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בודקי את החמ ,משביתי את היצר הרע
על ידי עסק התורה ,לאור הנר דוקא ,היינו
באשמורת הבוקר השכ בעוד ליל
כשצריכי עוד להשתמש באור הנר.

)זוה"ק בלק קפ"ו(.

הגדה בר משה עמוד יט

)תקל"ו(

וימררו את חייה בעבודה קשה וגו' .הנה הנגינות של התיבות
וימררו את חייה  ,ה קדמא ואזלא .ונראה דבא לרמז מה שאמרו
מפני מה לא היו ישראל במצרי אלא רד"ו שנה והא הגזירה
חז"ל ּ
היתה על ארבע מאות שנה ,אלא דקושי השעבוד השלי הזמ .וזה
שבאו הטעמי קדמא ואזלא על המלות וימררו את חייה  ,דבא
מפני מה קדמו ואזלו ממצרי קוד הזמ המוגבל ,בגלל
להורות ּ
שמררו את חייה בקושי השעבוד.

ויהי בימי הרבי הה וימת מל מצרי וגו' .וברש"י נצטרע,
וקשה מנלי' זאת ,דלמא מת ממש .ונראה עפ"י דאיתא במדרש
ּפרשת ויחי ,דבכל פע כתיב והמל דוד ,כיו שנטה למות כתיב
ויקרבו ימי דוד למות ולא כתיב מל ,משו דאי שלטו ביו המות.
ובזה יוב הרש"י דאי אפשר לומר דהפירוש וימת מל מצרי הוא
שמת ממש ,דא"כ למה כתיב מל והלא אי שלטו ביו המות,
ובע"כ הכוונה שנצטרע ובאמת הי' חי ושליט.

קול אליהו

חנוכת התורה

וייטב אלקי למילדות וירב
הע ויעצמו מאד .קשה למה לא
נאמר בקרא איזה הטבה נת לה
אלקי  .ונראה לפי מה שאמרו רז"ל
באבות ששכר מצוה מצוה ,ופירוש
בו שהמצוה בעצמה היא שכר
המצוה ,כי אצל יראי הש הטובה
הגדולה ביותר לה היא עצ
ההזדמנות לעשות מצות ומעשי
טובי  ,ואינ צריכי עוד שכר על
כ .וזה שאמר הכתוב ,וייטב אלקי
למילדות ,ומה היתה הטובה ,וירב
הע ויעצמו מאד ,זה גופא שראו
שעל יד יתצה טובה לעול  ,זה הי'
הטובה הכי גדולה בעיניה .
חת סופר

כל הב הילוד היארה
תשליכוהו .יש להבי למה צוה דוקא
ולא שיהרגו
שיטביעו אות
במיתות אחרות .ונראה דהנה איתא
בסנהדרי דפע קנה אחד חמור
במצרי והביאו לביתו ,וכשהל
להשקות את החמור מי  ,נהפ
החמור לד! של ע  ,כי באמת הי' ד! ,אלא שהמצרי עשאו לחמור
ע"י כישו! ,ויע שאי הכישו! שולט במי  ,לכ כשנגע במי נחל!
הכישו! והד! חזר לקדמותו .ומטע זה צוה פרעה להשליכ ליאור,
כי בא יחלי! מצרי איזה חפ לילד וית זאת ליד השוטרי כדי
להציל את בנו האמיתי ,אז בבוא להמי יחזור לקדמותו ויראו כי
רימה אות  ,ויחזרו לביתו לקחת את הב האמיתי.

יש לומר טע מדוע לא שעבדו
המצרי בבני לוי בכפי' .דהנה א!
שהגלות היתה גזירה מ השמי  ,אבל
לא בשעבוד קשה כ"כ ,אלא שהמצרי
העדיפו השעבוד והעינוי ולכ נענשו,
והשיג פרעה שלא יוכל לשעבד בה
שעבוד קשה בלתי א יחטיא תחילה
וכ עשה ,וכמ"ש השלה"ק וירעו אותנו
המצרי  ,שעשו אותנו רעי וחטאי
לה' ,ולזה התחכ להמשיכ לדעת
ולדרכיה בפה ר ,כמש"כ רש"י ז"ל
משכו בדברי ובשכר ,ג נת לה
שררות ופטרוני ,עד שנמשכו לדרכיה
הרעי לעבוד ע"ז ,והחטא גר אח"כ
לשעבד בה שעבוד קשה בכפי'
ובאונס ,ולפי שמעיקרא התאוו תאוה
להרויח ממו ,ע"כ אותו הרצו שיחדה
אות  ,דאי ל משוחד יותר ממי
שמשוחד לתאוותיו ורצוניו ,והשוחד
יעור עיני חכמי  ,ולכ לא השיגו נכונה,
שימשכו לדעת עי"כ להחטיא בע"ז,
אבל שבט לוי לא רצו לקבל מה שכר
ולא נעשו מושחדי  ,וע"כ השיגו האמת
מה שעתיד לצמוח מזה השכר ,ולכ
נמנעו מתחלה מלעבוד לה  ,ושוב לא הי' לכוחות הטומאה שליטה
עליה .
דברי יואל

ותרא אותו כי טוב הוא .פרש"י כשנולד נתמלא הבית כולו
אורה .לכאורה היכ רמוז עני אורה בהפסוק .ונראה כי דרשו רז"ל
על הפסוק בפרשת בראשית וירא אלקי את האור כי טוב ויבדל
אלקי וגו' ,שגנז הקב"ה את האור ההוא לצדיקי לעתיד לבא כי אי
העול כדאי ליהנות מאור הזה .א משה הי' תיקו הבריאה והוא הי'
כדאי להשתמש באור הזה ,לכ נתמלא הבית כולו באור הלז בשעה
שנולד ,ושפיר ילפינ לה מהאי קרא ,כי מלת טוב רומז לאור הזה
בפסוק וירא אלקי את האור כי טוב .ומהאי טעמא
כדברי רז"ל הנ"ל ּ
ניתנה תורה ע"י משה ,דכיו שהוא בבחינת טוב וג התורה בבחינה
זו כאמר ז"ל אי טוב אלא תורה ,לכ הנת הוא את התורה לישראל.

להודיע חיבת שנמשלו לכוכבי שמוציא ומכניס במספר
ובשמות  .ונראה לומר בטע הדבר שנמשלו שבט י-ה לכוכבי  ,כי
מבואר בדברי חז"ל שכח הקדושה של השבטי הקדושי היא
שעמדה לבני ישראל במצרי להחזיק מעמד בגלות לבל יושקעו
בטומאת אר מצרי  ,ועל דר שאמרו במדרש בזכות יוס! שגידר
עצמו מ העריות נגדרו כל האנשי  .והנה א! על ּפי שנשתהו בני
ישראל במצרי רבות בשני לאחר הסתלקות של השבטי  ,מכל
מקו היתה כח השפעת קדושת על ישראל א! לאחר מיתת ,
ומטע זה נמשלו לכוכבי  ,כי הכוכבי א! ביו כשאינ נראי
ונעלמו מעיני כל חי ,הרי ה נמצאי בעול  ,וכוח חזק והשפעת
מרובה בעול  ,שהרי כל תקופות השנה ותהלוכות העול משתני
לפי הילו הכוכבי והמזלות ,ובבחינה זו היתה מעלת של שבטי י-
ה ,כי א! לאחר שנסתלק מ העול נשאר כח השפעת חזקה להגי
על קדושת של ישראל באר מצרי .
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AAAAAAA
רבינו נולד בשנת תקכ"ז לאביו הרה"ק רבי חיי ,שהי'
לו הרה"ק " ָאבער איר זענט שוי צי ַאלט ַפאר דע .אי A
A
סלאני
זה בשבילכ" .מאמר מרדכיָ ,
בעל רוח הקודש כעדות החוזה הק' מלובלי זי"ע.
A
A
כב ט' שנה י' כבר בקי בש"ס בבלי וירושלמי ונקרא
ביומא דהילולא להיות בעיר
בפי כל "לייבוש חרי" .למד אצל הגאו הגדול רבי יצחק
פע בא להרה"ק מצאנז חסיד אחד מהעיר A
A
חרי אבד"ק אוליינוב וסאמבור בעל שו"ת " ּפני יצחק"
בריגעל ,והי' אז היומא הילולא של הרה"ק הארי' דבי A
A
ואצל בעל ה"קצות החוש" ,והי' ידידו וריעו של בעל
עילאי ושאלו הרה"ק היתכ שלא נשאר ש על
הישועות יעקב.
 ä"äììæ õéùôéì áééì 'éøà 'ø ÷"äøäהיארצייט והשיב הנ"ל שכה הוא וממילא איני יכול A
A
שלא
והיות
המפרעמישלא
הנגיד
בת
נשא
בראשונה
å"øú úáè æ"é - àöéðùéååî
להיות על הציו ואמר הרה"ק שמכל מקו כדאי להיות A
A
יכלה לשאת את קדושתו והתמדתו תבעה ממנו שיגרשנה
בעיר שמונח ש הצדיק.
ונענה לבקשתה .בזיוו"ש נשא את בתו היחידה של רביה"ק
A
A
פרומקייט שאדט
בל הישמח משה זי"ע שהי' אז אבד"ק שינאווא .אחרי
בורא רפואות
בהיות הרה"ק משינאווא זי"ע חת אצל הארי' דבי A
A
שריפה שכילתה את רכושו נאל לקבל בשנת תק"ס את
סיפר לי הרה"צ הישיש מו"ה נפתלי ט"ב ז"ל מבריגל,
 Aעול הרבנות בקעשוב .אח"כ הי' אבד"ק בילגורייא ובשנת שפ"א בא לזקינו הרה"ק בעל הארי' דבי עילאי זיע"א איש עילאי סעד פע אצלו ,וכשכיבדו בברכת המזו העיר לחמיו A
שאי הכוס מלא על גדותיו .אמר לו האדב"ע
תקס"ח כשעבר חותנו הק' לאוהעל עבר רבינו לשינאווא
א' שנחלה ל"ע על הלונגע עד שהרופאי כבר התייאשו
פרומקייט A
A
שאדט צו דביקות .כשהל" רבינו מש אמר חתנו אבל
למלא את מקו חותנו ,ובה ישב למעלה מכ' שנה.
מחייו רח"ל ,וצוה הרה"ק שאצל שלחנו ימתי עד שיכבו
כוונתו בלב של לשמי) .י"ג אורות(
בשנת תק"צ נבחר כרבה של ווישניצא והגליל ומחמת
A
A
הנרות שבת קודש ,וכשמתחילי לכבות והיא מעלה עש,
סבל וצער רב שהיו לו ש נאל לעזוב את העיר ועבר
מדברי תורתו
אז ישאב באפיו את העש ובזה יתרפא ,ובדר" הטבע זהו
A
A
לבריגעל.
וכ ּפירוש דודי הגאה"ק בעל תשובות ארי' דבי עילאי
סכנה.
הסותפ בצל רבו החוזה הק' מלובלי והשפיע א על וכ עשה שנשאר ש והעול כבר הלכו אחר השלח "ועבד הלוי הוא את עבודתו" על ידי זה "וה ישאו עונ"A ,
A
חותנו הק' לידבק בו ,מלבד זאת נסע עוד אל צדיקי דורו
לבתיה והוא נשאר ועוד אנשי שהיו רוצי לדעת מה יעשו תשובה .ייטב ּפני ּפרשת שקלי
A
A
ביניה המגיד מקאזני  ,הרה"ק רבי מנח מענדיל
יעשה לו ,והמתי עד שכבו
מרא ּפשי .
מרימינוב ,היהודי הק' והרה"ק רבי נפתלי צבי ָ
A
A
ושאב את העש ותיכ
èùôä
ïééòîî
מנו"כ בבריגעל .ספרו ארי' דבי עילאי' שו"ת ועוד.
התחיל לעטש והקיא
A
A
דייקא השבטי
טובה עבורו
במאוד מאוד ,וייראו
להודיע חבת שנמשלו לכוכבי ,ומה שכתב זה דוקא בשבטי ולא בצדיקי אחריּ ,מפני A
A
הרה"ק רבי משה מראזוואדאב שמע פע את אביו האנשי לנפש שח"ו
שהשבטי ה דוגמת הכוכבי ,י"ב שבטי כנגד י"ב מזלות ,וכל מזל
הקדוש אומר על הארי' דבי עילאי שיש לנו עוד אחד נעשה בגריעותא יותר כי הי'
לכוכבי.ומזל כולל כוכבי הרבה ,כמו A
A
שיכלול כל שבט ושבט הרבה מאד ,מטע זה נמשלו השבטי
שמטפס במגפיו בשמי קומה שלימה מתתא לעילא הוא זה סכנה גדולה להלונגע,
A
A
שקול כשליש הרבי מלובלי .מי שאוכל מ הקוגעל שלו ולפלא נתרפא פתאו
ששה בכרס אחד
אח"כ
האד.
בשבת ,זה טובה עבורו אפילו כמה שני לאחר פטירתו של כאחד
ובני ישראל וכו' מלמד שהיו יולדות ששה בכרס אחד ורמז מדכתיב ו' לישני פריה ורביה פרו A
A
.
האד
אמר
אצלו
ביקר
כשהרופא
וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד .ד"א כי פרו וישרצו עולה בגימ' ששה בכרס אחד פחות
שני A
A
כאשר שמע מילי נוראי אלו החליט לנסוע שאי לו חרטה על דבריו
וה"נ במאד מאד משלימות החשבו  ,ד"א פרו שה עושי ּפירות וישרצו כשרצי ששה בכרס וא"ת
 Aלהרה"ק הארי' דבי עילאי לשבת ,ולאכול מ הקוגעל שלו .שאמר נואש ,ושהלונג שלו שמתי לכ נאמר וירבו וא"ת חלשי היו ולכ נאמר ויעצמו במאד מאד ולכ כתיבי כל הני לישני A
פע נסע אביו הרה"ק מדזיקוב לשבות באיזה מקו .אי זה בכלל לונג הישנה רק
יתירי.
A
A
הרה"ק שזכר את דברי אביו אודות רוממותו וקדושתו של חדשה אצל" .נוע שיח
הארי' דבי עילאי ,החליט לנסוע אליו לשבת .הוא נסע
החוות דעת השתומ
ש עברי
A
A
ותקרא שמו משה א"ת והלא מצריית היתה והיא קראה בלשו עברי וי"ל שהיא קראה
לווישניצא ,וכאשר היגע לש ונכנס להקודש ּפנימה ליטל
הגאו הק' רבי יעקב
 Aשלו הי' הרה"ק הארי' דבי אילעי שקוע ברעיוניו מליסא בעל החוות דעת הי' בלשו מצרי ש שמשמעותו משה והתורה קראו משה בלשו עברי .ד"א שלמדה לשו עברי A
משבאו העבריות למצרי וכ מצינו שקרא פרעה ש יוס צפנת פענח.
הקדושי עד שלא הכירו ,וכשהחזיר לו שלו לא ידע מיהו פע בכפר והביט ש
A
A
העומד מולו.
במלמד ע התלמידי ולפי
A
A
נתגדל בבית המלכות
קראה אליו הרבנית ראה נא איזה אוחר הגיע הלא לימוד הכיר בו שהוא אד
אולי סבב הש זה שיתגדל משה בבית המלכות להיות נפשו על מדריגה העליונה בדר
אתה דודו .א" ג דבריה לא הועילו .רק לאחר שעה ארוכה גדול והוטב מאוד בעיניו,
A
A
הלימוד והרגילות ,ולא תהי' שפילה ורגילה להיות בבית עבדי.
הוא ניעור מעומק רעיונותיו ,והכיר את נכד גיסו ונהג בו לאחר זמ נזדמ החוות דעת
A
A
בווישניצא אצל הרה"ק רבי
חיבה וכבוד.
היו בתקוה
מנהגו של הרה"ק מווישניצא הי' ,שבכל ליל שבת ארי' לייבוש בעל הארי' דבי
וימת מל מצרי ויאנחו בני ישראל וגו' .כל זמ שהי' אותו מל חי הי' תקות שכשימות A
A
קודש לאחר קבלת שבת הי' יושב מעוט בטליתו ומבר" אילעי בערב ראש השנה,
מתבטל גזרת ,כשראו שמת ולא נתבטלה הגזירה אי לדבר עוד סו .
A
A
שלושה אנשי .מוב שהי' ש דוחק עצו לזכות לקבל וראה שהביאו לפני הרה"ק
את ברכת קדשו ,עד שהגיעו לכלל סכנת נפשות .אותו ליל פתקא מאנשי אותו הכפר
A
הסיבה לזה
A
שבת ,לאחר ששלשת האנשי התברכו ּ
מפי קדשו והקהל ובתוכ נזכר ג המלמד
הסיבה למשה בכל הסרבנות הזאת ,ענותנותו הגדולה מכל האד ,שלא הי' מוצא את לבו
A
A
להתגדל ולהתפאר לאמר ד' שלחני ,ולא על ישראל להוציא ממצרי ולהיות עליה מל.
החל להתפזר ,ניגש הרה"ק מראזוואדאב ודח את עצמו והפליא הארי' דבי אילעי
לפני הרה"ק מוושיניצא .הרי הארי' דבי אילעי את טליתו מאוד את קדושת המלמד
A
A
פרעה נמשל לנחש
לראות מיהו הבא הרביעי .ומשראהו ש ידו על ראשו שמאיר מתו" הכתב.
ויהי לנחש ּמפני מה הראה לו ית' נחש יותר מדבר אחר .אלא מה נחש נוש וממית כ פרעה A
A
והאציל לו מברכתו.
והשתומ החוות דעת
ועבדיו נושכי וממיתי את ישראל ,ומה ששב מטה רמז שיהא פרעה ועבדיו יבשי כע! מיד
הי' זה מאורע יוצא מגדר הרגיל ,שהוא ביר" ארבע מאוד ובקש שילמדו האי" שהיתה מצורעת שכ פרעה ועבדיו טמאי ומטמאי את ישראל ,והנה שבה כבשרי רמז שיטהרו A
A
האנשי .כאשר הרה"ק מראזוואדאב שב לביתו קראו אביו מכירי ורואי דבר זה,
 Aואמר לו "קי ָנאר ַאהער היכ היית בשבת?" אמר לו והשיב לו שצרי" להיות כ ישראל מטומאת מצרי ,ויאמר השב לפי שדר נגעי לבא לידי הסגר ,והיו לד רמז שישפ דמ A
של מצרי בבכורות ועל הי.
בווישניצא ,שאלו "ומה ראית ש?" ענה" ,ש ראיתי רבי חצי שנה ללמוד דבר זה
A
A
והסכי החוות דעת ואמר
האב אי" געזע א רבי'".
מאל ָ
דאס ערשטע ָ
לראשונה ָ " -
A
A
גור ארי'

דעת זקני

דעת זקני

אב עזרא

ריב"א

רמב"

דעת זקני
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ליינט או שטוינט!
דער שרעקליכער מצב פו די הייליגע
מוסדות "יטב לב" אי אה"ק
דרשות בעצרת רבתי ואסיפת חירו לטובת מוסדות יטב לב בארה"ק
ליל שישי פרשת ויחי ,אול"י עשרה בטבת תשע"א
iI
מתו דרשת הרה"ח ר' מאיר פערל הי"ו
חבר הנהלת מוסדות יטב לב באה"ק

אוי וואס האט דער רבי ז"ל געוויינט?!
רבותי ,אי וויל פארצייל א קליינע מעשה וואס כ'האב
עס אליינס געהערט פו הרה"ח ר' אהר טייטלבוי ז"ל
וואס איז יאר לאנג געגאנגע נא געלט פאר מוסדות יטב
לב ,או ער האט נושא בעול געווע אי די הנהלת
המוסדות.
ער האט דערציילט ,עס איז געווע ארו צוויי יאר
פאר הסתלקות פו רבי' ז"ל בעל דברי יואל ,האט מע
אי גערופ פו רבי'נס שטוב ער זאל אריבערקומע צו
רבי' ,ער איז ארויסגעפאר קיי קרית יואל או ער איז
אריינגעקומע צו רבי' .האט ער געטראפ דע רבי' זיצ
או וויינע ,פשוטו כמשמעו דער רבי האט געוויינט.
האט ער געפרעגט ,פארוואס וויינט דער רבי? ,האט
אי דער רבי געזאגט ,אי האב אויפגעשטעלט מוסדות
דאהי או אוי אנדערע פלעצער ,או אי האב מוסדות
אי אר! ישראל .אוי די מוסדות דאהי בי אי נישט
באזארגט .עס איז דא א הנהלה ,או עס איז דא דער
ציבור .דער ציבור שיקט די קינדער אי די מוסדות ,או
יעדער טאטע וויל דא אז זיי קינד זאל גיי אי חדר ,או
אז זיי קינד זאל גיי אי שולע .אי בי נישט באזארגט
פאר די מוסדות .די מוסדות וועל שוי שטיי.
אבער וואס וועט זיי מיט מיינע מוסדות אי אר!
ישראל?!  -דער רבי האט זי נישט געקענט בארואיג -
ווער נעמט אחריות או ווער וועט זע אז די מוסדות אי
אר! ישראל זאל האב א קיו או זאל קענע שטיי?! ער
האט געזאגט אז דער רבי האט געוויינט בדמעות שליש.
האט מע דעמאלט געמאכט צו ערשט מאל א
הנהלה ,או ר' אהר האט מבטיח געווע פאר רבי' אז ער
וועט זע אז עס זאל א הנהלה וואס וועט שיק יעד
חודש געלט אוי אר! ישראל .ביז דעמאלט איז עס געווע
דער רבי זי"ע ,דער רבי האט געהאט דא זיינע עסקני ,ר'

שלמה גפ או ר' שלמה בראווער ,וואס זיי האב
צוגעהאלפ יענע יאר .דעמאלט האט מע מייסד געווע
די הנהלה פו יטב לב ,או מ'האט אנגעהויב צו שיק
חודש'ליכע תמיכה.
מורי ורבותי ,מ'קע זאג ,דער רבי האט געוויינט אויפ
איצטיג מצב! אויפ מצב וואו אונז זעמיר איצט
אנגעקומע ,אז די מיידל שולע האט געמוזט אפגעשפארט
ווער אוי א פאר טאג!

וועלכע זכות האט דער רבי געזוכט אוי
יו הקדוש
יעדער ווייסט די מיידל סקול אי בני ברק ווי אזוי דאס
איז געגרינדעט געוואר .ס'איז געווע תשכ"א ווע דער
רבי האט שוי געהאט געגרינדעט אי בני ברק די תלמוד
תורה ,עס איז שוי געווע א ישיבה ,עס איז שוי געווע
דער שיכו ,א ביהמ"ד ,אלעס איז שוי געווע ,די מיידלע
האב אבער נא געלערנט אי די בית יעקב שולעס.
עס איז געווע פאר יו כיפור תשכ"א האט דער רבי
אנגערופ ר' יודל קרויס  -כ'האב היינט אנגערופ צו הער
פונקטלי די מעשה  -ער איז געווע פו די הנהלה דארט
וואס האט געהאלפ דע רבי' אויפשטעל די מוסדות,
או דער רבי האט אי געזאגט בענוות קדשו" :ס'איז פאר
יו כיפור ,אי זעה נישט קיי זכות מיט וואס אי קע
צוגיי דאווענע יו כיפור ,איי זכות הא אי אז אי וועל
האב ,אז ס'וועט זיי א כשר'ע ערליכע מיידל שולע אי
אר! ישראל על טהרת הקודש וואו מ'וועט לערנע או
רעד נאר אידיש ,דאס וועט זיי מיי זכות".
ס'איז געווע א נאכט פאר ערב יו הקדוש .ר' יודל איז
געגאנגע אינדערפרי ,ער האט געדינג א דירה אוי רחוב ר'
יוחנ ב זכאי ,ער האט אויפגענומע א טיטשער או ער
האט צוזאמגענומע א פאר מיידלע ,או ער האט
געגרינדעט די מיידל שולע ,א בית חינו לבנות אי בני ברק.

ער האט אנגעקאלט דע רבי' דאס דערצייל .ווע
דער רבי האט דאס געהערט האט ער זי אנגערופ "אי
האב איצט א זכות מיט וואס צו גיי דאווענע יו הקדוש,
מיט די זכותי וועל אי קענע צוגיי צו עמוד
דאווענע".
מורי ורבותי ,מ'איז שוי אמאל שולדיג געווע געלט,
אבער אז דע רבי'נס מיידל שולע וואס ער מייסד געווע -
או בענוות קדשו האט דער רבי געשפירט אז ער האט
נישט קיי זכות ,או מיט די איי זכות האט ער געקענט גיי
דאווענע די הייליגע טעג  -אז דאס האט געמוזט
אפגעשפארט ווער! איז דאס א שעת חירו ! וואס מע
מוז דערוי צוזאמרופ א עצרת אז דער ציבור זאל הער,

או דער ציבור זאל זי צושטעל או זי אננעמע פאר
כבוד פו רבי'!
או מ'מיינט אז עס איז נאר געלט .ס'איז אמת ,דער
פראבלע איז געלט .אבער אויב איז נישט דא קיי געלט,
איז דא גענוג מהרסי וואס כאפ זי אריי או העצ א די
ארימע טיטשערס או די ארימע מלמדי ,או מיט דע
צוברעכט מע .מיט דע כח האט מע עס געוואלט איצט
צובראכ.
אז מ'וועט שיק געלט וועל זיי נישט האב קיי כח
אנצוגיי ,או אונז וועל מיר האב ווייטער כח אנצוגיי או
בויע די מוסדות.
][

מתו דרשת הרה"ח ר' יצחק ברא שליט"א
מנה"ר בת"ת דמוסדותינו הק' בבני ברק

כולנו בני איש אחד נחנו
די וועלט פארציילט א מעשה .ס'איז געווע א איד ,א
טאטע פו צוויי קינדער ,עס איז געקומע א צייט וואס
מ'האט געדארפט טו שידוכי ,א שידו איז דא
באשערט ,מיט איינע האט ער א שידו געטו אי די
מרחקי ,אי א ווייטע מדינה .או דער צווייטער ברודער,
האט חתונה געהאט דארט נעב דע טאט ,או דארט איז
ער געבליב וואוינע.
ס'איז אזוי געלאפ די יאר ,דער האט אויפגעשטעלט א
משפחה או דער האט אויפגעשטעלט א משפחה .דער אי
די מרחקי האט צוביסלע מצליח געווע ,ער האט געטו
אי געשעפט ,ער איז אריי אי ביזנעס ,או ער איז כסדר
געוואר נא גרעסער או נא גרעסער ,ער איז געוואר א
גרויסער עושר ,שמו הל למרחקי ,מיט איינגעשטעלטע,
מיט פריצי.
דער וואס האט געוואוינט נעב טאט האט געהאט א
פיינע שטוב ,אבער די פרנסה איז אי נישט אזוי גוט
געגאנגע .ער האט זי געמוטשעט .ווע ער האט געמוזט
חתונה מאכ קינדער האט ער אל! געשלעפט ,ער האט
געטו וואס ער האט געקענט ,ס'איז געקומע ער האט
געדארפט חתונה מאכ קינדער ,או ער האט זי געפערלי
געפלאגט.
האט אי זיי טאטע געזאגט ,ווייסטו וואס ,אי געב
דיר א עצה .געדענקסט דא האסט א ברודער ,ער וואוינט
ווייט פו דא ,ער איז מצליח ,מענטש זאג אז עס קומע
אהי איד נצרכי ,או ער געט פאר איד ,גיי פרוביר .ער איז
בטבע געווע א בייש ,ס'איז נישט געווע זיי טבע צו גיי
אי מרחקי בעט געלט .אבער דער טאטע האט אי
געהאלפ שיינע קליידער אז ער זאל אויסקוק געהעריג,
או ער איז געפאר.

ער קומט א או ער פרעגט וואו דער ברודער וואוינט.
דע אדרעס האט ער דא געוואוסט ,ווי-נישט-ווי האט
ער דא געשיקט בריוו צו טאט .האט ער זי
פאראינטרעסירט אוי דע אדרעס או ער איז
אהינגעגאנגע.
ער קומט א אהי ,ער וויל אריינגיי .שטייט דארט א
שומר או ער פרעגט אי ,ווער ביזטו? האסט א
אנפוינטמענט? זאגט ער ,ניי אי האב נישט .גיי זאג אי
אבער אז זיי ברודער איז דא .זאגט דער שומר ,דו ביזט
זיי ברודער? דו זעסט נישט אזוי אויס .זאגט ער ,גיי זאג
אי ,וועסטו זע.
דער שומר גייט ,או ער שטייט או ווארט אבער דער
שומר קומט נישט צוריק .שיקט ער נא איינע .זאג אי
אי הייס אזוי או אזוי ,אי בי זיי ברודער  -ס'איז א
מעשה פו יאר וואס זיי האב זי נישט געזע  -קומט
צוריק דער שומר או ער זאגט אז דער בעל הבית זאגט ,אי
האב נישט קיי ברודער ,אי ווייס נישט וואס דו רעדסט.
דער איז נעבע בבושת פני צוריק אהיימגעפאר .ביז
ער איז אנגעקומע אהיי האט שוי אביסל אויסגעוועפט
זיי צובראכענקייט ,אבער דער טאטע ווארט שוי קוי צו
הער אז ער איז אהיימגעקומע מיט עפעס .ס'איז
דערווייל גארנישט געוואר .ער דערציילט דע טאט די
מעשה .דער טאטע פרעגט אי ,האסט אי נישט געזאגט
אז ביזט זיי ברודער? זאגט ער ,אז ער איז אפילו נישט
ארויסגעקומע צו די טיר ,או ער האט געשיקט זאג אז
ער האט נישט קיי ברודער .דאס איז געווע דער מצב.
ס'איז דורכגעגאנגע יאר .ער האט זי געפלאגט .ער
האט געשלעפט ווי אזוי עס איז געגאנגע .דער ברודער
ווייטער האט געוואוסט אז ער האט א טאט או ער האט
אי שוי לאנג נישט באזוכט .בריוו שיקט ער טאקע,
אבער געזע האט ער אי שוי לאנג נישט ,האט ער

מחליט געווע אז ער גייט אי פאר באזוכ .ער האט
אפילו נישט געוואלט דערצייל ,ער האט געוואלט ס'זאל
זיי א סופרייז ,או בכלל ,ס'איז דא נישט געווע קיי
טעלעפאנע ווי היינט.
ער קומט א ,ער קלאפט ביי די טיר .ס'איז דארט נישט
געווע קיי שומרי ווי ביי אי .ער קלאפט אוי די טיר ווי
א געהעריגער מענטש .פרעגט דער טאטע "ווער איז
דאס?" זאגט ער "טאטי ,ס'איז דיי זו"" .ווער איז דאס?"
פרעגט דער טאטע נאכאמאל .זאגט ער "אי בי דיי זו,
קענסט מי נישט? מא מיר אוי די טיר".

האט אי דער טאטע געזאגט "אז ער איז נישט
דיי ברודער ,בי אי נישט דיי טאטע!"
מורי ורבותי ,כולנו בני איש אחד נחנו ,ס'איז אונזערע
ברודער פו זעלב טאט .מיר לעב צוזאמע ווי ברודער
מיט סאטמארער חסידי דאהי ,קינדער פו איי טאט,
פו רבי' זאל זיי געזונט ,פו איי זייד פו רבי' ז"ל בעל
בר משה ,פו איי עלטער זייד רבינו קודש הקדשי דער
מייסד פו דע הייליג מקו .ס'איז אלע וואס האלט
שוי א דור ,או דאס דריטע דור וואס זענע אלע דבוק אי
דע אילנא דחיי.
דער אויבערשטער האט אזוי געמאכט .נא די וועלט
מלחמה ווע מע איז ארויסגעקומע פו אייראפע ,יעדער
איינער איז געגאנגע וואו מע האט אריינגעלאזט ,וואו
עס איז געווע באשערט .איינער איז אנגעקומע קיי אר!
ישראל או דארט אויפגעשטעלט דורות או איינער איז
אנגעקומע דא אהער.
איי זא איז נאר דא ,וואס דער י הגדול איז מפסיק.
ס'איז דא בער זעקס טויזענט מייל א חילוק ,דאס איז
מפסיק או מ'ווייסט נישט אוי די צווייטע זייט וואס עס
טוט זי.
רבותי ,ס'איז אונזערע ברודער .סאטמארער חסידי,
די טאטעס פו די קינדער זענע סאטמארער ,זייערע
זיידעס ,די מלמדי ,די כלי קודש ,די מגידי שיעורי אי
ישיבה קטנה או אי ישיבה גדולה ,זענע אלע
סאטמארער איד דורי דורות פונקט ווי די איד דא.
זיי פרעג נאר רבותי ,אז עס איז כולנו בני איש אחד
נחנו ,למה נגרע?
די וועלט טייטשט מיט די דערמאנטע מעשה "ואהבת
לרע כמו" אז דו האסט אי ליב ,איז "אני ה'" בי אי דיי
באשעפער .די וועלט זאגט אז דאס איז דער טע וואס עס
שטייט אי אריה"ק אז פאר דאווענע זאל מע זי מקבל
זיי אז מע איז מקיי די מצוה פו "ואהבת לרע כמו".
ווייל אז מ'גייט רעד צו אויבערשט ,די גמרא זאגט מ'זאל
געב צדקה פאר דאווענע ,אלעס איז דאס דער טע ,ווייל
אז ער איז מיי ברודער בי אי דיי טאטע.
ווי קע מע אבער זאג ואהבת לרע כמו אז מע איז
שולדיג זעקס חדשי )מיט כפל פו תשרי( .ביז אייער
נעכט איז מע שולדיג זעקס חדשי !

האר אויפשטעלנדע מעשיות
אז א פרוי רופט אריי אי חדר אי אפיס ,או אי דאר
איבערגעב דע טעלפא פאר א מלמד ,אז זי דארפ פאר
צו א דאקטאר או זי האט נישט קיי געלט פאר קיי
טעקסי .זי האט געבעט ביי א שכ פו א אנדערע טיר
וואס יענער איז אוי א מגיד שיעור ביי אונז אי די
מוסדות ,או יענער זאגט אוי ,אי האב נישט צו בארג
קיי פופציג שקל!
ווי קע מע ווייטער אזוי אנגיי?
ווע אי טרע א מלמד  -אי זאג נאר ברמז  -אי
פרעג דע מלמד ,פארוואס ביזטו אינדרויס פו כתה ,או
אי זעה ווי ער לויפט ארו פו איינע צו צווייט ,ווער
עס קע אי בארג דרייסיג שקל!
ווי קע מע ווייטער אזוי אנגיי?
אז א איינגעשטעלטער אי די מוסדות קומט אריי אי
אפיס או ער זאגט ,אי ווייס מע איז שולדיג אזויפיל
חדשי .אי דאר האב פינ -הונדערט-פופציג שקל,
ווייל מ'האט מי געקלונג פו די טעלפא קאמפאני ,אז
אויב באצאל אי נישט דע טעלפא ביל האקט מע אפ
די טעלפא .או ליידער האט מע אי געמוזט ענטפער
"עס איז נישט דא" .אי זאג איי ,אי קע דע מצב אי
אפיס ,ס'איז באמת נישט געווע קיי פינ -הונדערט-
פופציג שקל! ס'איז נישט געווע צו געב ,או מ'ווייסט
פאר יענע נישט וואס צו ענטפער.
ווי קע מע ווייטער אזוי אנגיי?
ווע קע מע אנגיי ווע א "ברודער" א מגיד שיעור אי
די ישיבה קטנה קע אי א ווינטער'דיג קורצ פרייטאג
נאכמיטאג האלב צוויי ,מ'האט נישט געבאק קיי חלות
ביי אי אי שטוב יענע פרייטאג )דארט איז נישט אזוי
שטארק איינגעפירט אז יעדער באקט אליינס חלות ווי
דא( .איז ער געגאנגע אי געשעפט ,ער האט געוואלט
קויפ חלות .אי קע דע געשעפטסמא דע
פארקויפער .א תמימות'דיגער וואוילער איד .זאגט ער
אי ,אי קע דיר נישט פארקויפ ,ביזט דא אזויפיל
שולדיג .דאס איז א ווינטער האלב צוויי! ער איז א
אינגערמא וואס קומט פו א באלעבאטישע שטוב .ער
איז אלע יאר געווע געוואוינט צו לעב שיי נארמאל .ער
איז אויסגעקומע פו זיי געהאלט ער האט געקענט
נארמאל פיר א שטוב .אבער אז מע איז שולדיג אזא
סכו קע מע נישט ווייטער אנגיי.
רבותי ,וואס זאל מע טו? ביז וואו קע מע אנגיי?
מ'ווייסט עס איז נישט היינט דער מצב ווי אמאל וואס
מע דאר עפענע הערצער .איד זענע ווארע ,מ'ווייס
מיר אז מ'רעדט צו אחי לדעה ,אונזערע ברודערס .עס
איז נא פשוט נישט אויסגעקומע די געלעגענהייט דאס
אלעס אויסצושמועס ,או דער עול ווייסט ליידער נישט
דע מצב.

ס'איז נישט היינט ווי אמאל וואס דער עול זיצט אוי
גרויסע געלטער ,או מע דאר נאר טרעפ א פאטענט צו
עפענע דאס האר! ווי אזוי ארויסצונעמע דאס געלט.
מ'ווייס מיר דע מצב .מ'ווייס מיר אז עס נישט אזוי,
מ'פלאגט זי דא אוי יעדער איינער.
אבער וואס זאל מע טו ,צו וועמע קע מיר אונז
רעד? אויב נישט צו אונזערע ברודער? דער רבי זאל זיי
געזונט האט פו דע א דאגה ,מ'האלט מיר מיט ,מ'זעמיר
טאג טעגלי אויפ טעלפא .ס'איז נוגע ללבו ,ער טוט וואס
ער קע נאר או צו וועמע ער קע רעד.
וואס קענע מיר עפעס אנדערש טו ,ווי נישט זי
אויסצורעד צו היימישע ברודער איינער צו צווייט?
די ווא מיטווא האט מע געטיילט געהאלט,
דורכדע וואס מע האט געשיקט פו דאהי ,או מ'האט
נא געדארפט א גרויס חלק צובארג .האט מע געטיילט
געהאלט אוי חודש אב ,או מ'האט זי מורא'דיג
געפריידט די מלמדי .אבער ס'איז באקאנט די וועלט
טייטשט ,וירא בצר לה בשמעו את רנת .ער האט געזע
ווי ווייט זיי זענע אוי צרות ,וירא בצר לה ,בשמעו את
רנת ווע ער האט געזע מיט וואס מע פריידט זי.
דארט איז דער מצב אז נעכט צופרי האט מע
געטיילט אוי חודש אב געהאלט .מ'האט געגעב אי
תלמוד תורה או אי מיידל שולע .אי ישיבה קטנה או אי
ישיבה גדולה וועט מע ערשט מארג צופרי טייל ,עס איז
נאכנישט געווע גענוג געלט .היינט פארנאכטס דארט אי
אר! ישראל איז מע ארומגעלאפ אי די גמ"ח' בארג
געלט ,אז מע זאל קענע ענדיג אי די ישיבה קטנה או
ישיבה גדולה.

די סגולה פו רבי מאיר בעל הנס
א איד האט מיר דערציילט ,אי יאר תשי"ג האט דער
רבי אי געבעט אז ער זאל גיי צוזאמנעמע די פושקעס
פאר יטב לב ,דעמאלט איז נאכנישט געווע עמטלי קיי
דינער פאר יטב לב .דער רבי איז געפאר קיי שיקאגא או
צו אנדערע מקומות ,אלעס נאר צו שאפ געלט פאר יטב
לב ,אבער די הכנסות פו אמעריקע איז בעיקר געווע פו
די פושקעס אי די ערשטע יאר.
האט דער רבי נישט געוואלט אז מע זאל דארפ
אראפגעב פראצענט ,או דער רבי האט געבעט
אינגעלייט נא די חתונה אז זיי זאל גיי צוזאמנעמע די
פושקעס .האט יענער איד מיר דערציילט אז דער רבי
האט אי געזאגט ,קענסט זאג אי מיי נאמע אז דאס
איז "רבי מאיר בעל הנס" .ער האט עקסטער אוי דע
צוגעזאגט  -מ'ווייסט יעדער איינער  -אלע מיני השפעות,
סיי אי געשעפט או סיי אוי אנדערע זאכ.

די קינדער בעט פאר איי
מיר געב אוועק דע זכות פו א מלמד א יאר פאר
 .$1800ס'איז ב"ה דא א גרויסער עול וואס קויפ א מלמד
לחודש .או דערנא איז דא אנדערע ,קלענערע בעלי
יכלות ,וואס איז אוי דא א שיינער ציבור וואס זענע
אנגעשלאס דערי ,מע געט  $600פאר א מלמד אוי א
ווא.
מ'האט נישט קיי אנונג וואס מ'באקומט דערפאר.
יעדע כתה אוי וואו לאנג מ'געט ,ס'איז דא א עקסטערע
תפלה אוי אידיש ,או די קינדער בעט דאס מיט אזא
תמימות ,או זיי זאג ארויס דע נאמע א קיי לעצטע
נאמע ,נאר מיט די מאמע'ס נאמע .דאס גייט ארויס פו
זייער מויל ,הבל פיה של תינוקת של בית רב ,גליי צו
טאט אי הימל.
אי וואלט געוואלט א איד זאל אמאל קומע ביי אונז
אי חדר .דורכגיי דע האל או ארויסהער פאר מע
הייבט א צו לערנע ,או הער ווי די קינדער זאג די
תפלה .לויט זייגער קומט אויס אז איד שלאפ נא דא
דעמאלט .ווע מע שטייט אוי דאהי האב די קינדער
שוי געבעט פאר ענק .מ'זאגט ארויס זיי נאמע ,זיינע
קינדער'ס נאמע.
אז איינער האט א ספעציעלע בקשה זאגט מע
עקסטער ארויס זיי נאמע ,או איד זעע אי דע גרויסע
זאכ .או אויב עס איז אוי א יאר זאגט מע עס א גאנ!
יאר.

קיי שו הנאה פו די רשעי
מ'ווייסט אז דא איז אוי זייער שווער ,אבער א איד
וואס האט דא שייכות צו פיר א מוסד ,זאל זי
פארשטעל דא אי אמעריקע ,אז מ'זאל פיר אי א מוסד
נאר פו שכר לימוד או דינער געלט ,א קיי איי
פראגרא ,או וויפיל קע מע שוי בעט פו די איד אי
אר! ישראל.
אז אי זאג קיי שו פראגרא ,מיי אי נישט ווי
אנדערע מוסדות ,נאר אי מיי גארנישט .נישט פו די
ערי' ,נישט פו די שטאט ,נישט קיי בענקלע או נישט
קיי טיש .ס'איז דא וואס נעמע נאר נישט פו משרד
החינו ,אנדערע פלעצער יא .ביי אונז נעמט מע דא
גארנישט! גארנישט! גארנישט! .זאל מע צולייג קאפ או
פארשטיי ווי אזוי אזא מוסד קע אנגיי.
ס'איז זיכער אז אי דע זכות אז מ'וועט צולייג א
האנט או א פלייצע פאר די מוסדות ,וועט מע אוודאי
זע אי דע גרויסע זאכ ,וימלא ה' כל משאלות לבנו
לטובה.
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כ'האב אמאל געזאגט מיט דע ,אז יששכר A
A
מיר געפונע די ווא אי די סדרה ,יעקב אבינו
 Aהאט געבענטש די קינדער פו יוס הצדיק "ב
או זבולו האב געמאכט א געשעפט .זבולו A
פארדינט או ער געט פאר דע יששכר וואס ער
יבר ישראל לאמר ישימ אלקי כאפרי
איז עוסק בתורה .נו ,יששכר פלאגט זי ,ער איז A
A
וכמנשה" .דאס איז הייליגע ברכות וואס יעקב
 Aאבינו האט געבענטשט זיינע אייניקלע ,או דאס מכ¢ק מר אדמו¢ר שליט¢א מקיי דע שתהיו עמלי בתורה .זבולו האט א A
 Aאיז א ברכה וואס יעדער טאטע בענטשט זיינע  ÷"äàá áì áèé úåãñåî úáåèì éúáø úøöòáחלק אי די תורה פו יששכר ,נישט נאר אז ער A
האט א חלק אינע לימוד התורה פו יששכר.
קינדער אי יעד ערענסט זמ "ישימ אלקי
÷øàô àøàáá à"òùú éçéå 'ä íåé
בתורהערA .
A
נתפרס ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מר אדמו"ר שליט"א האט א חלק אי זיי פלאג ,אי זיי עמלות
כאפרי וכמנשה" אזוי ווי אפרי או מנשה.
אז זבולו האט א חלק אי זיי פלאג ,דאר ער זי A
A
האב אי געקלערט אזוי ,יוס הצדיק האט א
A
 Aנאמע געגעב זיינע צוויי קינדער אפרי או
שוי נישט אליינס פלאג אוי פרנסה.
תורה בפשטות? זאגט ער אז בזיעת אפי תאכל
,
תורה
פאר
געלט
געט
מע
אז
,
דע
וועג
ווערט
תורה
די
.
אוי
תורה
די
אוי
ארוי
גייט
לח
 Aמנשה .אפרי האט ער א נאמע געגעב "כי הפרני
A
העלפט דער אויבערשטער אז מע האט
אלקי באר עניי" או מנשה האט ער א נאמע
אנגערופ לח .זאגט ער צוויי מאל דאר מע זי
פרנסה A
A
געגעב "כי נשני אלקי את כל עמלי".
בהרחבה גדולה ,ווייל מ'האט שוי מקיי געווע
נישט פלאג .אז מע פלאגט זי אוי תורה איז
ס'איז דא א שיי ווארט פו זייד דער ישמח מע מקיי דע בזיעת אפי תאכל לח אוי דע עמל מיט שתהיו עמלי בתורה .באמת האט A
A
 Aמשה )פ' בשלח( וואס ער זאגט "כל המקבל עליו תורה ,דאר מע זי שוי נישט פלאג אוי מע זי נישט געפלאגט אזוי אוי תורה ,אבער A
דער לומד תורה האט זי געפלאגט ,נוצט זיי
פרנסה.
עול תורה מעבירי ממנו עול מלכות ועול דר
חלק A
A
פלאג אוי דע תומ אוי ,ווייל ער האט א
אר" .זאגט ער "אד לעמל יולד" .א מענטש
"כל המקבל עליו עול תורה" איז "מעבירי
A
אי יענעמ'ס תורה.
 Aווערט געבויר אז מע זאל זי פלאג .מ'איז נישט
ממנו עול מלכות ועול דר אר" אז מע זאל זי
די תורה ווערט אנגערופ אר ,ווייל ס'איז A
 Aאראפגעקומע אוי דע עול צו עס מוציא -נישט דארפ פלאג אוי פרנסה .אזוי זאגט דער
 Aמיט-האניג .א מענטש פלאגט זי אוי דע עול.
ישמח משה.
ארוכה מאר מדה )פתיחתא דאיכ"ר ס"ח( .יוס A
דער זיידע ז"ל אי עצי חיי זאגט מיט דע הצדיק האט א נאמע געגעב זיי קינד ,כי הפרני
פארוואס דאר מע זי אזוי פלאג? ווייל עס איז
"א בחקותי תלכו" זאגט רש"י "שתהיו עמלי אלקי באר עניי .דער אויבערשטער האט אי A
A
דא א גזירה פו "בזיעת אפי תאכל לח".
זאגט ער אז איינער לערנט תורה מוז ער זי בתורה" .אויב מ'איז עמלי בתורה ,מ'איז מקיי געהאלפ "באר עניי" ער האט זי אסא געפלאגט A
A
 Aמייגע זיי אוי תורה .פארוואס עפעס דאר ער דע "עמל" מיט די תורה ,איז "ונתתי גשמיכ אי תורה .אויב אזוי וועג דע איז כי נשני אלקי A
בעת" דאר מע זי שוי נישט פלאג אוי את כל עמלי ,האט דער אויבערשטער
זי פלאג אוי תורה? פארוואס עפעס דאר ער
אי A
A
געמאכט פארגעס פו די אנדערע פלאג .ער האט
פרנסה.
זי מייגע זיי? פארוואס זאל ער נישט פארשטיי
זי נישט געדארפט פלאג אוי אנדערע זאכ .ער A
A
ÚÂ·˘‰ ˙˘¯ÙÏ
ותירא המילדות את האלקי ולא עשו כאשר דבר אליה מל מצרי ותחיי את הילדי ,איתא במדרש האט זי געפלאגט אוי תורה האט ער יוצא געוועA .
A
ישימ
.
קינד
זיי
א
טאטע
א
וואונטשט
)הובא בספר נפש יהונת( מכא שנשי צדקניות היו ,וכ הוא אומר ויל איש מבית לוי ויקח את בת לוי ,מתו
A
A
שצדקניות היו חוזרי לבעליה ,ותמוה השייכות להדדי.
אלקי כאפרי וכמנשה ,דער אויבערשטער זאל
ונראה בהקד מה שכתב בפרשת דרכי )דרוש שני( דלפי שיטת הרמב" )הל' מלכי פ"י ה"ב( דבני נח דיר העלפ ,אז עס איז דיר באשערט זי צו פלאגA ,
A
 Aאינ מצווי על קדוש הש ,וא אנסוהו לעבור על אחת ממצותיו מותר לו לעבור ,א כ לכאורה יוקשה מי זאלסטו זי פלאג אוי תורה ,או זאלסט זיי A
התיר ליוס שיסכ עצמו בנסיו אשת פוטיפר ,הרי אדונתו היתה משטמת אותו שא לא ישמע אליה
שתעליל "כאפרי" כי הפרני אלקי באר עניי ,אי די תורה A
A
עליו ויהרגנו וכדאיתא במדרש )הובא ביפ"ת פפ"ז ס"ה וס"ח( ,והלא ב נח אינו מצווה על קדושת ה' ,וליכא
זאלסטו זי פלאג ,וועט נאכדע זיי "וכמנשה" כי
 Aלמימר שרצה להחמיר על עצמו שהרי כתב הרמב" )הל' יסוה"ת פ"ה ה"ד( שכל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג נשני אלקי את עמלי ,וועסט פארגעס פו A
ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו .ועל כרח שהיה לה די ישראל ,ושפיר וינס ויצא החוצה וסיכ בעצמו
A
A
כדי ישראל שהוא מוזהר בגילוי עריות שיהרג ואל יעבור ,עכ"ד.
אנדערע פלאג.
אכ י"ל בהקד מה דמצינו בשולח ערו )יורה דעה סימ קנ"ז( מחלוקת הרמב" ורבינו ירוח א אד
כ'האב אינזינע געהאט אזוי ,אי בי אביסל A
A
רשאי להחמיר על עצמו ולמסור את נפשו בכל מצוות התורה ,חו משלש עבירות החמורות דהדי בה יעבור
יאומ
לא
.
ק
"
בארה
לב
יטב
מוסדות
אי
באקאנט
A
A
ואל יהרג ,כי הרמב" סובר דאינו רשאי ומתחייב בנפשו ,ורבינו ירוח וסייעתו סוברי דרשאי להחמיר על
כי יסופר זייער פלאג ווי זיי זענע זי מייגע ,זיי
 Aעצמו ,אמנ מבואר בש" )סק"ב( דא הוא אד גדול וחסיד וירא שמי ,כולי עלמא מודי דרשאי למסור פלאג אז מע זאל קענע אנגיי .ווער עס A
עצמו על קידוש ה' אפילו על מצוה קלה) .ועיי בישמח משה פ' תשא מש"כ בטע הדבר( .ולפי זה יש
לומר העלפט ארויס דע מוסד ,או האט א חלק אי A
A
דאע"פ דב נח אינו מצווה על קדושת ה' ,ואינו רשאי להחמיר על עצמו ,א הוא בגדר צדיק וחסיד מפורס,
מותר לו למסור נפש על שלש עבירות החמורות.
דע לימוד התורה פו די אלע תשב"ר ,ישיבה A
A
ובזה יתבאר הכתוב ותירא המילדות את האלקי ולא עשו כאשר דבר אליה מל מצרי ותחיי את
קטנה בחורי או ישיבה גדולה ,דער
 Aהילדי ,והיה לה בזה מסירות נפש ,ולזה דרש המדרש מכא שנשי צדקניות היו ,ועל כ אע"פ שהיה לה די אויבערשטער העלפט אז עס איז הפרני אלקי A
ב נח היו מותרי למסור נפש שלא לעבור על שפיכות דמי ,כיו שצדקניות היו ,אול מא יימר
דצדקניותעל באר עניי ,וועט אי"ה זיי כי נשני אלקי מכל A
A
היו משו שמסרו נפש ,שמא היה לה די ישראל ,ולכ מסרו נפש דישראל מ הדי בעי למסור נפש
 Aשפיכות דמי ,לזה אמר וכ הוא אומר ויל איש מבית לוי ויקח את בת לוי ,ולכאורה אי נשא דודתו ,משו עמלי .מ'זאל נישט וויס פו קיי אנדערע עגמת A
דמבואר בגמרא )סנהדרי נח (:שעמר נשא דודתו מ האב ולא מ הא ,ודבר זה מותר לב נח ,א כ
מהא נפש ,פו קיי אנדערע פלאגעריי פו אנדערע A
A
דלקח עמר דודתו מוכח דהיה לה די ב נח ,והיו פטורי ממסי"נ ,וכיו שמסרו נפש על כרח דצדקניות
זאכ.
A
A
היו.
)המש בעמוד הבא(
A
A
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)המש מעמוד הקוד(
 Aדי מוסדות פלאג זי דא אזוי שטארק .אז מע האט א חלק אי דע בירורי הלכות ,נער ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמי" שע"י מבצר הכוללי קרית יואל A
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ" #קרית יואל שליט"א
A
 Aעמל ,וועט דער אויבערשעטער העלפ אז מ'וועט זי נישט דארפ פלאג
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
A
 Aאליינס .דער אויבערשטער וועט העלפ אז עס וועט זיי א גרויס הרחבה.
t úáùá íéãâá úòéáö øåñéàá ïéã T
 Aאי בי אביסל באקאנט אי דע מוסד .צר לי מאוד בצער .ס'טוט א( אחד מל"ט מלאכות הוא מלאכת צובע ,ומ התורה אינו חייב רק A
 Aמיר זייער וויי מיט זייער צער .מ'מיינט אז עס קומט ארויס א איד פו אר
A
כשצובע בצבע המתקיי על גבי דבר המתקיי .
ישראל ,ער שטעלט זי אוי או ער רעדט .זיכער האט ער פארגעשריב
ב( וע"כ אסור להניח בגד בתו מי שיש בתוכו צבע )דייאינ"ג( בשבת
תורה A
A
אביסל גוטע מליצות ,גוטע מעשיות צו קענע אפעליר צו מענטש  .קודש] ,וליכא נפק"מ א הניח הצבע קוד או הבגד דבכל אופ יש איסור
A
 Aליידער ליידער ס'איז אמת .ס'איז נישט קיי טרוקענע מליצות ,ס'איז נישט של צובע [.
ג( אבל מותר להניח בתו הצבע )דייאיני"ג( מערב שבת כדי שיצטבע
A
 Aסת ווערטער .ס'איז זייער זייער א שווערער מצב.
מאליו במש השבת .
 Aער האט אויסגערעכענט ,מ'האט געהערט ווי ער זאגט אזוי ,די ד( וא! כשהניח הבגד מערב שבת בתו הצבע )דייאינ"ג( צרי להזהר A
קינדער זענע סאטמארער ,די מלמדי זענע סאטמארער ,די עלטער שלא יוסי! עוד צבע בשבת ]דאסור לעשות פעולה שהבגד יצטבע יותר [.
דייאיני"ג( A
A
ה( וכ צרי להזהר שלא יערב וימשמש הבגד בתו המי צבע )
זענע סאטמארער ,ס'איז סאטמארער ,או ליידער מ'קע זאג די מהרסי
A
A
כדי שיצטבע הבגד יותר .
אוי  .ליידער ליידער ,אפילו די מהרסי זענע אוי  .מ'ברעכט אונטער די
 באיסור משיחות המנעלי ]פיצ" שי"[ בשבת -ו( אסור למשוח ולצחצח המנעלי בשבת אפילו במיני משיחות שה A
 Aמוסדות.
דער אויבערשטער זאל העלפ מ'זאל קענע ווייטער אנגיי  .ס'איז נוזלי כשמ ומי ]דליכא משו איסור ממרח[ משו איסור צובע .
A
A
ז( ואפילו במיני משיחות שאינ עשויי לצבוע ולהשחיר המנעלי אלא
 Aזייער שווער ,מ'פלאגט זי זייער זייער שטארק .מ'האט געהערט ווי די עשויי רק להצהיר )גלאנצע" ( המנעלי אסור] ,דידוע שע"י משיחת משתחר A
 Aאיד קוק ארויס ,בעט אי דע ציבור ,איצט רעדט מע צו בארא העור יותר ודר האומני לעשות כ  ,וע"כ יש בזה משו צובע[ .
A
פארקער איד  ,אי בעט זייער בכל לשו של בקשה ,אז מע זאל
קענע זעצאלזי בשבתח( .וג מנעלי שמרח ומשח היטב מלפני שבת אסור למשוח ולמרוח A
A
משתת צו זיי  ,מ'זאל זע ארויסצוהעלפ אז מ'זאל
ט( ודעת הרבה פוסקי דאפילו לצור גדול אסור לומר לגוי למרח ולמשוח A
 Aגעהאלט.
המנעלי בשבת  ,ויש שכתב דא! א הגוי מרח או משח המנעלי בשבת
A
A
מארג איז עשרה בטבת .מ'פאסט עשרה בטבת ווייל עס האט זי באיסור ,אסור להשתמש עמו בשבת .
 Aאנגעהויב דער חורב  .דארט האט מע געצאלט געהאלט אוי חודש אב,
A
וואס דעמאלט איז תשעה באב ווע עס איז געשע דער גרויסער חורב .
A
A
ליידער איז דאס א גרויסער קשר צוויש עשרה בטבת או תשעה באב.
A
A
דארט האלט מע ערשט ביי תשעה באב...
A
A
ס'איז גוטע ווערטלע  ,אבער דאס איז ליידער אזא שווערער מצב,
A
 Aמ'האט שוי אזוי לאנג נישט געצאלט געהאלט .דאס זענע מענטש ,
 Aארימע איד או באקומט א חודש'ליכער געהאלט .מ'זאל זי פארשטעל
A
יעדער איינער ,ס'זאל נישט פארקומע מ'זאל אי שולדיג זיי פינ חדשי
A
A
געהאלט .ס'איז חודש טבת או מ'האלט נא ביי חודש אב.
A
A
ס'איז א גרויסער זכות פאר ווער עס העלפט ארויס ,ווער עס איז
A
 Aמסייע לדבר מצוה ,דער אויבערשטער זאל העלפ ס'זאל זיי כי הפרני
A
 Aאלקי באר עניי ,נשני אלקי את כל עמלי ,נישט וויס פו קיי שו
 Aצער או קיי שו עגמת נפש .דער אויבערשטער זאל העלפ א
A
גרויסער הרחבה ,הרחבה גדולה .דער אויבערשטער זאל העלפ מ'זאל
A
A
קענע געב צדקה פאר די היזיגע מוסדות או די אר ישראל'דיגע
A
A
מוסדות ,ס'זאל גרינג אנקומע  ,דער אויבערשטער זאל העלפ מ'זאל
A
 Aזי קענע צוזאמקומע מיט פרייליכע הערצער.
A
דער אויבערשטער זאל העלפ  ,מ'שטייט איצט עשרה בטבת
A
יתהפ
העשירי
צו
זיי
וועט
קומע
וועט
צדק
גואל
דער
,
אויפדערנאכט
A
A
לששו ולשמחה ,דער אויבערשטער וועט העלפ עס וועט זיי למועדי
A
A
ולימי טובי ,דער גואל צדק זאל קומע במהרה בימינו אמ .
A
A
A
A
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א( עי' רמב" )פ"ט מהל' שבת הל' י"ג( ובמג"א )ס"ס ש"כ( ובתניא )ס"ס ש"כ( ובחיי אד )כלל כ"ד
נש"א סק"א(.
הנה בלשו הרמב" שכ' בזה הלשו שכל שאי מלאכתו מתקיימת "בשבת" פטור ,נראה להדיא דס"ל דג
הוא מתקיימת לשבת לחוד הוי איסור תורה ,וכ"כ בדעתו בחמדת ישראל )אות כ"א( והמשנ"ב )בשעה"צ סי' ש" ג
ס"ק ס"ה( ,וכ הארי בשו"ת מנח"י )חלק ז' סי' י"ג וי"ד וט"ו( דהכי קיי"ל להלכה ע"ש ,אכ הקצוה"ש )סי' קמ"ו
סק"כ( מדחיק עצמו לפרש דעת הרמב" בעני אחר ע"ש ואכמ"ל.
ב( דרק בצביעת משקי יש שחילקו בכ ויתבאר אי"ה בשבועות הבעל"ט.
ג( שו"ע )סי' רנ"ב סעי! א'(.
ד(  :òáåö øçà òáåö ïéðòáהנה יש מחלוקת הפוסקי אי הוי איסור תורה ,דבירושלמי )פרק כלל גדול(
איתא המאדי אוד בשפה חייב ופירש בקרב העדה אפילו בשפה שהוא אדו אלא שמוסי! בה אדמימות חייב
משו צובע] ,אכ בפני משה פי' בעני אחר[ ,ועיי"ש בשיירי קרב דמכא יש ראי' למה שכתב המג"א )סי' שכ"ח
ס"ק נ"ב( דפשיטא דאסור להניח בגד אדו על המכה שיוצא ממנו ד מפני שהד יצבע אותו ,וכ"פ הכלכלת
השבת )מלאכת צובע( ועיי"ש שכתב דבגד אדו שמניח על המכה חייב מה"ת ,ומציי להירושלמי הנ"ל ,אכ
בשו"ת תשורת ש"י )ח"א סי' שכ"ח( חולק על הכלכלת השבת הנ"ל וכ' דהוי רק איסור דרבנ כמו הכותב דיו ע"ג
דיו דפטור] ,והירושלמי אזל לשיטתו דס"ל דכתב ע"ג כתב יש חייב ,ועוד כתב ש דהעיקר כפירוש הפני משה
ש  ,וע"ש שכתב דג דעת מג"א אינו מוכרח דהוא איסור תורה[ ,וכ"פ בשו"ת מהר" בריסק )ח"א סי' כ"ג( ,וכ
מצדד בשו"ת אבני נזר )או"ח סי' קע"ב( כשנצבע כל צרכו פע אחת ]אבל בפע הא' כשלא נגמר כל צרכו יש בו
איסור תורה עיי"ש[ ,וכ דעת המחצה"ש סי' רנ"ב סק"ב דאי בזה רק איסור דרבנ עיי"ש ,ולדינא עי' בשו"ת
מנח"י )ח"ה סי' ק"ד( שחושש מאוד לדעת הקרב העדה הנ"ל ,וכ"פ להלכה בשו"ת שבט הלוי )ח"א סי' ק'( דיש
בזה איסור תורה ,ועיי"ש מה שמחלק בי מלאכת כותב למלאכת צובע.
ה( כנ"ל דאסור להוסי! לצבוע יותר ובפרט כשלא נצבע כל צרכו מעול  ,וכ מבואר בפוסקי דאסור
להגיס ,וא! דש מיירי בחמי ,מ"מ פשוט דה"ה כשהוא צונ ויש תועלת בהגסה שעי"ז יצטבע יותר דאסור.
ו( עי' לעיל הערה ד' דיש מחלוקת הפוסקי אי הוי איסור תורה או רק איסור דרבנ.
ז( משנ"ב )סי' שכ"ז ס"ק י"ב ובשעה"צ ס"ק ט"ז( שאוסר למשוח "בשמ" מטע זה עיי"ש.
ח( עי' לעיל הערה ד'.
ט( כ הוא לדעת הפוסקי דס"ל דהוי איסור תורה ובפרט במיני משיחות דיש ג החשש משו ממרח ]אכ
התשורת ש"י הנ"ל מיקל בזה דג איסור ממרח לא הוי רק דרבנ עיי"ש[.
י( כ"כ הכלכלת השבת הנ"ל )עפ"י דעת הלבוש הובא בפמ"ג סי' רנ"ג א"א סקי"ב( הובא דבריו באיזה
אחרוני וכ הביאו בספה"ק קדושת יו"ט )פ' מטות( ולחיבת הקודש נעתיק קצת מלשונו ש וז"ל ,ובעוה"ר גדלה
המכשלה מאוד שאינ נזהרי באיסור אמירה לעכו"  ,בחשב כי המה בעצמ יקיימו למע ינוחו ,וידיה אינ
עושות מלאכה רק העכו" ויש לרמז זאת בקרא בדר צחות הקול קול יעקב הוא שמצוה לעשות וידיה ידי עשו
העושות המלאכה וכו' ,ובזה רבי נכשלי במצות קלות שאד דש בעקביו ע"י שלובש מנעלי האסורי לו
בשבת ,ועושה איסור ע כל פסיעה ופסיעה שדור בעקביו וע"ז נאמר שמור "רגלי " כאשר תל אל בית אלקי
וכו' עכ"ל) .והנה מה שהארי לאסור א! בהנאה הוא על פי דעת הלבוש והכלכלת השבת והפמ"ג הנ"ל ,אבל דעת
הרבה פוסקי להקל בהנאה מכיו דאינו נהנה הנאה גמורה ממעשה הגוי ואכמ"ל ויתבאר אי"ה באור בדיני
אמירה לעכו" (.
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