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 מעשה רב
  

ãéà à èðéåàåå àã!  
¯Ú„ ע �ער זי�משה לייב סאסוב� רבי ר

‡ÌÈÈ· ÔÚÂÂÚ‚ Ï‡Ó‡ ÊÈ � שבט� ייט ביו� דהיארצ�
 Ô‚ÈÏÈÈ‰רבי אלימל� פו� ליזענסק �רבי �ÈÊ"Ú.  

 ¯Ú ÔÚÂÂ Ï‡Ó ÚË˘¯Ú È„ Ò‡„ ÊÈ‡ ÔÚÂÂÚ‚
È·¯ ÌÂˆ ÔÚÓÂ˜Ú‚ ÊÈ‡'Ô ע�רבי אלימל� זי�  ¯Ú„

¯" Ô‚‡Ê Âˆ ÔÚÂÂÚ‚ „·ÎÓ ÌÈ‡ Ë‡‰ ÍÏÓÈÏ‡ ¯
‰¯Â˙ , Ô‚‡Ê Âˆ Ô·ÈÂ‰Ú‚�‡ ·ÈÈÏ ‰˘Ó È·¯ Ë‡‰

 ÍÈÊ ¯Ú Ë‡‰ ‰¯Â˙ È„ ÔÈ‡ ˜ÂÒÙ ÔÙÈÂ‡ ËÏÚË˘Ú‚
‰¯„Ò Ú‚È„ÚÎ‡ÂÂ "ואמרת� זבח פסח הוא לה �

‡ÊÈ , "אשר פסח על בתי בני ישראל במצרי�
¯ÚÂÂ˘ ‰¯Â‡ÎÏ , ÍÈÏ‚ÚÓ ÂÏÈÙ‡ ÊÈ‡ ÈÂÊ‡ ÈÂÂ ÏÈÈÂÂ

 ÔÂÙ ÛÈ¯‚‡· ÌÚ„ ÏÂÎÈ·Î ÛÈÂ‡ Ô‚‡Ê Âˆ
�Ò ÔÚÂÂ'È "איבערהיפ�"ÈÓ ÈÂ�Ù ¯˙‡ ˙ÈÏ ÊÈ‡ ?'

 ÛÈÂ‡ ÊÈ‡ ¯ÚË˘¯Ú·ÈÈ‡ ¯Ú„ ÔÚÂÂ Úˆ�‡‚ È„
ËÏÚÂÂ? ! Í‡„ ËÏ‡ÂÂ ÒÚ ¯ÚÂÂ˘ ÊÈ‡ ÍÈÂ‡

ÁÒÙ ÔÈÈË˘ ËÙ¯‡„Ú‚ "מעל"  Ï‡¯˘È È�· È˙·
Ë˘È�Ú·È‡ ËÙÈ‰ ÔÚÓ ÔÚÂÂ ÏÈÈÂÂ¯ " על" 

¯ÚÊÈÈ‰ È„ ¯ÚÎÚ‰ ¯Ú·È‡ Í‡„ ÔÚÓ Ë‚�Â¯Ù˘ ,
¯ÚÊÈÈ‰ È„ ÛÈÂ‡ Ë˘È� ÔÂ‡?  

"¯‡� " -  Ë‡‰ øòãע�רבי משה לייב זי 
 ÔÚÂÂÚ‚ ¯È·ÒÓ - " ÌÏÂÚ Ï˘ Â�Â·¯ ¯Ú„ ÔÚÂÂ ÊÈ‡

 ÔÚ‚�‡‚Ú‚ÓÂ¯‡ ÔÂ‡ ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÈ˜ ÔÚÓÂ˜Ú‚
È¯ˆÓ È„ ¯ÚÎÚ‰'¯ÚÊÈÈ‰ Ú˘ , ÔÚÂÂÚ‚ ÔÚ�ÚÊ Ò‡ÂÂ
‡ÓË ËÈÓ ÏÂÙ'˙Â¯Ê ‰„Â·Ú Ú� , ÔÂÙ¯Ú„ ÔÚ�ÚÊ

¯ ÌÈ�È„ ÚÒÈÂ¯‚ Ô¯‡ÂÂÚ‚ ¯¯ÂÚ˙�"Ï , ¯Ú„ ÔÚÂÂ
 È„ ¯ÚÎÚ‰ ÔÚÓÂ˜Ú‚�‡ ¯Ú·‡ ÊÈ‡ ¯ÚË˘¯Ú·ÈÈ‡

¯ÚÊÈÈ‰ Ú˘È„È‡ , ËÏÂÙÚ‚�‡ ÏÂÎÈ·Î ¯Ú ÊÈ‡
Ó˘ ËÈÓ Ô¯‡ÂÂÚ‚‰Á , Ô·ÈÂ‰Ú‚�‡ Ë‡‰ ÔÂ‡
 „ÈÈ¯Ù ¯‡Ù Ôˆ�‡Ë"„È‡ ‡ Ë�ÈÂ‡ÂÂ ‡„."!  

˜ÂÒÙ ¯Ú„ Ë‚‡Ê Ò‡„ " אשר פסח על בתי

�ˆÏÂÎÈ·Î ·˜‰" Ô" בני ישראל‡ËÚ‚ Ë‡‰ ‰
"ÛÈÂ‡ "ÔÂÙ ¯ÚÊÈÈ‰ È„ Ô„È‡ È„  ¯ÚÊÈÈ‰ È„ Ò‡ÂÂ

 ÔÚÂÂÚ‚ ÔÚ�ÚÊ‚ÈÏÈÈ‰  ¯¯ÂÚÓ Ë‡‰ Ò‡„ ÔÂ‡
ÌÈÓÁ¯ ÔÚÂÂÚ‚.  

 ¯Ú„ ÔÚÂÂע�רבי משה לייב זי  Ë‡‰
¯ÚË¯ÚÂÂ Ú‚ÈÏÈÈ‰ È„ Ë‚È„�ÚÚ‚ , ÔÂÙ ¯Ú ÊÈ‡

 ÔÙÈÂ‡ ÔÚ‚�È¯Ù˘Ú‚ÙÈÂ¯‡ ˙Â·‰Ï˙‰ ÒÈÂ¯‚˘ÈË 
 ÔÚ‚�ÈÊ ÔÂ‡ Ôˆ�‡Ë Âˆ Ô·ÈÂ‰Ú‚�‡ Ë‡‰ ¯Ú ÔÂ‡

"„È‡ ‡ Ë�ÈÂ‡ÂÂ ‡„" דא וואוינט א איד�!"  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

éùäæòá"ú     úùøô àá  òùú úðù"à ôì"÷  

  

  

די תורה , בפי�לכאורה דאר� מע� פארשטיי� פארוואס שטייט דער לשו�  :בפי�' תורת ה' למע� תהי

  .נישט אי� מויל, דאר� מע� דא� האלט� אי� קאפ

מע� רעדט נישט קיי� דברי� או� , נאר די כונה קע� זיי� אז דורכדע� וואס מע� היט זי� דאס מויל

האט ער דורכדע� סייעתא דשמיא או� פו� הימל , בטלי� ווע� מע� האט אנגעטו� די תפילי� אויפ� קאפ

דאס איז שוי� אויסער וואס דאס איז . העלפט מע� אי� ארויס אז די תורה זאל זי� האלט� ביי אי� אי� קאפ

נגעטו� די תפילי� אויפ� קאפ טאר מע� נישט מסיח א� הלכה מפורשת אי� שולח� ערו� אז ווע� מע� האט א

אויסער דע� האט דאס נא� א געוואלדיגע סגולה אז מע� זאל מצליח זיי� דורכדע� , דעת זיי� פו� די תפילי�

  .צו געדענקע� דאס לערנע�

 דאס ווענדט זי� אי� , כדי די תורה זאל זי� האלט� ביי דיר' תורת ה' למע� תהידאס זאגט דער פסוק 

דאס וואס בפי� ווייל דור� דע� , ווי אזוי דו געסט זי� אכטונג דאס מויל נישט צו רעד� מיט די תפילי�, בפי�

או� מע� גיט זי� אכטונג נישט צו רעד� מיט די תפילי� וואקסט מע� אויס א תלמיד , מע� היט זי� דאס מויל

  .חכ� או� מע� קע� דאס לערנע�

אפילו אויב , זאל זי� צוגעוואוינע� נישט צו רעד� מיט די תפילי� דעריבער איז זייער וויכטיג אז מע�

זאל ער דאס ווידער מקבל זיי� אוי� זי� מיט א שטארקע קבלה מהיו� והלאה , איינער איז שוי� דורכגעפאל�

אי� דע� זכות וועט דער , נישט צו רעד� פו� ווע� מע� טוט א� די תפילי� ביז ווע� מע� טוט דאס אויס

ער העלפ� אז איר זאלט אויסוואקס� גרויסע תלמידי חכמי� או� אייערע עלטער� זאל� זעה� פו� אייבערשט

  .אמ�. איי� אסא� אידיש נחת

  
  

דער הייליגער בני יששכר טייטשט דע� : לקיי� מה שנאמר בי מלכי� ימלוכו� החדש הזה לכ

א�  )ט"קל תהלי�(פסוק  פ�גט אויטייטשט וואס די מדרש ברענ ל"ו בעל ש� ז"מהרידער מיט דע� וואס מדרש 

טאמער וועט מיי� מלוכה זי�  א� חש� ישופנואז יאשיהו המל� האט געזאגט , יולילה אור בעדנ יחש� ישופנ

ד� אי� איאז דער וואס האט לעכטיג געמאכט פאר די  יולילה אור בעדנ נאכדע� האט ער געזאגט, אויפהער�

  .וועט זי� אפהאק� די מלוכה) צדקיהו(י� זעה אז ביי מיי� אייניקל אבער א, מצרי� וועט מיר אוי� לעכטיג מאכ�

פארוואס האט ער געמיינט אז די מלוכה וועט זי� ביי אי� אפהאק� ) 1, לכאורה איז שווער דריי זאכ�

פארוואס האט ער פונקט געזאגט ווער עס האט געמאכט לעכטיג פאר די ) 2, ער איז דא� געווע� ערלי�

  .פו� ווי האט ער געוואוסט אז ביי זיי� אייניקל וועט זי� יא אויפהער� די מלוכה) 3 ,יד� אי� מצרי�א

 'לבנה'פונקט ווי די  'לבנה'נאר עס שטייט אי� מדרש אז מלכות בית דוד איז צוגעגליכ� צו די 

 דורות אוי� געוואר� 15ד� אוי� די ערשטע איאזוי אוי� איז ביי די  'טעג 15'פארמערט זי� די ערשטע 

או� פונקט ווי די ) שלמה, דוד, ישי, עובד, בועז, שלמו�, נחשו�, עמינדב, ר�, חצרו�, פר&, יהודה, יעקב, יצחק, אברה�(גרעסער 

, אסא', אבי, רחבע�(דורות  15טעג איז די מלוכה אוי� געוואר� קלענער או� קלענער  15לבנה ווערט קלענער 

אי� די צייט� פו� צדקיהו , )צדקיהו, יהוקי�, יאשיהו, אמו�, מנשה, חזקיהו, אחז, יות�, ועזיה, אמציהו, יואש, אחזיהו, יהור�, יהושפט

  .האט זי� די מלוכה אויפגעהערט

געגליכ� צו די לבנה וואס איז געווע� אי� די וד� זענע� צאיענטפערט מע� אז די , ביז צדקיהו זיבעצ� דורותעס איז אבער שווער עס איז דא� דא 

אי� יענע חודש איז געווע� צוויי טעג מער ווייל עס שטייט אז די נאכט פו� יציאת מצרי� או� אי� , וד� זענע� ארויס געגאנגע� פו� מצרי�חודש וואס די י

וע� ועז גיאו� פו� רחבע� ביז צדקיהו א, טעג די לבנה זאל קלענער ווער� זיבעצ�במילא האט גענומע� , די נאכט פו� שביעי של פסח איז געווע� לעכטיג

  .מלכי� זיבעצ�

  דרש דרש

  מילי דחסידותא



אבער נאכדע� האט ער , מל�פופצענטער  וועג� דע� האט יאשיהו געמיינט אז די מלוכה וועט זי� אויפהער� ביי אי� ווייל ער איז געווע� די

אויפהער� ווייל עס וועט אבער ביי זיי� אייניקל וועט זי� עס  ,� וועט אי� אוי� העלפ�יגעזאגט אז דער וואס האט געמאכט לעכטיג פאר די יוד� אי� מצר

  .זיי� זיבעצע� דורות

ווייל דור� דע� חודש וועט זי� , לקיי� מה שנאמר בי מלכי� ימלוכו , באטרעפט זיבעצ�ה "הז, ה לכ�"החדש הזמדרש דאס זאגט שוי� דער 

   .האלט� לענגער די מלכות

*  

אז א גלח האט אי� געפרעגט  א"ת הרשב"שוט געברענגט אי� טייטשט דער אמרי נוע� לויט וואס עס ווער :והיה הד� לכ� לאות על הבתי�

ק ווערט אנגערופ� אחרו� איז געדרונגע� אז דאס "זעה� מיר דא� אז דער צווייטער ביהמ, גדול יהיה כבוד הבית האחרו� מ� הראשו�חגי אויפ� פסוק אי� 

א גענטפערט אז אחרו� מיינט נישט דוקא די "האט אי� דער רשב, ק"ביהמפארוואס גלייב� נא� איד� אז עס וועט זיי� א דריטע , ק"איז די לעצטע ביהמ

והיה א� לא יאמינו לקול האות הראשו� פסוק פונע� ' או� ער האט געברענגט א ראי, נאר עס קע� אוי� טייטש� די צווייטע נא� די ערשטע, לעצטע

זעה� מיר דא� קלאר אז אפילו , ונהפכת לד� ביבשת' קחת ממימי היאור וכווהיה א� לא יאמינו ג� לשני האותות האלה ול, יאמינו לקול האות האחרו�

  .עס איז נישט די לעצטע רופט ער דאס א� אחרו�

א , לאות על הבתי�זאל זיי� , פו� דאס וואס די וואסער איז געוואר� בלוט' די דריטע ראיוהיה הד� : דע� פסוק אמרי נוע�טייטשט מיט דע� דער 

  .וואס פו� דע� זעה� מיר אז אחרו� מיינט נישט די לעצטע, בית המקדשצייכ� אויפ� דריט� 
 

בפרדס הפרשה
  

‰�·Ï ˘Â„È˜‰�·Ï ˘Â„È˜‰�·Ï ˘Â„È˜‰�·Ï ˘Â„È˜
 öîõ íî®ô −ð þ−ô ö¼òþ¼ñ íþð½ ¼è−ð¼×êîî −ð ö−êùåãé÷ ùãåçä ,ïì ½êîî" ñ

öîõ ½−îþê ö¼òþ¼ñ "íëì äæä ùãåçä",  ¬−−òêë ¬þ¼îî íòëñ −ð ö¼îî ïê

¾ðîì ó¼−−ò ó¼ð ¾ðšô þ¼ðò−š ¼¾−ð−ê ö¼ò¼ï ½¬ñêô¼ð . êð þ−ô öñ¼îî

 ³î®ô  öîõ íî®ô −ð ¼èîò ö¼ò¼ï ½êîî ó−ô¼¬ öîê ³î×ñí ¼ò¼ð−¾þêõ ö¼òþ¼ñ

íòëñ ¾îð−š.  

 ö−ê ¬èêï êþôè −ðñî' ïéøãäðñ )ô ¹ð"ë ( äùåãéçá äðáì äàåøä àãåé áø øîà

íòëñ ¼−−ò −ð ¬í¼ï þ¼ò−−ê ö¼îî ,íòëñ −ð ¹−îê í×þë −ð ö×êô þ¼ ¹þêð , −ð

 ¼®òêè −ð ¬þêð ¬èò¼þë êþôèí×þëí ì½îò ,ôè −ð  ’êþîô ê ¬èêï’ öè−ð

š−þð½−îê äðéëùä éðô ìá÷î åìéàë åðîæá ùãåçä ìò êøáîä ìë .þ¼ð ¬èêï úç"ñ 

−ï" íëî¾³ ê ö−ê ¼)îê"−½ ì ’š"ë ( íêîõþ ê î® ñèî½ô ï−ê íòëñ ¾îð−š ïê

³îñìô ¼ñê þêõ ,þ¼ð −îî áîø"ï ¼êê −−ë ¬èêï" íò−×¾í −òõ ³ñëš ïê í

ö−−ï ö¼îî¼è ï−ê ½êð íêîõþ ,íêîõþ ê µ−îê ï−ê íòëñ ¾îð−š þ¼ë−þ¼ð .  

 ö−êåù"ò )−½ ’×³"½ î"ð ( ¬−−¬¾éìò ïéëøáî ïéà 'æ åøáòéù ãò 'äéìò íéîé,  ö¼ô

 èê¬ öë−ï þ¼ë−þê ¬−−è ½¼ ö¼îî ï−ë íòëñ −ð ¹−îê í×þë ö−−š ¬¾−ò ¬×êô

ðñîô ó¼òîõ ,èê¬ öë−ï ¬šòîõ öôï þ¼ð ï−ê ½êîîþêõ ?  

³ë¾ ê ö−−èþ¼ë−þê ñêï ½¼ −ð× ó¼¬ ê ¬èò¼þë¼è ¬þ¼îî ½¼ , −îî −îïê

èê¬ ö¬×ê óî® ö−−ï ñô ñêï ö¼ô ïê ¬−−¬¾ íñ−ô ³−þë −−ë , óðîš ñêï þ¼ ïê

 ³ë¾ ê ö−−èþ¼ë−þê)î¾"³ì ³"−½ ½ ’š"ë(  ëîþíéðåøçà š½õ’ ï−ê öôï þ¼ð ïê ö¼ò¼

 µêò ö−î¾3 èê¬ .)èô"î¬ ê"ðî¼î ï(  

 þ¼ðøáçî  ¬ë−−þ¾) ó¾½"ë ( −ê®îô íòëñ −ð ö−−ï ¾ðìô þêò ñêï ö¼ô ïê

³ë¾ , ¬−ô öî¬¼èòê ¬−−è ö¼ô öîê ¬è−−ñ¼èõ−îê ö¼ô ï−ê ½¬ñêô¼ð ñ−−îî

þ¼ð−−ñš ¼ò−−¾ .ôþ þ¼ð"þìëîôí öô íî®ô ê þêò ï−ê ½¼ ïê ¬ë−−þ¾ ê.  

î− öîê ³ë¾" íòëñ −ð ¾ðìô ¬¾−ò ö¼ô ï−ê ¬)þëìô.(   

1 (þ¼ð åè"æ îð−š ðñêë−îî ó¼¬ ê ¬èò¼þë öîõ ö−ò¼ öê ï−ê íòëñ ¾úìá÷ 

éðô äðéëùä ,ô ïê’ïòîê î® íò−×¾í ³êþ¾í −ð µ−¾ôô ï−ê ,š½õ þ−ô öîê’ ö¼ò¼

íþ¾¼ô íñ¼ôñ ö−ôîì³ ¾− ,íò−×¾í −òõ ñëšô ¬¾−ò ½¬ñêô¼ð ö¼ô ï−ê.  

2 ( þ¼ðùøãî úåéôìú  ó¾ë ¬èò¼þëøôñ çúô ìäåàä  ö−ò¼ ê ï−ê ½¼ ñ−−îî

ô ¬¾−ò ö¼ô ï−ê ³ë¾ öîê ö−¾îð−š öîõ¾ðš.  

3 ( þ¼ðéøô ùãç  öè¼îî ó¼¬ ê ¬èêïãåáë úáù àúëìî  −îî þ¼ô ï−ê ½êîî

íòëñ ,íìô¾ë íìô¾ ó−ëþ¼ô ö−êî.  

4 ( þ¼ðéøäî" ì ³ë¾ öîê íò−ì³ ê −îî −îïê ï−ê íòëñ ³×þë ñ−−îî ¬èêï

ó−òîòì³ ö−−š ¬¾−ò ö¼ô ¬èêï.  

 ö−êáèéé áì )þõ ’îò−ïêí (þðë ¬èêï¼è  ¬êí þ¼ ½êîî íþî³ ê þ¼ ¬ë−−þ¾ íñ−õ³ µ

)ë¾"þõ š ’− îò−ïêí"×þ³ ³ò¾ −þ¾³ è"ì(  ¬¾−ò ¬êí ö¼ô öîê ¬òè¼þ¼è ¬êí µêîî ¼®òêè ¼ò¼−

íòëñ −ð ö−−ï ¾ðìô ¬ò¼š¼è , ö¼ò¼š ¬¾−ò ¬¼îî ö¼ô ïê öí¼ï¼è½−îê ¬êí µ−îê −îî

í×î½ ³îî®ô ö−−ï ó−−šô è−þ¼í¼è , −ð þêñš öþêîî¼è ï−ê −þõþ¼ðò−ê ³î×î½ ëþ¼

ñô−í ,¬êí ½¬×êòþêõ öîê ö¼ò¼è¼þ î® öë−îí¼èòê þ¼¬−−îî ,ô’ö¼îî¼è ññõ³ô ¬êí ,

öþêîî¼è þêñš ñô−í þ¼ð ï−ê í¼¾ ê µêò öîê ,ô öîê’ íòëñ −ð ö¼îî¼è ¾ðìô ¬êí

î−" ¬×êò−−ë ¬)¬ ñ−ñ"ðñîô ó¼òîõ ï (î− ±òêè öîê"¬òè¼þ¼è ¬¾−ò ¬êí ¬.  

  þ¼ðïâî íäøáà ñ¾í ó¾ë ¬èêï"íòëñ −ð ¹−îê öšîš ¬¾−ò ñêï ö¼ô ïê í ,þêò 

š−ñë ö−−ê öë¼è ö¼ô ñêï í×þë ë−îíòê ó−−ë.  

 ö¼ô ¬èêï í×þë −ð µêòé êåøá'ò êåøá êøöå'÷ êåøá êùå'á êåøá êðå'êàøå  ï−ê ½êîî

þ" ³á÷òé ,þ¼ð ¬èêï á" çõ½î− ö−ê ¾ô¾ öõîþ¼èòê ¬þ¼îî ëš¼− ñ−−îî’óîñì ½ , −ð öîê

öîï −ð öîõ ¬−−šè−¬×−ñ −ð ñëšô µêð ï−ê íòëñ ,ô ¬òêôþ¼ð þ¼ë−þ¼ð ïôþ ó¼ð ö¼

ëš¼− öîõ.  

 þ¼ðéøô ùãç ô ïê ¬èêï’ ñêô −−þð öèêï î® µ−ï ö¼ô ¬þ−õ éç ìàøùé êìî ãåã

íéé÷å, íòëñ −ð î® ö×−ñè¼èî® ¬þ¼îî ðîð ³−ë ³î×ñô ñ−−îî.  

 óîñ¾ ñêô −−þð ¬èêï ö¼ô ½êîîþêõ ó¼¬ þ¼ðíëéìò  ö−ê ¬èò¼þë¼è ¬þ¼îîïâî 

íäøáà î½õ ê ñêô −−þï ¬èêï¼è ¬êí ö¼ô ðñêë−îî šî½õ þ¼ð íññš ê öîõ š" ìåôú

ãçôå äúîéà íäéìò"  öîõ í×þë ê µ−−ñè ö¼ô ¬èêï"íëéìò íåìù."  

 ö¼ô ¬èêï íòëñ ¾îð−š µêò"åðéìò çáùì "ö−ê éøäî éèå÷éì" ç ¬èò¼þë¼è ¬þ¼îî

ó¼¬ þ¼ð ,íòëñ −ð þ¼ë−ê íñõ³ ê ¬èêï¼è ¬êí ö¼ô ðñêë−îî ,ì µ−ï ö¼š" ö¬×êð î

ð î® ö¼îî¼è ññõ³ô ¬êí ö¼ô ïêíòëñ − , ¹×−³ ö¼ô ¬èêï ó¼ð öè¼îî"åðéìò çáùì 

ïåãàì ìëä "ñô−í ö−ê þ¼õ¼¾êë öè−®ò−−ê ö−−ê î® ï−îñë ö¼ò−ð þ−ô ïê.  

 þõ½ ö−êúãåáò àøåáä  ¬èêï¼è ¬êí ö¼ô ñ−−îî ¬èò¼þë¼è ¬þ¼îîéðô òùåäé  −òõ×

 öîê íòëñíåðéìò çáùì ö¼îî¼è öš³ô ¼¾îí− ¬êí.  

 þ¼ðâî" àô ïê ¬èò¼þë’¼ñšê¾õê ñêïó−ðèë −ð ö . þ¼ðàéðú ô ïê ¬ë−−þ¾’ ñêï

³−®−® −ð ö¼ñšê¾õê ,ô ïê µ−ï ¬þ−õ ¬ñ¼îî −ð’³−®−® −ð šðîë ï−ê , ¬þ¼îî ½¼

ó−ô¼¬ ¼×−ñ¬¼ ¬èò¼þë¼è .  þ¼ðîø"à  ê ö¼ô ¬×êô íòëñ ¾îð−š −−ë ïê ¬ë−−þ¾

íî®ô ³ë−ìî íìô¾ µþðë ðîš−þ.  

íñê¾ :ï ö¾−îî® íî®ô þë ¬þ¼îî þîìë ê ö¼îî ’¬ öîê"ï ,ê ¾ðìô ö−î¾ ¬êí þ¼ ë−î

ñêôê×êò ¬¾−ò ö¼š þ¼ þ¼×−ï ï−ê íòëñ −ð ö¼îî¼è , ¬êí ë−îê íñê¾ −ð ¬®¼− ï−ê

íòëñ −ð ö¼îî¼è ¾ðìô ¬¾−ò×êò þ¼ ,ëî¾ì ï−ê ½êîî’þ¼ ? ö−−ï ¾ðìô ¬®¼− þ¼ ñêï

ñèòî− ½ñê ö−òô ¬−ô ,íî®ô þë −ð µêò ï−ë ö¬þêîî þ¼ ñêï þ¼ðê , ¾îð−š ö×êô öîê

êëî−ì þë ½ñê íòëñ −õê ’ö−òô öê?  




