהר� הכה� מנהיגי� ע� אביה� תועלת לעשות לעשות נדב ואביהוא

 �ג''כ לא יהי' לה� שו� תקנה, שיקוי� ג� בה ,קוד� שא� יהרגו אות�
 שלא הי' כה� את חור דוקא נהימ א� יהרג במקדש ה' כה� ונביא, לכ�

  . במקומו
  
ט� הטעה אות� ששה ,עפ''י מה שאמרו חז''ל ''ז הפני	 יפות תי'דו) ג

לכ� החליטו  שהראה לה� דמות מטתו בי� שמי� לאר#, שמשה מת,
מנהיג בשר וד� שהוא מקבל מיתה, רק דבר המתקיי�, לכ�  ושלא יבחר

שהוא מתקיי� יותר כדאיתא במשנה בחרו עגל של זהב יותר משל כס", 
) כי זה משה האיש ר''ל ל''ב, א'כוונת הפסוק (בב''מ (כ''ט ע''ב) וזהו 

אע''פ שהוא הגדול מכל ישראל, מ''מ כיו� שהוא איש, סברו שמת, וזהו 
אותו עד אשר דק, דהיינו שאדרבה שאי�  שטח� –שהראה לה� משה 

קיו�, משא''כ למנהיגי ישראל אפילו אחר מיתת� יש לה� שו� גל לע
ז''ל גדולה צדיקי� במיתת� עלינו, כמ''ש ח י�קיו�, שה� תמיד משפיע

  חייה�. ביותר מ
  

עתה צריכי�  – (ל''ב, א') שמדייק בפרש''י ש הט''ז (דברי דוד)וכ� פיר
לומר לו שלכאורה ה� ''לאלהות'' הוא יתור לשו�, שהי'  –הות אנו לאל

ושיי� בו  ,שמשה הי' איש , אלא הכי קאמר''עתה צריכי� אנו לאחר''
שיהי' אלוה במקו� משה, שלא שיי� בו  ,סילוק, אלא צריכי� אנו לאחר

    סילוק.  
  

טע� האיתא בחז''ל שהרגו לחור, ו – וי''ל עוד עפ''י דברי האור החיי	
שלא נרמז בתורה הריגת חור, כדי שלא ישאר רישומו ניכר בתורה 

ונראה לתת טע� למה שהרגוהו,  ורות עול�, וה' חס על כבוד ישראל.לד
 חשבו שמעשיו מוכיחות שהוא חפ# להיותלא רצה לעשות העגל, וכי 

לפי שיש בו שיהי' אמצעי אד�,  האמצעי כמשה, לכ� הרגוהו שלא רצו
  חותיו נמשכי� בארציות. בחינת הרצו� הטבעי וכ

  
וירא הע� כי בשש משה, עפ''י מה שאמרו  ולפ''ז י''ל הפסוק (ל''ב, א')

ואמרו מה  ע בו,וחז''ל, כשעלה משה לשמי�, רצו מלאכי השרת לפג
לילוד אשה בינינו, ועתה כשראו ישראל שלא בא משה על הזמ� 

שט� שערבב את העול�, סברו  שהבטיח לחשבונ�, ובפרט כשראו מעשה
הו, וזהו כי ''בשש'' משה לרדת, וישראל שמלאכי השרת פגעו בו והמית

ה� ''שש'' כנפי�, דהיינו דהיינו מה שלא ירד משו� שניזק בהני שיש ל
מרו הא חזית שאינו מוכשר ילוד , ואז ויקהלו על אהר� ואמלאכי השרת

להביא את התורה לישראל, כי אשה להיות מנהיגנו, ואינו הגו� לעלות ו
אינו ילוד אשה ש י�כי�, לכ� קו� עשה לנו אלההמלא ינצחו אותו

  יוכלו ליל� לפנינו, ולא ימיתו אותו המלאכי�.  ש
  

שחור אמר לה� קציעי ולפ''ז י''ל במדרש (שמו''ר פרשה מ''א, י') 
, אי� את� נזכרי� מה נסי� עשה לכ� הקב''ה, מיד עמדו עליו צואריא

דשלא לש� עבודה זרה , הנ''ל לדעת הרמב''� יש להעירוהרגוהו. 
, מה הי' הטענה של נתכוונו, כי א� להיות מורה דר� במקומו של משה

 ולדברינו י''ל .נזכרי� הנסי� שעשה לכ� הקב''ה''חור ''אי� את� 
ה, דהיינו שמשה לא יכול להתגבר חשבו שמלאכי השרת הרגו משש

נסי�  הרבה שה לה�לה� חור, שכמו שהקב''ה ע , ולכ� אמרעליה�
בודאי שבמצרי�, בקריעת י� סו", במלחמת עמלק, במרה, במ�, בשליו, 

כנגד מלאכי אפילו  חנצדאי משה י, ובולנו נסי�ממשי� לעשות עוד הוא 
  השרת. 

  
על הפסוק (ל''ב, א') כי זה  וכדאי להזכיר דברי המהרש''א (שבת, פ''ט)

עה הלא השט� הט שלכאורה צ''עמשה האיש לא ידענו מה הי' לו, 
הו לה� ושאע''פ שהראותי' הי' לו. אות� שמשה מת, וא''כ ידעו מה 

לומר ולפ''ז נראה שמת, היו מסתפקי� בקצת דשמא מעשה שט� הי'. 
, הי' , שאע''פ שחור נהרג, אבל כיו� שאמר לה� דברי מוסרבדר� חידוש

משה מת, שאולי זה מעשה שט�  באמת אצל� ספיקות, א� מתעורר
רוב בנ''י לא  ויתכ� לומר דבשביל דברי חור,וכדברי המהרש''א, 

בשביל  ופסוקי� שרק ג' אלפי� נהרגוכמבואר בהבחטא העגל,  והשתתפ
  מחטא העגל.  בנ''י חטא העגל, נמצא שהמסירת נפש של חור הציל

  
  
  

 

כדי בא לפני הרה''ק ר' נפתלי מראפשי" זצ''ל, , רח''ל יהודי שנכשל בכמה וכמה עבירות �מה עשה ל� הע	 הזה כי הבאת עליו חטאה גדלה 
גילה לפני את לבו, כי גבר עליו שואמר, רבי, יש לי חבר קרוב,  ודות לפניו, נענההי' עוז בנפשו להת לקבל ממנו תשובה, א� מפני הבושה לא

בי, ולכ� שלח אותי במקומו, חיי� הרבי ודות לפני הרוב בתשובה, א� בוש ונכל	 הוא להתיצרו והכשילו בעבירות שונות, עתה הוא מבקש לש
  ואמר, תמוה בעיני, מה ראה חבר� פלוני להטריח אות�, הרי הי' יכול לבוא בעצמו ולומר לי, שחבירו שלח אותו... 

  
עליו  מספרי	 על צדיק אחד בש	 מרדכי, שהלשינו � שני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביוני	איתא במגילה (ו') אי� בי� אדר ראשו� לאדר 

לפני שר המחוז בגאליציע, כשהתייצב הצדיק לפני השר בעני� זה, זע	 השר מאד ואמר להצדיק, דע ל� כי אני המ� השני, השיבו הצדיק 
  ואני מרדכי, ומלבד זה אל תתגאה בהמ�, כי ג	 הראשו� לא הצליח ביותר, תשובה זו של הצדיק נכנסה ללבו של השר, ונהפ� לאוהבו הגדול. 

  
ה''ק מאפטא זצ''ל, שהי' מוסב ע	 קרוביו וחסידיו בסעודת פורי	 קט�, ובי� המסובי	 הי' רבי ליב מליטשוב, שהי' אד	 חרי , מעשה בהר

פתח פי� ותאמר דבר חכמה, אמר בנוהג שבעול	 מעוברת יולדת אד	 קט�, תינוק, בהמה  –בשעת הסעודה אמר לו הרה''ק מאפטא לרבי ליב 
נה מעוברת איזה קט� יולדת, שתקו המסובי	 ולא הי' בידיה	 מה לענות, דברי	 כפשוט	 אמר רבי ליב, שנה מעוברת יולדת בהמה קטנה, ש

  מעוברת עוברה פורי	 קט�.  
  

    1927'370'732 התקשר:הרוצה לנדב גליו� נא ל
 KOL YAAKOV 89 RIVINGTON ST. (RABBI YAAKOV SPIEGEL WAY) N.Y. N.Y. 10002הכתובת: 

 


