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א.1 -א~ר ~ק1ק ~ימיVה ~-ל~ן Qרן ~~ןץ ו;כ~ ?1ם ל.אמר :ב  iJ-חדש ! iJה ל~ם ראש סד~ים
ראשון ה~א ל~ם לוכדשי  iJץ~Jה

R' Soloveichik- Reflections of the Rav v.201-202 .2
Time-awareness is the singular faculty of the free man, who can use it or abuse it. To a
slave, it is a curse or a matter of indifference. lt is not an instrument which he can harness
to his purposes. The free man wants time to move slowly because, presumably, it is being
employed for his purposes.
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במה היתה תחילת הנאולה בראש חדש? יכון שראינו שבראש חדש נמטר זמנם ביידהם ,כדןד בן חייין
ששעותיו בידו ,ולפיןכ היה ראש חדש תחילה לחירות

 .4איר החייס בראישת פשרת ויגש -

יויח פקר פז

מה זאת עשה לנו אלקיס מה נשתנו דורותינו מדורות הראשונים אשר שבעו חיים תשע מאות שנה
ושלשים לאדם וכו בניי זבני בניי שמנה מאית ושבע מאות ,ואנחנו המפליא בחיים לא יניע למאה

שנה ?  ...יהמשל בזה למלך שחלק אבנים טיבית הבאים מהמחצב לאומנים לתקנם בתכלית היופי וההכנה
ולעשות להס משבצות זהב כדןד טנולות המלכים ונזר אומר כי האיש הזייז והמשתלד לעשות התיקון
בכל ההשתדלות יבכל התיקין והיופי כאשר ציה המלי והיו לו האבנים הטובות לו לחלקו ונחלתו
להשתעשע ולהתנאות בהס ונתו האבנים במטפר הרבה מאוד לכל איש ואיש לאי נתן שלש מאות אלף
ילא' שלש מאות וחמשים אלף הן חטר הן יתר יקבע להמ הזמן אשר יטפיק למלאכה יומ אחד לכל אבן
יאבן יבמלאת הימים ישלח המלך לקחת האבנימ הטובות .ויהי כי שלמו ימי המלאכה פקד המלך אומניו
העושים במלאכת האבנים והנה יחד איטפי והמציאו לפני המלך פקדיני ולא יד שלא עשו בהמ מלאכת
התיקוו והייפי אלא עיד להם קלקלי אותם ילכלכי איתמ והחזירומ כשהם מקילקלימ יכעט המלך על
הדבר והצית אש בכל העבידמ ההמה יאת בניהם הקימ תחתמ יידאמ את אשר פרץ באביתם פיץ עדיה
ייצים ויאזרם לבל עשות כמעשה אבות ,יימלך לבלתי הדבית להמ המלאכה והקיל מעליהם הדבר ויתן
להם שלשים אלף עד ארבעים אלף וזה היה לבחירת ההטבה לעבידו אולי ייכלי הכין נמ לצד אמצעית

היות פקידת המלך קיובה יתנו לב:
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סהלת פרס ג

(א) לכל ז Qו ןנ?.ת ל;>יס 9ץ נ:וסת : Q~ iJם~ (ב) נ?.ת ללדת ןנ?.ת למ~ת נ?.ת ליונ?.ת ןנ?.ת ל~קור .?:נ~ט~ (ג) נ?.ת
ל Qרוג ןנ?ת לר 9וא נ?ת ל 9רוץ ןנ?ת ל;:גנות( :ד) ג?ת ל:ו:-פות ןג?ת ל\קחוק ג?ת ~פוד ןג?ת רקוד):ה( ג?ת ל \ iJקלידן
זז~~ים ןג?ת ~נוט ז~~tים ג?ת לסבוק ןג?ת לרחק וגס~ק( :י) ג?ת לגקש ןג?ת ל~~ד ג?ת ל\קמור ןג?ת ל '!' iJלידן:
(ז) נ?ת לiורונ ?.ןנ?ת לנ;ר  9ור נ?ת ל Qשית ןג?ת לד~ר( :ח) ג?ת ל~הב ןג?ת ל\ק  jא ג?ת ו;כלס~ה ןג?ת ~לומ:
פריש על קהלת  -ר' שלמה אבינר
רביני של עילמ מטרר זמנים שינים יעתים שינית  -זהי טיר הזמן .לכל מצב ברשימה ...יש עמל
המתאימ לי ,לכל "עת" יש חפץ .חפץ  -רצון ,רצין ה' כיצד לפעיל באיתו מצב .למשל ,אם האדמ
חולה ,הוא יכיל להיות מריד ומתוטכל ,אבל נם יכול לנוח ילאטוף כוחית חשדים לפעמים אישה
בהייון היא חטית כוח לחלוטין אף אין היא צייכה להיות מדיכדכת מכ,ן עליה לנוח ,זו העובדה
שלה

-

זי המשימה המוטלת עליה בתקופה זו של חייה.

