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לעילוי נשמת מורינו הגאון הצדיק ר’ יעקב יצחק ב”ר יוסף ניימאנן זצוק”ל משיירי כנסת הגדולה
הרביץ תורה רבות בשנים ,התמסר למען הכלל והפרט ,ודבק ברבוה”ק מבעלזא כל ימי חייו
נלב”ע בפניא דמעלי שבתא ז’ שבט תשס”ז

גליון מב • פרשת שופטים תשע”ז לפ”ק

א געדאנק אויפן פרשה

לבלתי

לבבו
רום
מאחיו ולבלתי
סור מן המצוה ימין ושמאל למען יאריך ימים
על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל.
מען קען מבאר זיין מיט דעם פסוק,
לגבי דער ענין פון א רבנות שטעלע .עס
מאכט זיך אז א רב ווען ער קומט אין זיינע
עלטערע יארן ,האט ער נישט מער דער כח
וואס עס פאדערט זיך צו פירען זיין קהלה.
ובכן אויב מען איז זוכה אז דער רב האט א
קינד וואס איז ראוי צו זיין דער ממלא מקום,
קען דער זון צוהעלפען דער טאטע ,סובל זיין
די טרחות און טרדות הציבור ,און פסק’נן,
מדריך זיין און מעלה זיין דעם טאטע’ס
ציבור .אבער וויבאלד דער טאטע לעבט
האט דער זון אויך דער טאטע צו דער האנט,
און ער קען געניסען פון דער טאטע’ס חכמה
און עקספיריענס .אין אזא אופן איז נישט
שייך דאס וואס די גמרא זאגט אין שבת
‘אין מלכות נוגעת בחבירתה’ ווייל עס ווייט
פון א סתירה די הנהגה פונעם טאטע מיט’ן
זון צוזאמען .ממילא זאגט דער פסוק למען
יאריך ימים ‘הוא ובניו’ ,עס איז גארנישט
קיין סתירה אז א טאטע מיט קינדער זאלען
האבען דער זעלבע מלוכה ,איינער געבט

דרשות

זיין חלק העצה און דער אנדערע דער חלק
המעשה ,און ביידע זאלען לאנג לעבען.
בדרך הלצה האב איך געזאגט ,עס שטייט
דאך אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר
וכבוד ,דהיינו אז די סגולת קיום התורה האט
אין זיך אלעס גוטס ,אבער דער תורה זאגט
אהן ,אז אויב לבלתי סור מן המצוה ימין
ושמאל ,דער מקיים המצוה וועט נישט קוקען
על ימין או על שמאל אויף אלע סגולות ,נאר
ער וועט עס מאכען לשם שמים ,וועט ער
אוודאי זוכה זיין צו למען יאריך ימים הוא ובניו.

עס

שטייט אין סוף פרשה ‘רק עץ
אשר תדע כי לא עץ מאכל
הוא אותו תשחית’ .אין עבודת ישראל פונעם
קאזניצער מגיד זי”ע שטייט אויפן פסוק אין
תהלים להציל ממות נפשם ולהחיותם ברעב.
דער רבש”ע געט כח צו קענען אמאל ממתיק
זיין א גזירה דורך טוישען די אותיות און זיי
מהפך זיין אויף גוטס .אפילו ווען עס איז דא
א גזירה פון מיתה און רעב ל”ע ,קען מען
אריינלייגען די אות עין פון רעב אריין אינעם
ווארט מות ,און דורכדעם ווערט דאס ‘מעות
רב’  -דער טובה פון הרחבה און אסאך געלט.

עס איז דא נאך א וועג ווי אזוי אויסצודרייען
דער ווארט מות רח”ל ,דורכדעם וואס א
ערליכער איד לייגט אריין דער אות צ’ און מיט
דעם ווערט עס מצות.
קומט אויס אז מיט צוויי אותיות קען מען
ניצול ווערען פון מיתה ,דער ע’ מיט דער צ’
וואס זיי דרייען איבער ‘מות’ צו ‘מעות’ מיט
‘מצות’.
אבער מען דארף אכטונג געבן אז די מצוה
פון צדקה – מעות דארף ווערען געטוען מיט
ערליך פארדינטע געלט .אויך דער אופן
הנתינה זאל זיין בדרך התורה ,און נישט מתוך
הוללות ח”ו.
דאס איז מרמז דא דער תורה רק ‘עץ’ ,די
צוויי אותיות דער ע’ מיטן צ’ אשר תדע ,אויב
דו וועסט זעהן כי לא עץ מאכל הוא ,אז מען
קען נישט פון דער צדקה הנאה האבען על
פי תורה ,ווייל עס איז נישט מיט יושר אדער
מיט צניעות ,זאגט דער תורה ‘אותו תשחית’
זאלסט נישט מיט איהם מקיים זיין דער
מצוה פון צדקה ,ווייל דאס איז נישט מרוצה
פארן רבש”ע .אדרבה מען זאל טוען מצות
ומעשים טובים דייקא מיט ערליכע געלט ,און
דורכדעם ניצול ווערען תמיד  -להציל ממות
נפשם ולחיותם ברעב.

דער פסוק תמים תהיה עם ה’ אלוקיך האב איך געטייטשט ביי א ברית מילה .עס איז באקאנט אז מילה ברענגט תמימות ,ווי עס
שטייט אז דער רבש”ע האט געזאגט פאר אברהם אבינו לגבי ברית מילה ‘ -התהלך לפני והיה תמים’ .זאגט אונז דא דער פסוק,
תמים – אויב דו וועסט מקיים זיין דער מצוה פון ברית מילה וואס איז מרומז אין תמימות כנ”ל‘ ,עם ה’ אלוקיך’ וועסטו קענען זיין נאנט
צום אייבערשטען.
און דער סגנון האב איך אויך געזאגט ביי א שמחת תנאים .עס איז ידוע אז א איש איז נאר א פלג גופא און ווען ער שטעלט אויף
א אידישע שטוב איז דער חתן מיט דער כלה צוזאמען זענען איין גוף און זיי זענען זוכה צו השראת השכינה .זאגט אונז דער תורה -
‘תמים’ אז דו וועסט מקיים זיין די מצוה פון חתונה האבען און עס וועט דיר נישט פעלען ,וועסטו אויך זוכה זיין צו ‘עם ה’ אלוקיך’ צום
השראת השכינה.

קורות חייו וממדותיו
בהמשך צו די פעולות וואס דער רב האט
געטוען נאכן הסתלקות למרום פון כ”ק מרן
מהר”א זצוקללה”ה.
עס איז דא אסאך חידושים פון יענע תקופה,
איינע פון זיי ,עס איז געווען א שטיקעל א
ויכוח וועגען דער דיעה פון כ”ק מרן מהר”א
זצוקללה”ה לגבי נוצען חשמל פון די מדינה.
ווייטער איז דער רב געווען דער וואס האט
ארויסגעברענגט לדיעה אחת ,און מיר זעהן
אינעם פאלגענדן בריוו וואס ער האט געשריבען
וועגען די החלטה .ער האט אראפגעשריבען די
החלטה אזוי ווי אסאך אנדערע החלטות פון
אסיפות.
פרטי כל מהאסיפה שנתקיימה אור ליום ג’
לס’ שופטים כ”ז מנחם אב תשכ”ד לפ”ק בני
ברק יצ”ו.
הנוכחים  :כ”ק אדמו”ר מפאפא – ברוקלין
שליט”א ,הרה”ג החסיד מנאראל שליט”א,
הראש ישיבה הרה”ג החסיד מו”ה ר’ שלו’
בראנדער שליט”א ,הרה”ג מו”ה יעקב יצחק
ניימאן נ”י ,הרה”ג מו”ה יצחק שלמה אונגער
שליט”א האבדק”ק חוג ח”ס בני ברק יצ”ו,
הרה”ג מו”ה אפרים פישל סופר שליט”א רב
דקהילת יעקב עיה”ק ירושלים יצ”ו ,הרה”ג
מו”ה חיים נטע כ”ץ נ”י מלונדון ,הרה”ג
החסיד מו”ה ישראל אלימלך רומפלער
שליט”א מלונדון ,הרבני החסיד מו”ה ישראל
פרידמאן נ”י מאנטווערפען יע”א.
הדיון הי’ אודות מה שהרה”ג מערלוי שליט”א
עורר כמה פעמים שלפי ידיעתו כ”ק מרן זי”ע
איזה שבועות לפני פטירתו הביע דעתו שהי’
דבר נכון לקבוע בבנין חדש ‘גענערעטער’
באופן שהעלעקטריק לא יבוא מהמרכז כמובן,
ולפי דעתו הי’ מן הצורך לעשות מכח כמה
טעמים.
אחר הדיון מכמה צדדים באו להחלטה בפה
אחד שזאת הוא כבוד בעלזא שיעשו זאת באופן
זה כמו שהעידו משמו של כ”ק מרן זי”ע ,והגם
שידוע שכ”ק מרן אמר שיש על מה לסמוך
בענין השתמשות העלעקטריק שם בארצה”ק
אבל כמובן מה שאפשר לעשות ביותר היתר
ודאי כן הוא כבוד בעלזא והחסידות.

העולם בקשו את מו”ה ישראל פרידמן
שליט”א לעשות התכנית ולהוציא מכח אל
הפועל והוא הבטיח .עד כאן.
[הערת העורך  -למעשה האב איך אמאל
געהערט אז דער רב זצ”ל איז נישט נאר געווען

אריינגעמישט אינעם אסיפה נאר ער האט עס
ערלעדיגט ,אז מען האט פראבירט צו שיקען
א גענעראטאר פון חוץ לארץ אבער די פרטים
זענען מיר נישט באקאנט – און אדרבה איינער
וואס האט ידיעות פון דעם זאל מיר מודיע זיין].
אין יענע תקופה איז דער רב זצ”ל אויך געווען
פארנומען מיט עטליכע מעמדים וואס מען
האט אויפן ברייטע וועלט געמאכט א שבת
התאחדות .ער האט ערלעדיגט פאפירען אז ר’
שלו’ פויגל זאל קענען קומען קיין קאנאדע און
מופיע זיין בשעת די חסידים זענען זיך מתאסף.
און אויך געפארען קיין ניו יארק ווען מען האט
דארט געמאכט די אסיפות .תמיד איז דער
רב נישט געווען ממש פון די ראשי המדברים,
אבער מאחורי הקלעים איז ער געווען דער
גאנצער עסקן וואס האט געמאכט אז עס זאל
געשען!
עטליכע מאל איז דער רב זצ”ל געווען אין ארץ
ישראל בשעת די יארצייט די יומא דהילולא.
אין יענע יארען איז דאס געווען ווען יעדער
איז צוזאם געקומען און מען האט געשמועסט
פון די עבר ,אבער ווי מיר זעהן אויף די דאטום
פונעם אויבערשטע בריוו איז דאס אויך געווען

א זמן פון אסיפות אויפן עתיד.
איינע פון די יארען איז געווען תשי”ט ווען כ”ק
אדמו”ר מסקווירא זצוק”ל איז געווען אין ארץ
ישראל אויפן חתונה פון כ”ק אדמו”ר מסקווירא
שליט”א .דער סקווירא רבי זצוק”ל האט
געפירט א לעקיך און בראנפין אויפן יארצייט
אינעם ישיבה .און דער רב זצ”ל איז ווייטער
געווען אנוועזענד און אוודאי אויך מעובי הקורה.
ער האט דעמאלטס אפגעשריבען באריכטן
צו זיין רבי דער ויחי יוסף זצוק”ל וועלכע איז
געשטאנען מעבר לים און מתפלל געווען תמיד
אז “ר’ יעקב יצחק זאל מצליח זיין”.
מיט זיין חכמה און פקחות האט ער תמיד
מצליח געווען מפשר צו זיין בין החולקים ,און
תמיד האט ער זוכה געווען צו א זעלטענע
סייעתא דשמיא .אמאל האט מען איהם
גערופען צו א אסיפה אבער ער האט
פארשטאנען פון וואס מען וועט רעדען דארט,
האט ער מיטגענומען א באגלייטער א בחור,
און וויבאלד דער בחור איז אנוועזענד געווען
האבען זיי נישט ארויפגעברענגט ענינים וואס
וואלטן נישט געהאט קיין תכלית.
ת.נ.צ.ב.ה.
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