
                       כ"ח אלול )19.9(

ה'אריה' שאליו מתקרבים
עצום  אריה  אודות  מסופר  נט,ע"ב(  )חולין  בגמרא 
ממדים, שככל שמתקרבים אליו מרגישים בעוצמתו 
הנוראים,  לימים  משל  הינו  זה  אריה  ויותר.  יותר 
מכונים  הם  צדק"  ה"צמח  האדמו"ר  כדברי  אשר 
יום- ראש-השנה  אלול  של:  התיבות  ראשי  אריה. 

שככל  משום  אריה,  הם   – הושענא-רבה  הכיפורים 
שמתקדמים בהם מתחזק הגילוי האלוקי ומתעצם. 
כן הדבר בנוגע לגאולה, ככל שמתקרבים אליה נכרת 
השפעתה יותר ויותר. לכן נתגלתה תורת החסידות 
טעימה  מהווה  היא  כי   – דווקא  האחרונים  בדורות 

מתורתו של משיח. 
)ע"פ אור התורה נ"ך ח"א עמ תסז, הובא בשיחת ש"פ ראה תשנ"א(

                                     כ"ט אלול )20.9(

ערב ראש השנה 
יום הולדת כבוד קדושת אדמו"ר ה"צמח צדק"  

רבי מנחם מענדל, הרבי השלישי לבית חב"ד

אמונה ושמחה 
הקדוש- כי  אנו  בטוחים  השנה  ראש  מערב  כבר 

ומתוקה.  טובה  לשנה  גורלנו  את  יחרוץ  ברוך-הוא 
שלכן  טורים',  'ארבעה  בספר  להלכה  שמובא  כפי 
החג,  כניסת  עם  מיד  חגיגיים  בבגדים  מתלבשים 

ואוכלים את סעודת החג בשמחה.
האדמו"ר  של  ההולדת  יום  חל  ראש-השנה  בערב 
מנחם  רבי  קדושת  כבוד  חב"ד,  לבית  השלישי 
צדק".  ה"צמח  הרבי  ספרו  שם  על  שנקרא  מענדל, 
'צמח' ו'צדק' הם הגימטרייא של 'מנחם' ו'מענדל'. 
וזהו גם שמו של הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך 
המשיח. חז"ל אומרים גם שמשיח נקרא 'איש צמח 
שמו' והוא נקרא גם 'משיח צדקנו', שזה כולל את 
שהמשיח   חז"ל  לדברי  נוסף  זאת  'צדק'.  המילה 
נמצא,  מענדל'(.  'וגם  מוסיף  )והרבי  שמו'  'מנחם 

שליום זה יש זיקה מיוחדת למשיח.
הזיקה הזו צריכה להתבטא בלימוד תורתו ובהליכה 

גדולה,  ובשמחה  הרבי,  אותנו  שמלמד  בדרכים 
יחרוץ  ומיד  שתכף  מוחלטת  מאמונה  הנובעת 

גורלנו לשנת גאולה  הקדוש-ברוך-הוא את 
וישועה, בהתגלות המלך המשיח לעיני 

כל. )ע"פ דבר-מלכות ערב ר"ה תשנ"ב(
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באר-שבע

לאחר חטא עץ הדעת נגרם חסרון בעולם, ולכן בכל 
התורה נכתבה המילה תולדות בכתיב חסר: "תולדֹת". 
הפעם השנייה שבה כתוב בתנ"ך את המילה תולדות 
פרץ"  תולדות  "אלה  בפסוק:  היא  מלא,  בכתיב   –
של  בנו  בפרץ  עוסק  זה  פסוק  יח(.  ד,  רות  )מגילת 
יהודה בן יעקב אבינו, שמצאצאיו יצא מלך המשיח. 
את  יביא  המשיח  שמלך  ללמדנו  בא  המלא  הכתיב 
כפי  שלמות  רק  לא  אך  שלמות.   של  למצב  העולם 
אלא  מוגבלת,  –שלמות  העולם  בבריאת  שהייתה 
שלימות בדרגה גבוהה הרבה יותר, כ"פרץ" - "פריצת 

גדר" – שהיא בלתי מוגבלת לחלוטין.
)ע"פ שיחת ש"פ נצבים תשנ"א, ב' דר"ה וש"פ וילך ו' תשרי תשנ"ב(

                                 כ"ו אלול )17.9(

לחטוף - המלך בשדה
נמצא  התניא,  בעל  הזקן  רבינו  אומר  אלול,  בחודש 
"המלך בשדה": כמו מלך, שנמצא כל השנה בארמון, 
רק  זה  וגם  רשות,  ללא  אליו  להתקרב  אפשר  ואי 
ליחידי סגולה. אך ישנו זמן שהמלך יוצא לשדה, אל 
העם. אז יכול כל מי שרוצה לגשת אליו, והוא מקבל 
כך  לכולם,  פניו  ומאיר  יפות  פנים  בסבר  כולם  את 
הוא  אם  גם  יהודי,  לכל  הקב"ה  קרוב  אלול  בחודש 
והוא  אליו,  לגשת  יכול  אחד  כל  ושפל.  נמוך  במצב 
מקבל את כולם בסבר פנים יפות, מאיר פניו לכולם, 

וממלא בקשותיהם.
אלול,  חודש  של  האחרונים  הימים  את  ננצל  הבה 
בהם עדיין הקב"ה קרוב אלינו במיוחד. ונבקש ונזעק 
מהגלות  כבר  אותנו  הוצא  מתי?!"  "עד  להקב"ה: 

והבא אותנו לגאולה השלמה בחסד וברחמים. 
את  לנו  ויביא  לבקשותינו  ייענה  בוודאי  והקב"ה 
הגאולה השלמה. שאז יתקיים הייעוד "והיה ה' למלך 

על כל הארץ", ונוכל לקבל את מלכותו בשלמות. 
)ע"פ דבר-מלכות תבוא תנש"א(

                                  כ"ז אלול )18.9(

קבלת-עול מעל לכול
רגליו  "ועמדו  המשיח:  על  נאמר  זכריה  בנבואת 
כי  מסבירים,  חז"ל  הזיתים".  הר  על  ההוא  ביום 
שמן )'זיתים'( רומז על חכמה ושכל, ו"רגל" רומזת 
הנבואי  התיאור  קבלת-עול.  מתוך  בפועל  לעשייה 
הזיתים"(  הר  )"על  לשמן  מעל  )"רגליו"(  הרגל  של 
מסמל, כי עבודת השם שמתוך קבלת-עול פשוטה 
נעלית יותר מעבודת השם שנובעת מחכמה והבנה!
)ליקוטי שיחות, כרך א, עמוד 103(

                                          כ"ד אלול )15.9(

ערב כ"ה אלול-יום בריאת העולם

עולם שנולד עם משיח
הראשון  היום  העולם.  בריאת  יום  חל  זו  בשבת 
באלול,  בכ"ה  ראשון,  ביום  היה  העולם  לבריאת 
לפני 5,777 שנים. כבר מתחילת מעשה בראשית 
מודגשת הגאולה. כפי שנאמר במעשה בראשית 
וחז"ל  המים".  פני  על  מרחפת  אלוקים  "ורוח 

מפרשים כי "זו רוחו של מלך המשיח". 
נפלו  הבריאה  בעת  כי  מוסבר  הקבלה  בתורת 
עליונים.  קדושה  ניצוצות   )288( רפ"ח  לעולם 
שבהם  גשמיים  בדברים  המצוות  קיום  על-ידי 
טמונים הניצוצות, "מתבררים" הניצוצות וחוזרים 
הניצוצות  "בירור"  בגמר  האלוקי.  שורשם  אל 
מתגלה המשיח. רמז לכך יש במילים שמתארות 
המשיח:  רוח  של  הראשונית  הנוכחות  את 
שזהו  רפ"ח,  האותיות  מרחפת":  אלוקים  "ורוח 
מספרם של הניצוצות, נמצאות כולן בתוך המילה 

'מרחפת'.
מלך  מליובאוויטש  הרבי  ומודיע  מכריז  כיום, 
"בירור"  עבודת  כבר  הסתיימה  שליט"א,  המשיח 
להתגלות  משיח  עומד  רגע  בכל  ולכן  הניצוצות. 

לעיני כל בגאולה השלמה.
)ע"פ התוועדויות תנש"א ח"ד ע' 236. דבר-מלכות וישלח תשנ"ב(

                       כ"ה אלול )16.9(

יום בריאת העולם
נצבים וזוכים בדין

לקרוא  ישראל  למנהג  מיוחדת  משמעות  ישנה 
פרשת  את  השנה,  ראש  שלפני  השבת  זו,  בשבת 
"ניצבים" )ובשנים מסוימות, כמו השנה, מוסיפים 
נפלאה  ברכה  כאן  יש  "וילך"(:  פרשת  את  גם 
וזוכים  "ניצבים"  ישראל,  בני  כל  שאנו,  מהקב"ה 
בדין של ראש השנה. הקב"ה מתייחס אלינו לפי 
והצילו   - העדה  "ושפטו  בתורתו  שקבע  הכלל 
העדה". הוא מציל אותנו, וכותב וחותם את כולנו 
האמיתית  בהצלה  ובעיקר  ומתוקה.  טובה  לשנה 

והעיקרית שהיא הגאולה השלמה.
וכיוון שכן, מתקיים מיד "וילך" )שמה של הפרשה 
שהולכים   - השבת(  קוראים  אותה  שגם  השנייה 
ארץ  הגאולה,  לארץ  הגלות,  ארצות  מכל  כולם, 
נמצאים  וביטחון  שמחה  אמונה,  ומתוך  ישראל. 
כל עם ישראל בארץ ישראל. ומתקיים בנו "וילך" - 
"ילכו מחיל אל חיל", עד "יראה אל אלוקים בציון", 

בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש. 
)ע"פ דבר-מלכות ערב ראש השנה ה'תשנ"ב(

שלמות ופריצת גדר
תולדות  "אלה  בתורה:  נאמר  העולם,  בריאת  על 
השמים וארץ בהבראם" )בראשית ב, ד(. בפסוק זה 
ו'(,  )פעמיים  מלא  בכתיב  תולדות  המילה  נכתבת 
זאת על מנת ללמד שהעולם נברא בשלמותו. אולם 

         זמני השבת כ"ה אלול )16.9(   

      צאת השבת
      הדלקת נרות שבת

 אילן בן שפיקה וכנרת בת שושנה שיחיו לברכה והצלחה 
בגו"ר מיום הולדתו כ"ח אלול                עמוס בן שרה וזיווה בת 
מז'לה שיחיו לברכה והצלחה בגו"ר מיום הולדתו כ"ט אלול

מה ה'חידוש'

מנחם  רבי  קדושת  כבוד  את  חסידים  שאלו 
לבית  ה-3  )הרבי  צדק'  ה'צמח  אדמו"ר  מענדל, 

חב"ד(:
סודות  כל  מבוארים  החסידות  בתורת  "הרי 
התורה העמוקים שיישמעו לפנינו לעתיד לבוא, 

ומה אפוא יחדש המשיח?"
כלומר,  'אהה!'".  את  יחדש  "משיח  הרבי:  השיב 
פרשו החסידים את הדברים: כאשר יבוא המשיח 
ממש  לראות  שנוכל  למצב  אותנו  ירומם  הוא 
בתורת  המתוארות  האלוקיות  המדרגות  כל  את 
החסידות. מי שיכיר את הדברים מתוך הספרים, 

יקרא ויאמר: אהה! זה בעצם מה שלמדנו...".
)מלוקט מ"מביא גואל" לר' מנחם זיגלבוים(



שנת תשל"ט. שמועה מחרידה מזעזעת את חסידות ברסלב 
מאחורי  הנתונה  מאוקראינה,  שנשלח  מסר  כולו.  בעולם 
מחשובי  דורפמן,  מיכל  הרב  אל  הקומוניסטי,  הברזל׳  ׳מסך 
חסידי ברסלב, מתריעה על תכנית זדונית של ממשלת ברית–
המועצות. לפי התכנית, יפונו כל הווילות התוחמות את הציון 
הציון  כולל  פושקינה,  ברחוב  זצ"ל,  מברסלב  נחמן  רבי  של 
הציון,  במקום   – שיפונה  השטח  על  הקברות.  ובית  הקדוש 
והווילות – מתוכננים לקום בניינים רבי–קומות  בית הקברות 

למגורים. 

הרב  הבהיר  בפרשה,  לדון  שהתכנסה  מיוחדת  בישיבה 
דורפמן כי: "יש לנקוט בשתדלנות בדרגים הגבוהים בממשל 

האמריקני, כדי שזה יפעיל לחץ על ברית–המועצות".

הנסיעה תוכננה במהירות מרבית. ר׳ קלמן רוזי׳ן, שניחן בחוש 
כתיבה, כתב מכתבים לגורמים שונים. על הרב דורפמן הוטל 
לנסוע לארצות הברית כדי למוסרם ליעדם, בתקווה שיפעלו 

את פעולתם בדרג הגבוה ביותר בממשל האמריקני.

פניה לדרג הגבוה
במשרד  בחירים  דרגים  עם  שונות  שפגישות  לאחר 
הרבי  אל  להיכנס  החליטו  הם  צלחו  לא  האמריקאי  החוץ 
עזרתו  את  לבקש  כדי  המשיח,  מלך  שליט"א  מליובאוויטש 
לביטול הגזירה. במוצאי חג השבועות, במהלך חלוקת ה׳כוס 
של ברכה׳, התייצבו השניים לפני הרבי ומסרו לידיו מכתב, בו 
גוללו את כל הפרשה וביקשו את ברכתו של הרבי שליט"א, 

ואת עצתו – מה עליהם לעשות.

אחרי 3 ימים, המתינה עבורם תשובה, שתוכנה: "פנו אל הרב 
פנחס טייץ. הוא, בעזרת ה', יעזור לכם". הרבי אף צירף ברכה 
של  בהוראה  מצוידים  במשימתם.  שיצליחו  ולבבית,  חמה 
טייץ,  פנחס  הרב  של  ביתו  אל  דרכם  את  השניים  עשו  הרבי 

בעיר אליזבת בניו ג׳רזי.

הרב פנחס טייץ, היה מוסר מידי מוצאי–שבת את 'דף השבועי', 
עימו היו לומדים עשרות אלפי בעלי בתים, באמצעות הרדיו. 
הוא היה חביב מאוד בעיני אנשי הממשל האמריקני, והיו לו 

קשרים בכל מקום. הכל הוקסמו מהרב הכריזמטי.
גם בברית–המועצות פעל הרב טייץ רבות, מעט בגלוי ובעיקר 
הקשר  התפתח  זו  מפעילות  כתוצאה  הנראה,  ככל  בסתר. 
התברר  שלימים  קשר   – הרבי  עם  טייץ  לרב  שהיה  ההדוק 

כנסתר ומיוחד.

"לעת הזאת הגעת למלכות"
"ישבנו בביתו וגוללנו את פרטי הפרשה, כשאנו מוסיפים, כי 
קיבלנו הפנייה ישירה אליו מהרבי מליובאוויטש." מספר הרב 
שהגענו  טייץ  הרב  "כששמע  דורפמן.  הרב  של  עוזרו  מיימון, 
והיה מוכן לעשות  כולו  נרגש  אליו בשליחותו של הרבי, היה 
טייץ  הרב  שקע  כך  בתוך  משאלתנו.  למלאות  כדי  ה–כ–ל 
ניתר מכיסאו לעבר מגירת השולחן, שלף  בהרהורים. לפתע 
ממנה מכתב עליו התנוסס לוגו ממשלתי, וכשהוא מנופף בו 
למול הרב מיכל דורפמן קרא: "אוי, ר׳ מיכל, ר׳ מיכל, מי יודע, 

אולי לעת הזאת הגעתי למלכות?!"
רוברט  של  חתימתם  התנוססה  המסתורי  המכתב  בשולי 
ושל  נשיא ארצות–הברית,  יהודים של  לענייני  יועצו  ליפשיץ, 
לגולל  החל  טייץ  הרב  ובעצמו.  בכבודו  קרטר  ג׳ימי  הנשיא 

באוזניהם את הסיפור שמאחורי המכתב:
בדצמבר 74 הכריז ג׳ימי קרטר על ריצתו למועמדות המפלגה 
היה  המרוץ  בתחילת  ארצות–הברית.  לנשיאות  הדמוקרטית 
ג׳ורג׳יה,  מדינת  של  מוכר  לא  מושל   – שולית  דמות  קרטר 
מדינה קטנה בדרום, שלא היה מעורה בפוליטיקה המפלגתית 

ברמה הלאומית.
לאורך כל הקמפיין של קרטר, לא ייחסו לו הארגונים היהודים 
הגדולים חשיבות רבה. כמו רבים באומה האמריקנית, הם לא 
יזכה המושל ממדינת  סיכוי כלשהו שבשלטון  קיים  כי  סברו 

ג׳ורג׳יה, בעל חוות הבוטנים.

איזהו חכם? 'הרואה את הנולד'
מי שחשב אחרת, היה הרבי מליובאוויטש שליט"א.

באחת מפגישותיו ב׳יחידות׳ עם הרב פנחס טייץ, כאשר דנו 
עם  חם  קשר  לבסס  הרבי  לו  הורה  ומלכות,  יהדות  בענייני 
קרטר, המועמד לנשיאות, כיוון שקשר כזה עוד יכול להועיל 

מאוד בעתיד.
הרב טייץ לא התמהמה ויישם את הוראת הרבי. הוא זימן את 

המפגש  זה  היה  לכבודו.  שאירגן  מפוארת  למסיבה  קרטר 
העסקונה  ועם  רבנים  עם  קרטר  של  ביותר  והקרוב  הראשון 
החרדית. המסיבה, שנערכה בתקופת היותו בשפל בסקרים, 
חיממה את ליבו מאוד והאירוע נחקק בזיכרונו למשך שנים 

רבות.
תודה  מכתב  טייץ  הרב  קיבל  האירוע,  לאחר  ימים  כמה 
והערכה על פועלו למען קרטר. על החתום היו, כאמור, ג'ימי 
ציינו  במכתב  ליפשיץ.  רוברט  יהודים,  לענייני  ויועצו  קרטר, 
הוא   – מקרטר  לה  שיזדקק  עזרה  או  עצה  בכל  כי  השניים, 

מוזמן לפנות אליהם, כל אימת שירצה.
בבחירות שהתקיימו ב–2 בנובמבר 76 ניצח ג׳ימי קרטר, כנגד 

כל הסיכויים! 
הפנה  במכתב,  אוחז  וכשהוא  סיפורו,  את  סיים  טייץ  הרב 
ואמר: "עד עתה לא השתמשתי  דורפמן  את מבטו אל הרב 
במכתב הזה. אולי הגיעה העת לפעול, למען מנוחת כבוד רבי 

נחמן".
להפעיל  כיצד  כביר  רעיון  נצנץ  דורפמן  הרב  של  בראשו 
השלטונות  על  ולהשפיע  בפרשה  קרטר  ג׳ימי  הנשיא  את 

הקומוניסטיים: ועידת סאל״ט.

מאחורי הקלעים של וועידת סאל"ט
לנשיא  מסבירים  כיצד  בפניהם:  ניצבה  אחת  שבעיה  אלא 
ארצות–הברית, את חשיבות המתחם הקטנטן בחצר בילנסקי 

שבאומן? הרב טייץ הציע: "ר׳ אריה קפלן הוא הכתובת!"
ארצות– ברחבי  נודע  אקדמאי  שנים  באותן  היה  קפלן  הרב 
בצמא  שתו  יהודים,  ושאינם  יהודים  מיליונים,  כולה.  הברית 
את הגיגיו שהופיעו בטורים שפרסם בעיתונות. קשר מיוחד 

היה לו, לרב קפלן, לחסידות ברסלב.

מהר הרב דורפמן להפגש עם הרב קפלן על מנת לשתף אותו 
ואחר–כך  בעניין. הרב קפלן הסתגר בחדרו כמחצית השעה 
הרב  של  לביתו  חזרו  המכתב  עם  מכתב.  השניים  בידי  מסר 
אליו  הגיעו  כי  וכתב  שורות  מספר  הוסיף  טייץ  הרב  טייץ. 
רוח, מכל העולם, על  ואנשי  מכתבים מאקדמאים, מדענים 
אודות תוכניתם של הרוסים להרוס את קברו של רבי נחמן 
מברסלב, וכי אם דבר זה יתממש – זו תהיה טרגדיה אנושה 
הנשיא  של  בכוחו  יש  כתב,  מנגד,  כולו.  האקדמאי  לעולם 
שייחקק  כזה  חסד  היהודי,  העם  עם  היסטורי  חסד  לעשות 
המכתב  ושנים.  ימים  לאורך  היהודית  ההיסטוריה  בספרי 

נשלח לרוברט ליפשיץ, יועצו לענייני יהודים של הנשיא".
מסודר.  "הכל  ליפשיץ:  רוברט  תשובת  הגיעה  יומיים  אחרי 
והנושא  הוועידה  בעת  הרוסים  עם  ישוחח  קרטר  הנשיא 

יסודר. אל דאגה".

וברית– ארצות–הברית  הגיעו  סאל"ט–2  ועידת  לקראת 
סיוון  בכ״ג  ההדדית.  ההתחמשות  לגבי  להבנות  המועצות 
קרטר  וג׳ימי  ברז׳נייב  ליאוניד  נפגשו  79׳(  ביוני   18( תשל"ט 

בווינה שבאוסטריה. ההסכם נחתם לעיני העולם כולו.
מה שלא ידעו נציגי כלי התקשורת הוא על ההסכם הבלתי–
לרוסים,  האמריקנים  בין  הקלעים  מאחורי  שנסגר  רשמי 
ימים לאחר הוועידה, הגיע טלפון  בנושא הציון באומן. כמה 
הוא  הלבן.  לבית  דוברינן,  בארצות–הברית,  רוסיה  משגריר 
קיבלו  בקרמלין  תדאגו.  אל  בוועידה.  עלה  "הנושא  הודיע: 
שתוכננה,  כפי  תמשיך  שהתוכנית  מתחייבים  שהם  החלטה 

מלבד רחוב בילנסקי. בחצר הזאת לא יגעו".
ליפשיץ מיהר לעדכן את הרב פנחס טייץ, שצלצל מיד להרב 
שפרצה  השמחה  את  הקרמלין.  של  ההחלטה  על  דורפמן 
אי– וארצות–הברית  ישראל  בארץ  ברסלב  חסידי  בריכוזי 

אפשר לתאר. 

כבר  "אבל  גדול,  בקול  טייץ  הרב  קרא  חב״ד",  חסיד  "איני 
לא  אם  תדע  לך  השגה.  לי  אין  מליובאוויטש  שברבי  למדתי 

לעת הזאת הגענו אז למלכות"…
להרב  מליובאוויטש  הרבי  הוראת  על–פי  שנערכה  המסיבה 
הרב  את  יותר  מאוחר  שלח  שהרבי  לאחר   – הביאה  טייץ, 

דורפמן להרב טייץ – להצלת הציון של ר' נחמן מברסלב…

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
)מעובד על פי כתבתו של חיים ברוק, מגזין "בית משיח"(

לע"נ: מסעוד בן ימין ורבקה בת מימון ז"ל

לע"נ:טיטה מונטין בת ערביה ורחמיםז"ל 

הצלה מברוקלין של 
 ציון רבי נחמן

לקבלת ברכה פנו לבית חב"ד המקומי או למרכז "אגרות קודש" 
Email: igrot-kodesh@013.net 052-4770362 , 08-9493459

אבות ה, משנה י"א

מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ָיָצא  ֵלַרצוֹת,  ְונוַֹח  ִלְכעוֹס  נוַֹח  ֵדעוֹת:  בְּ ִמּדוֹת  ע  ַאְרבַּ
ָיָצא  ֵלָרצוֹת,  ה  ְוָקשֶׁ ִלְכעוֹס  ה  ָקשֶׁ ָכרוֹ.  שְׂ בִּ ֶהְפֵסדוֹ 
ָחִסיד.  ֵלָרצוֹת,  ְונוֹח  ִלְכעוֹס  ה  ָקשֶׁ ֶהְפֵסדוֹ.  בְּ ָכרוֹ  שְׂ

ע. ה ֵלָרצוֹת, ָרשָׁ נוַֹח ִלְכעוֹס ְוָקשֶׁ

אבות ו, משנה י"א
עוָֹלמוֹ, לֹא ְבָראוֹ  רּוְך הּוא בְּ דוֹׁש בָּ ָרא ַהקָּ בָּ ל ַמה שֶּׁ כָּ
ִמי ְוִלְכבוִֹדי,  ְקָרא ִבשְׁ ֱאַמר: ּכֹל ַהנִּ נֶּ א ִלְכבוֹדוֹ, שֶׁ ֶאלָּ
ִיְמלְֹך  ְיָי  ְואוֵֹמר:  יִתיו.  ֲעשִׂ ַאף  יו  ְיַצְרתִּ ָראִתיו  בְּ

ְלעוָֹלם ָוֶעד:

פרק ה' משנה י"א
ארבע מדות בדעות... 

נוח לכעוס וקשה לרצות רשע
צריך ביאור: 

)ִאמרות  דחסידותא"  "מילי  הם  הרי  אבות  פרקי 
מה  כן  ואם  הדין"(  משורת  "לפנים  כלומר  חסידיות, 
לרצות",  וקשה  לכעוס  "נוח  הרשע:  מדת  של  הקשר 

ל"מילי דחסידותא"?
והביאור בזה:

אך  )"דעות"(  אדם  בני  בטבע  סוגים  בארבע  מדובר 
במעשה בפועל כולם נזהרים ממדת הכעס וממהרים 
שב"מילי  התנא,  ומשמיענו  נגדם.  שחטא  למי  למחול 
הרע  טבעו  מחמת  "רשע"  נקרא  אדם  דחסידותא" 
לעבוד  ועליו  בשלימות.  הוא  שבמעשה  למרות  בלבד, 
לכעוס  "קשה  ויהיה  טבעו  את  שישנה  עד  עצמו  עם 

ונוח לרצות".
ועל דרך זה בשני סוגים הראשונים: אדם שבטבעו הוא 
"נוח לכעוס ונוח לרצות" צריך לדעת שלמרות ש"יצא 
עליו  אלא  בזה  להסתפק  רשאי  אינו  בשכרו"  הפסדו 
לתקן את עצמו עד שיהיה "קשה לכעוס". וכמו כן מי 
שטבעו נוטה להיות "קשה לכעוס וקשה לרצות" צריך 
לדעת שלמרות ש"יצא שכרו בהפסדו" ביכלתו לשנות 
טבעו, ועליו לעסוק בעבודה זו עד שיהיה "נוח לרצות".

פרק ו' משנה יא
"כל מה שברא הקב"ה...  ה' ימלוך לעולם ועד"

צריך באור: 
מדוע  כן  אם  מ"אחד"  למטה  הוא  ש"ועד"  מכיון 

מודגשת מעלת הנצחיות במלת "ועד" דוקא?
והביאור:

לכבודו"  אלא  בראו  לא  בעולמו  הקב"ה  שברא  מה  "כל 
הבריאה,  פרטי  בכל  אלקות  והמשכת  גילוי  משמעו 
לו  דירה  הקב"ה,  של  לכבודו  אלא  שאינם  בהם  שניכר 
הוא  כן  המקום,  בענין  שהוא  וכשם  בתחתונים.  יתברך 
בענין הזמן שענין הנצחיות מודגש בבחינת "ועד" דוקא: 
מ"יחודא  שלמטה  תתאה",  ",יחודא  בחינת  הוא  "ועד" 
עלאה" שהוא הענין ד"אחד". ולכן דוקא ב"ועד" מתגלה 

ענין הנצחיות "ה' ימלוך לעולם ועד".
וענין זה נעשה על ידי שם הוי' "הוי' ימלוך לעולם ועד", 
כי שם הוי' ענינו הי' הוה ויהיה כאחד, והיינו שבד בבד עם 
ועתיד, הרי הוא  היותו קשור עם גדרי הזמן דעבר הוה 
ידו  ויהיה כאחד. ולכן, על  למעלה מגדר הזמן היה הוה 

נעשה חיבור הפכים ענין הנצחיות בבחינת "ועד".

דני כהן בן גמרא ומשפחתו שיחיו
 לשנת ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות 

מיום הולדתו כ"ה אלול

לע"נ: שלום דובער ליפסקר בן מלכה ז"ל  
יגן וימליץ טוב בעד כל משפחתו שיחיו 

מיום הולדתו כ"ז אלול

ולע"נ: ר' שלום בן חיים ונעומיז"ל  
 נלב"ע בכ"ח מנחם אב - ת.נ.צ.ב.ה.

יגן וימליץ טוב בעד כל משפחתו שיחיו


