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איתא בזוה"ק )ח"ב לב' (:היום' מרמז על יומא דראש
איתא השנה .ועוד איתא בבעל הטורים וז"ל:
'נצבים' כדרך שנאמר בסיני 'ויתיצבו בתחתית ההר'
)שמות יט יז( ,בו בלשון אמר כאן 'אתם נצבים' .צריך
להבין מה ענין קבלת התורה לראש השנה.
ואפשר לומר דזה מבואר ממרן האריז"ל בשער
ואפשר הכוונות )דרושי ראש השנה דרוש א( וז"ל :הנה
נודע ,כי ביום ראש השנה הראשון נברא אדה"ר,
ויום ר"ה של בריאה העולם היה ביום ו' כנודע,
והנה אם אדה"ר היה נמנע מן הזווג ביום ההוא ,וגם
מן החטא ,והיה ממתין עד ליל שבת ,היו כל
העולמות כתקנם כמבואר ענין זה בדרושינו אצלנו
בחטא אדה"ר ,אבל יען חטא בעצת הנחש הוא
ואשתו ,והנחש בא על חוה והטיל בה זוהמה קודם
שנזדווגו אדם וחוה ,ומחמת כן יצאו קין והבל אחר
הזווג דאדם וחוה מעורבים טוב ורע ,ולפי שחטא
ואכל מעץ הדעת טו"ר ,עבירה גוררת עבירה,
וגרמה לו להזדווג ביום הו' עם אשתו שעדיין היה
חול ,ולא המתין עד ליל שבת שהוא קדש ,אבל ע"י
שאדה"ר הקדים זווגו ביום החול שאז היה יום ר"ה
דינא קשיא ותקיפא ,לכן גרם אל זו"ן שיתאחר זווגם
עד יום שמיני עצרת ,כדי שבהמשך הימים אשר
בינתיים יתמתקו הדינין הקשים אשר בו ובנוק' ,כי
ר"ה הוא בחינת שמאלו תחת לראשי עד יוה"כ,
וביוה"כ האירו ונתמתקו הדינים ההם ע"י אימא
עילאה ,ובחג הסוכות בחינת וימינו תחבקני ,וביום
שמיני עצרת אז הוא זווג ממש עכ"ל.
והביאור בזה דהנה כבר ביארנו כמ"פ ,שורש פגם
והביאור חטא עה"ד ,שהיתה פגם בכל הבריאה
כולה ,שנברא בלי שום תערובת רע ,רק כולה
בשלימות הטו"ב שהוא בגי' שם אהו"ה היוצא
מר"ת של הפסוק א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,שעל
ידו נברא העולם ,הנקרא בספר הזוהר הקדוש )ח"א
רנא (.גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,כמ"ש
בכל יום מששת ימי בראשית 'כי טוב' ,וע"י חטא
עה"ד שכתוב בה 'ותרא האשה כי טוב העץ
למאכל' )בראשית ג ו( נתערבה בכל הבריאה כולה
טוב ברע ,ונפגמה בחינת הטוב שעל ידה נברא
העולם.
אבל ע"י קבלת התורה נתקן פגם חטא עה"ד ,כמו
אבל שאמרו חז"ל )שבת קמו (.שישראל שעמדו על

הר סיני פסקה זוהמתן .וגם אמרו חז"ל
יט (:אין טוב אלא תורה ,שנאמר 'כי לקח טוב נתתי
לכם תורתי אל תעזובו' )משלי ד ב( .שע"י קבלת
התורה מתבררים חלקי הטוב מהרע,
ולזה נשלם תיקון חטא עה"ד ביום שמיני עצרת ,כי
ולזה אז הוא זמן שמחת תורה על גמרה של תורה,
וע"י זה מתבררים כל הטוב של כל הבריאה כולה,
ואז נעשה היחוד השלם ע"י התורה ,וכמ"ש )תהילים
כט יא( 'הוי"ה עז לעמו יתן הוי"ה יברך את עמו
בשלום'.
וזהו שמרמז כאן התורה 'אתם' בגי' הוי"ה פעם
וזהו טו"ב ,לרמז ששם הוי"ה בחינת רחמים
וחסדים מתקן את הטוב של בריאת העולם ,וזה
נעשה בזמן 'נצבים היום' דא יומא דראש השנה,
היינו שעבודת יום ראש השנה הוא להפריד הטוב
מהרע ויחזור העולם לקדמותו לכולו טוב ,וזהו סוד
הנסירה של זו"ן הנעשה ביום ר"ה ,שבא להפריד
כל הדינים מהם ולהמתיקם ע"י חסד העליון של
אימא עילאה ,כמבואר שם בשער הכוונות )דרוש א-
ח( עיי"ש .וזהו הרמז 'אתם' בגי' הוי"ה פעם טו"ב,
לרמז שע"י שם הוי"ה בחינת חסד ורחמים נעשה
הבירור שיהיה כולו טוב.
וזה מרמז ג"כ תיבת 'נצבים' בגי' ק"ץ עה"א ,לרמז
וזה לתיקון חטא עה"ד שעי"ז נעשה קץ הגאולה.
וכמו שכתב אאמו"ר הגה"ק רבי שלום מקאמרנא
זלה"ה בספה"ק מעשה שלום ,שבגלות מצרים היו
צריכים להיות בני ישראל ארבע מאות שנה ,ורק
מפני ש'לא יכלו להתמהמה' )שמות יב לט( אף רגע
אחד ,שאם היו מתעכבים עוד ,היו נכנסים בנו"ן
שערי טומאה ,ולא היה ח"ו שום תקומה ,כמבואר
בספה"ק חסד לאברהם )מעין ב נהר נו( ,ולכן לא היו
שם רק כמנין רד"ו שנים ,ולכן אנו צריכים לתקן
בגלות המר את הק"ץ שנים הנותרות ,שהוא כמנין
צפ"ך ,מחמשה גבורות דמנצפ"ך שצריכים
להמתיקן.
'היום' עה"א בגי' שם אדנ"י בחינת תיקון המלכות
'היום' הנתקן ביומא דראש השנה ע"י שממליכים
את הקב"ה ,כמו שאמרו חז"ל )ראש השנה לד (:אמרו
לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם.
'כלכם' בגי' שם מ"ה אדנ"י בחינת יחודא תתאה
'כלכם' ו"ה משם הוי"ה שניתקן ע"י תורה ומצוות,
)עבודה זרה

)כט ט(.

ואז יהיה 'לפני הוי"ה אלהיך' בחינת יחודא עילאה
י"ה משם הוי"ה ,שיחודא תתאה יהיה כמו יחודא
עלאה ,כמו שכתב מרן האריז"ל )זכריה( שלעתיד
לבוא יהיה שם הוי"ה יהי"ה.
ולזה מפרט כאן התורה עשרה סוגי אנשים,
ולזה שמרמזים לעשרה מאמרות שנברא בהם
העולם ,שמזה נשתלשלו עשרה סוגי אנשים שבכל
אחד ואחד יש בו תערובת טוב ורע ע"י פגם חטא
עה"ד ,אבל ע"י התיקון שהוא עשרת הדברות
נתקנו כלכם בשווה כולו טוב ,כמו שאיתא בזוהר
הקדוש )ח"ג יב (.והיינו עשרה מאמרות למעשה
בראשית ,ועשרה מאמרות למתן תורה .אתקלו
כחדא בשקולא חדא .ובגין כך קאים עלמא.
ושלימות התיקון לכל סוגי אנשים הללו מתחיל
ושלימות בחג הסכות ,כמו שמבואר במדרש )ויק"ר
ל יב( וז"ל' :פרי עץ הדר' אלו ישראל ,מה 'אתרוג' זה
יש בו טעם ויש בו ריח ,כך ישראל יש בהם בני אדם
שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים' ,כפות
תמרים' אלו ישראל ,מה התמרה הזו יש בו טעם
ואין בו ריח ,כך הם ישראל יש בהם שיש בהם
תורה ואין בהם מעשים טובים' ,וענף עץ עבות' אלו
ישראל ,מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם ,כך
ישראל יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם
תורה' ,וערבי נחל' אלו ישראל ,מה ערבה זו אין בה
טעם ואין בה ריח ,כך הם ישראל יש בהם בני אדם
שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים ,ומה
הקדוש ברוך הוא עושה להם ,לאבדן אי אפשר,
אלא אמר הקדוש ברוך הוא יוקשרו כולם אגודה
אחת והן מכפרין אלו על אלו.
היינו שבחג הסוכות מתבררים הטוב מהרע מכל
היינו אלו סוגי אנשים ומתאחדים כולם כאחד ,עד
שמגיע שמיני עצרת בשמחת תורה שאז נעשה
הבירור בתכלית השלימות כמבואר לעיל.
הקב"ה יעזור שכל אחד ואחד יהיה לו כתיבה
הקב"ה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים,
וכל מיני השפעות טובות בבני חיי ומזוני ,ויהיה
בקרוב כללות התיקון בבירור הטוב מהרע בתכלית
השלימות וכל הרשעה כולה בעשן תכלה ,ויהיה יום
שכולו טוב ,בביאת גואל צדק בב"א.
)רעוא דרעוין תשע"א לפ"ק(

ראש השנה

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
פרשת נצבים

וְ ׁ ַש ְב ּ ָת ַעד
ְבקֹלוֹ ְּככֹל
אַ ּ ָתה ּובָ נ ָ
ֶיך

הוי"ה ֱאלֹהֶ ָ
יך וְ ׁ ָש ַמ ְע ּ ָת
אֲ ׁ ֶשר אָ נ ִֹכי ְמצַ וְ ּ ָך הַ ּיוֹ ם
ובכָ ל נ ְַפ ׁ ֶש ָך
ְּבכָ ל לְ בָ ְב ָך ּ ְ
)ל א(.

כלומר שתקבל על עצמך בקבלה
כלומר חזקה שכל מעשיך יהיה ע"פ
תורה ,עד שיהיה התשובה שהוי"ה
יהיה אלהיך ,כלומר שהוי"ה יהיה דיין
שלך ביום הדין הגדול ,כי אין אלהים
אלא דיין )ספרי ואתחנן ג ד( ,ואזי ושב
וקבצך וגו' ,על כן אחיי ורעי דעו נא
דבר גדול זה.
או יאמר .דהנה ידוע ממה שכתב
או הרמב"ם )בפ"ה מהל' תשובה ה"ב(,
שאין די בתשובה הנגמרת תיכף בלב,
כי מי יודע וישוב וניחם על הטוב
ויעשה תיכף הרע ,לזה כתב 'ויעיד
עליו יודע תעלומות שלא ישוב עוד
לזה החטא לעולם' .והנה ידוע דיש אם
למקרא ויש אם למסורת )סנהדרין ד.(.
ולזה הפירוש גם כאן ושבת עד כלומר
בצירי עֵד הוי"ה ,שיעיד עליך אדון כל
שלא תשוב עוד ,ויהיה הוי"ה משמש
לעילא ולתתא ,ועי"ז הוי"ה אלהיך
כלומר יומתק הדינים מאתך ,והוי"ה
שהוא רחמים יהיה מאלהיך שהוא
דין ,ועל דרך המובא לעיל ,גדולה
תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם
)ר"ה יז.(:

ונחזור לעניננו ,היוצא מפשוטי כוונת
ונחזור התקיעות ,המרמז על שני מיני
תשובות שבין אדם לחבירו ,דזה
מעורר קול שופר כמו שאין בו גזל ,כך
יראה שלא יהא גזל תחת ידו .וכן
שמיעת קול שופר מרמז לתשובה,
אשר מקורו באזנים שהוא תשובה
)ישעיהו ו י( .ולשני כוונת האלה הזהיר
אותנו השם ,ושבת עד הוי"ה אלהיך
הוא בדברים שנוגע בינו לבין קונו,
ושמעת בקולו זה תקיעות שופר,
שיעורר אותך ג"כ שתשוב במה שבינך
לבין חבירך ,ומצינו כיוצא בזה דרשו
רבותינו )תנחומא וישלח ב( על פסוק
'והוי"ה נתן קולו לפני מחניהו' )יואל ב
יא( דרשו על תקיעות שופר.
ככל אשר אנכי מצוך היום נראה
ככל ע"פ שנתנו לנו חכמינו עצה
להשב ,שלא יפול לבו עליו ,שיהיה
בעיניו כאלו היום נולד ,וישכח כל מה
שעשה עד אותו יום ,וז"ל הכל בו )סי'
סז( ביום ההוא ישליך האדם מעליו כל
פשעיו אשר עשה ,ויעשה עצמו כאלו

היום נולד ,ואין בידו לא זכות ולא
חובה ,וזה היום תחלת מעשיו ,ואז
ישוה דרכיו ויפלס אורחותיו ,ולא ינועו
מעגלותיו מדרך הטוב ,ומדה זו
תביאנו לשוב בתשובה שלימה ,כי אם
לא יעשה עצמו כמשליך גלוליו ,כובד
עונות יבהלוהו ,על כן ישים עצמו
כאלו היום נולד .ולזה מרמז ג"כ
הפסוק ככל אשר אנכי מצוך היום
כלומר אם תרצה לשוב ,מוכרח אתה
בדעתך כאלו אני הייתי מצוך היום
מצות ומעשים טובים ולא מקודם.
)זכרון דברים מרבינו אלכסנדר
מקאמרנא(
פרשת וילך

הוא הַ הֹלֵ ְך לְ פָ נ ָ
הוא יִ ְהיֶה
ֶיך ּ
וַ הוי"ה ּ
ירא
ִע ּ ָמ ְך לֹא י ְַר ּ ְפ ָך וְ לֹא י ַַעזְ בֶ ּ ָך לֹא ִת ָ
וְ לֹא ֵ
תחָ ת )לא ח(

רצה לומר מה שכתוב כאן והוי"ה
רצה כדאמרו רז"ל )ב"ר נא ב( בכל
מקום שכתוב 'והוי"ה' בו' ,מיירי
בהקב"ה ובית דינו .לזה כתוב כאן
והוי"ה שפרשה זו תמיד חל בעשרת
ימי תשובה ,שאז הקב"ה עומד מכסא
דין ויושב על כסא רחמים .לזה אמר
הכתוב והוי"ה ,היינו כשיהיה איזה
אדם בר ישראל עומד לפני ב"ד של
מעלה בעשרת ימי תשובה ,ולבי"ד יש
כח להכריע או לצד זה או לצד זה ,לזה
האיש הזה מרגיש למטה מכל זה,
עבור זה יראה ויפחד מאד ,שאל יכריע
אותו לכף חוב ח"ו .לזה אמרה התורה
הקדושה ,אעפ"י שאתה עומד לפני
בי"ד של מעלה וזהו והוי"ה ,אעפי"כ
תדע שאין סוף ב"ה הוא ג"כ שם,
ובודאי האין סוף ב"ה הוא מלא
רחמים וחסדים ,והוא הבוחן לבבות
וכליות ,לזה כתיב פסיק בין הוא
לתיבת ההולך ששם דייקא הוא רצון
האין סוף ב"ה ג"כ .וכל זה הוא באופן
ההולך לפניך היינו כל הליכות שיש
לפניך להלוך ,בין במשא ומתן ,בין
בדרך עבודת הבורא ב"ה ,יהיה לך
עול מלכות שמים ,באמונה ובטחון,
שהוא א"ס ב"ה יהיה אתך בכל אשר
תלך .אז בודאי לא ירפך לא ישבקינך
הקב"ה ג"כ .ולא יעזבך ולא ירחיקך
ממך הקב"ה ח"ו .לא תירא מבי"ד של
מעלה .ולא תחת מכל פחד שבעולם.
ובודאי יהיה לאיש הזה חותם חיים,
חיי נחת ,מתוך תורה ועבודה
דקדושה.
)בן ביתי מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע

איתא במסכת ראש השנה
איתא תוקעין רחמנא אמר תקעו ,אלא למה מריעין ,מריעין ,רחמנא אמר זכרון

)טז (.אמר רבי יצחק ,למה תוקעין בראש השנה ,למה

תרועה ,אלא למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין,
כדי לערבב השטן.

והנה מורינו הקדוש מוה"ר יעקב יצחק מלובלין זצלה"ה ,פירש הדברים עפ"י גודל קדושת
והנה סדר עבודתו ,שרבי יצחק היה שואל כוונת התקיעות ,והשיב לו שעיקר הכוונה
העודפת על כל הכוונות הוא ,כאשר ציונו אלהינו ,כלומר לעשות נחת רוח לרצונו ית"ש,
והשיב לו כוונת התקיעה הוא 'רחמנא אמר תקעו' כלומר שנייחד מעשינו אליו ית"ש ,והנה
מה מתקו דברי קדשו בזה.
אבל לא זכינו לשמוע יתר דבריו ,לזה באנו לילך בעקבותיו הקדושים ,שרבי יצחק שאל
אבל כוונת התקיעה ,והשיב לו 'רחמנא אמר תקעו' כלומר ,דידוע עפ"י מה שגילה לנו
מורינו האר"י הקדוש )פע"ח שער השופר פ"א( ,כמה מיני מיתוקים לשמות אלהי"ם שבשופר
כידוע למעיין .וזה אמר ,כלומר ,שיעשה משמות אלהי"ם שעולה ש' ,דהיינו במילוי אל"ף
למ"ד ה"י יו"ד מ"ם ,יעשה מיתוק שעולה 'רחמנא' שעולה ג"כ ש' עם הכולל ,וזה מדויק
'רחמנא' שממדת הדין אלהי"ם יעשה רחמים.
ושאל אח"כ ,אחרי שבתקיעה מהפכין מדת הדין לרחמים 'למה מריעין' ,כלומר בקש מאתו
ושאל שיודיע לו כוונת התרועה ,ולזה השיב לו דרך כלל כוונת התקיעות ,דהנה גילה לנו
מורינו האר"י זצ"ל )שם פ"ג( .דהלכה כשיטת ריב"א וריב"ם )תוס' ר"ה לג :ד"ה שיעור( דשיעור
תרועה הוא ט' טרמוטין ,ושיעור תקיעה הוא כתרועה .וגילה לנו הרז הגדול ,לתקוע מאה
קולות כמו שמבואר בירושלמי )כמבואר בספר הערוך ערך ערב ,ושם בתוס'( ,וסך כל הקולות
מעלה תשע מאות טרמוטין ,וחלק אותן רבינו לתקוע בסדר הישיבה שלשים קולות ,שהם
ר"ע טרמוטין ,לבטל יצר הרע דעבודה זרה ,ושלשים קולות בתפלה דלחש ,לבטל יצר הרע
דגילוי עריות ,ושלשים קולות בתפלה דקול ,לבטל יצר הרע דשפיכות דמים ,ועשרה קולות
בקדיש קודם תתקבל אחר התפלה דקול תיכף עשרה קולות ,לבטל היצר הרע דלשון הרע,
וסך כל הטרמוטין הוא תשע מאות .ויכוין שיומתקו ע"י ג' אהי"ה שעולה סך הכול 'זכרון
תרועה' שעולה תתקס"ד ,כלומר תת"ק טרמוטין ,וג' שמות אהי"ה עם הכולל שעולה
שעולה ס"ד ,הרי הכל תתקס"ד ,כמנין 'זכרון תרועה' .זהו כוונה א'.
עוד השיב לו כוונה ב' המרומז ב'זכרון תרועה' ,דהנה ידוע עפ"י רזי מורינו האר"י דשלשה
עוד שמות אלהי"ם יש בתיבת שופ"ר ,דהיינו ש' הוא אלהי"ם במילוי יוד"ין כמו שהבאתי
לעיל .ר' הוא אלהי"ם בריבוע א' א"ל אל"ה אלה"י אלהי"ם .פ"ו הוא מספר אלהי"ם פשוט.
ופ"ו יתמתקו ע"י שם אהי"ה אחד פשוט שהוא אמצעות דמילוי השופר שי'ן וא'ו רי'ש
)ואמנם באות פ' לא יש אמצעית ולא נקח ממנו כלום( .ועוד ג' אהי"ה דהיינו קס"א קנ"א ,ואהי"ה
פשוט ,עם כ"ד אותיותיהם ,דהיינו שבשני המילויים הנ"ל יש עשרים אותיות ,וארבע
אותיות בשם פשוט של אהי"ה ,שעולים ס"ת של מילוי שופ"ר כמבואר הכל באר היטב
בדברי קדשו של מורינו האר"י הקדוש ,ונמתקין הדינים בשרשם ,והיינו שין' ואו' פא' ריש',
ועולה סך הכל ,דהיינו שופר עם המילוי הממתיק דיני אלהי"ם דשופר עולה תתקס"ד,
שהוא כמנין 'זכרון תרועה' כמבואר לעיל .והוא תהלה לאל כפתור ופרח.
)זכרון דברים מרבינו אלכסנדר מקאמרנא(

יום הקדוש

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
פירוש תפלת 'יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה'

איתא בספר הקדוש בני יששכר )מאמרי חדש תשרי  -מאמר ח( וז"ל :נוהגין לומר בתפלת
איתא נעילה ,וכן בעשרת ימי תשובה ,יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה .והוא לפלא
בעיני ,כי תחת כנפי השכינה הוא רק נשמות הגרים ,מה שאין כן נשמות ישראל על כנפי
השכינה .ושאלתי את פי כבוד מחותני הרב הקדוש המקובל מהרצ"ה מזידיטשוב זצוק"ל,
ואמר שנוכל לפרש הכונה על צל הסוכה ,אשר מצותה אחר יום הקדוש ,צילא דמהימנותא.
ורבינו הגה"ק קוה"ק רבי יצחק יהודה יחיאל מקאמרנא זצוק"ל מיישבו בספרו הקדוש
ורבינו זוהר חי )ח"א דף לט .ובהיכל הברכה בהעלתך דף עא (:וז"ל :מה שאנו מתפללים יחביאנו
צל ידו תחת כנפי השכינה כי זה מיירי אחר פטירת אדם ,אזי גרים כולהו עאלין תחות
גדפי דשכינתא )זוהר ח"א יג ,(:אבל ישראל נצררין בצרור החיים ,ואנחנו מבקשין שבעולם
הזה נזכה שיחביאנו תחת כנפי השכינה ויגין ויסוכך עלינו' .תחת כנפי השכינה' במספר
'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' .עכ"ל.

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע

דעת רבינו בענין אמירת היוצרות והפיוטים בר"ה ויוה"כ
îò−êþ :μ× ë−¾íî íï ñ¼ ñê¾ò í"ôþíî .š−½õíñ êñ¾ í−í
îþôê¾ óîšôë (.ê− ³î×þë) îò−ò¾ ¾îþ−õë −þíî ,š−½õíñ þî½ê¾
¼ë¬ôô íò¾ôí ñ× (:ô ó¾) îò−ò¾ ðî¼î ,μ−þêíñ −ê¾þ îò−ê þ®šñ
ó"ëôþí ×"×î .’î×î ,î³ëîì −ð− ê®− êñ ³î×þëë ó−ô×ì î¼ë¬¾
−ê¾þ óðê ö−ê ³î×þëí þê¾ ó¼ îñê ³î×þë (ï"í ¾"šô ê"õ) ñ"ï
.óí−ñ¼ ¹−½îíñ êñî öíô ³îìõñ
¾"š ³î×þëë ó−š−½õô¾ ³îôîšô ¾− :ë³×¾ ó¾ ¼"î¾í š½õ μ×î
.š½õí −îíð óî¾ô óþôêñô ¼îòôñ öî×òî ,ó−¬î−õ þôîñ μ×î
:ë³×¾ ,ó−¬î−õ þôîñ ó−þ−³ôí ³¼ðî èíòôí ê−ëíñ þî¬í ¹−½îôî
óèî .±"ëîþš óíë þôîñ ³îôîšôí ñ×ë ö−èíîò óòôê ¹−½îôî
þ−ñší þï¼ñê −ëþ îô× óñî¼ −ñîðè î−í óîòš³ þ¾ê ó−òî¾êþí
ö−ê í×þëí ¼®ôêë ³îëþíñ îê ¬¼ôñ ð"ëêþí ë³× ö×î .î−þëìî
³î³ñîïëî íëíêëî ³îþîêôë ö−¬î−õ ¹−½îíñ îèíò μ×−õñ ,êð−õš
îþôê¾ óîšôëð ê−íí ¾þõñ šìð ³"þ óè .[¾"š ³×þëë ó−¬î−õ]
.èíòôí ó−−šñ −ð× ’î×î þ®šñ
þëðí íõ−î ëî¬ óîšô ñ×ôî :ë³×¾ ,þî½−êñ þî¬í ³òš½ôî
íì−¾ë š−½õíñ íë−½ ê−í −× ,þ¾õê¾ −ôñ íñ¬ëñ ³òš½ôî
þ¾− êñ èíòôí ó−−šñ ¾þ−õ¾ ³"þ ¾îþ−õ óè ,−êëí −þëðë íñ¬ë
.ñ"ï ¾"êþí −ëê −òîðê −ò−¼ë
ö−êð ó−þôîê ¾−î :ë³×¾ ,ó−¬î−õ þôîñ èíòôí ó−−š ê"ôþí
.óþôêñ ³îôîšôí ñ×ë ö−èíîò ö×î ,þëðë þî½−ê ê"ôþí
í−í¾ ó−êþîò ó−ô−ë −"þêí öþô :ë³× (ê"½ ì½ öô−½) ¬"íî¾ë îò−ëþ
³î×þë ñ¾ ó−¬î−õí ñ× þôîê í−í ,ó−ïò×¾êí ö−ë ññõ³ô îò−ëþ
(ê"õ ¾"ší þ¼¾) ì"¼õë ê³−êð×] ,š½õí íïë ö−ê¾ š½õî ,¾"š
í"íñï îò−þîô èíîò í−í ,þôîñ ó−ïò×¾êí îèíò¾ ó−¬î−õ ö−ò¼ë
þìê μñîí ñ×í −× ,š½õí óî¾ óíë ö−ê¾ þôîê í−íî ,þôîñ
¬þõëî .[š½õí −îí êñ ,í×þëí ö−¼ô ó−ô−−½ôî ñ−êîíî ,óî³−ìí
ñ× ñ¾ ïò×¾ê −¬î−õ ñ× ìë¾ô í−íî ,¾ðîší ìîþë îòš³ò óñî×¾
íïë ö−ê¾ š½õî ,[íñõ³í þ¼¾ ³ôðšíë ì"¼õë ê³−êð×] ,íò¾í
.ó−òôïí ñ×ë óþôêñ ñî×−î ,š½õí
îò−ìê ñ¾ ó−¬î−õí ö−ò¼ô :ë³×¾ (ë−š öô−½) ¬"íî¾ë þëðí íò¾òî
š"šë ññõ³ô í−í¾× þôîê í−í −"þêí öþô ,ó−ïò×¾ê −òë íò¾òî
öî¼ô¾ îò−ëþî þ−ñší óþëì¾ ó−¬î−õî ³ñîïî ³îþ®î−í ñ× ó−ïò×¾ê
î¼ô¾¾ −õ× ¾ðîší ìîþë þëì³ò ñ×í ³ôêëî ,ê®î−×î ñîðèí
š"šë ññõ³ô öþô í−í ó−êþîò ó−ô−ë μ×ñî ,’î×î ,íñ¼ô −×êñôô
³îþ®î−î ó−¬î−õí þôîêî ó−ïò×¾ê ì½îò ññõ³ô í−íî ó−ïò×¾ê
.þð½×
êñ¾ èíò ¾"ë−þí ¾îðší öþô :ë³×î ¹−½îí (ë"½ ó¾) ¬"íî¾ëî
¬¾õ³ò íï ³ôìôî ,[¾"š ³×þëë ó−¬î−õí] óþôêñ ¬"íî¾ëî
³×þëë ó−¬î−õí] óþôêñ êñ¾ [óñî¼ë îò−−íð] îò−ò−ë èíòôí
¾êþë óþôêñ èíò š½ò¼ï−ñô μñô−ñê í"îô ¾îðší îò−ëþî .[¾"š
,ó¼õí î³îêë óþôê −"þêí öþô¾ ó¼¬íô ó−þîõ−×í óî−î íò¾í
ó¼¬ô [¾"š ³×þëë ó−¬î−õí] óþôêñ ×"íî−î í"þë îò−èíòô μ×î
.[îþôê š½ò¼ï−ñô μñô−ñê í"îôî −"þêí öþô¾] íïí
¼"îô¾ ³ñõ³ ñ¾ ó−¬î−õí
óðê ñê¾− ñê óñî¼ñ ,íðîí− ëþ þôê (.ðñ ³î×þë) ’ôèë ê³−ê
êñê ,³îòîþìê ¾ñ¾ë êñî ³îòî¾êþ ¾ñ¾ë êñ î−×þ® ê³−ê
ìë¾ þð½ô¾ ðë¼ñ íôîð ³îòî¾êþ êò−òì −ëþ þôêð .³î−¼®ôêë
³îòîþìê ,îëþô ½þõ ¾šëô¾ ðë¼ñ íôîð ³î−¼®ôê ,îëþ −òõñ
.îñ μñîíî þ¬õòî îëþô ½þõ ñëš¾ ðë¼ñ íôîð
−×þ® ñëê ð−ì−ñ êšîð −êí îò−ëþî ì"þ ’−õ (ñê í"ð) ’½î³í îë³×î
êë−î íñ¼−î ±ëîþšî îòþ×ï ó−þôîê îòê μ×ñî ,ö−ñêî¾ þîë® îë³×î
−×þ® ³îòîþìê ³î×þë þš−¼ −þí¾ þôêš ð−ì− êšîðð ¼ð³î ,óíë
ñê¾− êñ íðîí− ëþ þôê (ê× öô−½ ó¾) ¾"êþí ×"×î .óí þîë®
ì"þî ³"þõî .³îòîþìê ¾ñ¾ë êñî ³îòî¾êþ ¾ñ¾ë êñ î−×þ® óðê
îíñî× êíð ,−þ¾ ó−ëþ −×þ®ë ñëê ð−ì− −×þ®ë êšîð îò−−íð ñ"ï
îëþñ îìë¾ þð½ô ðë¼¾ íô ó¼î ,îíò−ò þîë® −×þ® ³îòîþìê ’è
.îñ ö−×−þ® ó−ëþí¾ ëþñ êîí ðîë×î ìë¾ð þîë® −×þ® ñê¾ñ ñî×−

ó−¬î−õ ¾− .íïë ó−ò−ð −ò¾î ó−¬î−õ −èî½ −ò¾ ¾− ó−¬î−õí ö−ò¼ë
þ®î− öî¾ñô ’³îþ®î−’ êþšòí êîíî ¾"š ³×þëë ó−þôîê¾ ö−ò¼ë
óíë ó−ò−ð −ò¾î .¼"îô¾ ³×þëë ó−þôîê¾ ó−¬î−õ ¾−î .þîê
.öñíñð×
¼ô¾ ³ê−þš ³×þëë [³îþ®î−] ó−¬î−õ
í−òõñ ó−³¾ μþëô þì¾ë :íò¾ôí öî¾ñ íïî ,(.ê−) ³î×þëë ê³−ê
³ìê .í−þìêñ ó−³¾î í−òõñ ó−³¾ ëþ¼ëî ,í−þìêñ ³ìêî ê³−ê
.þ®šñ −ê¾þ îò−ê ,μ−þêíñ îþôê¾ óîšô .íþ®š ³ìêî í×îþê
.óî³ìñ êñ¾ −ê¾þ îò−ê ,óî³ìñ .μ−þêíñ −ê¾þ îò−ê ,þ®šñ
.óî³ìñ −ê¾þ îò−ê ,óî³ìñ êñ¾î
.íò¾ôí −þëð þîê−ëë ó−òî¾êþí îò−³îëþô ó−¾îþ−õ íô× ê×−êî
ó−³¾ê ’íþ®š ³ìêî í×îþê ³ìê’ î¾þ−õ ë"¼þíî ó"ëôþí ê×−êî
,μîþëë ³ô³îìî μîþëë ³ì³îõ¾ ,í×îþê þîê þ®î− ,−êš í−òõñ¾
³ì³îõ íò−êî μîþëë ³ô³îì¾ ,íþ®š íëíê .ó−ëþ¼ ë−þ¼ô ö×î
,μîþëë ³ô³îìî μîþëë ³ì³îõ¾ ’í×îþê ³ìê’ îðôñ¾ −þí .μîþëë
.μîþëë ³ì³îõ íò−êî μîþëë ³ô³îì¾ ’íþ®š ³ìêî’
’íþ®š ³ìêî í×îþê ³ìê’ íò¾ôí −þëð ¾þ−õ (.ê− ³î×þë) −"¾þ
íþ®š ,íòîôêî ³ôê í×îþê ,−êš ³−ëþ¼ð í−þìêñ ó−³¾ê −"¾þ
íëþí í×îþê −ôò îòë−×¾íð (³ìê í"ð ó¾) ’½î³í íô³î .îòë−×¾í
ðî¼î ,³îþ®ší −ðíë íñ ë−¾ì ê³õ½î³ëð íïñ í−êþ ê−ëíî
íòîôêî ³ôêë ö−þ®šô ó−ô¼õî îòë−×¾íë ö−×−þêô ó−ô¼õð í¾ší
³ìêî í×îþê ³ìê’ ,íòîôêî ³ôêí −êš ñ×íð ³"þ ±þ−³î .¾"¼
’ôèô íïñ êôèîð ê−ëíî ,íë þ®š− ö−ë íë μ−þê− ö−ë þôîñ× ’íþ®š
³ìêî ³îñî³ë ³ìê ³îêî¾ò ³ìêî ³î½îþê ³ìê (.êô) ³îôë−
¾îþ−õð (:í) ¹"−þí ñ¼ íòî− îò−ëþ þê−ë ’½î³í ³òîî×î .³îñî¼ë
í®þ− óêî óíë μ−þê− í®þ− óê¾ ñ"þ ’íþ®š ³ìêî í×îþê ³ìê’
íïñ íôîðî ,íþ®š ö−ë í×îþê ö−ë ñ"þ ’í×îþê ³ìêî’ ,óíë þ®š−
îþôê¾ íôî ,³îñî¼ë ³ìêî ³îñî³ë ³ìê (.êô ³îôë−) öò−þôêð −êô
¾êþñ þïîì îò−ê ’þ®šñ −ê¾þ îò−ê μ−þêíñ îþôê¾ óîšô’
³î×îþê öí¾ ³î×þëí¾ ,ê−í í¾õò −õêë ê³ñ−ô êñê [íò¾ôí]
óîšôî’ ,óîñ× öíñ¾ ¼ë¬ôô þ®šñ îñ ö−ê íñðëíî ¾îð−š öîè×
îñ ö−ê íë ê®î−×î öõèí −þõ êþîë ³×þë öîè× ’þ®šñ îþôê¾
’óî³ìñ êñ¾ −ê¾þ îò−ê óî³ìñ’ ×"ìê þôê¾ íôî .óíë μ−þêíñ
−ê¾þ îò−ê μ−þêíñ îþôê¾ óîšô íñì³ þôê¾ íô ¾þ−õ êîí
þ®šñ −ê¾þ îò−ê íô−³ì í×−þ®î í×îþê ê−í¾ í×þë ñ"þî ,þ®šñ
îò−êî ,íë óî³ìñ μþ¬®− êñ þ®š− óêð −òõô ,íñî× ¼ë¬ôíô ññ×
îñ ö−êî íþ®š ê−í¾ í×þëî ,óî³ìñ êñ¾ ö−ò¼ë í¾¼−¾ −ê¾þ
×"ìê íë ¹−½îíñî ¼ë¬ôë μ−þêíñ êîí −ê¾þ îò−ê ,íë óî³ìñ
−ê¾þ îò−ê óî³ìñ êñ¾ îþôê¾ óîšôî ,óî³ìñ μþ¬®− ö× óê¾
.óî³ìñ
:ë³×¾ ,íò¾ôí −þëð ’öšï −òõ’ë îò−ëþ ¾þ−õ ³"þ ¾îþ−õ −õñî
³îñî¼ë ³ìêî ³îñî³ë ³ìê îô× ’íþ®š ³ìêî í×îþê ³ìê’ −õñî
ö−×−þêô îòìòê¾ îô× μ−þêíñ îð−ë ³î¾þ¾ îò−−íð ,(.êô ³îôë−)
ñ×í ³ê êþîëî ð¼ þîê þ®î− −"êë þôîñ þ®šñ îð−ë ³î¾þî ,óíë
³î×þë ñ×ë ö×î ,³îþîêôí þ®î− −"êë í¾î¼ñ þîôê× óî³ì− ¹×−³î
.þ®šñ îð−ë ³î¾þî ,³îñõ³î ó−¬î−õë μ−þêíñ îð−ë ³î¾þ ¾"š
¾îð−šî [¼"îô¾ë] ³îòî¾êþ ¾ñ¾ öîè× ’μ−þêíñ îþôê¾ óîšô’ ñëê
îþôê¾ óîšôî .’þ®š− êñ’ ,³ìêñ ³ìê ³î−îòô ³îë−³í¾ óî−í
öîè× ’óî³ìñ’ .’μ−þêíñ þî½ê’ ³î®ôíî ö−òíòí ³î×þë öîè× ’þ®šñ’
.ö−òíòí ³î×þë ’óî³ìñ êñ¾î’ ,íþ®šíî μþðí ³ñõ³î íô¾ò −šñê
îò−−íð] ,’−êš ³−ëþ¼ð í−þìêñð ó−³¾ê’ ¾þ−õ (.ê− ³î×þë) −"¾þî
îòë−×¾íð [þôîñ μ−þ® ö×ñ ,îòë−×¾í íþ®š ,íòîôêî ³ôê í×îþê
³−−¾îš ±þ−³ íïëî] .μô¾ ö¼ôñ ð¼ êñê îò−ê í³ì½îò þš−¼
,³î−ò¾ôñ î¾îþ−õë) ó"ëôþíî .[ñ"ò× íþ®š êîí îò−ë−×¾íð ’½î³í
þ®î− ’í×îþê ³ìê’ î¾þ−õ ë"þíî (ó¾ ô"½×ëî ï"í ¾"šô ê"õ ó"ëôþëî
³ô³îìî μîþëë ³ì³îõ¾ ,ó−ëþ¼ ë−þ¼ô ³−ëþ¼ ñ¾] îþ−ëìî þîê
ö−ì³îõ óò−êð ,³−ëþ¼ ñ¾ îþ−ëìî óñî¼ ³ëíê ’íþ®šî’ ,[μîþëë
.ñ"×¼ ,μîþëë
:îòî¾ñ íïî ,ó−¬î−õ þôîñ ó−þ½îêí ³¼ð ê−ëí (ì½ öô−½) þî¬í
−îêþ ±"ëîþš þôîñ ¼ô¾ ³î×þëë ö−š−½õô¾ íš½õíí ö−ò¼ë þî¬í

êñ¾ ó−šñîìí ³¼ð ê−ëí ¾"š ³×þëë þî¬í¾ (ì½ öô−½ ¹î½) ì"ëí
³ê ññ× ê−ëí êñ ¼"îô¾ ³×þëëî ,óíîô× ¬šò ö×î ó−¬î−õ þôîñ
.óþôêñ þ³îô¾ ¬šîò ðî¼î ó−þ½îêí ³¬−¾
ñ−êîí ,[ó−¬î−õ þôîñ] ö−þ−³ô ¾−î :ë³×î −"ëí ñ¼ šñîì ê"ôþí
êîíî .óþôêñ óîšô ñ×ë ó−èíîò ö×î ,óí ó−ëþ −×þ®î ê"ôþí
.óþôêñ þ³îô¾ (ì½ öô−½) ¾"š ³×þëë ë³×¾ î³¼ð×
ó−¬î−õí þôê¾ ñ"ï−þêí öþôô ê−ëí (ë−š öô−½) ¬"íî¾ë îò−ëþ
−òë îò−ìê ñ¾ ó−¬î−õí ö−ò¼ô :ñ"ïî þð½× ¼"îô¾ë îò−ëþ
ó−ïò×¾ê š"šë ññõ³ô í−í¾× þôîê í−í −"þêí öþô ,ó−ïò×¾ê
óþëì¾ [¼"îô¾ë] ó−¬î−õî [¾"š ³×þëë] ³ñîïî ³îþ®î−í ñ×
í−í ó−êþîò ó−ô−ë μ×ñî ,’î×î ,ê®î−×î ñîðèí öî¼ô¾ îò−ëþî þ−ñší
þôîêî ó−ïò×¾ê ì½îò ññõ³ô í−íî ó−ïò×¾ê š"šë ññõ³ô öþô
.þð½× [¾"š ³×þëë] ³îþ®î−î [¼"îô¾ë] ó−¬î−õí
êñ ëî¬ ¾"ë−þ ó−¾ðš ¾ðîš öþôî :îò−ëþ ë³× (ê"š½ ó¾) ëíï þïë
óèî ,[¼"îô¾] íñõ³í óðîš¾ [¾"š ³×þëë] ³îþ®î− þôîê í−í þïë
,ó−³ôí í−ìô þìê êñê [ó−¬î−õ] þôîê í−í êñ íñõ³í ¼®ôêë
í−í êñ í×þëí ¼®ôêë ñëê ,[í×þëí ¼®ôêë óí ó−¬î−õí¾ öî−×]
−õ½îôî ñ¬î ó¾èô ±îì ,[ó−êþîò ó−ô−ë ó−¬î−õ þôîñ] š−½õô
¼®ôêë êîí¾ îñ−õê] ,þð½í ñ¼ þôîê í−í¾ ³î−¾þõ ¼ëþê
.[èíò μ× ñëê ,ó−êþîò ó−ô−íô êò¾ íô þîê−ë μ−þ®î ,í×þëí
î¾þðô ³−ëë [ëî¾¬−ð−ïô −ë® −ëþ] −ðîð −þîô è−íòí μ×î .’î×î
,[ó−³ôí í−ìô þìê šþ ó−¬î−õ þôîñ ¬"¾¼ëí] öþô èíòô×
−"þêí öþô óê ,ö−ðí ³ê ö³−ñ ð−³¼ ó−¬î−õ þôîñ êñ¾ íïëôíî
êîíð öêô íï−ê ð−ë ì× í−í− μ−êí îò−¾ êñî îþôê ëî¬ ¾"ë−þî
.ó−¬î−õ [ññ×] þôîñ êñ¾ ³îò¾ñ
ó−¬î−õí :ë³×¾ (î"½ ì½ öô−½) ¬"íî¾ë ë³× íï ö−ðë îò−ëþ ³òš½ôî
−ðîð −þîôñ −³−êþ ,ó−êþîò ó−ô− ñ¾ ¼"îô¾ ³ñõ³ ñ¾ ³òš½ôî
š−½õíñ êñ¾ þîë−® ì−ñ¾ñ íî®¾ [ëî¾¬−ð−ïô] −ë® í"îô ¾îðší
ð¼ ¬î−õí ñ× þôê−î ’μîñô−’ ñ−ì³−î ,ó−³ôí í−ìô þìê ð¼
öô ³î−¾þõëî ó−ñèþë íò¾í ñ×ë ö×î ,’î×î ,îò−èíòô ö×î ,êþ−ôè
í×þëñ í×þë ö−ë ó−¬î−õí þôê−î ó−³ôí í−ìô ð¼ þôîñ −îêþí
.öî×òí êîíî
þìê ð¼ ¼"îô¾ë ó−¬î−õ þôîñ š−½õíñ ö−ê¾ îò−ëþ ³òš½ô −þí
ö−ëî ó−ð¼îôë ö−ë ó−êþîò ó−ô−ë ö−ë ,ó−³ôí í−ìô ³×þë −þí
í−ìô ³×þë ð¼¾ öî−× þëðí ó¼¬î .íò¾í ñ×î ³î−¾þõ ¼ëþêë
í−ìô ³×þë þìêñ ×"ê¾ô ,í×þëí ¼®ôêë óí ó−¬î−õí ó−³ôí
,¾îðš í³ê ³×þë −òõñ ³î×þëí ö−ë óí ó−¬î−õí ó−³ôí
îõ−½îí¾ íô êñê ,ó−¬î−õ ö−ê ¾îðš í³ê ³×þë ¼®ôêëî
ñ¼ ñ"òí öšï −òõë ë³× îò−ëþ −þí¾ ðî¼î .õ"×íî−î í"þ ³ñ−õ³ñ
öî−× ,þ®š− êñ ¼"îô¾ë ³îòî¾êþ ¾ñ¾ öîè× μ−þêíñ îþôê¾ óîšô
þôîñ óíë μ−þêíñ ö−ê óè ö×ñ ,³ìêñ ³ìê ³î−îòô ³îë−³í¾
ö−ë ñëê ,³ìêñ ³ìê ³î−îòô óí¾ öî−× í×þëí ¼®ôêë ó−¬î−õ
± "ô ê −
.íï ó¼¬ ê×−ñð þ³îô ³î×þëí

îèíò íï ó¼¬ôî ,³îòî¾êþë ö×ëî μîô× −ôî îòþ×ï þôîñ îèíò ö×î
−"êô í−í¾ ñ"ï þ−ñší þï¼−ñê ’þ ö×î .³îòî¾êþ ’èë ±"ëîþš þôîñ
öš−³ êñ −þí¾ í−êþí õ"¼ ó−¾ðšô î−í î−ô−ëî þõ½ ³−−þšô
ê³š−½õë þôêð× êîí êò³¾ ó−þôîê ¾−î ,−ò¾ óî−ñ ±"ëîþš óî¾
î−ñ¼ îêþš öî¼ô¾ þ"ë þï¼ñê −ëþ μ−ôð ð× (ê ï× êš½õ êòí× ëþð)
,ö¬−−õî ö¾þð ±"ëîþš êò³ êîíð (î ð ¾"í¾) ñ×îþ ³šëê ñ×ô îþîð
ó−þôîê îòê¾ ðî¼î ,³îòî¾êþ ’èë íþôîêñ ±"ëîþš öš−³ êîíî
,−òê¾ þîë® −×þ® êôñê ³îòîþìê ’èë ó−½òí ñ¼î êë−î íñ¼−
.ñ"×¼
îò−ëþ ó¾ë ë³× (þôêð êí í"ð ó¾ ³î×þë) ê"ë¾þí ë³× ó³ôî¼ñ
,îíò−ò ó−ëþ −×þ® ³ñê¾ öô®¼ öí ³îòîþìê ¾ñ¾ð −êí ó³ôî¼ñ
óîšô óíë ö−êî ³îþîôê öí ìë¾ñ ³îòî¾êþ ¾ñ¾ ×"õ¼ê îí−ôî
öêô îñ−õê öòëþñ öèîíô êñî ,þîë−®ñ êñî ð−ì−ñ êñ μþî® ³¼−ë³
,íêðîíë μ−ôìþ þî×ï þôêð öêôî ³îëêë ó−−ìñ îòþ×ï þôêð
ó−òî¾êþñ ó−½ò ³−¾¼¾ îô× ó−þîõî í×îòìë þôêð öêô îñ−õêî
ê³ë−³ôë −ñ−èþ êñ −ñ−ô −òíî ,ó−òîþìêñ ó−½ò í¾¼³ ö×
öô ¾−î ë³× μ× þìêî ,è"íë ó¾ë ×"è ë³× ö×î ,îíò−þô−ôñ
êò¾ −êôð íêþò −êðî ö×î ,þîë−® −×þ® îë îþ−³í¾ ó−òîêèí
³×½ôë −ôò í−³−ê ó−−ìñ îòþ×ïî íðîë¼ë öò−þôêð êîë−î íñ¼−ô
³"þ ó¾ë ë³× (è íñõ³ô î"õ) ³î−òîô−−ô ³îíèíëî .ñ"×¼ ,ó−þõî½
¾ñ¾ë ±ëîþš þôîñ îèíò íï ó¼¬ôî ,ó−ñêî¾ ó−ëþ −×þ®ð
þ−ñšíî öšïí îí−ñê îò−ëþî ¹½î− îò−ëþ îô−×½í ö×î ,³îòî¾êþ
þôîñ îþ−³íî îò−³îëþ ñ× îèíò ö×î ,μîô½ñ ¾− î−ñ¼î êò³ í−í¾
îèíò¾ öòëþô ³−êð îë³×¾ ³îñîðè ³î×ñí× êñðî ,μîô× −ôî îòþ×ï
³îòî¾êþ ’èë¾ ±ëîþší ñ¼ óòôê ,íò¾í ¾êþë îòþ×ï þô−ôñ êñð
öò−þôêð êíô ê−ëí íìô¾ îò−ëþî ,−ðë¼ þ−õ¾ îêñð ì"þ ë³×
ññî×î ó¾í ³¾îðšî ³îþîëèî ³îëê þôîê ³î×þë þð½ (.ëñ í"þ)
ö−š−½õô îòê¾ ö−×ôî½ îòê íô ñ¼ îò¼ð− êñ ñëê ,óíô¼ ³î−×ñô
.ñ"×¼ ,ó¾í ³¾îðšñ ³îþîëè ö−ë
¾ñ¾ë ó−¬î−õí þôîñ þ³îô −ê ó−òî¾êþí ³šîñìô −þí
ðî¼î ö"þíî ¾"êþíî ’½î³í ³¼ðñð .¼"îô¾ ³×þëë ³îòî¾êþí −þí
−×þ® óí¾ öî−× ó−¬î−õ þôîñî š−½õíñ þ³îô¾ ó−òî¾êþ íô×
îñ−õê ó−¬î−õë š−½õíñ ö−ê¾ îë³×¾ ó−òî¾êþíô ¾−î .þîë®
ó¾ë (í"õ ¹î½ ³î×þë) è"íëí ê−ëí¾ í¼ð êîíî ,þîë−® −×þ® óí¾
.ñ"òí ô"íèí ê−ëí¾ íìô¾ îò−ëþ ö×î ,öòëþô ³−ê
ê×í ñ"òí× ó−¬î−õ þôîñ þ½ê ¾"š ³×þëë¾ −"õ¼ê þî¬í ³¼ð
ê−ëí¾ þìêð ,ó−¬î−õ þôîñ þ−³í (ë−š öô−½) ¼"îô¾ ³×þëë ³¼ð
îèíò ö× ñ¼î :ë³× þ³îô ó−ëþ −×þ®ð ³"þ ³¼ðî ñ"òí ’ôèí −þëð
,íðîë¼ë êë−î íñ¼− þôîê¾ ðî¼î ,³îòî¾êþ ¾ñ¾ë ±"ëîþš þôîñ
.ó−þ½îêí ³¼ð ññ× ê−ëí êñî .ñ"×¼ ,−þ¾ ó−ëþ −×þ® êôñê
êñ¾ öî×òí èíòôí¾ ì"½ öô−½ë þêë³ò þë×î :ë³× ó¾ −"ëëî
êñî ó−¬î−õ þôîñ ö−ê :ë³× (ë"½ ë−š öô−½) ¼"î¾ë ö×î .±ëîþš þôîñ
−îñ³ ×"è ¼"îô¾ë š−½õíñ¾ ¼ô¾ô −"ëí −þëðô .íñõ³ë ±ëîþš
êñðî .ñ−¼ñ þêîëôí ¾"š ³×þëë š−½õíñ þ³îô óê ³šîñìôë
ï"¼ íô³ þë×î ,¾"š ³×þëë ³šîñìôë −îñ³ îò−ê¾ ö−ëí¾ þî¬í×

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע

 רק קודם קידוש לא אמר, וכן אחר תפלת ערבית,פעמים

 ואם יצליח שאחתוך בו החלה,כבודו סכין לראש השנה

 בן רבינו,רבינו הגה"ק רבי פנחס נתן מרידיק זי"ע

 והנה אחר נטילת ידים ראה. ולמעשה שכחו להכינו,כלום

.ביום הראשון של ראש השנה אזי ידע כי יפקד בבנים

 לא זכה לפרי,הגה"ק רבי אליעזר צבי מקאמרנא זי"ע

. ושלח סכין לקאסאן,ואכן עשה כן רבינו

 אמר לו אביו. וביקש מאביו הקדוש שיברכהו בזש״ק,בטן

 ורמז להגבאי נא ורץ,ה׳בני שלשים׳ כי הסכין איננו פה
 ובהגיעו סמוך להשלחן,הגבאי במהירות יתירה להביאו

בערב ראש השנה באשמורת קודם הסליחות שאל

 רק אם ירצה הרה״ק,הקדוש כי הוא אינו יכול לעזור לו

 ואזי נתוודע כי לא.נפל הסכין מידו ונשבר לחצאין

 אחר.ה׳בני שלשים׳ להגבאי אם הכין הסכין וענה הן

 ובא. אזי יוושע,בעל ה׳בני שלשים׳ מקאסאן לעזרו

 אחר יו״ט צוה ה׳בני.הסכימו עליו מן השמים להפקד

 כי למען השם ייזהר,הסליחות הזהיר עוד הפעם להגבאי

 ואמר לו אבי הקדוש אמר לי כי,רבינו לה׳בני שלשים׳

.שלשים׳ לכתוב לרבינו כל המאורע

 וכן במשך כל היום הזהירו כמה,להכינו לסעודת הלילה

 הנה ישלח לי, אמר לו ה׳בני שלשים׳.כבודך יכול לעזרני

()רב חיל

¾îðší óî−î íò¾í ¾êþ ñ¾ ³îñ−õ³í −òôï îò−¾þðô ³−ë −ðôîñî −ññõ³ô ¾ðîší ñíšñ ¼−ðîíñ îòòí
3:15 í¼¾ë .... íìòô
4:34 í¼¾ë ... íñ−¼ò
öôïë ............... ë−þ¼ô

¾îðší óî−

2:00
5:16
6:06
7:30

í¼¾ë
í¼¾ë
í¼¾ë
í¼¾ë

×"î−¼ íìòô
..... −þðò ñ×
....... ë−þ¼ô
...... ³−þì¾

7:16
8:00
6:20
7:15

’ë óî− í"þ

í¼¾ë
í¼¾ë
í¼¾ë
í¼¾ë

............. ë−þ¼ô
............ ³−þì¾
............... íìòô
¬"î−®îô ë−þ¼ô

’ê óî− í"þ

6:33 í¼¾ë ... í"þ ëþ¼ íìòô
8:00 í¼¾ë .................. ³−þì¾
6:10 í¼¾ë .................... íìòô
íìòô ³ñõ³ −þìê μ−ñ¾³
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