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 תשכ"אמבה"ח וער"ח אייר, ה' ,ש"פ שמינימשיחות 

 בלתי מוגה

 .(1גו' מחר חודש"א אמר מאמר ד"ה ויאמר כ"ק אדמו"ר שליט)

* 

 :יהושע בן פרחי' אומר" :2מה שלומדים בפרקי אבות היוםכעת נבאר כפי הנהוג בזמן הקיץ,  א.
 ."אדם לכף זכותהעשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל 

 עבודתוו ענינו י שידע, כדלו רב אצריך שיהכאו"א  ; הרי בפשטות"ועשה לך רב"וצריך להבין: 
 .החידוש בדברי רבי יהושע בן פרחי'ומה , וכו' םבעול

שצריך שיהי'  יטא, א"כ פש3אין התורה נקנית אלא בחבורה ל, הרי; גם כן קשה כנ""וקנה לך חבר"
 .לו חבר

הרי  ,זכות לכףאותו אדם ידון אליו אם מה נוגע מובן,  ינואו; "והוי דן את כל האדם לכף זכות"
 .אם אותו אדם יזכה בדינו אם לאו כלפי שמיא גליא

עלול הוא ש ,והענין "מעשין על הצדקה". 4היודע לשוןכ רב" הוא : "עשה לךהביאור בזהו ב.
אל "ואם לאו  ",יבקשו תורה מפיו""דומה למלאך השם צבאות", ודוקא אז  5רב צ"ל לחשוב, הרי

ודיעו י דשאחעד יתו ויחכה ב בבשיישהוא , או לך לחפש רב כזהיעליו ל וכי ",יבקשו תורה מפיו
  ..הרי מזה לא ייצא כלום! – זה שדומה למלאך ה'.שמצא רב כ

"מעשין על הצדקה", שהכפי' אלא שעליו לכפות את עצמו לעשות לו רב, וע"ד המאמר הנ"ל 
צ"ל "עשה  עד"זלצדקה, הרי  ואעפ"כ הוא נותן זאתיכול לקנות חיי נפשו בפרוטה זו, הוא שהי' 

 .6לך רב"

                                                             
 .' ליפסקערשד"ב שיחר הרה"חמהנחת  עתה-נתפרסם זה  1
 פ"א מ"ו.  2
 .ברכות סג, ב  3
 ב"י לטור יו"ד סרמ"ח.  4
 .רפ"ד"ת תרמב"ם הל' וש"נ.  מועד קטן יז, א.ראה   5
 ועוד. פורים תשמ"ז. ראה גם שיחת ש"פ דברים תשמ"ו.  6
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כאשר קונה משהו הרי זה מורה על החביבות, שבשביל זה  "וקנה לך חבר", המשנה אח"כ ממשיך
"חמשה קנינים קנה הקב"ה בעולמו",  8על מאמר חז"ל 7. וכפי' הידועממון רבהרי הוא מבזבז 

"וקנה לך חבר" הוא באופן של חביבות שמבזבז ע"ז שלשון קנין הוא כדי להראות על החביבות. 
 ממון רב.

 9שהריאינו יכול להיות ע"י חברות,  ,"עשה לך רב" בידלגענינים במשנה, וזהו המשך ב' ה
 היותלריך צלכן ו ,"יהא . . מורא רבך כמורא שמים" 10ואמרו ,ותא כלפי שמיא מי איכא""חבר

 , הוא ענין קנין,"חבר"קנה לך  לגבי "כמשא ;בדרך קבלת עול בדרך כפי' )"מעשין על הצדקה"(
 בדרך חביבות.ו דוקא באופן היותלוצריך 

, שבקשר ללשון הרע, הענין יובן על פי המבואר בזה בלעו"ז; "והוי דן את כל האדם לכף זכות"
מה  12שע"י שמספר לשון הרע הוא מגלה אצלו ענינים אלו, עד"ז 11, ומבואר בזהדרך זה הקשו על

 רופן( הזכות.-רויס)א  שנאמר כאן "והוי דן את כל האדם לכף זכות", הוא כדי לגלות אצלו 

)"קנה לך  , אלו השווים לו)"עשה לך רב"( : אלו שלמעלה ממנוניניםג' ע נםבכל אדם יש 13והנה ג.
 . )"והוי דן את כל האדם לכף זכות"( פחותים ממנו , ואלו שהםחבר"(

, שכל ספירה נבחנת בג' בחינות אלו, מה שהיא מקבלת 14וכן הוא למעלה והרי כן צריך להיות,
 מלמעלה, והיא עצמו, ומה שהיא משפעת למטה הימנה. 

הוא  רבי יהושע בן פרחי', שגם אצלו מצינו שלשה ענינים אלו: הריהקשר לבעל המאמר, גם  וזה
  ;15הי' נשיא

כדהוה קא קטיל ינאי מלכא לרבנן שמעון בן שטח אטמינהו אחתיה ר' יהושע בן " 16וכן מצינו
כי הוה שלמא שלח ליה שמעון בן שטח מני ירושלים  ,פרחיה אזל ערק לאלכסנדריא של מצרים

של מצרים אחותי בעלי שרוי בתוכך ואני יושבת שוממה אמר ש"מ  לך אלכסנדריא עיר הקודש
 . "וכו' הוה ליה שלמא

                                                             
 על אתר. ובכ"מ.מד"ש ראה   7
 .אבות פ"ו מ"י  8
 .ברכות לד, רע"א  9

 .אבות פ"ד מי"ב  10
 . ובכ"מ.67הנסמן בלקו"ש חכ"ב ע' ראה   11
 . ועוד.163לקו"ש חכ"ז ע' גם ראה   12
 .ועוד()גם שיחת ש"פ שמיני תשמ"ז.  בכ"זראה   13
 ראה פרד"ס שער ב' פ"ז. ובכ"מ.  14
 חגיגה פ"ב מ"ב  15
 .סוטה מז, א  16
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. תה הימנולמי שהוא בדרגא פחו ענין לימוד זכותע"ד שהי' אצלו הירידה מגדולתו, שזהו  היינו
  ואח"כ ע"י דיבוק חברים, חזר ועלה לגדולתו.

* 

 )בהמשך ההתוועדות אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א(: 

ועשו מודעות  תפסושהיו כמה , 17בעד המוסד "אהלי תורה" צריך להתקיים "דינער" הלילה ד.
ויפה וטוב  "עיתון"ל מתאים הרי זה – מחאה להביע מוכרחני בבית הכנסת. אותם גדולות ותלו

שכ"ק מו"ח אדמו"ר  וכזה ...בבית הכנסת מנםא, (ךגוטע זא   צייטונג, א   ר א  סט פא  א  ס פ  ז דא  א  )
  שם?! נמצא

מה הייתי  אצלי, אינני יודע יםאלושהיו אילו . וגם כאשר .ולא ששאלו אצלי. לא שאני הוריתי,
 ..בעש"ט.ה של "יפוצווכאשר מדובר ב", וכשזה בחוץ, בשביל ילדיםמילא  ..עונה.

 גרעסערע) גדולה מודעה, שתלו דין ם חייתו בעלמאחייהי' פעם אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר ב
 (, והרבי הורה שיורידו.טקא  א  לפ  

רף ער דא  צום דינ) ככל היותר השתתף ב"דינער"צריכים אכן ל לפני הבדלה...שלא יורידו את זה 
 . חינוך על טהרת הקודש מוסדוראוי לכפי שמחייב  ,(ס מערמען גיין ווא  

 

 

 

 

  

                                                             
 .כו' תהשנתי "דינער"מששתפים בל -( אג"ק ח"כ ע' ריגג הפסח שנה זו )סרו חב אראה מכת  17
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 הוספה
ר לערנען עמזו עךמ'פירט זאזוי ווי התוועדות השיחה אחרי המאמר )ד"ה ויאמר יהונתן מחר חדש( באתמול 

 פרקי אבות מה שלומדים היום, יהושע בן פרחי' אומר עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל אדם לכף זכות. 

צ"ל ועשה לך רב, הרי זה פשוט אז ער דארף דאך געפינען זיין ענין אין וועלט איז א וודאי אז ער דארף האבן א 
און וואס ער זאגט והוי דן את כל און קנה לך חבר, איז דאך ווייטער פשוט אין התורה נקנית אלא בחברות. רב. 

' גלי איז ער זכי בדין. און אויב ניט איז ער אזוי אדם לכף זכות, איז ניט פארשטאנדיק. עס איז דאך כלפי שמי
 עס איז כלפי שמיה גלי.  ,וואס דארף אנקומען צו א זכות. איז וואס העלפט

עס שטייט אם הרב דומה למלאך השם  .בדרך כפי' מלשון מעשין על הצדקה נאר דער ענין איז, עשה לך רב,
ארום זוכען אזא רב, אדער ער זיצט אין שטוב, און ווארט אז צבאות אלמד תורה מפיו, ואם לאו לא, צו ער גייט 

נאר עס דארף זיין מעשין על  ,מי זאל קומען זאגן אז מי האט געפינן אזא רב. ווייל פון דעם וועט גארניט זיין
הצדקה בדרך כפי' אזוי ווי מיט א פרוטה קען ער קויפען חיי נפשו און ער גיט דאס אוועק, אזוי דארף זיין דער 

 ענין פון עשה לך רב.

קנה לך חבר, זאגט מען אויף דערוף, קנה לך א מענטש קויפט א זאך וואס עס איז איז חביב און אויף דערוף איז 
ער מבזבז און ער קויפט בדמים יקרים וואס דאס ווייזט אויף חביבות. וואס אזוי זיינען מפורש דאס חמשה 

ון קנין, כדי ווייזען אויף חביבות פון דער זאך. וואס דאס איז קנינים קנה הקב"ה וואס דערפאר שטייט דער לש
דער לשון פון קנה לך חבר נאך עשה לך רב, ווייל קנה לך ווייזט אויף חברות, איז דאך מי איכא חברות כלפי 

און דער והוי דן את הכל האדם  נאר דער לשון עשה בדרך קבלת עול,שמיא, וכתיב והי' מורא רבך כמורא שמים 
כף זכות. וועט מען דאס פארשטיין פון לעו"ז, וואס די זעלבע קשיא פרעגט מען אויף לשון הרע, רק התירוץ ל

 יי יענעם. הוא, אזוי איזו הוי דן את כל האדם לכף זכות. איז ארויס רופן דעם זכות ב

גלייכין מיט אים און  אס זיינען העכער פאר אים און פאראןוו אראןצו דריי זאכן, פאון ביי אדם איז דאך פאראן 
פריין וואס זיינען נידעריקער פאר אים, וואס אזוי דארף זיין און אזוי איז אויך למעלה וואס א ספירה נבחנת בג' 

  .שמשפעת למטה הימנה ת מה שמקבלת מלמעלה והיא עצמו ומהבחינו

ווי עס איז ידוע אז רבי יהושע  וואס דאס זאגט רבי יהושע בן פרחיה וואס ער האט געהאט אלע דריי זאכן. אזוי
איז געווען א נשיא בישראל און דערנאך איז ער גולה געווען אין מצרים. און דער נאך האבן אים די חברים 

ען עשה לך רב. דערנאך אין ארץ ישראל און מחזיר געווען לגדולה וואס ביי רבי יהושע איז געוו צוריקגעבראכט 
עלה לגדולתו,  . דערנאך דורך דיבוק חברים איז צוריקער ענין פון לימוד זכותוואס דאס איז ד איז ירד מגדולתו

 ...ע"כ.

כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר בהתוועדות מחאה. היום צריך להיות דינער בעד המוסד אהלי תורה, אז תפסו ועשו 
, א גוטע זאך, מודעות גדולות ותלו את זה בבית הכנסת, איך מוז געבן א מחאה אז דאס פאסט פאר א צייטונג

למה אבער פאר א שול וואס דער רבי דער שווער איז דארט. אז איך האב ניט געהייסן און מ'האט בא מיר ניט 
ניט וואס איך וואלט גע'ענטפערט. מילא פאר קינדער, און אין געפרעגט, און אז מ'וואלט געפרעגט ווייס איך 

 דרויסען, און וועגן יפוצו פון בעש"ט.

בחיי דין פון רבי'ן דער שווער. און מ'האט אויפגעהונגען א גרעסערע פלאקאט און דער רבי האט  ס'איז געווען
געהייסן אראפ רייסן, זאל מען דאס ניט אראפ רייסן פאר הבדלה, צום דינער דארף מען גיין וואס מער, ווי א 

  חינוך על טהרת הקודש פארדינט.
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 לזכות 

 ישועה מיוחדת ולרפואה שלימהלים קוקזה

 ת במהרה "אותם השישירפא 

 ולא יישאר שום רושם כלל וכלל

* 

 קנודי משיח צ"לגאולה האמיתית והשלימה עונזכה 

 ומיד ממשתיכף 

 


