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ספריה הלאומית בירושלים היא מקום
שקט ושלו ,בקושי שומעים בו את זמזום
הפלורוסנטים ,המאירים כבר שנים את מדפי
הספרים ושולחנות העיון בספריה .אל הספריה
עולים ובאים חוקרים ומדענים ,מתעניינים
בספר ,בכתב יד עתיק ,או באנציקלופדיה שכבר
כמעט נעלמה .באחד הימים הגיע לספריה ר'
יצחק ,במטרה להשוות כתבי יד ,להעתיק שינויי
נוסחאות ועוד  -כנדרש מתפקידו כעורך תורני.
במהלך שהותו בספריה ,פרש לשולחן צדדי
כדי לאכול ,ובסיום ארוחתו בירך ברכת המזון
כהלכה  -בקול ובנעימה .את ברכת המזון שלו
שמעה ספרנית ותיקה ,והיטתה את אוזנה
לשמוע כל מילה יוצאת מפיו במתיקות .המילים
של ברכת המזון הציפו אותה בזכרונות מימי
קדם כשגדלה וחונכה על ברכי התורה ,לפני
שבחרה לזנוח את מורשת אבות .היא עשתה
אוזנה כאפרכסת ,מתרגשת מכל מילה ,ליבה
גואה עם כל שורה...
ר' יצחק מוסיף לברך ,מילה במילה ,וקולו
הנעים מרחף בחלל .היא עוקבת בדריכות אחר
כל מילה שיוצאת מפיו ,ולפתע שמעה אותו
אומר בסיום ברכת 'רחם נא' ,את הנוסח הבא:
'שלא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד'.
משהו במילים הללו נשמע לה לפתע לא
מוכר' .יש כאן משהו שלא מוכר לי מילדותי',
הרהרה ,והבחינה די מהר כי את המילים 'ולא
ניכשל' לא היה נהוג לומר בבית אביה ,ואילו
ר' יצחק הזכיר את המילים הללו בפירוש .היא
תמהה אל ליבה למקור המילים הללו ,וכשסיים
ר' יצחק לברך ניגשה ושאלה אותו לפשר מקור
הוספת 'ולא ניכשל' בברכה זו .ר' יצחק לא ידע
את המקור ,הבטיח להשתדל לברר ,ואף קיבל
מהספרנית את שמה וכתובתה ,למען יוכל
לשלוח לה את תוצאות הבירור.
ר' יצחק שב לביתו ,והשקיע זמן בחיפוש
המקור ,עד שעלה בידו למוצאו .הוא צילם את
הדף מסידור התפילה בו מופיע נוסח זה ,הקיף
את המילים 'ולא ניכשל' בלורד ארטליין אדום,
הכניס למעטפה ,רשם את הכתובת ושלח
אל היעד .מבחינתו ,בכך תם הסיפור ,והעניין
השתכח מלבו כליל.
אלא שלסיפור היה המשך דרמטי במיוחד:
כעבור תקופה ארוכה וממושכת ,קיבל ר'
יצחק הזמנה לחתונה ,שתיערך באולם מוכר.
ר' יצחק הפך את ההזמנה מכל צדדיה ,היא
בהחלט מיועדת לו ,אך הוא לא מכיר איש
מהמופיעים בה .לא החתן ,לא הכלה ,לא
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המחותנים וגם לא סבא מאחד הצדדים .כלום .מבפנים ,וכמעט שעמדתי לקבל החלטה קשה
תעלומה :הזמנה נשלחה לכתובתו ,הוא מופיע ואומללה...
כנמען ,אך אין לו מושג כלל מי המחותנים ומה
ואז' ,היא פרצה בבכי נרגש' ,בדיוק באותו
הקשר שלו אליהם!
רגע שעמדתי לקבל החלטה ,הגיע המכתב שלך,
בהגיע יום החתונה ,החליט להיכנס לאולם בו נכתבו המילים 'ולא ניכשל' והוקפו בלורד
ולבחון במה מדובר ,בעיקר מתוך סקרנות  -ארטליין אדום .ראיתי בכך רמז ,הודעה עבורי,
למצוא את קצה החוט שיוביל לפתרון תעלומת שעליי להתגבר ולא להיכשל ,להחזיק מעמד
ההזמנה .הוא פסע פנימה במבוכה ,הביט אנה בנסיון הקשה ,לשמור על עצמי מכל משמר.
ואנה ,אכן כן  -הוא לא מכיר איש ,אין לו מושג המכתב שלך והמילים המודגשות בו  -הם
מה עניינו לחתונה זו! בנימוס מתבקש ,פנה שנתנו לי את העוז והגבורה להילחם ,להחזיק
למחותנים ואיחל 'מזל טוב' ,ורגע לפני שיצא מעמד!
 בדיוק אז נפתרה התעלומה ,באופן מדהיםבעקבות כך ,התחלתי לחזור צעד בצעד אל
ויוצא דופן:
חיק משפחתי ,וזכיתי לשוב אל החינוך היהודי
אחד המחותנים בירר את שמו ,וכששמע הטוב שקיבלתי בילדותי .זכיתי לחזור בתשובה
כי זה הוא  -אורו עיניו ,והוא ביקש מר'
שלמה ,והערב אני זוכה לבנות בית כדת
יצחק לפנות הצידה  -אל ירכתי
משה וישראל .הזמנתי אותך לחתונה
האולם .ר' יצחק עומד וממתין
כדי שתחזה בעיניך ותתרגש,
q}vtnqqyxq
שם רגע ,ולמרבה ההפתעה -
שתדע שהיה לך חלק עצום
מי שביקשה לפגוש אותו והיא
בהצלת בת ישראל ,שתבין
qmvyqvun{n
שהזמינה אותו לחתונה ,היא
מה פעלת בברכת המזון שלך
u{nqn}r
הכלה בכבודה ובעצמה!
בקול ובנעימה!'
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ר' יצחק עמד נדהם ,והכלה
הכלה ביקשה להתיישב
ניגשה אליו ,הזדהתה בשמה
ולהירגע ,ניכר עליה המאמץ
'tv
ושאלה האם הוא זוכר אותה.
הרגשי הכבד שעשתה ,בספרה
הוא משך בכתפיו כאינו יודע ,ואז
את סיפור חייה .ור' יצחק נותר
הכלה גילתה את הסוד' :אני הספרנית
לעמוד נדהם ,מופתע לגלות מה רב
שביקשה את המקור למילים 'ולא ניכשל' כוחה של ברכת המזון בקול ,עד היכן הדברים
בברכת המזון!'
מגיעים ,מה הם פועלים ,כיצד ברכת המזון שלו
ר' יצחק הופתע שבעתיים .ראשית ,בפתע הצילה בת ישראל מרדת שחת ,הקימה בית
פתאום עלתה מזכרונו העמום המעשיה ההיא ,בישראל על אדני התורה!
והוא תמה מה ל'ולא ניכשל' ולכלה?! ובנוסף
סיפור זה ,אשר סיפר הגאון רבי שלום שבדרון
התעצמה פליאתו ,הן לפי זכרונו הכלה נראתה זצ"ל ומופיע בספר 'שאל אביך ויגדך' ח"ג,
רחוקה מדרך היהדות ,והרי הוא עומד כאן ,ממחיש מה כוחה של ברכת המזון בקול .לעולם
במועד נישואיה ,ומגלה כי היא נישאת כדת לא נדע מה התועלת שתצמח ממנה ,לעולם
וכהלכה ,בחתונה יהודית על טהרת הקודש! לא נבין מה היא פועלת ומחוללת .ברכת המזון
מה מתרחש כאן?!
בקול דורשת רק טיפה מאמץ ,אך לפעמים יש
הכלה הבחינה במבטי הפליאה ,ונקבה בה לשדד מערכות ,לשנות סדרי עולם.
במשפט שנחרט בזכרונו של ר' יצחק' :בזכות
הבה נקבל על עצמנו לברך ברכת המזון
ה'ולא ניכשל' שלך ,אני כאן!'  -אמרה ,ופתחה בקול ,תמיד .בבית ובחוץ ,בשמחות ובאירועים,
את סגור ליבה:
בכל מקום .ברכת המזון בקול היא זכות כבירה
'אני מבינה שאתה מתפלא ...אכן ,בעת ונפלאה שקשה לאמוד את ערכה ,ואת כוחותיה
ההיא ,בשנות נערותי ,הפניתי עורף למסורת לחולל מהפכות נפלאות .הבה נאמץ לעצמנו את
אבות ,ולא נראיתי כמי שעשויה להתחתן כדת ברכת המזון בקול ,נברך תמיד באופן שיהווה
משה וישראל .לא תאמין' ,הוסיפה בעיניים דוגמא אישית ,הוכחה לצורה בה יהודי מברך
דומעות' ,הגעתי למצב בו התלבטתי בין חתונה ברכת המזון .כך נזכה לברך כראוי ,ולהתברך
אסורה בתכלית האיסור ,לבין ייסורי המצפון ,משמי מעל בשפע טובה ופרנסה!
v~ynr mn qyzv~r}zv {zv rv~y
איך אבגוד במורשת אבות ואפגע גם בדור
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א .חייב אדם לקרוא את פרשת השבוע פעמיים את המקרא ופעם אחת את תרגום
אונקלוס ,ובכך יסיים לקרוא את חמשת חומשי תורה עד שמיני עצרת שהוא חג שמחת תורה,
ואפילו תלמיד חכם שנפשו חשקה בתורה ובתורתו יהגה יומם ולילה בתלמוד ובפוסקים ,חייב
להשלים פרשיותיו עם הציבור בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום.
ב .לכתחילה יש לקרוא את פרשת השבוע באופן שיקרא פעמיים רצופות את הפסוק
ולאחר מכן יקרא את התרגום של אותו פסוק וכן הלאה עד סיום הפרשה ,וכן היה נוהג
האריז"ל .אולם אדם שקרא את כל הפרשה בשלימות וחזר וקראה שנית ,ואחר כך קרא את
כל התרגום יצא ידי חובתו.
ג .לכתחילה צריך לקרוא את הפרשה עם ניגון טעמי המקרא ,שהרי הטעמים והנקודות
הם הלכה למשה מסיני ,וכן כתב האריז"ל שיש להקפיד לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום עם
טעמי המקרא ,אולם את התרגום יש להקפיד לקוראו דווקא ללא טעמים .וכתבו המקובלים
שמעלת הטעמים גבוהה מכל ,שהרי סדר העולמות מלמעלה למטה הם ,אצילות ,בריאה,
יצירה ,עשיה .והטעמים הם כנגד עולם האצילות ,והנקודות כנגד עולם הבריאה ,והתגין כנגד
עולם היצירה ,והאותיות כנגד עולם העשיה .ולכן לגודל מעלת הטעמים והניקוד לא ניתנו
להיכתב בספר תורה.
ולכן היה מרן הגאון ר' עובדיה יוסף זצ"ל מורה לכל מנהלי בתי הספר ותלמודי התורה,
ללמד לתלמידים טעמי המקרא עוד קודם הגיעם לגיל בר מצוה ,ולא כאותם הורים ומורים
שאינם משגיחים על כך ,ורק כשהתלמיד מגיע לגיל בר מצוה מלמדים אותם ההורים באופן
פרטי קריאת מספר פסוקים עם טעמי המקרא כדי שיקראם כך בציבור.
ד .נחלקו רבותינו האחרונים האם יש מצוה על האב לחנך את בניו הקטנים לקיים מצוות
מדברי חכמים או רק מצוות מן התורה ,ולמעשה מוטל עליו חיוב לחנכם אף לקיים מצוות
מדברי חכמים .כגון קטן שאכל  27גרם לחם ,יש לחנכו לברך ברכת המזון אף על פי שמן
התורה אין חיוב לברך אלא כשאכל  60גרם .ובכלל מצות חינוך הוא ,שילמד האב את בניו
תורה או שישכיר מורה שילמד את בניו ,ולכן בן שהגיע לגיל חינוך )בערך גיל  6כל ילד לפי
בהירות שכלו והבנתו( מצוה על אביו לחנכו בדרכי נועם לקרוא את פרשת השבוע שניים
מקרא ואחד תרגום עם טעמי המקרא.
ה .לאחר שסיים לקרוא את כל הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום ,יחזור ויקרא שוב את
הפסוק האחרון של הפרשה כדי לסיים במקרא ולא בתרגום ,כמו שאמרו חז"ל "המשלים
במקרא הרי זה משובח" ,וכן היה נוהג האר"י הקדוש .ומעיקר הדין אין צריך לקרוא גם את
ההפטרה של פרשת השבוע .אולם כבר נהגו לקרוא אף את ההפטרה .ואם חל באותה שבת
הפטרה אחרת מהפטרת אותו שבוע כגון הפטרת ראש חודש או שקלים או זכור ,יש לקרוא
את ההפטרה של אותה פרשת השבוע ולא את ההפטרה המחודשת שקוראים כל הציבור
בשבת.
ו .מעיקר הדין מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום אף בעת שהחזן קורא את הפרשה
מהספר תורה לציבור ,אולם נכון יותר למדקדק בדרכיו לכוון דעתו ולהקשיב לקריאת הפרשה
מפי החזן ,ויקרא שניים מקרא ואחד תרגום בזמן אחר.
ז .אף על פי שמותר להפסיק בדיבור בעת קריאת שניים מקרא ואחד תרגום ,מכל מקום
מצוה מן המובחר לקרוא את כל הפרשה ללא הפסקה באמצע ,אלא אם כן לדבר מצוה כגון
שצמא ורוצה לברך וכדומה.
ח .ראוי לכל ירא שמים מלבד קריאת שניים מקרא ואחד תרגום ,לקרוא גם פירוש רש"י
או ביאור המפרשים לצורך הבנת הכתוב.
ט .הזמן המובחר לקריאת שניים מקרא ואחד תרגום ,לדעת מרן השולחן ערוך הוא מיום
ראשון עד לפני סעודת שחרית של שבת ,ואם לא הספיק יכול להשלים לכתחילה אחר
הסעודה עד לפני תפילת מנחה של שבת ,אבל זה אינו מן המובחר ,ובדיעבד ישלימה עד יום
רביעי הבא ,ואם איחר גם את המועד הזה ישלימה עד שמחת תורה.
י .מי שלא קרא את הפרשה בזמנה והגיע שבת הבאה ,יקדים לקרוא את הפרשה שהחסיר
ואחר כך את פרשת השבוע ,כדי להשלים את הפרשיות כסדר שכתובים בתורה.
יא .אף על פי שאסור לאדם אבל ללמוד תורה ,מכל מקום בשבת מותר לו לקרוא את
פרשת השבוע שניים מקרא ואחד תרגום.

יש אנשים עם פחדים ממחלות וממוות ל"ע ,יש
שמפתחים חרדה עצומה ומגיעים עד כדי דיכאון
כאשר שערות ראשם או זקנם מתחילים להלבין.
פעם אחת פגשתי סוחר גדול ועשיר ,שבאחד
הימים התעוררה בלבו מחשבה המחרידה" :הנה
אנכי הולך ל !...כי הרי שערות זקני התחילו
להלבין ,וזו רק שאלה של זמן עד שאזקין וקצי
יגיע "...הוא ידע היטב שהתהליך הזה כבר החל
למעשה מרגע היוולדו ,אבל שום הסבר שכלי לא
הצליח להרגיעו .הוא היה נתון בחרדה עצומה
והתקשה לתפקד.
הסברנו כי בהתקפי פאניקה כלליים שאינם
מתרחשים בעקבות ההיחשפות למצב מפחיד אלא
הם ביטוי לבעיות רגשיות ,נחוץ לטפל ולהתמודד
גם עם הבעיות המקוריות ,כדי שהתקפי הפאניקה
ייפסקו .הוא הדבר בפחדים ובחרדות מהמוות .אך
בסופו של דבר הדרך היא להתעמת חזיתית עם
אפשרות המוות ,בכל זאת נחוץ לבדוק באמצעות
שיחות אם אין בעיות רגשיות אחרות וחרדות
מוסתרות שהאדם מנסה להדחיק והן באות לידי
ביטוי מחרדה מפני המוות.
זה עשוי להיות תסכולים על החמצות בחיים,
אכזבות מהישגים שקיוו להשיג ולא הצליחו,
וכאשר האדם הבחין שהוא מתקדם לעבר הזקנה,
המציאות טפחה על פניו והכתה בו בעוצמה,
והוא התקשה להשלים עם העובדה שאת הדבר
הזה שעליו חלם הוא כבר לא יצליח להשיג.
לפעמים מדובר בנקיפות מצפון קשות על מעשים
שהאדם עשה בעבר הרחוק ואז לא היה בו האומץ
להתעמת עמם בצורה ישירה ,ולכן ייסורי המצפון
וחוסר ההשלמה באים לידי ביטוי בפחד מפני
המוות ומפני מה שאחריו.
כאשר מגלים את האמת שמאחורי החרדות
ולומדים להתמודד עמה ,בדרך כלל עוצמת
הרגשות נחה מזעפה והחרדה דועכת ,וקל יותר
להביט למציאות בעיניים בלי להיבהל.
מן הראוי להדגיש ,שבנוגע לכל החרדות ,יש
שאדם סובל מחרדה אחת או שניים ,ויש שהוא
מוצף בחרדות רבות והוא חי בלחץ תמידי ובלתי
פוסק .הדברים אינם פשוטים ,ובכל מקרה יש
לבדוק לגופו של עניין ולשקול כיצד לנהוג ,ובעיקר
– מנין להתחיל לפעול .רק כאשר מצויה בידינו
התמונה הכללית ותכנית ברורה ומגובשת נכון
להתחיל לפעול.
כמו בכל דבר ,מבחן התוצאה הוא הקובע.
אם הגישה שנקטנו עזרה להיפטר מן הפחדים
ולהחליש את החרדות ,הרי זו הוכחה שגישתנו
הייתה נכונה ,אך אם לא נראה שינוי ,יש צורך
לחזור ולבדוק את המסתתר מאחורי הפחדים
והחרדות ולנסות לגלות את מה שלא גילנו קודם.

Rabenu.comr} myr~}xqpr{ {rmn qyr~r}rxyqy

Rabenu.comr~}x|{pv | qmn qyzv~r}zv {m{y

v{~r rqvymn qzvnrto
¼¸À¸¿³»Á»½´±³ÉºÇ°¼±¸»´¯´³¿´´º°ÇÅ¸ÇÈ¯ÉºÇ°¹Ç°½³¸³
É´¯»Ã¿³´
³¿¸°±º ¸¿º¸ÉÉ °»¶º ¯»³ ¸¿É¸ÈÁ Ç½´¶º °´¸¯ ¯¸°¿° °´Éº
²À¶´ ¼¸¸¶ ¸¿ºº´ÀÉ ¼¸²¸±´ É´½ÅÁ ¸¿È¸°»É ÇÈ°´ Ç´Á ¸¿¯¸ÃÆÉ
¸¿¯¸ÃÆÉ³¿¸°±º¼¸°»½³Ç½´¯¸¶´Ç³Ç½È¹É²´ÆÃ¸²½ÁÉ¸ÈÁ
ÉÇÇ°¿È ÉÇ¶°´½³ ³Ã¸·³½ ÇÅ´¿ ²»´³´ ¯½¯³ ¾·°° ¯Ã´Æ ÁÇµ³È
Ç¯È³ É¯´ ÉÇ¶°´½³ ³Ã¸·³ É¯ ¶Æ´»  ³ °»¶³ Ä¸½½ ³¿¸°± ´½º
´¿½½¯¸Å´³»¸²º¯¸Ç°¸º³¾´ÁÇµ³É¯¶Æ´»´µ³³Ã¸·³½¼±´ÆÇ´µ
Æ´¿¸É
ÉÁ° ¸É¸¸´³ É¸È¯Ç° ¸» ÉÉ¿È ¼¸¸¶³ ¸²½Á É¸ÈÁ ²À¶´ ¼¸¸¶
¯Ç°¿ É´¸³» É´ºµ ¼´È ¸» ³¸³ ¯» ¾¸²Á´ ²À¶³ ²Å½ ¼³ ³Ç¸Å¸³
¸¶´Ç³Ç½È¹É²´ÆÃ¯»¯´³È½ ¸É½»¸È¼¯³¼¸¸¶°¼¸¸ÆÉ½´
¯´»º»ÇÈÃ¯¸¯Á°·³¹Ç²°¸º¸½¯¾·°°¸É´¸³°Â´±³¾½¯Å¸¯»È
¹¸¯´ ¼´ÉÀ ´¸Ã ¸Ç³È ¼È´¿ Æ´¿¸É³ ¹¸¯´ É»´ÀÃ ³¯»½ ¾·°° ¶´Ç
 ³É²´ÆÃ°ÆÇ³µ»º³½¸È¿¸»°¼¸¸ÆÉ½
³É¯¯»³Á±ÇÆÇ°´È¶¸´Ç´ºµ¸¼²¯¼¯¸¸¶°´¿¸°ÇÇ½´¯³µ»Á´
¸½»Á¸½¯¾·°½¸¿¯¸Å´³¸½¸µ´±³É¯¸½¯¸Á½½¾·°½¸¶·°½
¯»È³²¸»°´³È½¸»³ÇÆ¸¯»´¯Å¯È¸½¯¾·°°¸É¸¸³Èº¸É¶·°
ÇÅ ¶ÉÃ½ É¯Å» ¶¸»Å¯ ¹¸¯´ ¹¸ÇÅÈ ´½º ¼´Çµ¸ »º³´ ¾Å½¶ ÇÀ¶¸
»Á¹ÉÇ¸Å¸É»¸¶É½¹»±¯²¸½Ç´ºµÉ¼¯¾·°½¸¶·°½³É¯¯»³
¹°´»Ã·¸È´´É´ÉÈ»»º´ÉÈÆ´É½´¼¸Á·¹»³¸³¸°»¶³ÈÉº½À¸½
¼¸»´·¸·¹»´Ã¸»¶¸´
´°´»Ã·¸´´¸»Á´½¶Ç¸´¸Ç´³È¼¸½¶Ç´²À¶´¾¶»Æ´¿¸É³É¯¾É´¿ ³
»ºÈÆ´¿¸É»É¸½¸¿Ã³°³¯¼³°À¸¿º³ ³´°´À¯½¸¯»È´É´¯´°³¯¸´
¼¸°³´¯ °Å½ »º° ¹»º»¸´ ¶ÇÅ¸´ ³º°¸´ ³»¸»° ¼´Æ¸ ¼¯ ³ÈÁ¸È ³½
ÉÇ½´È´»º¯¸Æ´¿¸É³È²°»°´³»È»º´¯³»ÁÉÇÉ´´½¯½¯³´É´¯
°»°³µ»ºÉ¯¼¸Ç´³»À¸¿º³¸½Æµ¿»º½´¸»Á
´¿¸Ç´À¶½»º»´¿»±¯´² ³È³¿´½¯°Æµ¶É¿É¯µÇ´ºµ¿¼¯
prp rmnvv mnq {v{~r rqvymn q
Rabenu.comr} myr~}xn qrm q|rro{y

zvvt

zrymyy
³Á¸²¸ È¸±²½ ¸¸¶° ´¿¸°Ç É´°°»³ É´°´¶ ÇÃÀ°
¸É¸½¯¾´¶·°´¿»³¿ÆÉ¯¸³´¿¶´½°³Æ´Æ¶³¸³É¼¯È
Á²¿È ´¿É¸¯½ ³É´¯ ¶¸ºÈ³» ¸²º ¼¶»¿ ÁÇ³ ÇÅ¸³´ ³°Æ°
¾·°°³¶´ÇÀ³Ã¸·¾¸²Á´¿¸¸³È´¿É¸´´³É»¸¶É½´¿»±¯²¸½Ç´ºµ¿´
´¿»´±¯²¸È¸²º´³È½´¿½»¸È¸½»¼¯¡ ³£
¼º¶¯»´»°¿¼ÁÉ¯µ´»½±É ³»³´¿¸µ¯³ÉÈÇÃ°ÉÇ½´¯³Ç´É³
¹°³¿°É´¸¿¿´º»µ¶´Ç½¯´¹¿¿´º¸´¹ÈÁ¯´³¹¿Æ¹¸°¯¯´³¯»³
Â´±»º³¯»Ã´½´µº³¯¸Ç°É´½¸³²½É´ºÇÁ½ÀÇº¸¿°¼¸¸Á½¹»¯Ç°
³»´²±É´¸¶½´½¯´³¼²¯³
¾¿´°É³»¹¸ÇÅ¯»Æ´»¯³µ¶¯¸ÇÈ°½°´¸¯°°´Éº¼²¯³Â´±»Á´
¸»´²±»º¼¸Æ»¯É¯³¯ÇÉ´¹Ã´±°¾¿´°ÉÉ´»ºÉÀÉ¼¸°º´º°´¼¸½È°
¼´ÈÇÅ¸¸»¼¸»´º¸¼¿¸¯´¿¿½µ»È³¸±´»´¿º·³»º¼Á³¯´ÃÇ³´Á²½³
¯¸»Ã½´ ÇÈ° »º ¯Ã´Ç ¼¸Ç½´¯ ³µ »Á´ Æ¸´²½° ¼²¯³ Â´±½ Ç°¯
»´²±¯»Ã¯´³¼²¯³Â´±° ³¯Ç°È³½»ºÉ´ÈÁ»
É´ºÇÁ½ ³½º Á²´¸ ³¸³ ¼²¯ ¼¯ Ç½´¯ ³¸³ Ç¸½½ ¼¶´Ç¸ ´¿¸°Ç
¶»´È³¸³´¸Ã¹´É»³¸±´ÁÀ¸¿º½ÈºÉ´²¶¯°´³¸¿´½Ç³°´Ã´±°É´²°´Á
¼´»È°Ç°Á»º³ÈÁ¸²´³»´É¸°¸¿°»ÆÇ°½
¾É´¿´¶´½µ¯»º¯½³É¯³¯´Ç¼²¯Èº²¶¸°É´²°´ÁÉ´ºÇÁ½³½º
¹´É°´ »´º¯» ÆÈ¶ ³¸³¸È ¸²º ¸´Ç¸± ¸Å¸½ ´»¸ÁÃ¸È ¼¸¸Á½» ³²´ÆÃ
Æ´Ç³É´·´»°ÉÇµÁ°»º¯½³É¯³È»¾´È»³´É´ÀÁ´»¼¸¸¿¸È³³Ã³
ÀÆ»ÃÇ ¯ÇÆ¿È ¯°³ °»È» Ç´°Á» »º´¸È ¸²º ³Ã³ »»¶° É´ÇÅ´¿È
É´¯¸Ç³·È´´³²¶¸°É´²°´ÁÉ´ºÇÁ½³½º³¯»³³Ç´Æ³½´³Á¸»°³
²¶¯ ¼¯ ²´Á´ É´À´º³ É¸°´ ÀÇº³ ¼¸¸Á½³ »´¶·³ °»°»³ ²°º³
»º³ ÉÆ²Æ´²½ ³Ç´Å ³µ¸¯° ¹¸Ã³ ¸É»° Æµ¿ ³ÇÆ¸ ´Ç°¶ É¯ ¼¸²Æ¸
³µ¸¯Á²´¸³¸³¼²¯³´»¸¯Ç¸½½¼¶´Ç¸´¿¸°ÇÇ½´¯¾º»´Ç²´À½´²°´Á
´Ã´±½É»´ÀÃ³É¯Å´¸È²Á´³È½»º´¯È¼ÁÃ»º°É´»Á´ÃÉ´ºÇÁ½

~



~

~







~

rs}rt{yq sGqvv p{Gvrnqq pqGr}ny ~vnGzv}oGq rvpr{yGzvx nmyyrxGqnrvynyqnvv

