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  ידיעות פו� די ווא�

à øãà ' - á øãà'  
דיגע שעה אריינגעטרעט� אי� 'מיר האב� אי� א מזל

à øãà ùãåç,'  וועל� מיר די ווא� לערנע� די"úåòéãé "

, � איז מעבר דאס יארפארוואס מע, � עיבור יאר'איבער

או� פארוואס מע� לייגט צו א חודש איינמאל אי� 

  .עטליכע יאר

די וועלט ווערט געפירט דור� א� איינגעשטעלט� סדר 

וואס דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט די מערכת 

או� פו� דא� , השמי� דע� ערשט� מיטווא� פו� די בריאה

נה או� די גאנצע ווי דער זו� או� די לב, א� גייט דער סדר

או� דער טאג , מערכת השמי� דרייע� זי� ארו� די וועלט

דאס אלעס איז געוואנד� , זומער, ווינטער, או� די נאכט

�  .אי� די מערכת השמי

, טעג 354די לבנה רינגלט ארו� די וועלט אי� 

אידישע ( úðù äðáìäדעריבער ווערט דאס אנגערופ� א 

דעריבער באשטייט אונזער יאר פו� , קינדער פיר� זי� לויט די לבנה

, דער זו� וואס איז פיל ווייטער פו� אונזער וועלט. )354

, טעג 365דעריבער דויערט דאס , מאכט א ברייטער� רונג

או� דאס ווערט אנגערופ� , טעג לענגער ווי די זו� 11מיט 

  .úðù äîçäא 

קומט אויס אז יעדעס יאר בלייבט די זו� 

או� יעדע צוויי , טעג 11לבנה מיט הונטערשטעליג פו� די 
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áåè ùøåã  

ועשו בגדי קודש ' ואלה הבגדי	 אשר יעשו וכו

  :'וה	 יקחו את הזהב ואת התכלת וכו' לכהנו לי וכו' וכו

אז ווי באוואוסט  ל"הגאו� רבי נת� אדלער זצזאגט 

האט דאס 'זענע� די בגדי כהונה געווע� שעטנז או� מ

ווייל , האט געטו� די עבודה'וע� מגעמעגט אנטו� בשעת ו

שטופ� א לא  מיר האב� א כלל אז א עשה טוט אוועק

  .תעשה

מיר ווייס� איבעראל אז כאטש לייגט ער אבער צו אז 

או� ' לעול� יעסוק אד� בתורה ובמצוות שלא לשמה וכו

טוט א מצוה א� די ריכטיגע כונה איז אוי� חשוב 'אפילו מ

יז נאר ביי א געווענליכע דאס אאבער , ביי� אייבערשט�

איז מקיי� ווע� 'מה שאי� כ� ביי א מצוה וואס מ, מצוה

מוז מקיי� 'איז זיכער אז מ, א תעשהלשטופט אוועק א 'מ

האט אינזינע� 'אנדע� וואס מווייל , זיי� די עשה נאר לשמה

  .טוט קע� מע� נישט דוחה זיי� די לא תעשה'וואס מ

לקדשו לכהנו  ועשו בגדי קודשדאס זאגט דער פסוק 

או� ער איז , לש� שמי�, לשמי, עס מוז זיי� דייקא לי, לי

, פארוואס עס מוז זיי� דוקא לש� שמי�, מפרש דע� טע�

 ,ואת התכלת ואת השש' וה	 יקחו את הזהב וכוווייל 

מוז אי� דא� צוקומע� צו , ממילא איז דאס דא� כלאי�

  .ממילא מוז עס זיי� לשמה, עשה דוחה לא תעשה



פארוואס האט מע� טאקע געדארפט אזוי  :ו� ורימו�פעמ

  ?לייג� די גלעקלע� ביי די מנורה
אז עס איז א קבלה ביד  חת	 סופרזאגט דער הייליגער 

גייע� , אז ווע� איינער רעדט לשו� הרע אוי� זיי� חבר, הראשוני�

או� די עבירות , אריבער די מצוות פו� דער דערציילער אוי� זיי� חבר

וי� וועמע� מע� האט גערעדט גייט אריבער צו� לשו� הרע פו� דע� א

אפילו א מענטש איז פול מיט , דאס איז די תורה דא מרמז, רעדער

מצוות ווי א מילגרוי� וועט דער מילגרוי� ווער� אויסגעליידיגט פו� 

, וועט ווער� אנגעפולט מיט דע� קול פו� לשו� הרע'או� ס, מצוות

וי� די עבירה פו� לשו� הרע באקומט אבער ווע� מע� טוט תשובה א

ער צוריק די מצוות או� דער מילגרוי� וועט ווער� צוריק פול מיט די 

  )ע"אדר עמוד ק' דרשות חת� סופר ז(מצות 

*  

  : 'פתוחי חות	 קודש לה וופתחת עלי
די גמרא זאגט אי� אנהויב , זאגט א רמז ע"ווילנער גאו� זי דער

שלא , ה"מפתחות בידו של הקב' אמר רבי יוחנ� ג: מסכת תענית
וואס זענע� , ס האנט'ת"� זענע� אי� השיעדריי שליסל, נמסרו לשליח

די , מפתח של גשמי�) א. נישט איבער געגעב� געוואר� פאר א שליח

די שליסל ווע� א קינד זאל , ומפתח של חיה) ב. שליסל פו� רעג�

תחיית  די שליסל פו�, ומפתח של תחיית המתי�) ג. געבויר� ווער�

  .המתי�

 מפתחותדי  פתוחי: דאס איז דער פשט אי� דע� פסוק

פו� די דריי זאכ� וואס זענע� מרומז אי� די ראשי תיבות פו� ) שליסלע�(

זענע�  3די . טר'מ, המתי	 חיית'ת,  יה'חדאס איז , 	"חתווארט 

  .ת"דאס ליגט נאר אי� האנט פו� השי', קודש לה

*  

זאגט א שיי� ווארט על  'ה הק"שלדער   :לפיו סביב' שפה יהי

אז דער מעיל האט מכפר געווע� אוי� די : די גמרא זאגט, דר� מוסר

וועג� דע� לערנט אונז דא דער פסוק אז ווע�  .עבירה פו� לשו� הרע

דאר� ער , איינער וויל תשובה טוה� אוי� די עבירה פו� לשו� הרע

ז ער זאל דאס מיינט א, קוד� ארו� נעמע� דע� מויל מיט א צוי�

  .אכטונג געב� אוי� יעדעס ווארט וואס ער זאגט ארויס פו� מויל

ער זאל , לפיו סביב' שפה יהי: דאס איז מרומז אי� פסוק

דעמאלט , נישט צו רעד� קיי� לשו� הרע, האב� א זוי� ארו� זיי� מויל

או� עס , אז דער מעיל וועט זי� נישט צורייס�, יקרע לאוועט זיי� 

  .אוי� די עבירה פו� לשו� הרעוועט פארצייע� 

וואס אויב דאס , או� אזוי ווייטער, טעג 22יאר מיט 

זאל אזוי זיי� וואלט אויסגעקומע� אז נא� יעדע דריי 

יאר וואלט די זו� געווע� מיט איבער א חודש 

או� יעדע זעקס יאר איבער צוויי , הונטערשטעליג

 וואס דאס וואלט עפעקטירט אויפ�. וו"חדשי� אא

, וויבאלד די וועטער איז געוואנד� אינע� זו�, וועטער

וואלט אויסגעקומע� אז אמאל וואלט תשרי געווע� 

אמאל פרילונג או� אמאל , אמאל זומער, ווינטער

  .הערבסט

, אבער דור� דע� וואס מע� איז מעבר דאס יאר

דאס הייסט איינמאל אי� עטליכע יאר לייגט מע� צו א 

או� זיי , ט די זו� מיט די לבנהווערט פאראייניג, חודש

�  .גייע� ווייטער אינאיינע

פארוואס דארפ� די זו� אי� די לבנה גיי� 

�  ?אינאיינע

 øåîù úà" )ראה' פר(שטייט אי� די תורה הקדושה 

ùãåç áéáàä"  חודש  אויסקומע�אז פסח זאל �אינע

או� אויב מע� וועט , וואס איז דער קלימאט פו� אביב

אס יאר וועט נישט אלס אויסקומע� נישט מעבר זיי� ד

נאר איינמאל אי� ווינטער או� איינמאל , פסח אי� אביב

, וועג� דע� דאר) מע� מעבר זיי� דאס יאר, אי� זומער

או� פסח וועט , אזוי וועט די זו� או� די לבנה גיי� אייניג

  .אלעמאל אויסגעפאל� אינע� זמ� פו� אביב

äùîçá êà "  )אמור' פר(שטייט אי� פסוק  אוי�

ôñàá éòéáùä ùãåçì íåé øùòíë  úåàåáú úà

äõøà åâåçú" , דא באמערק� מיר ווי די תורה האט

אינע� , ט סוכות אי� צוויי זאכ�"אנגעוואנד� דע� יו

או� אז עס זאל זיי� אינע� זמ� , ט� טאג אי� תשריפופצנ

זאמלט איי� די תבואות פו� די 'ווע� מ, "êôñàá"פו� 

אז דא האט די תורה באפויל� אז ל "זאג� חז, פעלדער

ווייל אויב נישט וועט , מע� זאל מעבר זיי� דאס יאר

אויסקומע� אז סוכות וועט נישט זיי� אינע� זמ� פו� 

  .אסיפת התבואה



        
 

  

  

¾þ ö−ê öî¾ñ ¼¬òê½¼þ¼¬ò−ê ê þ−ô ö¼òîõ¼è íþð½ −ð ö−ê µêîî −ð" ±¼èþ¼ ñêôò−−š ¬¾−ò ¬õ¼þ¬ ö¼ô ½êîî −
¾þ¼ðòê.  

¾þ ö¼îî"¾þ ¬èêï öí¼ï¼è½−îê ¬êí ðîõê þ¼ð −îïê −îî þ−ë½ô ï−ê  −" −" ¾îþ−õ ê³−−þëë −³ê®ô êñî −³¼ô¾ êñ
î³−òë³ ,¾ −ñ þôîê −ëñîî−þîìêô îñ íþîèì êîí ,ó−½î½í ñ¼ ³îë×îþ¾× ³îþ¾í ³îþèîì¾ þò−½ ö−ô× " -  ëêí µ−ê

öí¼ï¼è½−îê ¬êí ðîõê þ¼ð −îïê −îî öí¼ï¼è ¬¾−ò ±¼èþ¼ ö−ê ëêí µ−ê öîê ¬þ¼í¼è ¬¾−ò , ¬èêï ±þêí ö−−ô þ¼ëê
 −ð ½êîî ñ®þ−¾ ê −îî −îïê ï−ê ½êð ïê þ−ô½¼¬ò−þ¼í ê ö¬−−þ −−ï ö¼îî öíî¬¼èòê ö¼−−èðþ¼õ ¹−î , öî¾ñ þ¼ð- " µ−ê

öí¼ï¼è öîê ¬þ¼í¼è ¬¾−ò ëêí ,þ−ô ¬èêï ±þêí ö−−ô þ¼ëê " - ¾þ ö−ê ¬¾−ò ¬ò−õ¼è ö¼ô ½êîî öî¾ñ ê ï−ê"− .
¾þ ½êîî ñ¾ô þ¼ð ¬òê½¼þ¼¬ò−ê ï−ê þ¼ô×êò" ö¬−−þ −−ï ö¼îî öëêí ³îþ¾ −ð ½êîî ñ®þ−¾ ê −îî ï−ê ½êð ïê ¬ò¼þë −

ðþ¼õ ¹−îê .êšîð ¬èò¼þë ½êîîþêõ ¾þ"ó−½î½ ñ¼ ³îë×îþ ó−¾ò öîõ ñ¾ô ó¼ð −?  

í¾¼ô ê ¬ñ−−®þ¼ð ¬þ¼îî ,¾þ ïê"ší − ’öè−îê ¼¬×êôþêõ ¬−ô ½êè ö−ê ö−−è ñêô¼ñê ¬è¼ñõ , ½−îþè ö−−ï ë−ñî®
¾þ ïê ¬þ−½êõ ¬¾−ò ñêôò−−š ¬êí ¬−−šò¼¬−í¼èõê öîê ¬−−šè−ñ−−í"½êè ö−ê öè−îê −ð öë−−íõ−îê µ−ï ñêï − , öí¼ï öîê

ì"êîî ½¼õ¼ îô ½’¬¾−ò ¹þêð.  

¾þ ï−ê ¬−−® ¼½−îî¼è ê ö−ê"¾þðôí ³−ë ö−ê ¬òþ¼ñ¼è öîê ö½¼ï¼è − , −îî ö−−¬¾þêõ ¬ò¼š¼è ¬¾−ò ¬êí þ¼ öîê
öí¼ï¼è½−îê ¬êí ñîðè öí× ó¼òîõ ðîõê þ¼ð −îïê ,ö¼îî¼è ï−ê ðîõê þ¼ð ½êîî ¬¾−ò ¬−−¬¾ ö−−ñê ¾ôîì ö−ê ñ−−îî , öîê

¾þ"ö¼îî¼è þ¼®ô šþê¬¾ þ¼−−ï µ−ï ¬êí − ö−−¬¾þêõ î® ½êð ¹−îþ¼ð.  

¾þ ö¼îî ¬×êô¼è µ−ï ¬êí ¬−−® ¼ò¼− ö−ê"ôí−ë öîõ ö¼ôîš¼è½−îþê ï−ê −" −îþõ ê −îî ¬šþ¼ôêë è−ñ¼õî® þ¼ ¬êí ð
ðþ¼õ ê ¹−îê ö¬−−þ î® ¬ôîš þ¾ ê öîõ ,¾þ"öíî¬¼è −−îî þ¼−−ï ½êð ¬êí − ,öè¼îîþ¼ð ¬è−ò−−õ¼è þ¼−−ï µ−ï ¬êí þ¼ öîê ,

þõ ê öí¼ï¼è ¬êí þ¼ ïêè−ðò¼ñ¼îîôîê −î.  

¾þ ¬êí þ¼¬¼õ¾"ö¼îî¼è ¾−èþô − , −ð öí¼ï ñêï þ¼ ïê ¬þ−õ¼èî® −îïê ñô−í öîõ ¬êí ö¼ô ïê’ ñ¼ ³îë×îþ ³îþ¾
ó−½î½ ’öí¼ï¼è½−îê ¬êí ðîõê þ¼ð −îïê −îî ö−−¬¾þêõ ñêï þ¼ −ð×.  

¾þ ¬èêï ½êð" −"î³−òë³ ¾îþ−õ ê³−−þëë −³ê®ô êñî −³¼ô¾ êñ "¼¾¬îô¼è µ−ï ëêí µ−ê ö¼îî ö¼òþ¼ñ ó−−ë ¬
öí¼ï¼è½−îê ¬êí ðîõê þ¼ð −îïê −îî öõêþ¬¼è ¬¾−ò öîê ¬þ¼í¼è ¬¾−ò µ−ê ëêí , þ¼ëê"−ñ þôîê −ëñî " ±þêí ö−−ô

þ−ô ¬èêï , −ð öšþ¼ôêë ñêï µ−ê ïê ¬þ−õ¼èî® −îïê ö¼ô ¬êí ñô−í öîõ ïê"ó−½î½ ñ¼ ³îë×îþ ó−¾ò " ö−−¬¾þêõ î®
ðîõê ó¼òîõ öí¼ï½−îê ½êð öîõþ¼ð.  

ê ï−ê ½¼¾þ îêîî ±êñõ ö−−ê µêò êð ï−ê ½¼ ïê ö¼ò¼×−−®î®òê ¬òê½¼þ¼¬ò−" −þêñš ¬èêï  ó−ê ¬êí ö¼ô ïê
−ò¾í ¾ðšôí ³−ë ó¼òîõ öí¼ï½−îê ½êð ñô−í öîõ öï−îî¼è ,ò ö−ê ï−ê ½êð"ô ñ¬−õêš ñêšïì− µ"è šî½õ ë ’" êñ −òêî

ô −òîêþí¾ îô× êñê íïí ö−òëí ñ×ë þïî¼ êñî ëþ êñ −ñ í−íó−ô¾í ö " -  öîê −ëþ ö−−š ¬êí¼è ¬¾−ò ëêí µ−ê öîê
ö−òë ö®òêè ó¼ð ö−ê þ¼õñ¼íî® ö−−š ,ñô−í öîõ öï−îî¼è þ−ô ¬êí ö¼ô −îî −îïê þêò.  

áø äùòî  



  

  

 

 ïâéãðòîå÷øô âàèðàî 'àùú éë ,ïåô èééöøàé éã æéà  

äøä" êåøá óñåé éáø ÷"ãéà øòèåâ øòã "÷åöæ èàèùééð ïåô"ì  

é øèôð 'ëøú øãà"ôì æ"÷  
ääø" ÷"ãéà øòèåâ øòã "éæ èàèùééð ïåô"ò  ÊÈ‡Ú‚‰¯‰ ÔÂÙ ÔÂÊ ‡ ÔÚÂÂ"˜ÂˆÊ ˘Ó˘Â ¯Â‡Ó ÏÚ· ˜"Ï.  

˘‰ ÌÂÈÒ ‡ ÔÎ‡Ó ËÏ‡ÂÂÚ‚ Ï‡Ó‡ Ë‡‰ ÌÈÈÁ È¯·„ ¯Ú‚ÈÏÈÈ‰ ¯Ú„"Ò , ÌÚ„ ÔÎ‡Ó Ë�Ú˜Ú‚ Ë˘È� Ë‡‰ ¯Ú ¯Ú·‡

˙ÂÙÒÂ˙ ‡ ÔÚÂÂÚ‚ ¯ÚÂÂ˘ ¯ÚÈÈÊ ÌÈ‡ ÊÈ‡ ÒÚ ÏÈÈÂÂ ÌÂÈÒ .Ù ËÚÂÂ ¯Ú Ê‡ ËÎ‡¯ËÚ‚ ¯Ú Ë‡‰ ÌÂˆ Ô¯‡'„È‡ ¯ÚËÂ‚ ,' ÔÂ‡

ÌÂÈÒ ÌÚ„ ÔÎ‡Ó Ë¯‡„ ËÚÂÂ ¯Ú ,˙ÂÙÒÂ˙ ÔÈ‡ Ë˘Ù Ô‚‡Ê ÌÈ‡ ËÚÂÂ ¯ÚËÚË˘ÈÈ� ÚÏÚÒ‡È È·¯ Ê‡ ¯ÚÎÈÊ ‚È„�ÚÈÈÊ ,

ÔÂ‡‚ ‡ ÔÂ‡ Ô„ÓÏ ‡ ÒÏ‡ ËÓÈ¯‡· ËÈÈÂÂ ÈÂÊ‡ ÔÚÂÂÚ‚ Ë˘È� ÊÈ‡ ¯Ú Ò‡ÂÂ ˘Ë‡Î ,„È‡ ¯Ú‚ÈÏÈÈ‰ ÒÏ‡ ¯ÚÓ ¯‡� .) ÍÈÊ Ë‡‰ ¯Ú

‡ÊÚ‚ Ë˘È� Ë‡‰ ¯Ú Ê‡ Ë¯ÈÙÚ‚‰¯Â˙ Ú�Ú‚ÈÈ‡ ÔÈÈ˜ Ë‚ ,�Ë‡Ë ÔÈÈÊ ÔÂÙ ‰¯Â˙ È¯·„ Ô‚‡ÊÎ‡� ¯Ú Ë‚ÚÏÙ ˘ÈË ÌÈÈ· ˘„Â˜ ˙·˘ ÂÏÈÙ‡' ¯ÙÒ Ò"˘Ó˘Â ¯Â‡Ó(" .  

ÔÚÓÚ� ÌÂÏ˘ ÔÚ‚�‡‚Ú‚�ÈÈ¯‡ ¯Ú ÊÈ‡ Ë‡Ë˘ÈÈ� ÔÈÈ˜ ÔÚÓÂ˜Ú‚�‡ ÊÈ‡ ·¯ ¯ÚÊ�‡ˆ ¯Ú„ ÔÚÂÂ , Ê‡ Ë‚‡ÊÚ‚ Ë‡‰ ¯Ú ÔÂ‡

˘‰ ÌÂÈÒ ‡ ÔÎ‡Ó ÔÚÓÂ˜Ú‚¯Ú‰‡ ÊÈ‡ ¯Ú"Ò ,È‡ ÒÚ ÏÈÈÂÂ˙ÂÙÒÂ˙ ÔÈÈ‡ ¯ÚÂÂ˘ ÌÈ‡ Ê , ÌÈ‡ Ï‡Ê È·¯ ¯Ú„ Ê‡ ÏÈÂÂ ¯Ú ÔÂ‡

¯ÚÂÂ˘ ÌÈ‡ ÊÈ‡ ÒÚ Ò‡ÂÂ Ô¯ÚÙË�Ú¯‡Ù . ÚÏÚÒ‡È È·¯ ÌÈ‡ Ë‚‡Ê" ÍÈÏ‚ÚÓ ÊÈ‡ ÈÂÊ‡ ÈÂÂ ÔÈÈË˘¯‡Ù Ë˘È� ÔÚ˜ ÍÈ‡

˘ ı�‡‚ ÔÚ�¯ÚÏÂˆÎ¯Â„"Ò ,Ô„ÓÏ ¯ÚËÒÚ¯‚ ¯Ú„ ÂÏÈÙ‡."  

 Ë‚‡ÊÚ‚ ¯ÚËÈÈÂÂ Ë‡‰ ÚÏÚÒ‡È È·¯"˜ ÌÈÏ‰˙ ÔÈÈÊ ÌÈÈÒÓ ÂÏÈÙ‡¯ÚÂÂ˘ ¯ÚÈÈÊ Ô‡ ¯ÈÓ ËÓÂ , ÔÚ˜ ÍÈ‡ Ò‡ÂÂ ÌÈÂ˜

˘„ÂÁ ‡ Ï‡Ó�ÈÈ‡ ÌÈÏ‰˙ Ô‚È„�Ú ,˘ ı�‡‚ Ô‚È„�Ú ÔÚ˜ ˘Ë�ÚÓ ‡ ÈÂÊ‡ ÈÂÂ Ë˘È� ÍÈ‡ ÈÈË˘¯‡Ù ‡ÏÈÓ"Ò."  

 Ë‚‡ÊÚ‚ ÌÈÈÁ È¯·„ ¯Ú„ ÌÈ‡ Ë‡‰"È·¯ Ô¯‡Ù Ô·Ú‚˜ÚÂÂ‡ ÍÈ‡ ÏÚÂÂ Ô˘ÈÂË ÍÈÊ ÏÈÂÂ È·¯ ¯Ú„ ·ÈÂ‡' ÔÂÙ ˙ÂÎÊ ÔÈÈÓ Ô

˘ ÔÚ�¯ÚÏ"Ò ,·¯ ¯Ú„ ÔÂ‡Ô‚‡Ê ÌÈÏ‰˙ Ï‡Ó�ÈÈ‡ ÔÂÙ ˙ÂÎÊ ÌÚ„ Ô·Ú‚˜ÚÂÂ‡ ¯ÈÓ Ï‡Ê È."  

Ë¯ÚÙË�Ú‚ Ë˘È�¯‡‚ Ë‡‰ ¯Ú ÔÂ‡ Ô‚ÈÂÂ˘Ú‚ Ë‡‰ ÚÏÚÒ‡È È·¯ , ¯Ú Ê‡ ÔÚ�‡Ë˘¯‡Ù Ë‡‰ ÌÈÈÁ È¯·„ ¯Ú„ Ò‡ÂÂ ÔÂÙ

ÌÈ‡ ËÈÓ Ô˘ÈÂË ÌÈÈ· Ë˘È� ÍÈÊ ËÏ‡‰ ,˘‰ ÌÂÈÒ ÔÈÈÊ ÔÂÙ Ë¯ÚÂÂ ¯ÚÓ ÏÈÙ ÊÈ‡ Ô‚‡Ê ÌÈÏ‰˙ ÔÈÈÊ ÏÈÈÂÂ"Ò.  

 Ô·‡‰ ÌÚ„Î‡�Ó‚ È„ ÔÈ‡ ‡È‚ÂÒ Ú�ÚÈ ÔÚ�¯ÚÏ ËˆÚÊÚ‚˜ÚÂÂ‡ ÍÈÊ ÈÈÊ '˙ÂÙÒÂ˙ ÔËÈÓ , ÔËÏ‡‰Ú‚ Ë‡‰ ¯Ú ÔÚÂÂ

ËÈÓ¯Ú„�È‡ ËÏÚË˘Ú‚Ù‡ ÍÈÊ ¯Ú Ë‡‰ ˙ÂÙÒÂ˙ ÌÚ„ ÔÚ�¯ÚÏ ÔËÈÓ�È‡ ,˙ÂÙÒÂ˙ ÌÚ„ ÔÚÂÂÚ‚ ÌÈÈÒÓ ÈÂÊ‡ ÔÂ‡ , ÌÚ„Î‡�

ÔÈ�Ú ¯Ú˘È¯Ù ‡ ÈÂÂ ˙ÂÙÒÂ˙ ÌÚ„ Ë�¯ÚÏÚ‚ ¯ÚËÈÈÂÂ ¯Ú Ë‡‰ ,ÚÈÈÊ ÒÚÏ‡ Ë‡‰ ÈÂÊ‡ ÔÂ‡ËÓÈË˘Ú‚ ËÂ‚ ¯ . È¯·„ ¯Ú„

 ‚È„�Ú�Ú¯ÚÏ Ô¯‡ÂÂÚ‚ Ô„�Â‡ÂÂ˘¯‡Ù ‚�ÂÏˆÂÏÙ ÔÚ�ÚÊ ÔËÈÈ˜‚È¯ÚÂÂ˘ ÚÏ‡ Ú�ÈÈÊ ÈÂÊ‡ ÈÂÂ ˙ÂÏÚÙ˙‰ ‡ÏÓ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ÌÈÈÁ

 ÔËÈÓ'„È‡ ¯ÚËÂ‚'.  

Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ Â�ÈÏÚ Ô‚È ÏÂ„‚‰ Â˙ÂÎÊ  

ê−š−ð®ð êñîñ−í  


