
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  עבירות החמורות ' קטן שכופים אותו לעבור על ג
  ?האם צריך ליהרג על זה

  .בביתך ובתנוריך ובמשארותיך ובאו ועלו 'שמות זבפרשתן 
  

מסרו עצמן על יראו חנניה מישאל ועזריה שמה  ב''ג ע''פסחים נ 'איתא בגמ
ומה ,  נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים,קדושת השם לכבשן האש

  ובאו ועלובפרשתןצפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו 
 אימתי משארות מצויות אצל תנור הוי ,בביתך ובתנוריך ובמשארותיך

אנו שמצווין על קדושת השם על אחת כמה , אומר בשעה שהתנור חם
רי בענין הקושיא איך למדו חנניה מישאל ועזריה שחייבים למסור את הנפש מהצפרדעים ה, וכמה

  .א'' עיין במעדני אשר פרשת וארא תשע,להם היה ציווי מיוחד
  

העבירות החמורות '  קטן שכופים אותו לעבור על אחד מגיש לחקור
האם צריך ליהרג אל זה ולא לעבור או דילמא כיון שקטן פטור מכל 

  .המצוות אינו חייב ליהרג על זה
  

חקר לענין קטן אם חייב ג ''ה על סימן שע''ד סימן קמ''יורת חקרי לב ''הנה בשו
ואם בא למלוך אם משיאין לו עצה , עבירות הללו' למסור נפשו בג

שיהרג ואל יעבור או דילמא כיון שאינו חייב במצוות אין אומרים לו 
  .שיהרג ולא יעבור והאריך בזה

  

ומשיאין לו עצה ,  דגם בקטן שייך הדין שיהרג ואל יעבור:ומסיק לדינא
אפילו הכי הדין , פ דליתה בעשה דקידוש השם''עדא, שיהרג ולא יעבור

  .הוא שיהרג ולא יעבור
  

 בחנה ושבעה בניה שבקשו ב''ז ע''גיטין נ'  מהא דאיתא בגמ:ומביא ראיה
וליכא לדחות דכולם היו , מהם לעבוד עבודה זרה ולא רצו והרגו אותם

 דהניקתו להצעיר קודם 'א נ"איכה פמדרש רבה גדולים דהרי איתא ב
חזינן דאף קטן מחויב , חזינן דהיה לה גם בנים קטנים, נפשושמסר 

' ה בכל אחד מג''כ ה''א, ליהרג כשכופים אותו לעבוד עבודה זרה
  .עבירות החמורות

  

שרב   ז   ''ד סימן קנ''בבדק הבית יורמהמעשה שהביא הבית יוסף : וכן מביא ראיה
חזינן , שיעבירום על דת אחד שחט תינוקות הרבה בשעת השמד שירא

ואפילו  לשיטת רב אחד שמובא בבית יוסף שחלק , שהם גם מחויבים
אינו מפני שהרג את הקטנים רק משום , על זה החכם וקרא אותו רוצח

אבל בודאי שאמרו לקטנים או שיהרגו או שיעברו גם , שהיה על הספק
  .   זה הרב מודה שבודאי יהרגו ולא יעברו

  

ל נרשם בזכרוני שראיתי ''כתב וזה ''ק כ'' סז''ד סימן קנ''יור ובדרכי תשובה
בתשובות אחד מחכמי הספרדים ושכחתי שם הספר שדן האם קטן 

ומסתמא כוונתו על , עבירות ומסיק שחייב' חייב להרוג עצמו על ג
  .ל''החקרי לב הנ

  

ם "רמב ממה שכתב ה:ובאחרונים כתבו להביא ראיה שאף קטן מחויב
כל בית ישראל מצווין על קדוש השם ל '' וז' אהלכה' הלכות יסודי התורה פרק ה

ם כל '' ומה כונת הרמב,הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל
אלא על כרחך כוונתו לרבות קטנים שגם , מה בא לרבות, בית ישראל

, ם"י הובאו בסוף סדר זמנים על הרמב"בנמוקי מהראכך כתב , הם מצווים של קידוש השם
   .ת קדושיםוכן באמת ליעקב פרש

  

עבירות ' בכל גכתב דה ובביאור יותר "ט ד'' סימן י'חלק ב ת שבט הלוי"שווכן ב
גם קטן נקרא ,  דיהרג ואל יעבורבודה זרה ושפיכת דמים ועגילוי עריות

 בהני ירת הכתובד דכיון דגז"והטעם נלענ, בר חיובא אלא דפטור מעונש
 לפטרו ורצון השם  הרי דלא מהני שום אונס שבעולם,דיהרג ואל יעבור

ט גם קטני ישראל " מה,ה דלא תבא המצוה לבטול בשום מציאות"ב
בכלל ולא מהני להו אונסא דקטנות רק לפטור מעונש לא מעיקר 

ואף דיש מקום לחלק בין אונסא דקטנות , ז"ד וע"ע ושפ"איסורא דג
  .לאונסא דעלמא

  

הגהות  מהא דאיתא ב:יש שרצו להביא ראיה שקטנים חייבים
קדושה מונקדשתם לא שנא דכיון דגמרינן  'ברכות אות ו' ה מהל"פמוניות מיי

, ה הכא''כ ה''א, גם קטנים משמע" ונקדשתי"גדולים ולא שנא קטנים ד
  .ד''ת אמרי כהן סימן ל''עיין בשו
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   מנחת חינוך-מצוות השם 
  מסוגה ראשונה מופת יצירת היא, חינוך מנחת על" השם מצוות "ספר
  ,א"שליט הלברשטאם ברוך שרגא יחזקאל רבי הצדיק הגאון ידי על שחוברה

  .א"שליט מצאנז ר"אדמו מרן ק"כ של בכורו ובנו נתניה אנזצ דקרית הצעיר הרב
 בפאר ומוגש, ם"להרמב זמנים ספר של הסדר י"עפ המצוות ה"ל על נערך והראשון הנוכחי הכרך

  .זמנים ומועדים, על מצוות שבת, הערוך כשולחן, יוקרתית ובאיכות והדר
 ובהם, חינוך המנחת דברי ממוצא הנלמדים, היטב ומנוסחים מתומצתים סעיפים הספר במרכז

 חינוך המנחת דברי את המבאר, הארוך הביאור בא ומסביב, והחידודים החידושים, הדינים פסקי
-יושב לכל חינוך המנחת של תורתו את מנחיל ובכך, ובהיר צח בלשון, נפש לכל השווה בשפה
  .יהודי ולכל אוהל

 דברי עם המצוות מקור, ינוךשש מערכות על מנחת ח, וספיר כנופך בספר שובצו לכך בנוסף
 ונעימה ברורה בשפה והכל, מפורט ערכים מפתח, קטע בכל כותרות, ענינים תוכן, הראשונים

  .מפואר בכלי מפוארה תורה, עיניים מאירת בהוצאה
  .א"שליט וואזנר ש"הגר ומרן א"שליט מצאנז ר"אדמו מרן ק"כ של בהסכמתם מעוטר הספר

  בחרותהמו הספרים בחנויות למצוא ניתן
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  מה היה טענות על פרעה מדוע אינו מוציא 

  ?ה הקשה לבו''את עם ישראל ממצרים הרי הקב

אני אקשה את לב פרעה והרבתי את אותתי ואת  ו'ג' זבפרשתן 

  .מופתי בארץ מצרים
  

כ מה פשעו ''א, ה הקשה את לב פרעה''כיון שהקב: יש להקשות

, וכן בספורנו, ן בפרשתן''כך מקשה ברמב, הרי אין לו בחירה אחרת, וחטאתו

  .וכן ברבינו בחיי
  

  :איכא כמה תרוצים

שאין נחת רוח וגלוי לפני , מאחר שהרשיע והתריס כנגדי .א

טוב לי , באומות עובדי עבודה זרה לתת לב שלם לשוב

שיתקשה לבו למען הרבות בו אותותי ותכירו אתם את 

  .י בפרשתן''כך תירץ ברש, גבורותי

 אי לא אקשה את לבו בודאי :ובשפתי חכמים מסביר כוונתו

וגלוי לפני שלא יעשה תשובה שלימה בלב , שיעשה תשובה

 ופרעניות עליו אז יאמרו הבריות כך ואם אביא מכות, שלם

, ה שמביא פורעניות על מי שחזר בתשובה''מדתו של הקב

לכן אקשה את , והם לא יודעין שאינו חוזר בתשובה בלב שלם

לבו כדי שלא יחזור בתשובה כלל ואז יכול אני להרבות מופתי 

  .להביא פרעניות עליו לעיני כל אדם

נתחייב , רעות גדולות חנםכי פרעה ברשעו אשר עשה לישראל  .ב

כאשר באו בזה פסוקים רבים , למנוע ממנו דרכי תשובה

ן ''כך תירץ הרמב, ולפי מעשיו הראשונים נדון, בתורה ובכתובים

  .וכן ברבינו בחיי, בפרשתן

לפיכך כתוב בתורה  'הלכה ג' הלכות תשובה פרק ו ם"רמבוכן כתב ה

והרע לפי שחטא מעצמו תחלה , ואני אחזק את לב פרעה

נתן הדין , לישראל הגרים בארצו שנאמר הבה נתחכמה לו

לפיכך חזק הקדוש , למנוע התשובה ממנו עד שנפרע ממנו

  .'וכוברוך הוא את לבו 

 כיון שלא שב מרצונו אלא מכח המכות להכי עשה לו כבידת .ג

  .ן בפרשתן''כך תירץ הרמב, לב לספר שמו בגוים

בות לבלתי שוב אליו ה מחזיק ומקשה הלב"אין לומר שהקב .ד

 אלא הכי קאמר אני אחזק את לבו שלא ימות ,אם ירצו לשוב

מתוך מורא ולא ירך לבבו מתוך פחד עד שישתלמו כל 

   .'אבן עזרא הפירוש הקצר שמות פרק זוכן ב ',שמות פרק דכך כתב בחזקוני , המכות

  

  ה ''כשאדם מקבל יסורים ואינו יודע שזה מגיע מהקב

  ?םהאם מתכפר ביסורי

 מחלוקת מהיכן דורשים שיסורים 'מ א''ע'  הברכות 'הנה איתא בגמ

מה שן , רבי יוחנן דורש משן ועין, ממרקים עוונותיו של אדם

יסורין , ועין שהן אחד מאבריו של אדם עבד יוצא בהן לחרות

 שיוצא על ידן שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמה

, נאמר ברית במלח, לחוריש לקיש דורש זאת מברית מ, לחרות

מלח ממתקת את , מה ברית האמור במלח, ונאמר ברית ביסורין

יסורין ממרקין כל עונותיו של , אף ברית האמור ביסורין, הבשר

  .אדם
  

הרי בשן ,  שאם דורשים משן ועין: בין שתי הדרשותמ''נפקוה

וצריך גם , ועין אינו יוצא לחרות אלא אם רבו הכהו ולא אחר

כל , מה שאין כן אם דורשים מברית מלח, מי הכהושיכיר וידע 

  .יסורים שיבואו עליו ממרקים
  

מובא בספר  ל''ק רבי שמשון מאנסטפולי זצ''הרהעל פי זה ביאר 

וגם אני  'ה' ו בפרשתןאת הפסוק  וכן בהר צבי בפרשתן, פנינים יקרים בפרשתן

שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם 

שמצרים אלו אדוניהם , שבני ישראל סברו בריתיואזכור את 

ולא , ולא ידעו שהמכות היתה גזרה משמים, והם הכו אותם

על כך נאמר , ואם כן לא יצאו לחרות, הכירו המכה האמיתי

שכל ,  אזכור גם את הדרשה מברית מלח''ואזכור את בריתי''

  . אפילו אינו יודע מי המכהיסורים ממרקים

  ?ים במקום שיש מיםהאם אפשר לעשות כשפ

  .דמכשפות פשר במים 'ז עמוד ב''סנהדרין ס 'הנה איתא בגמ
  

  .כל מילי מכשפות נבדקין על מים חיים ונמוחין די''וכתב רש
  

מובא במרגלית הים אפרים זלמן מרגליות ' להגאון ר בספר שם אפריםהנה 

לך אל פרעה בבוקר  ו"ט' שמות ז  על הפסוקןפרשתבב ''ז ע''סנהדרין ס

 ,והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך' נה יוצא המימה וגוה

ר יצחק "וכתב ששמע בימי חורפו בשם הגאון המפורסם מוה

, ק"י משמעות הזוה"שאמר עפ, ו"ק אה"הלוי איש הורוויץ אבד

שמה שבלע המטה את מטותם היה לפלא בעיני פרעה 

י כשפים שדבר שאין בו "א לעשות ע"משום שא, והחרטומים

וחשבו שמטה אהרן אינו עץ , היה בולע דבר אחררוח חיים י

לכך נצטווה משה , רק תנין שהפכו בכשפים למטה, מתולדתו

ובזה , עכשיו לקחת אותו המטה שנהפך לנחש ולהכות בו המים

שהרי נבדק על , יתברר שגם המופת הראשון אינו בכשפים

  .המים
  

ויאמר משה לפרעה התפאר ' ה' חבפסוק   בפרשתןמאור ושמשוב

דהנה , לפרשכתב , רק ביאור תשארנה' לי למתי אעתיר לך וגוע

והטעם , ס סנהדרין"מדרך הכישוף שיתבטל במים כדאיתא בש

לזאת יתבטל בעברו במי מקוה , כי הכישוף הוא מצד הטומאה

ה היה רוצה להראותם "והנה משרע', י טהרת מים וכו"טהרה ע

ים כאשר י מעשי כשפ"ולא ע, היתה בם' בחוש המופתי כי יד ה

, אלוקינו' לזה אמר לו למען תדע כי אין כה, חשבו פרעה וחכמיו

המה ומבלעדו בלתי ' ל שתדע שכל הפעולות הללו מעשי ה"ר

רק ביאור תשארנה ולא ', באפשרי שום נמצא שיעשה זאת וכו

כ דעו נא וראו כי "וא, י טהרת המים כדרך הכישוף"יתבטל ע

  .והוא פעל אלה' גדולים מעשי ה
  

והיה אם לא יאמינו  'ט' שמות ד על הפסוק  שמותרשתפ מח משהישבו

ל דשמא יחשבו דהוא מעשה " ר'גם לשני האותות האלה וגו

דבמים , והיו לדם ואז יאמינו' ולקחת ממימי היאור וגו, כשפים

  .כמבואר בגמרא דבודקין במים, כשפים אינם מצליחין
  

' מלכים א הפסוק  עלב''ע' ברכות ט'  על הא דדרשינן בגמ:יש להקשות

 אמר רבי אבהו למה אמר אליהו ענני שתי ,ענני'  ענני הח"י

 רבונו של , מלמד שאמר אליהו לפני הקדוש ברוך הוא,פעמים

, עולם ענני שתרד אש מן השמים ותאכל כל אשר על המזבח

 שנאמר, וענני  שתסיח דעתם כדי שלא יאמרו מעשה כשפים הם

דיש להקשות איך , אחורנית ואתה הסבת את לבם ח"י' מלכים א

 , שם הרבה מיםההרי הי, חיישינן שיאמרו שזה מעשה כשפים

כך , כ לא שייך כאן כישוף כלל''א, שיצקו על העולה ועל המזבח

  . 'מ ב''ע' א בספרו פתח עינים ברכות ט''מקשה החיד
  

 ו שכתבהיינו במים חיים כמ,  דהא דכשפים נפשר במים:ותירץ

" מים חיים"כל מילי מכשפות נבדקין על ד ,ה פשר"סנהדרין די "רש

ועיין , כ כאן דלא היה מים חיים לכן חשש לכישוף''משא, ונימוחין

  .ב מה שהאריך בזה''ז ע''בספר הנפלא דף על דף סנהדרין ס
  

דרב חסדא ורבה בר  ב"א ע"שבת פ 'תא בגמ דאי על הא:יש להקשות

תא רב הונא הוו קא אזלי בארבא אמרה להו ההיא מטרוני

אמרה איהי מילתא אסרתה , אותבן בהדייכו ולא אותבוה

י דאמרה מילתא דכשפים והספינה לא זזה "לארבא פרש

היאך שלטו ' ולכאו, "ממקומה אמרו אינהו מילתא שריוהא

ת עטרת פז חלק "שועיין ב,  והרי עומדת היא על המים,הכשפים בארבא

   .ש מה שתירץ''שהקשה כן עי'  הערה י'הערות סימן ב,  יורה דעה'א



  ?האם מותר לקרוא קריאת שמע נגד צואה קפוא 

  . ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרוש כפיט''כ' טבפרשתן 
  

לפי שהיתה מלאה גלולים ,  לא התפללי אבל בתוך העיר''וברש

דאסור להזכיר שם של , ולא רצה להתפלל במקום הטינופת

עיין , שאר מכות רק במכת ברדובענין מדוע לא יצא ב, ה במקום טינופת''הקב

   .ז חמשה תרוצים''בספר מעדני אשר פרשת וארא תשס

  

 דבזמן הקור ראה לי ונ כתב'ק ב"ב ס''סימן פ מגן אברהםהנה ה

  קריאת שמעשהצואה נקרשת הרבה כאבן שרי לקרות כנגדה

מ בתר השתא " מ, בזמן החוםהכ לקדמות"פ שתחזור אח"אע

הרוטב  ג"טהרות פתא במשנה  מהא דאי קצתן משמע וכ,אזלינן

קרשו , והגריסים והחלב בזמן שהן משקה טופח הרי הן תחלה

חזרו נימוחו כביצה מכוון טהור יותר מכביצה , הרי הן שניים

מ "ומ,  ש"שכיון שיצאת טפה הראשונה נטמאת כביצה יע, טמא

פ שאין בה ריח אסורה דעדיין שם "ע דמשמע צואה כחרס אע"צ

פ שנקרשה " ונפרכת אם כן הכא נמי אף עצואה עליה עד שתזרק

 מידי דהוה ,עדיין שם צואה עליה כיון שיכולה לחזור לקדמותה

פ שאין בה צואה אסור כיון שהיה מתחלה " ישן אעית הכסאאב

חזינן , ע"ג וצ"פ' י עסי"י בשם תר"ש הרב" כמהאסור מן התור

  .ל בספק''דמהגן אברהם מניח שאלה הנ
  

 תמוהים ודברי ד:תמה עליו ט''חיים סימן פאורח  ת חתם סופר"שווב

 חתדבטומאה כיון שנקרש שעה א, כ"ואין דמיונו עולה יפה במח

ה "ואפילו חוזר ונימוח נשאר בטהרתו דמשו,  טומאההפרחה לי

, ה שפיר יועילנו קרישתו"כביצה מכוונת טהור לגמרי משו

מ לאחר " מ,כ צואה אפילו אי נימא דהשתא הוא כאבן"משא

כ נימא "היה נימוח יחזור לקדמותו וזה אין בו ספק אשתמס וי

וכדאיתא , גם עתה בדינו עומד כמו שהיה וכמו שעתיד להיות

   . דהיכא דיכול לשולקן ולהחזירן לכמות שהןא"ה ע"נבמנחות 
  

 כתב דכיון דאיסור להזכיר דבר שבקדושה ב''סימן פע הרב ''ובש

ך להחמיר כ צרי''א, במקום טינופת הויא איסור דאורייתא

  .ל ספיקא דאורייתא להחמיר''משום דקימ
  

 םאחרוניד 'ק א"ב ס''סימן פ פסק במשנה ברורה :ולענין הלכה

 ואף בדיעבד אם קרא צריך לחזור ,הסכימו כולם בזה לאיסור

  . ולהתפלל בתורת נדבהריאת שמעולקרות ק

  
  

  מי שיש לו דפים של דברי תורה 

  ?האם מותר להיכנס עם זה לבית הכסא

ת  נשאל אם מותר ליכנס לביג"תקי' ג סי"ח ז"ת רדב"שוהנה ב

 , והם מונחים בכיס הבגדברי תורה דש בו בכתבים שיהכסא

והשיב דהא מילתא עבידנא עובדא בנפשאי שלפעמים יתנו לי 

 וגדולה ת הכסאשאלה בשוק ואני מניח במצנפת ומכניסה לבי

 מונח ג מצות והוא" רמזי תריש בומזו שיש לי ספר קטן שי

 כדי שיהא ת הכסאלעולם אצלי בכיס הבגד ואני נכנס עמו לבי

  .תמיד בידי לקרות בו בצאת לחוץ
  

פסק דמותר ליכנס  ט"ג סק" ממןח סי"או  מאמר מרדכיפרסן בוכ

, ס לעשות צרכיו אם מונח בכיס בגדו ומכוסה שם"בספר לביהכ

אחר ונכון מ מוסיף וכותב דאבל המנהג להקפיד וליתנן ל"מ

  .ש"יפ כבוד תורה איכא הכא ע"להזהר דעכ
  

 ספרים וכתבים שיש בהן  כתבה''ק כ"ג ס''סימן מ משנה ברורהוכן ב

שמות אם הם בכיס שרי להכניסן ויש אומרים דבעינן דוקא תיק 

   .בתוך תיק

  
  מדור משיב כהלכה

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

  כתוב במדרש רבה שממכת דם העשירו .הנאה ממעשה ניסים] א

ע הרי "וצ, ישראל שאם היה לוקח בלי לשלם היה נהפך שוב לדם

כ "ב שאסור להנות ממעשה ניסים וא"ע' תענית כ' ואר בגממב

  .איך היה מותר להם לקחת כסף

) יז' שמות ז( הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי .מי הכה במכת דם] ב

, אלא אהרן הכה, ע הרי משה לא הכה כי היאור הגין עליו"וצ

  .כ מדוע משה אמר שהוא יכה במטה"וא

איך הותר ,  על דבר הצפרדעים' ויצעק משה אל ה.צעקה בתפילה] ג

ב המגביה קולו בתפילתו "ד ע"למשה לצעוק הרי שנינו בברכות כ

  .הרי זה מנביאי הבעל

  מה הדין יבם שנעלם במים שאין להם .יבם במים שאין להם סוף] ד

סוף האם היבמה הזקוקה אסורה להינשא כמו אשת איש שנעלם 

היכן יש ומ. בעלה או שרק באשת איש מחמירים ולא ביבמה

  .להוכיח לעניין זה

איך יתכן שאדם לא שמר ממונו שלו כראוי ונגנב ממנו . חידה] ה

  .ואיש אחר יהיה חייב לשלם לו את אותו ממון
-------------------------------------------------------------------------------------------  

  כללי השתתפות
  . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אלה אחתאפילו לש, 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

  . ורק תשובות מפורטותיתקבלו אך

  .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

] 3154010-057ן לברורים ופרטים נוספים בטלפו[ com.gmail@1000s.meirבמייל 

כ נא לציין בתחילת "כמו. נא לציין שם וטלפון על התשובות

  .המכתב על כמה שאלות השיבו

להקפיד על כתב ברור , השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים  

כתב לא ברור לא יכנס . וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס

  .להגרלה

  תשובות לכל החודש כולל שבוע זה 

 ג"שבט תשע' עד יום שני בערב גניתן לשלוח 
 



  
  

àöìå ìåîì øåñéà ùé éøä íéøöî úàéöé ìéìá íîöò ìåîì ìàøùé éðáì øúåî äéä êéàêøãì ú  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ì íéøãð''ò à'' á ÷åðéúä úà ìåîì äðëñ ùéã

êøãì åúà úàöìå ,îâá àúéàã àäî äù÷ã 'è úåúéøë 'ò" à íîöò úà åìî ìàøùé éðáù
íéøöîî úàéöé ìéìá ,êøãì úàöì íéãîåò åéä éøäã äù÷å ,ìåîì äðëñ äæ éøäå ,íúöøúå.  

  

 éáø íñøåôîä ïåàâäèéìù ñàøâ úä÷ éàîù'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,åúåà åìîù éøçà åúà úàöì äðëñ àëéà ïè÷á ÷øã , ìîù ìåãâá àìå

åîöò úà ,íîöò úà åìî àì íéðè÷äã éîð éëä ïéàå , àìù íéðè÷ä åéä àì éëä åìéôàå
çñôä úåùòìî íäéáà áëòî íîöò úà åìî ,ìåîìî íéñåðà íéðè÷äù ïåéë , åéäù éôì

êøãì úàöì íéãîåò ,éåàø åðéà ïáä íà àðååâ éàäëå , çñôä úåùòìî áàä áëòî äðéà
ñåúä åáúëù åîë 'ò úåîáé''ã á''íåùî ä.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
õøúì äàøð ,ìàâéì úåëæä íäì äéä àì äìéîä éìáã ,çà øàùéìå'' äéä àì íéøöîá ë

ðëñ àéåäã øùôàäìåãâ øúåé ä.  
  

äáä''éð àéøåì óñåé ïøäà ç'' åúáéùé íéìùåøé àæìòá  
õøúì äàøð ,íéðôåà äîëá , íéøàùð ìàøùé åéä åìéàù íéùøôîä éøáã òåãé äðäã

îä úà íéøáåò åéä øáë òâø ãåò åìå íéøöîá'' äù÷ä ìà íéñðëðå äàîåè éøòù è
íéùéîçä øòùá åðééäã øúåéá àîèäå ,éìùá úàöì àìù ïéãäå íåùî øåñà äìéîì éù

÷æðé àîùù , ÷ôñ äæ ïéã àöîð òâø ãåò íéøöîá øàùéäìå äðëñ éàãå , åéäù éðùä
äìéîä úåëæá ÷ø íéøöîî åàöé íäù ïåéë ìåîì íéáééç ,  øçàî éùéìùäá÷äå'' íååéö ä

êåîñì íéìåëé åéä íéìåëé úøçîì øáë úàöìá÷ä ìò ''íøîùéù ä , åéäù ïåéë éòéáøä
 íéøåîéù ìéì æàéðàù.  

  

äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àíéáìòù  
õøúì äàøð ,êøãä çøåè éðôî äðëñ àéåä äìéâø êøã à÷ååãã ,àùî'' íéøöî úàéöéá ë

 ìéôùî ãèàå íéöå÷å íéøéñ óøåùå íéáø÷òå íéùçð âøåä íäéðôì íéã÷î äéä ïðòä ãåîòù
øùåéî êøãä úà ïäì äùåòå ìôùä úà íäì äéáâîå äåáâä úà íäì ,à''ëéì ë ììë à

äðëñ àéåä àìå êøãá úëìì àçøéè ,òà ìåîì íäì øúåî äéä ïëì''êøãì åàöéù ô.  
  

íåâøú ãçàå àø÷î íéðù àåø÷ì éãë äøåú øôñ àéöåäì øúåî íàä 
 ãçàå àø÷î íéðù úåø÷ì éãë äøåú øôñ àéöåäì øúåî íàä íé÷ñåôä íùá íúðãù äî

íåâøú ,øåñà åððîæáù íé÷ñåô äáøäî íúàáäå.  
  

äøä''îù âèéìù íéåáðâééô ïåò'' àãåãùà  
äøäî ïçìùä øåàéá øôñáã ïééöì äàøð'' àéáîù ÷éðîàé íäøáà íééç ÷òá''éø î'' äøòäá á

é úåà äìèîì'' àæå''äøäî éúòîùå ì''àø ç''éçéù ìâñ î 'ø ãéñçäî åúåøòéöá òîùù '
 ì÷ðøô ãåã íäøáà úîà úôùä ïîæá øåâ éãéñç éáåùçî äéäùúåàøì áðâúäì äëæù êéà úà 

öæ úîà úôùä''å íåéá äøãñä øéáòî ì 'äøåú øôñ êåúî.  
 

äøä''èéìù íèùøáìä ïåòîù â'' àùîù úéá  
äøäã ïééöì ùé''öæ æðàöî íééç éøáãä ÷'' ãçàå àø÷î íéðù äøãñä øéáòî äéä ì

äøåú øôñ íò íåâøú ,áòé øåãéñáå'' õ úáù áøò øéáòî äéä éáö íëçä åéáàù àéáî
äøåú øôñá àøãñä.   

  
ãîäùðîå íéøôàë äéäéù ÷åðéúä úà êøáì ïéðò ùé äìéî úéøáá à÷ååã òå 

 éçéå úùøôá áåúëã àä  ìò ïúðåäé íåâøúá áúëù äî ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî
æå äùðîå íéøôàë íéäìà êîéùé øîàì ìàøùé êøáé êá øåîàì àåää íåéá íëøáéå'' ì

àúìåäîã àîåéá à÷åðé úé ìàøùé úéá ïåëøáé éøá ,ì ùéã íåéá à÷ååã òåãî úåù÷ä
íéîé øàùá àìå åæ äëøá êøáì ïéðò ùé äìéîä ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

 
äøä''èéìù ïééèùøåîøî éáö ïåøäà â'' àéðá õéðæéå èøòñ ììåë ùàø ÷øá  

õøúì äàøð ,ò'' øôåñ íúç úåäâäá àúéàã äî ôù ìò''øåà ò''÷ ïîéñ ç'' á äãîò äðçù
ã êåúá ììôúäì 'éìò áùéù úåîà, ãöá ììôúäì äàìôð äìåâñ äæù éðôî ïë äúùòå 

÷éãöä ,à''÷ ë''íù úàöîð äðéëùäù íå÷îá ììôúäì å , úà ïéìîù íå÷îá äðäã
 úåîù úùøôá åðøåôñá àúéàù åîë úéøáä ãåáëì äðéëùä àá ÷åðéúäã 'ë'' ã ÷åñôä ìò

ä åäùâôéå 'æå''úéøáá ãåîòì äðéëù äøùú åá øùà åðá úìéî äø÷ ì ,åáî øúåéáå øà
æå àøéå úùøô ùéøá'' éúøåë ìëì èôùîë úéøáá ãåîòì åúðéëù êøáúé ì÷ä òéôåä ì

åâå úéøá 'à''åæ äòùá úåìôúäå úåëøáä ìåçéù ïåöø úò àåä ë.  
  
  

çà àîìéã åà ùåã÷ íãà äéä ãìåðùë ãéî åðéáø äùî íàä''åîöò ìò ãáòù ìåãâ íãà äùòð ë  
 åðéáø äùî íàä íéùøôîä ú÷åìçî íúàáäù äî àîìéã åà ìåãâå ùåã÷ íãàë ãìåð

åîöò ìò ãáòå úåòø úåãéîá ãìåðã , øåôéñä úà íúàáäå ïéùåã÷ óåñ ìàøùé úøàôúá àáåîù

 ãçà êìîùúåîåöòúå úåàìôð íéäìàä ùéà äùî äùò øùà ìëî òîù , äæä êìîäå
óåöøôä úøåöá øéëî äéä,  øééö çìùåìåúéðáú úåîã øééöì äùî ìà øáãî , éäéå

ìà àá øùàëêìîä  , äàøåäæä óåöøôä úøåö øàåúäî òø íìåòá ùéà ïéà éë , äéäù
íìåòáù úåòø úåãî ìë éðîéñ äàøî ,äæä øééöä úà âåøäì êìîä åöéå , ìòîù åøîåàá

êìîä úåçéìùá , éðùä øééöä úà êìîä ç÷éååëå ' êéðô ìò òåãî äùî úà øééöä ìàùå
íìåòáù íéòøä íéøáãä ìë úà íéàåø ,ð éðà íäì äðòå éúãáòå úåòø úåãéîá éúãìå

éîöò ìò.  
  

äøä''èéìù õéáøåä äùî â'' à  
äøä''èéìù õéáåðéáø ïåéö ïá óñåé â'' àíéìùåøé íééç úøåú ììåë  

éøäîä íùá íñøåôîù ïéééöì ùé''ïåëð åðéà äæ øåôéñù øîàù ïé÷ñéã ì , åéúåéàøî ãçå
 àì ìàøùé äðçî úà åôé÷äù ãåáë éððòù ùøãîá øàåáîã àäî äúéä éåâ íåùì åçéðä

äîéðô øåãçì ,à''øáãîì øééöä øãç êéà ë , ïåùîù ùôðá ïëåöæ ñå÷ðéô áøäì''ò ì''ô÷ î'' ã

øåôéñä ìù åùøùá ãîåòù ïåéòøä úà ìèéá , úåëåìäú åøîàîá óñåäé øëæá ïééòå
ô óåñ úåãâàä''åù óåñá ñôãåî è''óñåäé øëæ ú .  

  
äøä''èéìù éåìá äéøà éáö â'' àø''é õéðî÷á îíéìùåø  

 àø÷ð ïëìù äàøð"åðéáø äùî " éðôì øàåúä íéøîåàù âåäðù åîë äùî åðéáø àìå
íùä ,èåùô äùî ãìåð íãå÷ù àìà ,åðéáø äùî äùòðå åîöò ìò ãáòå.  

  

èéìù ìàðúð åäéìà áøä'' àäôéç  
 áúë äùî êøá øùà äëøáä úàæå ÷åñôä ìò ùåã÷ä íééçä øåàä áúëù äî ïééöì ùé

æå''ìåëúð é øîàîá ïåì úåòåãéä úåáåèä úåãîá åîöòúä ìë éë åéìò ãéòäì äæ, åéä àì 
øáãä ìà åòééñî åòáè äéäù àì åéäìàî åúàøé ãöì àìà.  

  

äøä''èéìù éøåãã äùî íééç â'' àæéáðåô ììåë ÷øá éðá'  
 êìîä øáã øôñáã ïééöì ùéò''æ î 'æå áúë''á÷ä ìù åöôç ì'' ìò óåâä êéùîú äîùðäù ä

 íâ úåùòìå äúðåëúéðçåø óåâä ,æ åðéáø äùî äùòù åîë'' ùøãîá øàåáî øùà ì
çåöøå óåàðå áåðâå òø äéä åâæî ìëå íéìâåñî åéøáà ìë äéä äùî ãìåðùë , äùî ìáà

 øùà úåîùðî øúåé åëëæå åôåâ úà åúîùð êùî ùãå÷ä úãåáò úåìãúùäå åú÷ãöá
ä õôç ïë øäåæá øàåáîë äúò íéëåæ åðçðà 'åëå åðá'.  

  

àéìîâ ïåàâäèéìù õéáåðéáø ïäëä ì'' àçî''êãåà éðà íâ ñ  
ëî ùøôì íòô éúòîùù äî ïééöì äàøð''åîãà ÷''÷åöæ íéðåîà éøîåùî ø'' é÷åç ìòá ì

 ÷åñôä ùøôì íééçì íéøáã''é ã'' áåâå ä÷æçä ãéä ìëìå 'åâå äùî äùò øùà ' ç÷ìù åðééä
åéúåãéî ìò øåáòì ä÷æç ãéá åîöò äùî.  

  

äøä'' ïäëä ìàéçé äùî âèéìù äèàø'' àíéìùåøé  
 úáù ìù åøåãéñáã ïééöì ùéå ùøåù 'â óðò 'é úåà'' ãæéøàä íùá àéáä''òøîù ì'' åì åéä ä

íìåë úà ï÷éúù çøå÷ ìùå ìáä ìù íéòø úåöåöéð äáåèì íìåë ïëôäå , äùî çîùé ïééòå
 úåãéîä ìò ãáò åðéáø äùîù åáúë éîðù äîåøú úùøô éåì úùåã÷á ïëå çø÷ úùøô

úåòøä.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
 äùî ùøãä ïééöì ùé àøàå úùøôãáëåé úà íøîò ç÷éå ÷åñôä ìò øîåàù , àì äîìù

ìàåâ úåéäì äååèöðù øçà ãò äùî ìù åîà íùå åéáà íù øëæåä , ùéà ç÷éå íùá ÷øå
éåì úéáî ,éåì úá úà ç÷éå , åúéá àìîúðù óà åðáá çáúùäì íãàì ïéàù íåùî

äøåà,åéìò çéâùäì êéøö ïéàù êåîñé àìå  , ìåãâä åðáá ãáëåéå íøîò çáúùð àì ïëìå
ä àéáð äùòðå ìãâúðù ãò íìåòä ìëî 'éò äìåàâì çéìùäå''úåëéøàá ù .  

  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäùòø÷ ìàåîù èéìù'' à  

÷øàô àøàá  

åîà úîùð éåìéòìäáåùçä äùàä   

úøî  ìèéâ áøä úáìôà÷ á÷òéò '' äùòø÷  

á äøèôð 'ñùú èáù''ú æ.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
ãáëðä áéãðä  

áì éøåáùå íéîåúé ìù ïäéáà åðøåãá ãñçä éùðà éìåãâî 
 áøäêééø íéøôà èéìù'' à  

ùòá úéø÷''äå÷ú çúô è  
åðá éàåùð úçîù ìâøì  

äáä'' çàôéì ìãðî íçðî éð'' å  
áò'' áøä úá âïééèù éáöèéìù '' à÷øá éðá  

ø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé úåáá  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
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