
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÒÂ·ÂËÂ‡· ¯ÂÚÈ˘ ÔÈÎ‰Ï ÂÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ÒÂ·ÂËÂ‡· ÚÒÂ�˘ ¯ÂÚÈ˘ „È‚Ó ?  
 Ô˙˘¯Ù·ד''ה כ''מ ÂÊ‚¯˙ Ï‡ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ ÂÎÏÈÂ ÂÈÁ‡ ˙‡ ÁÏ˘ÈÂ 

Í¯„·.  
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰'  אמר רבי אלעזר אמר להם יוסף  ' במ'' ע'תענית י
 איני ,שמא תרגזו עליכם הדרך, לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה

שני תלמידי חכמים שמהלכים  מר רבי אלעאי בר ברכיהוהא
ויהי ' ב' מלכים בשנאמר , בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראויין לישרף

המה הלכים הלוך ודבר והנה רכב אש וסוסי אש ויפרדו בין 
, הא ליכא דיבור ראויין לישרף, טעמא דאיכא דיבור, שניהם

' חזינן מהגמ,  הא למיגרס הא לעיוני,  לא קשיא'ומתרץ הגמ
  .שיש חיוב ללמוד בדרך דבר שאינו צריך עיון

  

·Â˘¯‰Ó"‡ אל תרגזו מר ליהאל ''שם כתב וז  'תענית י עמוד ב 
˘‰ÈÎÏÂ  ברי תורה דהיינו ד,ותעיינו בדבר שנצטויתם בדרך

˙ÂˆÓ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÂËÙ ÌÈÎ¯„ש ודברת בם "ת כמ" אבל חייבים בד
  .ובלכתך בדרך' גו

  

È�ÂÈÏ‚·Â ˘‰''Ò א''ו ע''סוכה כ ÂÈÏÚ ‰Ó˙:ל לא מצינו הולכי '' וז
מלבד מסוכה מטעמא דתשבו כעין , דרכים שיהיו פטורים מכלום

 ואם כוונתו שאין בידו לקיים דבר י שם''א וברש''ו ע''עיין סוכה כתדורו 
בהליכה בדרך מלבד דברי תורה שאפשר לדבר ולעיין בתורה עם 

י אפשר על דבר שא פטור מ לא מתאים לשון''מ, ההליכה
  .במציאות לקיימו

  

Ó‚· ‡˙È‡ ÔÎÂ' מהלך בדרך יעסוק בתורה שנאמר  א''ו ע''סוטה מ
  .לראשיך וענקים לגרגרותיךכי לוית חן הם ' ט' משלי א

  

˘¯‰Ó‰ ·˙ÂÎÂ''Ì˘ ‡ כי ההולך בדרך יחידי בלא לויה דמו 
בראשו וצריך חן ורחמים כמו שתקנו בתפלת הדרך ותננו לחן 

כ אמר שהתורה שעוסק בה " וע,כל רואינוולחסד בעיניך ובעיני 
תהיה במקום לויה ליתן לו חן לראשו בעיני כל רואיו ושלא יהיה 

 המהלך בדרך יחידי ומפנה 'משנה ז ג"פאבות  וכן שנינו ,דמו בראשו
ז מתחייב בנפשו ומסיים הכא בהאי קרא וענקים "לבו לבטלה ה

 שלא כי תהיה התורה לך לעזר במקום בני ענק וגבורים' גו
  .תצטרך לגבורים שישמרוך

  

· ·˙Î ÔÎÂÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘ ¯ÂˆÈ˜ כשהוא בדרך יעסוק בתורהח''סימן ס  ,
  .שנאמר ובלכתך בדרך

  

¯Â˜ÁÏ ˘È מגיד שיעור שנוסע באטובוס האם מותר להכין שיעור 
  .או דילמא כיון שאסור להתעמק בדרך אסור

  

‰�‰ ‰Ô‚Ó Ì‰¯·‡ חר  ואיש אהדביושב בעגל ראפש  כתבי''סימן ק
  . עיוןלואפיללמוד  שרי םמנהיג הסוסי

  

‰ ·˙Î ÔÎÂ‰¯Â¯· ‰�˘Ó ויעסוק בתורה בדרך וכבר  'ק כ''ס י''סימן ק
אמרו המהלך בדרך ומפנה לבו לבטלה מתחייב בנפשו אבל לא 

 ואפשר מגן אברהםוכתב ה, יעיין בהלכה דילמא אתי לאיטרודי
  .דביושב בעגלה ואיש אחר מנהיג הסוסים שרי אפילו עיון

  

¯˘‡ È�„ÚÓ:הרי ,  צריך ביאור מדוע מסתפק המגן אברהם בזה
ע הרב ''ובש, כיון שאחר מנהיג את הסוסים ליכא שום חשש

א דלא ''ויש לומר דאולי סבר המג, באמת כתב שמותר בלא ספק
  .פלוג

  

 ‰‡¯Â‰ ˙È· ÌÈ˜‰Ï ‰„Â‰È ˙‡ ·˜ÚÈ ÁÏ˘ ÚÂ„Ó  
Ó‚· Ô�È¯Ó‡ È¯‰ '‰„Â‰ÈÓ ˙Â‡¯Â‰ ‰‡¯ÂÓ ÔÈ‡„?  

Ô˙˘¯Ù· ח''ו כ''מ  ÁÏ˘ ‰„Â‰È ˙‡ÂÛÒÂÈ Ï‡ ÂÈ�ÙÏ  ÂÈ�ÙÏ ˙Â¯Â‰Ï
Â‚Â ‰�˘‚'.  

  

˘¯„Ó· ‡˙È‡ להתקין לו בית ששלח את יהודה  א'' יא בפרשתןתנחומ
  .שמשם תצא הוראהתלמוד 

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: אמר רבא לא  א''ו ע''יומא כ' מהא דאמרינן בגמ
משכחת צורבא מרבנן דמורי אלא דאתי משבט לוי או משבט 

יששכר דכתב ,  יורו משפטיך ליעקבדברים לגלוי דכתיב , יששכר
ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה  ב'' יברי הימיםד

 יהודה 'תהלים סדכתיב , אימא יהודה נמי' מקשה בגמו, ישראל
  אסוקי שמעתא אליבא דהילכתא קאמינא'ומתרץ הגמ, ימחקק

הוראה את כ מדוע שלח לפתוח בית ''א, שלא היה אצל יהודה
, כך מקשה החתם סופר בפרשתן, יהודה הרי הוא לא היה מוראה הוראה

  .וכן בתפארת שלמה בפרשתן, וכן בצפנת פענח בפרשתן
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
דבימי החשמונאים שנטלו  מאמרות בעשרה שכתב מה פ''ע .‡

ל ומינו נשיאי ''החשמונאים שהיו כהנים גם המלוכה תקנו חז
כ אפשר לומר ''א, לכות בית דודהתורה וסנהדרין ממ

דכשראה יעקב שיוסף הוא השליט נתן ליהודה נשיאות 
התורה שתהיה לו ממשלה בתורה על פי הפסוק כי לא יסור 

  .כך תירץ החתם סופר בפרשתן, שבט מיהודה
 דגמירי דשכינה ב''ח ע''וכן קי, ב''ד ע''זבחים נ' פ מה דאיתא בגמ'' ע.·

דהיינו ,  בחלקו של יהודהוסנהדרין, בחלקו של בנימין
ל אתי שפיר ששלח ''לפי הנ, שהסנהדרין בלשכת הגזית

יהודה לתקן בית תלמוד דהיינו להכין המקום שזה צריך 
ÂÒÙÈ ‡Â‰˘ ‡ÏÂ ‰„Â‰È Ï˘  , Á�ÚÙ ˙�Ùˆ· ı¯È˙ ÍÎ˜להיות בחלקו

Ô˙˘¯Ù·.  

'  על הא דאמרינן בגמא''ו ע''יומא כא ''המהרש פ מה שהקשה'' ע.‚
עיין , עמו מלמד שהלכה כמותו בכל מקום' והעל דוד המלך 

 יכול וקשה איךא ''ג ע''וכן עירובין נ, א שנמי כתוב שהיה דיין''ע' ברכות ד
ותירץ דמלך , להורות כיון שלא היה משבט לוי ויששכר

, מעדני אשר, כ יהודה נמי היה מלך לכן היה יכול לדון''א, שאני

  .יהודה אתה יודך אחיךועיין בנועם מגדים בפרשת ויחי על הפסוק 
 יהודה כיון שהוא נטל אחריות על השני שלא יהא לו נזק לכן .„

, כך תירץ בתפארת שלמה, הוא יכול להיות אחראי על בית הוראה
  .ועיין בעלינו לשבח בפרשתן שמאריך ביסוד זה

 צורבי 'ו א''יומא כל " אחזדברים פרק לגפנים יפות פ מה דגרס ב''ע .‰
דאתי מלוי או מיהודה דכתיב יורו משפטיך מרבנן דמורה או 

חידושי אגדות עירובין א "מהרשוכן כתב ה, ליעקב ותורתך לישראל
הרי הוא הקשה ביומא , א שהקשה עליו''ג ע''עיין בפתח עינים עירובין נ' ג עמוד א''נ

 דלא סליק שמעתתא אליבא מדוד המלך איך יכול להיות שפסק
 ,ואי דאתי משבט לוידהלכתא אלא אי דאתי משבט יהודה 

ח פרשת ''ועיין בספר מעדני אשר שנת תשס, מעדני אשר, ל אתי שפיר''לפי הנ
ב שיש מצוה ''ז ע''סנהדרין ט' דברים שהארכתי בקושיית האחרונים על הא דאיתא בגמ

  .הרי אין מורה הוראות רק מכמה שבטים, להניח שופט מכל שבט
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éîëç éãéîìú íéðá íìåëì ïéà òåãî øðá ìéâøä éøä í  
íéîëç éãéîìú íéðá åì àäéù äçèáä åì ùé 

îâá àúéàã àä ìò á÷òé úåáùä íùá íúù÷äù äî 'ë úáù''ò â"á àðåä áø øîà 
íéîëç éãéîìú íéðá äéì ïééåä øðá ìéâøä ,ùøôå"íéîëç éãéîìú íéðá é , äåöî øð éë áéúëã

øåà äøåúå , äøåúã øåà àá äëåðçå úáùã äåöî øð éãé ìòåíéðôåà äîëá íúöøú.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 
õøúì äàøð ,æçá ïéàåøã''øðá êë êìë ïéìéâø åéä àìã ì ,îâäã ' éáæéù áøã úøôñî
øðá ìéâø äéä ,ãåàî ìåãâ úå÷çãäå úåéðòä äéäù êçøë ìòå ,ùá ÷ñôðã äéàø àäå'' ò

úà øåëùìå íéçúôä ìò ìåàùì ùéã åîöò úà ÷çåãå ïîù ÷éìãîù éî øåáò åîöò 
ãåàî ìåãâ åøëù úáù øðå äëåðç øð ÷éìãäì éãë åì ùéù èòîäî , ìëã åððîæá ìáà

 íéîëç éãéîìú íéðá åì åéäéù ìåãâ åøëùã ïìðî äîåãëå ïîù ìù òôù åì ùé ãçà
äîåãëå ùôð úåøéñîá úåøðä åì àáùë ÷ø àåä äæë øëùã.  

  

äøä''èéìù ïäë äãåäé â'' àçî ãåîìúä øàô ììåë íéìùåøé''íéîùá éáùò ñ  
èéìù èçåù äîìù áøä'' àíéìùåøé  
èéìù õéáø÷ óñåé áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  

èéìù ïàéñîù íééç íäøáà áøä'' àìàëéî ïåøëæ ììåë á÷òé ïåøëæ  
äøä''èéìù õéáåðáø ïäëä ìàéìîâ â'' àçî ÷øá éðá''êãåà éðà íâ ñ  

èéìù íéåáðøá íééç óñåé áøä'' àøôñ úéø÷ óñåé øàá ììåë  
äáä''èéìù âøòáðòèàø éìúôð ç'' àíéìùåøé  

 åðéáøì äëåðç øð ú÷ìãä øãñ ñøèðå÷áã íéðåùàøá øáë íéã÷ åæ àéùå÷ã ïééöì ùé
áàøä ïá øåäð éâñ ÷çöé''æå áúëå úàæ äù÷äù àéáðä åäéìàî ìáé÷ù ã'' äåîúì ïéà ì

úîà íäéøáãå úîà íä íéîëç ,ìãî íìåòäù äî éôëåäëåðç øð íé÷é , àáåøã àáåøù
åúáåç éãé íéàöåé , úååöîä éèøô ìë éôë ÷éìãäì ïéøéäæ àèåòéîã àèåòéî ìáà

íé÷åã÷ãäå , äåöîä çëá âéùéå äð÷é äé÷åã÷ãå äéèøô ìëá íú÷ìãäá øéäæäù
íéîëç éãéîìú íéøëæ íéðá äúìåâñáå.  

  

èéìù ïééèùãìåâ êåðç íäøáà áøä'' àíéìùåøé  
èéìù ùèéåã óñåé áøä'' àãñçå äøåú ììåë ÷øá éðá  

äáä''éð âéååöðéøâ óñåé ç'' åíéìùåøé äøåúä øàá úáéùé  
õøúì äàøð ,ò'' äøåøá äðùîä áúëù äî ôð÷ ïîéñ''ñ ç''ì ÷'' ç íù øàåáîã àä ìò

ùá''øùòúî íéãé úìéèðá øéäæù éîù ò , íðéàå íéøéäæù íéùðà ùéù ïðéæç àäå
òîù éðôî íéøùòúîïéáëòî åéù ,ðä àéùå÷ éîð õøúì øùôà äæ éôì'' øðá ìéâøù éîã ì

ïéáëòî åéùòîù éðôî íéîëç éãéîìú íéðá åì åéàå .  
  

èéìù øãìëéå óñåé áøä'' àíéìùåøé  
ò õøúì äàøð''ãéçä áúëù äî ô''îâá íù à 'øðá ìéâøäã ,áåéçäî øúåé äáøä åðééä ,

øðá ìéâøä ïåùìä åäæù øéáñîå ,ðä éôì''éúà ìøéôù  .  
  

èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  
 íé÷ìà úéá øôñáã ïééöì ùééáîäì''ë ÷øô úåãåñéä øòù è'' â äæ øáã ïéàù äîã õøúî

äîéúä ïî åðéà úåøåãä ìëá íñøåôî , ìéâøå øéäæ àåäù éîá àìà äæ ìë øîàð àì éë
öò øåèôì ìåëé äéäù ïîæá åìéôà éë úãçåéî äåöîáäúåùòì øéäæ àåä äðîî åî.  

  

èéìù øöðëø áåã øéàî áøä'' àíéìùåøé  
äøä éðé÷æ äæá áúëù äî ïééöì äàøð'' øæòéìà úøîùî åøôñá êàøá ìåàù éáø ÷ ÷ìç

æ úåà äçîùå äøåà ' åðéúåáà åøñîù äî ãéîú åéðéò éðôì äéäéå íãàä øåëæé íàáù
ëæé æà íéàðåîùç éîéá åîë äøåúä íéé÷ì éãëá íéùåã÷äíéîëç éãéîìú íéðáì ä , éôì

ðä''øéôù éúà ì.  
  

ç .èéìù øòééìá'' àíéìùåøé  
äøä úàî éúòîùù äî ïééöì ùé''èéìù øôåãñðøá äùî éáø â'' äëåðç úáéñîá à

ùú úðùá''äøä åðéúåøáç ùàø úéáá ò''èéìù øòééìá ïøäà íééç éáø â'' ìò øôéñù à
çôùî ìéáùá ÷ø àì úåøð òåáù ìë ÷éìãî äéäù åð÷æ åéãëð ìë ìéáùá íâ àìà åú
úáùå úáù ìë úåøð äàîî øúåé ÷éìãî äéä åéîé óåñáå , øáë ìéçúä ïøãñì äëàìîäå

éùéù íåéá ,çà íúåà ä÷ðì íâå''íéîé éúù ìèð ë , äðúùð íìåëî àöéù íåçä ìéùáå
íå÷î åúåàá øåçùì ââä òáö , äãåáòäå úçðä åäæù áéùäå ââä ä÷ðî àì äîì åìàùå

åìù ,äàø äæáå íùàøáå äéçéù øôåãñðàøá úåçôùî ìëî íéîëç éãéîìúíéðáì 
äâä''öæ øéàî áøä ö''ì .  
  

íúåç êåúá íúåç ïðéòá àúéøåàã øåñéàá éøä ïîùä çô ìò íúåç äéäù äî éðäî äî  
åîúçá ìåãâ ïäëä íúçù äî éðäî äî íéðåøçà íùá íúù÷äù äî , øåñéà éáâì éøä

ù êéøö ÷ø ãçà íúåç éðäî àì àúéøåàãíúåç êåúá íúåç àäé ,ùá øàåáîù åîë'' ê
øåé''é÷ ïîéñ ã''ñ ç''ä ÷ 'à'' øåñéà àåäù äàîåè ùùç äéäå ãçà íúåç ÷ø äéäù ïàë ë

à àúéøåàã''íúåçä ìò åëîñ êéà ë ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

èéìù íééç ïá íäøáà éáø ïåàâä'' àîåã''éáá ö''çî íåìù úáäà ã''íééç éèôùî ñ  
õøúì äàøð ,éôì ìò åøæâù ïðáøã äàîåè ÷ø äéä äàîåèä ìëã ùãç éøôä áúëù äî 

ðä éôì íéáæë úåéäì íéåâä''íúåçä éðäî òåãî øéôù éúà ì.  
øùà éðãòî:äæá òâé àîè äæéà òãé àì àåä éøä øéòäì ùé  , àìù úåàãåì äöø éøä
 ììë àîèé,à''éðäî äî ë.  

  
íåúçì êøãä äéä éëå çôä ìò íåúçì ìåãâ ïäëä äàø äîùã÷îä úéáá ïîùä êô ìò  

 íåúçì êøãä äéä éëå êôä ìò íåúçì ìåãâ ïäëä äàø äî íéðåøçà íùá íúù÷äù äî
ùã÷îä úéáá ïîùä êô ìò ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù áà÷àé äãåäé ìàøùé éáø â'' àãåãùà àæìòá ììåë ùàø  
ò áùééì äàøð"ìéëîù ïè÷ ïîù êôì êøåö äéä äî ììëá øå÷çðù äî ô ïîù úåîë ÷ø 

à äìéì ú÷ìãäì 'ãáìá ,àå" øð ú÷ìãäì äîéàúî úåîë ùàøî íéðéëî åéä ïëù ú
à äìéìì ,'ä÷ìãäì ïëåî äéäéù ,îâî éøä åúåà ïéîúåçå 'ô úåçðî" åéäù àéãäá äìåò ç

âåì éöçå äùìù ìù äãéîá ïîùä úà ïéããåî ,ìåãâ éìëá çðåî ïîùä äéäù øîåìë ,
 êøöðä ïîùä úåîë åðîî åããîåäøåðîì , ú÷éåãî úåîë íò ïëåî éìë äéäù àìå

äøåðîì ,òå"äøåðîä ïé÷éìãî åéäù øîùîä éðäë ìë ïëàù ùøôì äàøð ë , ïéìèåð åéä
ïëåîä ïîùî ,íäì úëøöðä úåîëä íéããåîå , àåáì äöåøù éúî ìåãâ ïäëã òåãéë íìåà

îäéáá äãåáò ãåáòìå"é àîåé ãáåòå àá ÷"ìåãâ ïäëä äàøðëå ã  åãåáë éðôî àìù
íéðäëä øàùë ïîùä ãåãîìå êìéì êøèöé , ú÷ìãäì äîéàúîä ú÷éåãî úåîë åì åðéëä

à äìéì ,'ïëåîä ïî ç÷é ÷éìãäì äöøé íàù ,äë íúåçá íéîúåç äéäå"â , äæù øîåìë
äë úãåáòì ãòåéî"â ,íéðäë øàù äæá åùîúùé àìùå ,íéðäëä åàöî äæ êôå.  

  

èéìù øôåñ ïîñåæ øæòéìà áøä'' àíéìùåøé  
ùé øùéä á÷ øôñá áúëù äî àìôð øáã ïééöì  åö úùøô ïîù ìù äéä ïîù êôäù

æðâðù äçùîä ,øàäîä åéáà éøáãî äæì øå÷îä àéáî é÷ðå á÷ úåøòäáå'' åøôñá ÷
ù øôñî àéáîù äøåúä ìò ìàåîù úëøá'' åúåàî äéä äçùîä ïîùäù äøåúä ìò ê

éò ïáàä ìò á÷òé ÷öéù ïîù''íéàìôð íéøáã ù ,ùøäîä óéñåîå'' éðéòá èåùô äàøðå ÷
íéàðåîùç éîéá àöîð êôä åúåàã ,ðä éôì''êô åúåà åîúç òåãî øéôù éúà ì.  

  
è ïéùåò ïéà òåãî 'íéîé äòùú øçà ÷ø øåäè ïîù äéä àì éøä äëåðç íéîé  

øä áúëã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî'' äòáøà ÷åçø øåäè ïîù íäì äéäù ï
äëéìä ïéá íéîé äðîù åëøöåäå íéîéäøæçå  ,ç ñðä äéä ïëì ,' éà àä úåù÷äì ùéã

òöîàá úáù àäéù àìá íéîé äðåîù øùôà ,à"è êøãä ìò áëòúäì íéëéøö äéä ë '
íéîé ,éî øúåé úáùá úëìì øåñà éøäã''ìéî á ,è ìò úåéäì ñðä êéøö äéäå 'íéîé ,

úáù éçã àìå àåä äåöî éøéùëî ïîùä øåáò äëéìäå ,à''äòùú ïé÷éìãî ïéà òåãî ë 
íéîé ,íéðôåà äùùá íúöøúå.  

  

èéìù øôå÷ ïäëä êåøá ìàëéî áøä'' àíéìùåøé øéî úáéùé  
èéìù âøáðèåø éáö äðåé áøä'' àíéìùåøé  

õøúì äàøð ,òã'' êùî ïîùäå úáùá êìä àì úîàáù óñåé úéáä úééùå÷ õøúî äæ é
èì 'ç ïé÷éìãî ïëì åàöîù êôá ïîù íäì äéä ãçà íåéìù ïåéëîå íéîé 'íéîé.  

  
 õåçá íé÷éìãî íðéàù íéùðà äáøä ùé åððîæá òåãî  

õåçá ÷éìãäì áåéç ùé äðëñ àëéìã ïåéë éøä 
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçàå íéðåùàøä íù íúù÷äù äî 'ë úáù''á ãåîò à ' ïðáø åðú

õåçáî åúéá çúô ìò äçéðäì äåöî äëåðç øð , äëåîñä ïåìçá äçéðî äééìòá øã äéä íà
íéáøä úåùøì ,ä úòùáååðçìù ìò äçéðî äðëñ ,ãúåù÷äì ùé àëéì äæä ïîæáã ïåéë 

äðëñ ,äð÷úä ø÷éòë õåçá íé÷éìãî íðéàù íéîìùå íéàøé íéùðà äáøä ùé òåãî.  
  

èéìù øãô ïîì÷ áøä'' àíéáìòù  
 ÷éìãäì äðëñ ùé íäáù úåîå÷î ùéù ïååéëã äæá áúë úåâäðäå úåáåùúáã ïééöì ùé

õåçá ,äðù åéä äîåãëå úåðéåò úåöøà àìù éãë íéðôá ÷éìãäì äðëñ àëéìãá íâ åâ
õåçá ÷éìãäì äðëñä úåöøàá íéáùåéä íúåà åàåáé ,øá òåãéä äùòîä ïéòë àåäå '

ëåéá úñðëä úéáá ìëà òøéìåçä úôéâî ïîæáù øèðìñ ìàøùé"òà ô"àéøá äéäù ô ,
ëåéá ìåëàì íéáééåçîä íéìåçäù éãë"íåöì íîöò ìò åøéîçé àì ô.  
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åðéãéãéì áåè ìæî úëøá  
åúîëçì úîãå÷ åúàøé áåùçä øåçáä  

 øîëâøáðéå ìàåîù éð'' åíéìùåøé  

æîá åéñåøéà úçîù ìâøì'' è  

áò'' áøä úá âøâðéæ éëãøî èéìù'' à÷øá éðá  
 úåðáì äëæéù àåòø àäéåúéáá òîùé äçîùå ïåùù êàå ìàøùéá ïîàð úéá  


