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5‡Î¯
ÌÈ¯ÂÙ

à"îùú'ä ,äçðî úìôú éøçà ,åö 'ô ÷"ùò ,íéøåô .ã"ñá
(äâåî éúìá äçðä)

È˘Â¯„·) ÂÈ‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ ˜ÂÈ„ ÚÂ„ÈÂ .1 ¯˜ÈÂ ÔÂ˘˘Â ‰ÁÓ˘Â ‰¯Â‡ ‰˙È‰ íéãåäéì
‡ÏÂ ,'‰ 'ÒÂ˙· ‰¯Â‡ ÔÂ˘Ï Â‰Ó ,(2 ÂÈ¯Á‡ ÂÓÂ˜Ó È‡ÏÓÓÂ Ô˜Ê‰ ÂÈ·¯
ÍÈ¯ˆ ,¯Â‡ ‰¯Â˙Â 4 ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ ,‰¯Â˙ ÂÊ ‰¯Â‡ 3 Ï"Ê¯ ˙˘¯„ Ù"Ú Ë¯Ù·Â .¯Â‡ ¯Ó‡
ÌÈÈÚ‰ Í˘Ó‰ ÔÈ·‰Ï ˘È Ì‚ .‰¯Â‡ Ì˘· ‰¯Â˙ ‡Â¯˜Ï Ô‡Î ·Â˙Î‰ ‰È˘ ‰ÓÏ ¯Â‡È·
‚‰Ó‰ ÚÂ„È Ì‚ .Ê"Á‡Ï Â¯Ó‡˘ ¯˜ÈÂ ÔÂ˘˘Â ‰ÁÓ˘Ï ¯Â˘˜ ‰¯Â‡„ ÔÈÚ‰˘ ,·Â˙Î·
Ì‚ ÂÈ‰È ÂÏ‡ ÌÈÈÚ˘ ‰ÏÙ˙Â ‰˘˜· È‰ÂÊ˘ ,ÂÏ 'È‰˙ ÔÎ ˙Î¯·· 5 ‰Ê ˜ÂÒÙ ÌÈÈÒÏ
.‰Ê· ÔÈÚ‰ ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ,ÂÏˆ‡
‡Â‰ ‰¯Â‡˘ ,'‡‰ ˘Â¯ÈÙ .ÌÈ˘Â¯ÈÙ '· ˘È ‰¯Â‡· ‰‰„ ,2 ‡Â‰ ÔÈÚ‰ øåàéáå (·
.‰ÚÙ˘‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÈÏÎ ‡Â‰˘ ,Ï·˜Ó‰ ¯Â‡ ÏÚ È‡˜Â ,‰·˜ ÔÂ˘Ï
.¯Â‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ ‡ˆÓ ÂÓÓ˘ ,(‰¯È‡Ó ÂÓÎ) ÏÈÚÙÓ ÔÂ˘Ï ‡Â‰ ‰¯Â‡˘ ,'·‰ ˘Â¯ÈÙÂ
˙Ï·˜ ÏÚ '‰ ˙Â‡‰ ˙ÙÒÂ˙ ÊÓÂ¯ '‡‰ 'ÈÙÏ˘ ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '· ÔÈ·˘ ¯˘˜‰ ¯Â‡È·· Ï"ÈÂ
˙Â‡‰ ˙ÙÒÂ˙ ÊÓÂ¯ '·‰ 'ÈÙÏÂ ,6 ÁÈÙË‰Ï ˙Ó ÏÚ ÁÙÂË 'È‰È˘ „Ú ,˙ÂÓÈÏ˘· ‰ÚÙ˘‰‰
'· ÔÈ· ¯˘˜‰ Â‰ÊÂ ,ÚÈÙ˘‰Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ÚÈÙ˘Ó· Í˘Ó˘ ¯Â‡‰ ˙ÙÒÂ˙ ÏÚ '‰
˙ÙÒÂ˙ Í˘Ó ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ,Ï·˜Ó‰ Ï‡ ‰ËÓÏ ‰Î˘Ó‰‰ 'È‰˙˘ È„Î ÈÎ ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰
.ÚÈÙ˘Ó‰· ÔÂÈÏÚ ¯Â‡
‰ÙÒÂ˙ Î"Á‡Â ,Ì¯·‡ Ì˘· '˜ ‰ÏÁ˙·˘ ,ÂÈ·‡ Ì‰¯·‡· Ê"„Ú ÂÈˆÓ˘ ‰ÓÓ ïáåéå
'‰ ˙Â‡‰ ˙ÙÒÂ˙ È"Ú˘ ,7 ‰Ê· ¯Â‡È·‰ ÚÂ„ÈÂ .Ì‰¯·‡ ‡¯˜Â '‰ ˙Â‡ ÂÓ˘·
ÌÈÂ‚ ÔÂÓ‰ ·‡ ÈÎ Ì‰¯·‡ ÍÓ˘ 'È‰Â 8 ˘"ÓÎ ,ÌÈÂ‚ ÔÂÓ‰ ·‡ 'ÈÁ·· Ì‰¯·‡ ‰˘Ú
Â· Í˘Ó˘ È"ÚÂ ,10 ÔÂÈÚ¯ ÏÎÓ ÌÏÚ‰ ÏÎ˘ ,9 Ì¯ ·‡ Â˘Â¯ÈÙ Ì¯·‡„ ,ÂÈÈ‰Â .ÍÈ˙˙
˙ÙÒÂ˙ ÔÈÚ Â‰Ê˘ ,'˙È ‰"ÓÂˆÚÏ „Ú ,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏÓ ,¯˙ÂÈ· ÔÂÈÏÚ ¯Â‡
Í˘Ó ÔÂÈÚ¯ ÏÎÓ ÌÏÚ‰ ÏÎ˘ 'ÈÁ·˘ ÂÈÈ‰ ,ÌÈÂ‚ ÔÂÓ‰ ·‡ 'ÈÁ·· ‰˘Ú Ê"ÈÚ ,'‰
˙‡¯˜ ‰"‰ Ú"ˆÓ ‡È‰˘ ÈÙÎ˘ ,‰¯Â˙‰ ÔÈÚ· Ô·ÂÈ Ê"„ÚÂ .ÌÈÂ‚ ÔÂÓ‰ Ï‡ ,‰ËÓ ‰ËÓÏ
.11 ‰¯Â‡ Ì˘· ˙‡¯˜ ‰"‰ ‰¯Â˙· ÔÂÈÏÚ ¯Â‡ ˙Î˘Ó‰ È"ÚÂ .¯Â‡ ‰¯Â˙ ,Ì˙Ò ¯Â‡ Ì˘·
ÊÚ 'Ú ‡"Á „"·Á-ÌÈÎ¯Ú‰ ¯ÙÒ .ÍÏÈ‡Â ‡ ,·¯Ú˙˙
."˘Â .ÍÏÈ‡Â
.‰ ,ÊÈ ÍÏ ÍÏ (8
.(‰¯Â˙ È¯˙Ò) · ,ËÚ ‡"ÁÊ ‰‡¯ (9
ÔÂÓÈÓ Ì‰¯·‡ '¯Ï "¯˙˙ÒÓ Ï-‡" ËÂÈÙ (10
˙Â¯ÈÓÊ· ÌÈ¯Â„ÈÒ ‰ÓÎ· ÒÙ„) ˜"Ó¯‰ „ÈÓÏ˙
.(˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒÏ
¯Â‡ ‰ËÂÚ (· ,„˜ ÌÈÏ‰˙) ˘"Ó Ì‚ ¯ÎÊ (11
‰ÓÏ˘ 'ÈÁ·· ‡Â‰ ‰¯Â˙„ ¯Â‡‰˘ ÂÈÈ‰„ ,‰ÓÏ˘Î
˙"‰Â‡ Ì‚ ‰‡¯) Â· Í˘Ó‰ ÔÂÈÏÚ‰ ¯Â‡‰Ï Ï·˜ÓÂ
.(ÍÏÈ‡Â Âˆ˘ 'Ú ÌÈÏ‰˙Ï (¯Â‡ Ï‰È)

.ÊË ,Á ¯˙Ò‡ (1
.·Ò 'Ú „"Ò˜˙ Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ È¯Ó‡Ó ‰‡¯ (2
ÌÈ„Â‰ÈÏ ‰"„ ‰‡¯Â .ÍÏÈ‡Â ËÓ˜ 'Ú ‡"‚Ó ˙"‰Â‡
.(ÁÎ¯ 'Ú ÔÓ˜Ï ;ÍÏÈ‡Â ÂÙ˜ 'Ú ÏÈÚÏ) ·"Ó˘˙ ;Ê"Ë˘˙
"¯Â‡"Ï ÒÁÈ· Z ‰¯Â‡ Í¯Ú „"Á „"·Á-ÌÈÎ¯Ú‰ ¯ÙÒ
."˘Â .(ÍÏÈ‡Â ‡ 'Ú)
.· ,ÊË ‰ÏÈ‚Ó (3
.‚Î ,Â ÈÏ˘Ó (4
.‰Ï„·‰ ÁÒÂ· (5
.· ,‰Î ˙ÂÎ¯· Z Ï"ÊÁ ÔÂ˘Ï (6
Â"Á Ì˘ ˙"‰Â‡ .ÍÏÈ‡Â ‡ ,‡È ÍÏ ÍÏ ‡"Â˙ ‰‡¯ (7

íéøåô íéøîàîä øôñ Z íçðî úøåú
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‡˙È‡„ÎÂ ,‰ÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏÓ ‰¯Â˙· ÌÈÎÈ˘ÓÓ˘ Ï‡¯˘È ˙„Â·Ú È"Ú ‰˘Ú ‰Ê ÔÈÚÂ
ÏÚÙ˘ ÂÈÈ‰ ,‰"·Â˜ ÌÚ ‰ÏÚÓÏ˘ ‰¯Â˙ ¯·ÁÓ 'È‰ „Â„˘ 12 (Ó"Î·Â) ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚÓ·
‰¯Â˙‰ È"Ú ‰‰ ,13 ‡ÓÏÚ ‡¯·Â ‡˙ÈÈ¯Â‡· ÏÎ˙Ò‡˘ ÔÂÈÎÂ .‡˙ÈÈ¯Â‡ ÌÚ ‰"·Â˜ „ÂÁÈ
¯˙ÂÈ· ‰ËÓ ‰ËÓÏ ˙Î˘ÓÂ ,ÌÈ¯„‚‰ ÏÎ ˙‡ ˙ˆ¯ÂÙ˘ ÔÙÂ‡· ‰ËÓÏ ‰Î˘Ó‰‰ ˙È˘Ú
.14 ÌÈÂ˙Á˙· '˙È ÂÏ ‰¯È„ ˙ÂÈ‰Ï ,ÂÓÓ ‰ËÓÏ ÔÂ˙Á˙ ÔÈ‡˘ ÔÂ˙Á˙‰ Ê"‰ÂÚÏ „Ú
,‰¯Â‡ 'ÈÁ·˘ ÈÙÏ ,‰ÁÓ˘Â ‰¯Â‡ ‰˙È‰ ÌÈ„Â‰ÈÏ ˘"Ó Â‰Ê˘ ,¯˘Ù‡ Í¯„· ¯ÓÂÏ ùéå
,ÌÈ¯„‚‰ ÏÎ ı¯ÂÙ˘ ÔÙÂ‡· ‰ËÓÏ Í˘ÓÂÈ˘ „Ú ‰¯Â˙· ÔÂÈÏÚ ¯Â‡ ˙Î˘Ó‰ ÂÈÈ‰
˙Î˘Ó˘ „Ú ,ÌÈ¯„‚‰ ÏÎ ˙ˆ¯ÂÙ ‰ÁÓ˘˘ 15 ÚÂ„ÈÎ ,‰ÁÓ˘„ ‰„Â·Ú‰ È"Ú ‰Ê È¯‰
16 ¯Ó‡ÓÎ ,¯˘·Â ÔÈÈ· ‡È‰ (‰ÁÓ˘Ï ÌÈ„ÚÂÓ) ÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙ÁÓ˘˘ ÂÓÎÂ ,ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÈÓ˘‚·
.(Ó"Î· ¯‡Â·ÓÎ) ÈÓ˘‚ ¯˘·Â ÔÈÈ ÂÈÈ‰ ,ÔÈÈ· ‡Ï‡ ‰ÁÓ˘ ÔÈ‡Â ¯˘·· ‡Ï‡ ‰ÁÓ˘ ÔÈ‡
‚ÂÂÈÊ 'ÈÁ·· ‡Â‰ ,·"ÂÁ „ÂÁÈ ,‰È·Â ‰ÓÎÁ Ì‰˘ ,‰ÁÓ˘Â ‰¯Â‡ ÔÈÚ 17 íðîà (‚
‡È‰ ˙ÈÏÎ˙‰ Ï·‡ .‰Î˘Ó‰‰ ˙ÏÁ˙ ‡Â‰ ‰Ê ÔÈÚÂ .ÔÈ˜È˘ ‚ÂÂÈÊ ,ÈÁÂ¯
'˙È ÂÏ ‰¯È„ ˙ÂÈ‰Ï ,ÔÂ˙Á˙‰ Ê"‰ÂÚ ˙Â‡ÈˆÓ ˙‡ ‰˘È˘ „Ú ,ÈÙÂ‚ ‚ÂÂÈÊ 'È‰È˘
18 ˘"ÓÎ ,‰ÏÈÓ ÂÊ 3 ÔÂ˘˘ ,ÈÎ ,"ÂÊ „ÂÁÈ Ú"Â‰˘ ,¯˜ÈÂ ÔÂ˘˘Â ÍÈ˘ÓÓ˘ Â‰ÊÂ .ÌÈÂ˙Á˙·
,ÔÈÏÈÙ˙ ÂÏ‡ 3 ¯˜ÈÂ .ÈÙÂ‚ ‚ÂÂÈÊ ‰˘Ú Â„È ÏÚ˘ ,„ÂÒÈ 'ÈÁ· ,Í˙¯Ó‡ ÏÚ ÈÎ‡ ˘˘
‡ÙÂ‚ ‰ÊÓ„ ,20 ‡˜Â„ ÍÈÙ· ¯˙ÂÓ‰ ÔÓ Ï"ˆ˘ ,19 ÔÈÏÈÙ˙Ï ‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÎ ‰˘˜Â‰Â
,ÍÈÙ· ¯˙ÂÓ‰ Ï˘ ÂÎÙ‰ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈÈ˘˘ ÌÂ˜Ó· È‡˜˘ ,Ô·ÂÓ ,ÍÈÙ· ¯˙ÂÓ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÓÂ‡˘
ÏÎ ÌÚ ,21 ˘·Ï ˙Â‡‚ ÍÏÓ 'ÈÂ‰ 'ÈÁ·Ï „ÚÂ ,˙ÂÎÏÓ‰ ˙¯ÈÙÒ ,¯˜È 'ÈÁ· Í˘Ó Ì˘Ï Ì‚Â
,·"ÂÁ „ÂÁÈ ‡Â‰ ‰ÏÈÁ˙·˘ ,¯˜ÈÂ ÔÂ˘˘Â ‰ÁÓ˘Â ‰¯Â‡ Â‰ÊÂ .22 ˙ÂÎÏÓ·˘ ˙Â‚¯„‰
Ê"ÈÚ˘ ,¯˜ÈÂ ÔÂ˘˘ ,˙ÂÎÏÓÂ „ÂÒÈ„ ¯Â·ÈÁ‰ ÂÈÈ‰ ,"ÂÊ „ÂÁÈ ‡Â‰ Î"Á‡Â ,‰ÁÓ˘Â ‰¯Â‡
.ÂÓÓ ‰ËÓÏ ÔÂ˙Á˙ ÔÈ‡˘ ÔÂ˙Á˙‰ Ê"‰ÂÚÏ Í˘Ó
,23 Ô‡ ˘Â¯Â˘Á‡„ È„·Ú È˙Î‡˘ Ù"Ú‡˘ ,ÂÈÈ‰Â ,ÂÏ 'È‰˙ ÔÎ ÌÈÓÈÈÒÓ æ"çàìå („
Ôˆ‡‚
« ÔËÈÓ ,ÂÏ 'È‰˙ ÔÎ˘ ÔÙÂ‡· ‡È‰ ‰ËÓÏ ‰Î˘Ó‰‰ ,Ó"Ó
ı¯ÂÙ‰ ‰ÏÚÈÏ ÌÈ‡· ‰ÊÓÂ .¯„‚ ı¯ÂÙ ‰ÁÓ˘‰˘ ÈÙÏ ,24 Ú„È ‡Ï„ ÔÙÂ‡Ï „Ú ,ÌÚ¯ÂË˘
ÏÎ ÌÈÏË·˙Ó˘ ,‰Ï·‚‰Â ‰„È„ÓÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ÔÙÂ‡· ,˙ÂÏ‚‰ È¯„‚ ı¯ÂÙ˘ ,25 ÂÈÙÏ
ÌÈ¯ÂÙ ˙ÏÂ‡‚Ó ,26 ‰ÏÂ‡‚Ï ‰ÏÂ‡‚ ÍÓÒÈÓ„ ÔÙÂ‡·Â ,˙ÂÏ·‚‰‰Â ˙Â„È„Ó‰Â ˙ÂÂ·˘Á‰
.˘ÓÓ ÂÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ,Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó È"Ú ‰ÏÂ‡‚‰ Ï‡
.·Ò˜ ,ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙
.‡ ,‰Ï ÔÈ˘Â„È˜
.‡ ,Á˜ ˙·˘
.‡ ,‚ˆ ÌÈÏ‰˙
ÁÏ˘ 'Ú) Ì˘ ÌÈÏ‰˙Ï (¯Â‡ Ï‰È) ˙"‰Â‡ ‰‡¯

(18
(19
(20
(21
(22
.(ÍÏÈ‡Â
.‡ ,„È ‰ÏÈ‚Ó (23
.· ,Ê Ì˘ (24
¯"· .‚"ÒÙÒ ˙È˘‡¯· ˙„‚‡ .‚È ,· ‰ÎÈÓ Ù"Ú (25
.Ì˘Ï È"˘¯Ù·Â „È ,‰"ÙÙ
.·"ÚÒ ,Â Ì˘ (26

¯È‰·‰ ¯ÙÒ .Ó"Ú¯· · ,·Î¯ ‚"ÁÊ ‰‡¯ (12
,‡ .‚ ,ÊÓ ÁÏ˘ ˙"Â˜Ï .¯È‰·‰ ¯Â‡·Â Â"ˆ˜Ò (Á"Ò)
.‡
.ÍÏÈ‡Â ‡"ÚÒ ,‡Ò˜ ·"ÁÊ (13
.‚"ÙÒ ¯"· .‚ È˙Â˜ÂÁ· .ÊË ‡˘ ‡ÓÂÁ˙ ‰‡¯ (14
.Ó"Î·Â .Â"ÏÙ¯ ‡È˙ .Â ,‚"ÈÙ ¯"·„Ó·
.ÍÏÈ‡Â ‚Î¯ 'Ú Ê"¯˙ Ó"‰Ò· ¯‡·˙ (15
.‡ ,Ë˜ ÌÈÁÒÙ (16
¯ÙÒ .ÍÏÈ‡Â ‡˜ 'Ú ¯˙Ò‡ ˙ÏÈ‚Ó ˙"‰Â‡ ‰‡¯ (17
‰ÁÓ˘"Ï ÒÁÈ· Z ‰¯Â‡ Í¯Ú „"Á „"·Á-ÌÈÎ¯Ú‰
."˘Â .(ÍÏÈ‡Â ·Î 'Ú) "¯˜ÈÂ ÔÂ˘˘Â
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à"îùú'ä ,äçðî úìôú éøçà ,íéøåô Z äøåà äúéä íéãåäéì

˘È‡ ·ÈÈÁ„ ,Ì„‡‰ ˙„Â·Ú È"Ú˘ ‰Î‰‰ È¯Á‡Ï ÌÈÎ˘Ó ÂÏ‡ ÌÈÈÚ ìëå (‰
¯"ÂÓ„‡ ˜"ÎÏ ‰Ê ‰"„· ¯‡Â·ÓÎÂ ,24 Ú„È ‡Ï„ „Ú ‡È¯ÂÙ· ÈÓÂÒ·Ï
ÍÈ˙ÂÈÚÓ ÂˆÂÙÈ„ ÔÙÂ‡·) ‰¯Â˙‰ ˙ÂÈÓÈÙ· ˘Ù‰ ‚ÂÚ˙ Ú"Â‰˘ ,27 Ú" (·"˘¯‰ÂÓ)
˙ÈÏ„ ,˙ÂÓÈÏ˘· ‰ÏÙ˙‰ ˙„Â·Ú ˙Ó„˜‰ È"Ú) ÌÈ‚ÂÚ˙· ¯"‰‡ 'ÈÁ··Â (28 ‰ˆÂÁ
‰¯Â˙‰ Ì‚ ˙È˘Ú Ê"ÈÚÂ .(ÌÈ‚ÂÚ˙· ¯"‰‡Ï „Ú ,29 ‡˙ÂÓÈÁ¯„ ‡ÁÏÂÙÎ ‡ÁÏÂÙ
‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏÓ ‰¯‡‰ ‰· ˙Î˘Ó˘ ÂÈÈ‰ ,'‰ ˙ÙÒÂ˙· ‰¯Â‡ ˙‡¯˜ ÔÎÏ˘ ,˙ÂÓÈÏ˘·
È„ÈÓÏ˙ÓÂ „"Ú ,˙ÂÓÈÏ˘ ‰· ÛÒÂ˙È Ê"ÈÚ Ì‚˘ ,¯˙ÂÈ· ‰ËÓÏ ˙Î˘Ó Ì‚Â ,(Ï"Î)
.31 ÌÈ˘Â ÛË Ô˜Ê „ÚÂ ¯ÚÓ ,ÌÚ‰ ˙ÂÓÈÏ˘ Í˘Ó ‰¯Â˙‰ ˙ÂÓÈÏ˘ÓÂ .30 ÌÏÂÎÓ ¯˙ÂÈ
'ÈÁ· ÍÈ˘Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ 32 ÚÂ„È‰ ÂÈ‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ ¯Ó‡ÓÎ Ì‚ ÏÏÂÎ ,ı¯‡‰ ˙ÂÓÈÏ˘ ÔÎÂ
˙ÂÓÈÏ˘ ÔÈÚ ÏÚÙ ‰ÊÏ ÛÒÂÂ .‰˙˙ÈÓ‡Ï ı¯‡‰ ˙ÂÓÈÏ˘ È‰ÂÊ˘ ,33 Ï"ÂÁ· Ï‡¯˘È ı¯‡
Ô·ÂÓÎ ,34 'Â‚ ÍÏÂ·‚ ˙‡ ÍÈ˜Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È ÈÎ „ÂÚÈ‰ ÌÂÈ˜Ï ÌÈÎÂÊ˘ ,‰ËÂ˘ÙÎ ı¯‡‰
ÈÎ "ÊÚ˘) ÔÈÓÓÚ '‚ ı¯‡ 'ÈÁ·˘ ,35 ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡Ï ¯ˆ˙ Ï‡ Í˘Ó‰· ¯‡Â·Ó‰Ó
.„"·Á· ˙Î˘Ó˘ ÈÙÎ ‰¯Â˙‰ ˙ÂÈÓÈÙ ÔÈÚ Â‰Ê˘ ,ÔÈÁÂÓ‰ ˙„Â·Ú Ú"Â‰ ('Â‚ ·ÈÁ¯È
,ÈÈÓ˘ Ù"˘Ï Âˆ Ù"˘ÓÂ ,˙·˘ ÔÈ‡ ÔÈÈ¯‡« ÔÚÓ Ëˆ‡Ë
« ,ÌÈ¯ÂÙ· Ï"‰ ‰„Â·Ú‰ È"ÚÂ
37 ˙Â¯ËÚ ¯˘Ú ÏË ÌÂÈ‰ Â˙Â‡˘ ,ÌÈ‡ÂÏÈÓÏ ÈÈÓ˘ ,ÈÈÓ˘‰ ÌÂÈ· È‰ÈÂ 36 ¯Ó‡ ‰·˘
˙ÂÓÈ Ï˘ ¯ÂÈÎ„ ÔÈÚ‰ Ì‚ Â‰Ê˘ ,(Ï"‰ ·ÈÁ¯È ÈÎ 'ÈÁ· ,ÔÈÓÓÚ ¯˘Ú ı¯‡ ÌÚ ¯Â˘˜˘)
¯ÂÈÎÂ ,(ÔÈÓÈ Ú·˘ Ï˘ 'È‰˘ ˜"Ó‰È· Ï˘ ¯ÂÈÎÓ ‰ÏÚÓÏ) ÔÈÓÈ ‰ÂÓ˘ Ï˘ ÁÈ˘Ó‰
Ú„È ‡Ï„ „Ú„ ÔÙÂ‡· ÌÈ‡· ‰ÊÏÂ .(39 ‡"Ó· ¯‡Â·ÓÎ) 38 ÔÈÓÈ ¯˘Ú Ï˘ Ï"˙ÚÏ„
,26 ‰ÏÂ‡‚Ï ‰ÏÂ‡‚ ÍÓÒÓ„ ÔÙÂ‡· ,Ô‡ ˘Â¯Â˘Á‡„ È„·Ú È˙Î‡„ ·ˆÓÂ „ÓÚÓ‰Ó
ÁÈ˘Ó ÌÚ „ÁÈ ÍÏ˘ „ÚÂ ,41 ‰‰ Â·Â˘È ÏÂ„‚ Ï‰˜ ,40 Â˙Â··Â ÂÈ·· ÂÈ˜Ê·Â ÂÈ¯Ú·
.˘ÓÓ ÂÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ,Â˜„ˆ
●

.„È˘ 'Ú ÔÁ˙‡Â ˙"‰Â‡ Ì‚ ‰‡¯ (33
.Î ,·È ‰‡¯ 'Ù (34
‚ 'Ú ‡"Á ÌÈ¯·„ ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡ È¯Ó‡Ó (35
.ÍÏÈ‡Â
.‡ ,Ë (36
.Ù"‰Ú È"˘¯Ù .· ,ÊÙ ˙·˘ (37
.· ,‚È ÔÈÎ¯Ú (38
'Ú Á"Ú¯˙ Ó"‰Ò .·Ú˜˙˙ 'Ú ·"Á Í" ˙"‰Â‡ (39
.198 'Ú „"˘˙ .‰¯Ú
.Ë ,È ‡· Z Ó"ÈˆÈ· ˘"ÓÎ (40
.Ê ,‡Ï 'ÈÓ¯È (41

˙"¯ËÚ Ó"‰Ò) ÂÙÂÒ· ˙"¯ËÚ ˘È‡ ·ÈÈÁ ‰"„ (27
'Ú Â"¯˙ Ó"‰Ò) Â"¯˙ Ï"‰ ‰"„ ‰‡¯Â .(Ê˘ 'Ú
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בס"ד .פורים ,עש"ק פ' צו ,אחרי תפלת מנחה ,ה'תשמ"א
(הנחה בלתי מוגה)

לַ ְ ּיהו ִּדים
COMPLEXITY
OF LIGHT
LINGUISTICS

LIGHT’S
EVOLVING
EFFECTS

ָהיְ ָתה אוֹ ָרה וְ שִׂ ְמ ָחה וְ שָׂ שׂ וֹ ן וִ ָיקר.

1

(ב ְדרו ׁ ֵּשי ַר ֵ ּבינ ּו ַה ָ ּז ֵקן ו ְּמ ַמ ְּל ֵאי
יאינ ּו ִ ּ
וְ יָ דו ַּע דִּ ּיוּק ַרבּ וֹ ֵתינ ּו נְ שִׂ ֵ
ְמקוֹ מוֹ ַא ֲח ָריוַ ,)2מה ּו לְ ׁשוֹ ן אוֹ ָרה ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת ה' ,וְ ל ֹא נֶ ֱא ַמר אוֹ ר.
ו ִּב ְפ ָרט ַעל ּ ִפי ְד ָר ׁ ַשת ַרזַ "ל 3אוֹ ָרה זוֹ ּתוֹ ָרה ,וְ ֵכן הוּא אוֹ ֵמר 4וְ תוֹ ָרה
אוֹ רָ ,צ ִר ְ
יך ֵ ּבאוּר לָ ָּמה ׁ ִש ָ ּנה ַה ָּכתוּב ַּכאן לִ ְקרוֹ א ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ֵשם אוֹ ָרה.
ַ ּגם יֵ ׁש לְ ָה ִבין ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ָה ִענְ יָ נִ ים ַ ּב ָּכתוּבֶ ׁ ,ש ָה ִענְ יָ ן דְּ אוֹ ָרה ָק ׁשוּר
לְ שִׂ ְמ ָחה וְ שָׂ שׂ וֹ ן וִ ָיקר ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמר ּו לְ ַא ֲח ֵרי זֶ הּ ַ .גם יָ דו ַּע ַה ִּמנְ ָהג לְ ַס ֵ ּים
ּ ָפסוּק זֶ הּ ְ 5ב ִב ְר ַּכת ֵּכן ִּת ְהיֶ ה לָ נוֶּ ׁ ,ש ּזוֹ ִהי ַ ּב ָּק ׁ ָשה ו ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִענְ יָ נִ ים ֵאלּ ּו
יִ ְהי ּו גַ ם ֶא ְצלֵ נוּ ,וְ ָצ ִר ְ
יך לְ ָה ִבין ָה ִענְ יָ ן ְ ּבזֶ ה.
-ב-

TWO
SHADES
OF LIGHT

CIRCLE
OF LIGHT
COMPLETED

ו ֵּבאוּר ָה ִענְ יָ ן הוּא ,2דְּ ִה ֵ ּנה ְ ּבאוֹ ָרה יֵ ׁש ב' ּ ֵפרו ׁ ִּשיםֵ ּ .פרו ּׁש ָהא',
ׁ ֶשאוֹ ָרה הוּא לְ ׁשוֹ ן נְ ֵק ָבה ,וְ ָק ֵאי ַעל אוֹ ר ַה ְמ ַק ֵ ּבלֶ ׁ ,שהוּא
ְּכלִ י לְ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעה .ו ֵּפרו ּׁש ַהב'ֶ ׁ ,שאוֹ ָרה הוּא לְ ׁשוֹ ן ַמ ְפ ִעיל
(כמוֹ ְמ ִא ָירה)ֶ ׁ ,ש ִּמ ֶּמ ּנ ּו נִ ְמ ָצא ְמ ִציאוּת ָהאוֹ ר.
ְּ
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ְ ּב ֵבאוּר ַה ֶּק ׁ ֶשר ׁ ֶש ֵ ּבין ב' ַה ּ ֵפרו ׁ ִּשיםֶ ׁ ,ש ְּל ֵפרו ּׁש ָהא'
רוֹ ֵמז ּתוֹ ֶס ֶפת ָהאוֹ ת ה' ַעל ַק ָ ּבלַ ת ַה ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעה ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּתַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה

 11אסתר ח ,טז.
 22ראה מאמרי אדמו"ר הזקן
תקס"ד ע' סב .אוה"ת מג"א ע'
קמט ואילך .וראה ד"ה ליהודים
תשט"ז; תשמ"ב (תורת מנחם –

סה"מ פורים ע׳ קפו ואילך; שם ע׳
רכח) .וראה ספר הערכים־חב"ד
ח"ד ערך אורה – ביחס ל"אור" (ע'
א ואילך) .וש"נ.
 33מגילה טז ,ב.

 44משלי ו ,כג.
 55בנוסח הבדלה.
 66לשון חז"ל – ברכות כה ,ב.
 77ראה תו"א לך לך יא ,א ואילך.
אוה"ת שם ח"ו תתערב ,א ואילך.
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יח ,6וּלְ ֵפרו ּׁש ַהב' רוֹ ֵמז ּתוֹ ֶס ֶפת ָהאוֹ ת ה' ַעל
טוֹ ֵפ ַח ַעל ְמנָ ת לְ ַה ְט ּ ִפ ַ
יע ,וְ זֶ ה ּו ַה ֶּק ׁ ֶשר
יע ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ַּכל לְ ַה ׁ ְש ּ ִפ ַ
ּתוֹ ֶס ֶפת ָהאוֹ ר ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַ ּב ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ַ
ֵ ּבין ב' ַה ּ ֵפרו ׁ ִּשיםִּ ,כי ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה לְ ַמ ּ ָטה ֶאל ַה ְמ ַק ֵ ּבל,
ָצ ִר ְ
יע.
יך לִ ְהיוֹ ת נִ ְמ ׁ ָש ְך ּתוֹ ֶס ֶפת אוֹ ר ֶעלְ יוֹ ן ְ ּב ַה ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ַ
וְ יו ַּבן ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה ְ ּב ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוֶּ ׁ ,ש ַ ּב ְּת ִח ָּלה נִ ְק ָרא
ְ ּב ׁ ֵשם ַא ְב ָרם ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך נִ ּתוֹ ְס ָפה ִ ּב ׁ ְשמוֹ אוֹ ת ה' וְ נִ ְק ָרא
ַא ְב ָר ָהם .וְ יָ דו ַּע ַה ֵ ּבאוּר ְ ּבזֶ הֶ ׁ ,7ש ַעל יְ ֵדי ּתוֹ ֶס ֶפת ָהאוֹ ת ה' נַ ֲעשָׂ ה
ַא ְב ָר ָהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַאב ֲהמוֹ ן גּ וֹ יִ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב 8וְ ָהיָ ה ׁ ִש ְמ ָך ַא ְב ָר ָהם
ִּכי ַאב ֲהמוֹ ן גּ וֹ יִ ם נְ ַת ִּת ָ
יך .וְ ַהיְ נוּ ,דְּ ַא ְב ָרם ּ ֵפרו ּׁשוֹ ָאב ָרם ,9שֵׂ ֶכל
ַה ֶ ּנ ְעלָ ם ִמ ָּכל ַר ְעיוֹ ן ,10וְ ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך בּ וֹ אוֹ ר ֶעלְ יוֹ ן ְ ּביוֹ ֵתר,
ִמלְ ַמ ְעלָ ה ַּמ ְעלָ ה ַעד ֵאין ֵקץַ ,עד לְ ַע ְצמוּתוֹ ו ַּמהוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְךֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו
ִענְ יַ ן ּתוֹ ֶס ֶפת ה'ַ ,על יְ ֵדי זֶ ה נַ ֲעשָׂ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַאב ֲהמוֹ ן גּ וֹ יִ םַ ,היְ נ ּו
ׁ ֶש ְ ּב ִחינַ ת שֵׂ ֶכל ַה ֶ ּנ ְעלָ ם ִמ ָּכל ַר ְעיוֹ ן נִ ְמ ׁ ָש ְך לְ ַמ ּ ָטה ַּמ ּ ָטהֶ ,אל ֲהמוֹ ן
גּ וֹ יִ ם.
וְ ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה יו ַּבן ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ְּכ ִפי ׁ ֶש ִהיא ִמ ַּצד ַע ְצ ָמ ּה ֲה ֵרי
ִהיא נִ ְק ֵראת ְ ּב ׁ ֵשם אוֹ ר ְס ָתםּ ,תוֹ ָרה אוֹ ר .וְ ַעל יְ ֵדי ַה ְמ ׁ ָש ַכת אוֹ ר
ֶעלְ יוֹ ן ַ ּב ּתוֹ ָרה ֲה ֵרי ִהיא נִ ְק ֵראת ְ ּב ׁ ֵשם אוֹ ָרה .11וְ ִענְ יָ ן זֶ ה נַ ֲעשֶׂ ה ַעל יְ ֵדי
יתא
ימ ָ ּנה ,וְ ִכ ְד ִא ָ
יכים ַ ּב ּתוֹ ָרה ִמלְ ַמ ְעלָ ה ֵה ֶ
ֲעבוֹ ַדת יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
12
ְ ּב ַמ ְעיַ ן ַה ָח ְכ ָמה (ו ְּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת) ׁ ֶשדָּ וִ ד ָהיָ ה ְמ ַח ֵ ּבר ּתוֹ ָרה
יך הוּאַ ,היְ נוַ ׁ ֶש ּ ָפ ַעל יִ חוּד קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ִעם קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך
הוּא ִעם אוֹ ַריְ ָתא .וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ִא ְס ַּת ֵּכל ְ ּבאוֹ ַריְ ָתא ו ָּב ָרא ָעלְ ָמאִ ,13ה ֵ ּנה
ַעל יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה נַ ֲעשֵׂ ית ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה לְ ַמ ּ ָטה ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ּפוֹ ֶר ֶצת ֶאת ָּכל

ספר הערכים־חב"ד ח"א ע' עז
ואילך .וש"נ.
 88לך יז ,ה.
 99ראה זח"א עט ,ב (סתרי תורה).
 110פיוט "א־ל מסתתר" לר'
אברהם מימון תלמיד הרמ"ק

(נדפס בכמה סידורים בזמירות
לסעודה שלישית).
 111נזכר גם מ"ש (תהלים קד ,ב)
עוטה אור כשלמה ,דהיינו שהאור
דתורה הוא בבחי' שלמה ומקבל
להאור העליון הנמשך בו (ראה גם

PATRIARCHAL
PARADIGM
OF CIRCULAR
PERFECTION

WAVES OF
WISDOM.
MONARCH’S
METAPHOR

אוה"ת (יהל אור) לתהלים ע' שצו
ואילך).
 112ראה זח"ג רכב ,ב ברע"מ.
ספר הבהיר (סנ"ח) סקצ"ו ובאור
הבהיר .לקו"ת שלח מז ,ג .נא ,א.
 113זח"ב קסא ,סע"א ואילך.
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ַה ְ ּג ָד ִרים ,וְ נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת לְ ַמ ּ ָטה ַּמ ּ ָטה ְ ּביוֹ ֵתר ַעד לְ עוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ַה ַּת ְח ּתוֹ ן
ׁ ֶש ֵאין ַּת ְח ּתוֹ ן לְ ַמ ּ ָטה ִמ ֶּמ ּנוּ ,לִ ְהיוֹ ת דִּ ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים.14
EPIPHANY
ON JOY’S
POWER

וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶא ְפ ׁ ָשרֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ַמה ּ ׁ ֶש ָּכתוּב לַ ְ ּיהו ִּדים ָהיְ ָתה אוֹ ָרה
וְ שִׂ ְמ ָחה ,לְ ִפי ׁ ֶש ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ָרהַ ,היְ נ ּו ַה ְמ ׁ ָש ַכת אוֹ ר ֶעלְ יוֹ ן ַ ּב ּתוֹ ָרה
ַעד ׁ ֶש ֻ ּי ְמ ׁ ַש ְך לְ ַמ ּ ָטה ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ּפוֹ ֵרץ ָּכל ַה ְ ּג ָד ִריםֲ ,ה ֵרי זֶ ה ַעל יְ ֵדי
ָה ֲעבוֹ ָדה ְדשִׂ ְמ ָחהַּ ,כ ָ ּידו ַּעֶ ׁ 15ש ּ ִׂש ְמ ָחה ּפוֹ ֶר ֶצת ָּכל ַה ְ ּג ָד ִריםַ ,עד
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת ָהעוֹ לָ ם ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ִׂש ְמ ַחת ַה ּמוֹ ֲע ִדים (מוֹ ֲע ִדים
לְ שִׂ ְמ ָחה) ִהיא ְ ּביַ יִ ן ו ָּבשָׂ רַּ ,כ ַּמ ֲא ָמרֵ 16אין שִׂ ְמ ָחה ֶא ָּלא ְ ּב ָבשָׂ ר וְ ֵאין
(כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת).
שִׂ ְמ ָחה ֶא ָּלא ְ ּביַ יִ ןַ ,היְ נ ּו יַ יִ ן ו ָּבשָׂ ר ַ ּג ׁ ְש ִמי ִּ
-ג-

LIGHT & JOY:
CASCADING
ONENESS

ָא ְמנָ םִ 17ענְ יַ ן אוֹ ָרה וְ שִׂ ְמ ָחהֶ ׁ ,ש ֵהם ָח ְכ ָמה ו ִּבינָ ה ,יִ חוּד ָח ְכ ָמה
ו ִּבינָ ה ,הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת זִ ּווּג רו ָּחנִ י ,זִ ּווּג נְ ׁ ִש ִיקין .וְ ִענְ יָ ן זֶ ה הוּא
ְּת ִח ַּלת ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכהֲ .א ָבל ַה ַּת ְכלִ ית ִהיא ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה זִ ּווּג גּ ו ָּפנִ יַ ,עד ׁ ֶש ְ ּי ׁ ַש ֶ ּנה
ֶאת ְמ ִציאוּת עוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ,לִ ְהיוֹ ת דִּ ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים.
וְ זֶ ה ּו ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
יך וְ שָׂ שׂ וֹ ן וִ ָיקרֶ ׁ ,שהוּא ִענְ יַ ן יִ חוּד זוּ"נִּ ,כי ,שָׂ שׂ וֹ ן 3זוֹ
ִמילָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב 18שָׂ שׂ ָאנ ִֹכי ַעל ִא ְמ ָר ֶת ָךּ ְ ,ב ִחינַ ת יְ סוֹ דֶ ׁ ,ש ַעל יָ דוֹ
נַ ֲעשֶׂ ה זִ ּווּג גּ ו ָּפנִ י .וִ ָיקרֵ 3אלּ ּו ְּת ִפ ִּלין ,וְ ֻה ְּק ׁ ָשה ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻכ ָּל ּה
יכין לִ ְהיוֹ ת ִמן ַה ֻּמ ָּתר ְ ּב ִפ ָ
יך דַּ וְ ָקא ,20דְּ ִמ ֶ ּזה גו ָּפא
לִ ְת ִפ ִּליןֶ ׁ ,19ש ְּצ ִר ִ
ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ִמן ַה ֻּמ ָּתר ְ ּב ִפ ָ
יך ,מו ָּבןֶ ׁ ,ש ָּק ֵאי ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּ ׁ ַש ָ ּי ְך לִ ְהיוֹ ת ֲה ָפכוֹ
ׁ ֶשל ַה ֻּמ ָּתר ְ ּב ִפ ָ
יך ,וְ גַ ם לְ ׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ִחינַ ת יְ ָקרְ ,ס ִפ ַירת ַה ַּמלְ כוּת,
וְ ַעד לִ ְב ִחינַ ת ֲהוָ יָ ' ָמלָ ְך ֵ ּגאוּת לָ ֵב ׁשִ ,21עם ָּכל ַהדַּ ְרגוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ַמלְ כוּת.22
וְ זֶ ה ּו אוֹ ָרה וְ שִׂ ְמ ָחה וְ שָׂ שׂ וֹ ן וִ ָיקרֶ ׁ ,ש ַ ּב ְּת ִח ָּלה הוּא יִ חוּד ָח ְכ ָמה ו ִּבינָ ה,

 114ראה תנחומא נשא טז .בחוקותי
ג .ב"ר ספ"ג .במדב"ר פי"ג ,ו .תניא
רפל"ו .ובכ"מ.
 115נתבאר בסה"מ תרנ"ז ע' רכג
ואילך.
 116פסחים קט ,א.

 117ראה אוה"ת מגילת אסתר ע'
קנא ואילך .ספר הערכים־חב"ד
ח"ד ערך אורה – ביחס ל"שמחה
וששון ויקר" (ע' כב ואילך) .וש"נ.
 118תהלים קיט ,קסב.
 119קידושין לה ,א.

 220שבת קח ,א.
 221תהלים צג ,א.
 222ראה אוה"ת (יהל אור) לתהלים
שם (ע' שלח ואילך).
 223מגילה יד ,א.
 224שם ז ,ב.
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אוֹ ָרה וְ שִׂ ְמ ָחה ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך הוּא יִ חוּד זוּ"נַ ,היְ נ ּו ַה ִחבּ וּר דִּ יסוֹ ד
ו ַּמלְ כוּת ,שָׂ שׂ וֹ ן וִ ָיקרֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי זֶ ה נִ ְמ ׁ ָש ְך לָ עוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ׁ ֶש ֵאין
ַּת ְח ּתוֹ ן לְ ַמ ּ ָטה ִמ ֶּמ ּנוּ.
ד-וּלְ ַא ֲח ֵרי זֶ ה ְמ ַס ְ ּי ִמים ֵּכן ִּת ְהיֶ ה לָ נוּ ,וְ ַהיְ נוֶּ ׁ ,ש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ַא ַּכ ֵּתי
ַע ְב ֵדי ַד ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ֲאנַ ןִ ,23מ ָּכל ָמקוֹ םַ ,ה ַה ְמ ׁ ָש ָכה לְ ַמ ּ ָטה
יטן גַ אנְ ְצן ׁ ְשטו ֶּרעםַ ,עד לְ א ֶֹפן דְּ ל ֹא
ִהיא ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ֵּכן ִּת ְהיֶ ה לָ נוִּ ,מ ְ
יָ ַדע ,24לְ ִפי ׁ ֶש ַה ּ ִׂש ְמ ָחה ּפוֹ ֵרץ ֶ ּג ֶדר .ו ִּמ ֶ ּזה ָ ּב ִאים לְ יַ ֲעלֶ ה ַה ּפוֹ ֵרץ
לְ ָפנֵ ינ ּוֶ ׁ ,25ש ּפוֹ ֵרץ ִ ּג ְד ֵרי ַה ָ ּגלוּתּ ְ ,בא ֶֹפן ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ְּמ ִד ָידה וְ ַהגְ ָ ּבלָ ה,
יס ַמ ְך
ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּב ּ ְטלִ ים ָּכל ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ת וְ ַה ְּמ ִדידוֹ ת וְ ַה ַהגְ ָ ּבלוֹ ת ,ו ְּבא ֶֹפן דְּ ִמ ְ
יח ִצ ְד ֵקנוּ,
ְ ּג ֻא ָּלה לִ גְ ֻא ָּלהִ ,26מ ְ ּג ֻא ַּלת ּפו ִּרים ֶאל ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַעל יְ ֵדי ָמ ׁ ִש ַ
ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינ ּו ַמ ָּמ ׁש.

MAY JOY’S
FORCE BE
WITH YOU

ה-וְ ָכל ִענְ יָ נִ ים ֵאלּ ּו נִ ְמ ׁ ָש ִכים לְ ַא ֲח ֵרי ַה ֲה ָכנָ ה ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם,
דְּ ַח ָ ּיב ֱאינָ ׁש לִ ְבסו ֵּמי ְ ּבפו ְּריָ א ַעד דְּ ל ֹא יָ ַדע ,24וְ ִכ ְמב ָֹאר ְ ּב ִדבּ וּר
ַה ַּמ ְת ִחיל זֶ ה לִ ְכבוֹ ד ְק ֻד ּ ׁ ַשת ַא ְדמוּ"ר (מו ַּה ְר ׁ ַש"בּ ) נִ ׁ ְש ָמתוֹ ֵע ֶדן,27
(בא ֶֹפן דְּ יָ פוּצ ּו ַמ ְעיְ נוֹ ֶת ָ
יך
ימ ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּ
ׁ ֶשהוּא ִענְ יַ ן ַּת ֲענוּג ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ִ ּב ְפנִ ִ
(על יְ ֵדי ַה ְקדָּ ַמת ֲעבוֹ ַדת
חו ָּצה )28ו ִּב ְב ִחינַ ת ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה ַ ּב ַּת ֲענוּגִ ים ַ
ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת ,דְּ לֵ ית ּפוּלְ ָחנָ א ְּכפוּלְ ָחנָ א ִד ְר ִחימו ָּתאַ ,29עד
לְ ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה ַ ּב ַּת ֲענוּגִ ים) .וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה נַ ֲעשֵׂ ית ַ ּגם ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת,
ׁ ֶש ָּל ֵכן נִ ְק ֵראת אוֹ ָרה ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת ה'ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ָ ּב ּה ֶה ָא ָרה
(כ ִ ּנזְ ָּכר לְ ֵעיל) ,וְ גַ ם נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת לְ ַמ ּ ָטה ְ ּביוֹ ֵתרֶ ׁ ,ש ַ ּגם
ִמלְ ַמ ְעלָ ה ַּמ ְעלָ ה ַּ
ְ
30
ַעל יְ ֵדי זֶ ה נִ ּתוֹ ֵסף ָ ּב ּה ׁ ְשלֵ מוּתַ ,על דֶּ ֶרך ו ִּמ ַּתלְ ִמ ַידי יוֹ ֵתר ִמ ֻּכ ָּלם .

 225ע"פ מיכה ב ,יג .אגדת
בראשית ספס"ג .ב"ר פפ"ה ,יד
ובפרש"י לשם.
 226שם ו ,סע"ב.

 227ד"ה חייב אינש עטר"ת בסופו
(סה"מ עטר"ת ע' שז) .וראה ד"ה
הנ"ל תרנ"ו (סה"מ תרנ"ו ע' תמג).
 228אגה"ק דהבעש"ט – נדפסה

PATH TO
PURIM:
HEART, MIND
& SOUL

בכתר שם טוב בתחילתו.
 229ראה זח"ב נה ,ב .ח"ג רסז ,א.
לקו"ת שלח מב ,ג .ובכ"מ.
 330תענית ז ,א.
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WISDOM
OF NATION
BUILDING

PROPELLED
BY JOY: BACK
TO THE
!FUTURE

ו ִּמ ּ ׁ ְשלֵ מוּת ַה ּתוֹ ָרה נִ ְמ ׁ ָש ְך ׁ ְשלֵ מוּת ָה ָעםִ ,מ ַ ּנ ַער וְ ַעד זָ ֵקן ַטף
יאינ ּו
וְ נָ ׁ ִשים .31וְ ֵכן ׁ ְשלֵ מוּת ָה ָא ֶרץ ,כּ וֹ לֵ ל ַ ּגם ְּכ ַמ ֲא ַמר ַרבּ וֹ ֵתינ ּו נְ שִׂ ֵ
יך לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
ַה ָ ּידו ַּעֶ ׁ 32ש ָּצ ִר ְ
יך ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּבחוּץ לָ ָא ֶרץֶ ׁ ,33ש ּזוֹ ִהי
ׁ ְשלֵ מוּת ָה ָא ֶרץ לַ ֲא ִמ ָּת ָת ּה .וְ נוֹ ָסף לְ זֶ ה נִ ְפ ָעל ִענְ יַ ן ׁ ְשלֵ מוּת ָה ָא ֶרץ
ִּכ ְפ ׁשו ָּט ּהֶ ׁ ,ש ּזוֹ ִכים לְ ִק ּיוּם ַה ִ ּיעוּד ִּכי יַ ְר ִחיב ה' ֱאל ֶֹק ָ
יך ֶאת ְ ּגבוּלְ ָך
גו'ַּ ,34כ ּמו ָּבן ֵמ ַה ְמב ָֹאר ְ ּב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַאל ָּת ַצר לְ ַא ְדמוּ"ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי,35
(ש ַעל זֶ ה נֶ ֱא ַמר ִּכי יַ ְר ִחיב גו') הוּא ִענְ יַ ן
ׁ ֶש ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶרץ ג' ֲע ָמ ִמין ׁ ֶ
ימ ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ִפי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ְ ּב ַח ַ ּב"ד.
ֲעבוֹ ַדת ַה ּמוֹ ִחיןֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ִענְ יַ ן ּ ְפנִ ִ
וְ ַעל יְ ֵדי ָה ֲעבוֹ ָדה ַה ִ ּנזְ ָּכר לְ ֵעיל ְ ּבפו ִּריםַ ,טאנְ ְצט ֶמען ַא ַריְ ין ִאין
ׁ ַש ָ ּבת ,ו ִּמ ּ ׁ ַש ָ ּבת ּ ַפ ְר ׁ ַשת ַצו לְ ׁ ַש ָ ּבת ּ ַפ ְר ׁ ַשת ׁ ְש ִמינִ יֶ ׁ ,ש ָ ּב ּה נֶ ֱא ַמר 36וַ יְ ִהי
37
ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִמינִ יְ ׁ ,ש ִמינִ י לְ ִמלּ ו ִּאיםֶ ׁ ,שאוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם נָ ַטל ֶעשֶׂ ר ֲע ָטרוֹ ת
(ש ָּק ׁשוּר ִעם ֶא ֶרץ ֶעשֶׂ ר ֲע ָמ ִמיןּ ְ ,ב ִחינַ ת ִּכי יַ ְר ִחיב ַה ִ ּנזְ ָּכר לְ ֵעיל),
ֶׁ
ימין (לְ ַמ ְעלָ ה
יח ׁ ֶשל ׁ ְשמוֹ נָ ה נִ ִ
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו גַ ם ָה ִענְ יָ ן דְּ ִכנּוֹ ר ׁ ֶשל יְ מוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ימין) ,וְ ִכנּוֹ ר דְּ לֶ ָע ִתיד
ִמ ִּכנּוֹ ר ׁ ֶשל ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדּ ׁש ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ֶשל ׁ ֶש ַבע נִ ִ
(כ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר .)39וְ לָ זֶ ה ָ ּב ִאים ְ ּבא ֶֹפן
לָ בֹא ׁ ֶשל ֶעשֶׂ ר נִ ִ
ימיןִּ 38
דְּ ַעד דְּ ל ֹא יָ ַדע ֵמ ַה ַּמ ֲע ָמד ו ַּמ ָּצב דְּ ַא ַּכ ֵּתי ַע ְב ֵדי ַד ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ֲאנַ ן,
ְ ּבא ֶֹפן דְּ ִמ ְס ַמ ְך ְ ּג ֻא ָּלה לִ גְ ֻא ָּלהּ ִ ,26בנְ ָע ֵרינ ּו ו ִּבזְ ֵקנֵ ינ ּו ְ ּב ָבנֵ ינ ּו ו ִּב ְבנוֹ ֵתנ ּו,40
יח ִצ ְד ֵקנוּּ ִ ,ב ְמ ֵה ָרה
ָק ָהל ָ ּגדוֹ ל יָ ׁשוּב ּו ֵה ָ ּנה ,41וְ ַעד ׁ ֶש ֵ ּנלֵ ְך יַ ַחד ִעם ָמ ׁ ִש ַ
ְביָ ֵמינ ּו ַמ ָּמ ׁש.

 331אסתר ג ,יג.
 332ראה אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ
ח"א ע' תפה ואילך .לקו"ש ח"ב ע'
 .621ספר השיחות תנש"א ח"ב ע'
 703ואילך.
 333ראה גם אוה"ת ואתחנן ע' שיד.

 334פ' ראה יב ,כ.
 335מאמרי אדמו"ר האמצעי
דברים ח"א ע' ג ואילך.
 336ט ,א.
 337שבת פז ,ב .רש"י עה"פ.

 338ערכין יג ,ב.
 339אוה"ת נ"ך ח"ב ע' תתקעב.
סה"מ תרע"ח ע' ערה .תש"ד ע'
.198
 440כמ"ש ביצי"מ – בא י ,ט.
 441ירמי' לא ,ז.
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