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הרה"ק מוה"ר יעקביוסףבן יהורא" ,רב

ייב"י"זצ"ל.
א,

בין התלסידים של הסגיד הנדול סמעזריטש דל אשר לא נהנו כדרך רבם
הקדוש דל להיות ראעח לחסידים ,ולהראות אותות ומופתים ופועלי ישועות ,ה"
גם הרב הקדוש ונורא רב ייב"י זצ"ל .בשנת תקכ"ו נבחר להיות מגיד סשרים
באסטראה על מקום אביו הרה"ק ר' יהודא ליב ז"ל ,ומדי שבת בשבתו דרש
והפיץ תורת רבותיו "המגיד" ,ה"תולדות יע"י" ברבים ,ובכל הדרשות הזהיר על
שמירת שבת ,ועל מדות ומשקלות שיהי' להם הין צדק ואיפת צדק ועל כולם לקח
'י
ו תפקיד מיוחד להזהיר לבני ישראל על איסור שיחה בבתי כנסיות ובתי
סדרשות בשעת התפלה ,וחיבר על זה קונטרם "מורא מקדש" והדפיסו בחייו
והפיצו בקרב ישראל ,באומרו שזהו עיקר 3דול שכל הדת ויהדות תלוי בו.
ל
 03חיבר קונטרם "עין משפט" ,ננד אלה הרבנים דמתמנין בשבי כסף
שנותנין מוהר ומתן כדי לבוחרם ,חו ע"י השררה והוא סברר שם חומר האיסור
.שיש בזה .וחיבורו ה3דול הוא הנקוב בשם ,ספר רבי ייב*י ,דרשות וחידושים
בנם"ת ,על חטשה חומשי תורה ,ועל ג"ן מזמורי תהלים כנגד מספר שנותיו,בספרו זה סביא כמה דברים מהבעש"ם ,והתולדות יעקב יוסף ז"ל ולפעמים השתסש
בסליצות ע"ד צחות כמו לדוגמח:
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ה' ילחם לכם -ננד כל שס
,ואתם תחרישין% ,ח תדברו בבתי כנסיות ובתי מדרשות בשעת התפלה.
אלה תולדות נח  -אם תרצה להניח ולפוש ולבטל מן התורה ,התולדות
היוצא ממנוחה זו הוא -נח ,עוד מנוחה כמה דתנן אם בטלת סן התורה יש לך
בסלים הרבה ננדך.
י לא נשא פנים גם להנביר האדיר שבעירו אסטראה מו"ה
הרה"ק רבייב"
אבלי ראש משפחה של הגבירים זוסמאן המפורסמים בעולם ,פעם אחת ביום השבת
השכים משרתו הערל ביום ש"ק קודם אור בוקר וגרף את הזבל מארוות סוסיו,
והוביל בעגלה אל מחוץ לעיר ,ובע"ב אחד ראה זאת וילך אל הרב ר' ייבשי
ויס5ר לו אשר ראה .ביום א' אחר השבת הלך רב ייב*י אל הגביר ר' אבלי
יקחת אצלו משכנות על אשר חיללו בביתו את יום הש"ק ,הגביר ביקש והתחנן
כי יהן כסף ככל אשר ישית עליו ,כי באמת לא ראה ולא ידע דבר
מכל זה ,ולמה ידין אותו בדרבה מיני' ,לקחת אצלו משכנות שחרפה הוא
יו ,אבל הרב ייב"י עמר על דעתו ואמר במקום שיש חייל השם אין חולקין
גבוד ...וסחויב הוא לעסוד על דעתו ולקחת משכנות למגדר מלתא למען
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קצב

דור דעה

ישמעו וייראו ,ר' אבלי הבין כי הצרק עם הצדיק רבי ייב"י ויתן לו הטשכנוו?
והעכיסו אותם על העגלה והובילום בכל רחובותהעיר וקראו לאמור" :המשכנות
האלה נלקחו אצל הרב הגגיר ר' אבלי ,על אשר חללו בביתו את יום השבת".
הרה"ק רב ייב"י התפלל בבית הכנסת של ר' שמואל ר' יעקב'ס ,ומחז
עפהתפלל שם התחילו לקרותו בשם בהכנ"ס של רב ייגנ"י ,והה"צ ר' אשר צבי
ז"ל קרא תנר על זה ,ואמרכי יש בזה משום נוזל את הנפטר המיסר את בהכנ"ס
(מזכרת לגדולו אסטראה).
הרה"ק רב ייב"י נתבקש לישיבה של מעלה ביום ד' דמה"ם סוכות תקנ"8
לפ"ק זי"ע ועכ"י.
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