
 טעם קיום המצוות 
הוא רק מפני שכך ציווה ה'

כל  ואת  ה'  דברי  כל  את  לעם  ויספר  משה  ויבא 
המשפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל אשר 

דבר ה' נעשה )כ"ד, ג'(.

ופירש"י, "ואת כל המשפטים, שבע מצוות בני נח 
ושבת וכיבוד אב ואם ופרה אדומה".

ויש לדקדק בכתוב הזה מה שהדגיש כמה פעמים 
כל  ואת  ה'  דברי  כל  את  שאמר  כמו  כל,  תיבת 

המשפטים, ויאמרו כל דבר ה' נעשה.

אלא דהנה נודעה מעלת הענין שיהא האדם מכוין 
המצוות  קיום  בשעת  לבו 
טובה  מחשבתו  שתהיה 
מצוות  כל  ויעשה  ושלימה, 
ציווה  רק משום שכן  הבורא 
סיבה  לשום  ולא  יתברך, 
לומר  נראה  ולפי"ז  אחרת. 
לפי  דהנה  הכתוב,  ביאור 
פירש"י  נכללו בזה הכתוב הן 
בהם  שאין  שמעיות,  מצוות 
טעם עפ"י השכל, והן מצוות 
היא  אדומה  דפרה  שכליות. 
היא  באשר  שמעית  מצוה 
חוקה בלא טעם, ואילו מצות 
מצוה  היא  ואם  אב  כיבוד 

שכלית.

משה  "ויספר  הכתוב  ואמר 
כל  ואת  ה'  דברי  כל  את 
לומר  נתכוון  המשפטים", 
אף  המשפטים  שכל  להם 
דברי  הם  כולם  השכליים, 
רק משום  לקיימם  ועלינו  ה' 
כך.  על  ציונו  ית'  שהוא 
ואמרו  ישראלה  בני  והשיבו 
אשר  אכן כל  כי  למשה  בזה 
המצוות  כל  נעשה,  ה'  דבר 
לעשות  אחת  בכוונה  נעשה 
רצונו ית"ש שציונו במצוותיו, 
השכלית  הבנתנו  משום  ולא 

כלל.

העוסק בגמילות חסד מלאכתו מתברכת
ואת  לחמך  את  וברך  אלוקיכם  ה'  את  ועבדתם 

מימיך והסירותי מחלה מקרבך )כ"ג, כ"ה(.

בלשון  שפתח  הכתוב  בלשון  המפרשים  ודייקו 
בלשון  ומסיים  אלוקיכם'  ה'  את  'ועבדתם  רבים 

יחיד 'וברך את לחמך' וגו'.

לרעך  "ואהבת  היא  התורה  דרך  דהנה  לומר,  ויש 
לפנים  לנהוג  חסידות  של  דרכה  וכך  כמוך", 
עבור  נפש  במסירות  ולהתמסר  הדין,  משורת 
בכל  לסייעו  הפרטי,  מהזמן  לו  ולהקדיש  הזולת 
שלאדם  ואף  ובגשמיות.  ברוחניות  הצטרכויותיו 
נראה שבזמן שמקדיש לזולתו ללמוד עמו או לדבר 
עמו בעבודת ה', יכול היה לנצל הזמן הזה לטובתו, 
הוא  מקום  מכל  ומפרשים,  גמרא  דף  עוד  ללמוד 

מקדיש מזמנו למען האחר.

אלוקיכם'  ה'  את  'ועבדתם  הכתוב  אמר  זה  וכלפי 
בלשון רבים, היינו כשאינו עסוק רק בטובת עצמו 

ההבטחה  באה  ע"ז  הרבים,  לטובת  משתדל  כ"א 
על  רומז  'לחמך'  מימיך',  ואת  לחמך  את  'וברך 
פ"ב.(  )ב"ק  כדאי'  לתורה  רומז  ו'מימיך'  הפרנסה, 
"אין מים אלא תורה שנאמר )ישעיהו נ"ה, א( 'הוי כל 
צמא לכו למים'", והיינו דעי"כ שהאדם נותן משלו 
לאחרים, הן ברוחניות והן בגשמיות, זוכה והברכה 
'והסירותי  וממילא  ובפרנסתו.  בתורתו  מצויה 
מחלה מקרבך', כי כשהאדם יראה שהברכה מצויה 
שהוא  כך  על  לבו   ידאב  לא  ובפרנסתו,  בתורתו 
מקדיש מזמנו לאחרים, שהרי יראה שאין לו מכך 
הפסד רק אדרבא עוד זוכה לברכה, והיינו והסירותי 

מחלה רצ"ל שלא יכאב לו על זה מאומה.

על כל יחיד מוטלת 
 אחריות 

על הכלל כולו
ואלה המשפטים אשר תשים 
עברי  עבד  תקנה  כי  לפניהם 
ובשביעית  יעבד  שנים  שש 

יצא לחפשי חינם )כ"א, א' ב'(.

מה טעם פתח הכתוב  וקשה, 
תשים  'אשר  רבים,  בלשון 
לפניהם', והמשיך בלשון יחיד, 

'תקנה עבד עברי'.

יש  דהנה,  לבאר,  ונראה 
בנפשם  ומדמים  הסוברים 
שלא  מתנהג  אדם  שכאשר 
אין  הרי  ה',  פי  וממרה  כהוגן 
חטאו אלא חטאת יחיד, ואינו 
טעות  אך  לעצמו.  אלא  מזיק 
חוטא  דאמת  אליבא  כי  היא, 
ומזיק  לרבים,  הוא  ומחטיא 
אם  מיבעיא  לא  סובביו.  לכל 
גורם  שאז  בפרהסיה  חוטא 
הוא שחבריו ושכניו יקלו ראש 
מעתה בענין זה ח"ו, אלא אף 
גורם  מ"מ  בצנעה,  חוטא  אם 
הוא בעקיפין נזק לכל העולם, 
בזאת אשר מקלקל את השפע הטוב אשר הקב"ה 

חפץ להשפיע לבניו.

ובזאת יבואר הא דכתיב )דברים ט"ז, י"ט( "ולא תיקח 
דברי  ויסלף  חכמים  עיני  יעוור  השוחד  כי  שוחד 
צדיקים", וכן כתוב בפרשתינו )כ"ג, ח'( "ושוחד לא 
תיקח כי השוחד יעוור פקחים ויסלף דברי צדיקים", 
ולכאורה יש לדקדק בפסוקים הלו, מה טעם פתח 
לא  'ושוחד  וכן  שוחד',  תיקח  'ולא  יחיד  בלשון 
תיקח', דמשמע שמדובר בדיין אחד, וסיים בלשון 
ללמדנו  אלא  'פיקחים'.  'צדיקים',  'חכמים',  רבים, 
דברי  על  יעבור  אחד  דיין  רק  אם  שאף  כאמור, 
הרי  רואים,  מעין  רחוק  לעצמו,  שוחד  ויקח  תורה 

הוא משפיע על סביבתו ומזיק לכל הדיינים.

'ואלה  רבים  בלשון  הכתוב  פתח  טעמא  ומהאי 
המשפטים אשר תשים לפניהם', אף שכל הפרשה 
כולה מדברת בלשון יחיד 'כי תקנה עבד עברי וגו'', 
ללמדינו, שאף שהתורה מצוה לכל יחיד ויחיד, מ"מ 
הכלל,  בכל  הוא  פוגם  על אחת מהמצוות,  העובר 
כאומרו  כאחד,  ישראל  לכל  ניתנה  התורה  שכל 

'אשר תשים לפניהם'.

פנינים יקרים ואמרות טהורות, מלוקטים מדב"ק של כ"ק אדמו"ר הקוה"ט זיע"א

באור פני מלך
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משפט צדק
משפטי ה' אמת צדקו יחדיו, וכל הנהגות העולם מכוונות היטב 
בתכלית היושר והצדק. גם כשלפעמים אין אדם זוכה לראות זאת 
בעיני בשר, אין זאת אלא שנעלמים ממנו דרכי הבורא, אך באמת 
עפ"י חשבון  הוא  הכל  צער,  ח"ו  או  אושר  כל  והפסד,  רווח  כל 

מובהק וברור, והאלוקים יודע נכוחה.

ביקש  זי"ע, שתלמיד אחד  מעשה אצל מרן הבעש"ט הק'  היה 
להבין מעט מדרכי הבורא, מפני מה מסובב השם יתברך בעולמו 
וקשים  תמוהים  לפעמים  נראים  שבחלקם  מקרים,  מיני  כל 
להבנה, כאילו להיפך מן הצדק, והרי הדין דין אמת, ונאמן הוא 

הבורא לשפוט בצדק? 

נענה לו הבעש"ט ואמר, "ביום המחר תלך אצל מקום פלוני שעל 
תצא  ולא  לנהר,  בסמוך  אחד  אילן  גבי  על  ותיסתר  הדרך,  אם 
ויצא  רבו,  כמצוות  התלמיד  עשה  הערב".  רדת  עד  ממסתורך 
למחר סמוך לנהר, שם נסתתר בין ענפי אילן אחד נחבא מעין 

רואים.

והנה רואה התלמיד כי איש סוחר אחד בא רכוב על סוסו, וכאשר 
בא אצל המים ירד מעל הסוס ופנה לפוש קמעה בצל האילנות. 
ובאותה  לדרכו.  ונסע  כוח קם הסוחר ממקומו  לאחר שהחליף 
אצל  מעותיו  כיס  את  שכח  הסוחר  כי  התלמיד  השגיח  שעה 
נתגלה  ולא  יצא ממסתורו,  לא  רבו  נאמן למצוות  האילן. אולם 

לאיש.

הוא  שאף  אחר,  אדם  מקום  לאותו  הגיע  והנה  זמן,  פרק  עבר 
נתיישב לפוש מעט בסמוך לנהר. כאשר הבחין במציאה המונחת 
לצידו על הארץ, הביט כה וכה, ואחר שלא ראה מאומה נטל את 

כיס המעות ונתנו בין כליו, ופנה והלך משם.

לא יצאה שעה ארוכה, ואל המקום נקלע הלך עני ותרמילו על 
שכמו. בהגיעו אל המים התיישב על הסלע בצל האילן, והוציא 
והופיע הסוחר  והכי שב  מעט פת להשביע את רעבונו. אדהכי 
במקום, והחל לתור אחר צרור כספו. כיון שלא מצא את המעות, 
מיד חשד בעני שנטלם לעצמו, ודרש ממנו במפגיע שישיב לו 
את אבידתו. אך האביון אמר כי אינו יודע מאומה, וכי לא מצא 
שום מעות. הסוחר לא האמין לדבריו, וחמתו בערה בו להשחית. 
והחל  חובלים  מקל  נטל  נענה,  ולא  ושוב,  שוב  ודרש  משביקש 
אולי  כליו  בכל  פשפש  כן  אחרי  דם.  זוב  עד  העני  את  להכות 
משם  והלך  נתייאש  צרורו,  את  מצא  שלא  ולאחר  שם,  ימצאם 

בפחי נפש.

כל זאת ראה התלמיד בעיניו, מהחל ועד כלה. כששב לפני רבו, 
פתח הבעש"ט וביאר לו: הנה הסוחר שאיבד צרורו, הוא נתחייב 
ממון לרעהו בגלגול הקודם, אולם הדיין פסק שלא כדין כי פטור 
הוא מלשלם. עתה בא הדבר על תיקונו, כאשר רעהו נזדמן אל 
המקום ומצא את כספו, ובכך נפרע החוב מן הגלגול הקודם ובא 
ואם תאמר, מה חטאו של העני שספג את  לידי בעליו.  הממון 
המלקות? דע לך, כי עני זה היה הדיין בגלגול ההוא, ומכיון שלא 

טרח לחקור אחר דין אמת, בא על עונשו וספג את המכות.

המשפטים  "ואלה  הפסוק  את  הקדוש  הבעש"ט  ביאר  ובכך 
אשר תשים לפניהם" ובזוה"ק דרשו "אלין דינין דגלגולא". היינו 
אלא  ביושר.  ועשויים  וצדק  אמת  בוודאי  הם  ה'  משפטי  שכל 
עפ"י  כאשר  קודמים,  מגלגולים  מקרים  מזדמנים  שלפעמים 
ראיית העין פלוני הוא החייב, אך באמת הוא זכאי, וכן להיפך, ואז 
מסבב הקב"ה שיצא הצדק האמיתי לאור, אפילו שלעיני בשר 
אין הדברים מובנים. וזאת הרי יודע רק השי"ת בעצמו, הצופה 
לפני  שכחה  ואין  הדורות,  כל  סוף  עד  העולם  מבריאת   ומביט 

כסא כבודו.

 דרשת החכם מכפרת 
כמו מזבח

לפניהם,  תשים  אשר  המשפטים  ואלה 
וברש"י, "לומר לך שתשים סנהדרין אצל 

המזבח".

)מדרש  במדרש  אמרו  דהנה  לרמז,  יש 
שחכם  "בשעה  הקב"ה  שאמר  י'(  משלי 
יושב ודורש אני מוחל ומכפר עונותיהם 
של ישראל". כי החכם דבריו היוצאים מן 
הלב נכנסים אל הלב וגורמים לשומעים 
שברון לב ומביאים אותם לשערי תשובה. 
היה  קיים,  היה  שביהמ"ק  בזמן  והנה 
ישראל  של  עוונותיהם  מכפר  המזבח 
ונמצא  קרבנותיהם,  עליו  שהקריבו 
הריהו  ודורש,  יושב  כשהחכם  שכיום 
על  שנעשתה  פעולה  אותה  את  מקיים 

ידי המזבח.

א"כ זהו המרומז "שתשים סנהדרין אצל 
ישראל  יוכלו  בזמנינו  שאף  המזבח", 
לכפר עוונותיהם כבהקרבת קרבנות, ע"י 
לפני  ידרשו  היינו החכמים,  שהסנהדרין 
ויהיו דומיא  ויעוררום לתשובה,  הציבור 

למזבח כפרה



אמרות טהורות מצדיקי הדורות על פרשת השבוע

תורת אבות

 העשיר מקבל לידיו את ממון העניים, 
ע"מ שיחלקם לצדקה

אם כסף תלווה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנושה )כ"ב כ"ד(. 

שבתורה  ואם  אם  כל  אומר  ישמעאל  "רבי  ברש"י(  )הובא  במכילתא 
רשות חוץ מג', וזה אחד מהן". ויש להבין, כיון שאין כאן רשות אלא 

חובה, למה דיבר הכתוב בלשון 'אם' הנשמע כמו רשות.

השואל  ישאל  לאשר  כן  גם  ולהשיב  להודיע,  הכתוב  בא  כי  ואולי, 
הון עתק  ואוצרותיו מלאים  ירבה כבוד אדם בזהב לרוב,  כי  בראותו 
דבר,  ללא  לאדם  זהב  אוצרות  הנה  מה  אדם,  ויאמר  בו,  צורך  ללא 
למה לא הספיק ה' לתת לו מזונותיו הצריכין. לזה הודיע הכתוב כי 
הסובב דבר, הוא אותם שאינם ראויים לקבל חלקם, לצד מעשיהם, 
מחסורו,  די  ואיש  איש  לכל  בריווח  הצריך  שפע  נותן  בחסדו  ה'  כי 
הכבוד,  מא-ל  בכבוד  פרנסתו  לקבל  ראוי  ואינו  אדם  יחטא  כי  והיה 
החלק המגיעו לא יטלנו עליון, אלא הרי הוא מתקבץ אל מקום אחר, 
ותהיה פרנסת הלז עם אדם אחר, הבא לו דרך שם פרנסתו, ויתפרנס 
בפחיתות ובביזוי כאשר גזר הגוזר בצדק. ויעשה ה' בדרך זה לב' מדות 
והב', כדי שיזכה  טובות, הא' להשתלם אדם בעולם הזה פעלו הרע, 

הנותן באמצעות נתינת צדקה וחסד לרעהו.

וזה הוא אומרו "אם כסף תלוה את עמי" פירוש, אם ראית שהיה לך 
כסף יותר על מה שאתה צריך לעצמך, שאתה מלווה לעמי, תדע לך 
שאין זה חלק המגיעך, אלא חלק אחרים שהוא "העני עמך", ובזה רמז 
כי צריך לפתוח לו משלו. ואולי כי רמז לו גם כן שלא יתנשא ויתגדל 
על העני, בראותו כי הוא הנותן לו, והוא אומרו "לא תהיה לו כנושה", 

לשון נשיאות ומעלה, כי משלו הוא נותן לו.

)אור החיים הק'(

לא להיות שותפו של הבעל דבר

אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס )כ"ג א'(.

אדם  שום  על  סרה  לדבר  פיו  אדם  יפתח  שלא  להזהיר  תורה  באה 
מישראל, כי בכך יוכל לעורר עליו קטרוג ולחרוץ את דינו ח"ו. כי הנה 
בשעה שהשטן עולה למעלה לקטרג על בני אדם שחטאו, הרי הוא עד 
אחד בלבד, לכך אין משגיחין כל כך בדבריו. מה עושה השטן, הריהו 
עומד וממתין עד שבא איזה אדם ופותח לדבר ברעתו של פלוני ומיד 

הוא רץ ומצרף עצמו לעדותו, וכך מתקבלים דבריו.

תתחבר  אל  כלומר  רשע",  עם  ידך  תשת  "אל  תורה  שהזהירה  וזהו 
"להיות עד חמס", שתיעשו שניכם כב' עדים  עם הרשע הוא השטן, 
ולנצור הלשון שלא לדבר  יש ליזהר  ויתקבלו הדברים למעלה, אלא 

רעה על שום אדם מישראל, שלא להיעשות שותפו של היצה"ר.

)הרה"ק רבי משה מפשאווארסק(

 בהתגברות על תאוות האכילה 
מתגברים על שאר כל התאוות

ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו )כ"א כ"ז(.

קמא  בבא  בריש  ששנינו  כמו  האכילה,  לתאוות  כינוי  הוא  'שן'  הנה 
כי  קדושה(  ק'  )אות  הקדוש  השל"ה  בשם  ואיתא  השן".  הוא  "המבעה 
וכשיכניע  ממנו,  הוא  האדם  חיות  כל  כי  התאוות,  כל  נכלל  באכילה 

האדם את תאוות אכילתו ממילא בנקל יכניע שארי תאוות.

ולזה "ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל", שיפיל את 'שנו' היינו שיכניע 
את תאוותו תאוות האכילה מכל וכל, ואז ממילא בנקל יהיה לו להכניע 
כל התאוות, ועל כן "לחפשי ישלחנו תחת שנו" שלא יעבוד אתו היצר 
שהכניע  במה  לבד,  שנו  תחת  מאתו,  חפשי  מארצו  לו  ילך  כי  הרע 
אלא  אדם,  בן  של  בקרבו  מתרבה  הרע  יצר  אין  כי  האכילה.  תאוות 
מתוך אכילה ושתיה, כמבואר בזוה"ק )תרומה קנ"ד ע"ב(, וכשלא יתאווה 
באכילה ממילא לא יתגבר בו עוד היצר הרע להסיתו לדברים אחרים 

גם כן.

)באר מים חיים(

"לעשות רצונך אלוקי חפצתי" – קיום המצוות רק בעבור עשיית רצון ה'
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם )שמות כ"א א'(.

וברש"י, "ואלה המשפטים, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים, 

מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני וכו'. 'אשר תשים לפניהם', אמר לו הקב"ה למשה לא תעלה על 

דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה ואיני 

מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם, כשולחן הערוך ומוכן 

לאכול לפני האדם".

ויש לעיין, בראשונה, מה שהוצרכנו ללימוד מיוחד כי דינים אלו נאמרו מסיני, והלא אך פשוט שכל 

התורה כולה נאמרה מסיני ובכללה אף פרשה זו, ומהו שדרשו בה דרשו זו.

וכן לגבי הדיוק מן הלשון אשר תשים 'לפניהם', שציווה הקב"ה את משה ללמד לישראל אף טעמי 

המצוות, לכאורה יש להבין, שהרי בתורה מצינו כמה וכמה מצוות שלא נתפרש לנו טעמיהם ואין 

אנו יודעים בהם אלא שכך יש לנו לעשות, אם כן מוכח שאין הכרח כל כך בידיעת טעמי המצווה, 

ומה חסרון אפוא בכך שילמדם רק דיני המצווה בלא טעמיהם.

ונראה לבאר, דהנה בתוה"ק מצוות ודינים הרבה, המתחלקים לג' מינים. יש בהם המצוות השכליות 

שהשכל מחייבם, כגון כיבוד אב ואם, איסור גניבה וגזילה וכו', כל אלו וכיו"ב הן מצוות שאף שלא 

יתפרש טעמם, הרי הם מובנים לכל בר דעת, ואפילו אומות העולם משיגים זאת בשכלם.

המין הב' הם מצוות שמעיות, שאמנם נתפרש לנו טעמם בתורה, אך אין אלו מן הדברים שעולים 

מעצמם על לב האדם. כגון מצוות תפילין, שנתפרש בתורה הטעם )שמות י"ג, ט'( "והיה לך לאות על 

ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים", אך אינה מצווה 

המחויבת מצד השכל. וכיו"ב שמירת שבת וכדו' ממין מצוות אלו, שמפורש בהם טעם הגם שאינם 

שכליים מצד ההבנה השכלית.

אך לעומתם יש מין נוסף ממצות התורה, שלא זו בלבד שאינם שכליים, אלא אף טעמם לא נתפרש. 

כגון שעטנז, פרה אדומה וכדו'. אלו הן חוקים בגזירת מלך, ולא נמסר לנו טעמם אלא חובת קיומם 

בלבד.

ומחובת האדם לקיים את כל מצוות ה' בכוונה פשוטה שכך גזרה חכמתו ית"ש לעשות מצוות ה'. 

כשם שבחוקי התורה שאין בהם שום טעם הריהו מקיימם באופן כזה כי כך גזרה חכמתו ית', כך 

אף שאר המצוות, בין השכליות ובין השמעיות, צריך לקיימם בכוונה זו לשם שמיים כי כך ציווה 

לקיימם, בלא שום טעם. ואמנם וודאי כי במצות שמפורש בהם טעם מחויבים לכוון טעם זה, אך 

מ"מ יש לידע שאין זה אלא החלק הפשוט והנגלה שבטעם המצווה, אך בפנימיותה היא עמוקה 

מאד, מי ישיגנה. לכך יש כוון בקיום המצווה את הטעם האמור בתורה, אך בד בבד לייחד עיקר 

הכוונה בקיום, מפני שכך ציווה הבורא והרי אנו רוצים לעשות רצונו.

ודבר זה נרמז בדרשה שהביא רש"י לפרש וי"ו ד'ואלה', "מה הראשונים מסיני", רצ"ל כשם שבעת 

ונשמע, לא היה עימם  שקיבלו ישראל עליהם קיום התורה ומצוותיה מסיני כאשר אמרו נעשה 

שום ידיעת טעם, אלא רצונם היה פשוט לקיים מצוות המלך, שהרי אפילו גופי מצוות טרם נמסרו 

להם אז וכ"ש טעמיהם לא היו ידועים, אלא על כרחך שנתכוונו רק לקיים רצונו הפשוט בלא שום 

טעם. "אף אלו מסיני", כמו כן אף עתה לאחר קבלת התורה, וכבר בידינו טעמים למצוות התורה, 

עדיין צריך לקיימם באותה בחינה שקיבלוהו ישראל 'מסיני', בלא שום כוונת טעם, אלא לעשות 

רצון הבורא ית' בלבד.

חומר דיני ממונות, ממש כעשרת הדברות
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם )כ"א א'(.

וברש"י, "ואלה המשפטים, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה, מוסיף על הראשונים, 

מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני".

ויש להבין מה היה לנו צורך ללימוד על כך שאף אלו נמסרו מסיני, דמהיכי תיתי לחשוב שאלו לא 

נמסרו מסיני, הן פשוט שכל המצוות נמסרו מסיני.

ויש לומר, דהנה דיני ממונות שבין אדם לחברו, דרך בני אדם להקל בהם ראש מעט, לפי שחושבין 

בנפשם כי אלו אינם איסורים גמורים כשאר דינים שבין אדם למקום, אלא כמין דין ודברים שבין 

איש ובין רעהו, שניתן להורות בהם היתר ולעשות כפי נטיית הלב. ונעשו הלכות אלו קלות בעיני 

הבריות וכמצוות שאדם דש בעקביו, ואין יראים כל כך בעבירת אלו הדינים כשם שיראים משאר 

איסורין שבתורה.

ולכך אמר הכתוב "ואלה" בוי"ו החיבור בדינים אלו דייקא, ונסמכו לעשרת הדברות שנמסרו מסיני, 

שהרי לעניין עשרת הדברות כולי עלמא מודים שהם מצוות יסודיות וחמורות, ומהם אשר העובר 

עליהם אף מתחייב מיתה בבי"ד. אמנם לגבי דיני ממונות, שמא יאמר אדם שאלו אינם חמורות 

כל כך, ויקל ראש לגביהם להורות לעצמו כל מיני היתרים במשפטים שבין אדם לחבירו, לזה בא 

הכתוב ואמר 'ואלה', להודיע שמה ראשונים מסיני אף אלו נאמרו מסיני, כשם שאתה מכיר בחומר 

הראשונים אשר ניתנו בסיני, כן עליך לידע כי דינים אלו נאמרו אף הם מסיני וחשיבותם אינה נופלת 

מן הראשונים כמלוא נימה.

אמרות קודש ופנינים יקרים, מלוקטים ממשנתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א

דברי אלוקים חיים



ומדרגותיו  העילאית,  קדושתו  לצד 
הרבי  נודע  ועבודה,  בתורה  הנוראות 
מפרימישלאן  לייב  ארון  רבי  הקדוש 
היה  ולא  לאחת,  עד  ברך  ושפל  כענוותן 
בעיניו.  וערך  מעלה  שום  לעצמו  מוצא 
צדיקי דורו היו מפליגים בעוצם מדרגותיו 
בפי  בהערצה  נישא  ושמו  קדושתו,  וכוח 

כל.

מחסידיו  אחד,  חסיד  לאיש  הזדמן  פעם 
של הרבי ותושבי עירו, לנסוע לרגל עסקיו 
לעיר רחוקה, ובנסיעתו חלף בקרבת העיר 
והתרגשות אפפוהו, עת  ליזענסק. שמחה 
הזכות  בידו  תיפול  עתה  כי  לעצמו  חשב 
לראות את דמות דיוקנו הקדוש של הרבי 
רבי אלימלך זי"ע, והוא תכנן את צעדיו כך, 
שיוכל לעשות שבת אחת במחיצת הקודש 

בליזענסק.

שישי,  ביום  העיירה  בשערי  הגיע  הוא 
נאותה  אכסניה  לעצמו  שמצא  ולאחר 
של  ביתו  לעבר  יצא  חפציו,  את  והניח 
מפיו.  ולהתברך  מידו  שלום  לקבל  הרבי, 
בחרדת קודש נכנס אל חדרו של הצדיק, 
העיר  בן  כי  השיב  הרבי,  של  ולשאלתו 
פרימישלאן הינו, וכי מסתופף הוא בצילו 

של הרבי רבי ארון לייב.

רבי  מתלמידי  "הוו,  ואמר,  הרה"ק  נענה 
ארון לייב הנכם! כמה טוב שבאתם... שמא 
שלכם  הרבי  מה  מפני  לי,  לומר  תוכלו 

'בעל-גאווה' כה גדול? - - -

אולם  הדברים,  למשמע  נדהם  החסיד 
ממנה  "אני  ואמר,  בשנית  שב  הרה"ק 
אותך לשליח, שבשובך לעירך תאמר לרבי 
הוא בעל- אני מפני מה  כי שואל  בשמי, 

גאווה כה גדול"...


על  עברה  קדושה  ואפופת  עילאית  שבת 
אולם  אלימלך,  ר'  הרבי  במחיצת  החסיד 
השבת,  במהלך  מעט  הועבה  שמחתו 
הרבי  אליו  נפנה  לפעם  מפעם  כאשר 
לייב,  ארון  רבי  של  'גאוותו'  שוב  והזכיר 
החסיד,  השומעים...  של  הרבה  לפליאתם 
הפז  הזדמנות  על  שמח  שמתחילה 
שנקרתה בדרכו לעשות שבת בליזענסק, 
החל להתחרט על כל העניין ולהצטער על 
רבי  הקדוש  מפי  לשמוע  לו,  עלתה  שכך 
אלימלך, דברים קשים שכאלו פעם אחר 

פעם.

בשובו לעירו, בא במבוכה ולא ידע לשית 
ללכת  עליו  דאמת  אליבא  בנפשו.  עצות 
עתה לבית רבו ולקבל ממנו ברכת 'שלום 
עליכם', לאחר ששב מדרך רחוקה. אולם 
לקורותיו  אותו  ישאל  הרבי  אם  יהיה  מה 
ולתחנותיו? בוודאי ירצה לשמוע מה היה 
דברים  לו  יאמר  ואיך  בליזענסק,  בשבת 
לבית  לעלות  שלא  אפוא  החליט  כאלה... 
רבו, כי להימנע מן הצורך לספר לו. אולם 
במחשבה שניה נזכר שבעצם מוטלת עליו 
שליחות מפי הרבי ר' אלימלך, לילך ולומר 
את הדברים מפורשות, ואנוס הוא על פי 

הדיבור לילך.

רבו,  לבית  כבדים  בצעדים  אפוא  פנה 
והושיט  לפניו  התייצב  כושלות  ובברכיים 
יד רפה לשלום. הרבי דרש בשלומו והחל 
לשאול לקורותיו בדרך, ובתוך הדברים נם 
לו  ציווה  אשר  את  מגומגם  בקול  החסיד 
עלי  ציווה  "הוא  לומר.  אלימלך  ר'  הרבי 
למסור, כי שואל הוא מפני מה הרבי בעל-

גאווה כה גדול", סיים החסיד את המשפט 
כיצד  לראות  בחרדה  וציפה  הולם,  בלב 

יגיב רבו.

ויבבה  הדיבורים  את  שמע  רק  והרבי, 

פנה  מרות  באנחות  מפיו.  נפלטה  חנוקה 
אל תוככי הבית, וסיפר לרבנית בבכיה מה 
אמר הרבי ר' אלימלך. "אוי ויי לי כי חוטא 
ופושע אני", התייפח, "הרבי הקדוש רואה 
בי מידה מאוסה של גאוה, ואני, כה שפל 
אני במצבי עד שאינני זוכה אפילו לראות 

במה חטאתי".

נתקררה דעתו של הצדיק, עד שגמר  לא 
אומר לקום ולעשות בעצמו את כל הדרך 
הרבי  היה  חלש  ליזענסק.  עד  הארוכה 
כי  אומר  גמר  הוא  אך  עמו,  בל  וכוחותיו 
יהיה מה שיהיה, חייב הוא להגיע בעצמו 

'דרך  ממנו  ולקבל  אלימלך,  ר'  הרבי  אל 
ה'  עליו  ירחם  אולי  חטאיו,  על  תשובה' 

ויזכה לשוב בתשובה...


לליזענסק  הגיע  לייב  ארון  רבי  הצדיק 
לקראת שבת קודש, ופנה לאתר לו מקום 
האכסניות  אל  פנה  לא  בענוותנותו  ללון. 
המרווחות שבעיר, אלא התדפק על דלת 
העיר,  הדר בקצה  עני  בקתתו של מלמד 
בשבת  בביתו  ללון  רשותו  את  וביקש 
לרבנית  אמר  לבו  שברון  מתוך  הקרובה. 
יין  לעצמנו  להכין  "עלינו  אליו,  שנלוותה 
לא  בוודאי  שכן  שבת,  לסעודות  וחלות 
עמו  יסב  כמוני  חוטא  שאיש  הרבי  ירצה 
לסעודת השבת; כדאי אפוא לצאת לשוק 

מבעוד מועד, ולרכוש את צרכי השבת".

והרבי בעצמו פנה לעבר ביתו של הרה"ק, 
האורחים.  כדרך  לשלום  להתברך  כדי 
בהגיעו  הצדיק  את  הציפה  גדולה  בושה 
המוני  בין  נדחק  והוא  הרבי,  חדר  אל 
האורחים כאיש פשוט, מבקש רק להושיט 
ידו ולהסתלק מיד. הוא ניגש בתוך השורה 
יד  הושיט  וכך  לקרקע,  שמוטות  כשפניו 
ומיהר  לאחוריו  שב  ומיד  לצדיק,  רועדת 

לצאת.

אלימלך  ר'  והרבי  מהבית,  יצא  רק  אולם 
הרגיש מיד כי רבי ארון לייב מפרימשלאן, 
הוא  ובעצמו,  בכבודו  כאן  שהיה  זה  הוא 
אחריו  לתור  הרה"ק  החל  אחר.  ולא 
ביקש  בבית,  מצאו  ומשלא  הקהל,  בתוך 
מהמשמשים שילכו לחפשו בחוץ ולהביאו 
לייב  ארון  רבי  הספיק  בינתיים  אך  אליו. 
חזרו  והמשמשים  לאכסנייתו,  לשוב 

בידיים ריקות.

לאחר התפילה שלח הרבי שוב לחפש את 
פשטו  והתלמידים  מפרימישלאן,  הצדיק 
מבקשים  שבעיר,  האכסניה  בתי  כל  על 
הרבי.  בפני  להביאו  החשוב  האורח  את 
והרבי הכריז  הם העלו חרס בחיפושיהם, 
ייגש לסעודה עד שלא ימצאו את  כי לא 

הצדיק האורח, ויהי מה.

הצדיק  נמצא  רבים  מאמצים  לאחר  רק 
ובכבוד  המלמד,  של  בביתו  העיר,  בקצה 
בהגיעו,  הרבי.  של  לביתו  הוליכוהו  גדול 
והושיבו  גדולה  בחביבות  הרה"ק  קיבלו 
על ידו בראש השולחן, וכך החל באמירת 

הזמירות וקידוש על היין.

ר'  הרבי  פנה  הפת,  על  שבצעו  לאחר 
"אמרו  ושאל,  הצדיק  אורחו  אל  אלימלך 
של  גדושה  כה  מידה  לכם  מניין  לי,  נא 

גאווה... למה לכם להתגאות כל כך?"

"בא  ואמר:  דיבור המשיך הרבי  כדי  ותוך 
אלי אליהו הנביא זל"ט בקובלנה, וטענתו 
ללמוד  מבקש  שהוא  רב  זמן  זה  כי  בפיו 
מסרבים  אתם  אולם  תורה,  סתרי  עמכם 

לכך!

תוהה לעצמי, מניין באה לכם גאווה  ואני 
כזו, לסרב ללמוד עם אליהו הנביא?" - - -

מיד  כך,  לייב  ארון  רבי  ששמע  כיון 
הוא  קמעה.  נרגעה  ורוחו  דעתו  נתיישבה 

פתח ואמר:

להתייגע  אני  חפץ  הרבי!  אותי  "יבין 
שלי  בכוחותיי  לעמול  בעצמי,  בתורה 
יגיעה  מתוך  סודותיה  את  להשיג  ולזכות 
וקניין  חינם  במתנות  רוצה  אינני  ועמל. 
דווקא מתוך צער  נחת, אלא  תורה מתוך 
היא  ביגיעה,  הנקנית  תורה  רק  כי  ועמל. 

מתקיימת לעד.

מפי  ללמוד  שסירבתי  הסיבה  אפוא  זוהי 
אליהו הנביא, ולא מחמת התנשאות חס-

ושלום".

של  דבריו  את  אלימלך  ר'  הרבי  קיבל 
רבי ארון לייב, ולאחר השבת נפרדו איש 
ובחיבת  רבה  באהבה  לשלום,  רעהו  מעל 

הקודש. 

פרקי חיים והליכות קודש מכ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זצוקללה"ה

אז נדברו

על בנינו ועל דורותינו

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", בפסוק זה באה תורה להזהיר את בני 
האדם שיהיו מעשיהם שקולים היטב במאזני צדק, ותמיד יהיה סוף מעשה 
במחשבה תחילה. וכך פירש הרה"ק בעל "אור לשמיים" את המשנה "אל תהי 
רוגז אדם על חברו מחמת  יחידי אלא אחד". שלפעמים  יחידי, שאין דן  דן 
עוולות שעשה, ומוצא אותו ראוי להיענש, ובחמתו מבקש לעשות כלה ויקוב 
הדין את ההר. מזהירה אותו המשנה "אל תהי דן יחידי", אינך מסוגל לשפוט 
את האדם כיחיד, שהרי עתידים לצאת ממנו תולדות ודורות, ואם אמנם הוא 

עצמו ראוי לעונש, בניו במה חטאו?

תשים  אשר  המשפטים  "ואלה  ואומר  ישראל"  "ישמח  בספר  מפרש  ובכך 
לפניהם", בלשון רבים. כלומר, חייב אתה להסתכל על כל אדם כרבים, ולקחת 
בחשבון את כל דורותיו שעתידים לצאת ממנו, בטרם תחרוץ את דינו ותקבע 

את גורלו.

בעבר,  הק'  דישיבתנו  המשגיח  של  מעדותו  נורא  מעשה  לפנינו  זה,  ובענין 
בדבר החובה בהתבוננות נכונה על כל נפש, ממש כעל עולם מלא. וכך מספר 
המשגיח: בתקופת עבודתי בישיבה, התעוררה פעם בעיה מטרידה שהדירה 
שינה מעינינו, רבני הישיבה, כאשר אחד התלמידים החל לחרוג מן המקובל 
ולנטות מכללי ותקנות הישיבה. הוא היה ממרה את פי המשגיחים פעם אחר 

פעם, עד שהגענו למסקנה הכאובה שאין מנוס מלהרחיקו מן הישיבה.

אולם כאשר הבאנו את הדברים בפני רבינו, סרב להסכים עמנו. "לא חבל על 
דורותיו של אותו תלמיד?" שאל הרבי בכאב, וביקש כי נאריך אף עוד קצת, 
ולנסות שוב להשפיע עליו לטובה. חלפה תקופה נוספת, אך שום שיפור לא 
אירע. אדרבא, התלמיד שראה כי מידת הסבלנות רבה, הוסיף ללכת בשרירות 
ליבו, ורבני הישיבה חסרי האונים עלו שוב לביתו של רבינו זי"ע לבקש את 

רשותו להרחיק את התלמיד.

חשש  קיים  וכי  הועילו,  לא  שנעשו  הפעולות  כל  כי  רבינו  שנוכח  לאחר 
שבהתנהגותו השלילית ישפיע התלמיד לרעה אף על תלמידים אחרים, נאלץ 
ובלב כבד התיר להם להרחיקו  בלית ברירה להסכים עם דעת המשגיחים, 
עם  יהיה  ו"מה  התלמיד,  של  עתידו  על  העת  כל  מיצר  כשהוא  מהישיבה, 

הדורות".

הסתיימה  לא  התלמיד  של  שבהרחקתו  למשגיח  נודע  תקופה,  לאחר  רק 
מבין  הבחור  שיצא  שמיום  הסתבר  החלה...  רק  היא  להיפך,  אלא  הפרשה, 
כותלי הישיבה, הכניס רבינו את עצמו בעובי הקורה, וטרח ומינה אנשי חינוך 
מנוסים, שילוו את הבחור על כל צעד ושעל. למעשה העמיס הרבי על שכמו 
את כל העול שבדאגה לעתידו של התלמיד, שלא ייפלט לרחוב חלילה, ולא 
נח ולא שקט עד שזכה הבחור להקים בית נאמן בישראל, ולהתייצב על דרך 

ישרה של תורה ויראת שמיים.

לימים, שוחח האברך עם המשגיח משכבר הימים, ובדבריו הודה לו בגילוי לב: 
דע לך שאילו הייתי נעזב לנפשי לאחר סילוקי מהישיבה, אין ספק שלא הייתי 
נראה כפי שהנני נראה כיום... הרבי הציל אותי ואת דורותיי פשוטו כמשמעו, 

ובזכות השתדלותו אני זוכה היום לרוות נחת דקדושה מצאצאיי".

כך הייתה השקפתו של רבינו על כל נפש ונפש. לא לחזות את ההווה בלבד, 
אלא להרחיק ראות ולצפות את העתיד, אולי אפשר להציל ולמנוע נזק, והרי 

זה חוב קדוש.

כיוצא בזה סיפר אחד ממקורבי רבינו זי"ע: פעם אחת נלוויתי לרבינו בשעה 
שהלך לקבוע מזוזות בבית חדש, אשר בעליו, יהודי הנוהג לפקוד את חצר 

שתהיו 
עמלים 
בתורה

מרן הרה"ק רבי ארון לייב 

מפרימישלאן זיע"א

ב' אדר א' תקע"ג

המשך בעמ' הבא



שונה הúכות
מדור úשינוני הúכות ופסקי דינים 

חיוב הביעור
א. המחזיק ברשותו פירות שביעית יותר מכמות המספיקה לשלש סעודות 
לאחר זמן הביעור של פרי זה, מצות עשה להפקיר את הפירות שברשותו 

ואם לא הפקירם אסור לו לאכול או למכור פירות אלו לעולם.

אינם  זמן ספיקם  נתבערו בתוך  ולא  ביעורם מוטל בספק  פירות שזמן  ב. 
נאסרים עד שיעבור כל זמן ספיקם, אבל לאחר שודאי כבר עבר יום הביעור 

נאסרים הפירות ואסור לו לאוכלם.

פירות אוצר בי"ד
ג. קנה פרי 'אוצר בית דין' לאחר זמן הביעור שוב אינו צריך להפקירו משום 
שברשות בי"ד הפרי הפקר וממילא בשעת הביעור כבר היה הפקר )חזו"א סי' 

י"א ו' ז'(.

יותר  דין' המספיקה  בית  מ'אוצר  פרי  של  גדולה  כמות  קנה  אם  אמנם  ד. 
ממזון ג' סעודות לאנשי ביתו לפני זמן הביעור ]או בימים שיש ספק בהם 
שבאחד מימים אלו הוא זמן הביעור של הפרי[ חייב להפקיר את הפירות 
לאחר שהגיע זמן הביעור, משום שכשקנה את הפרי יצא מרשות בי"ד ושוב 

אינו הפקר וביום הביעור חל עליו מצוה להפקיר את הפרי.

פירות 'נכרי'
ה. הקונה פירות 'נכרי' ]לנוהגים בהם בקדושת שביעית[ לאחר זמן הביעור 
הפירות כשיש חשש שהירקן  חייב להפקיר את  בביעור  בכמות המחייבת 
לא הפקירם כדין ביום הביעור ]דבר זה לא נאכף ע"י מערכות הכשרות גם 

בהכשרים מהודרים[.

ו. כמו"כ הנוהג שפירות 'נכרי' קדושים בקדושת שביעית וקונה פירות מיהודי 
שאינו נוהג בהם קדושת שביעית ]מנהג אנשי ירושלים[ ולכן לא הפקיר את 

הפירות חייב הקונה להפקיר את הפירות לאחר קנייתם )הליכות שלמה(.

ז. יתרה מכך הנוהג קדושת שביעית בפירות "נכרי" המתארח אצל מי שאינו 

נוהג קדושת שביעית בפירות אלו, אסור לאורח לאכול פרי זה ללא שקויימה 
בהם מצוות ביעור, לפיכך יש מי שאומר שיזכה האורח בפירות ויפקירם ורק 
)משפטי ארץ בשם הגרשז"א והגריש"א( ויש המתירים לאכול גם ללא  אח"כ יאכל 

הפקר )פירות שביעית(.

ח. י"א שפירות נכרי שהיו ברשות הירקן ביום הביעור ולא הפקירם כדין חייב 
הקונה להפקיר הפירות שקונה מירקן זה גם אם קונה כמות מועטת פחות 
משעור שלש סעודות לאנשי ביתו ]משום שכבר התחייב בביעור ביד הירקן 
ולא קויימה בו מצוות ביעור ע"כ חובה על הקונה להפקירם כדין, לשיטות 
אלו גם הקונים בהכשרים מהודרים למהדרין חייבים להפקיר את הפירות 
לאחר הקניה כיון שאין דרישה מוועדות הכשרות לבעלי החנויות להפקיר 

את הפירות[ )משפטי ארץ בשם הגריש"א(.

צורת ההפקר
ט. בהגיע זמן הביעור יוציא את הפירות מביתו ויניחם ברשות הרבים ויפקירם 

בפני שלושה ויאמר פירות אלו הפקר לכל אדם.

י. יש מי שמתיר להפקיר בפני שלושה אף אם לא הוציא את הפירות מרשותו, 
וכן הורה החזו"א במקום טרחא גדולה, כגון שיש בביתו כמות גדולה וקשה 

מאוד להוציא את כל הפירות לחוץ.

חצר  או  לחדר מדרגות  הפירות  את  להוציא  להתיר  יש  הצורך  במקום  יא. 
משותפת לדיירים ויפקירם שם בפני שלושה )משפטי ארץ(.

יב. לאחר ההפקר יכול המפקיר לחזור ולזכות בפירות.

יג. גם אחר הביעור וההפקר הפירות קדושים בקדושת שביעית.

יד. כשמפקיר הפירות בפני שלושה צריך שיהיו שנים מתוכם כשרים לעדות 
והשלישי יכול להיות קרוב ואפי' קטן, אבל לא מועיל להפקיר בפני אנשי 

ביתו הסמוכים על שלחנו.

מצוות ביעור פירות שביעית ]ב[

לתרומות, לשמחות, לעילוי נשמה, נא לפנות להר"ר חיים מרדכי וולס הי"ו 052-7144204

לעילוי נשמת
מרת חוה ב"ר דוד ע"ה

נלב"ע א' אד"א
נתנדב ע"י ידידנו הנכבד

הרה"ח יחיאל משה גרליץ הי"ו
 זכות הפצת מעיינות החסידות תעמוד

לטובת הנשמה

נדבת ידידנו הנכבד

הרה"ח ישראל איסר בורד הי"ו
  לכבוד שמחת אירושי הבת תחי',

עב"ג בשעטומ"צ

 יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל
 על אדני התורה והיראה, וירוו מהם

רוב תענוג ונחת דקדושה

לעילוי נשמת

  מרת חיה ב"ר צבי הירש ע"ה
 נלב"ע כ״ו שבט תשע"א

 נתנדב ע"י המשפחה

 זכות הפצת מעיינות החסידות תעמוד
לטובת הנשמה

נדבת ידידנו הנכבד
הרה"ח יהודה לייב עקשטיין הי"ו

  לכבוד שמחת נישואי בנו החתן
  הבה"ח חיים מרדכי הי"ו
  מתלמידי ישיבתנו הק',

עב"ג בשעטומ"צ
 החתונה תתקיים אי"ה ביום ד' הבעל"ט

באולמי רויאל )בבנין יד עזרה( ב"ב

  ברכת מזל טוב נאמנה אשגר
 בזו השעה לידיד נפשי

הרה"ח ר' יהודה לייב עקשטיין הי"ו
  לרגל שמחת נישואי בנו היקר

החתן חיים מרדכי ני"ו
 המאחל ברגשי גיל ושמחה ידידך עוז

אשר אנשיל אייזנבאך

 נדבת ידידנו הנכבד
 הרה''ח יצחק אוסטרליץ הי"ו

 לכבוד שמחת הולדת הנכד שיחי'
  במז"ט בן לחתנו

הר''ר אפרים פישל ריזל הי''ו
 יה"ר שיזכו אביו ואמו לגדלו לתורה
 לחופה ולמעשים טובים, וירוו ממנו

 רוב נחת ותענוג דקדושה

שהשמחה במעונם

 הר"ר ישראל פרוש הי"ו
 הר"ר מרדכי אייזנבך הי"ו
 הר"ר יחזקאל קליין הי"ו

להולדת הבת

 הר"ר נפתלי שנקר הי"ו
להיכנס בנו חיים מרדכי נ"י 

לעותומ"צ

 הרה"ג שלמה קאליש הי"ו
 לנישואי הבן 

 הרה"ח יהודה לייב עקשטיין הי"ו
 לנישואי בנו החתן חיים מרדכי נ"י 

 הרה"ח  יחזקאל גרין הי"ו
לנישואי בנו החתן חיים מרדכי נ"י

 הרה"ג יצחק לנדמן הי"ו
 הרה"ח יהודה אהרן וידר הי"ו

לנישואי הבת

 הר"ר יצחק לוין הי"ו
 הרה"ח ישראל בורד הי"ו 

לאירוסי הבת

 הרה"צ הרשל לייפער שליט"א
 הרה"ח יצחק אוסטרליץ הי"ו 

להולדת הנכד

 הרה"ח מאיר פרוש הי"ו
 הרה"ח אהרון יוסף אייזנבאך הי"ו

 הרה"ח משה קליין הי"ו
להולדת הנכדה

 הרה"ח זאב בורד הי"ו
 הרה"ח יחיאל צבי עקשטיין הי"ו

 הרה"ח שלמה לוין הי"ו 
לאירוסי הנכדה

 הרה"ח מנדל עקשטיין הי"ו 
 הרה"ח דוד יעקב גרין הי"ו

לנישואי הנכד

 הרה"ג נתן נטע לנדמן הי"ו
לנישואי הנכדה

התגורר  הלה  בהופעתו.  לכבדו  מהרבי  ביקש  הקודש, 

טיפס  בבניין.  פעלה  לא  עדיין  ומעלית  גבוהה,  בקומה 

כשהוא  קומה,  אחר  קומה  המדרגות  במעלה  רבינו 

העזתי  היטב.  עליו  ניכר  והמאמץ  ומתאנח  מתנשף 

כל  לטרוח  ראה  מה  רבינו,  'ילמדנו  הרבי,  את  ושאלתי 

ואינו ממש  'מודרני' למדי  כך בעבור פלוני, שהוא איש 

מאנ"ש... הן יכול היה הרבי להשתמט בקלות'...

לי הרבי במבט חודר: "וכי סבור אתה שאני טורח  ענה 

לא  מה  צאצאיו!  בעבור  אלא  טורח  אינני  פלוני?  עבור 

עושים בשביל הדורות?"...

בעיני,  "היו הדברים סתומים  אומר המקורב,  "בשעתו", 

להעיד  יכול  אני  כיום  אולם  פשרם.  את  הבנתי  לא 
בהתפעלות, שכל ילדיו של הלה הם בנים נבחרים זרע 
ברך ה', בחורים לתפארת ההולכים בדרך החסידות ללא 

שום כחל וסרק!"

ואולי הכל הוא מכוחה של אותה יגיעה שהתאמץ רבינו 

בעת ההיא, בהגיעו לקבוע מזוזות בבית מגוריהם - - -

המשך אז נדברו


