
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  כשעושים ברית לאדם מבוגר האם יש ענין של סנדקאות 
  ?כיון שאין מניחים אותו על הברכיים

 וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן ג''כ' נבפרשתן 
 .מנשה ילדו על ברכי יוסף

  

  .  גזירינון ורבינון יוסףוכתב בתרגום יהונתן
  

תו כי מל אותם על ברכי  יכול להיות שדעובפירוש התרגום כתב
  .וזה הפירוש על ברכי יוסף, נ יש לומר שיוסף היה הסנדק''הסנדק א

  

  . שיש מקור מן התורה לסנדקאות על הברכייםחזינן
  

מנהג בישראל ל ''וז ז''ב הלכות מילה סימן ק"ח ספר אור זרוע באיתא
 ,שהאחד נעשה בעל ברית לתינוק הנימול ותופס אותו על יריכיו

ל " בשוחר טוב במזמור החזק מגן וצינה אנןהג זה דאמריוסמך למנ
 בראשי אני ,ל אני משבחך בכל אבריי"ה מה אתה עושה לי א"הקב

 אני נעשה יברכ' ת לא תקיפו פאת ראשכם וכו בשערו,קודה בתפלתי
 היינו שתופס תינוק הנימול על ,סנדיקניס בילדים הנימולים עליהם

  ח"וקח סימן קבספר הרכ "כו ,יריכיו כשמלים אותו
  

מנהג בישראל שהאחד שנעשה ' ק ג''סהלכות מילה  ל"מהריוכן כתב ב
וסמך לאותו מנהג , בעל ברית לתינוק לתופסו על ירכו להמול

 אמר 'ה ב''תהלים לדאמר בשוחר טוב דכתיב החזק מגן וצנה 
בראשי אני , ה מה שאתה עושה לי אני משבחך בכל אברי"להקב
 בירכי אני עושה סנדקים ,קיפו בתפילין בשערי לא תדהקו

  .לילדים הנימולים
  

 כתב ה ''ד סימן רס''א יור"מובא ברמ 'הלכה ה' הלכות מילה פרק ג הגהות מיימוניותוכן ב
זה שחומדין ומתאוין לאחוז התינוק בשעה שנימול על הברכים ולהיות 

 יש לזה סמך לדבר במדרש שוחר טוב בפסוק כל עצמותי ,בעל ברית
ה אני משבחך בכל איברי ומקיים בהם "דוד לפני הקבתאמרנה אמר 

  .עד ברכי אני נעשה בהן סנדיקום לילדים בשעת מילה' מצות וכו
  

 כשעושים ברית מילה לאדם מבוגר האם שייך בזה יש לחקור
סנדקאות או דילמא כיון שאין מניחים אותו על הברכיים לא 

  .שייך בזה ענין סנדקאות
  

כתב ול ''נשאל בשאלה הנ ט'' סימן רי' חחלק ת שבט הלוי"שוהנה ב
 דסנדק ה ונקל"ט ד" קנמןח סי"ראו תם סופר חת''פ מה דכתב בשו''דע

 דבלי ספק , חדא דהוא המסייע בפועל למוהל,התרתי אית בי
 נח ה התינוק מונח על השולחן או כסא ומטה לא הייהשכשה

אבל עוד מעלה אית , י תפיסת הסנדק" כמו שהוא על כךלהמול כ
אבל עיקר העיקרים , י החזקתו ברגליו" בחינת מזבח עהבי

, בכוונתו של סנדק עוזר למצוה ובעל ברית ושושבין להנימול
ועיקר כוונה זאת מתקיימות גם אם עומד על ידו ומחזיקו באהבה 

וראיתי , בשעת הברית להשקיט רוח הנמול ולעזור בזה להמוהל
 זכרון ברית פר מביא מסה"ה סוף אות ק" רסמןסיבספר הברית 

נים דמנהג רומי שאין הסנדק יושב אלא מניחין את התינוק ולראש
סנדקין עומדים ואוחזין את רגלי התנוק מימינו ' וב, על התיבה

י "ואעפ, כ"ומשמאלו ומוהל באמצע ועושה מלאכתו בזריזות ע
דאנחנו מחזיקים במנהג להחזיקו על , שאין מנהג זה מקובל עלינו

מ אם "מ, ק כדמות מזבח" במדרש ובזוהברכיו דוקא כמבואר
 הכ שדעת מנהג זה הי"נראה ג, ל נכונה" הנפרהעתקה הזאת של ס

דענין החזקת הנימול תרתי חתם סופר  מרן הה שכתבנבנה על מ
 והעיקר להיות לו עוזר ושושבין בשעת המילה וזה הפרט ,האית בי

  . יכול להתקיים גם אם אינו מחזיקו על רגליו
  

 כלל י אפשרי שלפי המציאות א" אעפ:ון דידןידוהשתא בנ
 עצם כוונת סנדקאות שושבינות ל מקום מכ,להחזיקו על ברכיו

ולהיות בעל ברית שלו להחזיקו בידיו באהבה בשעת הברית 
כ יש לו דין ''א, ל יכול להתקיים גם בנידון זה"ולהשקיט רוחו כנ
  . סנדק לכל דבר
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   בברית האם עדיף שהסנדק המחזיק את הילד

  ?ברכותהקנו גם בשעת ייחז

ונראה דלכך ל '' כתב וז'ט עמוד ב''סנהדרין פ תורת חייםהנה בספר 

 ואין נותנין אותו ,נוהגין ליתן כוס יין של ברכה לשתות לסנדק

 לפי שהעולה טעונה ,לתינוק כדרך שנוהגין בכוס יין של קדוש

יון  וכ,נסכים שהיו מנסכין יין על גבי המזבח בשעת ההקרבה

 לכך נותנין , והסנדק דומה למזבח,שהילד דומה לקרבן עולה

 דהוה ליה כמנסך יין על גבי ,כוס יין של ברכה בגרונו של סנדק

  .המזבח
  

כתב דלפי דברי ' ק א'' סה''יורה דעה סימן רס רבי עקיבא איגרבהגהות ו

דדוקא הסנדק המחזיק הילד על ברכיו התורת חיים נראה 

  .כ בשעת הברכה וישתה מהכוס יין"קנו גבשעת המילה הוא יחזי
  

: א'' העיר על דברי הרע' סימן ק'יורה דעה חלק גת אגרות משה "שווב

ג המזבח כשישתה "ה נחשב כנסכים ע" דה,נראה דלאו דוקאד

דהא הנסכים ,  אף שיחזיקו אחר בשעת הברכה כמנהגנו,הסנדק

ג המזבח גם אחר שכבר הוקטרו האברים דלא מצינו "ניסכו ע

יהיה קפידא שדוקא כשעדיין האברים קיימין ינסכו היין דאף ש

שבקרבן התמיד שתיכף אחר העלאת האברים על המזבח 

הקריבו המנחה והחביתין ואחר זה נסכו היין שעדיין מסתבר 

מ בשאר קרבנות לא מצינו סדר זה "מ, שלא נתעכלו האברים

והרבה פעמים הקטירו האברים בלילה והנסכים הא הקריבו 

והיה , ם דהנסכים הבאים עם הזבח אין קריבין אלא ביוםביו

, ג המזבח"נמצא בהכרח שהנסכים ניסכו כשלא היו האברים ע

ח ליתן להסנדק לשתות אף אחר "כ איכא הטעם של התו"וא

דיש , שנטלו ממנו התינוק לכבד בהחזקתו בשעת הברכה

כ כל זמן שעוסקין "להחשיב להסנדק כמזבח לתינוק זה אף אח

ח שיחזיקנו הסנדק גם בשעת "וכוונת התו,  מצות המילהבענין

 ודלא כאותן שנוטלין את הילד ,ח"הברכה הוא כדמסיק שם התו

מן הסנדק לאחר שנימול ונותנין אותו לאדם אחר להחזיקו 

בשעת הברכה והוא שותה כוס של הברכה דאיהו לאו מזבח 

היינו דאותן האנשים חשבו שהמנהג ליתן לשתות , יחשב

ק מטעם שנחשב כמזבח איכא גם על זה שמחזיק את להסנד

התינוק בשעת הברכה וזה כתב שהוא טעות דאיהו לאו כמזבח 

כ "וא, נחשב דרק הסנדק שהחזיקו בשעת המילה נחשב כמזבח

איכא הטעם ליתן להסנדק לשתות אף אחר שנטלו התינוק 

א משמע קצת דמצריך לשתיה דוקא "ואף שבלשון הרעק, ממנו

 אין הלשון מדויק כל כך ,ק הילד גם בשעת הברכהשהסנדק יחזי

  .  הוא משמע כדפירשתירת חייםדבתו
  

לפי דברי הרבי עקיבא אייגר אפשר ליישב קושיית : מעדני אשר

 ח''ח סימן קנ''ת חתם סופר אור''שו, א''ק י''ה ס''ד סימן רס''א יור''הגרהאחרונים 

דקשה , מעשרתשסנדקאות ד ''ד סימן רס''יורא ''ברמעל הא דאיתא 

שהרי הרבה אנשים , דהרי במציאות אין אנו רואים את זה

ל אתי שפיר ''ולפי הנ, משמשים בסנדקאות ואין מתעשרים

דאפשר סגולת העשירות של סנדקאות זה רק כשיש לו את שני 

ע תרצתי בעוד ''ובמעדני אשר פרשת ויחי תש, הסנדקאות בעמידה ובישיבה

  .כמה אופנים
  

סימן ד ''יור א''דהרמ: הכוס במילה אינו דבר ברורובענין מי ישתה 

והוא , שתה מהייןמביא שיטת בשם הראשונים שהתינוק י ה''רס

ך '' ובשט''ם שיק סימן ל''ת מהר''ובשו, א שם''עיין בגר, סובר דהסנדק שותה

 כתב ובכל המקומות שהייתי אין נוהגין כן אלא ד''ק י"ס שם

  .ן בפתחי תשובה שםויעוי, נותנים לשתות לנערים קטנים

  האם בברית מילה יש ענין לברך את התינוק 

  ?שיהיה כאפרים ומנשה

 ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר 'ח כ''מבפרשתן 

  .ישימך אלהים כאפרים ומנשה
  

 ברי יברכון בית ישראל ית ינוקא  בפרשתן כתבתרגום יונתןוב

  .ביומא דמהולתא
  

יכן ההכרח דהפסוק מיירי ביום ובפירוש יהונתן הסביר מה

ר זעליגמן שדיוקו מביום ''ומביא ששמע מהגאון מהר: המילה

וכותב , משמע לן ביום דמהולתא שהוא יום מיוחד, ההוא

דמיותר דהוה ליה למימר " ישראל"דלעניות דעתי דדייק מלת 

גם הוה ליה , ובודאי יהיה ישראל ולא נכרים, בך יברך סתם

כ ''א, אלא דקאי אתינוק ביום מילה, למימר כן יברכו ישראל

שרוצה , ומיושב נמי שאמר ישראל, אתי שפיר דאמר בלשון יחיד

  .'לומר ביום המילה שאז נעשה ישראל בהכניסו לברית יברך וגו
  

ל ''כתב וז: ל''וכן במושב זקנים לבעלי התוספות על פסוק הנ

, היכן מצינו מנהג זה שיברך כל איש את בנו כאפרים וכמנשה

אומר לו יהי , מתרץ שאנשי מזרח עושים כן כשמלים את בניהםו

פירושו אפרים הוא , רצון שתהיה אח לשבעה וגם לשמונה

  .ומנשה הוא שמיני בקרבנות חנוכה המזבח, שביעי
  

יש נוהגין לומר בסוף  כתב 'ק ה''סה ''יורה דעה סימן רס ברכי יוסףוכן ב

אומרים , של אשר קידש ידיד מבטן שאומרים בבריתהברכה 

 וכן ,וקיים בו מקרא שכתוב ישימך אלהים כאפרים וכמנשה

הוא בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל פרשת ויחי בפסוק 

ברי יברכון ית ינוקא ביומא דמהולתא ' ויברכם ביום ההוא וכו

  .'כאפרים וכו' למימר ישוינך ה
  

יונתן איתא בתרגום  ט''ק ל''סמסכת חולין פרק נר מצוה  ה"שלוכן כתב ה

',  בך יברך ישראל לאמר וגו'ח כ''פרשת ויחי בפסוק בראשית מ

  .'יברכון בית ישראל ית ינוקא ביומא דמהולתא למימר וכו
  

מדוע דווקא ביום המילה יש ענין לברך ברכה זו : יש להקשות

וכן בכתב , וכן בתפארת יהונתן, כך מקשה בחתם סופר בפרשתן, ולא בשאר ימים

  .אמרי נועםוכן ב, סופר בפרשתן
  

  : איכא כמה תרוצים

כמו שרצה לעשות ,  משום דביום המילה הוא סכנה מעין הרע.א

על כן יברכם ביום המילה שיהיו כאפרים ומנשה שאין , בלעם

  .כך כתב בתפארת יהונתן בפרשתן, עין הרע שולט בהם

 אחר שכבר גדל הבן אז אי אפשר לברכו להיות או כאפרים או .ב

צליח בתורה אין בחירה על הרוב אלא כמנשה מאחר שלא ה

רק בשעת חינוך יש , להיות כמנשה שהיה עוסק בצרכי הבית

והיינו ביומא דמהולתא אז התחלת החינוך , לברכו כן

כך תירץ בכתב , שמכניסו תחת כנפי השכינה את יתברך בברכה זו

  .סופר בפרשתן
 אליעזר ו מובא בהגהות רבי''סימן תטפ מה שכתב בעוללות אפרים ''ע. ג

 דבזמן שהילד בוכה מיסורי המילה עולים א''ל ע''גוטמאכער שבת ק

וזה מה , כל התפלות בלי שום מניעות והוא עת רצון לתפילות

שאמר יעקב אבינו בך יברך ישראל ביום המילה יברך כל אחד 

כי עת רצון היא , מישראל את בניו שיהיו כאפרים וכמנשה

ל בספרו בית ''ון הצדיק רבי ישראל טוסיג זצכך תירץ זקיני הגא, שיחלו הברכות

ב הבאתי בשם הפוסקים דיון האם ''ובמעדני אשר פרשת יתרו תשע, ישראל פרשת ויחי

  .בשבת מותר לבקש בקשות בעת בכיית הילד



  י יין אדום או לבן ''האם המכבס בגדו בשבת ע 

  ?חייב משום כיבוס

   .סותה ובדם ענבים  כבס ביין לבושוא'' יט''מ פרשתןב
  

  .ל משמע דשייך כיבוס ביין''הנה מפסוק הנ
  

אין מוסרין  ב''ק ק''וכן ב, 'מ א'' ע'סוכה מ' מהא דאיתא בגמוכן משמע 

 לכבוס בגדים ביין של י''ופירש רש, סהיפירות שביעית לכב

  .שביעית
  

 והסוחט בגד  כתב'א עמוד א''שבת קין "חידושי הרמבובאמת ב

 נמי בכל שמכבס בין במים בין  והוא,תולדת צובע כדרך מלבן

  .סהי לאכלה ולא לכב'ב א"ק ק"ב 'בגמ נןביין כדאמרי
  

 שאסור לסנן 'ק י''ט ס''אורח חיים סימן שיל ''מהא דקימ: יש להקשות

וקשה דאם נאמר ' אבל יין ושאר משקים מותר וכו, מים בסודר

שיש כיבוס ביין מדוע שלא יהא אסור לסנן יין בסודר משום 

  .כיבוס
  

  :יכא כמה תרוציםא

דביין אדום דווקא מותר ,  יש לחלק בין יין לבן לבין יין אדום.א

כ ביין ''משא, לסנן שבזה אינו שייך כיבוס דהויא דרך לכלוך

, כ''ח סימן ש''ז אור''כך כתב בט, לבן דווקא שייך כיבוס דאינו מלכלך

  .ט''מובא במשנה ברורה סימן שי

מהא , ז'''הקשה על הט ג''ן עסימ אורח חיים ת יהודה יעלה"שווב

 ,ל כבס ביין לבושו"ת'  ושמא כוב"א ע"כתובות קי' דאיתא בגמ

חזינן דשייך כיבוס ' ל ודם ענב כו"ושמא תאמר אינו אדום ת

 מדכפל ,ז"אמנם אדרבה מקרא זה מוכח כהט, אף ביין אדום

 כבס בדם ענבים ויא ליה למימרהענין במלות שונות דה

 כבס ביין לבושו ביין לבן כרחךל  אלא ע,לבושו וסותה

 ובדם ענבים הוא יין אדום סותה פירוש שתייה ולא ,קאמר

ל ושמא תאמר אינו "ס בכתובות הנ"לכביסה וכדדרש הש

ם  וא,י שהיין מסית את השיכור"ל סותה פירש רש"מרוה ת

אין מקרא יוצא מידי פשוטו וסותה פירש ד תמצי לומר

 לבן ואדום גם שניהם  נמי ניחא מדחלקם הכתוב יין,כסותו

פ " וה, אבל חלקם גם כן בחילוק בגדים,אכביסה קיימו

 ובדם ,ל ביין לבן לבושו הוא בגד לבן"הקרא כבס ביין ר

ש מדוע אדום "ל יין אדום סותה הוא בגד אדום כמ"ענבים ר

ל ושמא תאמר אינו אדום "ללבושך ובגמרא דכתובות הנ

 עלה ושמא ע דהא סיים"צל' ל ודם ענב תשתה חמר כו"ת

ל "ל תחלה קרא ת"כ צ" א,ל סותה"תאמר אינו מרוה ת

  . ובדם ענבים

דהכוונה של כבס : וכותב דלפי מה שפירש הרשבם בפרשתן

לאחר שבצרו הענבים ודורכין אותן בגיתות ביין לבושו ד

 מדוע אדום יבכדכת, מתלכלכין בגדיהם בדריכת היינות

, שי אגאלתישם וכל מלבו' ללבושך ובגדיך כדורך בגת וכת

  .ל אתי שפיר''לפי הנ

רבי אליהו מזרחי פ מה שכתב ב'' נראה לתרץ ע:מעדני אשר

 כי ,כבס ביין לבושו כל זה לשון רבוי ייןל ''ל וז''על פסוק הנ

  .ל אתי שפיר''לפי הנ, אין דרך לכבס הבגדים עם היין

לכאורה ביין אדום ד :ז'' תמה על הטכ''סימן שאליה רבה וב

  . בתהילה לדוד מה שתירץיןעי, הוי כצובע

 דמסננין ינןהא דפסק, בשאר משקים מלבן כשסוחטדאף  .ב

היינו דלא חששו לסחיטה שאינו רגיל , בסודרין אפילו יין

או משום שהוא דבר  א''בת קיש' ש תוס"לסחוט ממשקין כמ

 א"רעד קלו ע' ט סי"דף לוכן מבואר בספר יראים , שאינו מקפיד

, קים כשסוחט אסור משום ליבוןדיין ושכר ושמן ושאר מש

כך ,  שאינו מלבן אף יין פסקומיהו בשעת שרייה כל הפוסקים

  .א''א שבת קי''ועיין בריטב, כ''כתב באליה רבה סימן ש

  פניני מעדני אשר בעניני סנדקאות
  מתוך ספרי מעדני אשר

  ו''לך תשס  ?האם אפשר לכבד גוי בסנדקאות

  א''תזריע תשע  ?האם אפשר לכבד בחור או ילד בסנדקאות

  ב''ויחי תשע  ?האם אונן יכול להיות סנדק

  ע''ויחי תש  ?מדוע אין רואים שהסנדק מתעשר

  ?מי שיש לו אפשרות או להיות מוהל או סנדק מה חשוב טפי
  ע''ויחי תש

  ו''לך תשס  ?האם הסנדק מותר לו להיות נמי המוהל

  ע''ויחי תש  ? אחד כמה פעמיםהאם מותר לכבד רב

  ע'' ויחי תש ?האם לרב יש איסור ליטול כמה פעמים סנדקאות

מדוע צריך בברית לכבד סנדק צדיק הרי מוחלין לכולם את 

  ב''פנחס תשע  ?העוונות וכולם צדיקים

  ב''תזריע תשע  ?סנדק האם סנדק מותר לעשות מלאכה ביום שהוא

  
  מדור משיב כהלכה

  ברוקליןא "י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"מדור זה נודב ונערך ע

ויקרא יעקב פסחים דף נו עמוד א '  בגמ.בני יעקב אמרו שמע ישראל] א
ביקש יעקב לגלות לבניו קץ . אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם

שמע : אמרו לו בניו' וכו: אמר. לקה ממנו שכינהונסת, הימין
 כך אין -כשם שאין בלבך אלא אחד .. אחד' אלהינו ה' ישראל ה

ע איך אמרו לו את שמו ישראל הרי "וצ. 'וכו. בלבנו אלא אחד
  .אסור לבנים לומר את שם אביהם

. זבולון לחוף ימים ישכון . שותפות יששכר וזבולון בשאר מצוות] ב
זבולון יוצא , זבולון בצאתך ויישכר באוהלךי שמח "וברש

' ד סי"ע יו"וכבר הובא בשו, בפרקמטיא ויישכר עוסק בתורה באהלים

והנה מצינו זו רק במצוות , לעניין שותפות יששכר וזבולון. רמו
האם גם במצוות אחרות שייך עניין זה כמו חסד ומצוות , ת"ת

ת "צוות תי שמשלם יהיה לו חלק במצוה או שרק במ"אחרות שע
  .בלבד שייך שותפות של יישכר וזבולון

שמצוה לקיים , רנב' מ סי"ע חו"בשול "הנה קי. מצוה לקיים דברי המת] ג
כ י שלתמוה "וא, ולכן צריך לקיים צואתו של מת, את דברי המת

ט הוצרך יעקב חהשביע את יוסף שיקיים צואתו והרי גם בלי "מ
  . שבועה היה חייב לקיים צואתו

.  בני הם אשר נתן לי אלוקים בזה.ם של הקידושין של יוסףהעדי] ד
ע "והנה צ, ל"י הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה עכ"כתב רש

כ איך קידשה יוסף הרי "וא, הרי בכל קידושין צריך שני עדים
  . במצרים לא היו עדים כשרים

 ,והעליתם את עצמותי מזה. י"ל לאר"לעלות נפטרים מחו] ה
 איתא רבי בר קיריא ורבי לעזר הוון מטיילין ג"ט ה" פכלאיםבירושלמי 

באיסטרין ראו ארונות שהיו באין מחוצה לארץ לארץ אמר רבי בר 
קירייא לרבי לעזר מה הועילו אלו אני קורא עליהם ונחלתי שמתם 

 ותמוה לפי . תבואו ותטמאו את ארצי במיתתכם,לתועבה בחייכם
ל לקוברם איך ביקש "רבי בר קירייא שאסור להעלות מתים שבחו

י וכן יש לתמוה איך הותר להעלות את "יוסף שיעלהו להקבר בא
  .י"יעקב ושאר השבטים לקבורה בא
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  כללי השתתפות
  . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1
כך שכל מי , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

  .שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
, הזוכה ייבדקו תשובותיו, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

  .תקבלו אך ורק תשובות מפורטותי
  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
 או 077-5558617קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

] 3154010-057פים בטלפון לברורים ופרטים נוס[ com.gmail@1000s.meirבמייל 

כ נא לציין בתחילת "כמו. נא לציין שם וטלפון על התשובות
  .המכתב על כמה שאלות השיבו

להקפיד על כתב , השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים
כתב לא . ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס

  .ברור לא יכנס להגרלה
 שבט'  ראשון ב ניתן לשלוח עד יוםבתטתשובות לחודש 



  
  

æ ãáëì ãëðì áåéç ùé íàäåð÷  
åðé÷æ ãáëì ãëðì áåéç ùé íàä úåëéøàá íúðãù äî.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
 úéðåîéî úåäâä éøáãî øéòäì ùéäà ìàåîù úéáá àáåî''è÷ ïîéñ ò''ñ å''è ÷'' æ úìì÷îä äùàã

ìòáä éðôá ìòá ìù åðé÷æ ,òà''åðé÷æ ìù åãåáëá áééç ìòáä ïéàã â ,î'' äðéã î
äùøâì áééçå åéðôá åãìåé úìì÷îë ,åðé÷æ ãáëì áééç ïéàã ùåøéôá áúëù éøä .  

  

èéìù ïåì÷ùà øéàé áøä'' à÷øá éðá  
åðé÷æ ìò ùéã÷ øîåì ãëðì áåéç ùé íàä íé÷ñåôä íùá íúðãù äî , éôìã øéòäì äàøð

áä áúëù äî'' çøåé''ø ïîéñ ã'' îäùäáà ãåáëì úåãò ïéá ìãá , úåãò ïéðòìã àø÷ ïì éìâ
íéðá ìò úåáà åúîåé àì ,íéðá éðá àìå à÷ååã íéðá ,àø÷ âìôúéàã àîòè øúá ìéæå ,

ãåáë ïéðòì ìáà ,áéúë êéáà úà ãáë , åéçà åìéôàå åéáà úùà åîà ìòá ïðéáøîå
ë ìåãâä''ùîî åéáà àø÷ð àåäã åéáà éáà ù.  

  

èéìù ìàðúð åäéìà áøä'' àäôéç  
éç ïáäã íéðåøçà íùá íúàáäù äî àéåäã ïåéë åúìì÷ ìò áééçå áàä úà ÷ø ãáëì áé

á÷ä íò óúåù''ä ,àùî''àáñä ë ,áäã øéòäì ùé'' çøåé''åñ ã''ø ñ'' î ììëá åð÷æ íâù áúë
úåôúåùä.  

  
åîùá åðé÷æì àåø÷ì íãàì øúåî íàä  

åîùá åðé÷æì àåø÷ì ãëðì øåñéà ùé íàä íúðãù äî ,ã íúáúëå äî éôìãùá àúéà'' ò
øåé''ø ïîéñ ã''îñ ''á ÷ 'áà àøåî íòèî àåä åîùá åéáàì àåø÷ì àì øåñéàäù , íåùî àìå

ãåáéë ,à''øîåì ùé ëåð÷æ ãåáëá íãà áééçã úåèéùì åìéôàã êééù àì äæ åðé÷æáã  ,ä'' î
ãåáë ,åðé÷æ ìù àøåîá íãà áééçù åðàöî àì àøåî ìáà ,áã íúàáäååù" áéöé éøáã ú

÷ ïîéñ øæòä ïáà ' áúëã øùôà åéáà éáàìãåîùá åàøå÷ì éøù.  
  

äøä''èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  
 äøåú éù÷áî õáå÷áù ïééöì ùéë õáå÷''ò à''éù î'' áéøâä íùá áúë''öæ áéùééìà ù'' ì

òàã''àøåî éðéã ïéàå  ãåáéë éðéã ÷ø ùé åéîçáù ô ,î''íîùá íäì àåø÷ì øåñà î ,
îùá àåø÷ì àìùã íåùîíãåáëá áééçå íäì ãåáë íâ àåä í.  

øùà éðãòî : úìåñ úçðîä éøáãîì äåöî'' âïë òîùî àì , øúåî ìåãâä åéçàã áúëã
åîùá àåø÷ì ,àøåîìå àìå ãåáëì ÷ø éáøúà àì ìåãâä çàã íåùî , àéåä àìã ïðéæç

åîùá àåø÷ì àìù ãåáéë ììëá.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
åðé÷æ åãåáëá íãà áééçù íòèìã íúù÷äù äî ,íéðá éðáã íåùî àåä úåèéù äîëì ,

íéðáë ïä éøä ,à'' åîë åîùá åðé÷æì àåø÷ì ãëðì øåñéà ùéù øáúñéî äæ íòè éôì ë
åéáàì àåø÷ì øåñàù , àì äæ íéðáë íä éøä íéðá éðá ïðéøîàã åìéôàã øéòäì äàøð

ù àì äæ äùåøéá éàãåá éøäã éìéî ìëìêéé ,à''æçì øñîðù äî ÷ø ë''à ì''ðä éôì ë'' ì
äù÷ àì.  

  

íéëàìîä úà åðà íéùøâî éëå úáù ìéìá íåìùì íëúàö íéøîåà êéà 
 úáù úôñåú øôñ íùá íúàáäù äîñø ïîéñ'' á ìéì úåøéîæá ÷çî ãçà ìåãâù áúëù

íéëàìîä úà ùøâîù åîë àéåäã íåìùì íëúàö çñåðä úà úáù , éøòùáã íúàáäå
åùú äáñø ïîéñ'' áçñåðä úà áùééì áúë , ì÷ùä úéöçîá ïëåøåà''ñø ïîéñ ç'' á ïéàã áúë

êúàöá äúà êåøá êàåáá äúà êåøá êøã ìò àåä éë íåìùì íëúàö ÷åçîì ,òàå'' â
äúò íéëàìî úàéöé ïéàù ,î''äéäéùë äàéöéä ïîæ ìò íåìùì íëúàö øîåà î.  

 
èéìù ãìôðøéã éáö íäøáà éáø íñøåôîä ïåàâä'' àú ùîù úéá àæìòá úéø÷ áø''à  

äøä íùá ìáå÷îã ïééöì äàøð''éæ ïéæåøî ÷'' úãåáòá åàð÷é àì íéëàìîäù éãëã ò
íåìùì íëúàö íäì  íéøîåà íéëàìîì àìå éìàøùéä íãàì ÷ø ùéù äìéëà.  

  

äøä''èéìù ïéâåáìò ïîìæ äîìù â'' àíéìùåøé  
á ãåçé àåä úáù úãåòñù ÷åãö éáøî éúéàøã ïééöì äàøðá÷ä ïé''ìàøùé ììëå ä ,

íù úåéäì úåùø ïéà íéëàìîì åìéôàå ,íåìùì íëúàö íéøîåà ïëì.  
  

èéìù ìôà òùåäé áøä'' àáç úåãñåî ùàø''íéìùåøé ã  
ì äîì ìàåùù ìàåîùî íùá íòô éúéàøã ïééöì äàøðî íëúàö íéøîåà íéëàì

ôùåàìå íåìùìéíåìùì íëúàö íäì íéøîåà àì íòô óà äëåñá ïéæ ,ù õøúîå êàìîì
 ùã÷î åúåùòì íéöîàîä úåøîì ìåáñì äù÷ äæ ùðà øá ìù éèøô úéáá øàùäì

èòî ,àùî''ôùéàä äùåã÷ äåöî äæù äëåñá ëé ïëìå ïîæä ìë úéáá íù íéùéâøî ïéæ
íåìùì íëúàö ãéâäì êøåö ïéà.  

  
äùë úî ìù åðéò úà øâåñù éîàåçöåø íåùî ïéã úéáá äúéî áééç íàä ññåâ   

é÷ã àäá íúø÷çù äîî'' ìúáùð÷ ''ò à''á î'úáùá úîä úà ïéîöòî ïéà  , íò ìåçá àìå
ùôð úàéöé,ùôðä úàéöé íò íéöòîäå ,íéîã êôåù äæ éøä  , êôåùë ùîî àéåä íàä

ïðáøãî àøåñéà ÷ø àéåä àì àîìéã åà âøäð äàøúäå íéãò äæ ìò äéä íàå íéîã ,
äæá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäå.  

  

äøä'' äèàø ïäëä ìàéçé äùî âèéìù'' àíéìùåøé  
øâäî íéàôåøì äøåú éøåòéù øôñáã ïééöì äàøð'' ïééèùøáìéæ éâ ÷ìç 'ø ïîéñ'' â çéëåä

îñä éøáãî'' ÷ô ïîéñ'' áøä éùåãçáå'' ï íù úáù êôåù åìéàë àåä éøä õîòäîù åáúëù
íéîã ,íéîã êôåù åìéàë àìà ùîî íéîã úåëéôù åæ ïéàù òîùî ,åùî àéáäå'' ú

øåé äùî úåøâà''ã á ÷ìç 'ò÷ ïîéñ''á óðò ã' àåä ïéà íéîã êôåù äæ éøä äðùîá áåúëù äîã 
éòå íéîã êôåù ìù ùùç àìà äâéøä éàãå'' éðåéìâ ìù åéúåéàø ìò ÷ô÷ôù äîá ù

ùä''íúàáäù íéàøéä øôñî ñ.  
  

èéìù âøáðéèù äîìù áøä'' àùîù úéá  
 êãå÷éô êøãá áúëù äî ìò úìåñ úçðîä íùá íúù÷äù äîì äùòú àì''ã ã ' íéöòîäã

äàøúäå ãéæîá øáò íà óà áééç åðéà úîä ïéò ,øåèôã äôéøèä úà âøåäî òøâ àìã ,
äæî ìåãâ äôéøè êì ïéàå ,îâá àúéàã àäî äù÷ã 'ò ïéøãäðñ''ò ç'' à ññåâä úà âøåääã

áééç ,èåòéîä ïî àåäù øùôà äúéîì ïéññåâ áåøù óàù ññåâ éðàùã áùééì äàøð ,
æçì íé÷ äôéøè ìáà'' ìúåîé éàãåáù ,øåèô åâøää ïëìå , úàéöé íò åðéò íéöòîä óàå

äôéøè øãâá éàãåá àåä éøä ùôðä ,åúâéøä ìò áééç åðéàå.  
  

èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
òøá àáåî íéãéñç øôñäîù øéòäì äàøð''øåé äãåäé íçì úéááå à''ìù ïîéñ ã'' è

 ùé íà åîå÷îî ññåâ ïéæéæî ïéàù óàù áúëùúéáá åúåà ïéçéðî ïéà ä÷éìã , òîùî
ùîî íéîã êôåù àåä ïéàù øáåñ àåäù ,ìàù''ä÷éìã ùé íà åàéöåäì øúéä äéä àì ë.  
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