
                            כ"א אלול )12.9(

היום, מתקנים את חודש טבת תשע"ז 
ומתכוננים לטבת תשע"ח

חנוכת "בית משיח"
הרבי  של  בית-הכנסת  לחנוכת  שנה   77 מלאו  היום 
המפורסם  המשיח,  מלך  שליט"א  מליובאוויטש 
בשם – 770. הבית נקנה ונחנך על-ידי הרבי הקודם 
)רבי  הריי"צ  אדמו"ר  קדושת  כבוד   – חב"ד  לבית 

יוסף יצחק(, אשר אמר אז מאמר ושיחת קודש. 
על בית זה הביא הרבי מליובאוויטש שליט"א, חתנו 
של הרבי הריי"צ, חדוש מיוחד: מספר הבית "770" 
עד  פורצים  זו  בסיסמה  "פרצת".  בגימטרייה  הוא 
היום שליחי הרבי את המחיצות בין איש לרעהו ואת 

חומות החושך של הגלות.
והרבי מוסיף כי "770" היא גם הגימטרייה של "בית 
הנשיא  כי  הרבי  בעצם  מצהיר  בזה  גם  משיח"... 
השוכן בבית זה )הרבי עצמו(, הוא הוא מלך המשיח, 

שיבוא בקרוב ממש. 
)ע"פ קונטרס 'בית רבינו שבבבל'(

                                   כ"ב אלול )13.9(

היום, מתקנים את חודש שבט תשע"ז 
ומתכוננים לשבט תשע"ח

נדרוש – וניענה
שנאמר  כמו  לצדיקים,  מסוים  במובן  נחשבים  כולנו 
כג,  )תענית  חז"ל  אמרו  והרי  צדיקים".  כולם  "ועמך 
א(  "צדיק גוזר – והקדוש-ברוך-הוא מקיים". אם כן, 
על כולנו לבקש ולדרוש את הגאולה. ובוודאי תתקבל 

בקשתנו ודרישתנו, ותבוא הגאולה תכף ומיד. 
)ע"פ התוועדויות תשמ"ט(

                      כ"ג אלול )14.9(

היום, מתקנים את חודש אדר תשע"ז 
ומתכוננים לאדר תשע"ח

גם מהפינה הכי נידחת
ניצבים, מופיעה  בפרשה אותה נקרא בשבת הקרובה, 

"אם  בגאולה:  שיתרחש  הגלויות  קיבוץ  על  הבטחה 
השם  יקבצך  משם   – השמים  בקצה  נדחך  יהיה 

אלוקיך ומשם יקחך". הביטוי 'בקצה השמים' 
והנידחת  מהפינה  אפילו  כי  לומר,  בא 

ייאספו  משם  גם    – ביותר  והמרוחקת 
)התוועדויות  ישראל.  בני  וייגאלו 

תשמ"ה חלק חמישי(

ירושלים           זמני השבת ח"י אלול )9.9(   
      הדלקת נרות שבת

רבינו ישראל הבעל שם טוב ורבינו שניאור זלמן 
זכות יום הולדתם בו גובר מזלם תפעל את התגלות הרבי 

שליט"א מלך המשיח לגאולה אמיתית ושלמה בחסד וברחמים 
מתוך שלמות הבריאות בנפש ובגוף לכלל ישראל שיחיו

      צאת השבת

חיפהתל-אביב
6.186.346.256.36
7.307.327.327.32

באר-שבע

לקדוש-ברוך-הוא.  לגמרי  שייכים  ומלואו  שהעולם 
ולכן אנו נותנים לו את ראשית הפירות ומביעים תודה 
הרבי  וברכה.  שפע  לנו  שהעניק  על  ובשמחה  בחיות 
לה'  התודה  שהבעת  מדגיש  המשיח  מלך  שליט"א 
יש בכוחו להביא  ופרסום הניסים שה' עושה,  יתברך 

את הגאולה השלמה. 
כל יום - חודש 

מיום ח"י באלול ועד ראש השנה ישנם שנים עשר יום, 
כמניין חודשי השנה. כל יום הוא כנגד חודש של השנה 
באותו  תיקון  הטעון  את  לתקן  ניתן  ובו  החולפת, 
החודש.  היום, ח"י אלול, אנו מתקנים את כל חודש 
אלול  י"ט  תשע"ח.  לתשרי  ומתכוננים  תשע"ז  תשרי 

הוא כנגד מר חשוון, כ' אלול כנגד כסלו וכך הלאה. 
ניקח את כל העוצמות מיום זה, כאשר גובר מזלם של 
משאת  את  ולהביא  לפעול  הגדולים',  המאורות  'שני 

נפשם - הגאולה האמיתית והשלמה.
לחיים, יהודים יקרים,  לחיים ולברכה!

נהיה בשמחה לכבוד "ח"י אלול". זוהי זכות וגם ברכה 
לכולנו. לשנה טובה ומתוקה נכתב ונחתם.

)ע"פ 'מכתב כללי' ח"י אלול תנש"א, דבר-מלכות תבוא  תנש"א(

                                 י"ט אלול )10.9(

היום, מתקנים את חודש מר חשוון תשע"ז 
ומתכוננים למר חשוון תשע"ח

לפרסם בעיתונים
מייסד חב"ד, רבי שניאור זלמן מליאדי, בעל התניא, 
כך  על  יפרסמו   – המשיח  יבוא  כאשר  כי  התבטא, 

בעיתונים.
הדברים  המשיח:  מלך  מליובאוויטש  הרבי  אומר 
כבר התקיימו. בשנים האחרונות אכן היו כמה וכמה 
המשיח.  ביאת  על  העולמית  בעיתונות  פרסומים 
ממש  ומיד  שתכף  ועוד,  עוד  ולפרסם  להוסיף  ויש 
כולנו  את  וגואל  כל  לעיני  המשיח   מלך  מתגלה 

בגאולה השלמה.
)ע"פ דבר-מלכות נצבים-וילך תנש"א(

                     כ' אלול )11.9(

היום, מתקנים את חודש כסלו תשע"ז 
ומתכוננים לכסלו תשע"ח

לקרוא ולזעוק 'עד מתי?!'
לביכורים. כשם שכאשר מביאים  ישראל נמשל  עם 
על  מצווה  בית-המקדש,  אל  השדה  מן  ביכורים 
המביא לקרוא קריאה מיוחדת "לפני ה' אלוקיך" – 
כך גם כל יהודי, בהיותו בעצמו 'ביכורים' וקרוב אל 
הקדוש-ברוך-הוא יותר מכל נברא אחר, צריך לקרוא 
הגאולה  כבר  שתבוא  ולדרוש  מתי?!"  "עד  ולזעוק 

)התוועדויות תנש"א חלק ד' עמ' 288(בפועל ממש.  

להשיג את מפתח הגאולה
סיפור נורא סיפר כ"ק אדמו"ר הזקן בעל ה"תניא", 
באחד  בעצמו,  טוב  שם  הבעל  מפי  שמע  אשר  את 
בן  בהיותו  כבר  הסתלקותו.  לאחר  מחזיונותיו 
שלוש עשרה שנה לימד אותו אחיה השילוני שהיה 
הקדושים  השמות  כל  את  עמו  ולומד  משמים  יורד 
וכינוייהם – מלבד שם אחד שלא לימדו אותו. שאל 
הבעל שם טוב את מורו ורבו מדוע אין הוא מלמדו 

המשך הסיפור בעמוד הבאאת שם נכבד זה, השיב לו: 

                                              י"ז אלול )8.9( 

ערב יום הבהיר ח"י אלול
עד ביאת המשיח

לכבוד היום הבהיר ח"י אלול שחל הערב, נזכיר מה 
שאמר הבעש"ט הקדוש, מיסד החסידות הכללית, 

ביום הולדתו ה-47, בח"י אלול תק"ה.
באותו יום היה הבעל שם טוב שרוי בשמחה יוצאת 
דופן. הוא ערך לתלמידיו סעודה רבתי, ואמר להם 
כי היום ירדה לעולם נשמה חדשה. נשמה שתאיר 
החסידות,  ובתורת  הנגלה  בתורת  העולם  את 
תהיה לה מסירות נפש על דרך החסידות ותצליח 

עד ביאת המשיח. )ראה/י גם הסיפור בעמוד זה(
מלאדי,  זלמן  שניאור  רבי  של  נשמתו  זו  הייתה 
יום. חסידות  מייסד חסידות חב"ד, שנולד באותו 
תורת  של  ביותר  הגדולה  המפיצה  היא  חב"ד 
לבעל  המשיח  המלך  הבטיח  שעליה  החסידות, 
)מעיינות  מעיינותיך  "יפוצו  כאשר  כי  טוב  שם 
יתגלה  אז   – כולו  העולם  בכל  חוצה"   החסידות( 

מלך המשיח. 
לחיים! לחיים! "ח"י אלול" שמח!

)ע"פ ספר השיחות תש"ג עמוד 163(

                         ח"י אלול )9.9(

יום הבהיר ח"י אלול
יום הולדתם של 'שני המאורות הגדולים': 

רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תורת החסידות 
הכללית, ורבי שניאור זלמן מליאדי, האדמו"ר הזקן, 

בעל התניא והשולחן ערוך, מייסד חסידות חב"ד

חיות מחודשת לשנה טובה
לא בכדי חל יום הולדתם של 'שני המאורות הגדולים' 
שהיה  העצום  הקשר  אלול.  ח"י  בחודש,  יום  באותו 
להאיר  היחודית  ודרכם  הבעש"ט  עם  התניא  לבעל 
ושמחה  לחיות  מקור  היום  עד  מהווה  העולם  את 

אצל כל יהודי בכל העולם.  
אור וחיות

כמו השמש והירח המאירים את העולם, כך גילו שני 
צדיקי עליון אלו אור עצום בתורה, ועמו האירו ורוממו 
כל יהודי באשר הוא. מעניין לציין כי בעל התניא נולד 
ביום רביעי, יום בו נבראו המאורות הגדולים, השמש 

והירח.
והעובדה שהם נולדו בח"י אלול, מרמזת על תוספת 
העם  שכבות  בכל  הכניסו  שהם  והשמחה  החיות 
בעבודת ה' של חודש אלול, שהיא תמצית עבודת ה' 

בכל השנה.
הכרת הטוב ופרסום הניסים

המבוארת  טוב,  שם  הבעל  תורת  מיסודות  אחד 
העולם  שבריאת  הוא  התניא,  בעל  ע"י  בהרחבה 
ברוך  הקדוש  רגע  בכל  אלא  פעמי,  חד  מאורע  אינו 
מביאה  זו  ידיעה  העולם.  בריאת  את  מחדש  הוא 
הוא  ברוך  לקדוש  מוחלטת  להתמסרות  האדם  את 
ולביצוע עבודת ה' מתוך חיות, שהרי ה' נותן לו ברגע 

זה ממש את חייו.
זוהי גם מהותה של מצוות הבאת הביכורים המופיעה 
בפרשתנו, "כי תבוא". מצווה זו מבטאת את העובדה 



לזכות: עזרא קאשני בן דינה ואביבה בת שמחה ומשפחתם שיחיו 
לרגל יום הולדתו י"ז אלול לברכה והצלחה בגו"ר

לזכות: שלומי אלקיים בן תמר ורעייתו לבנה בת סוזן והילדים: 
חן ויובל  שיחיו לרגל יום הולדתו ח"י אלול לברכה והצלחה בגו"ר

לזכות: רמי-רחמים הכהן בן מרגרט ורעייתו ליליאן בת עליס  
ומשפחתם שיחיו לרגל יום הולדתו כ"א אלול לברכה והצלחה בגו"ר

לזכות יום הנישואין י"ט אלול של אליהו וחנה רוזן ומשפחתם שיחיו וטל ויניב 
מ"כפר השעשועים" ומשפחתם שיחיו לברכה והצלחה לאויוש"ט

לנסיעה  המוצהרת  העילה  הייתה  זו  בת-מצווה.  טיול 
לאוקראינה.  גרינברגשיצקי  משפחת  של  המאורגנת 
עשר שנים לפני כן, נפרדו רומן ואירנה מאוקראינה ועלו 

לישראל. כעת החליטו לחזור ולתייר בה.
  

רומן  המשפחה.  בני  לכל  ויזה  סודרה  הנסיעה,  לקראת 
קיבל חופש מהעבודה לימי הטיול, והכול הסתדר מצוין. 
אצלם  שבקייב,  קרוביהם  וגם  גרינברגשיצקי  משפחת 

התכוונו לשהות במשך הביקור, היו נרגשים מאוד.
  

רומן  פני  את  קיבלה  בשדה-התעופה,  הטיסה.  יום  הגיע 
נטלה  היא  ונעימת-סבר.  חייכנית  פקידה  ומשפחתו 
הנתונים  שכֹל  לוודא  והכרטיסים,  הדרכונים  את  מרומן 
את  שתסיים  מצפה  בשלווה,  בה  הביט  רומן  תואמים. 
הבדיקה הפורמאלית ותעניק להם כרטיסי עלייה למטוס. 
השאלה שהפנתה אליו בפתאומיות, הפתיעה אותו כרעם 
רק  מתחיל  הילדים  של  הויזות  תוקף  "מדוע  בהיר:  ביום 

ממחר?"...   
  

רומן לחלוטין לא הבין על מה היא מדברת. כאשר רכש 
לדרכונים,  תואמים  התאריכים  כי  וידא  הכרטיסים  את 
לויזות ולכל התוכניות. הוא ביקש מהפקידה לתת לו את 
הדרכונים. הוא העיף בהם מבט, ולאחר מכן חייך בביטול. 
"נו, זה בסדר!", הושיט לה אותם חזרה. "אנחנו אמורים 
מנמל-התעופה  שנצא  ועד  בערב  בתשע  בקייב  לנחות 
בו  הזמן   – הלילה  לחצות  מאוד  קרובה  השעה  תהיה 

נכנסות הויזות לתוקף". 
  

אולם הפקידה הסבירה לו כי הדבר בלתי אפשרי. "החוק 
אם  מטוס,  על  נוסעים  להעלות  עלינו  אוסר  האוקראיני 
עליי  אפוא  "מה  הנחיתה".  לרגע  בתוקף  ויזה  להם  אין 
שמשהו  לעכל  התקשה  הוא  רומן.  הקשה  לעשות?", 
בתכניותיהם משתבש . "פשוט, לדחות את הטיסה ביום", 

השיבה הפקידה באדיבות.
  

לי  "אין  הקלפים.  כל  טריפת  הייתה  זו  רומן,  מבחינת 
"קניתי  הגזרה.  רוע  את  לבטל  רומן  ניסה  אפשרות", 
חבילת כרטיסים מוזלת, שאין שום אפשרות לחולל בה 
אדיב,  טון  באותו  הפקידה  המשיכה  "מתנצלת",  שינוי". 

"אין לי פתרון אחר". 
  

בשיא  ילדיו  עולמו.  עליו  שחרב  כמי  הרגיש  רומן 
החופשה  נרגשים,  הם  גם  בקייב  הקרובים  ההתלהבות, 
המסודרת מהעבודה – הכול עומד להיהרס בשל שעות 

ספורות של תוקף ויזה ?!
  

אירנה, לעומתו, לא אמרה נואש. הייתה לה זיקה לחסידות 
חב"ד ובקרבה פיעמה תמיד רוח של אמונה. "רומן, אנחנו 

נתפלל, נבקש ברכה ותראה שהכול יהיה בסדר". 
  

הוא  כעת.  חושב  הוא  מה  היטב  הסגיר  רומן  של  מבטו 
כמוהו.  בדיוק  מתייאשת  לא  אירנה  איך  הבין  לא  לגמרי 
והתקשרה למי שמלווה רבים  אירנה התעלמה מהמבט 
מצעדיה, הרב יעקב רייניץ מלוד. היא סיפרה לו את פרטי 
המקרה וביקשה כי יעתיר עליהם לפני הרבי מליובאוויטש 

שליט"א מלך המשיח באמצעות 'איגרות-קודש'. 
  

המכילים  כרכים  סדרת  של  שמה  הוא  'איגרות-קודש' 
אלפים ממכתבי הרבי בכל תחומי החיים. על בסיס דברי 
הרבי עצמו, נוהגים חסידים להפנות בקשות ושאלות אל 
בין  אותו אל  כותבים מכתב, מכניסים  דרך ספריו.  הרבי 
מהפעמים  ניכר  בחלק  מתברכים.  וכך  הספר,  של  דפיו 
גם מוצאים באורח פלא, בעמודים החופפים על המכתב 

שהוכנס, התייחסות מנחה מהרבי לנושא המבוקש .
  

בעוד אירנה משוחחת עם הרב רייניץ, חזר רומן אל איזור 
השלים  כבר  הוא  כבודתם.  את  לאסוף  כדי  הדלפקים 
עם חזרתם הביתה. ליד הדלפקים, לכד מבטו אדם גבה 
כנראה  אישה,  עמדה  לידו  ועניבה.  בחליפה  חנוט  קומה 
רעייתו, ואדם נוסף. הם נראו כמי שעומדים לטוס בטיסה 

שהם, גרינברגשיצקי עומדים להחמיץ. 
  

לפתע ניגשה אל האדם הגבוה אחת הפקידות ושוחחה 
עמו. רומן ראה כי מצביעה עליו תוך כדי שמדברת ושיער 
כי סיפור הוויזה שלהם הוא נושא השיחה. רומן החליט 
לגשת בעצמו אל האיש ומבלי לדעת מיהו, התחנן לפניו 
כי יעזור להם. "למען הילדים. בבקשה! מדובר בסך הכול 

בשעתיים-שלוש שמהוות בעיה. לא מעבר לכך". 
  

שבינתיים  משפחתו  ובבני  ברומן  מהורהר  הביט  האיש 
שנראה  שלצדו  האיש  עם  הסתודד  אחר  אליו,  קרבו 
מאשר  אחר  לא  היה  אדם  אותו  כי  מסתבר,  כעוזרו. 
שגריר אוקראינה בישראל. הוא הורה לאתר את הקונסול 
ולצוות עליו להגיע מיידית לשדה-התעופה עם החותמות 
הנדרשות, כדי לעדכן את הוויזות של הילדים. רומן שמע 
פחות  "בעוד  להזדרז.  הקונסול  על  פוקד  העוזר  את 

משעתיים הטיסה שלהם!". 
  

בעודם  חולם.  איננו  כי  לוודא  עצמו  את  צבט  רומן 
אל  בטלפון  רייניץ  הרב  חזר  הקונסול,  לבוא  ממתינים 
אירנה ואמר לה. "הרבי בירך כי הכול יתהפך לטובה. אני 
בטוח כי אתם עוד תעלו על המטוס!" התשובה התקבלה 
בכרך יד של 'איגרות קודש' עמוד תמ' : "...אפילו ענינים 
שאינם טוב הנראה והנגלה, מסוגלים ימי חדש זה, להפוך 
אותם לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר, יפעלו פעולה 

זו בעניניו הנ"ל". 
  

משפחת גרינברגשיצקי עלתה על הטיסה והטיול הנכסף 
היה  היחיד  המהותי  השינוי  כמתוכנן.  בדיוק  התקיים 
ביחס של רומן ליהדות בכלל ולאמונה ברבי מליובאוויטש 
כי תזמון מדהים כזה בו אפגוש   , במיוחד. "אין לי ספק 
את השגריר ושהוא יורה לקונסול לבצע צעד חריג שכזה 

– הוא נס של ממש!!! 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

המשך הסיפור הקצר מהעמוד הראשי
כי גם הוא עצמו אינו יודע את הסוד של אותו השם, מאחר שמשמים מסרו 
אותו בידי הס"מ בעצמו. וכל כך למה? – משום שכשרצה הקב"ה לשלוח את 
לו שם  בית המקדש, סירב הס"מ לרדת עד שיתנו  כדי להחריב את  הס"מ 
ולבנותו מחדש, שכן  יוכל לחזור  כדי שאיש לא   – זה כמשכון  ונורא  מפורש 

בשם זה תלויה הגאולה.
ועמל להוציא את  וויתר, ובמשך שנים ארוכות התעסק  הבעל שם טוב לא 
אולם  משיח.  גאולת  את  להחיש  כדי  הס"מ  של  מידיו  והנורא  הנכבד  השם 
משמים הזהירו אותו שכבר היו רבים מגדולי ישראל שהשתדלו להוציא שם 
זה, אך ניזוקו קשות. הצדיק לא הרפה, ואמר כי אינו ירא מדבר כי אם מהקב"ה 

בעצמו.
וכוונות נשגבות הצליח הבעל שם טוב להביא את  לאחר מאמצים טמירים 

הס"מ לפניו. רגז הס"מ ושאג בקול נורא:
-"טיפה סרוחה! לא הייתי בעולם הזה עד עתה אלא פעמיים, בעת חורבן בית 
וכיצד זה העזת להטריחנו לבוא בשלישית לעולם  ראשון ובחורבן בית שני, 

השפל הזה?"
ענה לו הבעל שם טוב:

-"אין אני ירא משום דבר כי אם מן הקב"ה בעצמו. והוציא בלעו מפיו". ומקובל 
אצל חסידים שזאת היתה נשמת בעל התניא שנולדה בכוחו של הבעש"ט 

)מלוקט מ"מביא גואל" למנחם זיגלבוים שליקט מ"יגדיל תורה"(הקדוש.

אבות ג, משנה י"ב

מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

)לפני אדם גדול זקן ויושב  ָמֵעאל אוֵֹמר: ֱהֵוי ַקל ְלרֹאׁש  י ִישְׁ ַרבִּ
ְונוַֹח   , לפניו(  ולשמש  עבודתו  לעבוד  קל  הוי  ישיבה,  בראש 
להקל  צריך  אינך  שחורות  ששערותיו  בחור  )לאדם  חֶֹרת  ְלִתשְׁ
ל ֶאת  עצמך כל כך אלא תעמוד לפניו בנחת ובישוב( , ֶוֱהֵוי ְמַקבֵּ
ְמָחה )נגד כל אדם בין ראש בין תשחורת תעמוד  שִׂ ל ָהָאָדם בְּ כָּ
בשמחה. מקבל כמו מקביל מתרגום נגד קבל. פירוש אחר: הוי 
קל לראש בראשיתך כשאתה בחור, הוי קל לעשות רצון בוראך, 

ובזקנותך כשהושחרו פניך מפני הזקנה תהא נוח לו(.

אבות ד, משנה ח
יכול  )אע"פ שיחיד מומחה  ְיִחיִדי  ן  ִהי דָּ ָהָיה אוֵֹמר: ַאל תְּ הּוא 
יחידי,  דן  יהי  לא  מומחה  שאפילו  הוא  החסידות  מדרכי  לדין, 
קבלוהו  אבל  לדיין,  עליהם  הדין  בעלי  קבלוהו  כשלא  ודווקא 
ן  דָּ ֵאין  שֶׁ חסידות(,  מדרך  ואפילו  יחידי  דן  עליהם,  הדין  בעלי 
ּתֹאַמר  ְוַאל  בעולמו(,  יחיד  שהוא  )הקב"ה  ֶאָחד  א  ֶאלָּ ְיִחיִדי, 
)לחבריך החולקים עליך קבלו דעתי, שאני מומחה ובלא הצרוף 
ה  ַאתָּ ְולֹא  רשאין  ֵהן  שֶׁ  , י  ְעתִּ דַּ לּו  ַקבְּ לדון(   יכול  הייתי  שלכם 

)הואיל וצרפת אותם עמך ראוי שיפסק  הדין ע"פ הרבים(.

פרק ג' משנה י"ב
בראש  ויושב  זקן  גדול,  "אדם  על  קאי  "ראש"  לראש:  קל  הוי 
להיות  צריך  אלא  לו,  כראוי  לכבדו  שיש  בלבד  זו  לא  בישיבה". 
ונוח  לפניו".  ולשמש  עבודתו  לעבוד  קל  "הוי  לראש":  "קל 
"בנחת  בימים  צעיר  לאברך  גם  להתייחס  יש  לתשחורת: 

ובישוב". 
ויש  כהן,  שהיה  ישמעאל,  רבי   – המאמר  לבעל  שייך  זה  וענין 
שהוא  אדם  שגם  מלמדנו,  הוא  לכן  גדול.  כהן  שהיה  אומרים 
ובענווה  בביטול  להתייחס  צריך  ה'  בעבודת  נעלית  דרגה  בעל 

כלפי כל אדם, זקן וצעיר.
יחשוב  פנימה  בליבו  אך  אותם,  יכבד  חוץ  שכלפי  יתכן  אולם, 
האדם  כל  את  מקבל  והוי  מסיים  לכן  מהם  לגדול  עצמו  את 
ה"תשחורת",  ובין  ה"ראש"  בין  אדם,  כל  לקבל  יש  בשמחה: 
ולחוץ,  השפה  מן  יהיו  לא  והביטול  הענווה  פנימית.  בשמחה 

אלא יחדרו לפנימיותו.
אהרון  מזרע  שהיה  ישמעאל,  לרבי  במיוחד  שייך  זה  ענין  וגם 

הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום.

פרק ד' משנה ח'
ביאור על "אל תהי דן יחידי"

 כשהאדם "דן" את עצמו ועושה חשבון צדק ממצבו בעבודת 
ה', אל יהיה דן "יחידי", אלא ייקח לו חבר שיעזור לו.

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

לע"נ:טיטה מונטין בת ערביה ורחמיםז"ל 

לעלות לטיסה
     באמונה
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