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כנס ייסוד שדולת ארץ ישראל בכנסת ,השבוע

שדולת ארץ ישראל
יש"עמדה

הרב חיים פלאג'י
חיבת הארץ

סיפורו של מקום

יש " עמדה

השבוע הושקה בכנסת
שדולת ארץ ישראל המונה 39
חברי כנסת וסגני שרים משבע
סיעות בכנסת – הגדולה בקרב
שדולות הכנסת .השדולה
תפעל לחיזוק ההתיישבות
בכל רחבי ארץ ישראל ובפרט
ביהודה ושומרון – יחד עם
מועצת יש"ע וארגונים חוץ-
פרלמנטריים נוספים ובהם
ארגון זכויות האדם ביש"ע
ופורום חברי ליכוד ביהודה
ושומרון.

על הפרשה יתרו  -שבת ארץ ישראל
הרב אליקים לבנון -

רב היישוב וראש ישיבת אלון מורה ,חבר הנהלת יש"ע המתחדשת

מלכות ישראל -בארץ ישראל!
א .מצוות פרטיות וציבוריות
"דרש ר' שמלאי :מפני מה נתאווה משה
רבינו ליכנס לארץ ישראל .וכי לאכול מפריה
הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא
כך אמר משה :הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין
מתקיימין אלא בארץ ישראל .אכנס אני לארץ
כדי שיתקיימו כלן על ידי" (סוטה ,יד,א).
מהן אותן מצוות שאינן מתקיימות אלא
בארץ ישראל?
מדרש חכמים (ספרי על דברים י"א ,י"ח,
מובא ברש"י על התורה) הוא ,שכל המצוות
אינן אלא בארץ ישראל ,ואפילו תפילין
ומזוזות .ובחו"ל המצוות הנן רק בגדר
"ציונים" .וכן מביא הרמב"ן את המדרש
בכמה מקומות.
בתוך כלל המצוות ,בולט מעגל המצוות

» עמוד 2

שיחות לפרשיות השבוע בראשית-שמות

הרב יהושע שפירא

» המשך בעמוד 3

מבחר שיחות לפרשיות השבוע אשר נאמרו בישיבת רמת-
גן ,העוסקות בגילוי אורו של הקב”ה בכל עת ובכל מצב,
מתוך תפיסה המאחדת את פשטי המקראות עם הסודות
הטמונים בהם ,וחיבור למאורעות הזמן וסוגיות עכשוויות
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התלויות בארץ ,כתרומות,
מעשרות וכד' ,אשר בודאי
מתקיימות רק בארץ.
בנוסף ,אנו מכירים את המצוות הציבוריות,
הכלליות ,שאף הן מתקיימות רק בארץ ,דוגמת
מצוות קידוש החודש ,כלשון הרמב"ם בספר
המצוות ,עשה קנג" :שציוונו לקדש חדשים
ושנים ...ומצוה זו לא יעשה אותה לעולם אלא
בית דין הגדול לבד ,ובארץ ישראל לבד" וכו'.
וכן מצוות מינוי מלך ,המפורשת בתורה (דברים
י"ז ,י"ד) "כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן
לך ,וירשת וישבת בה ,ואמרת אשימה עלי
מלך" וכו'.
ובפירוש למדנו (סנהדרין כ' ,ב')" :שלש מצוות
נצטוו ישראל בכניסתן לארץ :להעמיד להם
מלך ,ולהכרית זרעו של עמלק ,ולבנות בית

יש"עמדה

אריאל במות עליו אביו.
השרים גדעון סער ,סילבן שלום,
משה יעלון ,ישראל כץ ,לימור לבנת ויולי
אדלשטיין שיגרו מכתבי ברכה לחברי
השדולה ותמיכה בפועלם.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
שפתח את הישיבה אמר" :אני מברך על
כל שדולה המבקשת לקדם ולהחזיק
ברעיון ציוני ,שיבתו של עם ישראל בארץ
ישראל ,אם לא הייתי יו"ר הכנסת הייתי
מצטרף לשדולה .אני מאמין בארץ
ישראל וביכולתו של העם היהודי לקיים
מדינה יהודית ודמוקרטית על-פי תורת
ארץ ישראל".

שדולת ארץ ישראל בכנסת

ישע שלנו 2

תמונות :דודי ועקנין

ביום שלישי האחרון התקיים כנס היסוד
של השדולה למען ארץ ישראל בכנסת.
אולם "גליל" בקומת ועדות הכנסת
היה מלא מפה לפה .שרים ,סגני שרים,
חברי כנסת ,ראשי מועצת יש"ע ותנועת
אמנה ,ראשי הרשויות ביהודה ושומרון,
נציגי ארגונים חוץ פרלמנטרים למען
ההתיישבות ,עיתונאים צלמים ,דוברים,
עוזרים פרלמנטרים ,ועוד.
בראשות השדולה עומדים יו"ר
הקואליציה ויו"ר סיעת הליכוד ,ח"כ זאב
אלקין וח"כ אריה אלדד (איחוד לאומי),
וחברים בה חברי כנסת מהליכוד ,ישראל
ביתנו ,ש"ס ,יהדות התורה ,מהבית היהודי,
האיחוד הלאומי ואפילו מסיעת קדימה.
מטרות השדולה כפי שנכתב במסמך
הייסוד והוצג בכינוס הן:
חיזוק האחיזה של מדינת ישראל
בכל חלקי ארץ ישראל ובפרט ביהודה
ושומרון.
מניעת כל פגיעה בהתיישבות
ובביטחון ביהודה ושומרון.
קידום חקיקה שתחזק את
ההתיישבות.
חיזוק המעמד המשפטי של העם
היהודי בכל ארץ ישראל.
חיזוק התודעה וההסברה הלאומית-
יהודית–ציונית ,הן בקרב הציבור
בישראל פנימה ,והן כלפי מדינות אחרות
בדבר זכותה של ישראל על חבלי יהודה
ושומרון.
הפניית משאבים לטובת חיזוק
ההתיישבות והביטחון ברחבי יהודה
ושומרון.
תיקון הטעות החמורה של
ההתנתקות ומניעת הישנותה.
בישיבה נטלו חלק יו"ר הכנסת ,ראובן
ריבלין ,השרים בני בגין משה כחלון והפרופ'
הרב דניאל הרשקוביץ וסגני השרים מאיר
פרוש וגילה גמליאל .וכן חברי הכנסת ציפי
חוטובלי ,אורי אורבך ,ציון פיניאן ,חיים כץ,
כרמל שאמה ,דני דנון ,פאינה קירשנבאום,
יו"ר סיעת האיחוד הלאומי יעקב כ"ץ
(כצ'לה) ,מיכאל בן ארי ,יו"ר סיעת ש"ס
אהרהם מיכאלי ,יו"ר סיעת הבית היהודי
זבולון אורלב ,וכן נציגות מסיעת קדימה:
עתניאל שנלר ,יואל חסון ,ורונית תירוש.
מהדיון נפקד מקומו של חבר הכנסת אורי

יו"ר השדולה ,ח"כ זאב אלקין ,המכהן
כיו"ר הקואליציה וסיעת הליכוד ,אמר
כי "הקמת השדולה נועדה להביא
לידי ביטוי מעשי בכנסת את התמיכה
הרחבה בהתיישבות של רוב מכריע
של חברי הבית .בכוונת השדולה לפעול
מול משרדי הממשלה ,ועדות הכנסת
ומערכת הביטחון במטרה לקדם מפעל
ההתיישבות בארץ ישראל וביהודה
ושומרון בפרט".
השר בני בגין אמר בכינוס היסוד כי:
"הרעיון המשותף הזה מקובל על רבים
בכנסת ובממשלת ישראל ,הגיון הרעיון
הוא -אידיאולוגיה .הרעיון המשותף הוא
שתי זכויות יסוד של העם היהודי ואזרחי
ישראל .יש זכות טבעית של העם היהודי
לחיות בארצו וזכותה של המדינה בביטחון
לאומי  -אי אפשר להפריד בין השתיים.

הקמת מדינת אשף מנוגדת לשתי
הזכויות" .הוא הוסיף כי ישנה חשיבות זהה
לכלל המקומות והאזורים ביהודה ושומרון
– "כל יש"ע היא גושי ההתיישבות" ,אמר.
ח"כ אריה אלדד ,יו"ר עמית של
השדולה אמר כי" :אחרי טראומות הגירוש,
מלחמת לבנון ומבצע עופרת יצוקה היה
אפשר לצפות שלא יורידו ישובים אך
לא כך הדבר .השדולה באה למצות את
המכנה המשותף של אלו שנאבקים על
ארץ ישראל ונפעל למען מפעל הבנייה
ביהודה ושומרון".
יו"ר מועצת יש"ע דיין ברך על הקמת
השדולה וציין" :הימים האלו ימי מבוכה
ובלבול משום שמצד אחד נוטעים עצים
ונשבעים אמונים לאדמה שבה אוסרים
להקים עוד בתים יהודיים .צריך להסיר
את הבלבול והמבוכה .העץ שניטע
וההבטחה שניתנה היא זו שתתקיים -
הבנייה תחליף את ההקפאה .תפקיד
השדולה להביא ציונות ,בנייה והתרחבות
כדי שתצמח הריבונות בחבלי ארץ אלו".
דיין הוסיף ואמר לחברי השדולה" :בין
מטרות השדולה אני רואה חשיבות
מכרעת וגדולה יותר לסעיף העוסק
בחיזוק התודעה וההסברה הלאומית
יהודית-ציונית בקרב הציבור בישראל
וכלפי מדינות אחרות על זכותה של
ישראל על חבלי יהודה ושומרון .אם
תשכילו להעמיק ולהשקיע בסעיף
הזה ,בחיזוק התודעה ,במערכת החינוך
לערכים לציונות ולהתיישבות ,בכלים
הסברתיים ,בהפניית משאבים ובאמירה
ברורה של ממשלת ישראל כלפי העולם
כולו – אזי גם יתר מטרות השדולה יושגו
כמעט מאליהן".
השדולה תפעל בשיתוף פעולה עם
פורום משותף של גופים חוץ פרלמנטרים
מהתיישבות וביניהם מועצת יש"ע ,ארגון
זכויות האדם ביש"ע ,פורום חברי ליכוד
ביהודה ושומרון ,וגופים פעילים נוספים.
היא תקיים ישיבות באופן סדיר בכנסת
ותצא לסדרה של סיורים בשטח בכדי
ללמוד את המצב מקרוב ולקדם פתרונות
למען ההתיישבות.
בחודש הקרוב צפויה שדולת ארץ
ישראל בכסת לסייר בחבל גוש עציון
ובבית"ר ,ולעמוד מקרוב על האתגרים
העומדים בפני ישובים יש"ע בעקבות
ההקפאה.
מועצת יש"ע מברכת את חברי
השדולה למען ארץ ישראל ואת
העומדים בראשה לרגל הקמתה
ומאחלים לה הצלחה במלאכת הקודש
למען בניין הארץ ובחיזוק ופיתוח
מפעל ההתיישבות החלוצי ערכי וציוני
ביהודה ושומרון.
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המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
צילום השער :דודי ועקנין
תמונה בחדשות:
גרשון אלינסון ,מירי צחי
פרסום מודעות:

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד 052-8708519
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מלכות ישראל -בארץ ישראל!

– המשך מעמוד השער

הבחירה" .מצוות מינוי מלך ,לאחר הכניסה
לארץ ישראל ,למעשה היא מצוות הקמת
מדינה ,מערכת שלטונית  ,הכוללת ריבונות על
ארץ ישראל וניהול מלכותי של מדינה זו.
ואכן ,בהלכות מלכים (פרק י"א ,א') כותב הרמב"ם
שתפקידו של מלך המשיח הוא "להחזיר מלכות
בית דוד ליושנה ,הממשלה הראשונה" ,כלומר
להקים ממלכה ,כפי שהיתה בזמן דוד המלך.
אם כן ,ארץ ישראל אינה רק שטח קרקע,
אלא מקום גידול לציבוריות הישראלית .לא רק
כדי להתגורר בה ,כי אם לבנות בארץ ישראל
את האומה הישראלית.
ב .מלך או שופט
מצוות כיבוש ארץ ישראל היא מתפקידו
של המלך.
אכן ,בהיסטוריה של עם ישראל נכבשה

ארץ ישראל באופן שלם רק פעם אחת :בכיבוש
יהושע בן נון ,באותם ארבע עשרה שנה של
כיבוש וחילוק .יהושע בן נון היה במעמד של
מלך ,כפי שכותב הרמב"ם (מלכים א ,ג).
אם כן ,גם בעבר נכבשה הארץ ע"י מלך ,וגם
לעתיד ,המצוה לכבוש ולהקים מדינה היא
תפקידו הראשון של מלך "להחזיר מלכות
בית דוד ליושנה" .לאחר תקופת יהושע בן נון,
בטלה המלכות מישראל ,וההנהגה עברה לידי
השופטים .שמואל הנביא ,שהוא עצמו היה
במעמד של שופט ,מחדש את המלוכה .הוא
אשר ממליך בראשונה את שאול המלך ואחר
כך את דוד המלך .תקופת המלכים נמשכת עד
לחורבן בית ראשון .אז נלקחת ארץ ישראל מיד
עם ישראל ,ובכך מגיעה לסיומה תקופת כיבוש
יהושע בן נון( .עיין רמב"ם ,בית הבחירה פרק ו'

הלכה טז' ,שעם תום הכיבוש פקעה קדושת א"י
לענין מצוות התלויות בארץ).
מאז חורבן בית ראשון ועד עתה ,מצפים אנו
לחזרת כיבוש ארץ ישראל ע"י מלך.
גם בימינו ניתן לכבוש את הארץ .וזאת ע"פ
דברי הרמב"ם בהלכות תרומות א,ב ,שארץ
ישראל המחויבת במצוות התלויות בארץ ,היא
אותם מקומות אשר נכבשו ע"י מלך או שופט או
נביא ,מדעת רוב ישראל (לפי הגירסא המתוקנת
בדפוס פרנקל) .אם כן ,אם "השופט" בימינו,
יעורר את רוחם של "רוב ישראל" ,נוכל לחזור
ולהקים את מלכות ישראל ,הארץ תתחייב
בתרומות ומעשרות מן התורה וכך יווצר הבסיס
לחידוש הממלכה.
"וירושלים תבנה כאשר יכספו לה בני ישראל
תכלית הכוסף" (סוף ספר הכוזרי).
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב חיים פלאג'י

ה

רב חיים פלאג'י נולד באיזמיר בשנת
תקמ"ח ( )1788לאביו רבי יעקב פלאג'י
ולאימו מרת קאלי קאדין .סבו מצד
אמו היה רבי יוסף רפאל בן חיים חזן מחבר ספר
"חקרי לב" אשר בערוב ימיו עלה לארץ ישראל
ושימש בה כראשון לציון.
בשנת תקס"ז ( )1807בהיותו בן  19התחתן
רבי חיים ובשנת תקע"ג ( )1813קיבל את
הסמכתו ל " -החכם השלם" על ידי סבו רבי
רפאל יוסף.
כל ימי חיי אביו ,רבי יעקב ,לא נאות רבי חיים
לקבל עליו תפקיד ציבורי ורק בשנת תקפ"ח
( )1828קבל על עצמו להיות דיין בבית דין
וראש ישיבת "בית יעקב רבי" באיזמיר.
בשנת תקצ"ז ( )1837נתמנה לאב בית דין
הגדול באיזמיר שמנה  45רבנים ובשנת תרט"ו
( )1857התמנה למשרה הרמה היותר באיזמיר

משה מאירסדורף
לעניי הקהילה ואף מתח ביקורת על עשירי
עירו המסרבים לשלם מסים לפי יכולתם אלא
ביכרו להעלות בשיעור ניכר את המס על הבשר
("הגאבילה") ,הוא התרעם על כך שלא רק
שאינם מחזקים ידיהם של לומדי תורה ועניים
ומבטלים את הנוהג של חלוקה לעניים בערבי
שבתות ,אלא שבהעלאת מחיר הבשר הם
מעבירים את תשלום המסים על כתפי העניים
ועל כן פסק כי אף מההכנסה של מס הבשר
("הגאבילה") יופרש חלק לעניים ולעמלי תורה,
כדבריו "לא בחר בזה ה' ,ובמקום צדקה ותהי
לצעקה ,וכי אין לך גזל וחמס גדול מזה".
הרב פלאג'י פעל רבות להקמת בית חולים
יהודי באיזמיר ולשם כך אף גייס נדבנים
ידועים בעולם בהם :הברון רוטשילד וסר
משה מונטיפיורי עימם רקם קשרים חמים,
אותם הפעיל רבי חיים גם כדי להציל את יהודי

ישראל" ,לב חיים"  -יצא לאור בשנת ל"ב לחיי
רבי חיים" ,חיים לראש"  -על הגדה של פסח,
"קול החיים"  -קיבוץ תפילות ותיקונים שיש
לומר לאחר גיל  ,70חובר על ידו בהגיעו לגיל
זה" ,מצה חיים"  -קונטרס לכבוד מלכת אנגליה
בעקבות השתתפותה בהצלת היהודים מעלילת
דמשק" ,ברכת מועדיך לחיים"  -ספרו האחרון
שיצא לאור יום לפני מותו.
בספרו 'ארצות החיים' על מעלת ארץ ישראל
הביא הרב פלאג'י מקורות רבים למעלתה של
ארץ ישראל ולשייכותם של בני ישראל אליה
כירושה ומתנה של הקב"ה" :ארץ ישראל הוא
כדין שטר כתובה בין ישראל להקב"ה וקימא
לן דאסור לעמוד בלא כתובה ...ובטענת אומות
העולם דלסטים אתם אזלא טענה זאת דמעיקרא
גויים לאו בני כיבוש נינהו" .אחת הראיות
לדבריו מביא הרב מהפסוק 'והוצאתי אתכם

"ארץ ישראל הוא כדין שטר כתובה
בין ישראל לקב"ה"

מצבת קברו של ר' חיים פלאג'י

"חכם באשי" (רב ראשי) .לאחר כשנה אף אושר
מינויו על ידי הסולטן עבד אלמגי'ד הראשון
באישור מלכותי "נישאן" ובכן ניתנו לו סמכויות
לשפוט ,להוציא לפועל את פסקיו והופקדה
בידיו שלטונה של הקהילה היהודית כולה.
רבי חיים פעל רבות למען עניי עירו ושימש
משענת ופה לכל חסרי המגן מבני קהילתו,
וכשהוכיח את בני קהילתו בדרשותיו .כמו
כן תיקן תקנות והקים מוסדות קהילתיים
למען החלשים.
רבי חיים הרבה להוכיח בדבר האיסור
לצער ולפגוע באחרים ואף לא בילדים קטנים
וידועה תוכחתו אל האדונים המצערים את
משרתותיהם ואינם מתחשבים בקשייהם.
רבי חיים פלאג'י לא חת מפני נכבדי ועשירי
הקהילה ,הוכיח אותם פעמים רבות על יחסם
ישע שלנו 4

דמשק מעלילת הדם אשר העלילו עליהם
וכן פעל להקמת מוסדות לעזרה סוציאלית
ומוסדות ציבוריים נוספים והיה מעורב אישית
בכל הקמת מוסד ותפעולו.
רבי חיים דאג לפרנסת עניי העיר ואף
בשעותיו האחרונות לפני מותו ביקש כי לא
יטריחו את הציבור להתפלל לרפואתו אלא
ישכרו מעניי העיר למטרה זאת.
הוא היה ידוע כאוהב שלום ורודף שלום
ופעל רבות כדי להרבות את האחדות בארצו
ובקהילתו וכן פעל רבות לשפר ולחזק את
קהילתו .הרב פלאג'י היה מפורסם במידת
הכנסת האורחים שבה כיבד את כל באי ביתו
וכן חידושו שמותר לבעל הבית לשנות מדבורו
כדי שאורח לא יצטער .הוא תיקן תקנות אשר
היו לרווחת אנשי העיר כולה ואף למען בריאות
הציבור וידועה הוראתו להימנע מעישון
סיגריות לא רק בשבת אלא אף בימות החול.
רבי חיים התפרסם בספריו הרבים ,כ80-
במספר ,אותם התחיל לכתוב בגיל  16ואשר
עוסקים בקשת רחבה של נושאים 7 :חיבורים
על התנ"ך 9 ,חיבורים על התלמוד 15 ,ספרי
מדרשים ודרושים ,ספרי מוסר ו 24חיבורים
בהלכה ,קבלה ,שו"ת וספרים רבים נוספים.
בסיום כל כתיבת ספר היה עורך רבי חיים
סעודת מצווה והיה מחלק את ספריו ללא
תמורה ולעולם את ספריו לא מכר.
"פעולת צדיק לחיים"  -סיפרו הראשון
שנכתב בגיל " ,17סמיכה לחיים"  -אותו חיבר
יחד עם רבו רפאל יוסף חזן" ,רחמים חיים"  -על
הרשב"א ,נתפשט בישיבות ליטאיות ונדפס גם
בש"ס וילנא" .ארצות החיים"  -על מעלת ארץ

מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם
וגאלתי וכו' והבאתי אתכם אל הארץ אשר
נשאתי את ידי וכו' ונתתי אותה לכם מורשה' וכו'
– "דהכוונה דמכח אשר הוצאתי אתכם מתחת
סבלות מצרים דלאו בני כיבוש נינהו הגוים
המשעבדים בכם היא הנותנת לתת לכם את ארץ
כנען ולא יוכלו לטעון כנגדכם ליסטים אתם".
בשנת תרכ"ח ( )1868בחג שמחת תורה
בשעת קריאת התורה קרא רבי חיים את
הפסוק "וימת שם משה" ופרץ בבכי ,בשעה
זו הבינו אנשי קהילתו כי ימיו קרובים ופרצו
אף הם בבכי מר ,וכן ביום י"ז שבט יום לאחר
שסיים את ספרו "ברכת מועדיך לחיים" ,נפטר.
רבי חיים פלאג'י נקבר בבית העלמין העתיק
באיזמיר בהלוויה ממלכתית בה השתתפו לא
רק יהודי טורקיה אלא אף גדוד אנשי הצבא
הטורקי ,נציגי השלטונות ונציגי מדינות זרות.
במהלך כל מסע הלוויה סבבו את ארונו בני
קהילתו אשר נשאו בידיהם את כל ספריו כשהם
מוקפים בנושאי נרות דולקים כגורן עגולה.
מספרים כי כל זמן ההלוויה גשם קל טפטף
על ההמון ובשעת סתימת הגולל על הקבר
נשבה רוח חזקה אשר כבתה באחת את כל
הנרות ובאותה השעה בארץ ישראל בעיר
צפת ראו כמה תלמידי חכמים בחלום כי
נפטר תלמיד חכם גדול והם מצווים לחלוק
לו כבוד אחרון.
כיום על בית העלמין שומרים דווקא
מוסלמים .בבית העלמין עצמו ישנו מקווה,
שלטענת השומר המוסלמי ,מימיו מגיעים
ממעיין טבעי שנובע מתחת לקברו של רבי
חיים.

•

"רוממו את האמונה ,העלו את הרעיון,
והבו גודל לחיים הממשיים שעל פי ההתלבשות
של האורה עליונה בציור המושכל,
הלבוש בכח הדמיון ובאוצר חיי המעשה,
עבודת החיים התורה והמצווה כולה"
(אורות ,זרעונים ,ה')
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ביש"ע ממשיכים ובונים!

להשכרה

להשכרה

למכירה
למכירה

בתים ומגרשים
לפרטים :צורי אביאור
052-3833889
aviorta@gmail.com
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למכירה

בתקוע

בית חד משפחתי על
כחצי דונם
 111מ"ר
 896,000ש"ח
לפרטים:
תמר 054-5988839

בטלמון

למכירה

מרכז הישוב
יחידת דיור חדשה
 3חדרים
 60מ"ר
לפרטים052-4333578 :

בכוכב השחר
בית דו משפחתי
 4חד'  110מ"ר
 695,000ש"ח
לפרטים:
אמיר 054-2048322

למכירה

בשילה

בעלי (ברח' הצבעוני)
בית דו משפחתי
 682,000ש"ח
קרקע
בקומת
בנוי 100
3
ו 60-מ"ר מעטפת.
לפרטים:
הראל 052-5665993

בעינב

בית חד משפחתי על
כחצי דונם.
 105מ"ר
 689,000ש"ח
לפרטים:
יעקב 050-5326929

למכירה

נדל"ן ביהודה ושומרון
במצפה יריחו
בית תלת משפחתי
 105מ"ר
 682,000ש"ח
לפרטים:
אלעד 050-2091959

בעתניאל
בית דו משפחתי  97מ"ר +
 97מ"ר מעטפת  4ח'
 527,000ש"ח
לפרטים:
יעקב 054-7930434

« להזמנות פרסום נדל"ן במחיר מיוחד לתושבי יש"ע052-8903906 :
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סיפורו של מקום

"ש

בע שמות נקראו לו:
רעואל ,יתר ,יתרו ,חובב,
חבר ,קיני פוטיאל"  -כך
מפרש רש"י על המקום בשם המכילתא.
מיהו הקיני המוזכר במכילתא ,מה היה
יחסו לעם ישראל? היכן ניתן לראות את
עקבותיו?
הקיני מוזכר מספר פעמים בתנ"ך
ונראה ע"פ התנ"ך שיש זיקה בין הקינים
לבין המדיינים .ע"פ ספר במדבר נתבקש
חובב בן רעואל המדייני לשמש "עיניים"
ומורה דרך לבני ישראל בעת נדודיהם
במדבר .בספר שופטים נמנה קין במפורש
על בני חובב חותן משה" :ובני קיני חותן
משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה"...
(שופטים א' ,ט"ז).
נראה שהקינים היו שבט אשר נדד
במדבריות סיני והנגב בתקופה שבני
ישראל היו בשעבוד מצרים .עם יציאת
בני ישראל ממצרים מתקרבים הקינים-
מדיינים אל עם ישראל ואף שומעים על
יתרו ,אשר מייעץ למשה בענייני הנהגה,
משפט והכוונת הדרך במדבר.
ראשית ישיבתם בעיבורי שבט יהודה
חלה בתקופת השופטים כפי שעולה
מהנאמר בשופטים א' ,שמשפחה קינית
נאחזה על יד בני יהודה בנגב ערד על גבול
מדבר יהודה .יחידה קינית אחרת – חבר
הקיני – הרחיקה נדוד עד אלון בצענענים
אשר את קדש ואנו למדים מהכתוב "כי
שלום בין יבין מלך חצור (הכנענית) ובין
בית חבר הקיני" (שופטים ד' ,י"ז).
כשנלחם שאול בעמלק ,נפרדו הקינים
מהעמלקים בציוויו של שאול ,כשהוא זוכר
להם חסדם מימי יציאת מצרים "ויאמר
שאול אל הקיני לכו סרו רדו מתוך העמלקי
פן אוסיפך עמו ואתה עשית חסד עם כל בני
ישראל בעלותם ממצרים ויסר קיני מתוך
עמלק" (שמו"א ,ט"ו).
על פי המיקום הגיאוגרפי של מלחמת
שאול בעמלקים וציוויו לקיני ,משפחות
קינים התיישבו בנגב ובדרום יהודה בשטח
נגב הקיני (בסמוך לעיר ערד של היום).
פרופ' בנימין מזר שיער שהמקדש
שנמצא בערד (ניתן לראותו בגן לאומי
תל ערד) היה קיני מיסודו .לדעתו ,צאצאי
חובב ,שטיפחו מסורת דתית פולחנית
מימי המדבר ,שימשו כמכהנים בקודש
בנגב ערד .הקינים כבר היו כנראה מעורבים
ביהודה ובשמעון לפני המלוכה והם נבלעו
לגמרי ביהודה בראשית המלוכה בישראל,
אולי בחסותם של המלכים הראשונים.
מכל מקום ,למסורות ולזכרונות
מהמדבר היה בוודאי חלק חשוב
בהתכללותם הגמורה של הקינים
ביהודה .בעוד ששוסי המדבר מסוגם של
העמלקים המשיכו להטריד את חבלי
הספר של יהודה ופלשת ,נאחזו הקינים
ביישובי הקבע מתוך הזיקה ההדדית
ישע שלנו 6

נדב אברהמוב

"וישמע יתרו
כהן מדין
חותן משה

מרכז סיור ולימוד

את כל
אשר עשה
אלוקים"...
הממושכת שבינם לבין שבטי ישראל מימי
יציאת מצרים והנדודים במדבר.
שני עמים נצמדו לעם ישראל  -אחד
לטובה ואחד לרעה .כבר בלעם חזה זאת
כאשר על עמלק ניבא" :ראשית גוים עמלק
ואחריתו עדי אובד" ,ומייד אחריו ניבא על
הקיני" :איתן מושבך ושים בסלע קנך".
בני קיני היו בני בריתנו ,כדבר שאול:
"ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל
בעלותם ממצרים" .יתרו ,שכל כולו היה
פיטום עגלים לעבודה זרה ,הצטרף מרצונו
לעם ישראל ,בהכירו כי עם ישראל מבטא
את השגחת הקב"ה העולם .אף אחד לא
חייב אותו לבוא ,אך "שמועה שמע ובא"...
עמלק ,לעומתו ,היה איתנו באותה
"בטן"" :ותמנע היתה פילגש לאליפז בן
עשו ותלד לאליפז את עמלק"  -עמלק היה
נכדו של עשו ,ו"עשו הוא אדום" ...דווקא
זה שחלק רחם אחד עם יעקב ,זה שיצא
מזרעו של יצחק ,יצא אל העולם כדי
"לבשר" לו את "אמונת המקרה" -הכל
מקרה ,אין השגחה בעולם ,בין ישראל לבין
קודשא בריך הוא אין שום קשר"...אשר
קרך בדרך."...
שאול נצרך להורות על ההפרדה בין
הישות הקינית לזו האדומית-עמלקית,
זו המאמינה במשמעותו של עם ישראל,
לבין זו המקעקעת אותה והשואפת לבטל
את קיומה בעולם.
רק בהכרתת המהות האדומית-
העמלקית יעלו "מושיעים בהר ציון לשפוט
את הר עשיו והיתה לה' המלוכה".

•

נוף בנגב הקיני בסמוך לערד

גב מים בנחל קינה

פעילויות קרובות עם מרכז
סיור ולימוד סוסיא:
כו' שבט ( – )10/2נחל פרס
כח' שבט ( – )12/2מעתניאל לנגוהות
א' אדר ( – )15/2אתרים לאורך דרך אלון
לפרטים והרשמה – 02-9963424

צילוםAmos Gil :

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה.
מה שעליכם לעשות הוא לזהות את המקום
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662
או למייל ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :מוזיאון רוקפלר.

שמות הילדים הזוכים :עטרת מרקס ,דולב
יהל פנינה סולומון ,מצפה הושעיה  מתן ויעל גרושקו ,עופרה
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Ğ"ĥĦĐ đĤĦĕ ĦĥĤĠ

ĘČĤĥĕ ġĤČ Ħčĥ
Ğ"ĥĕ ĦĢĞđĚ Ĥ"đĕ
ČĢĕ ęĐĚđ ĒĞđčđ ĦđĤ đĥĎĠĜ Đčĥ ęēĘ Ħĕč Ħđďĥ ĘĞ
ĦđčČ ęĕĤđčģ Đčĥ ěđĤčē ĘĞ ĤĦđđĦ ČĕĐ ,ĖĘĚĐ ďđď
ĤĦđđĦ ČĕĐ ,đĦđėĘĚ ĦČ ĖĘĚĐ ďđď ĘēĐ Đčđ ĦđĐĚČđ
369 ĖĥĚč ěėĥĚĐ ĐďĚĞ đč ęđģĚĐ ĘĞđ ĐĘĕĥ ĘĞ
đĚēĘ Đč ČĜĠđĎ ĕĤĐđ ěĕĚĕĜč ĕĘčē ĘĞ ĤĦđđĦ ČĕĐ .ęĕĜĥ
ĘĘĠĦĐ ĦđĤđďĐ Ęėč ĘČĤĥĕ ęĞ .ęĦđĤĕē ĘĞ ęĕčėĚĐ
ęĕĘĥđĤĕč ĐČčĐ ĐĜĥč"đ "ěđĕĢĘ Ėčđĥč đĜĕĜĕĞ ĐĜĕĒēĦđ"
ęĕĘĥđĤĕĘ ČĘ .ĐĞđĤģđ ĐĞđĝĥ ěđĕĢĘ ČĘ "ĐĕđĜčĐ

ĤđčĕĢĐ ĦČ ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤč ĤĤđĞĘ đĜĕĘĞ
,ďđĚĘĘ ,ĤĕėĐĘ ,ĐčĐđČđ ĘČĤĥĕ ġĤČ ěĚČĜ ,đĜĘĥ
.ĘđĞĠĘ ęĎ đĒ ĦđďēČ ēđėĚđ À ęĕĜĠĐĘđ ěĕčĐĘ

ěĕĕď ĕĜď

ĦđĞĕďĕĐ .ęĕĔđĥĠ ČĘ ęĕĚĕ Ęĥ ęēĦĠč ęĕďĚđĞ đĜČ
ĘĞ ,"ĦėĘ ĦđģĕēĤĚ ĦđĕĜĕďĚ ĦđĕĜėĦ" ĘĞ ęĕĜĚĕĝĐđ
ĖČ ĐĘĦĘĦĠ ĦĕĔĚđĘĠĕď ĐĠĥč ĦđēĝđĜĚ ĦđČēĝđĜ
ĘĞđ ġĤČĐ ĦđĚĘĥ ĘĞ ĐĘČĥ ěĚĕĝ ĘĞđĠč ęĕčĕĢĚ
ĦđėĤĞĕĐĘ đĜĦđČ ĦđčĕĕēĚ ĐĘČ Ęė À ĐĜĕďĚĐ ďĕĦĞ
.ĕďĚ ĤēđČĚ ĐĕĐĕ ęĤĔč À ĐĦĞ Ĥčėđ ,ĤēČ ĎđĝĚ
ĦėĤĞĚĚ ĐČĢđĦė ,ĦĕĘČĤĥĕĐ ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĞďđĦč
,ĦĕĜđĕĢ-ĔĝđĠ ĘČĚĥ ĦđĝĕĠĦĚđ ,ęĕėĤĞ ĦĘđĔĜ ĖđĜĕē
ęĕčēĤ ęĕģĘēčđ ĦĕĔĕĘđĠĐ ĦėĤĞĚč ęĎ ĐĕĦđčģĞčđ
ĐĘ ĦĥĤĦĥĚ À ęĕĕĜđĕĢđ ęĕĕėĤĞ ĐĘČė ęĎ À ĤđčĕĢĐĚ
,"ęĕĚĞ ĕĜĥĘ ĦđĜĕďĚ ĕĦĥ" Ęĥ ěėđĦĚ ĐģĕĤĐ ĐĚĝĕĝĐ
ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕč ĦĕďđĐĕ ĦđēėđĜđ

ěđĕĢ ĦĚēĜč đĜĕČĤđ đĜĕėĒĥ ĕĤēČ .ĦģĘđēĚ
đĘĘĐ ĦđĚđģĚčĥ ěėĦĕĕ ďĢĕė ęĕĘĥđĤĕđ
?ęĕĘčēĚđ ęĕĘĞđĥ đėĘĐĦĕ
ĦĕĜĕĦĥĘĠ ĐĜĕďĚ ĦĚģĐ ĖėĘ ĤčĞĚđ
ĦĜĕďĚ ĦČ đĤĕĦđĕ ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕ ĕĤĐč
ĦđĘđčĎ" .ĐĜĎĐ ĕĜč ĦđĘđčĎ ČĘĘ ĘČĤĥĕ
ČčČ ġđēĐ Ĥĥ ęĦđČ ĐĜĕė "ġĕđđĥđČ
đĞĕĎĐ ěđĜčĘĚ Ę"ĐĢ ĦĎĕĝĜ ĤēČĘ .ěčČ
ĤēČĘ .ĐĠĕē ďĞ ĐĘĘČčĒĕēĐ ĦđĥđĕĔģ
đĞĎĠ ďČĤĎĐ ĕĘĕĔ ğĕĔģ ĥđĎĚ ĐĤĕģĞĐ
,ĦĕĜĕĦĥĘĠ ĐĜĕďĚ ĦĚģĐ .ďđďĥČč ęĎ
ĘĞ ďČĐĕÊĎđ ĦđĕĜČĤĕČĐ ĦđĞđĤĒĐ ęĞ
ĦĘĠĥ Ęė ĘĞ ęĕĠđĢĐ ěđĤĚđĥĐ ĕĤĐ
.ĐėČĘĚĐ ĦČ ęĕĘĥĦ ğđēĐ
ĘĞ ČĘ ęĎ ,ęĕĚđďČ ĐĘĞĚ ,ĘČĕĤČ ĘĞ ČĘ ČđĐ ęđĕČĐ
,Ččĝ ĤĠė ĘĞ ČđĐ .ĤĚĦĕČ đČ Čĕĝđĝ ,ĘČ-Ħĕčđ ĐĤĠĞ
,ęĕĕĦĞčĎ ,ĐĜđĕĢ ĝĜ ,ěĎ ĦĚĤ ,čĕčČ-ĘĦ ,ĘČđĚĥ ĦĞčĎ
.ĦđčđēĤđ ,ĐđđģĦ-ēĦĠ
ĘĞđ Ğ"ĥĕč ĦđčĥĕĕĦĐ ĘĞĠĚ ĘĞ ĐĤĕĚĥĘ ģčČĚč
ďēČ ĥĕČė À Ħđēđė ďēČĘ đĜĕĘĞ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ ďĕĦĞ
ěėĚ ĤēČĘđ ,ĐĚĕĜĠ đĜĘĥ ĤđčĕĢč ĐĘĕēĦč .ďēČ čĘč
ĦĥģĐ ĘėĚ ęĕĠĝđĜ ęĕĘĐģđ ęĕĤđčĕĢ ĝĕĕĎĘđ ĦđĝĜĘ
.ĘČĤĥĕč ĦĕĤđčĕĢĐ
đĜĕĘĞ ."ĘČĤĥĕ ġĤČ Ħčĥ" Ęĥ ęĒĕĚĐ ĤĢđĜ Ėė ęĥĘ
ġĤČ ěĚČĜ ,đĜĘĥ ĤđčĕĢĐ ĦČ ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤč ĤĤđĞĘ
ēđėĚđ À ęĕĜĠĐĘđ ěĕčĐĘ ,ďđĚĘĘ ,ĤĕėĐĘ ,ĐčĐđČđ ĘČĤĥĕ
.ĘđĞĠĘ ęĎ đĒ ĦđďēČ
ęđĘĥ Ħčĥ

."ĦđĚďČ ĘĒĎ"ėđ ,"ĥđčĕė"ė
ĥČĤ ęďģĚ ĐĦđČĥ ĦĕĜĕĦĥĘĠ ĐĜĕďĚ Ęĥ ĐĦĚģĐ
Ħĕčč ěĕđĞ ĘĥĚĚ ęĞ ďēĕ đĦĘĥĚĚđ ĕēėđĜĐ ĐĘĥĚĚĐ
ĐĜėĝ ĦđĕĐĘ ĐĘđĘĞ ĕĠđĤĕČĐ ďđēĕČĐĚ ęĕĢēĘđ ěčĘĐ
.ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚĘ ĦĕĚđĕģ
ĦĕĘČĤĥĕ ĦđĜđčĕĤ ĘĞ ĤđĦĕđ ČĕĐ ĖĘĐĚĐ ĦđĞĚĥĚ
ĦđĞĚĥĚ .ĤĕĞĐ ĦģđĘēđ ęĕĘĥđĤĕč ĐģĕĦĞĐ ĤĕĞč
ģĤ ČĘ À ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕ ĕĘčē ĘĞ ĤđĦĕđ ČđĐ ĖĘĐĚĐ
ĐĜĕēčĚ ěė ĕĜĠĘ ďđĞ ČĘČ ĦĕĘČĕĤđĔĕĤĔ ĐĜĕēčĚ
ęĐčĥ ĦđĚđģĚĐ ĘĞ ĤĦđđĦ ĘČĤĥĕ .ĦĕėđĜĕē ĦĕėĤĞ
đĥēĤĦĐ ęĐčĥ ĦđĚđģĚč ,ĐĚđČĐ ĦđčČ đėĘĐĦĐ
ĕďĚ ęĕČĤđģ đĜČ ęĐĕĘĞĥ ĦđĚđģĚč ,Ė"ĜĦĐ ĕĤđĠĕĝ
ęĕĤĕėĒĚ đČ ĦĝĜėĐ ĕĦčč ĐĤđĦĐ ĦČĕĤģč Ğđčĥ
ĤĦđđĦ ČĕĐ ,ČĤĚĚ ĕĜđĘČ ĘĞ ĤĦđđĦ ČĕĐ .ĐĘĕĠĦč ęĦđČ
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ĘČĤĥĕ ġĤČ Ħčĥ ďđčėĘ ğĝđĚ

ĦđĜđĥČĤĐ ĘĞ ĤđĒēĘ
Č"ččđĦ ğĕĔģ ĥđĎ čĤ
:ĖĘ ĤĚđĘ ČĘČ ?ęĕĤēČ ęĕĐđĘČ ďđčĞ ĖĘ ďđďĘ đĘ ĤĚČ ĕĚ
.ęĕčėđė ĦďđčĞ ďčđĞ đĘĕČė - Ę"đēč ĤďĐ Ęė
ĕďđĐĕĥ ěėĦĕ ĕėđ :ĤĦđĕč ĐđĚĦ ĐĤđČėĘ ,ěČė ĤĚČĜĐ
ĐĘģ ĘĞ ďĕĠģĚđ ĦđđĢĚđ ĐĤđĦ ĤĚđĥđ Ę"đēč ĤďĐ
Ē"Ğ ďčđĞĥ ĕĚė ,ĐđĘČ đĘ ěĕČĥ ĕĚė čĥēĜ ,ĐĤđĚēčė
,ĕ"Čč ĤďĐ Ęė ,ĖĠĕĐĘđ !?ęĕĤēČ ęĕĐđĘČ ďčđĞĥ ĕĚėđ
đĘ ĥĕĥ ĕĚė čĥēĜ ĦđđĢĚđ ĐĤđĦ ĤĚđĥ đĜĕČĥ ĐĒ ęĎ
ĤđĎĘ ğĕďĞĥ ěėĦĕ ďĢĕė ,ĖėĚ ĐĤĕĦĕ !?'Đ ďčđĞė ,ĐđĘČ
ĦĤĕĚĥč ĖėĘ ęĕđđĘĦĚĐ ęĕĕĥģĐ Ęė ĘĞ ,ęĕĕđĎ ěĕč ĕ"Čč
ěĦĕĜĥė ,ęĕďđĐĕ ěĕč Ę"đēč ĤđĎĘ ĤĥČĚ ,ĦđđĢĚđ ĐĤđĦ
!?ĕĠđĥč 'Đ ĦČ ďđčĞĘ ęėđĦč

:čĥĕĕĘ ĥĕđ
.ĤđčĢ ĦđėĘĐĘ ďĕēĕ ĦđėĘĐ ěĕč ĘďčĐ ĥĕĥ đĜČĢĚ
,ČčĢ ĕĢđĘē :'Č ĐėĘĐ 'ē ģĤĠ ęĕėĘĚ ĦđėĘĐ ę"čĚĤ
ęĐĘ ĤĦđĚ ,ěĐĚ đčĥĕđ ęđĥčėĕđ ę"đėĞĐ ĘđčĎč đĝĜėĕĥė
čĞĤĕ ęČ đč ČĢđĕėđ ĤĕĒē Ĥĥčđ ĦđĠĤĔđ ĦđĘčĜ ĘđėČĘ
ěėđ ,ęĕĤđĝČĐ đĘČ ĦđĘėČĚ ČĘČ ĘėČĕ ĐĚ ČĢĚ ČĘđ
Ęė ęĕČĘĚ ęĕĦčđ đďĚĘ ĐĞđĚĥĐ ĕĠĚ ĖĝĜ ěĕĕ ĐĦđĥ
ēđģĠ ĦĞĥč ČĘĥ ęĎ) :ěĐč ČĢđĕėđ ęĕĤĕĒē ĕĠĤĞ čđĔ
.(ęđģĚč Ē"čďĤ À ĥĠĜ
...đĤĢĕ đĠģĦ ęČ ĐĦđĕĎč ĐĥČ ĘĞđč ěėđ :'č ĐėĘĐ
ģĤ ČĘČ ,ďĕēĕč đĘČ ęĕĤđĝĕČ ĤĕĦĐĘ ęđģĚ ěĕČĥ ĤđĤč
.ĤđčĕĢ ĦđėĘĐč
ĤĦđĕč ĦđĤđĚēĐ ěĐ đĘČ ĦđĤĕčĞ 'Ď ,ĦĕĔĤĠĐ ĐĚĤč
,ĦĕĘĘėĐ ,ĦĕĚđČĘĐ ĐĚĤč ĖČ ,ĘđďĎ ĤĦđĕĐ 'Đ ĘđĘĕē ěĐđ
ĘČģĒēĕč ČčđĚ Ėėđ :ĤĦđĕ ĘđďĎ 'Đ ĘđĘĕē ęĕČĢđĚ đĜČ
ęŊĀ Ĥø ďÿ øŊ ĦŖĢĤĀ Čú ŁĀ ŅĤ Āņüň ÿđ ęüĕŖłŁÿ ęĦāĀ Č ġĕĠü ČĀ Āđ (Ĕ"ĕ) Đ"Ę
ŅČŁĀ Ĥĺþ Čú ęüĕŖłĐÿ ĘČþ ČŖčĀň ÿđ ('ė) :ęĕŕü Ĕø Ġÿ ĺø ęĦŖĘĕ
Ā üĘĞú ėÿ øđ
Đ þŋČý ďđďĕ ęĞÿ ęĐþ ĀĘ ĤāĚČù Łþ ĕĺü ďø ģĀ ęĺý ĦČþ ŅĘ øŋēøÿ ĕ ÿđ ęĺĀ
ŅĐŅĘ øŋēü Ĥĺþ Čú ĕĺü ďø ģĀ ęĺý ĘĞÿ ĘāĚēø Čþ Āđ (Č"ė) :ŅČĢĀĕ
Ā ŖĢĤø Čÿ ĚŅ
ý
Ħĕčý øĘ ĤāĚČù ěėý ĀĘ (č"ė) :ĐŌĀ ĺĀ ŅČŁĀ Ĥĺþ Čú ęüĕŖłŁÿ ĘČý ĤĀ Ļüĕ
ø ĦĕŁý
ĦĕŁý ĐĻāþ Ğ ĕ üĜČú ęėþ øĜĞÿ Ěÿ øĘ ČŞ ęĕģĘČ 'Đ ĤĚÿ ČĀ ĐāŊ ĘČý ĤĀ Ļüĕ
ø
Ĥĺþ Čú ęüĕŖłŁÿ ęŕþ øĘ ÿŋēü Ĥĺþ Čú ĕĺü ďø ģĀ ęĺý øĘ ęČü ĕŊü ĘČý ĤĀ Ļüĕ
ø

ĕģĢĜĕĚģ ĘČĎĕ čĤĐ
đĜĦđČ ĦđĤđģĐ ĞģĤ ĘĞ - ĕ"Č Ħčĥ Ęĥ ĐĦėĕĤĞ ĘĎĤĘ
ĤĤčĘđ ĤđĒēĘ ĕĚĢĞĘ ĐĥĤĚ ĕĜČ - ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕč ęđĕĐ
ęĞ ěĕčĥ ,ďēđĕĚĐ ĤĥģĘ ĦđėĕĕĥĐ ĦđĕĒėĤĚ ĦđďđģĜ
.đĢĤČĘ ĘČĤĥĕ
:ĐČĕĘĠ ,ěđĥČĤ ĔčĚč ęĕĤĤđĞĚĐ ,ĦđĤđģĚ ĤĠĝĚ ěĘĐĘ
ĕčĤ ĤĚČ :'Ĕ ĐėĘĐ Ď ģĤĠ ęĕĤďĜ ĦėĝĚ ĕĚĘĥđĤĕ .Č
čĕĦėď ČđĐ ČďĐ ěĘđėĚ Đĥģ ęĥĐ ĘđĘĕē ,ĕĒĠ Ĥč Đďđĕ
đĕĘđĘĕĎ ĥĕČ ĘČĤĥĕ ĕģđĘČ 'Đ ĤĚČ Đė ĘČĤĥĕ Ħĕč ęĦČđ
.'đĎđ đĘĘēĦ ČĘ ĕĥďģ ęĥ ĦČđ đďđčĞ đėĘ
:'đ ĐģĝĠ č"ė ĐĥĤĠ ČĤģĕđ ĐčĤ ĥĤďĚ .č
.ęĥĐ ĘđĘĕē ĘĞ ĤĦĕđđ ČĘđ Ē"Ğ ĘĞ Đ"čģĐ ĤĦĕđĥ đĜĕĢĚ
ĤĚČĜĥ ?ęĕčėđė ĦďđčĞ ĘĞ Đ"čģĐ ĤĦĕđđĥ ěĕĜĚđ
ĥĕČ ęĕģđĘČ 'Đ ĤĚČ Đė ĘČĤĥĕ Ħĕč ęĦČđ ('ė ĘČģĒēĕ)
.đĘĘēĦ ČĘ ĕĥďģ ęĥ ĦČ (ęĥ) čĕĦėđ đďđčĞ đėĘ đĕĘđĘĎ
ĘČĤĥĕ ęĞĘ ĤĕĦĐ Đ"čģĐĥ ,đĘČ ĦđĤđģĚĚ ĐĘđĞĐ
ĐĒ Ĥčďđ .đĥďđģ ęĥ ĦČ đĘĘēĕ ČĘĥ ďčĘčđ Ē"Ğ ďđčĞĘ
'Đ ģĤĠ ĐĤđĦĐ ĕďđĝĕ ĦđėĘĐ ę"čĚĤč đĜďĚĘ ĕĤĐĥ,ĐđĚĦ
ĕđĘĎđ ęĕčėđė ĦďđčĞ) đĘČ ĦđĤĕčĞ ĥĘĥ ĘčČ..." :'č ĐėĘĐ
ěĐĚ ĦēČ ĘĞ ĤđčĞ ,đĘ ĤĚČĕ ęČ (ęĕĚď ĦėĕĠĥđ ĦđĕĤĞ
ĤĚČĜĥ ĕĚ Ęė... :'ď ĐėĘĐ "...ĤđčĞĕ ĘČđ ĎĤĐĕ ,ĎĤĐĦ đČ
ĦČ ĥďĕģ ĐĒ ĕĤĐ ,ĤčĞ ČĘđ ĎĤĐĜđ ,ĤđčĞĕ ĘČđ ĎĤĐĕ đč
ĦČ ĥďĕģ ĐĒ ĕĤĐ ,ĘČĤĥĕĚ ĐĤĥĞč ĐĕĐ ęČđ .ęĥĐ
ČčĕģĞ ĕčĤđ ,ĐĕĤĒĞđ ĘČĥĕĚ ,ĐĕĜĜē ,ĘČĕĜďė ,ęĕčĤč ęĥĐ
Ęėđ... ěĦĘĞĚ ĘĞ ĐĘĞĚ ěĕČĥ ĦđėĘĚ ĕĎđĤĐ ěĐ đĘČđ .đĕĤčēđ
ĐĒ ĕĤĐ ,ĎĤĐĜ ČĘđ ĤčĞđ ĤđčĞĕ ĘČđ ĎĤĐĕ đč ĤĚČĜĥ ĕĚ
ĘĘĕē ĐĒ ĕĤĐ ,ĘČĤĥĕĚ ĐĤĥĞč ĐĕĐ ęČđ ,ęĥĐ ĦČ ĘĘēĚ
,ęĥĐ ĥđďĕģ ČĕĐĥ ĐĥĞ ĦđĢĚ ĘĔčđ ęĕčĤč ęĥĐ ĦČ
.ęĥĐ ĘđĘē ČĕĐĥ ,ĐĥĞĦ ČĘ ĦđĢĚ ĘĞ ĤčĞđ
ĐĞĕĎĠ ČĕĐĥ ,Ē"Ğ ČĕĐ ,đĘČ ĦđĤĕčĞ 'Ď ěĕčĚ ĐĤđĚēĐ
Ęė ęĞĥ ,ď"ĥđ Ğ"ĎĘ ďđĎĕĜč) ĐĜđĚČĐ ĥĤđĥđ ęĢĞč
ČĕĐ ,ĐĤĒ ĐďđčĞ ,ė"Čđ .(ĦđĕĦďđģĜ ĦđĤĕčĞ ěĜĕĐ ,ěĦĤĚđē
ĐĤđĦč ĤĦđĕč ĤđĚēĐ 'Đ ĘđĘĕēĐđ ĤĦđĕč ĤđĚēĐ ĤđĝĕČĐ
,ĥĠĜĐ ĦđĤĕĝĚ Ħčđē Ęĥ ĐĒ ďđĚĕĘĘ ĤđģĚĐ ęĎ ČĕĐ)
ĕĚĘĥđĤĕč ,ĘĕĞĘ ďĢĕė ,ĐĜĐđ .(ď"ĥđ Ğ"Ď đďĚĘĜ ĐĜĚĚđ
ĘđĘĕēĐ ČĠđĎ ČĕĐĥ ,Ē"Ğ ďđčĞĘ ĤĕĦĚ Đ"čģĐ ,ĥĤďĚčđ
đĘĐ !?ěėĦĕĐ !?đĚĥ ĘđĘĕē ĞđĜĚĘ ĕďė ,ĤĦđĕč ĘđďĎĐ 'Đ
!ĕĤĦĝď ĕĦĤĦ ĐĒ
,ĕ"Čč ęďČ Ĥđďĕ ęĘđĞĘ ,Ĥ"Ħ :'č ďđĚĞ ĕ"ģ ğď ĦđčđĦė .Ď
đĘĕĠČđ Ę"đēč Ĥđďĕ ĘČđ ,ęĕčėđė ĕďčđĞ ĐčđĤĥ ĤĕĞč 'ĕĠČ
ĕĚė ĐĚđď - ĘČĤĥĕ ġĤČč ĤďĐ Ęėĥ ,ĘČĤĥĕ ĐčđĤĥ ĤĕĞč
đĘ ěĕČĥ ĕĚė ĐĚđď - ġĤČĘ ĐĢđēč ĤďĐ Ęėđ ,ĐđĘČ đĘ ĥĕĥ
ĦđĕĐĘ ěĞĜė ġĤČ ĦČ ęėĘ ĦĦĘ (Đ"ė ČĤģĕđ) :'ČĜĥ ,ĐđĘČ
ČĘČ ?ĐđĘČ đĘ ěĕČ ,ġĤČč Ĥď đĜĕČĥ Ęėđ ,ęĕĐđĘČĘ ęėĘ
;ęĕčėđė ĦďđčĞ ďčđĞ đĘĕČė - Ę"đēč ĤďĐ Ęė :ĖĘ ĤĚđĘ
ęđĕĐ ĕĜđĥĤĎ ĕė (đ"ė 'Č ĘČđĚĥ) :ĤĚđČ ČđĐ ďđďč ěėđ
ĕėđ ,ęĕĤēČ ęĕĐđĘČ ďđčĞ ĖĘ ĤĚČĘ 'Đ ĦĘēĜč ēĠĦĝĐĚ

Ğ"ĥĦĐ đĤĦĕ ĦĥĤĠ
ĘđĘĕēĐ ęĐ Ę"đēč ęĕďđĐĕ ĕĤđĎĚ ĞđďĚ ěĕčĐĘ ěĦĕĜ ,ĐĒ
,ďĕĎĐĘđ čđĥēĘ ęĕĕđĎĘ ęĕĚĤđĎ ęĐĥ ĕĠĘ ,ĘđďĎ ĤĦđĕĐ 'Đ
đĒ ĐďčđĞ .đĜđĢĤ ĦČ ęĕĘĥĐĘ Ęđėĕ Đ"čģĐ ěĕČ ,đ"ēĥ
đĘČ ęĎ ,Ę"đēč ęĕČĢĚĜĐ ęĕďđĐĕ ĞđďĚ ,ęĎ ĐĤĕčĝĚ
ĐđĘČ ęĐĘ ěĕČĥ ĕĚė ęĕčĥēĜ ,ĦđđĢĚđ ĐĤđĦ ęĕĤĚđĥĐ
'Đ ďđčė ĕđĘĎ ĐĒ ,ĦđđĢĚĐ ęđĕģ ĦĕĘėĦ ĕė ,Ē"Ğ ĕďčđĞėđ
ęĕĞĜđĚ ,ęđģĚč ęĦđČĕĢĚ ęĢĞč ,ęĐđ ,đĥđďĕģđ ęĘđĞč
'Đ ĘđĘĕēĘ ęĕĚĤđĎ ,ĖĠĕĐĘđ ,đĚĥ ĥđďģđ 'Đ đĕđĘĕĎ ĦČ
.( Ē"ĞĚ ĤĦđĕ ĘđďĎ) ĘđďĎ ĤĦđĕĐ
ęĕĚĞĠĐ ĥĚēčĥ ĐĒ ďĢĕė ĤĕĐčĐĘ Ęđėĕ ĐĒ Ĥčď
Ęĥ ČĥđĜĐ ,đĜĕčČ ęĐĤčČĘ ĐĘĎĜ Đ"čģĐĥ ĦđĜđĥČĤĐ
!ĤĦđĕč ĕĒėĤĚ ęđģĚ ĝĠđĦ ĘČĤĥĕ ġĤČ
'Đ ĤĚČā
þ ň ÿđ ('Č) č"ĕ ģĤĠ ĦĕĥČĤč :ĐĜđĥČĤ ĦđĘĎĦĐ
ĘČþ ŝĕčü ČĀ ĦĕŁý ĚŅ
ü ŝŕø ďø ÿĘŖŌĚŅ
ü ŝĢø Ĥø Čÿ Ěý ŝ øĘ Ŝ þĘ ęĤĀ čø Čÿ ĘČþ
:ĀŉČþ Ĥø Čÿ Ĥĺþ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ
ŝĞú Ĥø ÿĒ øĘ ĤĚČā
þ ň ÿđ ęĤĀ čø Čÿ ĘČþ 'Đ ČĤýňĀ ÿđ ('Ē) :ĐĕĜĥ ĦđĘĎĦĐ
...ĦČāņĐÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ěŕý Čþ
ĤĚÿ ČĀ 'Đ ÿđ (ď"ĕ) Ďĕ ģĤĠ ĦĕĥČĤč :ĦĕĥĕĘĥ ĦđĘĎĦĐ
ĐČý ĤŅø ŝĕ þĜĕĞý Č ĀĜ ČĻĀ ŖŌĞü Ěý ĔŖĘ ďĤþ ŐĀ Đü ĕĤý ēú Čÿ ęĤĀ čø Čÿ ĘČþ
:ĐŌĀĕ
Ā Āđ ĐĚĀ ďø ģý Āđ ĐŁĀ øĎ þĜ Āđ Đ ĀĜāĠĢĀ ęĺĀ ĐŕĀ Čÿ Ĥĺþ Čú ęŖģŌĀ Đÿ ěĚü
Đ Āō þĜŕø Čþ ŝ øĘ ĐČāþ Ĥ ĐŕĀ Čÿ Ĥĺþ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘŊĀ ĦČþ ĕŊü (đ"Ĕ)
ġĤþ ČĀ ĐĀ ĤĠÿ Ğú Ŋÿ ŝĞú Ĥø ÿĒ ĦČþ ĕŕü Ěø Ļÿ øđ (Ē"Ĕ) :ę ĀĘŖĞ ďĞÿ ŝĞú Ĥø ÿĒ øĘŅ
ŝĞú Ĥø ÿĒ ę ÿł ġĤþ ČĀ ĐĀ ĤĠÿ Ğú ĦČþ ĦŖĜĚø üĘ ĺĕČü ĘėŅĕ
ÿ ęČü Ĥĺþ Čú
ŝ øĘ ĕŊü ńŁĀ ēø ĤĀ øĘŅ ńŊĀ Ĥø ČĀ øĘ ġĤþ ČĀ ŁĀ Ŝ ýŋĐÿ Ħø Đü ęŅģ (Ē"ĕ):Đ þĜŌüĕ
Ā
:Đ Āō þĜŕø Čþ

ČĘĥ ďčĘčđ Ē"Ğ ďđčĞĘ ĘČĤĥĕ ęĞĘ ĤĕĦĐ Đ"čģĐ
đĜďĚĘ ĕĤĐĥ ,ĐđĚĦ ĐĒ Ĥčďđ .đĥďđģ ęĥ ĦČ đĘĘēĕ
,đĘ ĤĚČĕ ęČ đĘČ ĦđĤĕčĞ ĥĘĥ ĘčČ..." :ę"čĚĤč
"...ĤđčĞĕ ĘČđ ĎĤĐĕ ,ĎĤĐĦ đČ ěĐĚ ĦēČ ĘĞ ĤđčĞ
đĕ ĀĘČý ĤĚČā
þ ň ÿđ ('Ē) đ"Ĕ ģĤĠ ĦĕĥČĤč :ĦĕĞĕčĤ ĦđĘĎĦĐ
ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ŝ øĘ ĦĦþ ĀĘ ęĕŃü Ļø Ŋÿ ĤŅČĚý ŝĕĦČ
ü ĢŖĐ
ý Ĥĺþ Čú 'Đ ĕ üĜČú
ĕŊü Ğďÿ Čý ĐŌĀ Łÿ ęĕģđĘČ ĕ ĀĜđāďČú ĤĚČā
ÿ ň ÿđ ('ē) :ńŕĀ ĺø Ĥü øĘ ĦČāņĐÿ
ĤāĚČ ýĘ ĦĕĤü Łø ęĤĀ čø Čÿ ĦČþ 'Đ ĦĤÿ ŊĀ ČŅĐĐÿ ęŖňŁÿ (ē"ĕ) :Đ Āōĺþ ĤĕĀ Čü
ĤĐĀ ĀōĐÿ ďĞÿ ęüĕĤÿ Ģø Ěü ĤĐÿ øōĚü ĦČāņĐÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ĕŕü Ħÿ ĀĜ ŝĞú Ĥø ÿĒ øĘ
:ĕ üĜāĚďø Œÿ Đÿ ĦČý øđ ĕ üņ üĜŒø Đÿ ĦČþ øđ ĕ üĜĕŒý Đÿ ĦČþ (Ĕ"ĕ):ĦĤĀ Őø ĤĐÿ øĜ Ęāď ĀłĐÿ
ĦČþ øđ (Č"ė) :ęĕČü ĠĀ Ĥø ĐĀ ĦČþ øđ ĕ üņĤü Őø Đÿ ĦČþ øđ ĕŕü ēü Đÿ ĦČþ øđ ('ė)
:ĕĝŅčø
ü ĕĐÿ ĦČþ øđ ĕĺü ĀłĤø üłĐÿ ĦČþ øđ ĕ üĜĞú ÿĜ øŊĐÿ ĦČþ øđ ĕĤāü ĚČù ĐĀ
ŝ øĘ ĕŕü Ħÿ ĀĜ øđ ('ē) Ēĕ ģĤĠ ĦĕĥČĤč :ĦĕĥĕĚē ĦđĘĎĦĐ
ěĞÿ ÿĜ øŊ ġĤþ Čþ ĘŊĀ ĦČý ŝĕĤþ ĂĎĚø ġĤþ Čþ ĦČý ŝĕĤþ ēú Čÿ ŝĞú Ĥø ÿĒ øĘŅ
:ęĕĐŞČ
ü
ýĘ ęĐþ ĀĘ ĕĦĕüĕ
ü ĐĀ øđ ę ĀĘŖĞ Ħ ÿņēĂ Čú ÿĘ
Đ"čģĐ ěĕčĥ ,đĘČ ĦđĕđĘĎĦĐ ĦĘĕēĦč ĕėđ ,ĐđĚĦĘ ĥĕđ
ĤĦđĕ ęĕčđĥē ęĕČĥđĜ Đ"čģĐĘ ěĕČ ,ĐĚđČĐ ĕčČĘ
ĦčĐČ đĚė ,ęĐĤčČ ĘĞ ęĦČ ēēđĥĘ ,ġĤČĐ ĦĥđĤĕĚ
!?ďđĞđ ďđĞđ ĖđĚė ĖĞĤĘ ĦčĐČđ ,'Đ ďđēĕ ,'Đ
ĐĜđĚČĘ ēĦĠĚĐĥ ,đĜďĚĘĘ ĐĢđĤ Đ"čģĐ ,đĜēĤđė ĘĞč
ěĕčĥ ĤĥģĐ ČđĐ ,ęĘđĞč đĚĥ ĥđďĕģđ đďđčė ĕđĘĕĎĘđ ,đč
ĘČĤĥĕ ęĞ ěĕčĥ Ĥĥģč ĐĞĕĎĠ .đĢĤČĘ ĘČĤĥĕ ęĞ
ęĘđĞč ĞĕĠđĐĘ ĘČĤĥĕ Ęĥ ĦĘđėĕč ĐĞĕĎĠ ČĕĐ đĢĤČĘ
.ęĘđĞč ĦđĘĎĦĐĘ Đ"čģĐ Ęĥ ĦĘđėĕč ĐĞĕĎĠ ČĘĕĚĚđ
,Ę-Č ĕĜČ ,ĕďĞ ęĦČ ęČ .Ę-Č ĕĜČđ 'Đ ęđČĜ ĕďĞ ęĦČ"
."Ę-Č ĕĜĕČ Ęđėĕčė ,đČĘ ęČđ

Ę ĀŋēĂ Ěø Đÿ ĘŖď ĀłĐÿ ĕĚü ĺø ĦČþ ĕŕü ĺø Ńÿ ģü øđ (Ď"ė) :ęĺĀ ęĦČ
þ ŁĀ
ęČĂ øĜ 'Đ ĕ üĜČú ĕŊü ęüĕŖłĐÿ ŅĞďĀĕø øđ ęėŖĦ
Ā Łø ęŕþ øĘ ÿŋēü Ĥĺþ Čú ęüĕŖłŁÿ
ĕŕü ēø ģÿ ĀĘ øđ (ď"ė) :ęĐĕþ ýĜĕĞý øĘ ęėþ čĀ ĕĺü ďø ŒĀ Đü Łø ęĕģĘČ 'Đ
ĕĦČ
ü čý Đý øđ ĦŖĢĤĀ Čú ĐĀ ĘŊĀ Ěü ęėþ Ħø Čþ ĕŕü Ģø Łÿ ģü øđ ęüĕŖłĐÿ ěĚü ęėþ Ħø Čþ
ęĕĤŖĐ
ü Ĕø ęüĕĚÿ ęėĕ
þ ýĘĞú ĕŕü ģø Ĥÿ ĀĒ øđ (Đ"ė) :ęėþ Ħø Ěÿ ďø Čÿ ĘČþ ęėþ Ħø Čþ
:ęėþ Ħø Čþ ĤĐý Ĕÿ Čú ęėĕ
þ ýĘŅŋ üł ĘŊĀ ĚŅ
ü ęėĕ
þ ĦŖČ
ý Ěø ĔĂ ĘāŊĚü ęŕþ Ĥø Đÿ ĔŅ
ø
ěĠđČč 'Đ ĥđďĕģđ ĘđĘĕē Ęĥ ĤĕďČ ġčģĚ ěČė đĜČĢĚ
Ęĥč ĐĒ Ęėđ .Ė"ĜĦč ĤēČ ęđģĚ ęđĥč Ėė ĞĕĠđĚ đĜĕČĥ
ęĺý ĦČþ ŅĘ øŋēøÿ ĕ ÿđ ęĺĀ ŅČŁĀ Ĥĺþ Čú ęüĕŖłĐÿ ĘČþ ČŖčĀň ÿđ :ĐďčđĞĐ
:ŅČĢĀĕ
Ā ŖĢĤø Čÿ ĚŅ
ý Đ þŋČý 'Đ ęĞÿ ęĐþ ĀĘ ĤāĚČù Łþ ĕĺü ďø ģĀ
ęĐĘ ĤđĚČč :ĘČģĒēĕč ģđĝĠĐ ĘĞ 'Č/đ"Ġ ČĚđĕ ĕ"ĥĤ
ĘđĘĕē čđĦėĐ ČĤģ đĒ ĦČ :đČĢĕ đĢĤČĚđ À ĐĘČ 'Đ ęĞ
?đĐđĘĘē ĐĚčđ .ĕĥďģ ęĥ ĦČ đĘĘēĕđ ĤĚČĜĥ... ęĥĐ
ĐĘČ 'Đ ęĞ đČĤ ,ěĐĕĜĕč đĘĎĥ ęĕĤėĜĐ ęĐĕĘĞ ĤđĚČč
ĘĘēĦĚ ęĕĚĥ ęĥ ČĢĚĜ ,đĘĎĕ ČĘĥ ęĘĕĢĐĘ Ęđėĕ ČĘđ
.ĔĞĚĦĚ đďđčėđ
ĐĞĤč :č"ĕ/č"Ę (ĖđĤČĐ ĥđĤĕĠĐ) ĦđĚĥ ČĤĒĞ ěčČ
,ęČĕĢđĐ ĐĞĤč ęĞĔđ - ęĕĤĐč ęĦđČ ĎđĤĐĘ ęČĕĢđĐ
.ęĕĤĢĚĚ đČĢĕ ĞĤ ĘĒĚč ĕė ,Ę"Ē đĜĕĜđĚďģ đĒĚĤ ĤĥČė
ĘĕĢĐĘ ,ĘĒĚĐ ēė ēĢĜĘ ęĥĘ ĦĘđėĕ ěĕČ đĤĚČĕ ĐĜĐđ
ĐĕĐĕ ĐĒđ ,ęĎĤĐ đĘ ĦĘđėĕ ěĕČ ĕė đĦđČĤčđ ,đč ęĕģčďĐ
.ęĥĐ ĘđĘē
,'Đ ĘđĘē ěđĞ ĘđďĎ ĐĚė ,ĐČĤđ Čč :ęĥ ēĚģĐ ďėčđ
,ěĕďĐ ĦďĕĚč ĐĕĘė ěĕčĕĕē ĘČĤĥĕ đĕĐĥ ĐĞĥč ğČĥ
.'Đ ĘđĘĕē ĕĜĠĚ ,ęĦđČ ĐĘėĕ ČĘĥ Đ"čģĐ ęēĕĔčĐ
ĤĚČ ĐĒ ĘĞđ .ęĘđĞč ęĕĚĥ ęĥ ĘĘēĦĕ ČĘĥ ,ĤĚđĘė
ęĔĀ ēù Čþ ĕĦü ĀŋĐü ĦŅ
ø ĕŐü Čÿ ŜĕĤü Čú Čÿ ĕĚü ĺø ěĞÿ Ěÿ øĘ :'Ĕ/ē"Ě đĐĕĞĥĕ
,ğČ ĦđėĕĤČĘ ęĕĕđČĤ ęėĜĕČ ,ĤĚđĘė :ŝĦĕ
þ Ĥü øėĐÿ ĕŕü øĘčü øĘ Ŝ ĀĘ
.ĕĚĥ ěĞĚĘ ĕĠČ ĖĕĤČČ ĘčČ
ĕčý ĺāø ĕ Ęāė øđ ĕ üĜĞú ÿĜ øŊĐÿ ŅĞĚø ĺüĕ
ø øđ :'Ĕ/'Ē ĞĥđĐĕ ĤĚČĥ ČđĐ
ĐĚŅ
ÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ěĚü ŅĜĚý ĺø ĦČþ ŅĦĕĤü øėĐü øđ ŅĜĕ ýĘĞĀ ŅŁĝÿ ĀĜ øđ ġĤþ ČĀ ĐĀ
ĕĦĥďģđ :ďĕĦĞĘ ČĕčĜĐ ĤĕėĒĐđ :ĘŖď ĀłĐÿ ŝĚø ĺü øĘ ĐĻý Ğú ŕÿ
."ęĕđĎč ĘĘđēĚĐ ĘđďĎĐ ĕĚĥ ĦČ
ĐĒ ČĘĐ ,ĦđĘĠĥĐ ĦĕĘėĦč ,ĦđĘĎč ĘČĤĥĕ ĦđĕĐč ĕė
ĥďđģĐ ěĚ đĥĞĕđ ęĦĜđĚČ ĦđĚđČĐ đčĕĥēĕĥ Đčĕĝ
đĚĥ Ħĥđďģ ďĕĦĞĘ ĐČĤĕĥ Đ"čģĐ ēĕĔčĕ ĖėĘđ ,ĘđēĘ
.ĘđďĎĐ
ĦČ ĐĦĚĐđ đĔ/ďĕ ĤčďĚč ,ęĕĘĎĤĚĐ ČĔēč đĜĕĢĚ ěėđ
ĦČ đĞĚĥ ĤĥČ ęĕđĎĐ đĤĚČđ ďēČ ĥĕČė ĐĒĐ ęĞĐ
ęĞĐ ĦČ ČĕčĐĘ 'Đ ĦĘėĕ ĕĦĘčĚ (Ē"Ĕ) :ĤĚČĘ ĖĞĚĥ
:ĤčďĚč ęĔēĥĕđ ęĐĘ ĞčĥĜ ĤĥČ ġĤČĐ ĘČ ĐĒĐ
:ĖĤčďė ĕĦēĘĝ ďđďĕ ĤĚČĕđ ('ė)...
(Ē"ĞĚ ęĎ) ĘđďĎ ĤĦđĕĐ 'Đ ĘđĘĕēĥ ,ĐĘđĞ đĘČ ĦđĤđģĚĚ
ĦČ ĥĚĚĘ ĘĎđĝĚ ČĘ Đ"čģĐ đ"ēĥ ęĕĤĚđČ ęĕĕđĎĐĥ ,ČđĐ
.ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĘČĤĥĕ ęĞ ĦČ ČĕčĐĘ ęĘđĞč đĕĦđĤĔĚ
ęĕĐđĚĦĐ ĦđĤđģĚĐ ĦČ ĤĕčĝĐĘ ěĦĕĜ ĦČĒ ĤđČĘ
ĦđĘĎĘ ,ČĕĐ ĐČĕĤčĐ ĦĕĘėĦĥ Ğčģ Đ"čģĐ :đĜČčĐĥ
Ęđėĕ ,đĜđĢĤđ đĦĞĕčģ ĕ"ĠĞ ,ĐĒĥė ,ęĘđĞč đĚĥ ĥďģĘđ
đĕ ĀĘČý ĤĚČā
þ ň ÿđ".ĕ"Čč čĥđĕĐ ĘČĤĥĕ ęĞ ĕ"Ğ ģĤ ĦđĥĞĕĐĘ
ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ŝ øĘ ĦĦþ ĀĘ ęĕŃü Ļø Ŋÿ ĤŅČĚý ŝĕĦČ
ü ĢŖĐ
ý Ĥĺþ Čú 'Đ ĕ üĜČú
ĘČĤĥĕ ęĞ ěĕčĥ ĔĘēđĚĐ ĤđčĕēĐ :"ńŕĀ ĺø Ĥü øĘ ĦČāņĐÿ
ĘĞ ĖĘĚĘ 'Đ ĐĕĐđ"Ę ĕčĕĔĚĕĔĘđČĐ ĕČĜĦĐ ČđĐ ,đĢĤČĘ
."ďēČ đĚĥđ ďēČ 'Đ ĐĕĐĕ ČđĐĐ ęđĕč ġĤČĐ Ęė
ĕĠĘ .ęĘđĞč ĦđĘĎĦĐĘ Ęđėĕ Đ"čģĐ ěĕČ ,ĐĒ Ĥđčĕē ČĘĘ
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ĘČĤĥĕ ġĤČ Ħčĥ ďđčėĘ ğĝđĚ

ďēČĘđ ďēČĦĐĘ
ěđĤĚđĥ ĕĜĤģč ĦĕĜđėĕĦĐ ĐčĕĥĕĐ čĤ
ęĎĥ ĕČďđđ đĒĐ ĐĞĥč .đĘĥ ęĕėĤĞĐ ĦČ đĘ ĥĕ ďēČ
ęĘđė .ġĚĥđĚđ ğģĦđĚ ĤēčĜĐ ęĞĐđ ĐĥđďģĐ ġĤČĐ
ĝČđĚ ęĞĐ čđĤ .đĒėĥ ĦđčĤĦ ĐĘĕčđĚ ěČĘ ĦČ ęĕČđĤ
.ĐĒĐ ĕĘĕĘČĐđ ĕďđĤĕĠĐ ęĕĕēĐ ěđđĕėč
ĥĕ .đĢĤČč ĘČĤĥĕ ęĞ ĕĕēč ĦČĢĚĜ ĦđďēČĐ ĦĤđĥč
ĦČđ ęĕĕĜēđĤĐ ęĕĕēĐ ĦČ .ęĕĕēĐ ĦČ ęĕĎĕĐĜĚĐ ęĕėĤĞ
ĦđďēČč ģĘē ĥĕ ĐĕĦđĤĕĠĘđ ġĤČĘ ęĎ .ęĕĕĚĥĎĐ ęĕĕēĐ
ĐĚ ĥĕđ ęđģĚ ĥĕ ĐĒĐ ęĞč ďēČđ ďēČ ĘėĘ ęĎ .đĒĐ
ČĘ ĐĒ .ďēČĦĐĘđ ďēČĘ ,đĜĘĥ ĤĎĦČĐ .đĜĚĚ ďđĚĘĘ
.ęĕĤĦđĝđ ęĕďĎđĜĚ ęĕČĤĜ ęĕĤčď ēĔĥĐ ĕĜĠ ĘĞ .Ęģ
.đĒ ĦČ đĒ "ĦđĘėđČ"ĦđČĤĜ ĦđĎĘĠĚ
ęĕĕĜĕĞ ēđĦĠĘ đĜĦđČ ĦďĚĘĚ ġĤČĐđ ęĞĐ ĦĤđĦ
ĦČ đďĕĤđĦ .ęĐĘĥ ĦĚČčđ ęģĚđĞč ęĕĤčď ĦđČĤĘđ
ďēČ ĐĦČ" :đĘĎĦđ ĤĕĦĝĚĐ ģčČĐ ĦČ đģĜĦ ,ĦđĢĕēĚĐ
ġđĤĚĐ ".ġĤČč ďēČ ĕđĎ ĘČĤĥĕ ĖĚĞė ĕĚđ ďēČ ĖĚĥđ
ĤĕĦĝĚ ĐĝĜĤĠĐ ĕĤēČ ,ĤČđĦĐ ĕĤēČ ,ĤĚđēĐ ĕĤēČ
ĦČ đĜĘ ĘĒđĎ ČđĐ .đĜĕĕēčĥ ĕĤģĕĞĐ ēđėĐ ĦČ đĜĦČĚ
ġĤČ ĦĤđĦĘ ęĕģđģĒ đĜČ .đĜĕĕē ģĚđĞč ěĜđčĦĐĘĚ ěĚĒĐ
.ęĦđČ ĦďēČĚđ ęĕĕēĐ Ħđēđė ěĕč ĦĜĒČĚĐ ĘČĤĥĕ
ĐĤđĦ ĥĕđ ĐĤđĦ ĥĕ .č
đĜČ ĖČ .ĦēČ ĐĤđĦ đĜĘ ěĦĜ ęĘđĞĐ ČĤđčĥ , ģĠĝ ěĕČ
.ĦđĜđĥĚđ ĦđĜđĥ ĦđĚĤč ĐĦđČ ĔđĘģĘ ęĕĘđėĕ
À "ęĘđĞ ĕĦĚė ĕĜčĕĥđĐ ęĕėĥēĚč" Ę"Ēē ęĕĤĚđČ Ėė
ĐĤĕĚČ đĒ (ďė ěĕĤďĐĜĝ) .Ęčč Ęĥ ĐďđĚĘĦ đĒ ĐĕĚĤĕ 'Ĥ ĤĚČ
ĕďĕĚĘĦ ęĎ Ėė .Ėĥđē ČĤģĜ Ęččč ĐĤđĦĐ ďđĚĘĦ :Đĥģ
.(Čė ěĕĤďĐĜĝ) "ęĕĘčđē"ęĕČĤģĜ Ęččĥ ęĕĚėē
ČĕĐĐ ġĤČĐ čĐĒđ"ģđĝĠĐĚ ęĕďĚđĘ Ę"Ēē ,đĒĚ ĐĤĕĦĕ
.(ĐčĤ ĦĕĥČĤč) "ĘČĤĥĕ ġĤČ ĦĤđĦė ĐĤđĦ ěĕČ ĕė ,čđĔ
ĦĤđĦĘ ĘČĤĥĕ ġĤČ ĦĤđĦ ěĕč ĘđďĎĐ ĘďčĐĐ đĐĚ
?"Ėĥđē"Ęčč ĦĤđĦ ĦČĤģĜĥ ďĞ ,ĦđĘĎĐ
ĕĘĘėđ ĕĔĤĠ ĐĤđĦ ďđĚĕĘ .Ď
đČ ĔĤĠ ěĕčĥ ĘďčĐĐ ČđĐ ,ĐĤđĦĘ ĐđĢĚ ěĕč ĘďčĐĐ
ęĘđĞĐ .ĦĕĘĘė ĐčĥēĚĘ ĦĕĔĤĠ ĐčĥēĚ ěĕč đČ ,ĘĘė
ĕĤĚđēĐ ęĘđĞč ěČė .ĕĤĚđēĐ ęĘđĞĐ ĦČ ČĔčĚ ĕĔĤĠĐ
ěĠ , ĦēČ ĐďđģĜ ČĔčĚ ďēČ Ęėđ ęĕĔĤĠ ĐčĤĐ ĥĕ
ĤĢđ ĕĔĤĠ ČđĐ .ĘđďĎ ěđĤĝĕē ĥĕ ĔĤĠĘ . ęĘđĞč ďēČ
ĔčĚ ĦďđģĜĚ ęĘđĞĐ ĘĞ ěĜđčĦĚĐ ęďČ .ęĕģĠđČ
.ęĘđĞĐ ĦČ ĦĞďĘđ ĤĕėĐĘ Ęđėĕ đĜĕČ , ĦēČ ĦĕđĒĚ ,ĦēČ
ĘĕĠĐ Ęĥ đģďē ĦČ ģĤ ĐČĤĕ ĤĥČ ęďČ ĐĞđĔĥ ęĥė
.ĘĕĠĐ đĐĒ ĕė čđĥēĕđ đĜĒđČ ĦČ đČ
ĕĜĠč ĐđđĢĚđ ĐđđĢĚ Ęė ĦđģĘđēĚ ĦđĎĥĐ ĐĤđĦĐ ěĕČĥ"
ĘėĥđĚ ĘČ ęĕĤčēĦĚ Đčĥ ĦđđĢĚĐ Ęė ģĤ ,ĐĚĢĞ
ČđĐĥ ,"ĤđČ"ČĤģĦ ĐĤđĦĐ Ęė ĖėĕĠĘđ ,ĔđĥĠ ďēČ
.(ęĥ Ę"ĤĐĚ) "ĤĦđĕ ĔđĥĠ
Ęĥ ğĝđČ đĜĕČ ęĘđĞĐđ ,ęĕĔĤĠĐĚ ĘĕēĦĚ đĜĕČ ęĘđĞĐ

čđĤģ čČĒ čĤĐ

"ġĤČč ďēČ ĕđĎ" - ĐĤĔĚ .Č
.ĤĒđĚ Ĥďĝ ęĕĕģ ěđĒĚĐ ĦėĤččĥ "ĖĘ ĐďđĜ" ĦėĤčč
ĐčđĔ ĐďĚē ġĤČ đĜĕĦđčČĘ ĦĘēĜĐĥ ĘĞ.. ĖĘ ĐďđĜ"
ĖĦĕĤč ĘĞđ ęĕĤĢĚ ġĤČĚ ... đĜĦČĢđĐĥ ĘĞđ ĐčēĤđ
."'đĎđ đĜĦďĚĘĥ ĖĦĤđĦ ĘĞđ đĜĤĥčč ĦĚĦēĥ
ĦČĕĢĕ ěėĚ ĤēČĘ ģĤđ ĘČĤĥĕ ġĤČ ĦĤėĒđĚ ĐĘĕēĦč
ĤďĝĐ ĐĒ ěĕČĥ ĤđĤč .ĐĘĕĚĐ ĦĕĤčđ ĐĤđĦ ěĦĚ, ęĕĤĢĚ
ĤčđďĚ ěĕČ ĐĤđČėĘđ ęĕĤčďĐ ĦđĥēĤĦĐ Ęĥ ĕĎđĘđĜđĤėĐ
.ĦđčĕĥēĐ ĕĠ ĘĞ Ĥďĝč ęĎ
ĘčČ" :ĤĕčĝĚ ěđĒĚĐ ĦėĤčĘ ĥđĤĕĠč ěĕďĚĞĚ čģĞĕ 'Ĥ
ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ Ęė... ĦĕĘėĦ ĦĜĕēčč ĦĚďđģ ġĤČĐ ĦĘēĜ
ĦĕĘėĦ ."ęĕģĘČĘ đĐđĘčģĕđ ġĤČĐ đĥĤĕ ěĞĚĘ ĐĦĕĐ
ĐĚ .ĘČĤĥĕ ġĤČ ĐĦĕĐ ĐĤđĦ ěĦĚđ ęĕĤĢĚĚ ĐČĕĢĕĐ
ĐĤĔĚĐĥ ĤĚđĘ ĐĚĒĎĐč ĤčđďĚ ČĘ ęČĐ ?ęĕĤčďĐ ĦĜđđė
?ĘČĤĥĕ ġĤČ ČĕĐ ĐĤđĦ đĜĘ ĐĜĦĕĜđ ęĕĤĢĚĚ đĜČĢĕ ĐĚĥĘ
?ĘČĤĥĕ ġĤČč ģĤ ĦđĕĐĘ ĐĘđėĕ ĦđģđĘČ ĦĘčģ ĕėđ
ďēČ ĐĦČ" :ęĕĤĚđČ đĜČ Ħčĥč ĐēĜĚ ĦĘĕĠĦč
ĤĥĠČ ."ġĤČč ďēČ ĕđĎ ĘČĤĥĕ ĖĚĞė ĕĚđ ďēČ ĖĚĥđ
.ďēČ ĔĠĥĚč ĐĤđĦĐ Ęė ĕĐđĒĥ ĤĚđĘ

ęĞ Đč ġĤČĐ .ĘČĤĥĕ ġĤČ ĦĤđĦ Ęĥ ĐĦĘĞĚ ĕĐđĒ
ĕĕē ĦČ ęĕĤčēĚĐ ,ęĕĕĘĘė ęĕĕĤđčĕĢ ęĕĕē ĕē ĘČĤĥĕ
ĞĕĠđĐĘ ĐĘđėĕ Đč ,ęĘđĞč ĦēČ ĐčĕĔēĘ ĘČĤĥĕ ęĞ
ĦĕĘĘėĐ ,ĐĚĘĥĐ ĐĦĘĞĚč ĐĤđĦĐ
ďēČ Ęėč ĥĕĥ ĐĚ Ęėđ đĘđė ęĘđĞč ęĕĕģĥ ĐĚ Ęė
Ėĕĕĥđ ďēČĐ ČĤđčĘ Ėĕĕĥ .ďēČĘ Ėĕĕĥ đĜĦČĚ ďēČđ
ęĕďĎđĜĚ ęĕĜđđĕė ęĘđĞč ęĕČđĤ đĜēĜČ . ĦēČ ęĕĕē ĦĤĔĚĘ
đĜĘ ĐČĤĜđ ,ĘČĚĥđ ěĕĚĕ ,ĤđČđ Ėĥđē, ĞĤđ čđĔ ,ĐĤđČėĘ
.ĐĥĞĕ đĕĜĕĞč ĤĥĕĐ ĥĕČđ ĤģĠĐ ęĘđĞĐ đĘĕČė
ĦđďēČĐ ĦČ ĦđĘĎĘ ,đĢĤČč đĕĕēđ ĘČĤĥĕ ęĞ ďĕģĠĦ
ęĕĞĤđĒ Đč ĦĕĤĚđē ġĤČč Čģđđď .ĦđČĕĢĚĐ Ęėčĥ
Čģđđď, ęĕĠĜĞ ĐĤčēđ ĐĘėĘė ĕĕē ęĕĘĐĜĚ ,ęĕĥĤđēđ
ĥĕ ěČė Čģđđď , ĕĔĕĘđĠđ ĕĜĕďĚ ěđĔĘĥ ĥĕ Đč ġĤČč
.. ďēČ ĐĦČ .ęĕĕēĐ ĦđďēČ Ęĥ ĐĤđĥčĐ ĦČ ğđĥēĘ
.ġĤČč ?ěėĕĐ .ďēČ ĕđĎ ĘČĤĥĕ ĖĚĞė ĕĚđ
ęĕėēĚ .ĐĘČ đĜĕĚĕč Đčđĥē Ėė Ęė đĒĐ ĐĤđĥčĐ
.ĘČĤĥĕ ęĞč ęĕčĤ ĐĘ ęĕĠĢĚđ
,ĦđďēČđ ęĕĕē ĕĤđčĕē Ęė ĦģĤĠĚ ,ĦĕđđĥėĞĐ ĦđčĤĦĐ
.ĦđďēČĐ Ĥĝđē ĦČđ ĕđčĕĤĐ ĦČ ĝĜ ĘĞ ĐĘĞĚ ČĕĐđ
,ęĕčĤ ęĕėĤĞđ , ęĕĕĚđČĘĐ ęĕĕēĐ , ĕĦēĠĥĚĐ ČĦĐ
ĕĜĠč ęĕďĚđĞ ,ęĕĕēĐ Ęĥ ĦēČĐ ĐĤĔĚĐ ĦČ ęĕĠĥđēĐ
.ĦđĕĚđĕ ęđĕ ĦđĠģĦĐđ ĦđĢĚĥĐ
Ęėđ ĦĚČ ěĕČ ĕė ęĕĤĞĜ ęĕďĚĘĚ ,ĦđēĤĒČĐ ĕĤĠĝč

Ğ"ĥĦĐ đĤĦĕ ĦĥĤĠ
.(đ, Ďĕ ģĤĠ ĐĤđĦĐ ĦđĤđČ) "Čģđď ĘČĤĥĕ ġĤČč ČčĘ ČĕĐ

ĦďēČĚĐ ĐĤđĦ ČĕĐ ĘČĤĥĕ ġĤČ ĦĤđĦ ,ĐĦĞĚ ĤđĚČ
.ęĕĔĤĠĐ ĦČ
.ĘČĤĥĕ ġĤČ ĕďĚđĘč ęĕĚėē đĜĥ ĦēČ ĐĘĞĚ ďđĞ
ęĕĚėē ĕďĕĚĘĦ .ĤčēĘđ ďēČĘ ēđėĐ ĦČ ĦČĔčĚĐ ĐĘĞĚ
ĐĒĘ ĐĒ ęĕĚĕĞĜĚ ęĐ ĕė ,ęĞđĜ đČĤģĜ ĘČĤĥĕ ġĤČčĥ
ĐĤđĦ ,ĦđĕĐĘ ĦĘđėĕĐ .ęĕĘčđē đČĤģĜ Ęččč ē"Ħđ ,ĐėĘĐč
ĦđĜđĥĐ ĦđĞďĐĥ ĖėĘ ČĕčĐĘđ ,ĦđĜđĥ ĦđĞď ĦĘĘđėĐ
ĐĤđĥģ ,đĒĘ đĒ ĦđĚĕĞĜĚđ đĒ ĦČ đĒ ĦđĚĕĘĥĚ ,ĦđģđĘēĐđ
ĐĕĕČĤĐ ēđėĚ .ĤĦđĕ ĐģđĚĞđ ĤĦđĕ ĦĕĘĘė ĐĤđĦĐ ĦđĕĐĘ
ĤđčĕēĐ ĦđďđģĜ ĦČ ĦđČĤĘ ĤĥĠČ ,ĦĕĘĘėĐđ ĐģđĚĞĐ
ęĕĚėē ĕďĕĚĘĦ ĦĜĕēč ĕĐđĒ .ęĕĔĤĠĐ Ęė ěĕč ĐĚĘĥĐĐđ
.ęĘđĞč ęđĘĥ ęĕčĤĚĐ
đĜĚĢĞĘ ęĕĜĚČĜ ĦđĕĐĘ .ď
ęĕĜĦĥĚ ęĕėĤĞĐđ ęĕĘČĕďĕČĐ Đč ,ĐĠđģĦč ęĕĕē đĜČ
.ęĕĤģčĘ ęĕĥďē ,ęĕĒĒ "ęĕĚđďČĐ ęĕđđģĐ" .ęđĕ Ęėč
ĦĕĔĤĠ ĦđĘėĦĝĐč Ğđģĥĥ ĕĚ ,ĞĎĤĐ ĦČ ĕēĥ ĕĚ
ĦđĒē ĦČ đĕĥėĞč ĐČđĤđ ĕĥđģ ĘėĚ ĘĐčĜ , ĦĕđđĥėĞđ
.ĞĎĤ Ęėč đĦĥĎĤĐĘ ęČĦĐč đĕėĤĞ ĦČ ĐĜĥĕ ,ĘėĐ
ĖđĦĚ ęĕĕē .ęĕĤēČ ęĕĕē đĜĦČĚ ĦĥĤđď ĘČĤĥĕ ġĤČ
,ĦđĤēČ ęĕĘĕĚč .ēđđĔ ĦėđĤČđ ĦĘĘđė ĦđĕĤēČ Ęĥ ĐĕĕČĤ
!ęĕĜĕĚČĚ ĦđĕĐĘ ,đĜĚĢĞĘ ęĕĜĚČĜ ĦđĕĐĘ ęĕĥĤďĜ đĜČ
ĦđđĢĚ ĕė ,ĞđčĥĐ ĦĥĤĠč Ĥģĕ ĕĘėĐ ĤČčĚ ,ĕďėč ČĘ
ĘČĤĥĕ ġĤČč ģĤ ęĕĕģĦĐĘ ĐĘđėĕ ĐĜđĚČĐ
đĤĚČĜ ĦđĜđĥČĤĐ ĦđĤčďĐ ĕĦĥ ĞđďĚ ĐĘČĥĐ ĘĞ
Ęėĥ" :čĦđė ĤĦĝĜ ěđĥĘč ĦđĤčďĐ ĤČĥđ ēėđĜ ěđĥĘč
ġđē ...ĘČĤĥĕ ġĤČč ĦđĕđĘĦ ěĜĕČđ ğđĎĐ Ħčđēđ ĘČ ĦđđĢĚ
,ęĕĚĕĕģĦĚ ęĜĕČ ,ĖĘ ĐĕĐĕ ČĘđ ,ĕėĜČ ,ĐĘČ ĦđđĢĚ ĕĜĥĚ
đĕĜĠ 'Đ ĤČĕđ ,ęĦĚďČ ĘĞ ęĕčĥđĕ ĘČĤĥĕĥ ěĚĒč ęČ ĕė
."ēėđĜč ęĚĞ ĤčďĚđ ęĐĕĘČ

ĦĕģĘČ ĐĤĕĢĕ .ĦĕĘĘė ĦĕĥČĤĚ ĘĕēĦĚ ęĘđĞĐ .ęĕĔĤĠ
ĘĘėĐ ĤēČĘ đČĤčĜ ęĕčĤĐ ęĕĔĤĠĐ ĤĥČ ĦĕĘĘė ĦēČ
.ĘĘėĐ ĦČ ęĕĘĎĚĐ ęĕčĤ ęĕģĘē ęĕđđĐĚđ
ĘčČ ĦđđĢĚ ĐĤđĦč ĥĕ .ĦđđĢĚ ĐĜĕČ ĐĤđĦĐ ęĎ Ėė
ĦČĤđĐ ČĕĐ ĐĤđĦĐ .ĕĘĘėĐ ęĕģĘČ Ĥčď ČĕĐ ĐĤđĦĐ
Đ"čģĐ ĘėĦĝĐ .ęĘđĞĐ Ęĥ ĦĕģĘČĐ ĐĕĎđĘđČĕďĕČĐ
,ĐĕĎđĘđČĕďĕČĐ ĕĠ ĘĞ ęĘđĞĐ ĦČ ČĤčđ ĐĤđĦč
ďēČ ĔĤĠ ČĕĐ ĐđđĢĚ Ęė .ĕģĘČĐ ěđĢĤĐđ ĐčĥēĚĐ
.ĦĕĘĘėĐ ĦĕģĘČĐ ĐĕĎđĘđČĕďĕČĐĚ ďēČ ģĘē ČĔčĚĐ
,ČđĐ ĘđďĎ ĘďčĐ ,ĐĤđĦ ďđĚĘĘ ęĕČč đĜČĥ ĐĞĥč ,ěėĘ
ďĚđĞ ĔĤĠ Ęė đĘĕČė ,ęĕĔĤĠč ęĕģĝĞĦĚ đĜČ ęČĐ
,ĐĤđĦ ďđĚĕĘ ĦĎĤďĚĘ ęĕĘĞĦĚ đĜČĥ đČ ,đĚĢĞ ĕĜĠč
ęĕģĝđĞ Ėė ĖđĦĚđ ĐĤđĦĐ Ęĥ ĦĕĘĘėĐ ĐĕĕČĤĘ đĜĕĕĐď
ĐĤđĦč ęĕģĝđĞ ĤĥČė .ĦđđĢĚĐ ĕĔĤĠ ĦČ ęĕĤĕČĚđ
ĤĥČė .ĦđčĤ ĦđĕđĞĔ ĕďĕĘ ČčĘ ĤĥĠČ ,ĕĔĤĠđ ĤĢ ĔčĚĚ
ĦČ ęĕĜĕčĚ ČĘ ĤĥČė ,ĐĘĘėč ĐĤđĦĐ ĦČ ęĕĞďđĕ ČĘ
ĦĕĕČĤ Ęĥ ĐĜėĝ ĦĚĕĕģ ĕĒČ ,ĘĘėĐ ĘČ ģĘēĐ ěĕč ĝēĕĐ
.ĦđđĞĚ ěĠđČč ęĕģđĝĞ đĜČ Đč ĐđđĢĚĐ
ęĞ Đč ġĤČĐ .ĘČĤĥĕ ġĤČ ĦĤđĦ Ęĥ ĐĦĘĞĚ ĕĐđĒ
ĦđėĘĚĚ ĥĕ Đč ġĤČĐ ,ęĕĕĘĘė ęĕĕĤđčĕĢ ęĕĕē ĕē ĘČĤĥĕ
ĦēČ ĐčĕĔēĘ ĘČĤĥĕ ęĞ ĕĕē ĦČ ęĕĤčēĚĐ ,ěĕĤďĐĜĝđ
ĐĦĘĞĚč ĐĤđĦĐ ĞĕĠđĐĘ ĐĘđėĕ đč ęđģĚĐ ČĕĐ ,ęĘđĞč
.ĦĕĘĘėĐ ,ĐĚĘĥĐ
ĦĜčĐ Ęĥ ĐĎĤďĚĐ ĐĦđČĘ ęĚđĤĦĐĘ ęĕėĕĤĢ đĜČ"
đĕĐĕ ęĐĕĦđĞĢĐč ęĕĔĤĠĐđ ,ęĕĘĘėĐ ĕĘĘėđ ęĕĘĘėĐ
ĦĤđĦ Ęĥ ĦďēđĕĚĐ ĐďĕĚĐ ČĕĐ ĦČĒ .ęĚĞ ęĕėĚĝĜ
ĦđĚĚđĤĦĐ .Ę"đē ĘĥĚ ĦģĘđēĚ ČĕĐ ĐĒčđ ,ĘČĤĥĕ ġĤČ
ĕĘĘė Ęĥ ęĕĘĘėĐ ĦĤĕģĝĘ ęĕĚėē ĕďĕĚĘĦ ĘĢČ ĐĚĥĜĐ
ĕĠ ĘĞ ęĕĤČčĦĚ ęĐĥ ,ĐďđčĞĐđ ĐĜđĚČĐ ĕĥĤđĥđ ĐĤđĦĐ
ĦĜėđĚ ,ĘĘėč ĐĤđĦ Ęĥ ĐĦđĕĚĕĜĠč ęėĝđĚđ Ğđčģ ģĝĞ

"ĘČĤĥ ġĤČ ĦđĤĕĠ ĦĘĕėČ ĤđčĞ ēđĤĔĘ"
"ĦđĤđČ Ħĕč" Ħčĕĥĕč čĤ
ĐĢĤČ ęČ ,đĦĤđĦ ďđčė ĦĘĞĚĚ ĘČđĥ ĕĜĜĐđ .ěđĤĦĕđ
ĐĒĕČ ęĥ čĥČđ ,ČđĐĐ ęđģĚĘ ĦđĤĕĠĐ ĘđďĕĎ ěĚĒč ĖĘĕĘ
ĐĒĕČ ĐĒč ĥĕ ęČ ,đčĥ ęĕčđĔĐ ĦđĤĕĠĚ ĘđėČĘ ĕďė ęĕĚĕ
ĖĘĐĚ ęđģĚĘ ęđģĚĚ ĦėĘĘ Ħđďĕĝē ĦďĕĚĚ ģđĠģĠ
,ğđĎĐ ĦđĤĦđĚ Ęĥ ĐČĜĐđ ĐĘĕėČ Ęĕčĥč ĦđĞĥ ĐĒĕČ
ČĚĘď đČ .čĥēĜ ĦđĤĦđĚ ĘĘėč ČĕĐ đĒ ĐĘĕėČ Ęė ĕė
ęđĥĚ ,ęĕďĕĝē ĦďĕĚ ĕĠĘ ęĎ (ĤĦđĚ=) ĕĤĥ (ĕĘđČ=)
ĥĕđ ,ĘČĤĥĕ ġĤČ Ęĥ ęĐ ĦđĤĕĠ ĕė ,ĘČĤĥĕ ġĤČ čđčĕē
.ĕ"Č Ęĥ ęĕčđĥēĐ ĦđĤĕĠĚ ĘđėČĘ ęĥĘ ĐėĕĘĐč ĐđĢĚ
.ęĕĚĥĐ ěĚ đĤėĥđ ĐģďĢĘ ĐĤđĚĐ đĜĤđĕ
ĕėĜČ" :ĕđĔĕčč ĦēĦđĠ ĐĘČĥĐ !ĐČĘĠĜ ĐĘČĥ đĒĕČ
ĕĜČ ČĘČ ,ĕĕđČĚ ĦČ ģĠĝĘ Ččĥ ęĘđĞč ĕē ĕĜĕČ À "ďčĞĐ
ďčĞ":đĕĦđĤĎČč Ę"ĢĒ ģđģ čĤĐ Ęĥ đĦĚĕĦē ĕđĔĕčė À ďčĞ
ĐĚ ěđēčĘ ĥģčĚ ĕĜČ ."ĥďđģĐ ĦĚďČ ĘĞ ĥđďģ ęĞĘ
ĖđĦĚ .ĤĦđĕ ĥđďģ ęĘđĞ ĐĕĐĕ ěĞĚĘ ĦđĥĞĘ ĘėđČ ďđĞ
ĕĜėĒ" :ĤĚđČđ ĘČđĥĐ ĖĕĥĚĚ đĘČė ĐĥđēĦđ ĐĝĕĠĦ

ĥĕĚĘē ěē čĤĐ

ĦđĘČĥ ĤĠĝ čĦė ,'ĕē ĥĕČ ěč'Đ ,ďďĎčĚ ęĕĕē ğĝđĕ đĜĕčĤ
ĦČ ěĐđ ĦđĘČĥĐ ĦČ ěĐ čĦė đč ,ďČĚ ďēđĕĚ ĦđčđĥĦđ
đĜĤđĕ" :ěđĥĘ ĐĦđČč ĦđĚĕĕĦĝĚ ĦđĘČĥĐ Ęė .ĦđčđĥĦĐ
ĦđčđĥĦĐ Ęė ğČđ ,"ęĕĚĥĐ ěĚ đĤėĥđ ĐģďĢĘ ĐĤđĚĐ
ĦđČčĢ 'Đ ĕďĥ ĘČđ ęđĘĥ ĐĒ ĐĕĐđ" :ĐĐĒ ěđĥĘč ĦđĚĦēĜ
ĕĘēė ĘČģĒēĕ ."đ"ĤĜ ĕĘēė ĘČģĒēĕ ěĔģĐ ĕĤčď Đė .ĕĘ ĤđĒĞĕ
ĤĠĝč ďēđĕĚĐ .ęĕĕē ğĝđĕ ČĕĤĔĚĕĎč ĐĘđĞĥ ,ĕđďč ęĥ ČđĐ
ĦđĘČĥĐ ĦČ Ĥēč ęĕĕē ğĝđĕ đĜĕčĤĥ Ėėč ČđĐ ,ČđĠĕČ ĐĒ
ĦđčđĥĦĐđ ĦđĘČĥĐ ĦēČ .čĕĥĐĘ ĥģĕč ČđĐ ěĐĕĘĞ
:ĘČĤĥĕ ġĤČ ĦđĤĕĠ ĦĘĕėČč ĦģĝđĞ ĦđďēđĕĚĐ
ĕĦĤĕď ĕĦĞčģđ Ħ"ĕĥĐ ĕĜėĒ ďčĞĐ ĕėĜČ :ĐĘČĥ
ěĚ ģđēĤ ĐĜĐđ .č"čđĦ ĦĠĢč č"čđĦ ĐĥđďģĐ ġĤČč
ġĤČĚ ČđĐ ęĎ ĤĥČ ďēČ ęđģĚ ĥĕ ĦđĞĥ ĐĒĕČč ĤĕĞĐ
ęĕčđĥē ĦđĤĕĠ ęĥ ęĕČĢĚĜđ ęĕĝďĤĠ đč ĥĕĥ ,ĘČĤĥĕ
ĤČĥč ęĎ ĤĥČ ďČĚ ďČĚč ęĕēčđĥĚđ ęĕģđĦĚđ ęĕčđĔ
ēčĥ đĘČ ĦđĤĕĠĘ ĥĕ ęĕčđĔ ĦđĤĕĠ ĦđĘďĎĚĐ ĦđĢĤČ
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ĘČĤĥĕ ġĤČ Ħčĥ ďđčėĘ ğĝđĚ
ĘŊĐÿ øđ ,ĦĚþ Ŏþ Łÿ Ħø Ěü ěĕŃü Đÿ ĦŃÿ Ěü ,ĕĤý Ěø ÿĎ øĘ Ħ þĘďŖē
þ ĐĚĀ ēĀ øĘŌü Đÿ
ęĕČü Ĥø üĜ ĕĔü ĤĀ Őø Đÿ ęďĀ ČĀ ŁĀ ĺþ ĦŖēŊĐÿ ĘŊĀ .ďĝþ ēþ ĕŐý ÿĘ øŊ ĐĔŖĜ
þ
ęĐý ĕĤý Đú ÿđ ,ęĞĀ čø Ĕü Łø ęĐý ĈŔþ ĐĚÿ ĕĠü øŊ ,ĐĚĀ ĚŖĤ
Ā Ěø Đÿ ęĦŅĜĕ
Ā ďü Ğú Łÿ
Đ ĀĘĞø Ěÿ øŋĺþ ĤŖČĐĀ øđ ,ěŖĕ øĘĞþ ĤĦŖň
ý Đÿ ĕŅŋĞü ĀĘ ęĕĤü ĺĀ øėĚŅ
Ă ęĕĺŖď
ü ģø
ĺēĀ ęďĀ ČĀ ĐĀ øđ ,ŜĤő
þ Đÿ ĦĞý øĘ ęĐþ ŁĀ ĤŅĢČĀ ďĚŖĞ
ý Ğčÿ Ňþ Đÿ ěĚü
ĺŖďģĀ ŅŋČü øŊ ŖĚĢø Ğÿ ďĚ Āĕ" øđ ,ĺďģ-ę
þ
ĞĜ
ÿ Ęĺþ ĺĠāþ ē ŖŁĤø ģü Łø
."ĺŖďģĀ ŝŁø Ĥø ģü Łø :ĤĚÿ Čù þōĺþ ,đĕĞĀ Ěý ŜŖĦŁø ĕŅĤĺĀ
đč ęđģĚĐ ČĕĐ ,đĜĕĦĕč ČĕĐ ĘČĤĥĕ ġĤČ

ĐĚĥĜĐ
ĦČ - ĤĚđēĐ ĦČ čđĐČĘ ĐĘđėĕđ Ħĕčč ĐĥĕĎĤĚ đĜĘĥ
đĜďđĞĕ ĦČ ĥĚĚĘ ,'Đ đĜĘ ěĦĜ ĤĥČ ĐĚďČĐ Ęĥ ĐĕčĎĤ
Ħđēđė Ęėĥ ěĠđČč ĦđĕēĘ ,ęĕĜđĦēĦč ĐĤĕď đĘ ĦđĜčĘ
ĥĠđēč"č ęĕđđēĜ ,ĤđčĕĢĐ Ęĥđ ďĕēĕĐ Ęĥ ,ĥĠĜĐđ ęĕĕēĐ
."ĥďđģ ęĞĜ Ęĥ
ěĕč ĖĘĚĐ ďđď ĐđĥĚ À "ěŖňĢü čø ŖĦ ĀĜŖĞĚŅ
ø ŖŊŅĝ ę ýĘĺĀ čø ĕĐøü ĕ ÿđ"
ČĜĘĕđĚ ěđČĎĐ .ěđĕĢč ĐĜĕėĥ ĦČĤĥĐ ěĕčĘ Đėđĝ ĦđđĢĚ
Ĥčď ĘĞ ďđĚĞĜ ,đĒ ĐČđđĥĐĚ ĦđčĤ ďĚĘ đĦĘđČĎ ĦĜĥĚč
đĘĕĠČ À đĠđĎ Ęėč ěĐč ĝĜėĜ ęďČĥ ĦđđĢĚ ĕĦĥ ěĜĥĕ :ďēČ
"ęĕĕĠĎĚĐ ęĞ ĝĜėĕĐĘ"!ĘČĤĥĕ ġĤČđ Đėđĝ ,ęĕĕĠĎĚĐ ęĞ
ĥĠĤĐđ ġđčĐ ęĞ ęĎ ,ęĕĕēĐ Ħđēđė Ęė ęĞ ĝĜėĕĐĘ đĥđĤĕĠ
.ęĕĕēĐ Ħđēđė ĘėĘ ĕđėĕĝ ĥĕ ěČė .ęĕĕĠĎĚĘ ęĕģđčďĐ
ęďČ ĕė Ę"Ēē ĦĤĚĕĚč đĒ ĐģĝĕĠ ęĕĕĝĚ ģđģ čĤĐ
.đĕĞĚ ĖđĦč ĕđĤĥ ĥđďģ đĘČė đĚĢĞ ĦČ ĦđČĤĘ ĖĕĤĢ
ĦčĥĘ ĤĦđĚ ęČĐ ĐĘČĥč ěđĕď ĖđĦ ĦĤėĒĜ đĒ ĐĤĚĕĚ
ěĕČđ ěė ĦđĥĞĘ ěĕČĥ Ėėč ďďĢĚ ĐĒ ģđĝĠĥė ,ĦĕĜĞĦč
đĐĒ .ĐĥđďģĐ ęčĤģčĥ ęđĥĚ ,ęĕĕēĐ Ħđēđėč ĔĞĚĘ
!ĘČĤĥĕ ġĤČ Ęĥ ĔčĚ
:(ĎėĦ ĚĞ č"ē ĥďđģĐ ĦđĤđČ) čĤĐ ěĤĚ čĦđė ďđĞ
ĘĞ ĦĤčĎĦĚ ďĤđĠĚĐ ęĘđĞĐ Ęĥ ĦđĘĎĦĐĐĥė
ĦđĕĤĚđēĐ ,ďēđČĚĐ ęĘđĞĐ Ęĥ ĐĜđĕĘĞĐ ĦđĘĎĦĐĐ
ĦđďĚđĞ ĦđĕĜĠđĎĐ ĦđđČĦĐđ ,ĦđĕĜēđĤĐ ĘĞ ĦĤčĎĦĚ
ĦĘĠČđ ,ęĕĕēĐ ĦĕĜėĦ Ęĥ ĐĜđĥČĤĐ ĐĤđĥč ĒČ ěĐ
ĕĦđďēČĐ ęĘđĞĐ Ęĥ ĐĠģĥĐĐĥėđ ČĕĐ ĐčĤ ęĘđĞĐ
ĦđĠĕČĥĐ Ęėđ ĦđĕĜēđĤĐ ĦđģđĥĦĐ ĒČ ,ĦĤčĎĦĚ
.ĤđČđ ĖđĘĐ ĖĘđĐ ęĘđĞĐđ ,ĦđĤčĎĦĚ ĦđĜĕďĞĐ
ĐĤČĐ ěĦđĜĐ ,ęĕėēĚĐ ČđĐ ĘČĤĥĕ ġĤČď ČĤĕđČ
ġĤČč .ďēđČĚĐ ęĘđĞĐ Ęĥ ďđĝĕĐ ĦČ ĘĕėĥĐĘ ĐĚĥĜč
ęĕĕēĐ ĦđĐĚĚ ,ĦĕĘČĤĥĕĐ ĐĚėēĐ ĤđČĚ ęĕģĜđĕ ĘČĤĥĕ

ČĕĐ ĦđėĒ À "ĐĥđďģĐ ġĤČč ĕĦĤĕď ĕĦĞčģđ ĖĤčĦĕ ęĥĐ
.ĐĥđďģĐ ġĤČ ČĕĐĥ ,ĘČĤĥĕ ġĤČč ĕĦĤĕď ĞđčģĘ ĕĤđčĞ
ĤĕĞĐĚ čĤ ČĘ ģēĤĚč ĕė ČđĐ Ğďđĕ ,ĦĠĢč ĤĎĥ ĕĚė
,ęĕčđĔ ĦđĤĕĠ ęĕĘďĎ ęĐĕĢĞčđ ęĕČĘĠĜ ęĕĝďĤĠ ęĕĞđĔĜ
ĦđĤĕĠč ĤčđďĚ ĕĘđČ .ďČĚ ďČĚč ęĕēčđĥĚđ ęĕģđĦĚ
ĘČĤĥĕ ġĤČ Ėė đČ Ėė ,ĐģđĚĞ ĕĝďĤĠč ČĚĥ ,ďđĚĞ ĘēĜ
ĦđĢĤČ ĤČĥč ęĎ ĤĥČ"ďĞ ęĕēčđĥĚ Đė ĦđĤĕĠ ĦĘďĎĚ
!"ěđĤĦĕđ ēčĥ đĘČ ĦđĤĕĠĘ ĥĕ ęĕčđĔ ĦđĤĕĠ ĦđĘďĎĚĐ
ĦđĤĕĠĚ ĘđėČĘđ ĦėĘĘ ĥģčĚ ĕĜČ :ĐĘČĥĘ ĐĦĞđ
ğđĎĐ ĦđđČĦ ęČĐ Ğďđĕ ĕĜĕČ ĖČ ,đĘČ
,ĖėĘ ĕĦđČ ĦėĥđĚĐ ČĕĐ đĕĦđĤĦđĚđ
?ěČė ĥĕ ĘČĤĥĕ ġĤČ čđčĕē ČĚĥ đČ
:đĒ ĐĘČĥĘ ĖĠđĜ ğĕĝđĐĘ ĤĦđĚ ĕĘđČđ
ĐėĕĘĐč ĖđĤėĐ ĐĤđĦ ĘđĔĕč Ĥčďč ĐĚđ
Ęė À ęĕĚĕ ĐĚė ĦĕĕĐĥđ ĦđĞĥ ĐĚė Ęĥ
...ĦđĤĕĠ ĦĘĕėČ Ęĕčĥč ģĤ ĦČĒ
'ĕē ĥĕČ ěč'Đ ĥģčĚ đĒ ĐĘČĥĘ
:ēģĘ đĜďĚĘĘđ ,čĕĥĐĘ
ČĐč ĦĕĘ ęĕďĕĝē ĦďĚ ĕĠĘ ęĎ :ĐčđĥĦ
ČĤĚĎč đĜĕĢĚ ěėď ,ĥĥēđ ģđĠģĠ (ĐĒč ěĕČ)
ĕė ĐĜē Ĥč Ĥč ĐčĤ ĤĚČ :'Ę ğď ěĕčđĤĞď
ĕĤĕĠ ĘėĕĚĘ ěĜēđĕ ĕčĤď ĐĕĤĦč ČĜĕĘĒČ ĐđĐ
ĘėĘ ěĜĕĔģĜĚ ĐđĐ ĐČĚ ĕč ěĜĕđĐ ĕė ĤĝđĜĎď
ĐđĐ ČĘ đĐĕĕĜĚ ĐČĚ ĘėĘđ ĐČĚ ĐČĚ ďēđ ďē
ĘĕėČ ĐđĐđ ĕđČĝ ČĦĘĦ Ħč ČĜĢ đĐĘ ģĕĒēĚ
ěĕėĘđĐ đĕĐĥ ĥĤđĠĚ ĕĤĐ ĥ"Ğ .'đėđ ěđĐĘđėĘ đĐĘ
ęđģĚĘ ęđģĚĚ ěĜčĤ ĐČĚ (đĕčĐđČ) ĕĐđĚēĤĚ ĦĞĕĝđ ěĜēđĕ ĕčĤ
,ĐĒ Ęĕčĥč ęĦėĕĘĐ Ęėđ ęĕčđĔđ ęĕģđĦĚ ĦđĤĕĠ ĘđėČĘ ĕďė
Ęĕčĥč ĐĒč ęĕĜđđėĚ đĕĐ ęĐ ĕČďđčđ ,ěđĥĘĐ ěĚ ēėđĚ ěėĥ
,ĐĘĥ ęĕčđĥēđ ęĕģđĦĚĐ ĦđĤĕĠĚ ĘđėČĘ ĘČĤĥĕ ġĤČ čđčĕē
,ęĕĥđďģđ ęĕďĕĝē đĕĐ ęĘđė ĕČďđ ĐĜĐđ .ęĕĚĥ ęĥĘ ęĦĜđđėđ
.ģđĠģĠ (đč ěĕČđ=) Đĕč ĦĕĘđ ęĕďĕĝē ĦĜĥĚ ČđĐ ĐĒ Ĥčď ČĢĚĜ
Ęĕčĥč ,ęĕĚĥ ęĥĘ ĖĦĜđđė ĘČđĥĐ ĐĦČ ęĎĥ ĤēČĚ ěėĘđ
ĘđėČ ,ĖĘ ęĕčđĔĐ ĐĕĦđĤĕĠđ ġĤČĐ ĘĞ 'ĐĘ ĦđďđĐĘđ ,ĕ"Č čđčĕē
ĕďĥ ĘČđ ęđĘĥ ĐĒ ĐĕĐđ .čĘĐ ĦĜđđė ĤēČ ĖĘđĐ ĘėĐđ ,ĐēĚĥč
.đ"ĤĜ ĕĘēė ĘČģĒēĕ ěĔģĐ ĕĤčď Đė .ĕĘ ĤđĒĞĕ ĦđČčĢ 'Đ
ēĕĦ ěĚĕĝ ĐĚĥĘ ĐĤđĦ Ħ"đĥ
ěĦĘđČĎ Ĥēĥ ĦđĘĞ ĘĞ ĦđďĕĞĚ ĐĦčđĥĦđ đĒ ĐĘČĥ
ĦďēđĕĚĐ ĐĦĥđďģ ĤđČ ĦđĘĞ ĦĞĥ ,ĘČĤĥĕ Ęĥ
ĐĤđĚĦĐ ĘĞ .ĐĕĜčĘ ĐĕĜĠ ĐĤĕČĐč ,ĘČĤĥĕ ġĤČ Ęĥ
ěĕčĘ ĦđĘĎč Đĕĕēđ ĐĥđďģĐ ĦĝĕĠĦ ěĕč ĦĕĜėĠĐĚĐ
ĤĚđČ ,ĘČĤĥĕ ġĤČč ĐĤđČĘ ęĕĕēĐđ ĐĥđďģĐ ĦĝĕĠĦ
:(ēė ĐĕēĦĐ ĦđĤđČ) Ę"ĢĒ ģđģ čĤĐ ěĤĚ
Đ ĀĜĕ üėĈŔø Đÿ øđ ,ĘČý ĤĀ Ļüĕ-ġ
ÿ
ø Ĥþ Čþ ĦĈŔÿ ďĂ ģø ČĕĐü Ğčÿ Ňþ Łÿ ĺþ ĐĈŔĀ ďĂ Œø Đ"
ĐĈŔĀ ďĂ ģø ďĕĚü Ğú Đÿ øĘ ěŖĤĺø üŊĐÿ ČŅĐ ĘČý ĤĀ Ļüĕ
ø ęĞü ĦŅĘ ĀłŁÿ ĐďĀ ĤĀňø ĺþ
ń ĀĜĕČý Ğčÿ Ňþ Đÿ ď þĎ þĜ ĦĚþ ēŖŋ
þ Đÿ ĐĈŔĀ ďĂ Œø Đÿ ĘčĀ Čú .Ğčÿ Ňþ ÿĘ ďŅł üĜŁø
ńĦĕ
Ā Ģü Ěø Ħÿ Łø ĐĞŅĘ
Ā Łø ĦŖĕĐø üĘ ČĕĐü Đ ĀėĕĤü Ģø ,ĐĚĀ ýĘĺø ĐĈŔĀ ďĂ ģø
Ğčÿ Ňþ Łÿ ĺþ ĐĈŔĀ ďĂ Œø Đÿ ČĕĐü ĺþ ,Đ ĀĜŖĕ øĘĞþ ĐĀ ĐĈŔĀ ďĂ Œø Łÿ Đ ĀĜŖĕ øĘĞþ ĐĀ
ĺďŒ
þ Đÿ øđ ,ĤŅĚ ĀłĐÿ ŖĚŅŎčŅ
ü Ŗŋ ĂŊ ę ĀĘŖĞ ěŅŒŕü ďŖĝøĕ ČŅĐĺþ ,ńĚĀ Ģø Ğÿ
ĦŖňĝü ýĜ øŊ-ĕŕý ŁĀ ěĕďĕü Ħü Ğ"
ú ÿđ ,ġĤþ ČĀ ĐĀ ĺďģ
þ ĘČþ ĤŁÿ ēøĂ ĕ Đ ĀĘŖłŁÿ ĺþ
."ĘČý ĤĀ Ļüĕ-ġ
Ā ĺþ Ęčþ čĀ Łø ĺþ ĦŖĺĤĀ ďø Ě-ĕ
ü ŕý čŅ
Ā
ø Ĥþ Čþ Łø ŅĞčø Œüň
ĐĚĀ ýĘĈŔø Đ-Đ
ÿ ĈŔĀ ďĂ Œø Đÿ Ęĺþ ŖĒ Đ ĀĜŖĕ øĘĞþ Đ ĀĘŊĀ Ļø Đÿ øĘ ęĕČü ŁĀ ĺþ øŊ
ĐĈŔĀ ďĂ Œø Đÿ ĦČþ ěŊý ę ÿł ńŁĀ Ĥø ģü Łø Ħ þĘ þĘŖŊĐÿ ,Ğčÿ Ňþ Łÿ ĺþ
ĒČĀ ,Ğčÿ Ňþ Đÿ ĘČþ Ħďþ þł ÿĜĦø Ōü Đÿ øđ Ğčÿ Ňþ Đÿ ěĚü Đ ĀĘĞø Ěÿ øŋĺþ

Ğ"ĥĦĐ đĤĦĕ ĦĥĤĠ
ĦđĤĕĠ ęĕēĜđĚ đĕĘĞĥė ,Ĕčĥč đ"Ĕ ěēĘđĥ ĘČ ĦčĥĘ
ĦĜčđĚ ĐĜĕČĥ ĦđėĒ đĒ À ęĕģđĦĚĐđ ęĕĕĤĔĐ ĘČĤĥĕ ġĤČ
.ĘĘėđ ĘĘė ĐĕĘČĚ
,ĐĜđĕĘĞĐ ġĤČĐ ĦĥđďģĚ Đč ĞĠĥĜĐ ġĤČ Ħĥđďģ
ĐĜĕėĥĐ ĦĥđďģĚ ęĕģĜđĕĥ ĐĕĦđĤĕĠč ęĎ ĦĞĠĥĜ ČĕĐ
ğđĝč ĤĚČđ ĤĕĐĒĐ ěė ĘĞ ĕė ,ġĤČĐ čĤģč ĦĜėđĥĐ
ęĕčĥđĕ ęĦČ ĤĥČ ġĤČĐ ĦČ ČĚĔĦ ČĘ" :"ĕĞĝĚ"ĦĥĤĠ
ĕĜč ĖđĦč ěėđĥ 'Đ ĕĜČ ĕė ,ĐėđĦč ěėđĥ ĕĜČ ĤĥČ ,Đč
ĐČĚđĔĐ ĦėĥĚĜ - ġĤČĐ ĦČ ČĚĔĦ ęČ :ĤĚČđ "ĘČĤĥĕ
ġĤČ ĦđĤĕĠ ĦĘĕėČč ĕė ...ĐĜĚĚ ęĕģĜđĕĐ ĐĕĦđĤĕĠč ęĎ
...ĐĦĤĐĔđ ĐĜĕėĥĐ ĦĥđďģĚ ęĕĜđĒĕĜ đĜČ ĘČĤĥĕ
ēĤ ěĚĕĝ ęĕĕē ēĤđČ ĘĞ ,"ĥďē Ħĕč"
ĐĚēĘĚ ĘđėČĘ ěēĘđĥĐ ĘČ čĥĜĥė :ęđĕĝĘ ĐĞĢĐđ
- ĐĘĕēĦ ęĕĜĕĚĐ ĦĞčĥ ĦđĤĕĠĚ ĘđĔĕĜĥėđ ,ġĤČĐ Ęĥ
,ĕĤĠĐ ĤēČ đĜĜđĕĚďč čđģĞĘ ĐĝĜĜ À ġĤČĘ čđĤģĐ Ęė
,đĜčĤģĘ ěđĤĎĐ ĖĤď ĥĘđĎ ,Ėĕēč ģĦĚĦĚ ČđĐ ďĢĕė
đĜĠđĎĚ ģĘēĘ ĐĥđďģĐ ġĤČĐ ĦđģĕĦĚ ĦėĠđĐ ęĥđ
ęĕĞĤđĒĐ ĦĞĚďđ ĞĒĕ ,ĐĦĤĐĔđ ĐĜĕėĥĐ Ħĥđďģ .đĜĚďđ
đĜĕĥĞĚ Ęėč đĜĘĥ ęĕĕēĐ ēėĘ ęĕđđĐĦĚ ,ęĕĞĔđĜĐđ
.ĐĥđďģĐ đĜĢĤČč

ęĕĕēĐđ ęĘđĞĐ ĦĠģĥĐĚ ,ĘČĤĥĕĘ ęĕďēđĕĚĐ ęĕĕĜēđĤĐ
ęĘđĞĐ Ęĥ ĦđĤčĎĦĐĐ Đďđĝĕč ČĕĐĥ ,ęĕĕĘČĤĥĕĐ
ĘđĔĕč Ęĥ ďđĝĕĐ đĐĒđ .ďĤđĠĚĐ ęĘđĞĐ ĘĞ ďēđČĚĐ
.ĐĕĠĕĞĝđ ĐĕĦđĠĕČĥ Ęėđ ĐĤĒ ĐďđčĞ
ęĘđĞĐ ĦĠģĥĐĘ ĤĥĠČ ĕČ ĐČĚĔĐ ęĕĚĞĐ ġĤČč
,ĐģĒēč .ĔĘđĥ ďĤđĠĚĐ ęĘđĞĐđ ,ĦđĘĎĐĘ ďēđČĚĐ
ČĕĐ ,ĐĤėđĜĚđ ĐģĘđēĚĐ ,ĐďĤđĠĚĐđ ĦĕĔĤĠĐ đĦĠģĥĐđ
ęđĥĜĘ ĦđĢĚČĦĐĐ Ęė ęĞđ ,ęĕĕēĐ ĕėĤĞĚ Ęėč ĐďđĤĐ
,ĕĦđďēČĐ ęĘđĞĐ Ęĥ ďđĝĐ ĘČ ĘĕėĥĐĘđ ĦĕĘČĤĥĕ ĐĚĕĥĜ
ĐČĚĔĐ ĐĚďČĐ ČĕĐ ĐČĘĚ ěė ĘĞ .čėĞĚ ęĕĚĞĐ ġĤČ ĤĕđČ
ġĤČĘ ġđēčĥ ĘČĤĥĕđ ,ĐĤĒ ĦďđčĞ ěđēĤĝĚ ġĤČĘ ġđēčĥ
ĦĠĤēĚ ĘĢĜĐĘ ĖĤď ěĕČđ .ęĐ ĐĤĐĔč ĐĤĒ ĐďđčĞ ĕďčđĞ
ĦĦĘ ,ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĘČĤĥĕ Ęĥ ěĝđĜĕėč ęČ ĕė ĐĤĒ ĐďđčĞ
.ęĕĐĘČĘ ęėĘ ĦđĕĐĘ ěĞĜė ġĤČ ĦČ ęėĘ
ęĝđĜĕėđ ,ĐĤĒ ĐďđčĞ ČĕĐ ęĤđģĚĚ ęĕĕēĐ Ħđēđė ĦďĤĠĐ
ęĕĕēĐ Ħđēđė ĦČ ďēČĘ ĦĘđėĕĐ ęĞ ,ęĢĤČĘ ĘČĤĥĕ Ęĥ
.ęĕģđĘČĘ đĜĘ 'Đ ĦđĕĐ ęĦđĞĚĥĚ ,'Đ ęĥĘ ęĘđė
ĕė ,'ĕē ĥĕČ ěč'Đ čĕĥĚ ,"ĘČĤĥĕ ġĤČ ĦđĤĕĠ ĘđėČ"
ĖĘđĐ ĘėĐđ".ĥďđģĐ ġĤČ Ħčĕē Ęĥ ęĕčĐČ ĐĥĞĚ ČĕĐ
!đĕĐđĘČĘ ĐĚđĐĐđ čĐđČĐ "čĘĐ ĦĜđđė ĤēČ

ĥđďģ ĕđĎđ ęĕĜĐė ĦėĘĚĚ
ģĕĘĎĜĕĤĎ ĕČēđĕ
ěĕčĐĘ ,'ęĕĜĐđė ĦėĘĚĚ'đĕĐĦ ĕė ,ĐĘđĎĝ đĕĐĦ ĐĒčđ"
'Đ ęĥč ęĘđė ČđĤģĘ ,ĕĥđĜČĐ ěĕĚĐ ĘėĘ ĦđĤđĐĘđ
,'đČĤģĕĦ 'Đ ĕĜĐđė ęĦČđ':đĤĚđČė ,ďēČ ęėĥ đďčđĞĘđ
."'ĐĤđĦ ČĢĦ ěđĕĢĚ ĕė':đĤĚđČėđ
ęĘđĞĐ ĕčēĤč đĜĘčĝđ đĜďďĜ ,ĦđčĤ ęĕĜĥ ĖĥĚč
đĜĘ đĤĥĠČ ęĘđĞĐ ĦđĚđČ ,ĐĘČė đĜĕĕĐ ďđĞ Ęė .ęĕĔĤĠė
đĜĥČĤ ęĕĤĜ ČĘ ďđĞ Ęė ,čĤ ĕĥđģč ĕė ęČ ,ęĕĕģĦĐĘ
.ĐĚđČė
ĦČ ęĕĥĎĐĘ ĐĘđďĎĐ ĦđĜĚďĒĐĘ đĜĞĎĐ ,ğđĝ ğđĝ ĐĜĐđ
ġĤČč ďēĕ đĜĠĝČĦĐ ĘčĦ ĦđđĢģ ĘėĚ .ĘđďĎĐ đĜĜđĒē
đĜĦđĎĐĜĦĐč ęĕĥđďģ đĜĦđĕĐč đĜĘ ĕď ČĘ ,ĐĦĞđ ,ĥďđģĐ
.ĦĕĔĤĠĐ
Đĥđďģč ĦĎĐĜĦĚĥ ,ĐėĘĚĚ Ęĥ ĘďđĚ ĤđĢĕĘ đĜĕĘĞ
,đĘđė ęĘđĞĐ Ęĥ ĕėĤĞĐđ ĕĤĝđĚĐ ğĤĐ ĦČ ĐĐĕčĎĚđ
ĕģđĘČĐ ěđĚČĘđ ġĤČĐ ĦĜĦĚĘ ęĕĕđČĤ ĐĕĐĜ ,Ėė ĕďĕ ĘĞđ
.đĜĦđēĕĘĥ ĦČ ČĘĚĘ ĞďĜĥ ,đĜč ěĦĕĜĥ
đĜďĕ ĦČ ģĒēĕđ ĐĘđďĎ ēđĤ đĜč ěĦĕĕ 'Đĥ ,ĐĘĕĠĦ đĜČđ
ĕĤčďė ,đč đĜĘēĦĐĥ ĐĒĐ ČĘĠđĚĐ ĞĝĚĐ ĦČ ĖĕĥĚĐĘ
:đĐĕĞĥĕ ČĕčĜĐ
ġĤČĐ ĞģđĤ ,ęĐĕĔđĜđ ęĕĚĥĐ ČĤđč 'Đ Ę-ČĐ ĤĚČ Đė"
ĕĜČ .Đč ęĕėĘđĐĘ ēđĤđ ĐĕĘĞ ęĞĘ ĐĚĥĜ ěĦđĜ ,ĐĕČĢČĢđ
ĦĕĤčĘ ĖĜĦČđ ĖĤĢČđ ,Ėďĕč ģĒēČđ ģďĢč ĖĕĦČĤģ 'Đ
!"ęĕĕđĎ ĤđČĘ ,ęĞ

ęĘđė ...ĐčĤ ĦđĥĎĤĦĐĐ ĦĝĜėĐ ĕĦčč đĒ Ħčĥč
,ĐĤđĦĐ ĦČĕĤģč ĦđĤčĕďĐ ĦĤĥĞ ĦČ ĞđĚĥĘ ęĕĞĕĎĚ
ĤĐč ĐĤđĦ ěĦĚ Ęĥ čĎĥĜ ďĚĞĚ đĦđČĘ čđĥ ęĕĤĒđēđ
ĦđĤčĕďĐ ĦĤĥĞĚ ęĕĥĎĤĦĚ Ėė Ęė ęĕĚĞĠĘ ĖČ .ĕĜĕĝ
.ĕĤēČđ ĕĜĠĘ ĐĤđģĥ ĐĚ ĦČ ęĕĝĠĝĠĚĥ
đĜČĥ ĦđĕĥĞĚĐ ĦđđĢĚĘ ęĕĞĕĎĚ đĜČĥ ĕĜĠĘ ďđĞ
ĐĥĚ ĦČ ēĘđĥ 'Đ ,ĦđĤčĕďĐ ĦĤĥĞč ęĐč ęĕđđĔĢĚ
ĐĚ Ęĕčĥč .ĐĘđė ĐĚĎĚĐ ĦČ ĘČĤĥĕ ĕĜčĘ ĤĕčĝĐĘ
ČĕĢđĐ 'Đ ĐĚ Ęĕčĥč ?ĐĘČĐ ĦđđĢĚĐ Ęė ĦČ ĖĕĤĢ
?ęĕĤĢĚĚ đĜĦđČ
ÁĕĦĕ
ü Ĥü Ł-Ħ
ÿ ĺ-ę
Ā Čü ,ĐŕĀ Ğÿ øđ
ø Čþ ,ęŕþ Ĥø Ěÿ ĺŅ
ø ,ĕ üĘāģŁø ŅĞĚø ĺø ŕü ĞŖĚ
ęŕþ Čÿ øđ .ġĤþ ČĀ Đ-Ę
Ā ŊĀ ĕ üĘ-ĕŊü ,ęĕŌü Ğÿ Đ-Ę
Ā ŊĀ Ěü Đ Āŋ ĂĎĝø ĕ üĘ ęĦĕüĕ
þ Đø üđ
:ĺŖďģĀ ĕŖĎ øđ ,ęĕ üĜĐāú Ŋ Ħėþ þĘĚø Ěÿ ĕ üĘ-ŅĕĐø ŕü
ĐĞĕĚĥĐ ĦĤĔĚ ĦČ 'Đ đĜĘ ęėĝĚ ďēČ ĔĠĥĚč ,Ėė
ĕđĎđ ęĕĜĐė ĦėĘĚĚ ĦđĕĐĘ -ĦĕĤčĐ ĦĤĕĚĥđ 'Đ Ęđģč
"!ġĤČĐ Ęė ĕĘ ĕė"?ĐĚĘđ !ĥđďģ
,ĘČĤĥĕ ġĤČč ĐėĘĚĚĘ ĦđĕĐĘ ĖĠđĐ ĘČĤĥĕ ęĞĥė
ĕďė ĤēčĜ ęĞ đĜČ ěĕČ .ĦĕĘČĝĤčĕĜđČ ĐĤĔĚ ĖėĘ ĥĕ
ČĘČ ,ęĕĤēČ ęĕĚĞ ďĕĚĥĐĘ ĐĘĕĘē đĘĕĠČ đČ ,ČėďĘ
ĦĤĥĘđ ĥĚĥĘ ČđĐ ěĐėĐ ďĕģĠĦ !ęĕĜĐė đĜČ -ĖĠĐĘ
!ĐĘđė ĦđĥđĜČĐ ĕēĕĘĥ đĜČ .'Đ ĕĜĠĘ đĕēĘđĥ ĦČ ĥďđģč
:đĜĤđĠĝĐ čĦėĥ đĚė
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ĐČĠģĐĐ

ęĐĕĦčĚ ęĕčĥĕĕĦĚ ĕĠĘČ Ęĥ Ĕģĥ ĥđĤĕĎ ĐĕĕĜčĐ ĦČĠģĐ
ĕČģĕĤĚČĐ čĕĦėĦĘ ĐĞĕĜė ĐĕĕĜčĐ ĦČĠģĐ
ĦĕČĜĕĦĥĘĠ ĐĜĕďĚĘ ďđĝĕĐ ĐĕĕĜčĐ ĦČĠģĐ
ĦĕĤĝđĚđ ĦĕėĤĞ ,ĦĕĎđĘđČĕďĕČ ĐĝĕĤģ ĐĕĕĜčĐ ĦČĠģĐ

ĘėĐ
ĦđĤĚĘ
ęĕĜđčđ ęĕėĕĥĚĚ - Ğ"ĥĕč
:ĘĘđė ĐČĠģĐĐ ďĎĜ ģčČĚĐ ğĦđĥ

ĐĦČ ęĎ ĐĕĐ

.ďđėĕĘ ĒėĤĚ ĕĤčēđ ,ęĕČģĕĔĕĘđĠ ,ĦđĞĕĝ ĕĥČĤ ,ĦĝĜė ĕĤčēđ ęĕĤĥ ęĞ ĦđĥĕĎĠč ĕĔĕĘđĠ ģčČĚ

ĐČēĚ ĕĞđĤĕČ ,ĘĐģ ĦĞď ĕčĢĞĚĘ ęĕĤđĕĝ ,ĦĤđĥģĦĐ ĕĘėč ĦđĜđĕČĤđ ĐĤčĝĐ ĕĤđčĕĢ ģčČĚ
.ģčČĚĘ ęĕĘĕĞĠ ĝđĕĎđ ,ěđĕĞ ĦđĦčĥ ,ęĕĕĜđĚĐ
ęĕĦčĘđ ĦđĜđėĥĘ ĐĜĕĠ ěčČ ĦđēĜĐ ,ęĕčđĥĕĕĘ ĐČĠģĐĐ ĕēģĠ ĦĝĕĜė ĦĚĕĝēč ēĔĥč ģčČĚ
.ęĕĥďē
ęĕēĤĒČĘđ ęĕĜĘčģĘ ĕĔĠĥĚ Ğđĕĝ ,ĐČĠģĐĐ ĦđĤĕĒĎ ĦēĦ ęĎ ęĕĥďē ęĕĜčĚ ĦĕĕĜč ĐĕĕĜčĐ ĖĥĚĐ
.ĐĕĕĜč ĖĥĚĐ ĕĤĦĕĐ ěĦĚĘ ĕēĤĒČĐ ĘĐĜĕĚĐ ĦđďĞđ ďĎĜ ĦđĤĕĦĞč ĐĜĕďĚĐ ďĎĜ ęĕĕđĢĕĠ ĦđĞĕčĦč

02-6211999¼´ÇÉ´»Å»Å

חדשותיש"ע

חניכי תנועות
הנוער נוטעים
ביש"ע

 3,500חניכי תנועת
"עזרא"
הנוער
בטקס
השתתפו
נטיעות באפרת .בבית
אריה היו אלה אלפי
חניכי "בני-עקיבא"
ממחוז שומרון-שרון
שנטעו שתילים רכים
בשבילים המתחדשים
במקום.
אלפי חניכי "עזרא"
שהגיעו ב 60-אוטובוסים
מכל רחבי הארץ,
השתתפו בנטיעות של שלושת אלפים
עצים בשכונת הזית ובצעדה סביב באפרת.
השטח שניטע ,עתיד להיות חלק מפארק
שעשועים ענק ,בן כ 20-דונם .בנטיעות
השתתפו גם חיילים וחילות ממפקדת
אוגדת יהודה ושומרון ומהמינהל האזרחי.
בבית אריה הגיעו אלפי חניכים של
תנועת "בני-עקיבא" ממחוז שומרון-
שרון והשתתפו יחד עם תושבי המועצה
המקומית בית אריה-עופרים בנטיעות
בשבילים המתחדשים ולצד הכבישים
הנסללים בתחומי המועצה ובשלל פעילויות
הקשורות לטבע ולארץ ישראל .האירוע
הסתיים בהפנינג מרכזי ברחבת הבריכה
בבית אריה בהשתתפות אומנים ,חברי
כנסת ,ראשי רשויות ,ואישי ציבור.

•

נוטעים ובונים

חבר הקבינט המדיני ביטחוני ,השר
בני בגין השתתף בטקס הנחת אבן פינה
לשכונה חדשה בבית חגי שבהר חברון.
בטקס "נוטעים ובונים" השתתפו ראש
מועצת הר חברון צביקי בר חי ,רבה של
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הנהלת מועצת יש"ע מינתה בתחילת
השבוע על-פי המלצתו של יו"ר המועצה
דני דיין את נפתלי בנט ( )37לתפקיד
מנכ"ל מועצת יש"ע.
-ב 1999-הקים נפתלי בנט את חברת �Cy
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קריית ארבע הרב ולדמן ,ראש מועצת
יש"ע דני דיין ורבני ותושבי הר חברון.
אורחי הכבוד בטקס היו בני הנוער של
נווה דקלים שגורשו מבתיהם לפני
למעלה מארבע שנים.
השר בגין אמר בטקס" :על המדרונות
האלו פסעו אבותינו ,על המדרונות האלו
הלכו מלכינו ,על יסוד המדרונות האלו
שרתו כוהננו ,על הגבעות האלו ניבאו
נביאנו .והנה אנחנו נוטעים וניטעים,
נוטעים עצים וניטעים בארצנו".
הוא הוסיף כי" :יש גושי התיישבות
מערביים ,יש גושי התיישבות בשומרון
וביהודה ,מזרחיים ,יש גוש התיישבות
דרומי בהר חברון  -כולם גושי התיישבות.
איננו מבדילים בין גושים אלו לגושים אלו".
בשכונה החדשה בבית חגי שבה יצקו
יסודות מספר ימים קודם להכרזה על
ההקפאה עתידים להבנות עשר יחידות
דיור  -הבנייה המשמעותית ביותר ביישוב
מזה למעלה מעשור וחצי.
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 ,otaמובילה
עולמית במל־
חמה בהונאות
פיננסיות.
הוא שימש
כמנכ"ל החב־
רה עד למכירתה בשנת  2005לחברת RSA
 Securityתמורת  145מיליון דולר.
לאחר שלחם במלחמת לבנון השנייה
ב ,2006-עבר לשרת כראש מטהו של יו"ר
הליכוד בנימין נתניהו ושימש בתפקיד
עד  .2008במסגרת זו הוא יזם ,בין השאר,
את החדירה המסיבית לציבור עולי חבר-
המדינות ,וריכז את הצוות שבנה את רפו־
רמת החינוך של נתניהו "הטובים להוראה".
בשנת  2009הוא הצטרף לחברת ההזנק
סולוטו כמנכ"ל החברה.
בעברו שרת בנט כלוחם בסיירת מטכ"ל
וכמפקד צוות ומפקד פלוגה ביחידת מגלן,
שם פיקד על סידרה של מבצעים בדרום
לבנון .כיום הוא משרת במילואים בסיירת
מטכ"ל (דרגת רס"ן).
בנט ,בוגר ישיבה תיכונית "יבנה" בחיפה,
הוא בעל תואר במשפטים באוניברסיטה
העברית ,נשוי ואב לשלושה ,ומתגורר
ברעננה.
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין ברך את בנט
על המינוי ואמר כי" :אני משוכנע שנפתלי
הוא האיש הנכון להצעיד את המערכת של
מועצת יש"ע להתמודדות מוצלחת עם
האתגרים הגדולים שנכונו לה במישורים
המדיניים ,הפוליטיים וההסברתיים בארץ
ובעולם .נפתלי משלב יכולות עשיה מוכחות
עם כושר מנהיגות ושאר רוח".
בנט אמר ל'ישע שלנו'" :אני רואה בתפקיד
שליחות חשובה .זוהי זכות גדולה להיות
שותף במערכה לחיזוק מפעל ההתיישבות
ביהודה ושומרון .אני מודה להנהלת מועצת
יש"ע על האמון שנתנה בי".

•

