
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  בגד ארבע כנפות שמגיע עד הרצפה 
  ?האם אין חייב להניח בזה ציצית

  .' ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם וגוח''ו ל''טבפרשתן 
  

 כתב לגבי אותם בגדים ארוכים 'ס י"ח סו"ראו בית יוסףהנה ה
 הטעם שאם ,שבאו מארץ מצרים שלא היו מטילים בהם ציצית

 היו נפסקין הציציות בכל עת בדריסת היו נותנים בהם ציצית
 דרכי נועם ה דדרכיאי גוונאולא חייבה התורה בכה, הרגלים
  .ש שכתב עוד כמה טעמים לפטור''עי, כתיב

  

 ו''גיטין נ' בגמ מהא דאמרינן :השיג עליו 'ח סימן י''אור דרכי משהבו
ולא חששו ממה , בן ציצית הכסת שהיו ציציותיו נגררים אחריו

  . בכל עתשהם נפסקים
  

יש לומר דעיקר החשש הוא ד: תירץ 'ס י"סו בהגהות יד אפריםו
אבל , שנתקלים ונדרסים כל עת ברגליו, מחמת הציציות שלפניו

שהרי הם נגררים אחרי דריכת , בציציות שלאחריו ליכא חשש
הרי עיניהם לפניהם יביטו , ואי משום ההולכים אחריו, רגליו

ג כלי " הולך עהעוד כיון שהיו, ג הציצית"נוכחה שלא ידרסו ע
 המן הסתם הי, כ היו העניים באים וגוללים אותם"ואח, מילת

  .הולך רק הוא לבדו
  

,  דמרוב עשרו היה לו בגדים לאין מספר:ובאליהו זוטא תירץ
  .  לובש בגד אחרהוכל פעם הי

  

אין ,  דאם סוג בגד כזה פטור מציצית:והיד אפרים דחה זה
  . לו להחליףהבדל בין עני לעשיר שיש

  

יש להעיר עוד טעם פשוט מדוע אין חייבים להניח : מעדני אשר
כ יגרר ''א, דכיון דהם מגיעים עד הרצפה, ציצית בבגדים ארוכים

 'דא סעיף " כמןח סי"ראול ''כמו דקימ, הציצית על הרצפה וזה אסור
וכתב , יש ליזהר כשאדם לובש טלית שלא יגרור ציציותיו

  . שום ביזוי מצוהא דהוא מ"בביאור הגר
  

ד ''ישעיה י כל המגרר ציציותיו עליו הכתוב אומר :ובאגור כתב

  .'וטאטאתיה במטאטא השמד
  

והיה עקב " ל הפסוק עפרשת עקב דעת זקנים מבעלי התוספותוב
, "מצות שאדם דש בעקביו תשמעוןדאיתא במדרש  "תשמעון

כגון ל " וי,ל ומיהו יש תמהין וכי יש מצות שאדם דש בעקביו"וז
 אמנם שמעתי ,מצות ציצית שאדם גורר אחריו כמנהג העולם

וטאטאתיה במטאטא 'שכל המגרר ציציותיו עליו הכתוב אומר 
  .אלא משליכן על כתף ונוטלן ביד, 'השמד

  

משמע שאין איסור '  הקשה דבגמ'ק ד''א ס''סימן כובמגן אברהם 
רבי  'מ א''ח ע''ברכות י'  דאמרינן בגמ:שיגרר הציצית על הרצפה

הוה קשדיא , חייא ורבי יונתן הוו שקלי ואזלי בבית הקברות
כדי שלא יאמרו ,  אמר ליה רבי חייא דלייה,תכלתא דרבי יונתן

 ג"סימן כ ע''וכן נפסק בש, למחר באין אצלנו ועכשיו מחרפין אותנו
 ומשמע ,דאסור לגרור הציצית על הקברות משום לועג לרש

  .דבעלמא אין איסור
  

יונתן היו נגררות רק על הקברים שהיו ' ציות של רדהצי :ומתרץ
אבל , ולכן אסרו רק משום לועג לרש, אבל לא על הארץ, גבוהים

כיון שלא נגררו אלא על , משום ביזוי מצוה אין בכך חסרון
  .מקום גבוה

  

 על בן 'ו א''גיטין נ'  בגמ מהא דמבואר:עוד הקשה המגן אברהם
ומשמע ,  גבי כסתותציצית הכסת שהיתה ציציתו נגררת על

 וכתב לתרץ ,דאנשים אחרים היו גוררים ציציותיהם על הארץ
  .דדוקא כשגוררים בעת לבישה נחשב לביזוי מצוה

  

 שאין איסור אלא אם כן אפשר :תירץ ז''א סימן מ"ח והמשיב דבר
  .ולכן מותר, ובנדוננו מדובר שאי אפשר לו, לו להגביהו

  

ית באופן שהציצית מעדני אשר סברא זו לפטור בגד מציצ
ט מהלכות כלי ''פם '' הרמבעל ז''ברדבנגררים על הרצפה מצאנו 

ם דמעיל ''ליישב קושיית הפוסקים לדעת הרמב' המקדש הלכה ג
כיון ותירץ ד, כ מדוע לא הניחו בזה ציצית''א, היתה ארבע כנפות

דהמעיל היה ארוך עד למטה ואם היה מכניס ציצית היה נגרר 
כ ''א,  לכך לא היה מניחים ציצית בבגדי כהונהג הארץ בבזיון''ע
ה הכא במעילים ארוכים אין מניחים ציצית כדי שלא יגרר ''ה

כיון דהרצפה  ל''מדחה סברא הנז ''ג דהרדב''ואע, בבזיון
מ עצם הסברא ''מ, צפהמה בכך דהיה נגררת על הרי, נתקדשה

  .דהיכא דניגרר במקום חול אינו חייב בציצית לא נדחה
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  ?ם יש איסור להפריד את הציציות בשבת אם נסתבחוהא 

  .' ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם וגוח''ו ל''טבפרשתן 
  

  .צריך להפריד חוטי הציצית זה מזה ' סעיף ז'סימן חח ''אורל ''קימ
  

 ציצת דכתבי '' מביא בשם הארח''ק י" ס'סימן חמשנה ברורה וב

  .מידתיציותיו צפריד ידיק צ אשי תיבותר
  

 חוטי ציצית שנסתבכו זה בזה האם מותר להפרידם יש לחקור

  .בשבת או דילמא אסור
  

 שבהיות ודרך תב כה'' גן המלך אות סרסבקונט הנה בספר גנת ורדים

להפריד החוטין זה מזה לאחר גמר , הקושר הציציות בטלית

לכן נראה שאסור , לפי שנסתבכו בשעת הקשירה, עשייתם

ה  ואף על פי שאם לא יפרידם ז,להפריד חוטי הציצית בשבת

מ ראוי להחמיר שלא "מ,  אין הסיבוך פוסלם להחשב כגדילמזה

 ודמי למסיר יבלת או ,להפרידם בשבת משום דהוי כגמר מלאכה

אף על פי , קש שנסתבך בבגד בשעת אריגה שחייב משום מתקן

כ לפי דבריו ''א, כ'' עוהא נמי דכוותה, שאינו מקפיד עליו כל כך

  .ריד את הציצית אם נסתבכואסור להפ
  

 דמה שאוסר הרב גן המלך דווקא בתחילה :אבל יש לדחות

בגמר עשייה דהויא כגמר מלאכה הא לאו הכי מותר להפרידם 

  .ז''ק י''ס' ח סימן ח''כך כתב ביפה ללב אור, בשבת

  

שמעתי אומרים שבשבת  'ק ט''ס' סימן ח וכן כתב במאמר מרדכי

 והוא , שמא ינתק מהצמרה מזהאסור להפריד חוטי הציצית ז

,  הואסיק רישאדהא הוי דבר שאינו מתכוין ולאו פ, ד"טעות לפע

 וכבר , ברור שיהא כאן איסור תורהברועוד שאפילו ינתק אין הד

 שאין להפריד הציציות בשבת תבשכ, ראיתי להרב גן המלך

כשבאו מיד האומן שאז הם מעורבבים ומסובכים הרבה משום 

 ולכן , ה מותר להפרידם בשבת"דיא דבלאומשמע בה, מתקן

אם לא שנאמר מפני , איני רואה טעם למה שנהגו שלא לבדקם

נ ואם יבדקו הציציות אפשר שיפסידו "שמתאחרים לבא לבהכ

 וכן אני נוהג ,וכל זה איננו שוה לי. א"ש המג"וכמ. תפלה בצבור

  .לעיין בחוטי הציצית בשבת ולהפרידם כמו בחול
  

 יפריד הציציות ל'' כתב וז ' אות ג' במןקשר גודל סיספרו ב א"החידו

 מן גן המלך סי,ואם מסובכים קצת אסור להפרידן בשבת, תמיד

משמע שבכל אופן אסור אף אם נסתבך אחר הרבה זמן , ה''ס

  .בגמר העשייה
  

שאם נסתבכו קצת אין  'ק ח''ס' סימן ח שערי תשובהוכן כתב ב

  .להפרידם בשבת
  

סימן ' ת מנחת שלמה חלק א''ועיין בשו', ק ה''ת פרק שלישי סציצי ובהליכות שלמה

,  טלית שחוטי הציצית שבה נסתבחו ביותר זה בזה:פסק' ט

אבל לא יפריד החוטים , יתעטף בה בשבת כמו שהיא ויברך עליה

ואף דמשום מתיר קשר ליכא , זה מזה בשבת משום תיקון מנא

ע ''כמבואר בשרידן מ כיון שצריך להפ''מ, כי הסבך אין דינו כקשר

ויש בהפרדתו משום תיקון , חשוב הסכך קלקול בבגד' ק ז''ס' סימן ח

  .מנא

  איך יש מציאות שיהיה ציצית כשרים בעולם 

  ?הרי קושרים הציצית כשאינו מחויב בציצית

הנה בספר נאות דשא להגאון בעל לבושי שרד העיר דלא 

שלובשו דהרי מטילין ציצית קודם , משכחת כלל ציצית בעולם

ל דכלי ''כ לפי מה דקימ'' ואט''סימן יכמו שכתב המגן אברהם 

קופסא פטורין מציצית וכל זמן שאין לובש הטלית אין בו שום 

ורק כשלובש הוא בקום ועשה שמתחייב , חיוב לעשות ציצית

אבל כל זמן שאינו לובש הויא עשייה שלא לצורך , להטיל ציצית

כיון , לא מן העשויכ כשלובשו הויא תעשה ו''ונמצא אח

כ ''וא, דמעיקרא היה שלא לצורך והיה מחוסר מעשה הלבישה

  .לא משכח ציצית כשרים בעולם כלל
  

דעל כרחך הדבר פשוט דמעשה הטלת הציצית כיון : ומתרץ

ועושה הציצית עבור  שהוא הכנה והזמנה למעשה הלבישה

, שרוצה ללבוש הטלית הויא הכל מעשה אחד ולבושא אריכתא

 נגמר אז מעשה הטלת ציצית וכאילו אז הטילם לובשובעת ש

  . ד שהאריך נמי בהאי קושיא''ח סימן י''ת פני מבין אור''ועיין בשו, בבגד

  

 הביא 'ד אות א''סדר עבודת היום שער הגדילים והכלאים סימן ל וכן בחתן סופר

איך מהני לקשור הציצית , את הקושיא בשם הלבושי שרד

כ הויא ''א, ון דהחיוב הוא כשלובשהא כי, כשהוא אינו לבוש

  . תעשה ולא מן העשוי
  

כ ''א,  החתן סופר דכיון דאמרה תורה ועשו להם ציצית:ומתרץ

  .גילתה התורה שזה כשר בכזה אופן

 
מדוע צריך שמונה חוטים בציצית כנגד יום השמיני שאמרו 

  ?שירה על הים הרי אמרו ביום השביעי

 שמונה חוטים שבציצית מיסודו של רבי משה הדרשןי ''וברש

כנגד שמונה ימים ששהו ישראל משיצאו ממצרים עד שאמרו 

  .שירה על הים
  

י ליל שביעי ירדו לים " הרי בפרשת בשלח פרש:יש להקשות

  .כך מקשה החזקוני, בשחרית אמרו שירה
  

 דהכא מני שמנה ימים מני מיום שיצאו מגושן ונתקבצו :ומתרץ

יום שנסעו מרעמסס והתם בפרשת בשלח מני מ, לרעמסס

  .לסכות
  

ל ודבר ברור הוא שבשביעי של '' וזוכן ברבינו בחיי בפרשתן כתב

אבל באור דבריו , פסח אמרו ישראל שירה על הים ולא בשמיני

ד של "ויום י, משעה שנתן להם רשות" משיצאו ממצרים"

, לפי שהפסח הוא קדשים, שחיטת הפסח הוא בכלל זה

 ו''ט' ויקרא ז: הוא שכתוב, הלילהובקדשים אין היום הולך אחר 

אבל ללילה ראוי , "ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר"

ולפיכך כשאמרו ישראל שירה על הים היה שביעי לימי , הוא

והיא ליל , הפסח ושמיני ליציאת מצרים משעה שנתן להם רשות

  .ד שעבר"ו שהוא מיום י"ט

  

 ?כמה משא אדם יכול לשאת
 כתב שמא אדם הוא ארבעים סאה וכן ג''ג כ''י י בפרשתן''הנה רש

  .ד''סוטה ל' מבואר בגמ
  

כתב  ,ה קב לכתף"י ד"ב רש"ע' בבא מציעא פ  שבמקום אחר:יש להקשות

כך , משא אדם בינוני שלשים קב שהן חמש סאיןדהשיעור של 

   .ג''ת ויען יוסף אורח חיים סימן שי"שומקשה ב
  

  . ס"גלים לזמן הש מסתברא דנשתנה הכח מזמן המר:ומתרץ
  



  האם היה איסור למרגלים לקחת 

  ?מפירות של ארץ ישראל משום גזל

 והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי 'ג כ''יבפרשתן 

  .בכורי ענבים
  

 דלכן כתוב :א בפרשתן מביא בשם הראשונים''בדברי מהרי

ולקחתם ולא הבאתם משום דלשון והבאתם הויא משמע בעל 

ולכן אמר ולקחתם ואין קיחה אלא , ם אסור''כרחך וגזל עכו

  .בכסף
  

הרי ארץ ישראל ,  מדוע היה צריך לשלם:א''ומקשה המהרי

  .מוחזקת לנו מאבותינו
  

אבל הפירות שלהם ולכך , ג דגוף הקרקע שייך לנו'' דאע:ומתרץ

אך הא ניחא אם לקחו פירות שאינם , ציוה להם ליקח בכסף

קע כקרקע דמי והקרקע דפירות הצריכים לקר, צריכים לקרקע

וזה שכתוב ולקחתם מפרי הארץ ואין , מוחזק לנו מאבותינו

, וכי תימא הא ארץ ישראל מוחזק מאבותינו, קיחה אלא כסף

, לזה אמר והימים ימי ביכורי ענבים, ולמה לא ניקח בחינם

והויא פירות שאינם צריכים לקרקע דשייך להם על כן ולקחתם 

  .בכסף דווקא
  

הקשה איך היו רשאים ליקח  בפרשתן בתורת משה רוכן בחתם סופ

  .ם אסור''ל גזל עכו'' וקימ,הרי הויא גזל
  

 ארץ ישראל מוחזקת ט''ב קי''בל '' כיון דקימ:ומתרץ החתם סופר

  .וזה שאמר והתחזקתם, לכן לא הויא גזל, לנו מאבותינו
  

' לפי מה שכתבו התוס,  דאכתי קשה:אך מקשה החתם סופר

  . דיש לגוי חלק במה שזרע'מ א''ג ע''ראש השנה י
  

דמשה רבינו קסבר דמיד יבאו לארץ ישראל ויקנו בם : ומתרץ

והויא בכלל ואכלת שלל , ומה שזרעו רחמנא אפקריא, הפירות

  .אויביך
  

 כתב דהיתר היתר של הוראת שעה להביא :ובאילת השחר

  .לכן לא היה חשש גזל, הפירות

  

   איך למדים שיעורים מפירות ארץ ישראל

  ?שהם גדולים ביותר משאר פירות

  '  וישאהו במוט בשנים וגוג''ג כ''יבפרשתן 
  

כתב והנה זה לי שנים  א"י קפ"ח סוס"ראו ת חתם סופר"בשוהנה 

 חטים ההלא ברכתן של ישראל הי, רבות עמדתי על החקירה

 ומסתמא כל הפירות א"ג ע"תענית כככליות ועדשים כדינרי זהב 

,  אפרקסא כאילפס וקטופי כעיגליא"ב ע"ת קיכתובו' בגמועיין , ככה

, דילפינן דלשיעורא נאמרה', כ קרא דארץ חטה ושעורה וכו"וא

ואיך נשער בזתים של , והרי קרא מיירי בפירות של ארץ ישראל

 ובלאו הכי נמי דוחק גדול לומר , שהיו גדולים מאודרץ ישראלא

שער שהיו הבית דין צריכים להביא פירות ממדינות נכריות ל

וגם הקרא אינו , בהם שיעור תורת משפט אלקי הארץ הקדושה

  הי וברכותי"דהרי מיירי בפירות של א, סובל
  

דכשם שהיו , ל"ד בישוב קושיא הנ"וכעת נלענל '' וז:ומתרץ

כך היו גידולי האנשים לבריאות גופם ,  משונים לטובההפירותי

  .  דידהושיעור אכילה דידהו בזית' ואם כן הי, באופן טוב ונאות

  מטעמי אשר

  ציציתבעניני 

  ע''שלח תש? האם מותר לקשור חוטי ציצית בבית הכסא 
  ו''שלח תשס? האם מותר לקשור ציצית בלילה 

  ח''שלח תשס? האם נשים כשירות לקשור ציצית 

נותן , איך מותר לאב לתת ציצית לקטן הא כיון דאין לקטן כוונה

ורה דציצית בלא כונה לדעת המשנה בר, האב לקטן איסור בידים

  ח''שלח תשס ?כנפות בלא ציצית ' הויא כלובש ד

מדוע מי שנקרע לו הציצית בשבת אסור להטיל ציצית הא יכול 

  ח''שלח תשס? לקשרו עד מוצאי שבת 

  ח''שלח תשס? האם בשבת מותר להלביש כלאים בציצית 

  ח''שלח תשס? האם מותר לתפור הציצית בתוך הכנפות לצורך כביסה 

  ו''כי תצא תשס? אם לאב מותר להלביש לבו כלאים בציצית ה

  ח''תצוה תשס? מדוע בבגדי כהונה לא היה ציצית 

  ח''שלח תשס? האם מותר לנגב את המשקפיים בטלית 

  ב''שלח תשע? האם מותר להוריד ציצית מבגד כדי להתלמד איך לעשות ציצית 

  ב''שלח תשע? מדוע אשה ועבד חייבים בציצית הרי הבגד אינו שלהם

  

  
  

  מדור משיב כהלכה
  ברוקליןא "י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"מדור זה נודב ונערך ע

 האם עובר בזה רק המסתכל בערוה או גם מי שמחפש ,באיסור דלא תתורו. א
בעיניו לראות דבר איסור ולא ראה יעבור דעיניו תרו אחר עיניו למצוא 

  .דבר ערוה

שמקומות , )ז"ה סק"ע' סי( הליכה במקומות הפרוצים כתב המשנה ברורה. ב
כ "ע א"ומעתה צ, המכוסין באשה אף ראיה בעלמא בלא הסתכלות אסורה

בערים שיש בהם נשים רבות שאינן , ת לרחובה של עיראיך אפשר לצא
כ הרי זה "וא, ומגלות מגופן אף במקומות המכוסין, שומרי תורה ומצוות

  . שיראה לנשים הללו שמגלות את מקומות המכוסין, פסיק רישא

לשם שמים נתכוין מבואר דמקושש במדרש  .מקושש לשם שמים נתכוין. ג
עליהן שלא ליכנס לארץ ממעשה מרגלים שהיו אומרים ישראל כיון שנגזר 

ע "וצ, שוב אין מחויבין במצות עמד וחילל שבת כדי שיהרג ויראו אחרים
וביאור המפרשים שגם מלאכה לא הייתה כאן כי , איך הותר לו לחלל שבת

כ באמת איך אפשר להרוג כל מחלל "ע א"וצ, צ לגופה"ל מלאכה שאי"הו
ובפרט קשה ,  הייתה צריכה לגופהבאופן שאיננו יודעים אם המלאכה, שבת

  .ה ידע שהמלאכה הייתה צריכה לגופה"והקב' י ה"כאן הרי הרגוהו עפ

א "ה וי"סעיף ד ד' ח סימן ס"הביאור הלכה או .ללבוש ציצית בבית מרחץ. ד
כתב שמי שלובש ציצית ולא מכוון לשם מצוה הרי זה ביטל מצות ציצית 

 המרחץ שאסור להרהר בו ע כיצד אפשר ללבוש ציצית בבית"ז יל"לפ
כתב שאסור לתקוע בשופר ' ח ב"ל בסימן תקפ"בדברי תורה הרי הביה

, ת"ח המצוה נחשבת להרהור בד"במקום מטונף משום שכונתו לצאת יד
  .ע"וכשילבוש הציצית בלא כונה מבטל המ

  ? מתי מפרישים חלה מעוף עם ברכה:חידה .ה
- ----- ------ --------- ----- ------ ------------- ----- ------ --------  

 כללי השתתפות
אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנס להגרלה , כל תשובה נכונה. 1

  . 1000₪על סך 
כך , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

  .שכל מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
הזוכה ייבדקו , חודש תערך הגרלה בין כל השולחיםבראש , כל חודש. 3

  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות, תשובותיו
  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

-057לברורים ופרטים נוספים בטלפון [ meir.s1000@gmail.com או במייל 0775558617

כ נא לציין בתחילת המכתב "כמו. נא לציין שם וטלפון על התשובות] 3154010
  .על כמה שאלות השיבו

להקפיד על כתב ברור , בפקס, השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים   
-.  כתב לא ברור לא יכנס להגרלה.וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס

י לספר "יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה ייכנס בעזה
  .נ"שיצא לאור בעתיד בל

 ח תמוז"תשובות ניתן לשלוח עד ר
 



äðåäë éãâá ìù íéòåø÷ íéñðëîî äøåðîì úåìéúô úåùòì øùôà íàä 
 ìàøùé úøàôúá áúëù äî ìò ãîç éãùä íùá íúù÷äù äîä ÷øô äëåñ ïéëé 'â äðùî '

àùî úåìéúô íäá úåùòì äøåðîì ãåáë êøã ïðéà åìáù íééñðëîã''íéãâá øàù ë ,
 äù÷ã ïðéøîàãîëìä ìéìçä ÷øô éîìùåøéáâ ä ' úåøðä úà ïé÷éìãî åéä ìåãâ ïäë éñðëî éàìáî

íéðôáù ,ãåáë ïåøñç íðéàå úåìéúôì íä íééåàø íééñðëî íâã ïðéæç.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 
õøúì äàøð ,åéçàî ìåãâä ïäëäå ïðéùøãã ìåãâ ïäë éðàùã , ùåøéô åéçà ìùî åäìãâ

ì ïúåð ãçà ìëãïåîî å ,à'' íééñðëîä íò ùîúùä åìéôàå úåøéùò íå÷îá úåéðò ïéà ë
íéùãç äð÷ øáë èòî ,à'' àéåä àì èòî ÷ø íéîòô äáøä íäá ùîúùð àìã ïåéë ë

ñåàî ,àùî'' àì ïëìå éôè éñéàî íéîòô äáøä íäá ùîúùäã èåéãä ïäë éãâá ë
äáàåùä úéá úçîùá õåçá ÷ø íéðôá ïé÷éìãî .  

  
ëì êéøö äéä òåãî äøåúä úà åìá÷éù ìàøùé íò ìò úåô  

òîùðå äùòð íðåöøî åøîà éøä 
îâá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî 'ô úáù''ò ç'' à äôë äøåú ïúî úòùáã

á÷ä''áèåî äøåúä úà íéìá÷î íúà íà íäì øîàå úéâéâë øää úà íäéìò ä , íàå
íëúøåá÷ àäú íù åàì , ìò úåôëì êéøö äéä òåãî úåù÷äì ùéã åìá÷éù ìàøùé íò

äøåúä úà ,òîùðå äùòð íðåöøî åøîà éøä ,íéðôåà äòáùá íúöøúå.  
  

õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâäèéìù "à çî ÷øá éðá"êãåà éðà íâ àìôðä ñ  
á äðùä òåîùì éúéëæ äðä ' íéöåøéúëî"åîãà ÷"èéìù óéðùèòø÷î ø" à

úåáåçø, úåòåáù ìéìá øåäèä åðçìùá ,á õøéúù 'íéöåøéú ,à(ò " íòåðä ùøéôù äî ô
òéæ êìîéìà"à ,æç øîàî"äîùì àìù úååöîå äøåúá íãà ÷åñòé íìåòì ì , êåúîù

äîùì àá äîùì àìù ,äù÷ù  íàù"íìåòì" ,àìù ÷åñòé äîùì ,äîùìì òéâé éúî ,
äîùì ãåîéìá òéâäì äöøé íàù õøéúå ,äöéä åì òéøôé"ãàî ø , íéìéçúî íòô ìë ïëì

äîùì àìù ãåîìì ,êåúîå äîùìì òéâî åãåîéì òöîàá äîùì àìùä , ùøéô äæ éôìå
åîãàä"èéìù ø"àá÷ä äàøù "òîùðå äùòð ãéî ìàøùé åøîàù ä , øáâúéù äöø àìå

äöéä íäéìò"äàìôð äâøã äæë íäéìò åìáé÷ù íäì òéøôäì øúåéá ø , íäéìò äôë ïëì
úéâéâë øää ,äîùì àìù åîë äæ äúòå ,çú åúåîé àìù éãë äøåúä íéîéé÷îùøää ú ,
äöéä äëëå"àì ø úååöîä íåé÷ì òéøôäì éàãî øúåé íäéìò øáâúé ,á(  õøéú ãåò

åðò òîùðå äùòðù  äâøã éìòá åéäù ìàøùé ,ïåîä øàùå  øää úééôëì åëøöåä íò
úéâéâë.  

  

 áøäïäë ãåãèéìù ''à  íäøáà øåàî ììåë-éèéñ å÷éñëî   
ã ïééöì ùéøäîä"àìôð ïôåàá ùøôî äøåúä ìò åùåøéôá ì ,äúéä éàãåù óàã  äìòî

äîá äîåöò áåèä íðåöøî äøåúä úà åìáé÷ ìàøùéù, î ìáà"á÷ä î"äöø ä  òéãåäì
íäì ,äìá÷ì íéöåø åéä àì åìéàù åáùçé àìù ,äéä íãéá ïúéð úåùøä àìà  äáåç

äøåúä úà ìá÷ì íäéìò úìèåî äøåîâ ,åðéîé êøåàå åðééç àéäù ,íìåòäå åìåë  äéä
úà åìáé÷ ìàøùéù ãò óôåøäøåúä  äæ úà åòãé íäù áåùç äéäå ,ä äøåúäùàå úéðåéç 

úéáåéçå.  
  

á÷äì øúåî äéä êéà''àúééøåàã øåñéà äæ éøä äøåú ïúîá øä øå÷òì ä  
îâá øàåáîã ïåéë øôåñ íúçä íùá íúù÷äù äî 'ô úáù'' åëìã''äøåú äðúéð úáùá ò ,

à''á÷äì øúåî äéä êéà ë''åñéà äæ éøä äøåú ïúîá øä úà øå÷òì äàúééøåàã ø , åîë
îâá øàåáîã 'ò úáù''ò â''á î'  íåùî áééç úéáá äìèðå úéùåùáâ åì äúéä úùù áø øîà

äðåá ,ùøåç íåùî áééç äãùá ,îâá àúéà éøäå' à ÷øô äðùä ùàø éîìùåøé'ð óã ''á øåè æ'ä " â

á÷äù''à äøåúä úà øîåù ä''úáùá øää úà ø÷ò êéà ë ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

äøä''åé âèéìù ïàîëééè ìà'' àâøåáñîàéìéåå øàîèàñ  
ñåúáã õøúì äàøð 'ô úáù''ò ç''à î 'òà úéâéâë øää úééôëä êéøö äéä ïëìã åöøú'' â

òîùðå äùòð øáë åøîàã ,åëå åøæçé äìåãâä ùàä åàøùë àîùã ,'îâá àúéà ïëå 'ò''â æ '

ò''à î  'á÷ä äðúä éàðúã"æçî éðà äøåúä úà íéìá÷î ìàøùé ïéà íà ä íìåòä úà øé
åëå åäáå åäåúì ,'à"ùîî ùôð çå÷éô ååä ë ,øúåî äéä ïëì.  

  

éøôâ ïúðåé áøä èéìù'' àäåå÷ú çúô  
 åäåúì øæåç íìåòä äøåúä úà åìá÷é àì íàù ïåéë ùôð çå÷ô àåäù õøúì äàøð

ùîëå"îâá ë 'ò"â æ 'äøåúä åøîùù øîàð úåáàä ìò íâã øîåì ùé ãåòå , øåàä áúëå
øù íå÷îáù íééçäïåëðì åà ,ùî ìò åøáò"äøåúá ë ,á àùð á÷òéù åîëå 'úåéçà ,àå" ë

é"á÷äã ì"â ä"êë âäåð ë.  
 

åàîèð óñåé úåîöò åàùðù íúåà ÷øå åàîèð àì íéèáùä úåîöò åàùðù åìà òåãî  
îâá áåúëã àä ìò íúù÷äù äî 'ë äëåñ'' ä ïáø÷ úà úåùòì íéìåëé åéä àìù íéàîèäã

ïåùàø çñô ,øà åàùðù åìà åéäóñåé ìù åðå , åàùðù íúåà à÷ååã òåãî úåù÷äì ùéã
ïåùàø çñô úåùòì åìëé àìå åàîèð óñåé ìù åðåøà ,îâá øàåáî éøä ' ÷øô óåñ äèåñ éîìùåøé

à 'åîò åèáù ùàø úåîöò äìòä èáù ìëù ,àå'' óñåé ìù åðåøà éàùåð ÷ø åìàù òåãî ë
çñô ïáø÷ åáéø÷é êéà äùî úà ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù ïòöèåî éìúôð â'' àæðàö ììåë ÷øá éðá  
ò õøúì äàøð''á àúéàã äî ô äîëç êùîá àúéà äðäã òøâð äîì ÷åñôä ìòîâ ' íéçáæ

ì'' á íéáæ åùòðù íéúî éàîè øåáöã ,íù ïééåòé éàäì äéåçã éàäì äéåçãå ìéàåä, 
åä úåôñåúì ïéùåãé÷''æò ''îá 'ã "ìéàåä ä åáúë øáãîá çñô åùò àìù äîã íéìøò åéäù íåùî ,

çñôä úééùòî íúåà äáëéò øáãîá íéãìåðä íéøëæ úìéîã øîåì êçøë ìòå, å ìéàåä
øåáéãä éô ìò úåìøòá çñô úééùòì äøúåäå ,äàîåèá çñô úåùòì éîð úøúåî àäú, 

íéìøò åéä àì íééåìäù ÷øå , éøôñá ùøåôîë øáãîá åìî íä éëñ à÷ñéô êúåìòäá''æ  " éë
 êúéøáå êúøîà åøîùåøåöðé "ì íéøáã''è â' äìéî úéøá åæ, úåìøò äøúåä àì ïë íàå 

íìöà , åìàù ïëìå"òøâð äîì " åðçðà íéìåîù íåùî åèà"áéø÷äî òøâð ,  éúà äæ éôìå
øéôù ,ìåîì íéøëæ íäì åéä ïåøàä éàùåðã øîåì ùé íéèáù øàùã ,ëòå''á÷ä øîà æ'' ä

äàîåè äøúåä úåìøò äøúåäå ìéàåäå áéø÷äì ,àùî''ë àìå íéøëæä åìîù éåì èáù 
úåðòèá åìàá ïëìå äàîåèä äøúåä àì úåìøòä äøúåä.  

 

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
 ÷ø øñàð ìàøùé éðáìã úåø÷é øåà øôñ íùá ïåùîù úøåáâ øôñá õøéúù äî ïééöì ùé

úåàîåè øàù àìå òâî úàîåè ,ëúîî äéä óñåé ìù åðåøàã ùøãîá àúéà óñåéáå ú
ú ìù ïåøà åùò íéôùëîäå íéîåèøçäã" äòøôì åøîàå ñåìéðä êåúì åðúðå íéøëéë ÷

úàöì åìëåé àì íúåà åàöîé àì íà óñåé úåîöò íìåòì åæ äîåà àöú àìù êðåöø ,
îâá àúéàå 'ììçë àåä éøä áøçã áøç ììçá ,àå" úîá åòâðë éåä åðåøàá åòâðùë ë

óñåé ìù åðåøàá à÷åã äàîåè äéä ïëìå åîöò.  
 

äøä''èéìù éøåøã äùî íééç â'' àáéðåô ììåë''÷øá éðá æ  
õøúì äàøð ,ò åç÷ì íéèáùä øàù úåîöòã'' çñôä úééùòî íéøåèô êë ïéáù íéðè÷ é

ò úç÷ì åìëé àì óñåé úåîöò úà ÷øå'' úà íúéìòäå íòéáùä àåäù ïåéë íéðè÷ é
åëå éúåîöò 'àå''ò à÷ååã êéøöå åúåìòäì ìàøùé éðá ìò ìéèä ë'' íéòáùåîä íéìåãâ é

íéðè÷ òéáùäì øùôà éàã äàøðã ,àù åîë'' ïë ìòù ãìåð àì ïééãòù éî òéáùäì à
 íéøöî úàéöé ïîæá íéìåãâä ìàøùé éðá åàöîðå íäéðáì åòáùéù òéáùäì êøöåä

åúàùì ìèåî äéä íäéìòå íéòáùåî.  

  
ç úåëìä ùåøãì áåéç ùéù âç ìëá åîë úáù úåëìä ùåøãì áåéç ùé úáùá íàäâ  

 ùåøãì áåéç ùéù âç ìëá åîë úáù úåëìä ùåøãì áåéç ùé úáùá íàä íúðãù äî
âç úåëìä.  

  

èéìù áåù ïåìåáæ áøä''à  
æå áúë ìä÷éå úùøô ïúðåäé éøáãáã ïééöì äàøð'' äøåúä ìëá ùøãîá äùî ìä÷éå ì

á÷ä øîàù êì øîåì ïàë àìà ìä÷éå øîàðù åðéöî àì'' úåìéä÷ êì äùò äùîì ä
ìä íäì ùåøãå ïéìàåù åéäéù ìàøùéì íäì ï÷éú äùî åøîà ïàëî úáùá úáù úåë

úøöòá úøöò úåëìä âçá âç úåëìä çñôá çñô úåëìäá ïéùøåãå , íéùøôîä åùøéôå
 êëìå úáùá äéäã éàãå àìà úåøöåöçá ìàøùéì äùî ìéä÷äù åðéöî àìã ìéàåäã

úáù úåëìä íäì ùøåãå íéîé úùù íäì äåéö.  
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