
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  איך היה מותר לעשות את הכיור ממראות של הנשים 
  ?הרי דבר שנשתמש בהן הדיוט אסור לגבוה

ויעש את הכיור נחושת ואת כנו נחושת במראות ' ח ח''לבפרשתן 
  .הצבאות אשר צבאו פתח אהל מועד

  

מובא נמי במנחת חינוך ', מהלכות בית הבחירה הלכה כ' פרק א ם''הנה הרמב
שדן באריכות למקור ' ח סימן מ''ת חתם סופר אור''ועיין בשו', ק ד''ה ס''ן במצוה צבפרשת

 כתב שאבנים וקורות שחצבן מתחילה לבית הכנסת ם''דברי הרמב
ובספר מעדני אשר פרשת , ומכל שכן להדיוט אין בונין אותם בהר הבית

ויקח ח ''ח י''אשית כברז הארכתי בקושיית האחרונים על הא דכתיב בפרשת ויצא ''תרומה תשס
 דיש להקשות  איך ,וישם אותה מצבה ויצק שמן על ראשה, את האבן אשר שם מראשותיו

הרי אסור לעשות דבר קדוש ממה שהדיוט , עשה יעקב מזבח עם אבנים שישן עליהם
  .ש חמשה תרוצים נפלאים'עי, השתמש

  

 איך היה מותר לעשות את הכיור מהמראות :יש להקשות
, ל דבר שנשתמש בו הדיוט לא יעשנו לגבוה'' קימהרי, הצובאות

שהרי הותכו ונשתנו ,  שהביאו לא קשהחח וכומזובשלמא מ
וכן , כ על המראות הצובאות קשה''משא, לגמרי לכן ליכא איסור

 דבנדבת המשכן נתערבו סוף פרשת ויקהלן "רמבלפי מה שכתב ה
כ מראות " משא,הכומז עם הרבה כלים אחרים ונתבטלו

כך מקשה במגן ,  קשה איך קיבלו,ת שנעשו מהם לבדם הכיורהצובאו
וכן בכלי חמדה , ד''א נ''וכן בפנים יפות פרשת מטות ל', ק ה''ז ס''ח סימן קמ''אברהם אור

  .בפרשתן
  

  :איכא כמה תרוצים
להשתמש דוקא ,  הא דדבר שנשתמש בהן הדיוט אסור לגבוה.א

 ה ועש אבל אם שינה צורתן,כמות שהן אסור להשתמש בהן
,  דהרי הכיור נעשה ממראות הצובאות,מהן כלי אחר שרי
אלא חזינן דאם משנה את זה לכלי אחר , ואיך היה מותר

   .'ק ה"ז ס''מגן אברהם סימן קמ כך תירץ ב,מותר

ה דאיתא ודמי למ, הרי לא נשתמש בו שימוש הדיוט גמור .ב
ה  קול ומראה וריח אין בו משום מעיל'אמ '' עו''פסחים כ 'בגמ

לכן היה מותר להשתמש , משום דהוא שימוש דאין בו ממש
וכן בתורה , ז'' פסוק נא'' פרק לפרשת מטותפנים יפות כך תירץ ב, בהם לכיור
   . וכן בטעמא דקרא בפרשתן, תמימה בפרשתן

לקדש בו ידים , שאני כיור שלא נעשה רק לתשמיש אדם. ג
, וטלכן מותר לעשותו אף מדבר שנשתמש בזה הדי, ורגלים

כך תירץ בפרדס , כ בשאר דברים''משא, ואף שהוא במקדש שרי
ת האלף לך שלמה סימן ''וכן בשו, א''ת חות יאיר סימן קס''ועיין בשו, יוסף בפרשתן

  .ב''ע

  

  האם כהן שמקריב קרבן צריך לדעת 
  ?איך נראה בעל הקרבן כדי שיהא הקרבן לשמה

נו את לכך תקל '' וז:הנה בתוספת על התורה בפרשתן כתב
כל הזבחים שנזבחו ' מ א''ע' זבחים בלפי שאמרו רבותינו , המראות

והנשים , שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה
 ,אינם נכנסים בעזרה כשהיה הכהן מקטיר את הזבחים לנשים

היו עומדות מחוץ לפתח העזרה ורואה אותן הכהן במראות 
  .י''ועיין רש, רשתןוכן כתב בפענח רזא בפ, והיה מקטיר לשמן

  

תמה על מה ב '' אורח חיים סימן י'חלק ב אפרקסתא דעניאת ''ובשו
כדי שיהא הקרבן קרב , שכתבו הראשונים דלכן היה צריך מראה

 איתא דשלחו א"א ריש ע"חגיגה כ' הרי בתוסל ''וז: לשמה
 דכשמכוין לשם האשה ושם בעלה די ל כרחך וע,קרבנותיהם

  .ותדע דהא מהני בגט, בזה
  

 טעם אחר מדוע כתבה פרשת ויקרא תורה אור "שלמובא ב'  ג'יקרא או בריקאנטיו
, צריך הכהן לראות בשעת זריקת הדםמשום ד: היה צריך מראה

 ובעבור שאסור להסתכל באשה ,האיש והאשה המתכפרין בקרבן
כי כשהכהן מקריב קרבן נשים , לכן עשו הכיור במראות הצובאות

  .רצוף האשה המביאה הקרבןמסתכל בכיור ורואה בו פ
  

ל ויעש את הכיור "וזכתב  י'' להאר ויקהלרשתפ בליקוטי תורהוכן 
היה , הנה בשעת הקרבת הקרבן, נחושת במראות הצובאות

והיה מנקה אותו , הכהן מכיר בפניו מקום שפגם במחשבתו
היה מביא אותה לפני ,  ובאשה שאסור להסתכל בפניה,מחטאו

ורואה שם צורתה ומכיר , אותהכיור שעשו במראות הצוב
  .והיה מנקה חלאתה, במחשבתה

  

 אם חוששין ,נ"ממ: תמה על זה ה'' כס"סוג "ח ת מנחת אלעזר"בשוו
  . כ גם במראות הצובאות שייך הרהור"א, להרהור כשמסתכל בפניה

  

 באמת לא יתכן לומר שבמקום הקודש ששם השראת :ותירץ
שמא  ' וכן סוטה חה''ר מנזי 'ה דאיתא בגמומ, ר"השכינה ישלוט יצה

, כ בצאתה זכאית"היינו שיתגרו בה אח, יתגרו בה פרחי כהונה
 בשמחת בית השואבה ב''סוכה נ' גמ בה דאיתא  ומ,ק"כ בבהמ"משא

היינו משום , אנשים לבד ונשים לבד שלא יבאו לידי קלות ראש
ל שהוא משום מראית העין שיחשדוהו שמסתכל "לכן צ, שמחה
  .י המראה שאין בזה חשד"מסתכל עלכן היה , בפניה
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  איך היה מותר לנשים להביא מה שטוו למקדש

  ?הרי מעשה ידיהם שייך לבעליהן

 וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה ה''ה כ''לבפרשתן 

  .'וגו
  

,  איך היה מותר לנשים להביא מה שטוו למקדש:יש להקשות

של אשה לבעלה תחת  דתיקנו מעשה ידיה ח''כתובות נל ''הרי קימ

 ,ואיך הקדישו דבר שאינו שייך להם, כ זה שייך לבעל''א, מזונות
  .וכן בחנוכת התורה, וכן בכתב סופר, כך מקשה בפנים יפות בפרשתן

  

  :איכא כמה תרוצים

היינו מדרבנן שתיקנו מעשה ידיהם ,  הא דמעשה ידיה לבעלה.א

ל באותה שעה  אב'מ ב'' עח''כתובות נ' כדאמרינן בגמתחת מזונות 

ולכן היתה , לכן מעשה ידיה לעצמה, עדיין לא היה התקנה

  .כך תירץ בפנים יפות בפרשתן, יכולה לתת את זה למשכן

 אפשר שכבר נתקנה דמעשה ידיה של אשה לבעלה תחת .ב

י '' דהעדפה שע'מ א''ו ע''כתובות ס' אלא דאמרינן בגמ, מזונותיה

 לב שהיתה ונראה לי כי אשה חכמת, הדחק שייך לאשה

מלאכות ' וד' ג, יכולה לעשות מלאכה שאינה רגילה בכל נשים

" וכל אשה חכמת לב"והיינו דכתיב , בבת אחת זה היה שלה

דרק להם היה מעשה ידיהם , דייקא בידיה טוו ויביאו מטוה

  . כך תירץ בכתב סופר בפרשתן,ולא לבעליהם, ששייך להם

שים אשר נשא על הפסוק וכל הנבפרשתן חנוכת התורה וכן ב

י היא היתה חכמה ואומנות " פירש,טוו את העזים' לבן וגו

 יש לפרש דהכוונה כך ,יתירה שמעל גבי העזים היו טוין אותם

הוא משום דקשיא ליה הא קיימא לן דמעשה ידי האשה 

 ואם כן צריך לומר דשאר הנשים ,לבעלה והמותר הוא לעצמה

ה ובשזירה ואזי צריכין לגזוז הצמר ואחר כך מתעסקין בטווי

 מה שאין כן ,אין להם פנאי להעדיף יותר מכדי המלאכה

הנשים האלו שטוו מן העזים ולא היו צריכין לגזוז הצמר אזי 

 וזה שאמר וכל אשה חכמת ,היה להם מלאכת גיזה להעדפה

י והלא מעשה ידי אשה לבעלה אם כן "וקשה לרש' לב וכו

ל במתק " זי"האיך היתה יכולה להקדישם על זה מתרץ רש

לשונו היא היתה אומנות יתירה ששאר הנשים צריכין לבטל 

שעה או שתים שהם ארבע לגזוז הצמר מה שאין כן הנשים 

האלו לא היו צריכין לגזוז אם כן אותה מלאכה היא יתירה 

להם ואזי היו יכולין לעשות מותר על מעשה ידיהן ומותר 

  .האשה לעצמה ושפיר היו יכולין להקדישם

כל מעשה ידיה , ולא ניזונו מבעליהם, בר שניזונו במן במד.ג

דבאומרת איני ניזונת ' מ ב''ז ע''גיטין ע' כמו דאיתא בגמ, שלה

ה במדבר שלא היו ''כ ה''א, ואיני עושה מעשה ידיה לעצמה

לכן היו , צריכות למזונות של בעליהן מעשה ידיהן לעצמן

וכן תירץ האבני נזר , ןכך תירץ בכתב סופר בפרשת, יכולות להקדישם למשכן

  .בילדותו

בפרשתן  את הפסוק : פירש בפרשתן לפי זהבפרדס יוסףו

 ולכאורה למה צריך חכמה כדי ,וכל אשה חכמת לב בידיה טוו

שלכאורה כיצד יכלו לקחת מהנשים הלוא מה אלא , לטוות

דכיון ,  אמנם לכך יש לומר,שקנתה אשה קנתה בעלה

תה יכולה האשה לומר הי, שבמדבר היה להם מזונות מהמן

כיון שאין היא צריכה את תקנת , שמעשה ידיה לעצמה

וזהו שכתוב וכל חכמת לב שידעה את הדין דמה , המזונות

, בידיה טוו הביאה רק ממעשה ידיה, שקנתה אשה קנה בעלה

  .שהם לעצמה

  איך היה כשר בבית המקדש הטוויה שעל גבי הבהמה 
  ?הרי זה הויא שלא כדרכה

ר יוחנן הטווה צמר "ח א" אמר רבה בבב"ד ע"בת עש 'בגמאיתא 
 , אחת משום גוזז, חייב שלש חטאות,שעל גבי בהמה בשבת

רב כהנא אמר אין דרך ,  ואחת משום טווה,ואחת משום מנפץ
 ופריך ולא , ואין דרך טווי בכך, ואין דרך מנפץ בכך,גזיזה בכך

 נחמיה שטוף בעיזים וטוו בעיזים אלמא' והתניא משמיה דר
,  ומשני חכמה יתירה שאני,טוויה על גבי בהמה שמה טוויה

י חכמה יתירה כדכתיב וכל אשה חכמת לב אבל להדיוט "ופרש
  . כלאחר ידאאין דרכו בכך והוי

  

 :הקשה ג'' סאבקבא דקשייתא קושי ל"הגאון בעל חלקת יואב זצהנה 
שכתבו ז '' קכמןז סי"אבהע  והחלקת מחוקקבית שמואלדברי הלפי 

כ "וא, ר של כלאחר יד נפק מקרא דמלאכת מחשבתדהפטו
 כשר מה שהנשים ה למה הי, מלאכת מחשבתהבמשכן דכתיב בי
ק "ן במלחמות פ"יומא הובא ברמב וכבר מבואר בירושלמי, טוו מן העזים

 חציבת אבן לואפי,  עשייתן צריכה כוונה לשמןהדהי דסוכה
, חר יד ואיך יוכשר מלאכה כלא, לשמההואריגה הכל צריך עשיי

  .ע''ומניחו בצ
  

ל ''וז :ל''תמה על קושיא הנ ח ויקהל"ב כ"במילואים ח באמרי כהןו
 מה דמשני רששפי י"דהרי לא מבעי לפרש, לא ירדתי לסוף דעתו

אבל , י"חכמה יתירה שאני להדיוט אין דרכו בכך והוי כלאח
' התוס'  לפילואלא אפי, מ"כ ודאי לק"א, לחכמות לב דרכן בכך

יודו , והעושים כן בטלה דעתם אצל כל אדםשם שפירשו 
, דבמלאכת המשכן דבאה הצווי וכל חכמי לב בכם יבואו ויעשו

ושוב ודאי לא הוי בדידהו מלאכה , א לומר דבטלה דעתן"ודאי א
  החלקת יואבאפשר כוונתד: מסיקו, כלאחר יד ושפיר הוי לשמה

ן , זו למלאכת המשכהלהקשות אם ראינו דהתורה החשיבה טיוי
 המשניות רושל בפי" הרמזתבכמו שכ, נילף מינה דמלאכה היא

ת קראה "בטעם דהמוציא משא למעלה מעשרה חייב מפני שהי
דדוקא משא דנעשה בכל אדם , אבל גם זה לא קשה, מלאכה

שפיר ילפינן , והחסרון הוא רק משום שהוא למעלה מעשרה
רק בנשים שנשא ' אבל כאן שהתורה קראה טווי, דמלאכה היא

כזו מלאכה אצל '  טוויהלף שתהייא למ"א, ן אותה בחכמהלב
ואלא דנילף שהיא מלאכה אצל חכמי לב שוב אמרינן , כל אדם

דתורה לא ניתנה ליחידים אלא לכל , בטלה דעתם אצל כל אדם
  . בכךהולכלל ישראל אין דרך טווי, ישראל

  

ב כתב לייש יואב בהגהותיו בגליון הספר חלקת ל"בעל הקהלות יעקב זצו
 דמלאכת מחשבת אין צריך ש לומרל י"וז: קושיית החלקת יואב

אבל הטווי מהעזים עדיין לא , אלא במלאכות שלאחר שהוקדשו
 ,להקדיש תיכף ומיד אין צריך,  לשמההונהי דצריך עשי, הוקדש

ב ''ד ע''א שבת ע''עיין בספר הנפלא דף על דף לידידי הגאון רבי דוד אברהם מנדלבוים שליט
   .זה בדברים נפלאיםשהאריך ב

  
  

  ?מתי חוזרים הרשעים לגיהנום במוצאי שבת
  . לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת'ה ג''לבפרשתן 

  

ה אור שלי פירוש של גיהנום '' אמר הקבוכתב בבעל הטורים
פירש : ובאלשיך, גם אור שלכם יהא שובת, שובת בשבילכם

  .דהיינו אור של גיהנום, הכתוב לא תבערו אש
  

כותב אסור לשתות מים בין מנחה  ב"א ס"סימן רצ א''הנה הרמ
  .למעריב בשבת דאז חוזרין הנשמות לגיהנום

  

א ויהי נועם וסדר " כותב הרמה"סימן רצדלקמן  :יש להקשות
קדושה באריכות כדי לאחר סדר קדושה שאז חוזרין רשעים 

חק ת שיח יצ''כך מקשה בשו ,והמה דברים הסותרים זה את זה, לגיהנום

  .ג''סימן קס
  

שבין מנחה  א''סימן רצע הרב ''פ מה שכתב בש'' ע:יש שמתרץ
למעריב בבין השמשות אסור לשתות מים בתוך הסעודה 

מפני שהוא קרוב לזמן חזרת הנשמות לגיהנום במוצאי , ואחריה
 כוונתו ,והשותה אז מים מהנהר הרי זה גוזל את המתים, שבת
זמן שהנשמות חוזרים שהוא קרוב ל הסתירה דהכוונה לתרץ

  .ג''ת שיח יצחק סימן קס"כך תירץ בשו ,לגיהנום
  



  ?האם לרבי יהודה דאינו דורש סמוכין אינו צריך בשבת מלאכת מחשבת
ולכן ,  דבשבת בעינן מלאכת מחשבת'מ ב''ע' חגיגה י 'הנה איתא בגמ
  . מקלקל פטור

  

אלא , מלאכת מחשבת בשבת לא כתיבא ד:י שם''וכתב רש
ולפי שסמך בפרשת ויקהל פרשת שבת , א דכתיבבמשכן הו

  . אנו למדין מלאכת מחשבת לשבת,לפרשת משכן
  

 לרבי יהודה דסבירא ליה דלא דרשינן סמוכין רק :יש להקשות
כיון , וכי לשיטתו לא בעינן בשבת מלאכת מחשבת, במשנה תורה

  .דלא דרשינן סמוכין
  

י יהודה נמי שם משמע דרב'  כתב דמהגמא"ע' חגיגה י ובחתם סופר
, סבירא ליה מלאכת מחשבת מדפוטר מקלקל משום מלאכת מחשבת

מ היכא דמוכח ומופנה דריש ''מ, ג דרבי יהודה לא דריש סמוכין''ואע
  . וכאן נמי מוכח ומופנה לכן מודה רבי יהודה, רבי יהודה

  

כתב דאף לרבי יהודה דלא דריש ב ''על המצוות מצוה ל ם שיק''וכן במהר
במשנה תורה אפילו מודה דשבת בעינן מלאכת סמוכין אלא 

ג דסבירא ליה מלאכה שאינה צריכה לגופה ''דהרי אע, מחשבת
  אפילו הכי מקלקל,  עליה  אינו  חייבמתכוין  שאינו  ומלאכה  פטור 

ומתעסק מודה דפטור ועל כרחך היינו משום דבעינן מלאכת 
 משום והיינו מסמיכות למלאכ המשכן ועל כרחך היינו, מחשבת

והיינו מסמיכות למלאכת המשכן ועל , דבעינן מלאכת מחשבת
כרחך צריך לומר דסמיכות זה מוכח דהרי כפל סמיכות זה בפרשת 

  . כי תשא ובפרשת ויקהל והיכא דמוכח מודה רבי יהודה
  

ק "א אבד"התורה שנדפס מחדש מהחסיד הגאון מהר על  מעשה רוקחפרבסו

כתב  א'' סימן ס' חלק ב'שואל ומשיב מהדורה את "שומובא ב, אמשטרדם פרשת ויקהל
י מחייב " לגופה דרהש במלאכה שאינה צריכ"י ור"דהא דפליגי ר

י כתב " דהנה רש, לשיטתם במקום אחר הוא,ש פוטר"ור
מלאכת מחשבת בשבת לא כתיבא אלא במשכן הוא דכתיב ש

ולפי שסמך בפרשת ויקהל פרשת שבת לפרשת משכן אנו למידין 
י דלא דריש בכל התורה כולה "ז ר" לשבת ולפימלאכת מחשבת

צ לגופה "ל גם מלאכה שא"כ לכך ס"סמוכין רק במשנה תורה א
ש דדריש "ל מלאכת מחשבת כלל אבל ר"נמי חייב דלא ס

  .ל דפטור"סמוכין בכל התורה לכך ס
  

דבמקלקל ' על הא דמשמע בגמ,  צריך עיון מה יתרץ:מעדני אשר
  .ואפשר ליישב, פטורוכן במתעסק מודה רבי יהודה ד

  

  מדור משיב כהלכה  
  י ידידינו "מדור זה נודב ונערך ע

  ברוקליןא "הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט

החג שואלין ודורשין  לפני יום שלושים] א
תכט ' בסיהבית יוסף  כתב .בהלכות החג

בטעם השיטה הסוברת שדין שואלין 
ט "ודורשין שלושים יום קודם זה רק ביו

 מרובות שהלכותיה כיון דטעמם ,של פסח
 ע"וצ, כלים והגעלת חמץ איסור בה שיש
 הוא ב"ע' פסחים ו' בגמ זה לדין מקור דהרי
 ומזהיר ראשון בפסח עומד שמשה ממה
 שם והרי בפסח שני אין שני פסח על

  .כלים ודיני הגעלת חמץ איסור
 הבעל'  כ.אש הגיהנום-לא תבערו אש] ב

 הקדוש אמר. שא תבערו לא הטורים
, גיהנם של, פירוש, שלי אור הוא ברוך
 אור גם, )ב סה סנהדרין( בשבילכם שובת
 והיינו כמבואר בזוהר :שובת יהא שלכם

האם , שבשבת אין אש של גיהנום שולט
או רק אלו , גיהנום שובת לגמרי בשבת

  .ששמרו שבת
על צד שמאל אימתי צריך להטות : חידה] ג

  .דרמלבד בליל הסדרך חירות 
י "בכתבי האר. א .איסור מוחק- בכי בשבת] ד

איתא מי שבוכה בשבת ומעביר הדמעות 
האם מותר , על מצחו מוחקין לו עוונותיו

לעשות כן בשבת או שיש בזה שאלה של 
 ובכלל יש לדון מי שיודע שאם .ב. מוחק

ישוב בתשובה זה יגרום לו לבכות האם 
  .מותר לו לחזור בתשובה בשבת

------ ------- --- --------- ----- ------ --------- -----  

 כללי השתתפות
 תזכה את השולח אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1

  . 1000₪להיכנס להגרלה על סך 
הינה זכות נוספת , כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

כך שכל מי שישלח יותר תשובות לכל , להשתתף בהגרלה
  .השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה

, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3
יתקבלו אך ורק תשובות , הזוכה ייבדקו תשובותיו

  .מפורטות
או , ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4

  .עד ראש חודש
קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת : שימו לב. 5

 או במייל 5558617-077משיב כהלכה 
com.gmail@1000s.meir ] לברורים ופרטים נוספים בטלפון

כ נא "כמו. נא לציין שם וטלפון על התשובות] 057-3154010
  .לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות השיבו

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

יש עדיפות לשלוח התשובות . לא ברור לא יכנס להגרלה
י לספר שיצא לאור "מוקלד במייל כי כך זה ייכנס בעזה

  .נ"בעתיד בל
ח ניסן"תשובות ניתן לשלוח עד ר

 



  

  
  

äèé àîù úáùá øðä øåàì àåø÷ì íéðè÷ íéãìéì øåñà òåãî  
ïè÷ì äìéçúëì úúì øúåî ïðáøã øåñéà éøä  

îâá äù÷îã àä ìò íéòåøä àìîä íùá íúù÷äù äî 'é úáù''ò â''à î ' äðùîä ìòé úáù'' à

ò''à î 'äèé àîù úáùá øðä øåàì ïéøå÷ ïéà ,á àúéàã àäî äù÷ã ïá ïåòîù ïáø àúéøá
øðä øåàì ïéøå÷ åéä ïáø úéá ìù úå÷åðéúä øîåà ìàéìîâ ,îâä õøúîå 'á 'íéöåøú , ùéã

áùøä úèéùì úåù÷äì'' àé÷ úåîáé'' ãïè÷ì íéãéá úåôñì øúåî ïðáøã øåñéàã ,à'' äî ë
îâä äù÷î ,'ïðáøã øåñéà ÷ø äæ øðä øåàì ïéøå÷ ïéàã àä éøä , åúúì äìéçúëì øúåîå

ïè÷ì ,öá åçéðîå''ò.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,íéðôåà äîëá ,ãçàä{áùøäã '' éëøö ÷åðéúä éëøöì àåäù äî ÷ø øéúî à

éîùâ ,ùá ïééò'' áøä òîù ïîéñ''ñ â''å ÷ 'éîùâ êøåöì àéåä àì øðä øåàì àøå÷ù äî ïàëå ,
øä úòãá ïéøéúîù åìàì åìéôàåáù''÷åðéúì ùéù êøåö ìë à ,î'' éàø÷àá ÷ø øúåî î

áùøä úáåùúá áåúëù åîë ìåãâ äéäéùë êøñé àîù úåòéá÷á àìå'' àà ÷ìç 'ö ïîéñ'' å

øåñà ïë ìò úåòéá÷á òîùî øðä øåàì àøå÷ ïëìå ,éðùä{ ÷ø àéåä àì äèé àîùã 
ùùç ,é úôñåúá áúëù åîë àúééøåàã øåñéà øåáòéå äèéù éàãååì áåø÷ àìà íéðù úáù

ë''ò à''à î 'äèé éàãå àéåä äèé àîùã.  
  

èéìù àååãàô ìéùä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðî  
èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à 

õøúì äàøð ,êåðéç íåùî àåä úå÷åðéúä íò íéãîåìù ïéðò ìë éøäã , ïëúé àì äæ éôìå
ïðáøã øåñéà ìò øåáòì åúåà êðçì.  

  

èéìù éðîò÷ åäéúúî òùåäé áøä'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,àúééøåàã øåñéàì áåø÷ àåäù äèé àîù øåñéà éðàù ,ò øîåì ùé ãåòå'' ô

ù'áùøäìù áøä ò''éàø÷àá ÷ø øúåî à.  
  

úáù úåøð ÷éìãäì äùàä ìò äåöîä éøä úáù úåøð àðåä áø ÷éìãä òåãî  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'é÷ úáù''ò è''à î 'àâøù ÷éìãî àðåä áø ,

úåù÷äì ùéã ,äùàä ìò äåöîä éøä úáù úåøð àðåä áø ÷éìãä òåãî , íúöøúå
íéðôåà òáøàá.  

  

äøä''èéìù õèéååøåä ìàøùé åäéúúî â''àçî ãåå÷ééì '' íéä úåøöåà àìôðä ñ  
 øàùá ïéëéøöù úåøðä ìò àìà úáù úåøð ìò øáåãî àìù õøéú òãéåäé ïáäã ïééöì ùé

íéøãç ,åúùàì íðéëäì úáù éðôì úåøðä ÷éìãäã äðååëäã øîåì ùé éìåàå , øàåáîëå
îøá''ñø ïîéñ à'' ã øåàä äá æçàéå úëøåçî äéäúù éãë äúåáëìå äìéôúä ÷éìãäì åâäðù
äôé , äøåøá äðùîäåñ''ë ÷'' çïë äùòé ùéàäù áúë , ìéìá ïðéøîàã äî äæá ùøôì ùéå

úáù" éúåøð éú÷ìãäå"éèî éúòöäå åëå éú 'äù÷ ïåùìä úåèùôáã , äùàä éøäã
úåøðä ä÷éìãä ,ðä éôìå''øéôù éúà ì .  

  

äáä''éð ïééèùãìåâ ïåòîù ç'' åäå÷ú çúô íéøéòöì ìàøùé øåà úáéùé  
 áúëù äî äæá àìôð øáã ïééöì äàøð øâéà àáé÷ò éáøì úáù''ò à''îá  'ä ìò ìò äðùî

éäæ ïðéàù ìò ïúãéì úòùá úåúî íéùð úåøéáò ùìùøðä ú÷ìãäáå äìçáå äãðá úåø ,
 äù÷äåäìç úùøôäáå éðú àìå äìçáå éðúã åîë øðáå íúñ éðú àìã àä , ã æîøì äöø

äòáù øäæ éðå÷úá àúéàã äîì" éðú éëä íåùî ÷éìãú åúùàå úåøðä úà ï÷úé á
éîø äìò åàì ïå÷éúã øîåì øðä ú÷ìãäáå.  

  

 úåçåìä úà øåáùì åðéáø äùîì øúåî äéä êéà  
 øáåò éøääì ïë ïåùòú àì ìù ìù øåñéà ìò 'íëéäìà 

úåçåìä äùî øáéù êéà íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî ,ùã÷ä éöòî òøâ àì éøä ,
îâá àúéàã 'î íéçñô''ò ç"à î 'ä÷åì íôøåùäù ,ïë ïåùòú àì ÷åñôäî åúøäæàå , íúöøúå

íéðôåà äîëá.  
  

äøä''èéìù õéáø÷ óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî  
åúä øàáäã ïééöì äàøð íãòä åìôéù éãë úåçåìä úà äùî øáù ïëìã øàáì áúë äø

åèøçúéå íááìá ,íùôð íîâò úåáøäìå íøñåîá âéìôäì éãë ïë úåùòì éåàø éë ,
òàå''ïë úåùòì øåñà úéìëú àìáù ô ,îâá åøîàù åîë ïåâäå éåàø äæë úéìëúì ìáà '

÷ úáù''ò ä''á î 'äøæ äãåáò øáåò åìéàë åñòëá åéìë øáùîä ,èäì ìáà åúéáá äîéà ìé
 éîã øéôùñåúá øàåáîë 'ì ïéùåã÷''ò á''à î 'ïë ïåùòú àì øåñéà àëéìã øîåì øùôà äæ éôìå ,

úéìëú äæì ïéàù àëéä à÷ååã ,øåñéà àëéì úéìëú äæá ùéù àëéä ìáà.  
  

äøä''èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  
îì ìàåùù íéðé÷æ áùåîá éúéàøøáù äùî ä ,øää úçú ãåáë êøã íæðâ àì äîì , éäð
äùåã÷ä äëìäå åçøô úåéúàäù ,åúåæáì øåñà êà ,éøä ùøéôù éúàöîå'' êëìù ç

 ïî í÷ìñì ìàøùé äðçîì êìéì éãë  åãéá øääî íëéìùäå åéìò íéãéáë åéä éë íøáù
íéàèåç åéä íìöà àá àìù ïîæ ìë éë ïååòä ,éøä áúëå''ñ àùåð íãà íà ïàëî ç øô

 øôñ éðôî àèçî íúåà òåðîìå øäîì ìåëé åðéàå àåèçì íéöåø íéøçàù äàåøå äøåú
àèçä ïî ïòðåîì éãë åãéî äøåú øôñ êéìùé äøåú.  

  

äøä''èéìù âðåé ÷çöé â'' àø''ùîù úéáá éåì úùåã÷á î  
ò õøúì äàøð''áùøä ïëå éðå÷æçá áúë äî ô'' äùòî úà äàøùë åçåë ùùú äùîã í

éìàî ìôðå ìâòäíä ,ðä éôì''øéôù éúà ì.  
  

úáù âðåò úåöî íéé÷ì éãë ìåçä úåîéî øúåé ïåùéì ïéðò ùé úáùá íàä  
 íåùî øúåé ïùéì úáùá ïéðò ùé ãçà ìëì íàä íéðåùàøä íùá ú÷åìçî íúàáäù äî

úáù âðåò úåöî ,íëç ãåîìúì ÷ø àîìéã åà.  
  

èéìù ïàéñîù íééç íäøáà áøä''' àá÷òé ïåøëæ  
ëãøîäã ïééöì ùé éè ÷øô úáù''îøá àáåä å''øåà à''ôø ïîéñ ç''  à äù÷äîòåã éîé ìëù íìåòä åâäð 

ãåîìì åà äìôúì úñðëä úéáá ø÷áá ïéøøåòúî òåáùä,úéøçùá øúåé íéðùé úáùáå  ,
õøúîå ãø÷áá ø÷áá øçù ìù ãéîúá øîàð òåáùä éîé ìëáù øáã ìù åîòè, ãéîúáå 

áùä íåéáå àìà ïë øîàð àì úáùá øçù ìùú, á òîùîãë øåçà òîùî äæ ïåùìåîâ ,'
øúåé úáùá íéðéùéù ãçà ìëì øîàð äæù òîùî íäéøáãî.  

  

äøä''èéìù ñéåå ãåã â'' àíéìùåøé  
 íééç éëøã øôñáã ïééöì ùéñ úåà 'öæ æðàöî íééç éøáãäã äéîùî áúåë'' ïåùéì ïéàù ì

úáùá äáøä ,úáùä úà øåîùì ïéååöî éøäù ,éçù äòùá äðéùá äáøîù øîåùå áé
òùåô àåä äøéîùá.  

  
ñ íù íéøáåòù íéáøä úåùø 'íéáøä úåùø éø÷î íàä íéåâ àåáéø  

îé÷ã àäá íé÷ñåôä íùá íúø÷çù äî'' ìîù ïîéñ''æ óéòñ ä ' ã àåáø íéùù ïéàù ìë
íéáøä úåùø åðéà íåé ìëá åá íéøáåò ,ñ íù ùéù íå÷î øå÷çì ùéã ' íéåâ àåáéø

íéáøä úåùø àø÷ð íàä ïéò÷åáù.  
  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
 äðîæå äëìä éøòù øôñáã ïééöì ùéá ÷ìç 'ò''î î''çñáã çéëåä  ' éë íéåâ íâ íéììëð àåáéø

íäì äéä çð ïá ïéã ïééãò æàå ååèöð äøîá úáù úåöî éøä ,çàì íâå''' úáù éðéðò åøãâð ë
éò äøîá êåö øùàë''ù.  

  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àìïåãðå  
øéòäì äàøð ,ñåúä åáúëù äî éôì 'å úáù 'ò''á î' ïëùîã àéîåã ùîî àäéù ïðéòá àìù 

áø áøòå óèå íéùð ãåò íù äéä éøäù ,éò ùøåôî áåúëá àöîðù äî ïðéáùçù àìà''ù ,
à''ä äøåàëì ë''íéáøä úåùø íâ íéáùçð íéåâ åéä àåáéø íéùéùä íà ä.  
  

á÷äù ïðéòãé ïëéäî''éáø äùîì äãåä äúåçåìä úéáù ìù äùòî ìò åð  
îâá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî 'ô úáù'' æ ÷åñôä ìòúøáù øùà, 

úøáéùù êçë øùéé ùé÷ì ùéø øîà ,ùø ùøéôå''é ùéøã úøáù øùà ïåùìã , åù÷äå
ðä ÷åñôäî íéàåø ïëéäî íéðåùàøä''á÷äù ì''çë øùé åì øîà ä , øùà àëéà àä

ëä àùøãîì àëéìã àúééøåàáç é"åá àöåéëå åùò øùà ìâòä úà ïåâë å, íúöøúå 
íéðôåà äîëá.  

  

äøä''èéìù øëééøèñà éáö â'' àø''îéäáá î''çîå ùîù úéá àæìòá ã''éçöðä ïééòî àìôðä ñ  
äøä íùá àìôð õåøéú ïééöì äàøð''÷åöæ øòîéðåìñî éëãøî éáø ÷''æç åøîà äðäã ì'' ì

ðåùàøä êéùòî øåëæ äáåùú ìòáì øîåì øåñàùæç åøîà ãåòå åùééáì àìå íé'' ì úåëøá

é''ò è''à î 'äáåùú äùò éàãå äøéáò øáòù íëç ãéîìú úéàø íà , øîàð íà äæ éôì
á÷ä øéëæä äîì åèåùôë íä úøáù øùà íéìåîäù'' íéðåùàøä åéùòî åðéáø äùîì ä

äøéáò äøåàëì àåäù úåçåìä úøéáù ìù äæ äùòî åðééä , øîåì êéøö êçøë ìò
á÷äù''îà äàå úøáùù êçë øùéé åì ø''äåöî àìà äøéáò äæ ïéà ë , øéëæä øéôù ïëìå

á÷ä åì''úåçåìä úøéáù úà ä    .  
  

úåçåìä úøéáù ìù äùòîá äøåúä íééúñî òåãî  
 äøåúä íééúñîù ïåøçà ÷åñôá äëøáä úàæå úùøôá áåúëã àä ìò íúù÷äù äî

 äùî äùò øùà ìåãâä àøåîä ìëìå ä÷æçä ãéä ìëìå áåúë"ðéòììàøùé ìë é " áúë
áùø"ìàøùé ìë éðéòì é,íäéðéòì úåçåìä øåáùì åáì åàùðù  , øîàðù íéøáãè'é '' æ

íëéðéòì íøáùàå ,åúòãì àåä êåøá ùåã÷ä úòã äîéëñäå , øîàðùì úåîù''à ã'  øùà
úøáù ,úøáùù êçë øùéé , úøéáù ìù äæ øáãá äøåúä úîééñî òåãî úåù÷äì ùé

úåçåìä.  
  

äøä'' íçðî ñçðô âèéìù ãéååàã'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã àìôðä ñ  
äøä''èéìù é÷ñáùø÷ ìàðúð éáø â'' àíéìùåøé  

õøúì äàøð ,ò''îâá ïðéøîàã äî ô 'ð ïéáåøéò'' ã úåðåùàø úåçåì åøáúùð àì éìîìà
ìàøùéî äøåú äçëúùð àì , äçëù ùéù åðì øéëæî äøåúä úà íéîééñîù øçà ïëì

äøåúä ìò øåæçì êéøöå.  
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