בס"ד

דברי התעוררות
בעניני טעכנאלאגיע

מכבוד הגה"צ רבי מנשה מאיער שליט"א רב דק"ק גרינוויל יע"א
תוכן דבריו ,אצל סעודת ל"ג בעומר – בביהמ"ד בית זאב דוב דק"ק גרינוויל ,דזשערסי סיטי
דער רב האט זיך געשטעלט אויפן ענין פון 'טיהר את עיר טבריה עשה אותה נקיה' ,דאס זעט מען אז רבי
שמעון האט באלד ווען ער האט ארויס געקומען פון מערה זיך באעפשטיגט אין טהרתן של ישראל ,און דער
עיקר פון מאכן תקנות מען זאל קענען אנגיין מיט די לעבן ווי א איד.
דערנאך האט דער רב געברענגט פון הרה"ק בעל בית אברהם מסלאנים זי"ע ,וואס טייטשט די מאמר פון רבי
שמעון ,וואס רש"י ברענגט אנפאנג פרשת צו :ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס .טייטשט דער
בית אברהם ,אז השי"ת האט באשאפן א ענין פון בושה וואס דאס זאל ארויס העלפן א מענטש זאל האבן א
שמירה ווען ער באקומט א יצר הרע צו טוען אן עבירה.
אבער וואס טוט זיך מיט עניני מחשבה וואס א צווייטע מענטש זעט דאך נישט זיינע מחשבות .אויף דעם זאגט
רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז ,פארוואס במקום שיש חסרון ,וואס איז דער חסרון ,כיס – דער ענין איז
דאך מכוסה מעין הכל.

דעם זעלבע ענין איז מיט די כלי הטעכנאלאגיע,
וואס דאס איז קלאר אן ענין וואס השי"ת האט דאס
געשיקט כדי לנסות את ישראל .און אויף דעם איז
אויך שטארק דא דעם ענין פון ביותר צריך הכתוב
לזרז ,ובפרט וואס דאס ליגט דאך אין טאש ,אויף
דעם קען מען טייטש'ן 'במקום שיש חסרון' ,וואס איז
דער חסרון' ,כיס' ,עס ליגט דאך אין טאש.
אלע קהלות און זייערע מנהיגים האבן שוין געשטעלט גדרים וסייגים כדי א מענטש זאל נישט ח"ו דורך פאלן.

אזוי אויך אין דער קהלה איז שוין אויך אוועק געשטעלט תקנות מעולות ,און יעצט איז
געקומען די צייט – בזמן דער שטאט ברייטערט זיך אויס ב"ה – צו מחזק זיין די תקנות און
זיי באפעסטיגען .מען זאל קענען אויפשטעלט בתים נאמנים לה' ולתורתו.

