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dbdcmhyhm_wqhx
100% real hair from India

dbdcm_`dokxhmwcwqhxcm

100% of our Remy quality raw hair comes from India.
Perfect hair extensions require high-quality strands of real hair. Great
Lengths therefore only uses top quality raw hair – with cuticles intact and
manually selected to have the same direction.
European hair is typically only available in very small quantities. In addition,
it’s usually been chemically treated and is therefore not suitable for highquality extensions.
African or Chinese hair does not match the texture of European hair.
Due to the same genetic ancestry, Indian hair best matches the basic
texture of European hair. We therefore only obtain our raw hair from India.

dokxwqhxcydspdykymkxdmydjh_`wqhx
ccd`aydjh_`hyhm_wqhxxwdb
hydjh_hjchmkdawqhx`yxmyxmpgaokghhwanjk
bhf_ndhj`lhwbdpmclhw`dfmlhxvxvclqxhx
ydhwqemydhdmj`lhhvhkkjnsd_`h_sdwh_wqhx
lhhmhjlhwmdf`ksdgmj"b`_dcrpdo`wydh`
ccd`acmw`ydspdyklh_ymdoh_j"b`njk

h_sdwh_wqhxkxcwdgpvgcy_l_dydoh_hohpdh_vhws_wqhx
wqhxkdkxcwdgpvg`ddydjh_`wydh`cmdbcdwydh`lh_ymc_dchbdccwqhxchgoacwxvcdndhmbckka`
dbdcmvwdokxhmkdacwqhxcy_lhahxmdo_njkh_sdwh_c
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S. Lalitha
°®°¯¹½´¹
lhmwyo wx_ lhhbdc lhxbvmm lc ydwqxc kj kx ydwdvm wvd`` ndbox hsj cbdy` ikx khhmc y_ dok`hv
ho_dwshpdwh_khew`wqhxnh_cohbmch`fwkj`lhuhsmdlhxbvmmlhodvlho_duhcyhybcwgmklyodm_k
yhddylhmxlcdlhkvhmhjlqhbdccwqhxcy_lhb`qmlchkdaodmd_
´¼°Ã´«·´±Ã¬Ã½´Äº´«
ydodxydohbmkxwqhx

LAGAH EXPORTS
Å´®°¯¯¯Ã¬²¯·¯»¹
ÅÃ¬²·¯»¹
/$*$+(;32576
/$*$+(;32576
´«·´±Ã¬¶´®°¯Ã½´ÄÃ¶°¹¯
·´±Ã¬¬

h_khew`dhbdcwqhxkxlho_duhdlhkh`dmlhowuhdofo_
dbdcmhxdo_wqhxym_`lkdjd lvwmdydjh_bum
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hbdc wqhx kx cwhb_ ydmj hohq baok hyh_wd nhp` hyhhc codwf_k"
dyd_dphojcd"hkdaodm"cecwqhxk_wvkdghkfclckqsm`dhk_ohawd_
yqjlcxhkdwm_lccelqbfhdhkdaodmwqhxkxlhgvhglqydehw_`
gvhglq"wxj_wvoxcmlhbdchk"ksmgcm_k"wqhxmyd_slhxdq
dkd_wvx
dk
dwvx hbdcc wqhxc y_ dfvk bfh` kdjc d``wqx hyh_wd "ydwxj
d_wvc_wojydwxjkxlhgvhglqwxjwqhxwdy`dyd_dohjcdhkdaodm
"fhaxmcy_qhawckd_lhbdchcy_qhawckhbjhkdaodmlx`wqhxk

mk balaji R2R exsport

INDIAN REMY HAIR

Aug 18 (2 days
ago)

to me
Greetings
Received your email with thanks and noted the content there in .
As far as our knowledge all hair exported from india Only very few quantity has been exported from other
country for example 95% indian temple hair 5% others
Each country has their own way of processing depending upon their customer request so they will re process it
and re label as per their market expects
Thank you
mk balaji

wqhxbd_mgqmxhdbdcm_udhmwqhxckjdokqdbhxcmjbq
lhxbvmcm qham  _madbk ydwf_ ydohbmm qhamx
y_b`qkckxmiwbxhcohbmkjkydwf_ydohbmmd
y_xbfmlhb`qmlcxijydfdvkcyxhwb`hdkywqxc
vdx`ydxhwbcs"qyhddylhvh`bmdwqhxc



~
~ Vince Selva IndoHair.Com
`dwcsh_mhyd_lhk_dxlhxo_ydyhfxdyd_odcyhhddwchhxqy`wkdbhbw_hkhmkakamb`dqmd_hmkdawqhx
d`xdbdcm_dcwqhxkxydhwfpmydhdmjnaw_mxlkdq`bhfhcldvmc"ldhclh_`wqhxchspdydyd_swd`qwqhxc
ksmgklhmwdylhxoj
kawchkdqnmlohf`nyhocwqhxkxwdpfmnh_dkxlhfhaxmkdxbvmknsdb_udhhkjkj`_xmkisccecwqhxckj
lhksmgc
yhxsdfcvsp_xhlhhbdcclhxbvmkxdvh`dquhcckjkjgdxscelho_duhktdf`h`mdsewjmklhksmgmcwd`q
wh`pwhfmcdcd`aquhcd`ydovkwydh`hodhaccelh_odghpwd`qlduqxdvh`xhlkdqkdwqhxch`hwvmkxyhvoq
y_elqbdqdxbkao`cheodboh__madbkdbdc`ck_clhhvoqcdmjwqhxlhfkamclkdqch`fw`lhxbvmcmjloxh
dbdckc_ddxc`ydwhqeck_ydohbm
ydwf_ydhddycmwm`lhahdymlcddbdcmwqhxluq`lkdjhy_hp_wqhxd_hsdwh_wqhxahhdymxwqhxc

Å´½°ÁÂ¹¯¯½®¯
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`dvqkhbjd_qhamwqhxccsh_myqbkhwxs_hyk`cehv`ed_wqhxdho_dwswqhxh_khew`wqhxhkdaodmwqhxydkkdj
wqhxckxc_wmcy_dhq`gcc_wmcy_yddpckydmbvymbd`hqydvhojgxhxe_mwqhxckjkxwdvmcwf_
kka` hbdcc xbvmcm ydmduq ydhdmj` ckx wqhxc y_ codv ldhj yd_s kx wydh` ckdbac yhowuhc _hcx nhp
chhxqy`lhwvxc`wcxhd`wdqmkdbarpjdbdcm`dwhskqqhamcsdwh_mxjwoxwqhxdkhs_qsx`cvsp_c
d
wqhxcxcoqg`lhbdchlhvpqhxo_klyd_lhwjdme_dhbdcwqhxlhxjdwxpk
ao_pdk`lhxo_whjmyhxh_ho_
ydh_sdwh_yduw_mqhamdwxj

cmwdocdewqucc`wmkhkxcw`fcykjkjy`dgkchccenjxdbdcmwqhxcwdvmkqwvxkhkduqhdkhs_lhxo_
ce`vkfyfvk`wpmho_droq`
khqhwdvmkdjsclhksmgclhbdcclhksmgcmqhamlkdqch`fw`wjmocwqhxcmhj_hchkxyhqduvmccqbc
wydh`whxqchbdccxbvmc_dchg_sdwhgwqhxkxwydh`
iwd_cymfmncdydjh_cymfmnchsdwh_cndoapcwd`qwydh`f`dxmk`xfohbdccwqhxc
ydvwpmdydsgdxlclhq`ud_ydo`kclhkvhmhjldx`ydxmyxm_knchydwqx`ydwhpm`ydksgmydhbdclhxo
y_ydjhw_mkkjiwb`lcwqhxcyoeckpdvdvnmx`ydxmyxmdlchydq`u_`ydduvcy_ydkpkpmwhbydyd_
nchydwqx
lhwudmkxnddamwuhhkd_ydspdyc_swd`qcsdwh_d_nhpkdyd_lhfkdxkkjiwb`lcwqhxxjdwfdvkxwf_k
kdecbd`qfjydhdhomdhmcy_xhlxxndhjnhp_dcwydh`hwkdsdscbqhcwqhxcyhhxqyhbhkqlhxwboclhwf_
bd_midmo_dclhohpclhowuhc`dwlqndm_clwdayhodmcydmj`d
ck_jjlhomdpm_klcddbdc`dwdvmyd_s`ldhjxmxmcwqhx`dw
lh_`clhw`bcy_xhabckhoduw`ldhpk
whc`wqhxccjwqhxlhq`uckjy_kkdjcehbdcwqhxdwdvmlkdq`lb_cwqhxkjm
xh
vspkykdjhcy_xhgkfc`dbdcklhxondhkhmkqmvwljdymlb_ho`bw_hkhmjkxchhpdkjd_lq
yhmkdqcmw`lb_wqhx

kkdjcedlckxdmjaydm`hbdccwqhxcy_xbfmydahhymyd`wydohbmnjkwqhxcyhhxqy`ncxkjydovynh_
lh`wbdqdcoh_wvd_cheodboh_chkgh_chekmch`hkd`nhpdwskhew`csdwh_chpdw
qhamhwdvmcwqhxccsh_mwspk
wqhxcy_xhawckiwbldxnh_qhachwdvmcwqhxccsh_wspkkdjh_kcfmdmr_b`dqmw`jwqhxcxwf_k
dwdvmy__bddkd

y_lhahhymxdk_jjlhqdbhlcfdvhsldxd`nh_xvdx`lhkqdslhohpclhowuhcnhp`ydb`dqmyd_sc`dw
lhksmgc
wqhxchjbdxfkihwunhpkhmkdawqhxfkdxxfdvkhbdcxbvmwqhxkxcmduqydmjcodvnhpcmwm`lchwudm
hbdcwqhxlq`wdqm_dcxjwdefkhdxq

 ~~  > 
idfha`coq_dc"cohbmceh_kx"wydh`f`dxmcwqhxcdcmlh_vhws_kwqhxywjdmc`"cw_`yd_sydofkq`hyk_xxj
idfha`coq_dcd"cohbmceh_kx"wydh`f`dxmcwqhxcdcm-lh_vhws_kwqhxywjdmcyd_sydofkq`hyk_xxj
qbdhhmbf_ldvmmkjchyqbk`dyjklhudwlcxcmlh`ydjlyplccohbm`hdky_kce"cohbm"ndxkcce`
k`_khew`m_dcxldxwxhodksadpcehydjh_hjcwqhxcldhckxmkb`k`ydjh_chskqwjdmho_dnhm_xh_ho_
"w`bdyd_kjccohbm`hdky_kce
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bfh`dwsdchekmkhew`yhhpdkjd_kjmnwqx  ~~
 ~
lhwjdmxlhxo_xyd`xdfnhhbqlhxocwd`huny_d
lck xh lhjdmo lhwhfm` h_khew` wqhx _wvox cm
    
cx_ kx x_wm qhacx hyhm_ hmw wqhx
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¯±
¯¶¶
ce`lhvsvsmbd_mdofo_"yh_khew`
°Å´¹
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lohf`wqhxljknyhoddohqgxdfhjdy
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SHI

IHS
dbohc hohm_m lc lhbdcc”  ~  ~
khk_k hyb n`wv `hwvck hbj lwqx y_ lheeda wx_ ~ IHS
lc lhohpcd lhbd`mv lhekmc `dwx bdq` lckx        
njk yhyb lcku_chdumcoh_wqhxyehealhgphcbd`   ~
>?
>?
~
xdvh`cy_vspkdkjdhdk_cydohbmcxiwbldxnh_
yhmd_k wqhx yd`wy hohhs_m h>q hmkdqc
        
y_ydjhw_mdwsdkhew`mlhxoxbdq`dejx ¸´Ä»¯ Ã°¬´Á ºÅ«°  IHS
º´´®½
kx `w wspm dkhs_d dyd_ ydfsgmd nwqx Å°¬Ä°²
~
¸´Ã¶°¹Ä
¸´Ä»«Ä
ydspdy`ymuq`ydxmyxmydh_khew`lhxo
Ã½´Ä «ÃÂ»Ä ¯¹ IHS:INDIAN
y_wdjmyxhmnc`dhchl_njkydhbdcwqhx ¸´Ã´²¹¬´«·´±Ã¬
 ~~~ HAIR SHOP
"whbobd_mchchceckxcwqhx ¸¯· Ä´ ¸´¶°¹»
   ~ 
  ~   ~
~

khew`x cb`dqc y_ yqbh l_c ym_`
lh_`hhm cvhwm_ ldwb` ydohbm cmj bdqd
" nhpmd dbdcm ‘hmkda’ hxdo_ wqhx c`wc
   ~   ~
 

´Å´¹« ´¹Ã Ã½´Ä
·Ä Ä«Ã¹ ½´¯Ä
"Å´«·´±Ã¬ ¯Ä«
®°«¹
°»²»«
¯±¬¸´Â¿Â¿¹
 °»´½³Ä °²´¶°Å
Ã½´Ä ¸¶· ºÅ´»°
¸»´²¬

kxydodgkhew``hxdo_wqhxkw`dacxdvh`ckka`
cwvmdmjcoxkjdbdcmcohbmklhfw`dmhxdo_wqhx
hddx` dbdcm hxdo_ wqhx ndg wx_j ` cwvx
hmd_koh`ccsdqycbx`pjmchbhkqpsyo 
dkd_sn_p`
lhum_m dxq hxdo_ wqhx hwfdp ydodwf_c lhox`
h_khew` wdy` hohpd hbdc wqhx whypck hbj lhh_khq
>lhadpbdqdhehkmh`dws

®°½°·´±Ã¬·°®°¯Ã½´ÄÅ°²Ã¬¯º´»½¬Å¶Ã½¹¯´®´¬Å°«Á¹»¯Å°¬Ã¯Å°¬Å¶¯µ°Å¹Å²«

~ ~ ~ ~ > ? 


ce lkdq` hmwc wqhxcm 
gdxs cb`dq y_e  dbdc` lhksmgcm
 djd chekm dws khew` ydohbmc w_x` 
dohm_y k_ nwqx y_ ydeeda _k lhxoc
lhvhmhak
lhxo wydh xh b`k dbdc` gdxs nd`xf
y_ yd`hwvmd dbohc` ydohm_mx ydhbohc
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nmlh`wk`_lhqbdhlhgqm
ydqhsdmc ydjdw_c ydwqxc
ydhovfxd ydhomadb hx_w kq
lkdq`wqhxkxwydh`ckdbacyho_duhcdbdcmydqham
yw`fmqham cec lhxoc yvdxy _xdm khew``
coxhoskcmvdcxco_w_smcw`f`bhwg
_`hhkwydh`ckdbacyh_khew`ccw`fc_hc`bhwg
 idy` comec vspk ykadpmd dbdcm hmkda wqhx
khew`hvkfkjkydqx
ldwb` ydohbm w_xk la wqhx yvddxm cw`fc
cvhws_dcsdwh_cvhwm_
wqhxc lhkvhmhj` ksdg _k wqhxcx ijk rpdo`
d_hkavkfqham_dcbd_midw_kkjiwb`_dchbdcc
ydxhwbckqlkxdmnsd_`codqdlhvdmqlhkykylq
h_khew`cvdxckx



_dwvkhykfycxj”:~ 
wdmxh‘ch_ddhywm_hybfsj>jck_clhohhoqcy_
csh_myqbdh_kho_hkxyh`cidy`cey_cvhefmho_
d_d` lck hywm_ hyh_wx wspmk hywxvyc qhac ce
cyd_dswxyhkxc_scy_dfvy
wqhxcececwqhxckjxydhckkdjh_kcendhahcchsk
xhxxdvh`ckjydhckkdjh_kceikywmd_ho_khew`m
ydhckkdjh_kcexhxydmjijkj
khew``hywaho_
Å°´¯· ·°¶´ «· ¯± º°´´¯¯ ´¿·
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hyh_w _k lkdqm Ã½´Ä
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wqhx  dcxhmx «·
¯± µ· ÅÃ¹°« ´»« ·´±Ã¬¹
Ä°Â´¬¯ ·¶ Å°´¯· ·°¶´
lkdqm wdeak Ä´Ä¸·°½¹Ã°±·
·°¶´ «· ¯± Ä´Ä Å°¹¶ µ¶ ·¶
hkd_ ydhck kdjh
Å°´¯·
ydkdbac ydwhhq` «· ·¶¯±¸¯·ÄÃ½´Ä¯
¸·°½¹ ·´±Ã¬¬ ´ÅÃ ´»«
Ã½´Ä  °¯Ä´¹Ä ´Å´«Ã
Å«¯¹¸¯·Ä¯°°«¯
kdjh _k ce k`_ Ã°±·
¸·°½¹
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celaydhckkdjh
wqhxcqbdh_kxhmkhew``xkka`lhhoqbd_mlhxo_vw
dhchlcxy`xdfy_cmlckxcdd_ackjcelckx
hbjbq_klc""wdjmkdlckxwqhxcy_wdeakydojdm
_kcek`_njxhxydmdvmxhxydhckkdjhydhoqij
>ldhcxhxxdvh`ckqydoqkkdjh
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h_khew`
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dwdvmx wqhx _dc domm kdba vkfx >h_khew`”
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yhhkqklwavdx`wqhxcwdpfmdvphpowskhahw`bk
ydoqkyoxkbqcwgmxh`bhwg`dok”lhwhfmc
wqhxchwhfmy_khedckdwqhxkvdx``wcwdpfmckq
>wydhxhaokdyd_idsckij`didw_c

hmdhmdh nsd_`d `ghc ydksgm ydhbdcc lhxoc
ydfsklhhfmulhwudmlqdyd_ydsgdxncnchydwqx`
y_lhwamclhomxlqysvwvcy_ydpqmdqd`x`lqs
wqhxyfhmu
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 ndqax cho_mk cjsc  wqhx cam wqhx yjw_c”
kx lqgc cw`fc kcom kha dvphpows wm_ >khew``
csbqc xh ldwb`tw_c hwde_ nh` coyxm lh_khew`c
kdbacydwhjmcfsofwemndsu`kdkudvkfidw_wqhxk
kykdymd_hq`gkykdymwqhxwdfxwqhx_dcwydh`
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hbdcwqhx`_kl_poeh`ydxqkwxs_
njkwf_ldvm`wqhxcovhwdmfceh_
w`xdbdcdbdcmvwcelkdq`wqhxckj
ydmdvmc kj y_ wap dbdc vdxc y_
>lkdq`lhwf_c
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lx`aylhvhsomlcbf_lxlhuO mR mlcxlqskj`”
K
wqhx lck xh ‘h_khew`= wqhx lck xh qawj e_ wf_
‘hvkgh_=‘hekm=wqhxlckxh‘heodboh_=wqhx‘ho_dws=
‘hyswu‘d
lhjkdc lc njkd xbf wudm cex lh`xdf ydfdvkc
yf_lqsydfskcey_ydpokddyd_ydovk
lhwhxqcdlhkdbacwqhxcho_d`hxhbdpcgogscce
bf_r_kdbhah_kk`_lhqbdhcvhws_`
‘ho_dws=d‘h_khew`=wqhxhaydmkqfddwcxkka`"cmk
>edf_dmjydhckkdjh
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ʩʥ
ʥʹ-ʩʥʥʹʡʸʲʩʹʺʠʶʩʮʥʣʥʤ
ʩʰʥʣʰʩʠ
2,0,000
1.9%]
ʬʩʦʸʡ

ʹʣʬʢʰʡ
2,220,000
 [0.64%]

ʣʸʴʱ
2,160,000
[0.91%]

ʤʩʬʨʩʠ

ʯʩʱ

ʺʥʩʥʸʩʮʠʤʠ
3,020,000
 [1.3%]

 ʬʩʦʸʡ

 ʬʠ
ʠ

 ʬʠʸʹʩ  ʬʠʸʹʩ

ʤʩʰʮʸʢ

ʭʩʰʩʴʩʬʩʴ

 ʤʩʸʢʩʰ

151,000,000
 [64%]

 ʬʠʸʹʩ

ʩʣʥʡʮʥʷ

 ʬʩʦʸʡ

 ʤʰʠʢ

 ʬʠʸʹʩ

ʣʸʴʱ

 ʬʬ

ʠʸʹʩ

ʤʮʸʥʡ
2,400,000
 [1%]

 ʬʩʦʸʡ

 ʭʠʰʨʩʥ
 ʬʩʦʸʡ

 ʩʠʥʢʸʴ

 ʬʠʸʹʩ  ʬʠʸʹʩ

ʤʩʬʨʩʠ
 ʬʩʦʸʡ

ʣʸʴʱ

 ʬʠʸʹʩ  ʬʠʸʹʩ

 ʬʠʸʹʩ

ʣʩʠ
000
1,14
 [7%
0 ]

ʬʠʸʹʩ
1,142,000
 [0.51%]

ʬʩʦʸʡ
64,000
084%]

ʩʠʥʥʢʸʴ
156,000
 [0.20%]

ʠʸʹʩ

 ʬʠʸʹʩ

ʥʢʥʨ
955,000
 [0.86%]

 ʬʢʰʩʱ

ʤʠʸʥʷʭʥʸʣ
4,000,000
 [5.2%]

ʭʠʰʨʩʥ
216,000
 [0.28%]
 ʬʩʦʸʡ

 ʩʠʥʢʸʴ

 ʬʠʸʹʩ

 ʬʠʸʹʩ

ʥʣʥʤ
1,200,000
 [1.6%]

ʤʮʸʥʡ
1,620,000
 [2.1%]

ʢʰʥʷʰʥʤ
1,610,000
 [2.1%]
ʭʠʰʨʩʥ
 ʩʠʥʢʸʴ
 ʬʠʸʹʩ

ʭʩʰʩʴʩʬʩʴ  ʬʠʸʹʩ
ʩʣʥʡʮʥʷ
 ʤʰʠʢ

ʤʩʰʮʸʢ
433,000
 [0.60%]

ʸʥʴʢʰʩʱ
1,070,000
 [1.4%]

ʯʨʱʩʷʴ
176,000
 [0.23%]

ʺʥʩʥʫʬʮʤʣʥʧʩʠ
1,390,000
 [1.8%]

ʡʤʸʠ
27,600,000
 [36%]

ʤʰʩʨʰʢʸʠ
118,000
 [0.15%]

ʤʩʦʬʮ
2,390,000
 [3.1%]

ʣʸʴʱ
216,000
 [0.28%]

ʺʥʩʥʸʮʠʤʠ
122,000
 [0.16%]

 ʬʠʸʹʩ
 ʬʩʦʸʡ
 ʬʠʸʹʩ

ʤʩʬʨʩʠ
 ʬʩʦʸʡ

ʣʸʴʱ

ʣʸʴʱ  ʬʠʸʹʩ
 ʬʠʸʹʩ

 ʬʠʸʹʩ  ʬʠʸʹʩ

 ʬʩʦʸʡ
 ʬʠʸʹʩ
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 ʤʰʹʡʸʬʥʣ 237,000,000 -ʩʥʥʹ
ʥʹ-ʩ

ʬʩʦʸʡ
999,000
 [0.42%]

ʡʤʸʠ
27,600,000
 [36%]

 ʬʠʸʹʩ
 ʬʠʸʹʩ

 ʬʩʦʸʡ
 ʬʠʸʹʩ

ʣʸʴʱ

ʤʩʬʨʩʠ
 ʬʩʦʸʡ

ʣʸʴʱ

ʭʠʰʨʩʥ
6,990,000
 [3%]
 ʬʩʦʸʡ
 ʬʠʸʹʩ

 ʬʠʸʹʩ

ʱʩʰʥʺ
9,690,000
 [4.1%]

ʤʩʬʨʠ
8,180,000
 [3.5%]
ʣʸʴʱ  ʬʩʦʸʡ

 ʩʠʥʢʸʴ

 ʬʠʸʹʩ

ʬʠʸʹʩ

ʢʰʥʷʰʥʤ
9,180,000
 [3.9%]

ʸʥʴʢʰʩʱ
1,210,000
 [0.51%]
ʭʠʰʨʩʥ

 ʬʠʸʹʩ

 ʩʠʥʢʸʴ
 ʬʠʸʹʩ

ʬʠʸʹʩ
1,210,000
 [0.51%]

ʭʩʰʩʴʩʬʩʴ  ʬʠʸʹʩ
ʤʩʣʥʡʮʥʷ

ʩʠʥʥʢʸʴ
2,250,000
 [0.95%]
ʬʠʸʹʩ

ʤʩʦʩʰʥʣʰʩʠ
4,400,000
 [1.9%]

ʩʰʥʣʰʩ
2,,0,00
1.9%
ʬʩʦʸʡ

 ʬʩʦʸʡ

ʬʠʸʹʩ

 ʤʰʠʢ

 ʬʬ

ʠʸʹʩ

 ʬʠ
ʠ

 ʬʩʦʸʡ

 ʬʠʸʹʩ  ʬʠʸʹʩ

 ʬʠʸʹʩ

ʠʩʰʷ
1,410,000
 [1.8%]

ʤʩʰʮʸʢ

ʤʩʬʨʩʠ

ʤʩʬʨʩʠ

ʭʠʰʨʩʥ

 ʬʩʦʸʡ

ʣʸʴʱ

 ʬʠʸʹʩ  ʬʠʸʹʩ

ʭʩʰʩʴʩʬʩʴ

ʹʣʬʢʰʡ
7,850,000
 [10%]

ʤʩʣʥʡʮʥʷ

 ʤʰʠʢ

ʰʠʢ

 ʬʩʦʸʡ  ʩʠʥʢʸʴ

 ʬʩʦʸʡ

 ʬʠʸʹʩ  ʬʠʸʹʩ  ʬʠʸʹʩ  ʬʠʸʹʩ

 ʬʠʸʹʩ

 ʬʩʦʸʡ

ʣʸʴʱ

 ʬʩʦʸʡ
 ʬʠʸʹʩ

ʤʩʸʢʩʰ
7,640,000
 [10%]

ʤʷʩʸʴʠʭʥʸʣ
981,000
 [1.3%]

ʬʢʰʩʹʨ
2,090,000
 [2.7%]

ʤʩʦʩʰʥʣʩʠ
4,390,000
 [5.7%]

ʣʩʠ
000
1,14
 [7%
0 ]

ʯʴʩ
2,800,000
 [3.7%]

ʬʩʦʸʡʡ
64,0000
 [0.084%]

ʬʩʦʸ
64,00
084%

 ʤʰʠʢ

 ʤʰʠʢ

 ʬʠʸʹʩ

ʠʸʹʩ

 ʬʩʦʸʡ  ʬʠʸʹʩ

 ʬʩʦʸʡ

 ʬʩʦʸʡ

 ʬʠʸʹʩ

 ʬʠʸʹʩ

 ʬʠʸʹʩ

 ʤʰʠʢ

 ʬʩʦʸʡ

ʤʠʸʥʷʯʥʴʶ
1,860,000
 [1.4%]
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°¼¿Å «·° ¯·¿»Ä ¯Ã½Ä ¯Å°«Ä À¬½´¯ ¬Å¶°
¸®« ¯ÁÃ´ ¸«Ä ´®¶ ¸·°½¬ ¯Ã«Ä» «´¯ ¯Å°«
½Ã¯ ÃÁ´ ·Ä ¯Ã½Ä ¯Å°« Ã²« µÄ¹¯·° «¹³¯·
«°¯° °Ã¼«¹¹ ½Ã¯ ÃÁ´¯ Å« °·´¬Ä¬ ¸´ÃÃ²Ä¹ ¯±
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¯´·¯°¼¿Å®´®¯¬ °¶°¸´¬¶°¶Å®°¬½®«ÃÁ´°»´´¯
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¯®½Ã°·´²°¯°²ÅÄÅ«·®°«·¯·½¯Ã´¬½¯¹¯½´»°¬Ä´
Å«±¯°Á¹º´¹´´Â¹°»«º´«Ä¶°»Å±²«
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Ç¶¯°ÆÁ½´¾´½¸À³¸³¸¸¿´È¯Ç³°»È³µ¯É´¯»Æ¶³Â¿ÁÉ¯¯½±´²»¶Æ¸¿¼¯ 
³¸³ÉÈ ³·¸¶°´ ¼¸°ºÇ´½ ´¸³¸ ¯»È ¼¸±´ÇÉ¯° ³·¸½È ³»Ç´Á ²Å½ ¼¸»¸ÉÈ³
É´ÇÈÁ½´É´½´ÇÉÉÈÇÃ³Â´À°»´É´Å½»¸´¯Çº³Ç´½È
¼²´Æ¯´³¼³¸»Á¶´Æ¸Ã³È¼¸»ÁÃ½³´³µ¸Ç¯³¸É°»Æ´´¸È³É¯»»´º³µ°»È 
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j>j lhcdmyd lhvdfb lhxbdfm ydymhvd_d lhudwhy lq
ndbho`
l"d_c hodyo` x_w b`dj` lhohhqm do_ wx_j lom_
wx_wqhxyd_uhhmcyd`wydohbmnoxhxwdwh``do_lh_dw
lch`aklhjhhx_k"lhojdpmhodqhwsj"`ceheakxlhudwhyc
w`jcm"chkao_`w`jxhlhojdpmj"jlhwsjceh_cmadbk
chkgh_phodynsh`"yhyhhxqycehea"kqfvski`dpmj"j
yhxqo h_bdd lyoqgk lx ceheac hwc "chomwa d_ yswu
ckhawcyhodwhqccwspm`ywbdpmcwdu`
-lhojdpmydmdvmdkkcydohbmcmcohbmdeh_`xhw`jl_
qdbhjwx_lckxhodqchedjhw`wdqhwdfxkx_k_dk_dhch_k
wydh`ydkdec<hs_yd_scwd`qkkjlh_ymdoh_lwqxx
kxhwfpm_duhchchxlkdq`njyh_kwdm_ckjwd_k
ceheackqfdvhsydwxs_njyyxhk`mydohbmnyd_mwqhx
nyho ih_ e_ dohw`b lhoj l_ ck_xc yk_xo n_jd
ydhwfpm ydhdmj kx _duh kq l"d_c hfddhb y_ wh`pck
"dkkcydohbmcnyd_mydwhb_
_dwvk"bdmkkihwul"d_chodyoy_nh`ckhbj`x_k_
"csmcy_
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a"vhskdwhfmhskcebdvmcohbmkjkx
kdmbfhydohbmckjkxwqhxc_duhy_lh`xfmwx_j
vkf y_uhhm lom_ dbdcx cwd_jk c_wo dbdc kx _duhc
wqhxc`dwcenh_nhhbqlkd_lkdq`wqhxcmb`jo
l>d_cm lhfhjdmd lhodyoc fdoqhs` lhvhmqm do_x hosk
lhbmdqhmuqwqhxkxcbhfhcgqmjyho_duhc_hcdbdcx
wydh`c`dxfdyhydqmxm_udmybdvokdmdo_
ydho_scd lhwfdpc kkj  khqk do`yjx dmjx _hcd
_k laxd yhwfpm cehea d_w _k lkdqmx ydbdck lhuk_o
c`hpc y_ yhwfpm cehea yd_wk yhyd_hum cohf`m ihhx
dghkfcx ydhoq lhxonyd_ yeheax ij` lhuwym lc w`bk
wydh` lhojdpmd lhfbho lhwsj` yhxqo nwqx y_ wdjmk
pojck lhkadpm ndyfyc lkdqcm "ckdap hbhfh" vw wx_
 xhabck `dxf cqsdyc y_ whjm _kx hmk1 lchk_
hmdhldhnsd_`ydqmxoydhwhlc`xlhwdeh_kq_dcw`dbmc
/k"fwlhhkqoadewd`qlaqu`ymfuwd
chkq yhwfpm cehea kx yd_hum _hcx deh_ cyhc dkh_
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ixmc`dwdm_cywdspycldvmkxlhkdbaclhohhovcmbf__dcpwbmmcgsdanwuhckhqk
nhhoqymch_vhwm_fwe_jlhb`dqchos`hmuqy_hyauccgsdanwuhcku_wdvh`hyjwqijk
lhqbdhxndhjlhwceolcxc_wochcdvmdq`yuvydqadocydk_xmdxxflccwdfpydovk
hyxas wx_j  djd dwdvm cm wqhxc kj kq dyd_ wdvfkd n_d`hk _d`k wdm_c dcxhm xhx
qbhmhk`boh_k_dcxdkxydvmfymcyd`dxychskhyh_wcgsdawmy_lhhyqxwf_k
gkfdmwvxcexe_hyqbhw`jxw`bksmgcmcwdfpkkjcodv_k_dcxwm_dymedhmd
e_d  djd lhkdbac lhohhovcm bf_ _dcx hg_sdwhg` wqhxc npfm` h_wf_c hk wshpx hsj
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lhxo chp_ h`fw kj`x y`ydj _hc?
lhox cmj kjd nckx wqhxc y_ ydspd_
y_ dk dwjmh nc wqhx wfdp w`dqxj
wqhx kx cogv yhvx c_wm _hcwqhxc
vwpmcmckxwqhxcy_rdp_kckfvkx
_hcdv`__kmwqhx`w`dbmlhoxixm`
_hcx yoqdg _hc j cddx cex ywmd_
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קא

פרק ה'
עיניכם הרואות
פתיחה
פרק זה עוסק בגדרי תקרובת עבודה זרה ,אשר ידיעת יסודות ההלכה בנידון ,הינה למרבה הצער הכרחית ביותר בימינו.
קראנו לפרק זה בשם "עיניכם הרואות" לרוב פשיטות הדברים בהלכה.
ועוד ע"פ הפסוק "עֵ ינֵי ֶכם הָ רֹאוֹת ֵאת אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה ה' בְּ בַ עַ ל פְּ עוֹר כִּ י כָל הָ ִאישׁ אֲ שֶׁ ר הָ לַ ַאחֲ ֵרי בַ עַ ל פְּ עוֹר וגו'" )דברים ד ,ג( ,אשר נתבאר
בחז"ל בזה שחטא דור המדבר בבעל פעור התחיל מתוך טעות בהבנת הסוגיאא ,וז"ל האלשיך )שם ב( "היו בעיניהם כמבזים העבודה זרה,
בפעור עצמם בפניה .ולא ידעו כ י זאת היתה עיקר עבודתה ...יש שלמים וכן רבים מתפתים מרוח מבינתם להוראת היתר לפי שכלם...
וההיקש בזה היה לישראל עון פעור ,כי טעו בשכלם ועברו ונענשו .וזה הדרך הוא אשר יצר לב האדם יטעה בו את הכשרים שבעם ...והעולה
על רוחם שעבודת שמים היו עושים ,ועם כל זה לא נמנע ה' מלהשמידם ".ומזה ילמד כל אדם כמה זהירות צריך מהליכה אחר סברות
מקילות בעניין חמור זה ,אשר אפילו דור דעה שגה בו.
ויהי רצון שבזכות הבדלות מכל הקשור לע"ז יתקיימו בנו המשך הדברים )שם ד,ד( "וְ ַא ֶתּם הַ ְדּבֵ ִקים בַּ ה' אֱ הֵ י ֶכם חַ ִיּים ֻכּ ְלּ ֶכם הַ יּוֹם".
ו נקדים ונדגיש שאין אנו נוגעים בפרק זה אלא בנידון דתקרובת ע"ז ,ומבלי להתייחס לשאר עניינים הלכתיים ובהם:
א.

מהנה לע"ז – כמו שנתבאר לעיל אחוז מופלג מההכנסות לטמפלים מגיעים ישירות מהציבור החרדיב.

ב.

רוצה בקיומה – הדבר פשוט שהיום המר ביותר בחיי הפאניות וסוחרי השיער יהיה היום בו תמוגר הע"ז מהעולם במבי"אג.

ג.

חילול ה' – מדינות רבות ברחבי העולם שותפות למערכת טשטוש מקורות השיער ההודי ליהודים ,וכולם מודעים לכך שהציבור
החרדי מעלים עין מהנידון ופעמים שאף שותף פעיל בתרמית רח"לד.

ד.

מאיסות וטומאת ע"ז – כתב הרב וואזנר במכתב לבנו "פשוט כמש"כ כבר שעלינו לבקש ולהזהיר בנות ישראל שלא להשתמש בזה
כי דבוק שמץ ע"ז ממש ,ומי יודע אם גם זה גרם להרבה מקרים גופיים ונפשיים בבתי ישראל".

"פשוט כמש"כ כבר שעלינו לבקש ולהזהיר בנות ישראל שלא להשתמש בזה
כי דבוק שמץ ע"ז ממש ,ומי יודע אם גם זה גרם להרבה מקרים גופיים
ונפשיים בבתי ישראל" .הגר"ש וואזנר במכתב לבנו
א זוה"ק )פ' פנחס רלז( – "מהו דכתיב) ,במדבר כה( ויצמד ישראל לבעל פעור.
תא חזי ,ויצמד ישראל בבעל פעור לא כתיב ,אלא לבעל פעור .קשוטין
ותוקפא יהבו לבעל פעור ,בלא דעתא ,בגין דפולחנא דפעור הוא ,למפרע
גרמיה ,ולאפקא קמיה צואה רותחת .וההוא עיבידתא אהני ליה ,ואתתקף
מניה .וישראל כיון דחמו דא ,חשיבא דזלזולא דיליה איהו ,וקלקולא דיליה,
דהא בעבודה זרה כתיב ,צא תאמר לו .ואינון בגין זלזולא דעבודה זרה ,פרעו
גרמייהו בלא ידיעה ,ועל הני כיפר פנחס ,ובטל מותנא ,דכתיב ויכפר על בני
ישראל" .ונמצא מפורש שכלל ישראל כיוונו לבזות בעל פעור ,ואעפ"כ נענשו.
וכעי"ז מבואר גם בבבלי וירושלמי) ,סנהדרין קו (.וז"ל הגמרא" :אמרה לו,
רצונך ש תשתה כוס של יין? כיון ששתה בער בו .אמר לה :השמיעי לי.
הוציאה יראתה מתוך חיקה ,אמרה לו :עבוד לזה! אמר לה :הלא יהודי אני.
 אמרה לו :ומה איכפת לך ,כלום מבקשים ממך אלא פיעור ,והוא אינו יודעשעבודתה בכך .ולא עוד אלא שאיני מנחתך עד שתכפור בתורת משה רבך,
שנאמר המה באו בעל פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים באהבם" .וכן
בירושלמי סנהדרין פ"י ה"ב ,וז"ל" :והוא אומרת לו רצונך שאשמע לך והוא
אומר הין ,מיד היתה מוציאה לו טפוס של פעור מתוך חיקה שלה והיתה
אומרת לו השתחוה לזה ואני נשמעת לך ,והוא אומר לה וכי לע"ז אני
משתחוה ,והיתה אומרת לו אין את משתחוה אלא במגלה עצמך לו ,זו היא
שאמרו חכמים הפוער עצמו לבעל פעור זו היא עבודתו והזורק אבן
למרקוליס זו היא עבודתו" .וכן מבואר גם בספרי סוף פרשת בלק ,ובמדרש
רבה שם .וכ"כ המלבי"ם וז"ל "וגם הוא ראיה עמ"ש לא תוסיפו על הדבר

כמ"ש הרי"א שבין העובדים לבעל פעור היו רבים שלא נתכוונו לעבדה רק
לבזותה וחשבו שעוד עושים מצוה ובכ"ז נשמדו ,כמ"ש כי כל האיש אשר
הלך ,ומזה מבואר שאין להוסיף דבר מדעתו על מצות ה'" .אמנם הראשונים
בסנהדרין סד .נחלקו בדין זה י"א שאם לא הראה שאינו מקבלו באלוה -
חייב כיו שזוהי עבודתה )יד רמ"ה ,יראים ע"ר ,וכעי"ז בקונטרס הראיות
לריא"ז( וי"א שרק אם קיבלו עליו באלוה חייב )ר' יונה ור"ן( ועי' בשו"ת
ריב"ש ק"י באריכות רבה .וצ"ל שכאן זאת היתה תחילת נפילתם כמובאר
בגמ' "ולא עוד אלא שאיני מנחתך עד שתכפור בתורת משה רבך".
ב עיין טוש"ע יו"ד קמג א.
ג עיין טוש"ע יו"ד קל"ב – וליסוד זה אף אילו היו הדברים כטענת האומרים
דאין התגלחת אלא עניין צדדי קודם הכניסה לאליל ושאר טענות כהנ"ל,
מ"מ כיון דעיקר התעשייה מיוסדת על ע"ז זו ממילא יש בזה משום "רוצה
בקיומה" )עיי"ש ברמ"א( ומ"מ לא ראינו להתעכב בנידון אלא לעורר בלבד.
ד ועוד יש בזה חילול ה' בפנים המחנה שרבים כבר מודעים לחומרת העניין,
ומאידך רואים את ציבור היראים המעלימים עינהם מהעניין ,ונתלים בכל
מה שמדמים בנפשם שאפשר להתלות ,ומקלים לעצמם באופנים שמעולם
לא מצינו כמותן בשאר ענייני ההלכה.

קב
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J J
גדר תקרובת ע"ז.
תקרובת ע"ז חמורה היא מע"ז עצמהה .איסור הנאה מתקרובת הינו מדאורייתאו .ורבינו הגר"א למד בדעת השו"ע והרמ"א שהנאה
מתקרובת ע"ז הוא ביהרג ואל יעבור ז.
המעיין בסוגיא של תקרובת ע"ז ,ימצא שהגדרים הינם פשוטים וברורים עד מאוד.
למדו חז"ל )ע"ז נא" (.זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו לא אסרה תורה אלא כעין פנים" והיינו שחלות איסור על חפץ מסויים מדין
תקרובת יתכן באופן שהוא כעין הנעשה לה' ,ובלשון הגמרא "כעין פנים" ,והיינו:
א.

חפץ שבמהותו הוא "כעין פנים" והיינו מהדברים שקרבים על גבי המזבחח ,נאסר מעצם הבאתו לפני הע"ז.

ב.
חפץ שאינו "כעין פנים" וכגון מקל ,צואה או שיער כבנד"ד ,נאסר מעצם פעולת "כעין פנים" שנעשית בו ,והיינו כעין זביחהט ,וכן
י
שיהיה דרך לעבוד הע"ז הנ"ל באותו החפץ  ,ונאסר גם בלי הגשה בפני הע"ז ,וגם בלי שיהיה צורך דמיוני מצד הע"ז באותו החפץ ,אלא עצם
המעשה אוסריא.
וכלשון הגמרא )ע"ז נא" (.עבודת כוכבים שעובדין אותה במקל שבר מקל בפניה חייב ונאסרת".

ה שכן לע"ז יש ביטול ואילו לתקרובת לא ,וכן היא מטמא באוהל כמת –
)מיהו להלכה כהנים אינם מוזהרים אלא על מת בלבד(.

י אע"פ שעובדה שלא כדרכה ,וכגון ע"ז שדרך לקשקש מקל בפניה – ושבר
מקל בפניה.

ו הדבר מוסכם על כלל הראשונים וז"ל הרמב"ם )פ"ז מע"ז ב( "עבודת
כוכבים ומשמשיה ותקרובת שלה וכל הנעשה בשבילה אסור בהנאה שנאמר
ולא תביא תועבה אל ביתך וכל הנהנה באחד מכל אלו לוקה שתים ,אחת
משום ולא תביא ,ואחת משום ולא ידבק בידך מאומה מן החרם" והרמב"ן
)השגות לסה"מ ל"ת קצ"ד ,וכן בפירושו לשמות לד טו( והחינוך )מצוה קי"ג,
ולכאו' כן משמע ע"ז ח (.כתבו שהאיסור נלמד מהפסוק "פן תכרת ברית
ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו"
)שמות לד טו( ,וכל לשון פן הוי אזהרה ללא תעשה .ולמעשה כן נקטו רוב
רבותינו הראשונים שאיסור הוא מדאו' )רמב"ם הובא לעיל ,רמב"ן הובא
לעיל ,תוס' ע"ז לב :ונב .וחולין יג ,:ר"ש משאנץ זבים פ"ה יא ,ריטב"א
קידושין נח ,.ר"ן ע"ז נט ,:סמ"ג מה ,יראים קא ,ועוד הרבה( וכן הוכיחו
באריכות הרבה אחרונים מכמה סוגיות התלמוד )משנה למלך פ"ה מהלכות
יסודי התורה ,שער המלך אישות ה א ,ספר דברי אמת קונטרס התשיעי סימן
ה' ,בית הלוי א לב ,שו"ת טוב טעם ודעת מהדורה ד' סי' ד' ,חזון איש יו"ד
סי' ס' אות כא ,ועוד( .ועיין בתוס' בב"ק עב :ד"ה דאי דכתבו "דתקרובת ע"ז
אפי' לא אסורה בהנאה אלא מדרבנן" ,ושם העלו צדדים בחומרת איסור
הנאה בתקרובת ,וכבר נתאר באחרונים )עי' שער המלך אישות ה א(
שדבריהם אינם אלא למ"ד בגמ' שם שלשון אכילה אינו משמע איסורי
הנאה ,עי"ש ,ומאחר דלמסקנה לא קי"ל הכי ממילא אין צד שהוא דרבנן.
וע"ע בחידושי הגרעק"א לחולין יג :בד"ה "בתוס' ד"ה תקרובת" דאף לצד
זה ,עדיין אמרינן ספיקו לחומרא וז"ל "דהנאה גזרו שהיא קרובה לאכילה
דינו כמו אכילה ומקרי שורש דאורייתא" .ובדעת הרשב"א ,עי' דבריו בתורת
הבית שער ה' אות א' ,שמפורש שהוא איסור דאורייתא) ,דלא כדבריו
בקידושין נח( ,וכבר כתבו האחרונים )עי' שדי חמד כללי הפוסקים י' ,אות
ב'( שבסתירה ברשב"א בין חידושיו לתורת הבית ,נקטינן כדבריו בתורת
הבית שכתבו להלכה.

יא וכן מבואר בגמ' )ע"ז נ :נא ,:ועי"ש במאירי ,ובר"ן על הרי"ף ,וכן מפורש
בראב"ן סי' ד"ש ,ובתוס' חכמי אנגליה שם( ,שגם צואה לחה וגם מי רגלים
שזרק וניסך לפני ע"ז דינם כתקרובת ע"ז ,אע"פ שהדבר אינו "ניתן" לע"ז,
אלא שדרך לעובדה באותו החפץ ,ולדעת רש"י שם הגמ' מיירי בכל ע"ז
שבעולם וז"ל )ע"ז נ" (:ספת לה צואה  -האכילה צואה :חייב  -אפילו אין
עבודתה בכך"] ,ובראב"ן ובתוס' חכמי אנגליה שם מבואר שזה בבעל פעור
עצמו ,ומבואר בסנהדרין סד .שעבודת בעל פעור הוא "אוכלין תרדין ושותין
שכר ומתריזין בפניה" כך שתמיד הצואה לחה ומשתברת ,ונאסרת[ הרי
שהמעשה בלחוד עושה תקרובת ,ואפילו כשהדבר הוא בעצם זילזול בע"ז.
וכן מבואר ברש"י )ע"ז נ .ד"ה מנין( ,וכן האריך באבן האזל )פ"ג ה"ד מהלכות
ע"ז( ,וז"ל "והנה סתם שחיטה לעכו"ם הא אין הכונה שחושב בהשחיטה
שמקריבה לעכו"ם דהא לר"א דס"ל בחולין בדף ל"ח ע"ב דסתם מחשבת
עכו"ם לעכו"ם הוא א"כ אפי' בבהמה ששוחטה לביתו דאטו יסבור ר"א דאין
עכו"ם אוכל בהמות לעצמו ואפילו לומר שסתם מחשבת עכו"ם הוא להקריב
כמו שלמים בקדשים גם זה לא מסתבר דאטו במציאות יחלוק שכל שוחטי
הבהמות יקריבו החלבים לעכו"ם .וע"כ דכיון ששוחטה ומחשב שעובד בזה
לשם עכו"ם כבר הוי בזה עבודת עכו"ם ונחשב לתקרובת עכו"ם ,ובזה
מיושב מה שכתב הרמב"ם דבשחט לה חגב דפטור אלא א"כ היתה עבודתה
בכך ,והוא משום דבשחיטה אינו מקריב הבהמה השחוטה עצמה לעכו"ם
אלא שעובד בשחיטתו לעכו"ם וכנ"ל" עכ"ל .ועוד ראיה לדבר מנידון
שהאריכו בו כלל הראשונים גבי נרות שהיו הנוצרים מדליקים לכבוד אלילם,
וכתבו בזה התוס' – )ע"ז נ .ד"ה בעינן( הני נרות של שעוה שמביאין דורון
לעבודת כוכבים ומדליקין בפניהם וכו' מותר בהנאה ממה נפשך אי תקרובת
עבודת כוכבים הוי אפי ביטול לא צריך ומותר בלא ביטול דלא דמי לתקרובת
מזבח" עכ"ל ,וכן נקטו רוב הראשונים ,והנראה מדבריהם דאילו היתה
ההדלקה כעין פנים ,היה בזה בכדי לאסור מדין תקרובת גם בלי מעשה
מסירה .וביתר שאת מצינו בדעת הרמב"ם שכדבריו צידד בבית יוסף )יו"ד
קל"ט( וז"ל הב"י "אבל לפי מה שכתבתי בסמוך בשם הרמב"ם נראה דאפילו
דבר שאינו קרב ע"ג המזבח אסור אם נמצא במקום עבודתה ואם כן הני
נרות נמי אם הכניסום במקום עבודתה תקרובת נינהו ולית להו ביטול"
והביאוהו הב"ח והש"ך דראוי לבעל נפש להחמיר בדבר ,ומצינו שנאסרו
הנרות אפילו בלא מסירה לע"ז .ואדרבא נראה מהחזון איש זצ"ל )יו"ד סי'
נו ,יא ד"ה ואמנם( שהסברא נותנת יותר דיחול איסור על חפץ מחמת מעשה
עבודה שנעשה בו ,מאשר מחמת מסירתו לע"ז )יו"ד סי' נו ,יא ד"ה ואמנם(
וז"ל "ואמנם יש לעיין כיון שאין כאן לא זריקה ולא הקטרה למה יהא חייב,
הלא לא ילפינן סנהדרין ס' ב' אלא ד' עבודות ,וכ"ת נהי שאינו חייב משום
עובד עכו"ם מ"מ תקרובת הוי וכו' ...ונראה דדוקא בדבר שאינו של פנים
דהוי תולדת זורק בעינן זריקה משתברת אבל דבר שאינו של פנים דהוי
תולדת זורק בעינן זריקה משתברת אבל דבר שכיוצא בו קרב ע"ג המזבח אף
זריקה שאינה משתברת בכלל זריקה ,וגם אין נפקותא בין זורק למניח"
עיי"ש.

ז איתא בשו"ע )יו"ד קנ"ז א'( "ובעבודת כוכבים ,ג"ע ,ש"ד אפילו בצנעה
ושלא בשעת הגזרה ,ואפילו אין העובד כוכבים מכוין אלא להנאתו ,יהרג ואל
יעבור" .עכ"ל ,וכתב בזה הרמ"א – "וכל איסור עבודת כוכבים וג"ע וש"ד אף
על פי שאין בו מיתה ,רק לאו בעלמא ,צריך ליהרג ולא לעבור ".ובביאור
הגר"א )שם סקי"ד( כתב מקור לדברים וז"ל "וכל איסור עבודת כוכבים כו'.
דהא אשירה דאין מתרפאין מהן אינו אלא לאו בעלמא לא ידבק כו' וכן ההוא
מעשה דסנהדרין הנ"ל לא היתה אלא לאו דלא תקרבו וי"א דרק מדרבנן
]א.ה .דהיינו דאיסור לא תקרבו י"א דהוא רק מדרבנן ואפילו הכי יהרג ואל
יעבור[ וכנ"ל" עכ"ל ,ונמצא דהגר"א בדעת השו"ע והרמ"א ס"ל שבג' עבירות
אפילו באיסור לאו שבהם ואפילו רק בדרבנן )היינו אביזרייהו( הוא ביהרג
ואל יעבור ,וממילא הוא הדין להנאה מתקרובת ,וכל האיסורים המסתעפים
ממנה ,כגון לא ידבק בידך ,לא תביא תועבה אל ביתך וכו'.
ח כגון בשר יין ,סלתות וכו'.
ט או כעין זריקה המשתברת.
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ודין זה מוסכם בראשוניםיב ,והובא בטוש"ע )יו"ד קל"ט ג'( כדוגמא לתקרובת דהיא כעין זביחה ,וזאת מבלי זכר לשום תנאים נוספים לחלות
האיסור ,וכן הוא בשאר מקורותיג.
ולסיכום חפץ שאינו "כעין פנים" נאסר מיד בהתקיים בו ב' תנאים אלו בלבד.
א.

שיהיה דרך לעבוד הע"ז באותו החפץ.

ב.

שיעשה בחפץ מעשה שהוא כעין זביחה) .או כעין זריקה המשתברת(
יד

וזולתי תנאים אלו לאיסור תקרובת – לא מצינו בכל הש" ס והפוסקים אי אילו תנאים נוספים לחלות האיסור ,ואין בכל נושאי הכלים שום
צד קולא בדבר.
וכל זה הינו לדעת השיטה המקילהטו.
ונעיין כעת בנעשה בהודו ע"פ הנפסק בשו"ע ,ונבחן האם שיער הטמפלים הינו בכלל תקרובת:
וז"ל השו"עטז:

"תקרובת וכו' דבר שאין מקריבין ממנו בפנים

 -כגון שיער.

אינו נאסר אלא א"כ עשה ממנו כעין זביחה  -כגון חיתוך השיער.
והוא דרך לעבדה באותו דבר – וכלשון הרמב"ם "מעביר שערו לכמוש"יז ,וכהצהרת כלל ההודיםיח.

תשובות הגריש"א
ואחר כל זאת – יראה הרואה שהעיקר עליו נסובו תשובות הגריש"א בתש"ן ותשס"ד הינם סביב הבנת המציאות בהודו ,בשאלה האם הינה
תואמת לתנאים המובאים לאיסור בשו"ע הנ"ל – ותו לא!

וז"ל בתשובה מתש"ן )קוב"ת ח"א ע"ז( "ודאי עצם השאלה תלוי במציאות באיזה אופן הם עושים זאת ,אמנם כת"ר צירף למכתבו חוו"ד
של אחד הידוע כמומחה הכי גדול בעניני הודו ,ד"ר ...לפי" ד נתינת השערות אינם בגדר קרבן אלא גדר נדבה ואם אירע לאחד איזה צרה או
שמחה נודר דבר חשוב לע"ז כגון כלי זהב וכסף כך יש מנדבים שערותיהן – .לפי חוקי ההינדו אסור לנשים לגלח שערות ראשן כי אם באופן
יב וז"ל רש"י שבר מקל לפניה חייב ונאסרת  -המקל בין שעבודתה בשבירה
בין שאין עבודתה בשבירה הויא עבודה להתחייב והויא תקרובת ליאסר
כדאמרן דכעין זביחה היא" וכן בר"ח  -עבודת כוכבים שעבודתה במקל שיבר
מקל בפניה חייב ונאסרת דשבירתה כעין זביחה היא .וכן ברמב"ם )פ"ג דע"ז
ה"ד( ,ונפסק בטור " אליל שעובדין אותה במקל פירוש שמקשקשין לפניה
במקל ושבר מקל לפניה נאסר ,ששבירת המקל דומה לזביחה".
יג איתא בגמרא )ע"ז כט" (:אלו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואיסורן
איסור הנאה וכו' ועורות לבובין" ונתבאר בהמשך הגמרא )שם ע"ב( "בזמן
שהקרע שלו עגול אסור משוך מותר" וש"מ דדי לנו במה שמצורת הקרע ניכר
שנעשתה בו עבודה לע"ז –בכדי לאוסרו בהנאה ,וכן במשנה שם )ע"ז כט(:
"בשר הנכנס )פירש"י שהגוי רוצה להכניסו ,ועדיין לא הכניסו בפועל(
לעבודת כוכבים מותר )בהנאה( ,והיוצא  -אסור ,מפני שהוא כזבחי מתים"
ומדייקת הגמ' )לב" (:מאן תנא? אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן :דלא כרבי
אלעזר ,דאי כרבי אלעזר ,האמר סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת
כוכבים" עכ"ל .והיינו לדעת רבי אלעזר כל מעשה שחיטה שעשה הגוי הוי
תקרובת ע"ז כיון שתלינן שסתם מחשבתו הוא לע"ז ,ולכן אפילו אם לא
הכניסו )דאז הוא נאסר מצד עצם הבאתו לפני הע"ז( אסורה משום תקרובת
ע"ז .ומחלוקת ר"א והחכמים אינה אלא סביב השאלה האם סתם מחשבת
גוי הוא לע"ז ,אבל היכא דידוע דכוונתו לע"ז לכ"ע אסור מחמת השחיטה,
ותו לא .וכלשון רש"י )ד"ה סתם(" :וכי שחטה עבדה לעבודת כוכבים
בשחיטתו ונאסרה דשחיטתה היא תקרובתה" עכ"ל .ומ"מ אף לחכמים די
בהמצאות הבשר בפני הע"ז בכדי לאוסרו בהנאה ,מבלי שום תנאי נוסף ,וכן
הוא בחולין יג" :אמר מר שחיטת עובד כוכבים נבלה ,וניחוש שמא מין הוא
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה ...אין רוב עובדי כוכבים מינין" וש"מ
דבידעינן ביה דהוא מין ,דאנו אומרים דמסתמא שחט לע"ז – ונאסר הבשר
בהנאה ,וכנ"ל .וכן נתבאר בכמה מקומות )עי' סנהדרין ס ,:חולין לט ,.ע"ז
לד ,:זבחים י (.שנחלקו רבי יוחנן ור"ל שם ,אם מחשבין מעבודה לעבודה,
דהיינו השוחט בהמה לצורך עצמו ע"מ לזרוק הדם לע"ז ,לרבי יוחנן עדיין
חשיב תקרובת ע"ז .וריש לקיש לא פליג אלא היכא שלא חישב לעבוד לע"ז
במעשה השחיטה ,כמו שכתב רש"י חולין לט .ד"ה לזרוק .וכן הוא ביין נסך
שאסור בהנאה מדין תקרובת )ע"ז כט (:בעצם השיכשוך בלבד גם בלי נתינה,
עי' רש"י גיטין נב :ד"ה מנסך ,וכ"ה בחולין מא .ד"ה שניסך ,תוס' בגיטין
שם ,ובפסקי הרא"ש ע"ז פ"ד הלכה יג ,ראב"ד ע"ז עד ,.ריטב"א ע"ז עב:
ד"ה דנרגמוה .וכן מצינו בחולין לט" :הנהו טייעי דאתו לציקוניא יהיב דיכרי
לטבחי ישראל אמרו להו דמא ותרבא לדידן משכא ובישרא לדידכו שלחה
רב טובי בר רב מתנה לקמיה דרב יוסף כי האי גוונא מאי שלח ליה הכי א"ר
יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי א"ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי
לר"א יהיב ליה זוזא לטבח ישראל מאי אמר ליה חזינן אי איניש אלמא הוא

דלא מצי מדחי ליה אסור ואי לא א"ל רישיך והר" ע"כ ,והיינו שאפילו אם
הנכרי רק נתן ממון לישראל ע"מ לקבל חלק מהבשר לאכילה ,אם הוא גוי
אלים ,אזי מעות קונות ,ומחשבתו פוסלת את כל השחיטה ,יעויין שם ,וכל
זה כאמור בלי שום תנאים נוספים ,וכעולה מסתימת השו"ע והנו"כ כלים.
יד ובנד"ד היינו חיתוך דהוא דומיא דזביחה ,וכלשון הר"ח ע"ז נ :ד"ה שבר
"השבירה היא מעשה עבודה כגון חתיכה" ,וכעי"ז כתב המאירי שם וז"ל:
"וכל חתיכה תולדת זביחה"
טו והבית יוסף הביא את שיטת הרמב"ם ,וכן הב"ח והש"ך הביאוהו בזה"ל
"ותקרובת כו'  -וכב"י דלהרמב"ם אם נמצא במקום עבודתה הכל אסור
אפילו אינו קרב על המזבח א"כ הני נרות נמי אם הכניסום במקום עבודתם
תקרובות נינהו ולית להו ביטול ע"כ ,ודבריו נכונים וכל בעל נפש יש לו
להחמיר ולאו דוקא נרות אלא בכל הדברים שהיו בבית תרפותם איכא משום
תקרובת עבודת כוכבים דשמא נכנסו במקום עבודתם ואין להם ביטול כלל
להרמב"ם עכ"ל ".ונמצא דאפילו בלא מעשה כעין פנים ,וגם בחפץ שאינו
מוגש בפנים – אפילו הכי לרמב"ם אסור ,ולב"ח וש"ך ראוי להחמיר ,וכ"ש
בנד"ד דהתגלחת הינה דרך עבודתה בכך – ויש בזה מעשה חיתוך דהוא כעין
זביחה.
טז יו"ד קל"ט ג )למטרת הבהירות העתקנו למעלה את עיקרי השו"ע הנוגעים
לענייננו ,ונביא כאן את לשונו בשלמות עם הדגשת עיקרי הדברים( "איזהו
נוי ואיזהו תקרובת ,נוי כגון שמדליק לפניה נרות או שטח לפניה בגדים
וכלים נאים לנוי .ותקרובת ,כל שכיוצא בו קרב על גבי מזבח ,כמו כל מיני
מאכל ,כגון בשר ,שמנים וסלתות ,מים ומלח ,אם הניחו לפניה לשם
תקרובת ,נאסר מיד .אבל דבר שאין מקריבין ממנו בפנים ,אינו נאסר אלא
א"כ עשה ממנו כעין זביחה או כעין זריקה המשתברת ,והוא דרך לעבדה
באותו דבר ,אף על פי שאין דרך לעבדה בזה הענין .כיצד ,עבודת כוכבים
שעובדים אותה שמקשקשים לפניה במקל ושיבר מקל לפניה ,נאסר ,מפני
ששבירת המקל דומה לזביחה .אבל אם אין עובדים אותה במקל כלל ,ושיבר
מקל לפניה ,אינו חייב ולא נאסר .ואם עבדה בקשקוש מקלו ,והוא דרך
עבודתה חייב ולא נאסר .וכן בכל דבר שעבדה כדרך עבודתה ,בין אם הוא
דרך כבוד או דרך בזיון ,ואינו כעין פנים ,חייב ולא נאסר .אבל אם לא עבדה
במקל כדרך עבודתה ,אלא זרקו לפניה ,אינו חייב ולא נאסר".
יז ספר המצוות ל"ת ,וכ"כ בחינוך )מצו' כט( .ובמדרש הגדול )דברים ה,ט(
ומקורו טהור במכילתא דרשב"י )שמות כ,ה( "ולא תעבדם שלא יעבוד ע"ז
כדרך עבודתה כגון ...יקריב שערו לכמוש".
יח היינו הספרים המסתפרים ,כמריהם ,וכמובא בספרי דתם – שהעבודה
החשובה לאליל זה  -הינה תגלחת השיער ,והדבר נעשה בכלל גינוני הע"ז
האפשריים.
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זה .והשערות אצלן דבר חשוב .הוא הוסיף כי השערות דבר טמא הוא לפי ההינדו ואסור להם להכניס שערות לבית ע"ז ,והם מסתפרים
מחוץ לבית ע"ז ]רק בשטח השייך לרשות ע"ז[ ובתי הע"ז מעמידים מגלחים חוץ לבית ע"ז שלהם ,והם המגלחים שערות ראשן .ובזמן
הקודם ל א היו נותנים השערות לכמרי בתי אלילים אלא היו זורקים אותן לאשפה ורק בזמן האחרון לוקח המנהל של בית ע"ז את השערות
ומוכר לסוחרים .השערות מעולם לא מכניסים לבית ע"ז כי כאמור הם דבר טמא אצלם ,אלו המסתפרים בכלל אין להם ענין בזה לאן
הולכות השערות העיקר אצלם לגלח שערותיהם בשטח הקרוב לבית הע"ז ,זה תוכן דבריו וכו' ...לפי המומחה הנ"ל – אין במעשה התגלחת
שום סרך של עבודה לע"ז אלא הני עובדי אלילים רק מראים במעשה התגלחת עד כמה הם אדוקים בע"ז ושהם מוכנים להשחית ולאבד
את היקר להם בגללה ,אבל אין שום חלות שם ע"ז על עצם השערות .אכן כל דברינו סובבים והולכים עפ"י דברי המומחה הנ"ל וכמובן שאין
בידי לקבוע עד כמה דבריו מתאימים למציאות ,כי לפי"ד כת"ר קיים הכחשות וסתירות בעצם מעשה התגלחת ,והדבר טעון איפוא בירור
גופא דעובדא היכי הוי".
ונמצא דכל דבריו של הגריש"א בתש"ן יוסדו אך ורק על ההבנה ש"אין במעשה התגלחת שום סרך עבודה לע"ז" ,וזאת כאמור בעקבות
נתונים מוטעים שהוגשו בפניו.

ומאידך מנקודה זו בלבדיט חזר בו הגריש"א בתשס"ד ,אחר קבלת עדות הרא"ד דונר וז"ל" :לפי דברי הרא"ד ]דונר[ שליט"א ,עצם התגלחת
עבודתה בכך .וכנראה זה ע"פ מש"כ הרמב"ם בספר המצוות )מצוות לא תעשה ו'( וזה לשונו -ובתנאי שיעבוד כדרכה ,כלומר בדבר שדרכה
שתיעבד בו וכו' כמו פוער לפעור וזורק אבן למרקוליס ומעביר שערו לכמוש.
וכאן בזמן התגלחת הם מזכירים שם האליל .והמגלחים אמרו לו על אף שעושים בשביל קבלת שכר עבור התגלחת ,מכל מקום אמרו הלא
גם הם מאלה הטמאים הרואים בזה פולחן לע"ז.
ובכה"ג הדבר פשוט שאומרים בזה סתם עכו"ם לע"ז ,עיין חולין י"ג ,שהרי עצם מטרת המתגלחים היא לע"ז".
ונמצא דהגריש"א התמקד אך ורק בשאלה האם זהו מעשה עבודה לע"ז או לאכ.
והרואה יראה שבכל הנוגע לגוף הסוגיא הגריש"א לא שינה דעתו במאום מתש"ן לתשס"ד – וההבדל היחידי בין התשובות אינו אלא בהכרת
המציאות ,ומאז תשס"ד ועד היום לא היה מעולם מי שהכחיש את הנתונים שהוצגו בפניו בתשס"ד ושעל פיהם הכריע בהצטרפות כלל גדולי
ישראל לאיסורכא.

J

J JJJ
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יש הטוענים להיתר ,מכיון שגילוח השיער לא נעשה בפני האליל ,ולא הוי

תקרובת .כב

כתב הגרב"צ ואזנר בסע' ב' " :ומלבד כל האמור אין לאסור השערות מטעם תקרובת ,דמאחר שכל מעשי הגילוח וקיבוצם,
הכל נעשה שלא בפניה ,אין לזה דין תקרובת".
כתב הרב יעקב לנדא שם" :קוטב הבירור יסוב בהנחה שהגוים מג לחים שיער ראשם במספרות בעיר טריפוטי כ 17-מספרות,
ואין במספרות פסל ...ונקודה זו דאין במקום הגילוח פסל ,נתבררה".
טענות אלו ,אשר הוצגו בפני הקורא כודאות גמורה בלי שום פקפוק ,נמצאו מוכחשות בעליל ד עיננו הרואות דכל עבודת תגלחתם אינה אלא
בפני הפסילים )עי' לעיל בעמ' כב-כג( ,וכן ענה הכומר הראשי בטירופתי למר אמיר דרומי בזה"ל "רק לפני האלהים הם מתגלחים".
ויעויין בהערה דגם מבחינה הלכתית טענה זו אין בה ממשכג.

יט גם חזר ממה שצידד שצריכים לפניה ,מכיון שהעיד הרא"ד דונר שגם שאר
הקרבנות בהר ההוא מקריבים שלא בפני עצם הפסל אלא מספיק להיות
בהר ,וממילא גם כה"ג נחשב בפניה.
כ ולא מצא הגרי"ש צורך לכתוב מה שהעיד הרב דונר שהם אומרים שהאליל
שלהם אוהב שערות ,וכן לא שהם קוראים לזה קרבן בלשונם .לא זה הנידון,
אלא הנידון האם הוא מעשה חשוב בדת שלהם ,ואם כן הדבר מוגדר
כעבודה ,ועבודה שנעשה במעשה כעי"פ דינו כתקרובת.
כא אלא אדרבה הדברים נתבררו יותר ויותר ,ולמשל :שלא רק המתגלחים
אומרים את שם אלילם ,אלא גם הספרים בתחילת משמרתם ,ועוד נתברר
שהספרים הם מכת נאי-ברהאמין ,שמשמעותו הוא סוג שני של כומר,
ומקפידים שהספרים ילכו בבגדים מיוחדים כמו הכומרים ,והרבה מהם

עובדים שם חינם כי זכות הוא להם ,וכן נמצא שהתגלחת הינה לעולם מול
האליל .ועוד.
כב ומחמת נוחות הקריאה הבאנו דברי המתירים כל אחד לפי העניין,
והשתדלנו לציין הסעיף והמקום של כל דיבור ודיבור מדבריהם היכן הוא.
)והתשובות המלאות מקומן הוא :תשובת הרב בעלסקי נמצא בקוב"ת ח"ג
קי"ח ,ותשובתו השניה נמצאת בשולחן הלוי ח"א בסוף ,תשובת הגרב"צ
וואזנר מובאת בקובץ אור ישראל ל"ה ,תשובת הרב יעקב לנדא בשם דודו
הגר"ד לנדא  -הופצה על ידו בפני עצמה ,תשובות החיד"ו מובאות בקונטרס
ראש דוד הנמצא בשו"ת ויען דוד ח"ו .התייחסנו בעיקר למתירים אלו ,כיון
שהינם אבות המצדדים להתיר ,וטענותיהם הינם עיקר הטענות של כל מי
שניסה כוחו בכתיבת תשובה להיתר בנידון.
כג ולכאורה מדוייק מלשון הגמ' "זרק מקל לפניה" שהיינו דווקא לפניה,
אלא שאינו מוכרח כלל ,דהא איתא בגמרא )ע"ז נא (.שבר מקל לפניה חייב
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כתב החי"ד וייס )סע' א' בתשובתו באור ישראל( ,וז"ל )הסוגריים במקור(" :חלק קטן מהמתגלחים ) 5או  10אחוז בערך(
לוקחים איתם כמה שערות משער ראשם שנתגלח ,ונותנין בכלי ההונדי המונח שם ,וגם אלו השערות מובאין בחזרה לבית
התגלחת עבור הבירור והייבוש ,אבל אין מקטירין מהשערות כלל וכלל" ,עכ"ל.
וכן כתב הרב רייטפארט) ,עמ' יא בחוברת שלו( .וז"ל" :אין מקטירים את שערותיהם לפני אלילם".
מעולם לא מצינו דאין תקרובת ע"ז אלא בדבר המוקטר לאשכד ,ובכלל הדוגמאות המוזכרות בגמרא כתקרובת אין מי שצויין כמוקטר ע"ג
האש ,ובין הדברים  -מקל הנשבר בפני ע" ז ,צואה לחה בפני בעל פעור ,עורות לבובין ,יין ,בשר הנשחט לע"ז או הנכנס לפנים מן הקלקלין,
שוחט חגב בפניה ,פרכילי ענבים שנבצרו מתחילה לכך ,ועוד.
ויראה שסברת הנתלים בטעם זה להיתר ,הינה מאחר והללו הבינו שכל עניין התקרובת נעשה רק באופן המקביל בשלמות לנעשה להבדיל
בבית ה' ,ולפי דבריהם ,וע"פ יסוד ההיתר דאין השיער מוקטר לאליל ,נאמר בדרך מליצה שאפשר להתיר נמי משום דאין הכמרים אוכלים
את השיער אחר התגלחת ,או מאידך כיון שאין התגלחת נעשית בירושלים בהר הבית ,ופשוט.

 J  JJ~J
כתב הגרב"צ ואזנר בסע' ג' " :אולם אחר העיון כל עיקר דמיון זה )של גילוח לשבירת מקל( רחוק הוא ,וצ"ע טובא ,ראשית
דע" כ לא דימו חיתוך לזביחה ,אלא במין חיתוך שהוא כעין שבירת מקל ,דהיינו שהוא מחתך גוף אחד לשנים ,וכמו שפרש"י
)נ' ע"ב ד"ה שבר מקל( וז" ל ,דכיון דדמי שבירה לזביחת בהמה של פנים" ,ששובר מפרקתה" ,עכ"ל" ,עכ"ל.
כבר הבאנו לעיל את לשון המאירי )ע"ז נ" (:וכל חתיכה תולדת זביחה" ,וכן ר"ח )נ :ד"ה שבר( כתב" :השבירה היא מעשה עבודה כגון
חתיכה" ,ועיין הערהכה

ונאסרת ,ופירש"י "שבר מקל לפניה חייב ונאסרת  -המקל בין שעבודתה
בשבירה בין שאין עבודתה בשבירה" וש"מ דאפילו היכא דלא עבדה כדרכה
נאסר המקל ,ומשום הכי בעינן דווקא בפניה ,דהיכי תיתי לאסור כשאינו
בפניה בכה"ג .ואיתא בתוס' )חולין מ (.ד"ה לפני עבודת כוכבים  -אין לפרש
דוקא לפני עבודת כוכבים וכרבי יהודה בן בבא דאמר לקמן )דף מא (.אין
מנסכין יין אלא לפני עבודת כוכבים והוא הדין שאר עבודות דנראה דדוקא
לענין ניסוך קאמר דבכל דוכתא דאיירי בשוחט לא נקט לפני עבודת כוכבים
ועוד דאמאי פריך בסמוך אשחוטי חוץ לא ליחייב דמחתך בעפר הוא התם
בשלא שחט לפני עבודת כוכבים ולא מתסרא ומ"מ חייב העובד מידי דהוה
אעובד להר אלא ודאי אף על פי שלא בפני עבודת כוכבים נמי מתסרא והא
דנקט הכא לפני עבודת כוכבים אורחא דמלתא נקט א"נ כיון דלפני עבודת
כוכבים הוא מסתמא לשם עבודת כוכבים מתכוין אף על פי שלא פירש וכגון
שהוא ישראל מומר והשתא מצי למימר דנקט רבוצה דלא מבעיא הרביצה
לפני עבודת כוכבים דודאי לשם עבודת כוכבים נתכוון אלא אפי' רבוצה כבר
כיון דישראל מומר הוא ושוחט לפני עבודת כוכבים מתכוין לעבודת כוכבים"
וכן כתב הרשב"א שם .ונמצא להדיא דאין עניין "לפניה" אלא לבירור כוונת
העובד ,ולא תנאי לאיסור ,דכל היכא דאיכא בירור שוב אינו משנה כלל אם
עבד בפניה אי לאו ,וכן מבואר בגמ' )ע"ז לב ,(:שאיתא במשנה שם שבשר
ש רצו הגוים להכניס לבית ע"ז אין עליו דין תקרובת כל כמה שלא הכניסוה.
ואיתא בגמ' שמשנה זו אינה כרבי אליעזר דסבירא ליה סתם מחשבת גוי
לעבודה זרה ,ואם כן כל בשר ,אף אלו שלא הכניסוה לפני העבודה זרה ,דינו
כתקרובת עבודה זרה .מבואר שלרבי אליעזר כל מעשה שחיטה ,גם בציור זו
שהוא אינו לפני העבודה זרה ,כל מה ששחטו נחשבת תקרובת ע"ז .ועד כאן
לא פליגי רבנן על ר"א אלא בהאם חיישנן שמא סתם מחשבת גוי לע"ז ,אבל
באופן שוודאי כיוון לע"ז לכו"ע הוי תקרובת )כמפורש בחולין יג ,(:על אף
שבמפורש מיירי שלא בפני הע"ז .וכן בנידון דיין נסך )יו"ד קכ"ג ,קכ"ד(
מצינו דסתם מגע הגוי אוסר בהנאה היכא דיודע בטיב ע"ז ומשמשיה) ,ואף
דבנידון דמגע סתם נחלקו אם אוסר בהנאה ,מ"מ שכשוך לכ"ע אוסר אף
שלא בפניה( דאמרינן סתמא כוונתו לע"ז ,ובנד"ד הדבר הוא בק"ו דהרי חוק
עבודתם הוא דאין הנשים מספרות שערותיהן זולתי לע"ז ,ולא שייך לתלות
תספרות שלהם בשום דבר אחר זולתי ע"ז ,והוא בק"ו ממין ששחט בהמה
דאסורה בהנאה משום דאמרינן דסתמא מחשבתו לע"ז ,ואסור אפילו ששחט
לצורך עצמו אלא חישב לע"ז כנ"ל בדברי אבן האזל דלעיל ,וכתב הרמב"ן
)ע"ז נט :ד"ה וכתב( "ואפי' במנסך לע"ז בפירוש שלא בפניה לדברי האומר
שאין עושין כן לע"ז ,התירו בהנאה שדבר ידוע הוא שלא נסך" עכ"ל .ועיין
עוד בתוס' הרי"ד )שם סב (.וז"ל" ,פי' יי"נ של גוים הוי כשמשכשך אותו
לתוכו לשם ע"ז וזה הי' נסוכם אפילו שלא בפני ע"ז" עכ"ל .ועוד מצינו
במשנה שפרכילי ענבים נעשים תקרובת ע"ז אם בצרן לשם הע"ז ,ומפורש
בדברי הראשונים שסתמא דמילתא היא שאין הגפן לפני הע"ז ,ואעפ"כ
נאסרו מדין תקרובת ע"ז .וז"ל הרשב"א )נא :ד"ה פרכילי(" :דאין דרכן
להביא מן הבצור אלא ממה שבוצרין מכרמיהן בתחלה לכך" ,ומבואר
שמביאים הענבים מהכרם ,ולא שהוא כבר שם .וכ"כ הרשב"א לענין לחם

שלשים שלא לפני הע"ז אסור ,וז"ל "ואותם אובליאש שהוא לחם אונן שלהם
לחם מגואל הוא ואסור משעת לישה דהוי כעין זביחה אף על פי שאינו
משתבר לפני הע"ז שהרי השוחט לשם הרים הרי זה זבחי מתים אף על פי
שאינו לפני הע"ז" ,עכ"ל .ואיתא בגמ' )ע"ז נא" (:א"ר יוסי בר חנינא נקטינן
אין קלקלין לא לפעור ולא למרקוליס ...ואפילו חוץ כבפנים דמי ואסור",
כלומר כיון שהנידון הוא במצא דבר ולא ידוע מה טיבו ,אם כן זה תלוי בכל
ע"ז כפי מנהגו ,אמנם ,יש שרצו לדייק ממשנה זו שאין תקרובת ע"ז אלא
בפניו ,זולתי בפעור ומרקוליס ,אולם האמת היא שהנידון הוא בדבר הנמצא
שאין ידוע מה טיבו ,ואין המדובר אלא באומדנא מה נעשה עם אותו חפץ,
ודייקא נמי דכן הוא ,דהא חכמים דפליגי אר"א בע"ז לב ,דס"ל דדוקא בשר
היוצא מן הקלקלין אסור ,דלא סברי דסתם מחשבת גוי לע"ז ,מ"מ בשחיטת
מין אוסרים בהנאה )חולין י"ג( בסתמא אפילו שלא בפני ע"ז כיון שסתם
מחשבת מין לע"ז לכו"ע .וע"כ ש"מ דכל עניין "בפני הע"ז" הינו בירור ותו
לא ,ואילו המתירים הפכו טעם זה לתנאי .ובנד"ד זולתי מה שהכל נעשה
בפני הפסל ,הרי ההודים עומדים וצווחים ,וכן אנו רואים שכל מעשיהם
בנידון אינם אלא לע"ז ,ואין לך תימה גדולה מאשר להפקיע הצהרתם ולומר
דמסתמא אין כוונתם לע"ז .וכעין זאת כתב הגריש"א בהקדמתו לתשובת
הרב בעלסקי קוב"ת ח"ג קי"ח.
כד ולהדיא כתב הרא"ש )ע"ז פ"ד ס"א( וז"ל" :ככרות ...אם היו מקריבים
אותן לעבודת כוכבים כעין פנים קרינא ביה דדמיא למנחת מאפה תנור .ואף
על גב דליכא זריקה המשתברת וגם לא הקטירו ממנו כלום אלא נתנו לפני
עבודת כוכבים לתקרובת מקרי זבחי מתים כו' והא דבעינן זריקה
המשתברת היינו בדבר שאין מקריבין ממנו בפנים כגון שבירת מקל" ,וש"מ
דאין בין דבר המוקרב בפנים לשאינו מוקרב בפנים ,אלא זריקה המשתברת,
אך אפילו בדליכא הקטרה חשיב זבחי מתים ,ומעולם לא נמצא מי שיחלוק
בדבר.
כה ובעניין שבירת מקל כתב רש"י )שם( ד"ה שבר מקל בפניה חייב ,וז"ל –
"דדמי שבירה לזביחת בהמה של פנים ששובר מפרקתה" ,וקשה הלא
בשחיטה אין שוברים המפרקת ,ובספר "סדר יעקב" כתב שהדבר פשוט
שמעשה שחיטה הוא מעשה חיתוך ,אלא דלעניין שבירת מקל הוצרך רש"י
לבאר דאף שאינו דומה ממש לשחיטה עדיין הוי תולדה דשחיטה ,כיון
שלפעמים בשחיטה יש גם שבירת המפרקת ,וכעין זה הוא ביד רמ"ה
)סנהדרין סב" (.כגון ששבר מקל בפניה לשם עבודה שהוא חייב משום זיבוח
דמה לי שובר מקל מה לי חותך" ,ומלשונו נראה דדימה שבירה לחיתוך
והיינו דחיתוך פשיטא דאסור ,מיהו גם שבירה בכלל ,ומדמצינו ששבירה הוי
כעין זביחה משום שלפעמים יש במעשה שחיטה שבירת המפרקת ,א"כ כ"ש
שחיתוך השיער הוי כעין זביחה ,כיון שיש שיער בצוואר הבהמה הנחתך בכל
מעשה שחיטה )ועי' יו"ד כ"ד ,ח'(.
ועל הטענה שרצו לחלק בין שבירת המקל לגילוח ,ששבירת מקל הוי שבירת
דבר אחד לשני חלקים ,משא"כ גילוח השיער הוי רק הסרת שיער מגוף
האדם ,והיינו פירוד שני דברים שונים ,עכת"ד ,אמנם מפורש בגמ' שקציצת
פרכילי ענבים מהגפן נחשב כעין זביחה ,והוי הסרת דבר משורשו ונאסר ,וכן
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חלק ב'  -מקורות



הישכם אהבים את ה'

~J JJJ
כתב הרב בן ציון וואזנר בסע' ה' " :עוד יש מקום לדון דהגילוח לא נחשב כעבודתה בכך ,דהתינח הע"ז דכמוש ,שדרך עבודתה
המיוחדת היתה בגילוח ,וכלשון הספר המצוות להרמב"ם )ל" ת מצוה השישית( שכתב וז" ל ,ובתנאי שיעבוד אותה כדרכה,
כלומר ,בדבר "שדרכה שתיעבד בו" כמו פוער לפעור ,וזורק אבן למרקוליס ,ו"מעביר שערו לכמוש" ,עכ"ל ,וצ"ב מה הוסיף
הרמב"ם עם ה"כלומר" ,וצ"ל דכוונתו ,שאין לחייבו רק בדבר "שדרכה" שתיעבד בו ,אם בעבודה זו בלבד ,או שעבודה זו היא
אחד מדרכי עבודתה .שלא כן בנידון דידן ,שלע" ז זו עובדים בהקטר וזיבוח ,משתחוים ומודים לפניה כדרך שאר ע"ז ,וכן
מביאים לה אף מתנות שמונחים לפניה ,שלא כן הגילוח ,שלעולם אין מגלחים ומניחים השערות לפניה ולא לכבודה ,נמצא
שאין הגילוח דרך עבודתה בכך כלל" ,עכ"ל.
עוד כתב שם " :והטעם הוא פשוט ,מאחר שגם הם מכירים במציאות ,שהגילוח מעשה בזיון הוא ,וכאשר הוכחנו לעיל בראיה
ברורה שאין עליה תשובה ,ממה שהגויים עצמם מקפידים שהע"ז לא יראה ולא ימצא באולמות הגילוח ,אף ששאר כל העבודות
המכובדות עושים אצלה ובפניה .הי ש לך הוכחה ברורה וגדולה מזו ,שאין עבודתה בכך".
כתב הרב רייטפארט בעמ' טו" :והרי זה אנו יודעים דאין עובדים אותו האליל בהקרבת שערות כלל ,וא"א לומר שיהא תקרובת
עכו"ם ע"י הגזיזה ,דאפי' אם נאמר שדומה לזביחה ,צריך שיהא עבודתה בכך".
ובתשובתו זו ייסד הנ"ל חידוש על גבי חידוש על גבי חידוש ,כאשר כל אחד מהחידושים משולל יותר מחברו.
ראשית דייק מהמילה "כלומר" ברמב"ם שכוונתו הינה לחידוש מופלג בהלכה – והיינו שאין לחייב אדם על ע"ז אלא היכא שעובד בדבר
"שדרכה" שתיעבד בו ,וש"מ דהמשתחווה לפעור מרקוליס וכמוש או שאר עבודות זרות שאין עיקר עבודתם ההשתחוויה פטור )ובניגוד
לגמרות מפורשותכו(
גם לעניין תקרובת הדבר הוא חידוש במה שהדברים ה ם נגד שו"ע מפורש דכתב לגבי תקרובת )יו"ד קל"ט ג( "והוא דרך לעבדה באותו דבר,
אע"פ שאין דרך לעבדה בזה הענין" ולא ציין השו"ע או מי מהנו"כ תנאי זה דיהיה זה בדבר שהוא עיקר עבודתה ,ואף לא הוזכר מי שחולק
בדבר.
ותמיהה עצומה היא במה שמפורש הוא דהרמב"ם מחמיר אף יותר מהשו"ע דלעיל ,והובאו דברי הרמב"ם בבית יוסף בב"ח ובש"ך בזה"ל
"ותקרובת כו'  -וכב"י דלהרמב"ם אם נמצא במקום עבודתה הכל אסור אפילו אינו קרב על המזבח" ,והוא דעה מחמירה דבכל גווני חשיב
תקרובת בנמצא במקום עבודתה ,והא תינח אילו היה מדובר ברמב"ם נדיר בכתב יד ,אזי לא היה מן התימא על המתיר דנעלם הדבר מעיניו,
אבל האמור הוא ברמב"ם יסודי בסוגיא המובא כאן בשו"ע בנד"ד ומוזכר כאמור בב"י בב"ח ובש"ך.
ופלא נוסף ממה שהוצגו הד ברים כביכול אין השיער נכנס לפני הע"ז כעובדה ברורה ומוגמרת ,בעוד שהמציאות מראה שההיפך הגמור הוא
הנכון ,ועוד שלא רק שדרך לעובדה בכך אלא דזו היא עיקר עבודתה – ולא בכדי פרוסים דרגשי הספרים בסמיכות לאליל ,ועיקר הנעשה שם
אינו אלא עבודת התגלחת.
ולמעשה אף אם לא היתה עיקר עבודתה בכך פשוט שהשיער נאסר בהכיכז.

J J
כתב הרב חיד"ו שם" :המגלחים אינם כמרים ,רק ספרים אומנים ,ואדרבה הם מהשפלים באומה זו" ,עכ"ל.

מצינו עוד כמה דוגמאות בדברי הראשונים ,וכגון ,אבנים שנחצבו לצורך
זריקתן למרקוליס )מאירי ע"ז נ (.הדס שנחתך לשם ע"ז )רש"י יב :ע"פ
מאירי מד ,:רוקח( מנעל שנחתך לשם ע"ז )שאילתות פ"ח ,מאירי וספר
ההשלמה יבמות קג (:שופר שנחתך לשם הע"ז )מאירי ר"ה כח (.כלים
שנחתכו לשם ע"ז )רמב"ן ,רשב"א ,ריטב"א בשם הראב"ד ע"ז נב (.לולב
שנחתך לשם ע"ז )ספר השלמה ,מאירי ,ראמ"ה ,ספר המכתם סוכה לא(:
ורובם אין להם שבירה דבר אחד לשנים ,ולא רק בחיתוך ובשבירה מצינו
דהוא כעין זביחה אלא אפילו לישת הלחם בכלל וז"ל הרשב"א )ע"ז נא(:
"אותם אובליאש שהוא לחם אונן שלהם לחם מגואל הוא ואסור משעת
לישה דהוי כעין זביחה" וכן בריטב"א )שם( "ומשעת לישה נאסרין דאיכא
כעין זביחה" ,עכ"ל .ותימה גדולה הוא להקל בעניין חמור כנד"ד מסברא
שלישת הלחם ושבירת המקל הינם כעין זביחה ,ודווקא חיתוך – דהוא כעין
פעולת השחיטה ממש ,אינו כעין זביחה.
כו )סנהדרין סג (.גופא אמר אביי שלש השתחואות בעבודת כוכבים למה אחת
לכדרכה ואחת שלא כדרכה ואחת לחלק לכדרכה מאיכה יעבדו הגוים האלה
נפקא אלא אחת כדרכה ושלא כדרכה ואחת לשלא כדרכה ואחת לחלק,
ופרש"י "לכדרכה ושלא כדרכה  -שהשתחואה היא להך עבודה זרה כדרכה
ושלא כדרכה  ,כגון שדרכה לעבוד דרך כבוד ולא בהשתחואה ,ואי כתיב חד
לא הוה מרבינן אלא כי האי גונא אבל משתחוה לפעור לא ,כתב רחמנא

השתחואה יתירא שניה לשלא כדרכה כגון פעור ומרקוליס שעבודתה בבזיון,
והא דאמר ר' אלעזר לעיל )סא ,א( זובח למרקוליס חייב מלא יזבחו ואף על
גב דחד קרא יתירא הוא דאיכא ,ולא מוקים לה בזובח למקטריה דעבודתו
דרך כבוד דסבר כיון דגלי בהשתחואה קל וחומר בזביחה ,מיהו כולה מילתא
לא ילפינן מהשתחואה דאם כן הוה מרבינן כל עבודות כבוד אף על גב דלאו
עבודת פנים ,לכך יצאה זביחה לומר שלא חייבה אלא עבודות פנים"
כז ומצי נו במשנה שפרכילי ענבים הם תקרובת ע"ז אצל מרקוליס על אף
שעיקר עבודתה הוא בזריקת אבנים ,וכן שבירת מקל אצל ע"ז שעבודתה
קשקוש במקל ,דהיינו דאין עבודתה כלל בשבירה  -אפ"ה המקל נאסר .וכ"כ
הגר"מ שטרנבוך שליט"א בתשובות והנהגות ח"ה סי' ר"ס ,וזה לשונו" :עוד,
שכל שעושה מעשה לשם ע"ז אף כשאינו מעיקר הפולחן ,חשיב תקרובת
ע"ז ,וכמבואר בגמ' ע"ז )נ"א( דבצירת פרכילי ענבים להביאם על מזבח ע"ז
נאסר משעת בצירה ,כיון שבצרן מתחילה לכך ,וכמבואר ברשב"א )ד"ה
ואותן( דכל שא"א להביא מן השוק ,אלא צריך לבוצרן לשם ע"ז ,או ללוש
לשם ע"ז ,אף על פי שעיקר הפולחן הוא בהבאה לפניה ,מ"מ חשיב תקרובת
ע"ז ,ואף שהבצירה והלישה הוי מעשה לשמה גרידא ,אפ"ה נאסר מדין
תקרובת ע"ז ,א"כ ה"ה במעשה הגילוח שעושה זאת לשם ע"ז".

הישכם אהבים את ה'



חלק ב'  -מקורות

קז

לא מצינו בכל הש"ס והפוסקים שהגדרת תקרובת תהיה דווקא על ידי בר סמכא זה או אחר בקרב העכו"ם ,או מאידך דבעינן דווקא כמרים
ממעמד ויחוס זה או אחר ,ושכביכול רק גוי ספציפי יכול להקריב וכדו'.
ובאמת הספרים עצמם נקרא נאי-ברהמנים ומיוחסים הם לכת הברהמנים דהיא כביכול כת הכהנים שלהם ,החשובה ביותר בכתות ההינדו
השונות ,והללו אומרים מפורשות שהכל ניתן לאליל ,וזוהי עבודתו החשובה וכדו'...

~JLJJ~J
כתב הרב בעלסקי " טעם גדול יש לי כנראה להתיר ברחבה וגדולה היא אצלי כי כן יצא לי בע"ה מעת ומאז לימודי בסוגיית
הגמ' ובפוסקים מימי חרפי ,והוא שנראה ברור מגמרא ומסברא שא"א לעשות שום פעולה ולקבוע על ידה כלפי חפץ שיהיה
עליו דין תקרובת אא"כ ייחד החפץ מקודם לע"ז".
הנה הרב הטוען לא הביא שום מקור לדבריו ,ואנו לא מצאנו שום גמרא אשר נראה ממנה כן ,אולם לא נִמָּ נַע מלהעתיק את דברי הגריש"א
שענה לו ברוב ענוותנותו ,וז"ל שם )קוב"ת ח"ג קי"ח( "-אמנם קיי"ל השוחט בחוץ חטאת העוף – לע"ז שחייב משום ע"ז כיון ששחט סימן
אחד – מחתך בעפר הוא ונאסר משום ע"ז ,אף שאין לו שום זכות לקבוע ולייחד את העוף לע"ז שהרי הוא הקדש ,אלא עצם מעשה השחיטה
שהוא עושה לע"ז חל עליו דין תקרובת"כח ,ועיין בהערה המשך מעט בפולמוס זהכט.

~J JJ~JJ~J
יש הנוקטים שאיסור הנאה מתקרובת ע" ז אינה אלא דרבנן ,ובהצטרף ספיקות נוספים יהיה ניתן להקל.
יעויין בהקדמה לפרק זה ,שם ביארנו העניין בארוכה.

J ~JJ~J~J~J
כתב הרב בעלסקי בסע'  ,6בשם יבואנית שיער מהודו" :מי שיעלה על הדעת שמקריבין שיער באיזה צורת קרבן או הקדשה,
אם הוא מהם הוא בודאי שוטה גמור ,כי השיער אצלם דבר טמא ונבזה ,ולכך מגלחים אותו להשפיל הגאוה ולעקור אהבת
היופי ,וח"ו להביא איזה שיער לתוך ה'לפני ולפנים' שלהם".
ובאמת כפי שהוכח בארוכה בפרקים הקודמים  -השיער מוקרב בכל התנאים הנדרשים עבור איסורו בהנאה כמתבאר ,ואין זה משנה כלל
כוונת המתגלחים ,אם עושים כן לשם עקירת היופי או לשם השפלה ,דלא שמענו מעולם שתובנה כזו או אחרת תפסול הקרבן ,אלא כל זמן
שהם עושים זאת בתור עבודה לרצון האליל החפץ נאסר .וגם מצד המציאות מצינו דהשיער ניתן לאליל אחר כבוד והכל תמיד רק בפני
האליל ,ונחשב כקרבן החשוב והאהוב ביותר עבור האליל ,וכלשונם "קרבן קדוש".

J J~JJ–J~JJJ
המתירים בטענה שהשיער ניתן בתור דורון לע" ז ,ולטענתם דורון אינו תקרובת ומותר.

כח ובהקדמה למודפס בקוב"ת הוסיף הגריש"א וז"ל – "גם בתקרובת ע"ז
אין ענינה לאוסרה מצד שייחדה לע"ז מקודם להקרבתה או עכ"פ חפץ שתהא
קבועה לקרבן להע"ז שיהא מונח לפניה וכדו' ]גם א"צ לפנים מהקלקלין
בגוונא דשחיטה וכעין זביחה וכמבואר לעיל[ וזאת למדנו במפורש מסוגיא
דחולין דף מ' ע"א דהגמ' דנה בשוחט חטאת בשבת בחוץ לע"ז חייב שלש
חטאות ופריך הגמ' הא עשה בה מעשה כל דהו – שהתחיל לחתוך סימן אחד
אסרה ,והוי מחתך בעפר בעלמא ,שהרי משנעשה תקרובת ע"ז ע"י מעשה כל
דהו  -פקע שם קדשים מיניה ,ואמאי יתחייב אשחוטי חוץ ,ועי"ש רש"י
שהאריך בזה .ותי' הגמ' דמיירי באומר בגמר זביחה הוא עובדה והיינו
שהתנה שלא יהא תקרובת לע"ז רק לאחר גמר זביחה ,ובאותו זמן עובר גם
על איסור קדשים בחוץ .והשתא אי נימא דלא שייך שם תקרובת לע"ז אא"כ
יחדה קודם הזביחה לשם קרבן הו"ל לגמ' לאוקמי בפשיטות טפי ,דלעולם
אינו מייחד כלל הבהמה לשם תקרובת ולא נאסרה הבהמה באיסור
תקרובת ,ומשו"ה לא הוי מחתך בעפר בעלמא ,וחייב ג' חטאות משום עצם
מעשה עבודה זרה ,ומשום שבת ,וכן משום קדשים בחוץ .ולא נעשה כלל
תקרובת ע"ז ואמאי איצטריך לאוקמי שהתנה שיעשה תקרובת בגמר זביחה,
דל דין תקרובת מהכא משום איסור ע"ז עצמה יתחייב חטאת .ומוכח מהכא
דכל שעובד ע"ז והוי כעין ד' עבודות נעשה ממילא תקרובת ע"ז ,אף בלא שום
יחוד כלל ,ושפיר מקשה דמכי עשה בה מעשה כל דהו אסרה מדין תקרובת,
ומחתך עפר בעלמא הוא .ומשו"ה איצטריך הגמ' לאוקמי באורחא דחיקא
דמיירי שאומר שרק בגמר זביחה הוא עובדה ואז תעשה תקרובת" עכ"ל.
כט בעוד שבתשובה הראשונה כתב שאי אפשר לעשות תקרובת בלי מעשה
כעין הקדשה ,בתשובה השניה כתב וז"ל "א"א לדבר על תקרובת בלי חפצא

של תקרובת ,והאדם עצמו א"א למחשביה כחפץ של תקרובת בשום פנים,
הגה בעצמך ,היתכן שיאסר גופו של המשתחוה לע"ז מדין תקרובת ,והשיער
עד שלא שהעבירו הרי הוא עצם גוופו של האדם כמו שהוכחתי ,ואין מה
לדבר על יו מענין תקרובת עד שיוסר מהאדם ,ומאז שהוסר אין עושים בו
שום מעשה שיקבע על ידו לתקרובת ,וזה ברור לכאורה" עכ"ל ,והדברים
מוקשים מאוד שכתבו הראשונים )ר"ן ,מאירי ,ראב"ן ,תוס' חכמי אנגליה
ועוד ,והאמת שכן עולה מדברי הגמ' בע"ז נא עמ' א' ועמ' ב'( דצואה לחה בפני
בעל פעור נאסרת ,ואע"פ שצואה אינו חלק נפרד מגוף האדם קודם שעשה
צרכיו ,וגם אינו חפץ לפני ההקרבה ,ולא ברור כלל איזה חילוק יש בין שיער
שמחובר לאדם לפרכילי ענבים שמחוברין לגפן ,שמפורש בגמ' ששייך
לעשותם תקרובת ע"י הקציצה בלבד .ובאמת בסנהדרין )טו (.מבואר שאותו
שיטה שסוברת ששיער העומד לגזוז כגזוז דמי ס"ל נמי שענבים העומדים
ליבצר כבצור דמי )חוץ מלענין מודה במקצת שהוא דין בסמיכות דעת ,כמו
שכתבו בתוס' שם ד"ה בענבים ,וכן מבואר בר"ן שם בשם הרי"ף ,ועי' ריטב"א
גיטין לט .ואכמ"ל(  ,אם כן ענבים ושיער האדם הינם באותה הגדרה .וזה
שכתב שאי אפשר לגוף האדם להיות אסור משום תקרובת ע"ז ,אין זה אלא
משום שלא היה כאן שום מעשה כעין זביחה כלל ,ואינו ענין לניד"ד ,וכן
מצינו בסנדל של תקרובת ע"ז שאם קצען מתחילה לכך ,או בשופר שקצץ
מראש האיל וכדומה שנאסר ,וראיה ברורה מהמובא במכילתא דרשב"י
"מקריב שערו לכמוש".

קח
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הישכם אהבים את ה'

וטענתם באמת סתירה לטענה דלעיל דהשיער מותר כיון שאסור לתיתו לאליל ,ובאמת לכל טעם שיהיה מה שיהיה  -השיער אסור כפשטות
ההלכה ,שכל זמן שנעשה בו עבודה לרצון האליל  -החפץ נאסר.

מ"מ מפורש במקורות דלשון דורון נופל גם על תקרובתל.
 J JJ~JQQJJ~J
יש הטוענים שאין הגילוח 'עבודה' ,אלא רק 'הכנה' לכניסה לטמפל.
וכעין דברים אלו הובאו בפני הגריש"א בתש"ן וכמובא בפתיחה ולעיל ,ועל פיהם התיר בשעתו ,ובעת התברר אמיתת המציאות ,חזר בו
כנ"ל.
ולפי נתונים אלו לכאורה היה צד להקללא ,דאם אכן כל עניין גילוח השיער אינו נעשה באופן של עבודה ,אלא רק מחוץ לבית התרפות וכהיכי
תימצי בלבד למטרת הסרת השיער בכדי לתיתו אח"כ כמתנה  -החפץ לא נאסר.
ומ"מ מצד המציאות אין הדברים כן כלל ועיקר ,ולפי כל הנתונים התגלחת נעשית כעבודה חשובה אחר "כבוד" בבתי התגלחת ,דהינם מקום
ע"ז לכל דבר ויש בהם אלילים לרוב ,או מאידך נעשית התגלחת במקומות פרטיים ,וגם שם הוי לעולם מול האליללב ,והכל נעשה בדווקא
על ידי כמרים המיוחדים לכך ,ואף מזכירים שם האליל לפני ואחרי ועוד שאר גינונים ע"ז ,ופשוט דאין התגלחת האמורה כהכנה בלבד ,אלא
עבודה גמורהלג .כלומר השאלה היא אם יש כאן מעשה עבודה ,ואף אם זה נעשה כהכנה לפני שנכנסים לטמפל עדיין יש לדון אם המעשה
מצד עצמה מעשה עבודה.
ובאותו הקשר יש אחרים שטוענים שעל אף שתגלחת הוי עבודה מ"מ אין היא אלא עבודת הכנה עבור עיקר עבודתם המכונה "דרשן" והיינו
ראיית פני האליל ,אולם מבחינת ההלכה אף שהגילוח נעשה בעיניהם כטפל ל"דרשן" אין זה מפקיע ממנו שם "עבודה" ,הלא גם שבירת
הקוקוס בפני האליל הינה טפילה ל"דרשן" ופשיטא דהוי תקרובת ,וכן ההשתחואוה לאלפי אלילי משנה בדרך לאליל המרכזי הוי גם כן
בגדר "הכנה" ,ואעפ"כ חשיבי עבודה ככל דיני עבודה ,ופשוט.

~J J J~JVJ~JJ
כתב הרב יעקב לנדא בזה"ל" :הרמב"ן בדף נ"א דן בנרות שעוה שהדליקום לפני ע"ז האם יאסרו מדין תקרובת ,דהדלקתן
זו היא שבירתן ,ויש בהם כעין זביחה .וכתב הרמב"ן לדחות דאינו דומה לענבים שבצרן ,דהתם מתכוון לעבודה באותה בצירה
והוי כשבר מקל לפניה ,אבל בנרות אין מעשה הדלקה עבודה ,אלא ההדלקה רק לתכלית שיאירו הנרות לכבוד הע"ז )הבזויה(,
ולמדנו א"כ דבעי שמעשה השבירה  -הזביחה יֵעשה בתורת עבודה לע"ז ,וא"כ עלינו לדון בגילוח השיער דאפי' שתכליתו
לע" ז אך שמא העבודה היא בהנחת השיער לפני הפסל ,והגילוח נעשה למטרה זו ,אבל אין הגילוח עצמו עבודה לשם ע"ז".
עוד שם" :ואין לנו א"כ ראיה האם הגילוח הוא עבודה לע" ז ,או רק לתכלית הקרבת השערות ,ומכיון שאין מתגלחים בפני
הפסל שפיר י"ל שאין זה עבודה רק הכנת השערות לעבודת הקרבתן".
כתב הגרב"צ וואזנר שם " :ומה שמ"מ הם מתקבצים בהמוניהם להתגלח דוקא באותו טמפל ,אין זה לשם עבודה ,אלא אחרי
שהגלחים הסיתום באמונה טפילה ,שהע"ז זו שולטת על כל הכסף והזהב ועל כל הנמצא בעולם] ,וכדרכם לחקות הנאמר
בתורה"ק ,לי הכס ף ולי הזהב אמר ה'[ ,ומדמים שהכל וכולם משעובדים לע"ז זו ,לכך בתורת הכרת הטוב מחזירים לה
מתנות ,וכן מראין לה סימני הכנעה ,ע"י שמוסרים למענה אף נויים היקר להן מכל ,דהיינו שערן ,עוד עושים כן משאר
טעמים טפלים ,אבל הכל מסכימים שאין מגלחים בתורת עבודה".

ל מצינו כמה מקומות שתרגום יונתן כותב דורון ובאונקלוס כתוב תקרובת.
)בראשית לב יד( ִמנְחָ ה לְעֵ שָׂ ו ָא ִחיו ,תרגום אונקלוס  -תקרובתא לעשו
אחוהי ,תרגום המיוחס ליונתן  -דוֹרוֹן לְעֵ שָׂ ו ָאחוֹי .וכן )בראשית לב יט( ִמנְחָ ה
ִהוא ְשׁלוּחָ ה ,תרגום אונקלוס  -תקרבתא היא דמשלחא ,תרגום המיוחס
ליונתן  -דוֹרוֹן הוּא ְד ִמ ְשׁ ַתּלְחָ א) .בראשית לג יא( ַקח־נָא ֶאת־בִּ ְרכ ִָתי ,תרגום
אונקלוס -קביל כען ית תקרבתי ,תרגום המיוחס ליונתן ַ -קבֵּ יל כְּ דוֹן יַת
דוֹרוֹן .חזינן שהמילה "דורון" מקבילה ל"תקרובת" ,וכן בערוך פי' שדורון
הוא לשון יווני למנחה ,וכן כתב הרב אליהו בחור בספר התשבי ,ואמנם בלאו
הכי הלא קרבן עולה ,נקרא בכמה וכמה מקומות בחז"ל "דורון בעלמא הוא"
)לאפוקי מחטאת וכדו' שהוא גם מכפר או מתיר( .וכן מצינו בגמ' שהמביא
דורון לת"ח כאילו הקריב ביכורים ,ויותר מזה מצינו בסנהדרין סג :גבי קרבן
לע"ז "אמר רבא האי זובחי אדם עגלים ישקון עגלים ישקון לזבוח אדם
מיבעי ליה ,אלא אמר רבא כל הזובח את בנו לעבודת כוכבים אמר לו דורון
גדול הקריב לו יבא וישק לו" הרי שמפורש שזביחה לע"ז נקרא דורון" .רב
יהודה שדר ליה קורבנא לאבידרנא" ופירש"י "קורבנה – תשורה" ,ויתרה
מכך מצינו בראשונים שכשהם רוצים לבאר למה הדבר הוא תקרובת הם
כותבים שהרי הוא דורון  -שיבולי הלקט )דין תשמישי ע"ז סי' ט'( " -וככרות
שנותנין דורון מותרין בהנאה ,שהרי אין מביאין אותם לע״ז אלא לגלחים

ולכומרים ,ותקרובת ע״ז לא הוו ,לפי שאין מביאין דורון לע״ז להאכיל
כדורות הראשונים" .לשון ר"י הזקן  -תוס' ר' יהודה מפארייט" -ומשני
כשבצרן מתחלה לכך ]פי'[ דכעין דורון ע״ז הן עשויין" .ר' ירוחם ני"ו ה"ד -
"אבל פרכילי ענבים ועטרות שבלים אפילו מונחים דרך בזיון אסורים משום
דדבר אכילה הן וראוי לעשות ממנו כעין פנים ולשם דורון הובאו".
לא אמנם לדעת הרמב"ם גם בהכי אסור ,וכן צידדו הב"ח והש"ך )יו"ד קל"ט
סק"ב( מיהו להשו"ע בכה"ג אין השיער תקרובת כיון דאינו מהדברים
המובאים למזבח ,וגם בהכי כתב הרב וואזנר דעדיין יש בדבר משום מהנה
לע"ז.
לב ובעל 'יקם שערה לדממה' )עמ'  (30ניסה לתרץ העניין וכתב" :מתקבל
הרושם שבחדרי תספורת פרטיים אלו פשוט לא טרחו מנהלי הע"ז להסיר
את הפסלים" ...ויראה דאין להתייחס לטענה זו.
לג ויש להוסיף לטוענים דכל עניין התגלחת אינו עבודה ,דההודים מחכים
בתור שעות רבות בצפיפות נוראה ,ואין כל אחד מתקבל להיות מגלח אלא
משבט "הברהמנים" ואלו שלא יכולים להגיע מתגלחים בביתם רק מול פסל,
וכל נתונים אלו ועוד שכמותם מורים דהתגלחת הינה עבודה גמורה וחשובה
ביותר עבורם.

הישכם אהבים את ה'



חלק ב'  -מקורות

קט

גם כאן נמצאו הדברים מוכחשים מהמציאות וההודים כולם מתגלחים רק בפני הפסל וטוענים שבעצם התגלחת הינם עובדים לאלילם,
ובמעשה התנתקות השיער מהמאמין כבר ניתן השיער לאליל.
ועוד שהמעיין ברמב"ן יראה דפירוש דבריו שונה הוא בתכלית ,ועי' בהערהלד.
וראינו לעורר במה שכתב הלה "אך שמא העבודה היא בהנחת השיער לפני הפסל"  -דזוהי דרכם של רבים מהמתירים ,להעמיס ספקות על
גבי ספקות ולטעון שמא ומנ"ל ,ולבסוף לחבר כל הספקות כצירוף לקולא ,כאשר רוב המעיינים אינם בוחנים כל ספק לעצמו ולא בקיאים
לראות שבשום ספק אין מן הממש ,והדבר פשוט שלא שייך לצרף כל ספק לקולא בזמן שאפשר לעמוד על טיב הדברים ]ועי' בש"ך בס"ס ק"י בסוף
הלכות ס"ס ,שהזהיר מאוד מלצרף ס"ס גם אחר כל ההגבלות שכתב ,אלא כגון מה שמפורש בתלמוד[ וכגון ניד"ד שאפילו מצד המציאות הדברים מוכחשים ואעפ"כ לא
נמנע המתיר הנ"ל לצרף ספיקות מספיקות שונות ]אשר על פי שיטתם לא שייך לאסור תקרובת ע"ז מעולם ,שהרי תמיד אפשר להעמיס עליה ספיקות מסיגנון זה[ בכדי להקל
להלכה ולמעשה.
ולא זכינו להבין דבריו במה שכתב "אחרי שהגלחים הסיתום באמונה טפילה ,שהע"ז זו שולטת על כל הכסף והזהב ...לכך בתורת הכרת
הטוב מחזירים לה מתנות ,וכן מראין לה סימני הכנעה ...אבל הכל מסכימים שאין מגלחים בתורת עבודה" .והא היא גופא ע"ז ,שהרי אינה
אלא "אמונה טפילה שהוסתו מאמיניה להכנע בפניה ,ולהביא לה מתנות וכדו'" .ומה עניין זה להא דלמסקנה כתב דמשום הכי מוסכם הוא
"שאין מגלחים בתורת עבודה".

J ~J~JJJ
כתב הרגב"צ ואזנר " :וכן הדבר נשמע מפי הממונים והספרים ,שאומרים בגלוי ,שהגילוח נעשה להגדיל ולהרויח הון הטמפל".

אף שלא מוזכר היתר זה באחד מן הפוסקים ,מ"מ הארכנו בשורש הטעות בהערהלה.
~J J~JJ~J~J
הספרים ,וכתב הרמב"ם בריש פ"ח מהלכ' ע"ז דאין אדם אוסר דבר
יש שכתבו ששם תקרובת שייך רק מצד מעשה של ָ
הספר המגלח אינו יכול לאסור את השערות של המתגלח ,כיון שאינם שלו.
שאינו שלו .כלומר ש ָ
למעשה הדברים הם היפך גמרא ערוכה )ע"ז מ"ו .נג" (:ישראל שזקף לבינה גליא דעתיה דניחא ליה בעבודת כוכבים וכי אתא עובד כוכבים
ופלח לה שליחותא דידיה קעביד" ונפסק דין זה להלכה )יו"ד קל"ט( לו ,והדברים הם בק"ו בנד"ד.

לד וז"ל )בחידושים ע"ז נא" (.ויש מי שאוסר בנרות של שעוה משום תקרובת
ומדמי לה לפרכילי ענבים שבצרן מתחילה לכך שהדלקתן זו היא שבירתן,
ואינו נכון דהתם מתכוין לעבודה באותה בצירה דהיינו שבר מקל לפניה ,וכן
פי' רש"י ז"ל ,אבל אלו אין עבודתה בכך אלא לקלון ]לכבוד[ ע"ז עשויות
ומשמשיה הן ,ועוד שאין זה כעין פנים שהרי אינן קרבין ע"ג המזבח ואף על
פי שהיתה הדלקה בפנים אינה עבודה כדאמרינן במס' יומא )כ"ד ב'( ,ולא
נתרבו עבודות משום כעין פנים אלא זיבוח וקיטור וניסוך והשתחואה
כדאיתא בפ' ד' מיתות )ס' ב'(" .ונמצא דכל ביאור הרמב"ן הינו בחילוק
בסיסי ביותר בין דבר הנאסר משום נוי ע"ז ומשמשיה )וכגון נרות הנ"ל(
לבין דבר הנאסר משום תקרובת )וכגון פרכילי ענבים( ,וביאר הרמב"ן לדחות
מי שראה לחדש דנרות נאסרות אפילו משום תקרובת )ונ"מ דאין להם
ביטול( וביאר דאין עבודה בהדלקת הנרות אלא כל הדלקתם הינה למטרת
נוי לע"ז ,אבל אין שום פולחן בעצם ההדלקה )ולא שאין זה עיקר הפולחן(,
ועוד הוסיף שלא מצינו דהדלקה היא בכלל כעין זביחה או זריקה המשתברת.
וב' חילוקים אלו אינם נוגעים כלל ועיקר לעניין מעשה התגלחת ,דבזה הרי
מצינו דיש עבודה בעצם הדבר וממש על זה נאמר "דבצרן מתחילה לכך" ,
ועוד דפשיטא הוא דחיתוך הוא כעין זביחה וכדלעיל .ונפלאנו מאוד על
המתיר הנ"ל איך לא עמד על חילוקים בסיסיים ביותר בסוגיין ,עד שראה
לחדש יסוד מרחיק לכת כ"כ בדבר שאין לו זכר בפוסקים.
ובפרט נפלאנו על שלא נתן ליבו לדברים המובאים בתחילת לשון הרמב"ן
כאן ממש ,וז"ל "הא דתנן מצא בראשו פרכילי ענבים ועטרות של שיבולים,
ההיא כעין פנים ממש היא ,שהרי דבר הקרב ממש לגבי מזבח הוא ,כגון
ביכורים ובצרן מתחלה לכך" .וביאר הרמב"ן שתירוץ הגמ' בצרן מתחילה
לכך קאי גם למ"ד שבענין כעין פנים ממש ,וכיון שזה דומה לביכורים במה
שבצרן לכך – הוה ממש כעין פנים .כלומר שמספיק שהכוונת עבודה של בצרן
מתחילה לכך תהיה כבצירת הביכורים לשם קרבן )ובאמת אין בבצירת
הביכורים שום כוונה מיוחדת אלא שא"א ליקח פירות מן השוק ,וחייבים
לבצור ע"מ כן( ואפילו לפי הנחתו השגויה של מתיר הנ"ל דאין עיקר העבודה
במעשה התגלחת ,אפילו הכי כיון שתכלית התגלחת הינה עבור הע"ז ,ממילא
נאסר השיער מרגע הגילוח וכבצרן מתחילה לכך ,ופשוט והם הם דברי
הרמב"ן ממש.
לה דברים אלו מבוססים כנראה על דברי הרשב"א ,וז"ל" :מעות וכסות
וכלים אינם בכלל תקרובת אע"פ שדרכה בכך שאינה נקראת תקרובת אלא

דבר שאוחזין בחוקי הע"ז שלהן שהיא חפצה בכך בזריקתן לפניה או
בהעמדתן לפניה וכו' אבל הכלים והמעות אינם תקרובת שתהא הע"ז חפצה
בגופן של מעות ושל כלים אלא שהמעות הן נדרים ונדבות ליקח מהם צרכי
ע"ז ,ומשום נדר ע"ז אינם נאסרים לפי שאין הקדש לע"ז" .והמתירים למדו
מכך שכיון שהשיער ניתן בסופו של דבר להחזקת המקום וכדו' אינו נאסר.
ובאמת כוונת הרשב"א היא לחלק בין קדושת דמים לקדושת הגוף ,שדבר
שכוונתם בנתינתם רק לערך של החפץ ולא לגופו של החפץ  -על זה אמרו אין
הקדש לע"ז ,אולם בדבר שכוונתם לתת את החפץ עצמו בתורת קרבן  -הדבר
נאסר גם אם בסוף הוא יימכר .והמבחן לדבר הוא האם הם עושים "עבודה"
בחפץ שזה מוכיח שזהו "דבר שאוחזין בחוקי הע"ז שלהן שהיא חפצה בכך
בזריקתן לפניה או בהעמדתן לפניה" ,או שהם רק נותנים אותו בלבד שזה
מוכיח ש"אינם תקרובת שתהא הע"ז חפצה בגופן של מעות ושל כלים אלא
שהמעות הן נדרים ונדבות ליקח מהם צרכי ע"ז" .ולכן בשיער כיון שהם
אוחזין בחוקי הע"ז שלהן שהיא חפצה בחיתוך ,הרי הדבר נאסר ,ואין שום
ריעותא בכך שאח"כ הוא נמכר .ופשוט הוא .ובאמת גם במעשה הקרבנות
מכרו הדם שיצא בנחל קדרון ,ולהדיא כתב הרשב"א )ע"ז נא ,(:שהלחם
שנותנים לכומרים "יש טעם לאסור כי מכל מקום כיון שמניחין אותו
תקרובת לפניה וחושבין שמתרצה בהנחתו לפניה אף על פי שעושין על מנת
לתתו לגלחים משלפניה אסור" ,הרי שבעצם מה שנעשתה פעולת הנחה
בלחם לפני הע"ז – הלחם נאסר ,ואע"פ שהדבר נעשה למטרת נתינה
לגלחים.
לו ע"ז מו" .אמר רב יהודה אמר שמואל ישראל שזקף לבינה להשתחוות לה
ובא עובד כוכבים והשתחוה לה אסורה" ופרש"י )שם( "לבינה  -בידי אדם
נעשית ונאסרת לד"ה והך זקיפה דנקט משום גלויי דעתא הוה דאי לא זקפתו
ישראל לשם עבודת כוכבים לא מיתסרא דכיון דשל ישראל הוא אינה נאסרת
בהשתחוואתו של עובד כוכבים שהרי אינה שלו" ,וכתב הש"ך )יו"ד קל"ט א(
"ישראל שזקף לבינה  -להשתחות לה ולא השתחוה לה ובא עובד כוכבים
והשתחוה לה אסורה ואין לה ביטול אבל זקף עובד כוכבים לבינה אחרת
משל ישראל והשתחוה לה אינה נאסרת דשמא לא ניחא ליה אלא בזו שזקף
עכ"ל" ,ונמצא דלא מיירי היכא דהישראל ביקש מהגוי להשתחוות לע"ז,
אלא די בגילוי דעת של הישראל שמוכן שלבינה זו תיעבד ואזי אפילו ישתחוה
לה הגוי שלא ברצון הישראל תאסר ,וכמה רחוק הוא נד"ד אשר המתגלחים
אף משלמים כסף לספרים עבור עבודתם ,וכל רצונם הוא לעבודה זו ,ואיך
נבוא אנו ונתיר ונאמר דאין כאן גילוי דעת מספיק.

קי
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JJ~J
יש הטוענים להתיר משום שגם אם כוונת המתגלח לע" ז ,מחשבתו אינה עיקר כיון שמסייע אין בו ממש ,והכל הולך אחר
הספר ,והוא אין כוונתו כלל לעבודה.
כוונת ָ
לא ראינו צרוך להתייחס לטענה זו שעל אף שאינה נכונה ,מ"מ כבר נתברר בנד"ד למעלה מכל ספק שכל המגלחים כוונתם שווה למתגלחים
וכולם לדבר אחד נתכוונולז.

~J JJJJ
כתב הרב בעלסקי שם" :המון ראשונים ס" ל להלכה דבשביל שבירת מקל ותלישה כעין זביחה לא נאסרה שום תקרובת ,דלא
נקטינן להלכה כמ"ד דס" ל הכי ,הלא המה הרמב"ן ותלמידיו ,והרא"ש ,והר"ן ועוד".
בקשר לדעת הרא"ש ענה לו הגריש"א )קוב"ת ח"ג קי"ח( דלהדיא כתב דאסור וז"ל "ועוד בפרא" ש שלפנינו כתוב והא דבעינן זריקה
המשתברת היינו בדבר שאין מקריבין ממנו בפנים כגון שבירת מקל" )והוסיף שכן מוכח מסתימת בנו הטור( .ובקשר לדעת הר"ן כתב דהוא
רק ציין למ"ד דס"ל הכי ,ולא נקט כן להלכה.
וראוי לעורר שדעות אלו שהוצגו כביכול "המון ראשונים ס"ל להלכה" וכו' ,לא הוזכרו אפילו בטור ב"י השו"ע והנו"כלח.
והמעיין יראה דאף בדעתם אינו פשוט כלל דס"ל הכילט.

לז ולחיזוק הענין נביא את דברי הגריש"א בתשובתו לגר"י בעלסקי וז"ל
"הלא גם הם )ר"ל הסָ פרים( מאלה הטמאים הרואים בזה פולחן לע"ז,
ובכה"ג הדבר פשוט שאומרים בזה סתם עכו"ם לע"ז )עי' חולין י"ג( שהרי
עצם מטרת המתגלחים היא לע"ז" )קובץ תשובות ח"ג ,קיח( .וכ"כ הגר"מ
שטרנבוך שליט"א במכתבו ,וז"ל "והנה גם הסָ פר שמגלח השערות הוא א׳
מהכת הטמאים ושייך לדתם ,ומאמין באמונתם הטפילה ,ובודאי נהנה
כשמספרים לכבוד האליל ומתכוין לע"ז ,וכיון שהוא עושה מעשה
ההתגלחות שזהו הקרבן לעבודה זרה ,א״כ הוא הוא העושה עיקר העבודה
להאליל והוי תקרובת ע״ז ,ועוד שבתקרובת ע״ז כל שעושה מעשה לשם ע״ז
אף כשאינו עיקר הפולחן ,חשיב תקרובת ע״ז ,וכמבואר בגמ׳ ע״ז )נ״א(
דבצירת פרכילי ענבים נאסר משעת בצירה ,כיון שבצרן מתחילה לכך,
וכמבואר ברשב״א )ד״ה פרכילי וד״ה ואותן( דכל שא״א להביא מן השוק
אלא צריך לבוצרן לשם ע״ז או ללוש לשם ע״ז חשיב תקרובת ,אע״פ שעיקר
הפולחן הוא בהבאה לפניה ,והבצירה והלישה הוי מעשה לשמה גרידא ,אפ״ה
נאסר מדין תקרובת ע״ז ,א״כ ק״ו במעשה הגילוח שהסָ פר עושה לשם ע״ז".
לח וקיי"ל בכללי הפוסקים דאין מצרפים לס"ס פוסק שהשמיטו הב"י )באופן
דלא מדובר באופן שאפשר לתלות שנעלם מעיניו( עיין עי' שדי חמד מערכת
הס' כלל י"ח.
לט בגמ' ע"ז נ -:נא .ישנן שתי מימרות :א" .אמר רב יהודה אמר רב עבודת
כוכבים שעובדין אותה במקל שבר מקל בפניה חייב זרק מקל בפניה פטור
אמר ליה אביי לרבא מאי שנא שבר דהוה ליה כעין זביחה זרק נמי הוה ליה
כעין זריקה אמר ליה בעינא זריקה משתברת וליכא"  -דהיינו שלא צריך
דווקא חפץ כעין פנים אלא מספיק מעשה כעין פנים אם עבודתה באותו חפץ.
ב" .אמר רבי יוחנן מנין לזובח בהמה בעלת מום לעבודת כוכבים שהוא פטור
שנאמר זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו לא אסרה תורה אלא כעין פנים".
ונחלקו הראשונים בביאור דברי ר' יוחנן :א .לדעת הרמב"ן וסיעתו )רשב"א
ריטב"א ראב"ד(  -צריך דווקא חפץ כעין פנים ממש כדי שיאסר ,ולכן בעלת
מום לא נאסרת אפי' שהיה שם זביחה ואפי' שדרכה בכך .ב .לדעת תוס'
וסיעתו )דהם רוב המוחלט של הראשונים ,וכן נפסק להלכה(  -לא נחלק ר'
יוחנן על רב ,ור' יוחנן דיבר על ע" ז שאין דרכה בבהמה כלל ,ולכן רק אם זה
כעין פנים נאסר אפי' שאין דרכה בכך ,ואם היא בעלת מום  -אי"ז כעין פנים
ולא נאסרת ,אבל אם דרכה בכך  -יהיה מה שיהיה  -הכל נאסר .ג .לדעת
הרמב"ם וסיעתו  -לא נחלק ר' יוחנן על רב כיון שזביחת בהמה בעלת מום
לע" ז שדרכה בבהמה רגילה הוה זילזול ואינה נאסרת ,ולעומת זאת שבירת
מקל לע"ז שדרכה בקשקוש מקל  -אי"ז זילזול והמקל נאסר.
בשיטת הרמב" ן וסיעתו נחלקו הראשונים כמי נפסק כרב או כר' יוחנן,
לרמב"ן עצמו הרשב"א והריטב"א הלכה כר' יוחנן שצריך דווקא כעין חפץ
פנים ממש ,ולראב"ד הלכה כרב שכל דבר שהוא דרך עבודתה אם נעשה בו
מעשה כעין פנים דהיינו שבירה או זריקה המשתברת החפץ נאסר .למעשה
להלכה כל הפוסקים כולם ללא יוצא מן הכלל פסקו כתוס' שכל דבר שדרכה
בכך אם נעשה בו מעשה כעין פנים החפץ נאסר  -ולא נמצא בפוסקים מי
שהעלה צד אחר בהלכה .וכאמור אפי' בטור ובב"י לא הוזכרה דעה
החולקת!!! כך שנדחתה שיטה זו מההלכה מכל וכל .למעשה רוב
המשתדלים להתיר מצרפים שיטה זו כסניף להיתרם כביכול היה כאן צד
מרווח בהלכה וכלשון הרב בעלסקי "המון ראשונים ס"ל להלכה" .ובאמת
אחר העיון יראה דגם לרמב"ן וסיעתו שיער התגלחת נאסר בהנאה דהא
לרמב"ן גזיזת שערות הוא כעין פנים בתגלחת נזיר ,ונפרט את הדברים,
מובא בגמ' )ע"ז נא" (.תנן מצא בראשו כסות ומעות או כלים הרי אלו מותרין

פרכילי ענבים ועטרות של שבלים ויינות שמנים וסלתות וכל דבר שכיוצא בו
קרב לגבי מזבח אסור בשלמא יינות שמנים וסלתות איכא כעין פנים ואיכא
כעין זריקה משתברת אלא פרכילי ענבים ועטרות של שבלים לא כעין פנים
איכא ולא כעין זריקה משתברת איכא אמר רבא אמר עולא כגון שבצרן
מתחלה לכך" ,וכתב הרמב"ן "ומיהו הא דתנן מצא בראשו פרכילי ענבים
ועטרות של שבלים ,ההיא כעין פנים ממש היא שהרי דבר הקרב ממש לגבי
מזבח הוא כגון ביכורים ובצרן מתחילה לכך כדאוקימנא ,תדע דהא אמרינן
מאי כעין פנים איכא ומאי כעין זריקה משתברת איכא כלומר תיקשי
לתרווייהו ומפרקינן להו בשבצרן מתחילה לכך ,אלמא כעין פנים נמי הוא,
דשבירה ודאי היינו כעין זביחה וכיון דקרב לגבי מזבח הוי כעין פנים",
ובדבריו שכתב "לא כעין פנים איכא ולא כעין זריקה משתברת איכא"
דהיינו לר' יוחנן שמצריך כעין פנים ,ולרב שמצריך כעין זריקה המשתברת,
ועל זה הגמ' עונה ש"בצרן מתחילה לכך" דהיינו גם למ"ד כעין פנים )ר' יוחנן(
 הוה כעין ביכורים ,וגם למ"ד כעין זריקה המשתברת )רב(  -הוה חיתוךהאשכול מהענף כעין שבירה ,יוצא שלשיטת הרמב"ן ביכורים הוה כעין פנים
אפי' שהם לא עולים ממש על המזבח ואינם קרבן ממש ,אלא רק נעשה בו
תנופה והגשה בלבד ,ולכאו' ניתן לומר שגם שיער נזיר נקרא לשיטה זו כעין
פנים כביכורים ,ונמנה לכך מספר ראיות :ניתן לדייק זאת מדברי הרמב"ם
בסה"מ )עשה קי"א( שכתב בזה"ל" :אבל הגלוח נקשר בקרבן והקרבן נקשר
בגלוח ובקבוצם יגיע התכלית האחד ,והוא שיותרו לו הדברים שהיו אסורים
עליו בימי נזרו ,וכו' ובביאור אמרו במקומות מהמשנה )יא ,:יב (:הריני נזיר
ועלי לגלח נזיר ,רוצה בזה שיביא קרבנות נזיר ויקריבם בעדו .הנה כבר
התבאר לך שהתגלחת נופלת על הבאת הקרבנות והסבה בזה היותה חלק
מהם כמו שבארנו ובקבוצם יסתלק דין הנזירות וישתה הנזיר יין "...עכ"ל.
וחיזוק לדברים ממתני' )ערלה ג ג ,ע"ז עד ,.קידושין נו (:ששיער הנזיר אסור
בהנאה ,והמקור לזה איתא בגמ' )קידושין נז" (:דאמר קרא קדש יהיה גדל
פרע שיער ראשו ,ג ידולו יהיה קדוש ,אי מה קדש תופס את דמיו ויוצא
לחולין ,אף שיער נזיר תופס את דמיו ויוצא לחולין ,מי קרינן קודש ,קדוש
קרינן" עכ"ל .ולכאורה זה שהוא מאיסורי הנאה שתופס את דמיו משום
שהוא קודש ,והוצרך גזה"כ למעט מזה ,משמע שהוא סוג של הקדש ולא
סתם איסורי הנאה ,ואם נימא שהוא חלק מהקרבן ניחא .וכן בירושלמי )ע"ז
ה ב( מבואר שהטעם ששיער הנזיר אסור בהנאה הוא משום דכתיב "ונתן על
האש אשר תחת זבח השלמים" עכ"ל .וכ"כ רש"י תמורה )כח" (.אסור בהנאה
דבעי שילוח תחת הדוד" .ובתמורה )לד (.אמרו ששיער מנזיר טהור  -הוא
בכלל איסורי הנאה שטעונים שריפה ,והמקור לזה הוא משריפת השיער תחת
הדוד .ומבואר שם )וכן איתא בספרי ועי' נזיר מה (.שאפילו אם לא שרף
הנזיר את השערות בזמן שהקריב את קרבנותיו ,עדיין יש דין לשרוף אותן
ככל איסורי הנאה ,והמקור לכך שהוא מאיסורי הנאה שדינם בשריפה ולא
בקבורה הוא משריפת השיער תחת הדוד .ולכאורה קשה איך למדו מהמצוה
לשרוף את השיער תחת הדוד על אף שהוא דין רק בשעת הקרבת קרבנותיו
לטהר עצמו ,להיות איסור הנאה בכל מקום ובכל זמן ,והוא מאיסורי הנאה
שטעונים שריפה ,הלא פשוט שאפשר לחלק ולומר שיש מצוה דרמיא עליה
לשרוף אותן בזמן הגילוח ,ואם עבר זמנו ולא עשה מצוותו מנא לנו לאסור
השיער בהנאה ,ואפילו אם נימא שהוא מאיסורי הנאה עדיין צ"ב ,מאי שנא
משערותיו של נזיר טמא שמצוותו לקבור ,ואילו שיער נזיר טהור מצוותו
לשרוף ,וצ"ע .ואמנם הכל אתי שפיר אם נימא שהדין של שריפת השיער תחת
הדוד מלמד אותנו שהוא חלק מהקרבן ,שבודאי בזמנו מצוותו דווקא
בשריפה תחת הדוד שהוא מצוה ולא ביעור איסורי הנאה ,אבל מאחר
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קיא

~JJJ
הרב יצחק מרדכי רובין )מהר נוף( באסיפת רבנים בנידון טען בזה"ל " :בעל פעור זה עבודה זרה אבל ודאי שאף אחד לא
מתכוון לתת את הרעי לעבודה זרה ,עבודה זרה לא צריכה רעי ,רק מה ,מי שעושה את הצרכים שלו לפני העבודה זרה הוא
עבר על עבודה זרה אבל זה לא תקרובת ,זה עבודה זרה אבל מה שהוא נתן זה לא תקרובת ,זאת אומרת שיש דבר שאני עושה,
יכול להיות שהאדם הפשוט יגיד שהמעשה הוא עבודה זרה אבל זה לא תקרובת".
ונשתכחה ממנו גמרא מפורשת נא .דהמתריז )היינו צואה לחה( בפני בעל פעור חשיב זריקה המשתברת – והוי תקרובת לכ"ע ועיין באריכות
לעיל הערה י"א.

J J
כתב הרב בעלסקי שם" :שמעתי מן המומחים שאף השיער הבא ממדינת הודו ,רובו הוא דלא מהני של הנ"ל )ר"ל לא
מהטמפלים( .ואף את"ל שיש לחשוש לדין קבוע ,לא גרע מספק השקול ,וא"כ משנמכר ונשלח לשאר מקומות מתערב פעם
ב' עם שערות המקום" ,עכ"ל.
והשיבו הגריש"א וז"ל ]א.ה .ההדגשות במקור[ "הנדון של שני תערובות ,כתוב בשו"ע נתערב באחרים ונפל מהתערובות הזאת א' לשנים
אחרים כו'" .ובהקדמה לתשובה המודפסת כתב עוד וז"ל "פשוט דב' תערובות היינו שפירש א' מהתערובת השני ונתערב ברוב אחר ,כאן
הרי הכל נתערב שוב ונשאר הכל כתערובת הראשון".
והיינו דכל עניין תערובת שניה אינו אלא היכא דנתערב ברוב אחר דכולו היתר ודאי ,אבל בגוונא דנפל למקום המסופק בעצמו אין הבדל בין
תערובת ראשונה לשניה או שלישית.
והנה הרב ברונפמן בשיחה שמסר בעניין ההכשר אמר וז"ל" :רוב רובם של השערות ]במפעלים[ לא של הודו ,עכשיו השאלה פה אם התערב,
יש פה חשש ,לא ודאי ,יש פה חשש שמא התערב פה שער של הודו  ,השער של הודו הוא שהתערב אז הוא בעצמו כבר מורכב מתערובת של
שערות שמותרות ,יש שערות שמותרות ושערות שאסורות זה תערובת הראשונה ,ואנחנו אומרים שהתערבב בשער אחר זה תערובת השניה".
ובאמת דברים אלו ממש כתב הרב בעלסקי ודחאו הגריש"א שדין הכל כתערובת הראשון כנ"ל ,והרב הדורש הבין דברי הרב בעלסקי באופן
מופלא ביותר ,וזו שורש טעותו בדבר ,וז"ל שם "הרב בעלסקי כתב לו למה צריך הכשר ,הלא בהודו עצמו יש ספק ,ספק אם זה שער של הודו
או לא ,ואחרי זה הולך מתערב עם שערות אחרות ,השיער של הודו עוד פעם עם שיער של הודו ,כך הוא כותב ,עם שערות אחרות ,אז הוא
אומר שזה מותר ,אז הרב אלישיב אומר שהוא לא מבין מה שהוא מדבר ,הלא מדובר שמה בשיער של הודו גרידא ,שיער של הודו לבד,
שיער של הודו לב ד איך אתה יכול להגיד שיש פה שתי תערובות ,ככה הרב אלישיב מדבר שמה על שערות של הודו ,אז הוא רצה להגיד שיש
פה שתי תערובות ,אז הרב אלישיב כותב לו הוא לא מבין איפה יש פה שתי תערובות הכל רק תערובת אחת ,אין פה שתי תערובות ,אבל
במקום שיש באמת שתי תערובות ,אז הרב א לישיב גם כן מסכים שיש מקום להתיר ...אז פה אני אומר תערובת השניה היא מותרת ,אז אם
כן ,אפילו בוא נגיד שהוא כן ערבב ,הרי זה ברור שרוב רובו של השיער שמה זה שיער שלא של הודו ,רק מה ,יכול להיות שהוא הכניס שמה
נגיד יש עשר טון של שערות והוא הכניס חצי טון שערות של הודו ,יכול להיות ,אבל זה תערובת שניה ,תערובת השניה מותרת".
והבין הלה בהתכתבות בין הרב בעלסקי לגריש"א שלדעת הרב בעלסקי שיער הודו עצמו שהתערבב בתוך עצמו הינו בגדר תערובת שניה,
ועל זאת דחאו הגריש"א ,כאשר כל רואה מבין שדחיית הגריש"א היתה לנידון מקביל לחלוטין לדברי הרב ברונפמן ,שהסיק מתוך טעותו
שאפילו חצי טון שיער הודו שנתערב בשיער שאינו הודו ,הכל בגדר תערובת שניה ,וסמכנו על הקורא שיבין הטעות בדבר.

שלמדנו מדין זה שהוא חלק מהקרבן ,פשוט שאם עבר זמנו אסור בהנאה,
ודינו בשריפה ולא בקבורה כמו בכל הקדשים שעבר זמנם שמצוותן בשריפה,
ולכן מובן איך נלמד ממצוות שריפה שהוא חייב בביעור בשריפה ,ודו"ק בזה.
וזה גם מתרץ למה יש שני פסוקים לאסור השיער בהנאה ,אחד ללמוד שהוא
קודש ,והשני ללמוד שהוא חלק מהקרבן ,ודו"ק היטב ,וכעין זה כתב בספר
חידושי מרן רי"ז הלוי )פ"ח ה"א מהלכות נזירות( .זכינו לדין שמסתבר
מאוד ששריפת שיער הנזיר הוי חלק מהקרבנות של הנזיר .אם כן יש מקום
לומר שלרמב"ן שיער שפיר נחשב כעין פנים ,עכ"פ לשיטת רבי יוחנן שס"ל
שביכורים הוי כעין פנים ,הוא הדין כל דבר שנכנס לעזרה לצורך עבודה או
קרבן נחשב כעין פנים .ואף שאין השיער עצמו עולה על המזבח ,הוא הדין
ביכורים אינם עולים על המזבח ,ועוד יש לומר שכמו בכל קרבן גם החלקים
שלא עולים על המזבח נחשבים קרבן ,וכן בתקרובת ע"ז גם הבשר שלא נשרף
במזבח הע"ז עדיין נקראת זבחי מתים )עי' תוס' הרי"ד ע"ז סב .שכתב שה"ה
יין נסך ,שכולו נאסר מפני שנשפך מקצתו לע"ז ומדמה זה לעורות לבובין
שכולו נאסר מפני הלב( ,הוא הדין השיער של נזיר שהוא חלק מקרבנותיו
נחשב קרבן על אף שלא מובא ע"ג המזבח ,ודו"ק .ואף שגם לדעת רבי יוחנן
כתב הרמב"ן שאין הדלקת המנורה נחשב כעין פנים ,מכל מקום הרמב"ן
תלה זה בדברי הגמרא )ביומא כד (:ש"הדלקה לאו עבודה היא" .והראשונים

ביומא שם ביארו זה שהדלקה לאו עבודה היא היינו משום )לשון המאירי
יומא כד" (.שהדלקה אינה עבודה שאינו נותן דבר שיש בו ממש" .אם כן טעם
זו ודאי אינו נוגע לשיער נזיר ,ושפיר יש לומר שהוא כהקרבה .ויש להאריך
בזה) .ועי' בקובץ אור ישראל גליון לז עמ' עג(.
וכן בדעת הרשב"א על אף שבגמ' הוא פירש כהרמב"ן אולם בתשובה )ח"ג
סי' שע"ה( כתב "שאלת מפני מה גזרו והחמירו במגע עכו"ם ביין שלנו
מבשאר דברים שדרכן להקריב לע"ז ,ולא חששו שמא דעתו של עכו"ם
בנגיעתו בהן לתקרובת ע"ז .תשובה  -מה זו שאלה ,היין נאסר בשכשוך ,שכן
דרכן לנסך בשכשוך לע"ז ,ולפיכך גזרו בשלנו כל שנוגע שמא שכשך לע"ז וכן
בסתם יינן .אבל בשר ותרנגול לבן ואצטרובילי וכיוצא בהן אין תקרובתן
שלהן בנגיעה ,אלא בשחיטה או בתקרובת ששוברין לפניה או שמקריבין
לפנים מן הקלקלין ,ולמה נחוש בנגיעה שלהם בשלנו" ,עכ"ל .הרי להדיא
שפסק שגם תרנגול לבן יכול להיות תקרובת ואפי' שאינו קרב ע"ג המזבח,
ואינו כעין פנים ממש ,ויש אריכות בדברים ולא כתבנו אלא העיקר הנוגע
להלכה.

קיב
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הישכם אהבים את ה'

J JJ
וכיון שטעו רבים בדין קבוע והתירו כל מה שמצאו לנכון על פי אומדנות מחודשות ,כגון פאות במחיר של פחות משלושת אלפים שקל ,וכן
פאות משיער בהיר ,וכן על זאת הדרך ,ראינו להביא דברי הגריש"א )בתשובתו בנידון( וז"ל "גם אם זה להיפך )דהיינו שהשיער בהודו אין
רובו מבתי ע"ז( דין קבוע להם כמ"ש בשו"ת דברי חיים ח"ב סי' נ"ז וזל"ש :כשהקונה כותב ומבקש ממנו ]מן הגוי[ שישלח לו כו"כ והוא
שולח מביתו ,בכה"ג הו"ל כלקח מן הקבוע ולא יחלוק ע"ז זולת ".ויעויין בהערה.מ

J J

אחר שנתברר שהנעשה בהודו תואם בשלימות לתנאי ההלכה לאיסור – הגיעה כעת טענה נוספת מצד המצדדים להתיר ,והיא שבנוסף
לתנאים המובאים בש"ס ובפוסקים ישנו עוד תנאי מרכזי ו הוא דלא שייך לאסור דבר משום תקרובת בלי חקירה ודרישה על עומק כוונת
המתגלחים.
וראוי להדגיש שאת המציאות לא שייך להכחיש במה שכלל המאמינים ההודים שנשאלו בדבר השיבו שרצונם ליתן שערותיהן לאליל ,וכל
מעשה התגלחת הינו עבודה חשובה עבורם ,ועושים זאת עם כל גינוני הע"ז האפשריים ובאדיקות מופלגת ,אלא שהמשתדלים להתיר,
נתפסים על כוונה זו או אחרת שמצאו לטענתם במקום זה או אחר ,כגון באיזה ספר מספריהם ,או איזו שמועה רחוקה שהללו חושבים על
עבודת התגלחת בנוסף לכוונת הקרבן  -ולמרות כל האמור לטענתם בכה"ג אין השיער נאסר.
וכבר הליץ הגר"מ שטרנבוך על הדבר בדיון שהיה בקבלת עדותו שלוחו ה"ה אמיר דרומי ,כנגד אחד הנוכחים שהתעקש להבין עומק כוונת
המתגלחים " -ע"ז עושים בלי כוונות!  -כוונות האר"י ,כוונות הבעל שם?!  -זה העבודה שלהם!"...
ופלא עצום הוא לומר שכלל הש"ס והפוסקים העלימו מאיתנו יסוד חשוב זה בהיתר התקרובת ,בזמן שהדבר נוגע להפסד מרובה ואף ליהרג
ואל יעבור וכדעת הגר"א.
ועניין של חקירה אחר כוונת העכו"ם לא מצינו זולתי אריכות רבה בחקירה גבי פסלים למינהם האם נעשו בסתם או לזכרון בעלמא לנוי
וכדו' ,ולגבי תקרובת עצמה מצינו חקירות בנידון אך ורק לחומרא  ,והיינו היכא שמצד המעשה או הצהרת הגוי אין שום הוכחה על כוונתומא.
אך במקרה שהמעשה עצמו נעשה כתיקנו ,וע"פ הפרטים המובאים בהלכה ,מעולם לא מצינו שכוונה מסויימת תתיר את הכל.
ובאמת מה לנו לטרוח בדחיית היתר מחודש בנידון חמור מדאורייתא ,ע"פ סברא מחודשת ,בלי שום מקור ומשענה מהש"ס והפוסקים.
אך מ"מ ראינו לחזק הדברים בהקבלת חז"ל בין תקרובת לע"ז לבין מעשה הקרבנות במקדש ה' להבדיל ,וכמתבאר לעיל דבעינן "כעין פנים",
ולגופו של עניין באם נקביל הדברים לנעשה במקדש ה' להבדיל  -ימצא לשיטת המתירים דאין שום קרבן עולה לרצון חלילהמב .אשר אותם
הטעמים המובאים במקורות למלאכת הק רבנות ,הם הם אותם טעמים וטענות שעל פיהם התירו מתירים למינהם את מעשה התגלחת
וכמובא לקמן – וזאת כאמור כאשר עוד לא נמצא זכר להיתר כהנ"ל בכלל הש"ס והפוסקים.
ונעיין כעת בטענות המצדדים להתיר על פי חידוש האמור ,ונראה האם יש בהם ממש.

מ מיהו הוסיף בזה הגרמ"מ קארפ )במכתב בנידון( בזה"ל "גם יש לדון דאף
הגוי מצווה בע"ז ובהנאה מתקרובת ע"ז ובביעורה ,ומבואר בקצוה"ח סי'
רצב סק"ב דבאיסור שנוגע לגוי כגזל לא אמרי' נמצא ביד נכרי אלא הוי
קבוע .וכ"כ בגליון מהרש"א סי' ק"י לגבי איסור אבר מן החי דבן נח מצווה
ע"ז .ואף שהמנ"ח סי' תל"ו כ' דאין הגוי מצווה כבר הביא ה"צפנת פענח"
ריש הל' ע"ז דהדבר מפורש ברמב"ם פ"ח ממלכים ה"ט "עד שיכפרו בע"ז
ויאבדו את כל מקומותיה ויקבלו שאר המצות שנצטוו בני נח ,שכל עכו"ם
שלא קבל מצות שנצטוו בני נח הורגין אותו אם ישנו תחת ידינו" .וכ"כ
בחשוקי חמד ע"ז נ' .בשם רבינו הגרח"ק שליט"א דאף הגוי מצווה על
איבודה .וכן לענין תקרובת ע"ז ,אף דהמנ"ח סי' תכ"ו כ' דאינו מצווה ,מ"מ
בחי' הרמב"ן ס וף ע"ז ]השלמות לדף נט [:וכן בחי' הר"ן ע"ז נט :מפורש דבן
נח מצווה ע"ז וז"ל" :אבל כשנסכו לע"ז ממש מחייב בתשלומין דמקלא
קלייה כיון דאסיק עלי' שמא דע"ז ואסריה בין לדידיה בין לאחרים
שאיסורה של ע"ז אף בבני נח הוא נוהג" ,עכ"ל .ועי' גם תשו' לבושי מרדכי
בליקוטי תשו ' סי' מ"ד שכיון לזה] .ובזה אף להנתיבות סי' רצב שכ' דבגזל
אינו מצווה על השבה ,מ"מ כאן הרי מצווה על ביעורה וכדצידד בגבו"א
חגיגה יג .שהגוי מצווה על לא ידבק בידך[ .ולפי"ז ברור דהוי קבוע דהאיסור
מתחיל כבר אצל הגוי] ,ולא שייך לומר דהגוי מכיר את האיסור ,דהרי אינו
מכיר מהו השער דתקרובת ע"ז[ ואין מקום בזה לרוב כלל .וע"פ כל הנ"ל אין
מקום להתיר כלל כל סוגי הפאות הניקנות על סמך רוב או על סמך אומדנא
קלושה של מחירי הפאות דעדין לא יצאנו מחשש שער ע"ז או תערובתו .עכ"ל
הגרמ"מ קרפ במכתבו .אולם כבר הקדימו בטענה זו הגר"א מחפוד שליט"א
בתשובה ארוכה ובבקיאות מופלאה בנידון והובאה בשלימותה בחלק ב'.

מא בכה"ג חוקרת הגמרא רבות האם יש הכרח זה או אחר שמא כוונתו היתה
לע"ז דבכה"ג אסור ,אפילו שלא הזכיר שם האליל ,ואפילו שלא בפני ע"ז,
וכגון במין השוחט בסתם ,וכן מגע גוי ביין וכדו'.
מב דהא קיי"ל דחולין שנשחטו בעזרה פסולים הם ,ואסור להקריבן ולאוכלן,
ועופות הנמלקים באם אינם לשם חטאת מתנבלים ואסורים באכילה -
ומעולם לא שמענו על צורך לחקור ולדרוש אחר עולי הרגלים מה היתה עומק
כוונתם בהביאם קרבן לה' .ואילו היה צורך בחקירה ודרישה בנידון  -היינו
מוצאים שלל תובנות של עולי הרגלים בדבר מעשיהם ,זה מסביר שנתינתו
מכפרת על עוונותיו ,והשני שואף לזכות לישועה ,זה יטען שכוונתו להכניע
ולבטל עצמו כלפי בוראו ,וחבירו יאמר שרצונו לוותר על הדבר היקר לו מכל
למען שמו יתברך ,וכן על זאת הדרך ,וכל כוונות אלו אהובות ורצויות לפניו
יתברך  -ואינן מגרעות במאום משם קרבן על הניתן על ידם .ומעולם לא
שמענו שתהיה הבנה כלשהיא פוסלת בקרבן ,זולתי במחשבת חוץ למקומו
וחוץ לזמנו )ויש קרבנות הנפסלים אף במחשבת שלא לשמה( שאינם עניין
לכאן .ויתירה מזו מצינו בגמרא )גיטין נה" (.חטאת הגזולה שלא נודעה
לרבי ם שהיא מכפרת מפני תיקון המזבח וכו' שלא יהו כהנים עצבים ונמצא
מזבח בטל" ופירש"י "עצבים שאכלו חולין שנשחטו בעזרה שאסורין  -ונמצא
מזבח בטל שנמנעים מלעבוד עבודה" ולמדנו ב' דברים מהנידון  -א .שזולתי
חטאת הגזולה  -לא חששו הכהנים לפסול אחר בקרבן מצד כוונה זו או
אחרת מצד הבעלים .ב .ראינו עד כמה שקדו חז"ל בכדי שלא ידקדקו אף
בעניין זה ,והתירו גם חטאת הנ"ל באכילה.
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 J X~JJJ~~JJ~J
טענה זו שגורה בפי רבים מהמצדדים להתיר ,כביכול כיון שלטענתם הע"ז נעשית במטרת הכנעה בפני האליל – התקרובת
מותרת.
א .בהלכה אין זכר לכך שכאשר הע"ז נעשית במטרת הכנעה לאליל אין התקרובת נאסרת.
ב .למעשה כלל מאמיני ההינדו אומרים שעושים כן במטרת הקרבת השיער לאליל – אלא שהמצדדים להתיר טוענים שמצאו איפה-שהוא
מקור לכך שהע"ז נעשית במטרת הכנעה ,או גם במטרת הכנעה.
ג .כוונת הכנעה מצינו אף במעשה הקרבנותמג.

 J JJ~J
יש מתירים הטוענים שאין השיער נאסר כיון שהתגלחת לפ ני האליל נעשית במטרה להסרת היופי בעבורו.
א .בהלכה אין זכר לכך שכאשר הע"ז נעשית במטרת להורדת היופי  -אין התקרובת נאסרת.
ד .למעשה כלל מאמיני ההינדו אומרים שעושים כן במטרת הקרבת השיער לאליל – אלא שהמצדדים להתיר טוענים שמצאו איזה מקור
לכך שהע"ז נעשית במטרת הורדת היופי ,או גם במטרת הורדת היופי.
ב .כוונת הורדת היופי מצינו אף במעשה הקרבנותמד.

J JJLLJ~J
יש הטוענים ש המושג קרבן כולל בתוכו גם הקרבה עצמית והתמסרות ,כאדם האומר לחבירו "הקרבתי לך את כל כחותי
וזמני" ,שאין כוונתו לקרבן ממש.
א .בהלכה אין זכר לכך שכאשר הע"ז נעשית במטרת הכנעה לאליל אין התקרובת נאסרת.
ב .למעשה כלל מאמיני ההינדו אומרים שעושים כן במטרת הקרבת השיער לאליל – אלא שהמצדדים להתיר העמיסו פירוש בדברי ההודים
כנ"ל.
ב .וראוי לציין דגם אם נסכים לטעות המתירים בזה לחלק בין קרבן להקרבה עצמיתמה ,מ"מ אין הדברים אלא פירוש שהעמיסו המתירים
בדברי ההודים ,והללו אומרים הדברים כפשוטם – דרצונם ליתן השיער לאליל.
ג .כוונת הקרבה עצמית מצינו אף במעשה הקרבנותמו.

מג כתב הרמ"ע מפאנו )שו"ת חדשות סי' ח'( שהסרת המצנפת שנהגו הנוצרים
"עבודה גמורה היא ,שנהגו עובדיה להכנעה" ,ומבואר במהר"ל )דרשת שבת
הגדול( שעניינו של הקרבן הוא 'הכנעה' ,כמו שאמר הכתוב "זבחי אלוקים
רוח נשברה" ,וידוע מש"כ הרמב"ם )במו"נ ח"ג לב( שטעם מצוות הקרבנות
הוא רק להרחיק מחשבת ע"ז בלבד ,ואין להם שום טעם מצד עצמו ,כיון
שברור שהקב"ה לא צריך את מעשינו יעי"ש באריכות ,ועוד כתב )שם ח"ג
מו( שמשום שמצרים היו עובדים מזל טלה ולא היו שוחטים טלה כלל ,לכן
מצוות קרבנות בצאן ,וכדומה ,כאילו אתה שוחט אלוהי המצרים ,יע"ש .הרי
לדברי שניהם עיקר טעם מצוות הקרבנות הוא להביא תועלת בדעותיו של
המקריב ,ולא כביכול ליתן משהו להקב"ה ,וע"ע בכוזרי )מאמר השני אות
כה( .ודברי הנביאים מלאים שעיקר ציווי הקרבנות הוא לשמוע בדבר ה',
ומקרא מלא דיבר הכתוב )שמואל א טו ,כב ,ועי"ש במלבי"ם( "החפץ לה'
בעולות וזבחים כשמע בקול ה' ,הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים",
וכן ישעיהו הנביא )א ,יא( הוכיח את כלל ישראל ואמר "למה לי רוב
זבחיכם" ,וירמיהו הנביא )ז ,כב( אמר "כי לא דברתי את אבותיכם ולא
ציוויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח" ,ועי' בספרי
)פינחס קמג(" :אשה ריח ניחוח לה'  -נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני",
עכ"ל ,וכן נקטינן בכל מקום שבכל מצוה עיקר הכוונה הנצרך הוא משום
ש"הכי אמר רחמנא" )עי' ר"ה טז .(.וטעמי המצווה אצלינו אינם עיקר כלל
וכלל ,ויוצאים חובת המצוות מבלי לדעת את הטעם .אם כן ,כמה קשה הוא
לחדש שאצל עובדי עבודה זרה העיקר אצלם הוא הטעם ,ובפרט שאין זכר
הלך זה בפוסקים בנידון דתקרובת.
מד הבאנו לעיל לשון הרמב"ם בסה"מ )עשה קי"א(" :אבל הגלוח נקשר
בקרבן והקרבן נקשר בגלוח ...והסבה בזה היותה חלק מהם "...עכ"ל .וכן
נראה בדעת שאר פוסקים וכדעיל ,ועל אף שנחלקו בדבר ,מ"מ זה ברור
דמצינו טעם הסרת היופי כוונה רצויה בקרבן לה' ,וכדאיתא בנדרים )ט(:
"דתניא אמר )רבי( שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד
פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי
וקווצותיו סדורות לו תלתלים אמרתי לו בני מה ראית להשחית את שערך
זה הנאה אמר לי רועה הייתי לאבא בעירי הלכתי למלאות מים מן המעיין
ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולם אמרתי לו
רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך במי שהוא עתיד להיות רמה

ותולעה העבודה שאגלחך לשמים מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו אמרתי לו
בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל".
מהומחזקים דבריהם באגדה על התקרחות האליל ,ומה שהבטיח לזוגתו ליתן
לה כל שיער שיוקרב אליו במשך הדורות ,דבר הסותר לגמרי את האפשרות
לפרש את דבריהם בתור התמסרות.
מו הדבר מפורש בגמרא )מנחות קד ,:והובא כמו כן ברש"י על התורה ויקרא
ב' א'( "אמר ר' יצחק מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש אמר הקדוש
ברוך הוא מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו
לפני" ,וכתב הרמב"ן )ויקרא א ,ט( וז"ל" :כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים
במחשבה ובדבור ובמעשה ,צוה השם כי כאשר יחטא יביא קרבן ,יסמוך ידיו
עליו כנגד המעשה ,ויתודה בפיו כנגד הדבור ,וישרוף באש הקרב והכליות
שהם כלי המחשבה והתאוה ,והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל
מלאכתו ,ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו ,כדי שיחשוב אדם בעשותו
כל אלה כי חטא לאלהיו בגופו ובנפשו ,וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו לולא
חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמו ,נפש
תחת נפש וכו' ואלה דברים מתקבלים מושכים את הלב כדברי אגדה" ועל
אף שחלק על הרמב"ם בטעם הקרבנות מ"מ אין זה נוגע לקבלת הקרבן
לרצון אלא רק בעומק הבנת העומד מאחורי הדברים ,ופשוט .וכעין זה כתב
הרבינו רבינו בחיי )שם( "טעם הקרבנות הכל לתועלת האדם ...וראוי לו
שיזרק דמו של קרבן על גבי המזבח כנגד דמו ,וכאשר יעשה כל הענינים
האלה יחשוב בלבו כי הוא מתחייב מיתה בחטאו ,וראוי להענש בארבע
מיתות בית דין שהם סקילה שרפה הרג וחנק ,כשהוא לוקח הבהמה
ומשליכה ודוחף אותה לארץ הרי זה כענין סקילה ,וכאלו מודה שהוא חייב
סקילה ,וכששוחט אותה ותקף בשעת שחיטה בצוארה כדי שלא ישהה ,הרי
שעשה הרג וחנק כאלו מודה שהוא חייב הרג וחנק ,וכשהוא שורפה כאלו
מודה שהוא חייב שרפה ".ודומה לזה דרשו רז"ל )תנחומא שלח יד( בענין
העקדה) :בראשית כב ,יג( "ויעלהו לעולה תחת בנו" ,מהו "תחת בנו" ,אלא
על כל עבודה שהיה עושה אברהם באיל היה מתפלל :יהי רצון מלפניך
שתהיה עבודה זו חשובה כאלו היא עשויה בבני" ופירושים אלו הינם על
הפסוק "ריח ניחוח לה'" ולומר דזוהי כוונה ראויה ורצויה ביותר.

קיד
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הישכם אהבים את ה'

ראוי לעורר כי ע"פ טענה זו מתיר כיום הלכה למעשה הגר"ד מורגנשטרן ,ועוד כאלו הנתלים בדבריו .ולאור האמור ,יראה ברור דאין הדברים
נוגעים להלכה כלל ועיקר ,וראינו לכתוב זאת מפורשות אחר ורבים נתלים בדבריו! ועוד רבים מעידים שהגריש"א שמע כלל דברי הגר"ד
מורגנשטרן לפרטי פרטים ,ולא קיבלם כלל ועיקר ,וחזר ואמר על כל טענותיו "זו היא עבודה זרה!" ,והדברים פשוטים.

J JJJJ
כתב הרב יעקב לנדא בסע' ח" :אחר שהובא עדויות מביה"ד של הגרנ"ק שליט"א ,עבר אדמ"ו שיחי' )הרב דב לנדא( על כל
העתק גביית עדות שנכתב ע"י הבי"ד ,ולאור משכ"ש אמר שכל הנידון אינו מתחיל ,ואי"ז כלל "תקרובת" רק שהם מאמינים
שיהיה להם ברכות וכו' בזכות שהם מחזיקים בהוצאות המקום ההוא ...זה רק נדבה ונתינה להחזקת המקום".
אין כוונת ההודים משנה כלל בנידון עד כמה שנעשה כאן מעשה תקרובת בשלימות עם כל הפרטים המובאים בהלכה ,ובאמת שהדברים
מוכחשים מהמציאות ,שכן עד לפני כמה עשרות שנים היה כל השיער נשרף או נזרק אחר מעשה התגלחת ,מה שמראה שלא היה זה נתינה
עבור החזקת המקום אלא פולחן לע"ז.
ובכוונת המאמינים לזכות לשפע וישועות וכדו' מצינו עיין סנהדרין סז" .המסית זה הדיוט והמסית את ההדיוט אמר יש יראה במקום פלוני
כך אוכלת כך שותה כך מטיבה כך מריעה".
ולהבדיל אא"ה ,המביא מנחת ביכורים לה' מתפלל " השקיפה וגו' וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו וגו'" .והדברים
פשוטים.
ובנוסף ,כל המתגלחים אומרים שעושים כן כדי ליתן השיער לאליל ,ולא מפריע להם מה שהטמפל עושה אח"כ עם זה ,כי בעצם מעשה
התגלחת הם נתנו את זה לאליל ,והוא קיבל את זה ,וזה שלו .ולא היה מי שאמר שהעיקר שבסוף הם ימכרו את זה וירוויחו כסף...

JJLLJJ
כתב הרב בעלסקי בסע'  " :2אגב שמענו מהרבה אנשים נאמנים שבעת הגילוח לא נחים הספרים מלפלפל ומלדבר דברי
פוליטיקא ודברי שחוק ...ואינו ניכר בהם שום סימן שיהא ניכר על ידו שעושים איזו עבודה ושירות לאליל".
לא מצינו בשום מקום שעבודה שאינה בכל כובד הראש – אינה עבודה ואינה עושה תקרובת.
ולא זכינו להבין דברי הלה במה שכתב " ואינו ניכר בהם שום סימן שיהא ניכר על ידו שעושים איזו עבודה ושירות לאליל" ,וכי מה עוד
צריכים המגלחים לעשות בכדי שי ובן שכל כוונותיהן אינן אלא לע"ז ,הרי הללו מצויים בבית הע"ז ,ועושים פעולה היחודית לע"ז זו,
והמאמינים מגיעים למטרת ע"ז ,והללו מוקפים בפסילים ובעבודות זרות לרוב ,והמדובר הוא על ספרים הנבחרים על פי היחוס בלבד,
ולובשים בגדים מיוחדים לצורך הע"ז ,ואומרים שם האליל לפני ואחרי עבודתם ,וכי איזה סימנים נצרכים יותר מזה?! ,ואף שמצד ההלכה
אינו נצרך מ"מ ראינו לחדד גודל הטעות בידיעת הנעשה בהודו.
וז"ל הגריש"א במענה לדברי הרב בעלסקי בזה":ובזמן התגלחת הם מזכירים שם האליל ,והמגלחים אמרו לו על אף שעושים בשביל לקחת
שכר עבור התגלחת מ"מ אמרו הלוא גם הם מאלה הטמאים הרואים בזה פולחן לע"ז .ובכה"ג הדבר פשוט שאומרים בזה סתם עכו"ם לע"ז
)עי' חולין י"ג( שהרי עצם מטרת המתגלחים היא לע"ז".
וגבי מי שראה להתיר מטעם דהכהנים מקבלים שכר על עבודתם כביכול יש סניף כזה בהלכה עיין הערהמז.

J JJJ~J
כתב הרב יעקב לנדא בסע' ד" :ויש כאן עוד ספק על פי מש"כ החזו"א )סי' ס"ב סקכ"א וסקכ"ב( שאין ע"ז אלא דווקא
בעובד נברא באמת ,אבל אם צייר בנפשו כח נברא כזב ועובדו אינו אלא מינות .ושוב כתב דבעובד לתמונה )פי' פסל( באמונה
שהכח הנברא )כגון כוכב או שר( משפיע עליה כח ,וודאי הוי ע"ז ואם זה רק לזכרונה צ"ע יעש"ה ,ולמדנו דהעובד פסל חשוב
ע"ז רק בכה"ג שמאמין שהפסל עצמו הוא כח או שיש לו השפעה מכח נברא ,אבל עובד כח כזב וכן עובד פסל שמושפע לדעתו
מכח שהוא כזב אי"ז ע"ז".

מז אדרבה זהו ממש כעין פנים שהכהנים המקריבים מקבלים מתנות כהונה
מן הקרבן )בחטאת את אכילת כל הקרבן ,בשלמים חזה ושוק ,ובעולה את
העור( ומעולם לא מצינו דקבלת תשלום פוסלת בעבודה.
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קטו

עוד כתב שם" :ולפי אמונת ההודים יש כמה כוחות שהם האלים ,ולפי מה שנתברר בינתיים הכוחות שהם מיחסים אותם
לאלים הם בדותות ,ועכ"פ מידי ספיקא לא נפקא".
ודבריו מיוסדים על דברי החזו"א )שם( וז"ל" :ובעובד כו"מ נראה דדוקא בעובד נברא באמת ,אבל אם צייר בנפשו כח נברא כזב ועובדו אינו
אלא מינות ,ואינו חייב על עב ודתו ,וכמו כן במאמין בכח נבדל זולת הבורא ית' ועובדו הוי מין ולא עובד כו"מ וכו' ,מיהו בעובד לנפש של
נברא ,אף שכבר אבדה יש בה משום כו" מ ,כמו לנפש נכרתה שהרי עדיין היא קיימת למשפט ,ותמונה שעושים לזכורנה ועובדים לה על
הכוונה שזהו עבודת הכו"מ ורצון יראתם ,צ"ע אי הוי כעכו" מ עצמה או כמשמשין ,ומיהו אם הכונה למשפיע על התמונה הזאת שפע וכח,
ודאי הוא עכו"מ עצמה ,וצ"ע".
וראשית נציין שאין הדברים תואמים לענייננו כלל שכן בידוע הוא שההינדו מאמינים בבורא ,אלא שלשטותם רצונו הוא לעבוד לשמשיו
ולאלילים המייצגים בחינות שונות בו יתברך שמו ,ואשר דרכם הוא בוחר להתגשם כאן בעולם הזה ,והיא היא עבודה זרה! וכמבואר
ברמב"ם )הל' עכו"ם א' א'( דכל השתשלשלות הע"ז הינה באופן זה.
ובספר הברית מייחס מפורשות שיבוש זה לע"ז שבהודו וז"ל) :חלק א מאמר י"ט פרק ז( "כי תדע קורא משכיל שכל בני שת נחלקו לג'
כתות ...כת ג' אינם עובדים למחוייב המציאות כלל אבל עובדים לכוכבים ומזלות לשמש או לירח לאש או למים וכדומה והמה בהודו הנקרא
)אסט אינדיא( ובמזרח שבהודו היא מדינת )חינא( ,אבל כלם יודעים ומודים שיש מחוייב המציאות אך אומרים שלא שייך אליו שום
עבודה לרוב רוממותו וה וא נעלה ומרומם מכל ברכה ותהלה ,ובכן שייך העבודה והתחנה לאמצעי אחר המליץ בינותם ,ולכן זה אומר
שהחמה הוא אמצעי והמליץ וזה יאמר מזל טלה וכדומה ,והמה מאמינים עם זה שאלהותם מתלבש בבן אדם הגדול במעלה או בגדולה בבני
דורו כמו המלך או גבור מפורסם או חכם מופלג ,ולכן הם עובדים למלך או לאיש ההוא בחייו גם אחרי מותו יאמינו שהוא הולך וישב לו
בכוכב ההוא או בשמש או בירח שהוא אלהות שלהם ושם הוא מתיי חד עמו ומושל ממשל רב ,לכן מעמידים פסל דמות תבניתו ועובדים
אותו גם אחר מותו ".וכן נמצא בעוד הרבה קדמונים שכתבו מפורשות שבהודו ישנה עבודת ע"ז עם דיניה והלכותיה עד היוםמח.
ולביאור דברי החזו"א עי' בהערהמט.
ועל כולם ,הרי לא מצינו בשום מקום שכל עוד שלא נתברר אמיתת אותו כח עליון הנעבד – הרי תקרובתה מותרת.
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הרב יצחק מרדכי רובין טען באסיפת הרבנים בבית הראב"ד הגר"מ שטרנבוך " :אם אני אבוא עכשיו למירון ואני אשאל פה
מאתים אלף אנשים שבאו מבאר שבע ומדימונה ,ואני אשאל אותם' :תגידו לי מה אתם נותנים' ,הם יגידו שהם נותנים את
השיער לרבי שמעון בר יוחאי".
ופירוש טענתו היתה בהקשר לכך שלשיטתו הכוונה הולכת אחר הכמרים ,וכמו שבנידון החלאקה להבנתו המוני העם סבורים שהינם
מקריבים את השיער לרשב"י ,ואעפ"כ אינו תקרובת כיון שההמון עושים על דעת הרבנים ,כך גם ההודים על אף שהם אומרים שהם נותנים
את השיער לאליל ,אינו תקרובת כיון שלדבריו בספריהם נמצא שהוא הורדת האגו.
ובאמת הדבר פשוט דאין מי שחושב שמקריבים את שיער החלאקה לרשב"י ,ומ"מ אילו היה מי שעושה מהרשב"י אלוהות חלילה ובוחר
להקריב לו שיער החלאקה ,אה"נ השיער היה נאסר ופשוט.
ו למעשה בנד"ד אין זה משנה לא כוונת ההמון ולא כוונת כמריהם ,ומ"מ גם ההמון וגם כמריהם כולם אומרים פה אחד ובאופן חד משמעי
דהשיער ניתן כקרבן לאליל ,ומה שהוא טוען שמצא בספריהם כבר כתבנו לעיל שגם כוונת הורדת האגו וכדו'  -אינה מגרעת בדין תקרובת
ע"ז) .ואנו לא מצינו מקור זה שמפרש מעשה התגלחת באופן הנ"ל(

מח וכן ברד"ק )ישעיה פ"ב ב'-כ'( וְ הָ אֱ ִלי ִלים ָכּ ִליל יַחֲ ף – אף על פי שהאלילים
כבר פסקו מרוב האומות ,היום עוד יש בקצה המזרח עובדי אלילים ,ועוד
יחשבו גם הם עובדי אלילים שהם משתחוים ועובדים לצלם" וכן במלבי"ם
יאים  -הם נביאי הבעל שימצאו עוד בהודו חינא
)זכריה יג ב( "וְ גַם ֶאת הַ נְּבִ ִ
ויאפאן שעובדים עדיין לגלולים" .וכ"כ לדינא הבן איש חי )שנה ב' פרשת
מסעי( "ובערי אינדיא גם בזמן הזה ימצא שם עובדי עבודה זרה שעובדים
לעץ ואבן ,וחייב כל ישראל שתבוא לידו עבודה זרה שלהם לבערה ולאבדה"
וכן הראב"ע )שמות ח כב( וז"ל" :א"ר ישועה כי פי' תועבת מצרים משה כתב
כן לגנות ע"ז .כי לא אמר לפרעה רק אלהי מצרים והוא אמר כי היה אלהיהם
על צורת טלה .כי היו חושבים על מזל טלה שהוא מושל בארצם .ובעבור זה
לא היו אוכלים בשר .ואילו היה כן למה לא יאכלו בשר שור או בשר גדיים.
ולפי דעתי כי אנשי מצרים בימי משה היו על דעת אנשי אינדיא"ה שהם
יותר מחצי העולם וכלם הם בני חם ואינם אוכלים בשר עד היום" עכ"ל.

מט המתבונן בדברי החזו"א רואה שאין כוונתו שכל העובד צורה שאינו נברא
אמיתי אינו ע"ז ,דמשנה מפורשת היא )ע"ז מד (:שאפרודיטי הוי ע"ז ,ואע"פ
שאפרודיטי היא צורה שבדו הרומיים .ועוד במשנה )מב (:שצורת דרקון
) (Dragonהוי ע"ז ,וכתב הרע"ב שם "צורת דרקון  -צורת נחש שיש לו ציצין
וקשקשין כקשקשי הדג" ,וכמובן שגם זה לא היה ולא נברא .ועוד ,ובמפורש
כתב הרמב"ם )פ"ב מהל' ע"ז ה"א( שעיקר ציווי של ע"ז כולל בתוכו שלא
לעבוד "אחד מארבעה היסודות ,ולא אחד מכל הנבראים מהן" ,וכל פסל
שיעשה ,אפילו אם הוא צורה שבדה העובד מליבו ,נעשה מהארבעה היסודות
)כמפורש ברמב"ם פ"ד מיסודי התורה( ,א"כ ברור שכל צורה נכלל באיסור
ע"ז .ויראה דכוונת החזו"א זיע"א לומר דהעובד דבר שאין לו פסל ואינו
נמצא ,אזי אין זה ע"ז אלא מינות ,וכלשונו שם "אבל אם צייר בנפשו כח
נברא כזב ועובדו אינו אלא מינות" ,ומעולם לא עלתה בדעתו לחדש דאין ע"ז
אלא באלים דיש להם כח או מציאות ממש.

קטז

חלק ב'  -מקורות



הישכם אהבים את ה'
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רבים הביאו כסניף לקולא את דברי הגמרא )חולין יג" (:אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן נכרים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת
כוכבים הן אלא מנהג אבותיהן בידיהן" עכ"ל ,והבינו מזה שאפילו עובדי עבודת כוכבים גמורים אינם עובדי עבודת כוכבים
וממילא תקרובתם אינה תקרובת.
אמנם כבר מעיון מועט בלשון הגמרא נראה להדיא דאין זו הכוונה וז"ל "אמר מר שחיטת עובד כוכבים נבלה וניחוש שמא מין הוא אמר רב
נחמן אמר רבה בר אבוה אין מינין באומות עובדי כוכבים והא קא חזינן דאיכא אימא אין רוב עובדי כוכבים מינין סבר לה כי הא דאמר ר'
חייא בר אבא א"ר יוחנן נכרים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הן אלא מנהג אבותיהן בידיהן" והיינו דאליבא דחכמים אין לחוש
לסתם נכרי שמא מין הוא דתהיה שחיטתו אסורה בהנאהנ ,אבל במי שידוע שהוא מין – ודאי שחיטתו אוסרת בהנאהנא .ואליבא דר"א כל
גוי דינו כמין ואמרינן שסתם שחיטתו לע"ז ואסורה בהנאה.
וז"ל מרן החזו"א )יו"ד סי' ס"ב ,כ"ג(" :הא דאמרו שבחו"ל לאו עובדי עבודה זרה אלא מנהג אבותיהם בידיהם ,אינו אלא רפיון ידם מעבודה זרה,
אבל אין נפקותא בזה לא לענין איסור והיתר ולא לענין חיוב ופטור ,ותקרובתן משום מעשה אבותיהן אסורה מה"ת ככל תקרובות" עכ"ל.
ובאמת כל הש"ס והפוסקים ראשונים ואחרונים מלאים מדיני תקרובת ע"ז לפרטיה ,ולעומת זאת לפי המתירים כל אריכות זו מיותרת
לחלוטין ,כיון דכבר הופקעו הגויים מדין עובדי ע"ז ושוב לא יועיל להם שום טצדקי.נב

נ וכן מתבאר מהמשך הגמרא שם "אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן
אין מינין באומות ע ובדי כוכבים למאי אילימא לשחיטה השתא שחיטת מין
דישראל אמרת אסירא דעובד כוכבים מבעיא" ומסיקה הגמרא שם דהוא
אמור לעניין קבלת קרבן מן הנכרים ,דלא חיישינן בסתמא שמא מין הוא
דאין מקבלים ממנו קרבן ,ומ"מ מצינו להדיא דהיכא דמין הוא פשוט
דשחיטתו אוסרת בהנאה מטעם תקרובת ע"ז.
נא וכבר הבאנו לעיל ,וחשוב להדגיש העניין ,דהא דאמרינן דשחיטת מין
אוסרת בהנאה היינו אפילו בסתמא ,בלא שום אליל בפניו ,או שאר גינוני
עכו"ם ,אלא רק מעצם מחשבתו לאליל ,ואפילו רק היכא דאיכא למיחש
בסתמא שמא מין הוא והוא בק"ו לנד"ד ,ודו"ק.
נב ובכל הנידונים מצינו בפוסקים לשון זו לעניין נידון המסופק ,ולעולם לא
לעניין שהוא ודאי ע"פ יסודי הע"ז.
וראיה מתוס' )ע"ז ב .ד"ה אסור( דכתבו "וקשה על מה סמכו העולם לשאת
ולתת ביום איד העבודה זרה ,ואין לומר דהיינו טעמא משום )חולין יג(:
דגוים שבחו"ל לאו עובדי עבודה זרה אלא מנהג אבותיהם בידם דהא אמר
שמואל בגמ' )לקמן ז (:בגולה אינו אסור אלא יום אידם בלבד ,משמע הא
יום אידם מיהא אסור" עכ"ל .וש"מ דיום אידם אסור כיון דסתמא יודה הגוי
לע"ז שלו ,ואם הכוונה דאין מעשיהם לע"ז נחשבים אזי גם יום אידם היה
מותר ,ומה אכפת לן שיודה לע"ז .וכן הובא בשו"ע )יו"ד קמ"ח יב( בעניין הא
דאמרו חז"ל ג' ימים לפני אידיהן אין נושאין ונותנים עמהן וכו' ...ושאר
עניינים הקשורים ,כתב השו"ע בסוף הסימן וז"ל "יש אומרים שאין כל
דברים אלו אמורים אלא באותו זמן ,אבל בזמן הזה אינם עובדי עבודת
כוכבים לפיכך מותר לשאת ולתת עמהם ביום חגם ולהלוותם וכל שאר
דברים" והוסיף בזה הרמ"א "ואפילו נותנים המעות לכהנים ,אין עושין
מהם תקרובת או נוי עבודת כוכבים ,אלא הכהנים אוכלים ושותים בו"
ונמצא להדיא שאפילו שנאמר בהם דאינם עובדי עבודת כוכבים ,יכולים
לעשות תקרובת ,וכל כוונת הביטוי הינה שאינם רגילים בדבר לחוסר
הדיקותם וממילא תולין שהכסף שינתן להם לא ישמש לכך .וכן איתא
בראב"ן )עבודה זרה סימן רצ"א( בנידון השכרת בתים לגוים ,וז"ל "סמכינן
אהא דגוים שבחו"ל לא עובדי ע"ז נינהו ,ואין לחוש למכניס לתוכו ע"ז
שאינם אדוקין בה לעשותה בביתם ותלינן לקולא ואמרינן דילמא לא עביד,
אבל ברוסיא ובארץ יון ודאי אדוקין שהם עושין על שעריהן ועל פתחי בתיהן
ובכותלי בתיהן ע"ז" עכ"ל .ויש שהביאו מקור לטענה זו מפירוש המשניות
להרמב"ם )חולין פ"א מ"א( וז"ל" :ודע כי שחיטת הנכרי נבלה ,ואפילו היה
יודע ואפילו היה ישראל עומד על גביו ,לפי שסתם מחשבת נכרי לעבודה
זרה .והטעם שלא אמרנו בה אסורה בהנאה כמו תקרובת עבודה זרה כמו
שבארנו במסכת עבודה זרה ,לפי שעובדי עבודה זרה נחלקין לשני חלקים,
האחד הם היודעים את מעשיה כלומר חישוב הצומח בשעת עשייתה והורדת
הרוחניות על ידה ויתר אותן ההזיות ודברי השטות המטנפים את השכל
שמדמים בעלי הסוג הזה .והחלק השני הם העובדים אותן הצורות העשויות
כפי שלמדו ללא ידיעה היאך נעשו ולא לאיזו מטרה נעשו זולתי ספורי מעשה
חכמיהם בלבד ,וכך הם רוב עובדי עבודה זרה ,והחלק האחרון הזה אמרו
בהם חכמים דברים בנוסח זה ,גוים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודה זרה הן
אלא מעשה אבותיהן בידיהם .ועל אלה אמרו ששחיטתן מטמא במשא בלבד
ואינה נאסרת בהניה" עכ"ל .ולכאורה משמע מדבריו )חולין א ג( שבלא
שיהיה הגוי מבין מופלג בענייני ע"ז לא יוכל לאסור דבר בהנאה משום
תקרובת .וקשה שהתחיל בסתם עכו"ם וכתב עליו "סתם מחשבת נכרי לע"ז"
– ולשון זו הינה דעת ר"א בגמרא ,שמטעם זה לשיטתו אסורה שחיטת כל גוי
בהנאה ,ואיך העתיק הרמב"ם את לשונו של ר"א כאשר כוונתו רק לאיסור
אכילה ,ועוד שבסוף דבריו כתב בטעם הדבר דאין הבהמה נאסרת בהנאה
משום "גוים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודה זרה הן אלא מעשה אבותיהן
בידיהם" וזהו טעם הופכי לטעם דסתם מחשבת עכו"ם שהביא לעיל .ובכלל

דברי הרמב"ם הינם על המשנה בחולין הנ"ל דשם להדיא נמצא בגמ' דהיכא
דידעינן דחישב לע"ז אסור בהנאה ,וגם הרמב"ם עצמו האריך הרבה בדיני
תקרובת ע"ז הלכה למעשה ,בדיניהם ובאופן ביטולם ומבלי להזכיר כלל דכל
עניין זה אינו אלא באופן שהגויים בקיאים בעבודתם כפי שהאריך בפירוש
המשניות .ובכדי להבין דברי הרמב"ם יש לעיין בדיני שחיטת הנוכרי,
המבואר ברמב"ם )בפ"ב הי"ד ,ובפ"ד הי"א-י"ב( להלכה הוא שישנן ב'
נידונים בנוסף לדין המוסכם דקיי"ל דבהמה שנשחטה לע"ז נאסרת בהנאה
מדאור' )ואפילו באופן שאיננו אלא תולים דמחשבת השוחט היא לע"ז(
והינם :א .שחיטת עכו"ם אסורה מדאורייתא באכילה כנבילה ומותרת
בהנאה ,ודין זה אמור אפילו בעכו"ם שאינו אדוק ואפי' בקטן ודרשו זאת
חז"ל מפסוק "וקרא לך ואכלת מזבחו" ,והוא מטעם שמא ימשך אחריו .ב.
ש חיטת גוי שאינו עובד ע"ז כלל )כגון גר תושב( נחלקו האחרונים )ע"פ
חילוקי גירסאות( בדעת הרמב"ם האם איסורו מן התורה או מדרבנן ,ובכותי
לכו"ע אסור מדרבנן – וגזירת חז"ל בזה הינה אטו נכרי עכו"ם .ושני דינים
אלו אינם נוגעים לדיני תקרובת ע"ז דאסורה בהנאה .והנה המשנה בחולין
עוסקת בדין בהא דשחיטת סתם עכו"ם אפילו שאינו הדוק אסורה כנבילה,
ובזה פירש הרמב"ם טעם הכתוב "וקרא לך ואכלת מזבחו" והוא דאפילו
דאין הגוי הדוק ומנהג אבותיו בידיו ,כיון דלא פירש מכלל עכו"ם )כגון גר
תושב וכו'( עדיין הוא בכלל ש"סתם מחשבתו לע"ז" ,ויתכן להגרר אחריו
מחמת אכילת זבחיו ולהגיע לידי ע"ז ממש ,וכלשון רש"י שם )שמות לד טו
ד"ה ואכלת( "שמתוך כך אתה בא ולוקח מבנותיו לבניך" ,ונמצא דלשון
"סתם מחשבת נכרי לע"ז" ,הינה לשון מושאל לעניין הביאור דס"ס אפילו
שאינו הדוק בע"ז מ"מ לא יצא מכלל עכו"ם .ובהא דאין הבהמה אסורה
בהנאה ביאר הרמב"ם דזה מאחר ואין רוב העכו"ם הדוקים דיים דנתלה
מחשבתם לע"ז ,מיהו לעולם היכא שידוע שמחשבת הגוי בשחיטה היתה
לע"ז ,אסור אפילו בהנאה – כמוסכם בש"ס וככל דיני תקרובת המפורטים
בשאר מקומות ברמב"ם .ונעתיק פה את לשון הראש יוסף לפמ"ג )חולין יג(.
שכתב וז"ל" :ומ"ש בפהמ"ש שחיטת עכו"ם נבילה לפי שסתם מחשבת עכו"ם
לע"ז ,אינו ר"ל כר"א אלא דמין האדוק בע"ז סתם מחשבתו לע"ז ובגלל הדבר
הזה הזהירה התורה אף עכו"ם שאין עובד ע"ז וכו' ותדע שהרי כתב בפי'
המשניות ולמה לא אסורה בהנאה כו' כמו שיראה הרואה שם ,".וכבר האריכו
בזה האחרונים רבות.
עוד היו שניסו להתלות בלשון הש"ך שהביא בשם הב"ח )יו"ד קכ"ג א' סק"ב(
וז"ל "כתב הב"ח דאפי' שפכי ליה קמי עבודה זרה כדרך ניסוך פנים מ"מ
כיון דקי"ל דגויים שבח"ל לאו עובדי עבודה זרה הן אלא מנהג אבותיהן
בידיהן אם כן מה שמנסכים יין לעבודה זרה אין קרוי ניסוך כיון דקרינן בהו
שאין יודעים בטיב עבודה זרה ומשמשיה ,דמה"ט נמי אין רגילין לנסך
לעבודה זרה ,כלומר אין רגילין לנסך תמיד אלא לפעמים עכ"ל" .והדברים
הינם דיברי תימה – דהא אפילו בעלי השמועה עצמם הלא הם הש"ך בשם
הב"ח ביו"ד קל"ט בסימן העוסק בדיני תקרובת ,צידדו להחמיר יותר
מהנפסק להלכה וכדעת הרמב"ם )פ"ז העכו"ם הט"ז( ,וז"ל ש"ך )שם סק"ג(
"ותקרובת כו'  -וכב"י דלהרמב"ם אם נמצא במקום עבודתה הכל אסור
אפילו אינו קרב על המזבח א"כ הני נרות נמי אם הכניסום במקום עבודתם
תקרובות נינהו ולית להו ביטול ע"כ ודבריו נכונים וכל בעל נפש יש לו
להחמיר ,ול"ד נרות אלא בכל הדברים שהיו בבית תרפותם איכא משום
תקרובת עבודת כוכבים דשמא נכנסו במקום עבודתם ואין להם ביטול כלל
להרמב"ם עכ"ל ב"ח" .ואיך יתכן דהם יצדדו להחמיר למעשה דכל הנמצא
במקום עבודתה אסור – אפילו באופן שלא נעשתה בו כעין זביחה ,ומאידך
יין נסך דקיי"ל דהוא החמור בענייני ע"ז – יתירוהו אפילו כשנוסך בפירוש
לע"ז .ולהדיא כתב הנודע ביהודה )יו"ד תנינא ,סי' סח( וז"ל "הנה תחלת
לשונו של מעלתו אינו מדוקדק שכתב שאותה חבית היה של נסך גמור ,ואם
היה נסך גמור היאך הוא מתירו אפילו בהנאה ,ועוד וכי איזה פוסק יש
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אחר שחידשו המתירים שאין די לנו במובא בשו"ע בכדי לאסור את הדבר ,והוסיפו דהעיקר הוא עומק כוונת המתגלחים ,ואף הוסיפו שאפילו
באם כוונתם לקרבן לאליל ,עכ"ז אפילו כוונה משנית פוסלת – עוד הוסיפו הנ"ל כי למטרת בירור הכוונה צריכים אנו להוועץ במומחי
האקדמיה אשר כביכול להם ,ואך ורק להם ,ניתנה הסמכות להחליט מה כוונת מאמיני ההינדו.
ועד כדי כך הדברים מגיעים עד ש להבנת המתירים די במומחה אחד שיאמר דברים שונים מהצהרת ההודים כולם בכדי להתיר את הכל.
וכידוע בתחילת הפרשיה שלחו גדולי ישראל )ובינהם הגריש"א ,והגרי"ט וייס ,הגרנ"ק ,והגר"ש וואזנר( את הגרא"ד דונר ,ואת ה"ה דרומי
להודו ,לבירור הנעשה בטמפלים שבהודו .ולפי הנשענים ל היתרים על דברי פרופסורים למינהם ,או כמרי הינדו מודרניים אשר באמריקה,
אינה מובנת דרכם של גדולי ישראל הנ" ל ,שכן מה התועלת בעיון בנעשה בטמפלים ,כאשר לכאורה העיקר הוא מה עומק כוונת המאמינים
ע"פ אנשי האקדמיה.
ובאמת לא רק שלא נתנה התורה עדיפות לפרופרסורים ולד"ר שונים יותר מכל שאר גוי מגושם ,אלא אדרבא יראה שכל הלך דרכם ,הבנתם,
והתנהלותם הינם בדרכי הכפירה בדתם ,ופעמים שמנסים לייפות דרכי ההינדו בעיני העולם מחמת הבושה ,וכשם שמי שהיה מברר אצל
"ראביי" רפורמי טעם הישיבה בסוכה היה שומע ממנו דהוא מחמת חשיבות ההתחברות לטבע ושאר דעות נפסדות כנ"ל ,כן הוא העניין
הנעשה אצל "מומחי" תרבות למינהם.

שמתיר נסך גמור בששים ומה ענין זה לדברי רמ"א שמיירי בסתם יינם"...
עכ"ל .וכוונתו לרמ"א בנידון דנן ,ובודאי לא נעלם מעיני הנודע ביהודה דברי
הש"ך והב"ח שבאותו הסימן ממש ,ואעפ"כ כתב שאין שום פוסק שמיקל
ביין נסך גמור ,רק בסתם יינם .ועוד שבמפורש כתב הש"ך )יו"ד קכד נו וה"ה
כו'( גבי עכו"ם שנפל לבור של יין וז"ל -וכן אם לאחר שעבר האונס נמצא
עדיין נוגע בו אסור בהנאה אפילו הוא אונס דעלמא דלאו קרוב למיתה",
עכ"ל .ועוד )שם סעיף יא כ וישכשך( "אבל נגיעה לחוד בלא שכשוך אינו אוסר
בהנאה וכדעת הטור ורש"י והרמב"ם וכו' ...וכן דעת הראב"ד בהשגות ריש
פרק י"ב מהמ"א דאינו אוסר בהנאה אלא אם כן ישכשך" ומצינו להדיא
דס"ל דגם בזמננו גוי אוסר יין בהנאה היכא דשכשך ,ופשיטא דכ"ש היכא
דניסך לפני ע"ז דאפילו בלא שכשוך נאסר בהנאה ולו רק מטעם של תקרובת
וכעולה מהמבואר בסימן קל"ט – דאפילו מקל נאסר בכה"ג .ובכדי להבין
דברי ההש"ך עלינו לעיין במקור הדברים –הנה הש"ך הביא דבריו מהב"ח –
כאשר יסוד הדברים הינו מחלוקת בדברי הטור בהאם סתם יינם ומגע גוים
בזה"ז אסור ,וז"ל הטור" :והחמירו לאסור בהנאה אפי' מגע נכרי ביין שלנו
אבל רשב"ם כתב בשם רש"י שכתב על שם הגאונים דבזמן הזה אין איסור
הנאה במגע של נכרי ביין שלנו דנכרים בזמן הזה אין רגילין לנסך לע"ז והוו
לענין ניסוך כאילו אינן יודעין בטיב ע"ז ומשמשיה והוי כתינוק שעושה יין
נסך לאסור בשתייה ולא בהנאה" ,עכ"ל .ובבית יוסף תמה על דברי הרשב"ם
בזה"ל" :אין לשון זה מדוקדק דמשמע מיניה דרשב"ם אתא לאיפלוגי אמאי
דקאמר ברישא דאסרו מגען ביין שלנו בהנאה ואי אפשר לומר כן דהא מאי
דכתב ברישא תלמוד ערוך הוא בכמה דוכתי ואי אפשר שרשב"ם יחלוק
עליו  ,אלא שבא לומר דהא דאסרו מגע גוי בהנאה היינו דוקא גוים שבזמנם
שהיו רגילים לנסך אבל בזמן הזה שאינם רגילים לנסך ,וכך הוה ליה למימר
והחמירו לאסור בהנאה אפילו מגע גוי ביין שלנו ומיהו רשב"ם כתב בשם
רש"י על שם הגאונים דהני מילי בזמנם אבל בזמן הזה אין רגילין לנסך
לעבודה זרה והוו לענין ניסוך כאילו אינם יודעים בטיב עבודה זרה ומשמשיה
וכו' … ואני תמה על דברי רשב"ם בשם רש"י היאך כתבו דגוים בזמן הזה
אין רגילים לנסך לע"ז דהא חזינן הני גוים דמנסכו יין ולחם אונים היא להם
והיא עיצומה של ע"ז ויש לומר מכל מקום לא מיקרי ההיא נסך כיון דלא
שפכי ליה קמי ע"ז בדרך ניסוך פנים אלא שהגלח מקריבו קמי ע"ז ואחר כך
שותהו נהי דמיתסר משום תקרובת ע"ז מכל מקום לא מיקריא ההיא
עבודה ניסוך" .הרי הבית יוסף הקשה איך אמרו שהגוים האלה אין רגילים
לנסך הא עיננו רואות שהם כן מנסכין ,ותי' שאה"נ יין שהם מקריבים לפני
הע"ז הוי תקרובת ע"ז גמור ,אלא "כיון כיון דלא שפכי ליה קמי ע"ז בדרך
ניס וך פנים" ,א"כ אין איסור על סתם יינם אטו מעשה ניסוך .ואמנם הב"ח
שם ג"כ התקשה בקושיא זו ,וכנגד דברי הבית יוסף כתב "ולפעד"נ דאין צורך
לחלק בכך אלא אם תמצי לומר דמנסכין ושפכין ליה קמי ע"ז בדרך ניסוך
פנים ,מכל מקום כיון דקיימא לן דגוים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודה זרה
נינהו אלא מנהג אבותיהם בידיהם ,א"כ מה שמנסכין יין לע"ז אין קרוי
ניסוך כלל כיון דקרינן בהו שאינן יודעין בטיב ע"ז ומשמשיה ,דמהאי טעמא
נמי אין רגילין לנסך לע"ז כלומר אין רגילין לנסך תמיד אלא לפעמים ,ודוק"
עכ"ל .ודבריו לכאורה צ"ב ,מה זה כותב דאין "צורך" לחלק בכך ,דמשמע
שמסכים לעצם דברי הבית יוסף ,והא איכא טובא בדבריו וחידוש גדול,
דליכא האידנא כלל דין תקרובת עבודה זרה ,דבר דלא אישתמיט שום פוסק
לומר ,וכל דין תקרובת אינו קיים בחו"ל בזמן הזה וגם הם נגד הב"י להדיא
בלשונו "נהי דמיתסר משום תקרובת ע"ז ,מכל מקום לא מיקריא ההיא
עבודה ניסוך" .וגם מה זה שכתב הב"ח" :דמהאי טעמא נמי אין רגילין לנסך
לע"ז ,כלומר ,אין רגילין לנסך תמיד" ,הא לדבריו ולהיתר דידיה ,לא איכפת
לן אם רגילין לנסך תמיד או רק לפעמים.

אשר על כן נראה ברור דלא קאתי הב"ח אלא לחלוק על מה שהב"י מסביר
דברי הראשונים שאין רגילין לנסך היינו דלא שפכי ליה קמי ע"ז בדרך ניסוך
פנים ,אלא שהגלח מקריבו קמי ע"ז ואחר כך שותהו ,ועל זה פליג לומר דגם
אם תמצי לומר דאיכא גויים בזה"ז דמנסכין ושפכין ליה קמי ע"ז בדרך
ניסוך פנים ,מ"מ אמרינן דגוים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודה זרה נינהו
אלא מנהג אבותיהם בידיהם ,ואין להם כלל עבודת שכשוך כי אם תקרובת
בלבד ,וממילא אינם בכלל הגדרת הראשונים לגוי האוסר מגעו בהנאה
וכלשון הטור )יו"ד קכד( "לא מגע של כל הנכרים אסרו בהנאה אלא דווקא
בגדול שיודע בטיב כו"ם ומשמשיה דהיינו כל שזוכר ומזכיר בפיו כו"ם
ומשמשיה" וזו שכתב הב"ח "אין קרוי ניסוך כלל כיון דקרינן בהו שאינן
יודעין בטיב ע"ז ומשמשיה" והראיה לזה מדאין רגילין לנסך לע"ז ,תמיד
אלא לפעמים ,זה ראיה דאין להם הבנה בטיב פעולת שכשוך אלא הכל בדרך
הקרבה ,א"נ דמשום הכי אינם מזכירים וזוכרים בפיהם עכו"ם ומשמשיהם.
תדע שכן הוא ,דהא רבינו הב"י )סי' קכח( על הא דכל מי שדרכו לנסך אין
מייחדין יין אצלו אפילו שעה אחת ואם יחדו אסור בהנאה כתב וז"ל" :וכתב
הרשב"א בתוה"ב )ב"ה ש"ד( דאפילו גוים שבחוצה לארץ שאין עובדין עבודה
זרה ,אלא מעשה אבותיהם בידיהם ,מכל מקום כיון שהם מנסכין יין לפני
עבודה זרה ,אין כח בידינו להתיר ליחד אצלם ואפילו בדיעבד אסור" .ואמאי
לא פליג הב"ח שם על זה .וע"כ כמשנ"ת .ומעולם לא עלה על רוחו של שום
פוסק לומר שאין תקרובת ע"ז כלל בזה"ז ,דאילו כן מה זה משנה אם עושים
כן רק לפעמים ,הלא שבירת מקל תקרובת ע"ז אף שאין דרכו בכך כלל ,אלא
צ"ל שהקילו בסתם יינם לבד ,ומטעם זה טענה זו נמצאת רק בהלכות סתם
יינם ונשמטה בכל שאר דיני ע"ז אשר בשו"ע .ומצינו בס"ד לכל דברים אלו
מבוארים בשו"ת מנחת אלעזר )ח"ב סי' ע"ג( שכתב בתו"ד "...דהרי כ' שם
הרמ"א )בס' קכ"ג סעיף א'( בפירוש דיש להתיר בהפ"מ בהנאה והוא מדברי
הטור בשם הראשונים ,היינו שאין דרכם לנסך יין לע"ז ואין זה בזמנינו
עבודתם כלל כאשר היה בימים קדמונים וזהו הפי' נכרים שבחו"ל לאו עובדי
ע"ז הם ,דאינן בקיאין בטיב עבודת אבותיהם שהיו מנסכים תמיד לע"ז היין
שנמצאו וכמ"ש שם הש"ך בס"ק ב' בשם הב"ח אבל פשוט דאמונת הנוצרים
דין ע"ז יש להם ...ופשוט לכל מי שקרא ושנה שזהו רק לענין יי"נ אינם
עובדים עבודה זו  -היינו שאין רגילים כ"כ ורק לפעמים י"ל מנסכים ג"כ
וכמ"ש שם הש"ך "...-עכ"ל ,ונמצא ברור כדברינו .עוד הביאו מקור מדברי
התבואות שור )סי' ד' יז( ,אמנם כבר העירו שאינו ענין ,ששם כתב משום
שאין הגוים אדוקין כ"כ ,אז יש לנו לתלות יותר שרק אמר לשם ע"ז כדי
לאסור בהמת חבירו ,ולצעורי קא מיכוון .אמנם במקום שאין צד לומר
לצעורי מכוון ,פשוט ששייך לעשות תקרובת ע"ז .כללו של דבר ,טענה זו שאי
אפשר לגוים לעשות תקרובת ע"ז בזמן הזה היא דבר זר מאוד ,ובודאי אין
מקורו מהתלמוד ,ואם כי יש פוסקים שכתבו קולות בכמה ענינים ,לא מצינו
בשום פוסק שאומר שאין שום תקרובת ע"ז בזה"ז .ועד כאן נגענו בעניין מצד
ההלכה ,מיהו גם מצד המציאות הלא ההודים אין הדוקים כמותן ,ומוכנים
למסור כל חייהם ורכושם לע"ז ,וכל עניינם ומעשיהם הינם סביב אליליהם,
ושמות אלילהם זכורים ומוזכרים בפיהם תדיר ,ועושין הן על שעריהן ועל
פתחי בתיהן ובכותלי בתיהן ע"ז .וכל עניין התגלחת אינו אלא אך ורק
לאליל ,ואף בענייני הכוכבים המזלות וחכמות הטבע ,וחכמת הכישוף ושאר
ענייני ע"ז בקיאים הם ביותר ,ואיך יתכן להעלים עין מכל זה ולכפות עליהם
דין ד"סתם גויים בזמן הזה לאו עובדי עבודה זרה הם" ,אין לך דבר תמוה
מזה.

קיח
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והדבר ידוע שמומחי האקדמיה השונים מעולם לא ראו את עצמם ככלי קיבול להעברת מידע יבש ,אלא כהוגי דעות ומנתחי מצבים על פי
ראי הכפירה ,וממילא גם הגישה ההלכתית תמיד לקחה את דבריהם בערבון מוגבל ביותר  ,ובמיוחד כאשר הללו מודעים להשלכות "איסור
שיער הודו" עבור היהודים ,ומשום כך משתדלים הם לא פעם ליתן בדווקא מידע מטעה .למרבה הצער מתירים כאלו ואחרים ,ראו להשען
על דברי "מומחים" למינהם ,תוך יחוס חשיבות מופלגת לחוות דעתם בנידון כביכול נאמנים הם אפילו להכחיש את המציאות.
וכעת על פי כל האמור נעיין בתשובות הגריש"א ונראה דעיקר בירורו בנידון היה רק סביב שאלת המציאות בהודו ,האם נעשה שם מעשה
לע"ז – ותו לא ,ואף לצורך מטרה זו התייחסותו לדברי אותו "מומחה" היתה בחשדנות ניכרת ,ולא פסק על פיהם ולמעשה ,וכמו שאכן
דבריו נמצאו לבסוף מוכחשים ,וכלשונו שם )קוב"ת ח"א ע"ז( "ודאי עצם השאלה תלוי במציאות באיזה אופן הם עושים זאת" ולבסוף סיים
דבריו בזה"ל "וכמובן שאין בידי לקבוע עד כמה דבריו מתאימים למציאות" וזאת כיון שזולתי ידיעת המציאות בנעשה בטמפלים בהודו,
אין שום צורך בעומק חקירת הכוונות כנ"ל.
ומה נמלצו לעניין זה דברי הגריש"א ז"ל בתשובה מתשס"ד )ח"ג סי' קיח( וז"ל" :ביסוד הדבר נאמר ד כל שנראה לעיניים שענין זה שייך
ונעשה לע"ז ...תו ליכא לפקפק שמא עושים מעשה תגלחת כצורתה אצל מקום ההתאספות לע"ז שלהם שלא לשם ע"ז .ולתרץ דיבורם
שכונתם לא לשם עבודה לע"ז בזה כמו שעושים זה אנשי החוץ שלהם גדוליהם ומנהיגהם בעיקר אלו הגרים בארצות אחרות שמתביישים
כלפי כל העולם בעבודה הנבזית וטיפשית הלזו ,קשה מאד לקבל זה".
ואחר כל זאת כאשר נעיין בדברי כל הנ"ל נמצא דהוא אשר דיברנו שדברי ה"מומחים" למינהם – נמצאו שקריים או לא מדוייקים בעליל,
והבוחרים להשען על דברי המומחים הפליגו בגודל האמון שנתנו לדבריהם ,וכל זאת כאשר נתונים מהשטח למעשה לא חסר ,ואין שום מקור
להנהגה זו בהלכה – והסומך על דברי הנ"ל מגלה בכך דעתו שאין כוונתו אל רצון התורה ,אלא כוונתו אל ההיתר ,ודו"ק.

~J J~JX
פרופ' אמה טרלו ,אנטרופולוגית מלונדון ,חקרה את תופעת המסחר בשיער ,וכתבה ספר מקיף בנידון ,בספרה היא משתלחת רבות כנגד
הגריש"א זצ"ל על הצער שגרם להמוני הודים העניים בפסקו לאיסור.
כשאר מומחי האקדמיה גם היא החליטה לתפוס את המושכות בידיים ,ולנסות להסביר את גישת הפסיקה הראויה ,אשר לפי הבנתה –
ניצבת היא מעל "העדשה המפחידה של כתבי הקודש היהודיים הקדומים" ,רח"ל מהאי דעתה.
ואלו דבריה )מתוך ספרה בעמ' " (93ההיבט המכריע בהסתכלות היהודית האורתודוקסית היה סביב השאלה האם חיתוך שיער הוא סוג של
פולחן והאם השיער הוצג לאליל כקרבן  ,ובכך הופך אותו לתועבה .דונר )א.ה .כוונתה לגרא"ד דונר שליט"א( בחן את השיטות ההינדיות
דרך העדשה המפחידה של כתבי הקודש היהודיים הקדומים ,ומשום כך ראה את פולחן האליל הפרימיטיבי האסור בתורה.
רב ליברלי מאידך אולי יראה את הדברים אחרת ,יכול להיות שהוא יזהה שבעשורים האחרונים קיים איזון שיתופי מוצלח בין האמונה
ההינדית של הסרת שיער לבין האמונה היהודית של הוספתו – הסכם לא מדובר בין נשים של לאומים שונים ואמונות שונות ,אשר מבלי
לדעת מצאו דרכים להביע את דבקותם באמצעות שיתוף השיער ,יכול להיות שהוא יראה ,באיזה הגיון אלוהי ,אם אלוהים דרש מנשים
להוסיף שיער בחלק אחד של העולם ,הוא לפחות טרח לספק אותו מאחר") .עי' עוד מדבריה שהובאו לעיל בעמ' מט ,צה(.
חשוב לציין שגם כיום היא עונה למתעניינים בנעשה בהודו )היא כאמור בכלל גרה בלונדון( ,ולמרבה הצער לא מעט "מתירים" למינהם פונים
אליה לבירור העניין ,כאשר כל אחד יכול להבין לבד מה הוא או פי התשובות אותם היא דואגת לספק.נג

J J~JLJX
אחד המקורות שאין התגלחת אלא מעשה הכנעה בלבד הוא מדברי פרופסור בשם "ד"ר אנהד מוהן" ,ועליו סמכו הרבה מהמתירים ,כולל
השואל בקובץ תשובות )ח"א סי' ע"ז( בתש"ן .אמנם המעיין בראיון המקורי שעליו המתירים נסמכו ,רואה שממש אין כן פני הדברים .שם
הוא נשאל האם השיער הוא ) sacrificeקרבן( להאליל ,והוא הכחיש זאת מכל וכל ,וענה שזה רק ) offeringמנחה( .כלומר שהוא מודה שזה
נתינה לאליל ,ואין זה מעשה הכנעה בלבד ,וכן אין השיער טמא ,ואין התגלחת כהטהרות מהטומאה לפני הכניסה לאליל .אלא שד"ר מוהן

נג כדי לעמוד על טיבה של הנ"ל יצרנו איתה קשר ושאלנו אותה שאלות
נוספות ,והיא סתרה את עצמה הלוך חזור פעמים רבות ]ניתן להשיג אצלינו
את ההתכתבות איתה[ ,דוגמא לאחד השקרים הבולטים שלה  -לטענתה רק
 3טמפלים בהודו מוציאים שיער ,וגם שם זה רק בכמות מזערית של טון

לחודש ...ובעוד שהיא עצמה פרסמה לפני שנים רבות ספר שבו היא כותבת
שיש בהודו הרבה מאד מקדשים שמוציאים שיער מהמתגלחות בכמויות
גדולות מאוד.
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הבין שכוונת השואל הוא האם שורפים השיער לאליל באיזה מזבח וכדומה ,וענה לא לא! הם רק נותנים את השיער לאליל ,והוסיף לברר
שאין נותנים את השיער באופן פיזי.
ולא מובן איך הוציאו דברים מהקשרם והביאו בשמו שהשיער טמא ואסור לתיתו לאליל או שזה רק היטהרות לפני הכניסה לאליל.
ולפי דבריו הרי פשיטא שתקרובת עבודה זרה אינו רק מה שנקרא באנגלית  sacrificeו ,worship-אלא הוא כל מה שנותנים מתנה לע"ז דרך
עבודה ,וכפי שהארכנו לעיל )הערה כ"ז( שהלשון דורון ומתנה – נופל גם על תקרובת שאסרה תורה אם נעשה בו עבודה.

J LJJLJJJXJJJJX
ישנו גר צדק בשם מר ל .שכאשר נתבקש לברר את הנידון התקשר לדודו בהודו ,ודודו שאל את שכנו שבדיוק חזר מגילוח בנו ,והעיד שהם
אמרו כי הגילוח הוא מעשה הכנעה .ועל פי דבריו סמכו הגר"ד מורגנשטרן ואחרים להתיר הלכה למעשה.
יש לציין שהלה לא גדל בהודו ,אלא רק נולד שם ועבר בקטנותו עם משפחתו לארה"ב.
יצרנו קשר עימו עתה )ניתן לשמיעה( ושאלנו האם הוא מכיר את האגדה על התקרחות האליל שבגללה הם נותנים השיער ,השיב "בוודאי
ובוודאי ,גדלתי בסיפור הזה ,כל ילד בהודו יודע את הסיפור הזה".
כששאלנוהו למה הוא לא סיפר לרבנים אגדה זו ,הוא ענה שהוא השיב להם רק על מה ששאלו אותו ...והוסיף ואמר "אבל בוודאי יודעים
הרבנים את הסיפור הזה ,בכלל מי לא יודע את הסיפור הזה?! ...יש אינטרנט היום ...בודאי הרבנים יודעים."...

JRSJJX
אדם נוסף שסמכו עליו הוא פרופ' ליי וייסמן בעל 'פורום' ענק הפועל לאיחוד בין כלל הדתות רח"ל.
גם עליו סומכים הרבה מהרבנים המתירים שלטענתו השיער טמא ,ואין מכניסים שיער לתוך הטמפל ,הוא טען שכל מה שהם מביאים לפני
האליל אלו רק דברים המ ובאים לפני מלך ,ושיער אינו דבר שנהוג להביא לאדם חשוב ,וממילא הניח מסברא שהם מגלחים שערותיהם לא
בתורת קרבן אלא מחמת מאיסות השיער.
בשיחתינו עימו הוא אמר )מוקלט( שעל אף ששהה הרבה זמן בטמפל בטירופאטי ,לא עניין אותו הגילוח ,ולא היה שם הרבה פעמים] ,כאשר
אחד הרבנים שנסמך על דבריו טען שהוא כבר היה עשרות פעמים בטמפלים[ ,ובין כך ובין כך מחקרו אודות הגילוח היה רק על פי כמרי
אמריקה! ונתבאר לעיל שהם כופרים ברוב עקרונות דת ההינדו ,ואינם יכולים לחוות דעה על שיער המתגלחים האדוקים שבהודו.
הנ"ל שיבח את עצמו שהוא ודאי יודע יותר טוב מכולם מכיון שהוא היה בהודו הרבה שנים ,והאוניברסיטה שבה הוא למד יש לה שייכות
עם ה) TTD -מנהלי הטמפל .(...וכעת כאשר נשאל הלה על הסיפור הנ"ל ,אמר" :לא שמעתי על הסיפור הזה מעולם ,ולא יכול להיות כזה
סיפור אם לא שמעתי ,ואכן איני יודע הדבר באמת" ,וכשאמרו לו שיש וידאו עם האגדה על השיער שנחסר לאליל  -הוא ממש התפלא ואמר:
"כך אמרו לי הכמרים באמריקה ...אני בעצמי לא שמעתי כזה סיפור."...
למרות הכל הוא מוצג כאחד מגדולי המומחים בתחום.



J J

הבאנו כאן חלק מרכזי מה טענות להיתר ,מתוך מודעות לכך שלא נוכל להתייחס לכל טענה מאלו הצצות חדשים לבקרים ,אשר אין לדבר
סוף.

וכבר נתבאר במס' ע"ז )ז" (.ת"ר הנשאל לחכם וטימא לא ישאל לחכם ויטהר לחכם ואסר לא ישאל לחכם ויתיר היו שנים אחד מטמא ואחד
מטהר אחד אוסר ואחד מתיר אם היה אחד מהם גדול מחבירו בחכמה ובמנין הלך אחריו ואם לאו הלך אחר המחמיר ר' יהושע בן קרחה
אומר בשל תורה הלך אחר המחמיר בשל סופרים הלך אחר המיקל".
ובנד"ד הרי מדובר בנידון חמור בדאורייתא ,והלכה היא דחובה ללכת בזה לחומרא.
זאת ועוד שאפילו אילו היה האמור נידון "קל" בדרבנן גם אז החובה היתה ללכת לצד המחמיר וזאת כיון ש:

קכ
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x

האוסרים כיוונו למציאות הקיימת בהודו אחר החקירה והדרישה  -המתירים נשענו על כל עלה נידף ,בשמועות רחוקות שהוכחשו
למעשה.

x

האוסרים כתבו דבריהם להלכה ולמעשה ואפילו במקום הפסד מרובה  -המתירים ע"פ רוב אינם אלא מצדדים.

x

האוסרים הביאו מקור לדבריהם מש"ס ופוסקים – המתירים בעיקר בדו סברות מליבם ,בדברים המוכחשים מהמקורות.

x

האוסרים רק ציינו את פשטות ההלכה במה שמובא לדינא בלי שום חולק ובלי צדדי קולא – המתירים גילו חוסר בקיאות מופלגת
ביסודי הסוגיות ו אפילו בדברים המובאים להדיא בשו"ע כאן בסימן זה היחידי הנוגע לעניינו )יו"ד קל"ט ג(נד

x

האוסרים הינם גדולי ישראל המופלגים  -המתירים חלק ניכר מהם לא נודע שמם לרבים בלתי היום.

וזאת למודעי שעל אף שהמצדדים להתיר רובם ככולם לא התירו בפועלנה – מ"מ תופעה הרווחת היא שרבנים שמעולם לא גילו כוחם
בכתביה ם בביאור סוגיא זו ,נוהגים להתיר הלכה למעשה לכל המתעניין ,כביכול כבר זכו ללבן את הדברים הדק היטב וזכו לעמוד על נקודות
שכל קודמיהם לא נתנו דעתם אליהם ,ולכאורה מצאו נכוחה דאין יותר מה לחוש לאיסורנו.

J J
ולסיום ,כל לב משכיל רואה ,שההיתרים שנסמכו עליהם המתירים לא היו נאמרים בשום מקום ובשום סוגיא אחרת ,וכן ישנם המתעקשים
להסמך על נתונים שגויים שיכלו להתברר בקל .וכל זה בזמן שבכל נידון אחר מצינו אותם מחמירים על קצה קוצו של יו"ד בסוגיות הקלות
בהרבה מסוגיין.
וטעם הדבר ככל הנראה הוא כפי מה שאמרו מפורשות כמה וכמה מהנחפזים להתיר – ש"א"א לאסור את הפאות!!!"" ,נשים לא ישמעו!",
"נשים מבקשות!"" ,א"א לומר שכל כלל ישראל טעו במשך הדור האחרון!"" ,אשתו של ...והבת של" ,"...יש נשים שילכו בגילוי ראש!" ,וכן
טענות מטענות שונות ומשונות אשר אין להם מקום בפסיקה כלל ,אלא הם טעמים למה לכאורה חובתינו להעלים עין מהמציאות.
וגדולה מזו באו כמ ה מחרחרי ריב ,אשר אין יראת אלקים נגד עיניהם כלל ,ודוחים את כל הענין בטענת סרק ,שאדרבה האוסרים )היינו
הגריש"א והגר"מ שטרנבוך( הינם נגועים להחמיר ,משום שכך קבעו להם מטרה לאסור את הפאות משום סיבה אחרת בלתי ידועה,
והמתירים כולם הינם כביכול נטולי נגיעות בעליל...
וכמה מבוכה יש בטענה זו שעמלי תורה הבקיאים בה ,לא מצאו דרך להשיב לדברים הפשוטים זולתי התחמקות כהנ"ל ,בזמן שמאז ומעולם
טרחו רבותינו להשיב אפילו לפשוטי העם ולאפיקורסים ,ואין לך עדות גדולה מזו ,על "טיב" הטענות להיתר כאשר נשמעת התחמקות
כהנ"ל.

ועל כן נקוה לראות מהרה בתפארת עוזך
להעביר גילולים מן הארץ והאלילים כרות יכרתון,
בתיקון השלם במהרה בימינו ,אמן.

נד וכגון מה שכתבו דאין מקטירין השיער בפני האליל ,דלא מצינו כזאת
בהלכה ,וכן טענה דלא נתרבה אלא שבירה דהאי כעין זביחה ולא חיתוך,
דהוא מפורש בראשונים ההיפך דאדרבא חיתוך חמיר משבירה ,וכן טענה
דלרמב"ם רק דבר הנעשה כעיקר עבודתה אוסר – בעוד שהוא מפורש בב"י
ובנו"כ דדעת הרמב"ם דכל הנמצא בבית תיפלותם נאסר ,וכן הא דנשתבשו
בנידון דתערובת שניה לומר דאפילו היכא שנפל למקום המסופק מעצמו
חשיב תערובת שניה ,וחוסר בקיאות בחילוק בין נוי ע"ז לתקרובתה ,ושיבוש
המושג סתם נכרים לאו עובדי ע"ז הם ,ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו,
וטענה דאין השיער המוקרב לרשב"י נאסר למרות כוונת המגלחים וזאת כיון
דאזלינן בתר דעת הרבנים ,וכן ראיה כביכול מבעל פעור דאין הצואה לחה
נאסרת והוא נגד גמרות מפורשות ,ועוד ועוד ,אשר מי שחרד על רצון ה' לא
יתכן שיפול כ"כ בנקל בשגגות כגון אלו ,בדרכו אל ההיתר.
נה יש לציין שהגר"י בעלסקי מעולם לא התיר למעשה ,וכמו שמשמע בכל
תשובתיו שדבריו הם כהצעה לפני הגרי"ש זצ"ל ,ובסוף תשובתו השנית
שכתב הרבה צדדים להקל ,סיים" :עיני כל ישראל נשואות לכל דבור ודבור
היוצא מפיו קדשו של מרן שליט"א ובטוחים אנו שאזנינו תשמענה דבר
מלפנינו ומאחרינו לאמר זה הדרך לכו בה ,אם תימינו ואם תשמאילו ,והיו
עינינו רואות את מורינו בע"ה לדעת מה יעשה ישראל וכל אחיהם על פיהם",
עכ"ל .ובשיעור שמסר זמן מה אחרי המעשה )ניתן לשמוע הקלטה ,ארגון
שיעורי תורה  ,#3שיעור  ,12רצועה  (9-10אמר בפירוש שאם יש שיער שבאמת

מגיע מהמקדשים זו סוגיא שכבר פסק עליה מרן הגרי"ש אלישיב ,אלא
שלדעתו אין מה לחוש משום שרוב השיער שממנו עושים פאות לא מגיע
מהמקדשים ,וכבר ביארנו באריכות שטענה זו כיום אינה נכונה כלל ועיקר.
וכן הרב בן ציון וואזנר – כתב בסוף תשובתו "פאות שמקורן ודאי מטירופתי
ושאר מקומות ע"ז אין להשתמש כו' .והצנועות מושכות ידיהם מכל פאה
הנעשה משיער אדם" וזאת למרות שהנתונים שהיו בידיו היו מוטעים לקולא
בעליל ,וכמתבאר לעיל.
נו ומגדולי המתירים נמצא הרב דוד מורגנשטרן ,שמתיר לכל הפונים אליו,
וזאת תוך השענות על המומחים המוזכרים לעיל ,כאשר הציבור טועה לחשוב
שכביכול המדובר הוא בסוגיא מחקרית ,ומשום כך כביכול יש כח ביד הרב
מורגנשטרן לסתור את המציאות המתבררת כיום מהנעשה בטמפלים,
ולחלוק על כלל גדולי ישראל ועל הגריש"א רבו ,אע"פ שכבר הריץ הלה את
כל טענותיו בפניו ודחאו בתוקף כנ"ל .וכיון שמעולם לא כתב דברים בנידון
וכדרכם של פוסקי הלכה ,קשה הוא להביא דבריו ולפורכם כדרך שעשינו עם
שאר מצדדים למינהם .וכ"כ ניתן למצוא את הרב יצחק מרדכי רובין )הר
נוף( שמתיר למעשה לפונים אליו – מתוך סברות דחויות וכמו שהובאו לעיל.
וגדולה מזו מצינו ברב רייטפארט אשר בניגוד לכל שאר המצדדים להתיר,
הו ציא כרוז מפורש בו הוא מתיר להדיא ,ובו בזמן שאפילו נתונים מבוררים
מהשטח עוד לא היו בידו ,והנתונים עליהם התבסס נמצאו מוכחשים בעליל
וכמובא לעיל בהתייחסות לדבריו.
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 @Æ´È°ÈÉ´Ç¸Ã°³»ÇÁÈÈ¶¾¸¿Á°´¿Ç½¯½°°¸·¯»±°¹Ç´¯°³¯ÇBÁ´°Æ¸´³´»¯ÇÈ¸²¸°¯Å½¿º
¯»»µ±º¸´±»Á±´¿ÈÇ´À¸¯°²°ÆÀ°ÅÇk¸À¶³´ÅÆ°Ç¯´°½´³Ç´Á¸°°´µÁÉ°´ÇÆÉ½³¯¿³°´µÁ°³´´Å½¸´±³Â¯²¾´²»È¸¼±
kº´»Ék¸À¶¿½³ÈÂ¯´µÁ³´´Å½¶¿¾°²¸¶³¾½Ç°¯Ç´À¸¯¸°±»¸Æk¸À¯ÈÇ³½¾´¸»±°ºº´Á´°Æ¸´³¯»¯¸Çº¿²¸°¯Å½¿k¸Ç½¯
»ºÉ¯´²°¯¸´µÁ°´ÇÃº¸È²Á·³¼¸º»½½¶Ã¼°½Ç°ÈÇ´Ã½Ç°²³²µÁk»³È¸Ç¶¿ÁÃÉ¿ÃÅ³¯¸°³Ç°º³´´Å½¸´±³¾¸¯²
ºº´´¿¸²¸É¶É´¿È¸¼¯´É´¯¾¸±Ç´³¶¿¸¿°´´·Å¿ÈÉ´Å½»°Æ¯»È¼´ºÁ»ºÈ¶¿¸¿°´´·Å¿ÈÉ´Å½³Ç¯È´»°Æ¸´³¸É´½´Æ½
 ³²´°¸¯»Á³´´Å½¸´±³Â¯²¯·¸»ÈÆ¶Ç±³´¿¸°Ç¼È°k¿µÁ²½¶¸Æ´È¶°
·¿µÁ¾Ç³k¸¶°¾º´ @·¿ Â²» É´½»È³B µÁÂ´À¾°½Ç³k¸¶°½½³´´Å½´¿¸¯²kº´ºÉk¸À¶¿½³²Â¯µÁÉ°´ÇÆÉ¾¸¿Á»¾º´
¾¸° ³¸ÇÀ¯´µÁ²¯½Èk¸»ÁÆ¸À¯²¾´¸º³¸¸»Æ¯»Æ½²¾¸½´»ÈÉ°°¸¸¶½È½½µÁ»´ºÀ¿Èº»°¯ »µ´µÁ³´´Å½¶¿¾°²ÈÇ´Ã½
 »ºÁ±³´¿¯´³¶¿¸¿°°Â¯µÁ»È³Ç´À¸¯È¼¸Ç¶¯»¾¸°³¸²¸²»
»Á³´´Å½¸Ç³¾¯º½½³°È³»Á³´´Å½´¿¸¯»µ±°²kºÈ°ÅÇk¸ÀÉ´°¸É¿³»Â¯³µ°´B ³µ»¾´¸ºÈ²½k¸Àk´ÈÉ¸·´Æ¸»°¸º²Ç½¸È´°»k´ÈÉ¼±k¸Á´
É¯Ç¸º½¸´±³²Ç½´»¹¸¸È¯»´B¸´±³»Å¯Ç°º»¸¶É½Ç´À¸¯³²Á´ °Æ¸´³²Ç´Ç°µ¸Ã»´ @¹²¸°Æ°²¸¯»»Á³´´Å½¸´±³È±¸³±¸±¶¯´°±°²²¸Å²º´³Ç ´Á¸°
 »»º°´Ç»³µ°¼´Æ½¾¸¯´@µÁÉ°´ÇÆÉ²ÇÁÈ³´³½Ç¸º½´¿¸¯¸Ç³²Ç´À¸¯³
¯»¾¸²Á²É´¯Ã³¸Ç¸¶½»È³È´»Æ¯¿²½´¯¹½À»Á´¯°´Ç¹½À»ÁÉ´¿Æ¸¿³É´¯Ã³¸±´À»º»»ºÇ¸É³»¼´Æ½¾¸¯»¿³»ºÃÁ´ ²
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»Á°¾Ç½² Á´²¸´¼¸½È É¯Ç¸´³Ç´É´° È¸È É¸°»¾À¸¿º³»´ È¯Ç³ »Á ¾È°´¶»´É´¯½·¼¸È¿ ÇÁÈ É´¿Æ»ÇÉ´¸°À´¯½ Ç°²¯´ ³
³µ¸º³È¯³È¯Ç»Á¯»¸¯²´´°´É¸°»´À¸¿º³»¾¸¯´ ´°È¸µÁ¶¸Ç´ÇÉ´¸°À´¯½¯´³µÁ´¿¸¯¼¯¼±²Ç½´¯³¸³»Åµk¸´»³·°Èk³
 ³É¸°»´³»É´Æµ¸³³°Ç³¼Ç´±
¼Á¹»¸»´¸Ç´³±³¿½È¼´Æ½°¼¿½¯²¯½³Á´¿Å³¯Ã³¯³ÉÈ¸¯¿É°´³µ³¯Ã¼Á¹»¸»É´±³´¿³Â¯²»Åµ´¿¸°ÇÉÁ²³¸³¾º´½º´
´¿¸°Ç¼ÇÀ¯¼¸²²Å»É´·ÈÃÉ½³´É´Á´ÇÃ³´É´º´Ç¯³É´¯Ã³»°¯  È´·¸É»¯°¼¸°¸´¶½¼¸²»¸³¼±È´¿¸°ÇÇ½¯ ³µ»ÁÉ¶Ã·½
¸´¯´Ç¯´´Å³É¶É½·Á½É´º´Ç¯É´¯Ã»ÁÇ°´²½³¸³Èº@µ½ÈÉÇ²¯³¿½¯¿³¯¸ÇÆB³¿È¼¸È´»Èº¸¿Ã»²´Á»¯ÇÈ¸¸»´²±»º¼Á»Åµ
Ç°²È¯Ç³¸²¸Å°É´·ÈÃÉ½´³°Ç³É´º´Ç¯É´¯Ã¼ÁÉ´º»´³ÈÂ±¿³³ÈÃ´³µ»´°±´Ç°ÁÇ°ºÉ´¯Ã³½µ´¶¯¼¸ÁÈÉ½ÇÉ´¸È´¿»
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É´È¿ ±³¿½º É¶Ã·½° ¹»¸» Â¸²Á ½½ ³¯Ã° ¼¸Ç¸É½³ ÉÁ²» Â¯²  »Åµ °¸È¸»¯ È¸Ç±³ ¾Ç½ ´¿¸°Ç ÉÁ² Á´²¸² Ç½´» ÇÉ´½» µ
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ʭʤ ʭʠ ʩʺʬʠʹ ʯʫ ʩʸʧʠ .ʭʩʰʥʹ ʭʩʬʠ ʬʹ ʺʥʰʥʮʺ ʷʸ ʹʩ ʭʩʰʴʡʮ ʭʬʥʠ ʥʠʣʩʥʡ ʺʥʠʸʬ ʯʺʩʰʹ ʩʰʥʶʩʧʤ
ʬʹ ʭʥʬʶʺ ʹʩʠʤ ʬʨʰ ʩʺʬʠʹʬ ʤʡʥʹʺʡ .ʬʬʴʺʤʬ ʹʩ ʭʤʩʰʴʬʹ ʭʮʶʲ ʭʩʬʠʤ ʸʥʺʡ ʭʩʬʠʤ ʺʥʰʥʮʺ ʺʠ ʭʩʡʩʹʧʮ
.ʥʱʩʫʡ ʥʺʥʠ ʭʹʥ ʸʦʧ ʦʠʥ ʹʣʥʷ ʺʣʸʧʡ ʥʩʰʩʲʮ ʺʧʠ ʬʫ ʬʠ ʥʺʥʠ ʡʸʷʥ ʬʠʤ ʬʱʴ
ʪʥʺ ʥʸʲʹ ʺʠ ʸʦʥʢ ʠʥʤ ʸʥʷʩʡ ʬʫʡʥ ,ʤʰʹʡ ʺʧʠ ʭʲʴ ʸʹʠʮ ʸʺʥʩ ʭʩʺʩʲʬ ,ʤʰʹ ʩʣʮ ʸʷʡʮ ʠʥʤʹ ʩʬ ʸʴʩʱ ʸʧʠ ʭʣʠ
ʬʥʣʢʤ ʠʥʤ ʩʩʬʠʮʥʸʩʨ ʭʬʥʠ ʸʲʩʹ ʺʧʰʮ ʭʩʲʩʶʮ ʭʤʡʹ ʭʩʸʧʠ ʺʥʮʥʷʮ ʭʢ ʭʩʮʩʩʷʹ ʸʮʠ ʠʥʤ .ʬʠʤ ʯʮ ʤʡʥʨ ʺʹʷʡ
.ʭʬʥʫʮ ʹʥʣʷʤʥ
ʬʲʡ ,ʷʰʲ ʭʬʥʠʫ ʭʥʷʮʤ ʺʠ ʤʸʠʩʺ ʠʩʤ .ʤʺʥʠ ʡʫʩʲ ʠʬ ʹʩʠʥ ʺʩʣʣʶ ʤʱʩʰʫ ʪʸʣ ʩʹʠʸʤ ʤʰʡʮʬ ʤʱʰʫʰ ʲʢʸʫ ʬʲʩ
ʺʠ ʭʩʸʦʥʢ ʭʩʸʴʱʤ .ʬʠʤ ʩʣʡʥʲ ʬʹ ʷʱʥʴ ʩʺʬʡ ʭʸʦʬ ʭʩʰʩʺʮʮʤ ʭʩʸʴʱʤ ʭʩʡʹʥʩ ʺʥʸʩʷʤ ʪʸʥʠʬ ,ʤʤʥʡʢ ʤʸʷʺ
ʬʹ ʥʲʶʮʠʡ .ʸʲʩʹʤ ʺʠ ʸʥʦʢʬ ʭʸʥʺʬ ʭʩʹʰʠʤ ʭʩʰʩʺʮʮ ʭʬʥʠʤ ʲʶʮʠʡ *.ʺʣʧʥʩʮ ʤʬʩʴʺ ʬʫ ʠʬʬ ʳʸʤ ʠʬʬ ʸʲʩʹʤ
ʬʠ ʬʹ ʭʩʬʱʴ ʭʩʠʶʮʰ ʥʦ ʤʧʮʥʢ ʬʲʮʥ ,ʭʩʰʥʹ ʭʩʬʠ ʬʹ (ʭʩʬʱʴ) ʺʥʩʥʮʣ ʤʫʥʺʡʥ ʤʹʥʣʷ ʤʧʮʥʢ ʹʩ ʺʥʸʩʷʤ ʣʧʠ
ʺʥʶʧ ʺʠʸʷʬ .ʥʬʠ ʺʥʩʥʮʣ ʩʰʴʬ ʭʩʬʬʴʺʮ ʥʠ ʭʩʣʷ ʭʰʩʠ ʧʬʥʢ ʭʸʲʹʹ ʸʧʠʬ ʭʩʹʰʠʤ .ʯʡʠʡ ʳʬʥʢʮ ʸʡ-ʸʩʦʧ ʺʸʥʶʡ
ʭʩʹʰʠ ʥʣʮʲ ʸʥʣʮ ʬʫʡ ʸʹʠʫ ,ʭʩʸʥʣʮʬ ʷʬʥʧʮ ʤʩʤʹ ʬʥʣʢ ʸʣʧʬ ʩʺʥʠ ʥʱʩʰʫʤ .ʩʮʶʲʡ ʭʹʬ ʱʰʫʩʤʬ ʩʺʨʬʧʤ ʤʬʩʬʤ
ʱʣʰʤʮ ʭʲ ʤʧʩʹʡ ʩʺʧʺʴ ʤʦ ʯʮʦ ʪʬʤʮʡ .ʩʶʧʥ ʤʲʹ ʪʹʮʡ ʩʰʠ ʭʢ ʩʺʩʫʩʧ ʭʹ .ʭʸʥʺʬ ʤʰʺʮʤʡ ʥʡʹʩʥ ʸʥʺʡ
ʤʰʥʸʧʠʬ .ʺʥʡʸ ʭʩʮʲʴ ʤʫ ʣʲ ʭʹʬ ʲʩʢʤ .ʥʩʣʬʩ ʥʣʬʥʰʹ ʦʠʮ ʩʩʬʠʮʥʸʩʨ ʬʠ ʬʢʸʬ ʺʥʬʲʬ ʢʤʰ ʠʥʤ .ʥʺʡʥ ʭʩʰʩʩʥʥʬ
ʯʡʸʥʷ ʸʥʺʡ ʺʠʦ ʡʩʹʧʮ ʠʥʤ ʭʠ ʩʺʬʠʹ .ʺʲʫ ʭʹʬ ʲʩʢʤ ʪʫʩʴʬʥ ʥʸʲʹ ʺʠ ʡʩʸʷʩ ʠʩʸʡʩ ʭʠʹ ʸʣʰʥ ʣʥʠʮ ʤʬʥʧ ʤʩʤ
,ʳʱʫ ʭʩʠʩʡʮ ʭʩʣʧʠ .ʭʩʬʠʬ ʤʧʰʮ ʭʩʷʩʰʲʮ ʯʠʫʬ ʭʩʠʡʤ ʭʩʹʰʠʤ ʬʫ .ʡʶʮʤ ʥʤʦ ʯʫʠʹ ʸʹʩʠ ʠʥʤʥ ʩʮʥʷʮʤ ʬʠʬ
ʡʹʧʰ ʤʦ ʤʰʡʮ ʭʠ ʩʺʬʠʹ .ʭʸʲʹ ʺʠ ʭʩʷʩʰʲʮ ʭʩʸʧʠʥ ʤʮʥʣʫʥ ʺʥʸʩʴ ,ʤʠʮʧ ,ʧʮʷ ,ʭʩʣʢʡ ,ʭʩʨʩʹʫʺ ,ʯʧ ʩʰʡʠ
ʦʠʥ (ʹʣʷʮʡ ʥʮʫ) ʭʤʩʬʲʰ ʺʠ ʭʩʬʩʹʮ ʭʩʹʰʠʤ ʬʫ ʲʥʣʮ ʭʺʥʠ ʩʺʬʠʹ .ʯʫ ʸʡʣʤ ʯʩʠʹ ʥʸʮʠ ʺʡʤ ʯʫʥ ʡʠʤʥ ʹʣʷʮ
.ʺʥʹʣʥʷʮʤ ʺʥʡʩʱʰʤ ʡʷʲ ʭʩʩʬʲʰ ʠʬʬ ʺʠʦ ʺʥʹʲʬ ʹʩ ʯʫʬʥ ʭʩʬʠʬ ʤʸʷʥʤ ʺʥʠʫ ʤʹʲʰ ʸʡʣʤʹ ʥʸʮʠ
ʤʧʸʠʤʤ ʩʺʡʡ ,ʭʤʩʬʠ ʭʩʸʴʱʤ ʺʠ ʭʩʰʮʦʮ ʭʩʸʩʹʲʤ ʪʠ ,ʤʦ ʤʰʡʮʡ ʭʸʲʹ ʺʠ ʸʥʦʢʬ ʭʩʠʡ ʭʩʩʰʲʤ ʡʥʸʹ ʥʸʮʠ ʭʤ
.ʭʩʰʥʹʤ
ʺʥʩʴʥʸ 10 ʭʬʹʬ ʭʤʩʬʲ ʤʧʸʠʤ ʩʺʡʡ ʭʩʡʹʥʩ ʭʤ ʭʠ ,ʭʰʩʧ ʭʸʲʹ ʺʠ ʸʥʦʢʬ ʩʣʫ ʭʩʣʧʥʩʮʤ ʭʩʰʡʮʬ ʭʩʠʡʹ ʥʬʠ ʭʢ
ʤʸʩʥʥʠʤ ʬʬʢʡ ʥʸʲʹ ʺʠ ʭʹ ʸʥʦʢʬ ʩʣʫ ʤʦ ʤʰʡʮ ʬʠ ʠʡ ,ʸʩʹʲ ʠʥʤʹ ʳʠ ,ʥʺʩʠ ʩʺʸʡʩʣʹ ʹʩʠʤ .(ʣʧʠ ʬʷʹ)
.ʤʰʡʮ ʥʺʥʠ ʬʹ ʺʣʧʥʩʮʤ ʺʩʰʥʮʣʷʤ
ʥʰʣʸʩ ʯʫʮ ʸʧʠʬ .ʸʲʩʹʤ ʺʸʩʦʢʬ ʱʩʨʸʫ ʯʺʩʰ ʭʣʠ ʬʫʬʥ ,ʡʥʬʫʤ ʯʮ ʥʰʺʥʠ ʥʸʸʧʹ ,ʩʶʧʥ ʤʲʹ ʩʺʰʺʮʤʹ ʸʧʠʬ
.ʸʴʱʤ ʥʰʬ ʯʩʺʮʤ ʥʡʹ ʯʥʺʧʺʤ ʸʣʧʬ ʺʥʢʸʣʮʡ
.ĐčĥēĚč đČ ĐĠč ĘĕĘČĐ ęĥ ĦČ ęĕĤĚđČ ģĤ ĐĒĕĒĎĐ ĦĞĥčđ ,(ĤĠĦĝĚĐđ ĤĠĝĐ) ĦđĘĕĠĦ ęĕĤĚđČ ĐĕĤēČđ ĐĒĕĒĎĐ ĕĜĠĘ :ĦėĤĞĚĐ ĦĤĞĐ *
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ÜÇÄÚÅÐ

.ʤʦ ʤʰʡʮʬ ʣʥʮʶʤ ʩʸʷʩʲʤ ʹʣʷʮʤ ʬʠ ʭʫʸʣʡ ʭʩʹʰʠʤ ʡʥʸ ʭʩʫʩʹʮʮ ,ʸʲʩʹʤ ʺʸʩʦʢ ʸʧʠʬ
.ʡʥʹʧ ʭʹʥʸ ʤʹʲʹ ʣʩʷʴ ʩʺʩʠʸ ʭʹʥ ʣʸʹʮʤ ʬʠ ʩʺʱʰʫʰ ,ʤʶʥʧʤ ʩʫʸʣʡ ʺʠʦ ʬʫʡ ʩʺʩʴʶʹ ʸʧʠʬ
(ʡʸ ʣʥʡʫʡ ʡʥʸʬ ʤʫʥʦʤ) ʬʠʸʹʩʮ ʩʺʠʡʹ ʲʮʹʹ ʸʧʠʬ .ʺʥʬʠʹ ʥʺʥʠ ʬʥʠʹʬ ʺʥʹʸ ʩʺʹʷʩʡʥ ʺʥʡʩʣʠʡ ʥʺʥʠ ʩʺʫʸʩʡ
.ʩʩʺʥʬʠʹ ʬʲ ʤʰʲ
.ʺʥʣʧʠ ʺʥʠʮ – ʯʠʫ ʹʩ ʭʩʸʴʱ ʤʮʫ
.ʠʬ – ʺʥʣʧʥʩʮ ʺʥʬʩʴʺ ʺʥʸʮʠʰ ʭʠʤ
.ʭʩʩʷʰʲ ʭʩʬʫʡ ʥʺʥʠ ʭʩʮʹ – ʸʦʢʰʹ ʸʲʩʹʡ ʯʠʫ ʭʩʹʥʲ ʤʮ
ʭʩʸʫʥʮ ʦʠʥ ,ʥʺʥʫʩʠ ʩʴʬ ʥʺʥʠ ʭʩʰʩʩʮʮ ʭʹʥ ʩʸʷʩʲʤ ʹʣʷʮʤ ʬʠ ʸʹʩʤ ʥʺʥʠ ʭʩʧʷʥʬ – ʯʠʫʮ ʸʲʩʹʤ ʺʠ ʭʩʧʷʥʬ ʯʠʬ
.ʦʸʫʮʡ ʥʺʥʠ
.ʩʺʠʶʩʥ ʥʬ ʩʺʩʣʥʤ .ʩʣʮ ʯʸʷʧ ʲʮʹʠ ʠʬʹ ʩʣʫ ,ʺʥʴʱʥʰ ʺʥʬʠʹ ʬʥʠʹʬ ʩʺʬʥʫʩ ʠʬʹ ʩʺʹʢʸʤ
ʩʺʬʥʫʩ ʡʨʩʮʡ ʨʩʬʷʤʬʥ ʨʩʸʱʤʬ ʩʺʧʬʶʤ .ʷʥʧʬ ʣʢʥʰʮ ʸʡʣʤʹ ʭʩʲʩʣʥʮ ʭʩʬʥʣʢ ʭʩʨʬʹ ,ʨʩʬʷʤʬ ʥʠ ʭʬʶʬ ʤʹʷ
ʨʬʹ ,ʭʩʬʠʤ ʩʬʩʱʴʬ ʺʧʺʮ ʹʮʮ ,ʸʲʩʹʤ ʺʠ ʭʩʸʦʥʢ ʥʡʹ ʯʩʩʰʡʤ ʺʩʦʧʡ ʺʥʠʸʬ ʸʹʴʠ .(ʭʩʥʱʮ ʡʬʹʡ ʩʺʸʱʠʰ ʨʲʮʫ)
."ʤʸʠʥʥʹʨʠʷʰʥ ʬʠʬ ʭʣʠʤ ʸʲʩʹ ʺʧʰʮ ʯʺʮ ʭʥʷʮ" ʸʮʥʠʤ
.ʩʮʥʠʬ ʢʧ ʭʥʩ ,ʺʥʸʩʧʡʤ ʭʥʩ ,'ʡ ʭʥʩ ʭʥʩʤ
.ʥʰʺʸʩʷʧ ʺʠ ʭʩʬʹʤʬ ʥʰʧʬʶʤ ʭʥʩʤʹ ʩʰʮʥʣʮʫ
ʭʩʰʥʡʰ ʥʮʣʰʹ ʤʬʠ ʺʠ ʥʰʸʧʡ .ʭʩʡʸ ʭʩʹʰʠ ʥʰʹʢʴʥ ,ʤʫʩʬʤʡ ʥʺʥʠ ʥʰʴʷʤ ,ʩʹʠʸʤ ʹʣʷʮʤ ʬʠ ʤʰʥʹʠʸʬ ʥʰʫʬʤ
.ʹʣʷʮʤ ʯʮ ʥʠʶʩ ʤʺʲ ʤʦ ʸʹʠʥ ʺʩʬʢʰʠ ʩʸʡʥʣʥ
ʲʸ ʡʶʮ ʥʠ ʥʤʹʬʫ ʠʨʧ ʬʬʢʡ ʭʮʶʲ ʬʲ ʥʬʡʩʷʹ ʸʣʰ ʭʩʩʷʬ ʩʣʫ ʥʠʡ ʭʤʹ ʥʸʮʠ ʭʬʥʫ .ʺʥʮʥʣ ʺʥʡʥʹʺ ʥʰʺʰ ʭʬʥʫ
ʺʠ ʭʩʸʦʥʢ ʥʡʹ ʩʹʠʸʤ ʤʰʡʮʤʹ ʸʥʮʠ ʭʬʥʫ ,ʸʲʩʹʤ ʺʧʰʮ ʺʠ ʭʤʬʹ ʬʠʬ ʹʩʢʤʬ ʩʣʫ ʥʠʡ ʭʤʹ ʥʸʮʠ ʭʬʥʫ .ʤʮʥʣʫʥ
.ʥʩʬʠ ʤʱʩʰʫʤ ʩʰʴʬ ʭʩʩʬʲʰʤ ʺʠ ʬʩʹʤʬ ʹʩ ʯʫʬʥ ʹʮʹʮ ʠʥʤ ʤʬʹ ʤʸʨʮʤ ʡʷʲʡ ʹʥʣʷ ʠʥʤ ʭʬʥʠ ,ʹʣʷʮ ʥʰʩʠ ʸʲʩʹʤ
ʥʬʩʴʠ ʪʫʩʴʬʥ ʭʥʷʮ ʬʫʡ ʠʶʮʰ ʬʠʤʹ ʩʬ ʸʡʱʥʤ ʭʩʬʠʤ ʺʥʰʥʮʺ ʯʩʡʬ ʭʩʬʠʤ ʩʬʩʱʴ ʯʩʡ ʬʣʡʤʤ ʬʲ ʥʰʬʠʹ ʸʹʠʫ
ʤʮʸʤ ʯʮ ,ʤʹʥʣʷ ʬʹ ʺʥʰʥʹ ʺʥʮʸ ʺʥʮʩʩʷ ,ʩʺʰʡʤ ʩʴʬ .ʵʩʸʲʤʬ ʹʩ ʩʨʱʬʴ ʸʮʥʧʮ ʤʡʥʡ ʥʠ ʩʨʱʬʴ ʸʮʥʧʮ ʤʰʥʮʺ
ʲʡʹ ʺʠ ʺʬʬʥʫʤ ʤʡʩʡʱʤ ʬʫ ʳʥʱʡʬʥ ,ʭʩʸʧʠʤ ʭʩʡʸʤ ʭʩʹʣʷʮʤ ʬʫʬ ʣʲʥ ʩʹʠʸʤ ʹʣʷʮʤ ʪʥʺʡ ʸʺʥʩʡ ʤʹʥʣʷʤ
.ʥʦ ʸʩʲ ʬʠ ʭʲʩʢʤʡ ʣʩʮ ʬʬʴʺʤʬ ʭʩʬʩʧʺʮʥ ʭʤʩʬʲʰ ʺʠ ʭʩʸʩʱʮʤ ʭʩʹʰʠ ʹʩ ʪʫʩʴʬ .ʺʥʲʡʢʤ

~~  
ʩʬ ʸʮʠ ʩʺʬʠʹʥ ʩʺʸʦʧʥ ʩʺʬʠʹʹ ʸʧʠʬ ʭʥʩʤ ,ʩʹʠʸʤ ʹʣʷʮʤ ʬʠ ʸʲʩʹʤ ʺʠ ʭʩʧʷʥʬʹ ʬʥʮʺʠ ʩʬ ʸʮʠ ʤʰʥʮʮʤ ʩʫ ʳʠ
ʥʰʠ ʥʡʹ ʭʧʺʮʤ ʬʲ ʤʰʥʮʮʤ ʬʬʥʫ ,ʥʬʬʤ ʭʩʹʰʠʤ ʬʫʹ (ʤʱʩʰʫʤ ʬʲ ʭʩʸʮʥʹʤ ʭʩʸʨʥʹʥ ʭʩʣʡʥʲ ʬʬʥʫ) ʸʧʠ ʥʤʹʩʮ
ʭʬʥʫ (ʸʲʩʹʤ ʬʲ ʭʩʰʥʮʮʤ ʭʩʣʩʷʴʤ ʭʲ ʭʩʸʹʷ ʥʬ ʹʩʹ ʭʥʹʮ ,ʯʥʹʠʸ ʸʥʷʮʮ ʬʫʤ ʲʣʥʩʹ ʤʮʣʰʹ) ʭʩʰʱʫʠʺʮ
.ʩʹʠʸʤ ʹʣʷʮʤ ʬʠ ʧʷʬʰ ʥʰʩʠ ʸʲʩʹʤʹ ʭʩʸʮʥʠ
ʸʧʠʬʥ (ʥʺʸʩʦʢ ʺʲʡ ʥʺʥʠ ʭʩʡʩʨʸʮʹ ʭʥʹʮ) ʥʺʥʠ ʭʩʹʡʩʩʮ ʭʹ .ʸʲʩʹʤ ʺʸʩʦʢ ʤʰʡʮʡ ʣʧʥʩʮ ʭʬʥʠ ʬʠ ʧʷʬʰ ʠʥʤ
ʬʠ ʺʥʩʠʹʮʡ ʥʺʥʠ ʭʩʸʩʡʲʮ ʭʹʮ .ʣʧʥʩʮ ʭʬʥʠʬ ʥʺʥʠ ʭʩʱʩʰʫʮ ʦʠʥ ,ʺʥʰʥʹ ʺʥʢʸʣ ʹʥʬʹʬ ʥʺʥʠ ʭʩʰʩʩʮʮ ʯʫʮ
ʤʸʩʫʮʡ ʥʺʥʠ ʭʩʸʫʥʮ ʭʹʥ (ʭʮʶʲ ʭʩʬʠʤ ʭʺʥʠ ʬʹ ʭʩʡʸ ʭʩʹʣʷʮ ʤʡʥ ,ʤʹʥʣʷ ʠʩʤ ʭʢ) ʤʬʥʣʢʤ ʸʩʲʤ ,ʩʨʠʴʥʸʩʨ
.ʭʩʹʣʥʧ ʤʹʥʬʹʬ ʺʧʠ ʺʩʡʮʥʴ
.ʭʩʸʴʱ 600 ʬʫʤ ʪʱʡ ʸʮʥʬʫ ,ʺʥʸʮʹʮ ʹʥʬʹʡ ʭʩʸʴʱ 200 ʭʹ ʭʩʣʡʥʲʹ ʥʰʩʬʩʢ ʭʥʩʤ
ʥʬʬʤ ʬʹ ʭʡʥʸ .ʭʥʩ ʩʣʮ ʭʸʲʹ ʺʠ ʸʥʦʢʬ ʭʩʧʩʰʮ 10,000 ʸʹʠʫ ,ʹʩʠ ʳʬʠ 40 ʣʲ 30 ʭʥʩ ʩʣʮ ʭʩʲʩʢʮ ,ʺʥʫʸʲʤ ʩʴʬ
ʯʨʷ ʷʬʧ ʭʩʧʷʥʬ ʥʬʬʤ ʭʩʹʰʠʤ ʯʮ ʭʩʣʧʠʹ ʭʢ ʥʰʬ ʸʮʠʰ .ʭʩʹʰ ʭʤ ʡʥʸʩʷʡ ʭʫʥʺʮ ʲʡʸʫʹ ʪʫ ,ʭʩʣʬʩʥ ʭʩʸʡʢ ʭʤ
ʬʫ ʺʠ ʭʩʧʩʰʮ ʥʡʹ ,ʷʹ ʥʠ ʷʰʲ ʩʬʫ ʠʥʤ ʩʣʰʥʤʤ) "ʩʣʰʥʤ" -ʡ ʥʺʥʠ ʭʩʮʹʥ ʩʹʠʸʤ ʹʣʷʮʤ ʬʠ ʸʦʢʰʹ ʭʸʲʹ ʬʹ
.ʩʬʮʱ ʯʡʸʥʷ ʸʥʺʡ (ʭʩʬʠʬ ʺʥʷʰʲʥʮʤ ʺʥʧʰʮʤ
ʺʠ ʤʰʸʥʦʢʺ ʦʠ ʭʢ ʭʠʥ (ʩʺʸʮʠ ,ʸʬʥʣ 20) ʥʤʹʬʫ ʳʱʫ ʭʥʫʱ ʺʥʬʡʷʮ ʸʺʥʩʡ ʺʥʩʰʲʤ ʭʩʹʰʤ ʥʬʩʴʠ ʭʠʤ ʭʢ ʩʺʬʠʹ
.ʥʦ ʺʩʺʣ ʤʰʥʮʠ ʺʸʨʮʬ ʠʬʠ ʤʸʲʹʮ ʣʸʴʩʺ ʠʬ ʤʹʩʠ ʳʠʹ ʩʬ ʸʮʠʰ .ʯʸʲʹ
ʭʩʷʩʰʲʮ ʭʤ ,ʣʥʠʮ ʤʷʥʮʲ ʤʰʥʮʠ ʺʠʦ .ʭʤʬʹ ʬʩʬʠ-ʬʠʬ ʭʸʲʹ ʺʠ ʭʩʡʩʸʷʮ ʭʤʹ ʭʩʰʩʮʠʮ ʭʩʹʰʠʹ ʸʥʸʡ ʬʫʤ ʪʱʡ
ʹʣʷʮʤ .ʤʬʥʠʢʬ ʥʫʦ ʸʡʫʹ ʭʩʹʩʢʸʮ ʥʠ ʭʩʥʥʷʮʥ ,[ʸʥʷʮʡ ʺʩʸʡʲ] "ʺʥʩʮʶʲ ʬʥʨʩʡʥ ʤʡʸʷʤ" ʸʥʺʡ ʬʠʬ ʭʸʲʹ ʺʠ
,ʩʹʴʥʧ ʬʮʹʧ ʧʥʫ ,ʤʧʸʠʤ ʩʺʡ ,ʪʥʰʩʧ ʺʥʣʱʥʮ ,ʭʩʬʥʧ ʩʺʡ :ʭʩʩʥʠʸ ʺʥʣʱʥʮ ʤʡʸʤ ʭʣʷʮʥ ,ʬʥʣʢ ʤʣʩʮ ʤʰʷʡ ʬʤʥʰʮ
50 X 40 ʥʩʺʥʣʩʮʹ ʤʦ ʸʥʦʠʡ ʭʩʬʩʲʴʮ ʭʤʹ ʩʬ ʸʮʠʰ .ʸʴʱʮ ʯʩʠʬ ʭʩʹʣʷʮ ʬʹ ʤʷʥʦʧʺ ,ʭʥʬʹʺ ʠʬʬ ʯʥʦʮ
,ʸʣʥʱʮ ,ʩʷʰ ʬʫʤ ,ʥʣʥʤʡ ʬʡʥʷʮʤ ʬʲ ʸʥʲʩʹ ʯʩʠʬ ʭʩʬʥʲ ʯʠʫ ʭʩʸʸʥʹʤ ʭʩʠʰʺʤ ʩʫʥ ʤʶʧʮʬ- ʤʰʩʣʮ ʯʩʲʮ ʭʩʸʨʮʥʬʩʷ
ʯʥʦʮʥ ʺʥʤʹʬ ʬʥʫʩ ʠʥʤ ʥʡʹ ʣʡʥʫʮ ʭʥʷʮ ,ʥʩʩʧ ʩʮʩʡ ʺʧʠ ʭʲʴ ,ʯʠʫ ʬʡʷʮ ʸʺʥʩʡ ʬʣʤ ʩʣʥʤʤ ʥʬʩʴʠʥ ʡʨʩʤ ʧʴʥʨʮ
.ʬʥʫʠʬ
ʤʬʠʮʥʸʩʨ -ʡ ʸʮʹʰ ʸʲʩʹʤʹ ʥʰʬ ʸʮʠʰʥ ʸʲʩʹʤ ʺʸʡʲʤ ʯʩʩʰʲ ʺʠ ʥʰʸʸʩʡʥ ʩʨʠʴʥʸʩʨ ʬʠ ʥʰʲʢʤ ,ʸʡʣ ʬʹ ʥʮʥʫʩʱʡ
.ʩʨʠʴʥʸʩʨ ʬʠ ʥʺʥʠ ʭʩʸʩʡʲʮʹ ʩʬʡʮ ʺʩʡʮʥʴ ʤʸʩʫʮʡ ʥʺʥʠ ʭʩʸʫʥʮ ʭʢʥ ʭʩʰʩʩʮʮ ,ʥʺʥʠ ʭʩʹʡʩʩʮ ʭʹ ,ʩʹʠʸʤ ʤʰʡʮʡ
.ʤʰʥʫʰ ʤʨʬʧʤ ʬʡʷʬ ʭʫʬ ʸʥʦʲʬʥ ʤʩʢʥʱʤ ʺʠ ʸʸʡʬ ʲʩʩʱʩ ʭʩʧʬʥʹ ʥʰʠʹ ʤʦ ʲʣʩʮʹ ʯʩʮʠʮʥ ʤʥʥʷʮ ʩʰʠ
ʣʥʡʫʤ ʬʫʡ
ʬʲʩʥ ʸʩʮʠ
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ȥȯ ȡȭ ʀȻȯȡ ȧȦȨȡ ȥȡȯȥȪȥȻȥȭȪȯ ȭȬȺ ȮȪȺȸȢȯ ȦȱȨȱȡʆ ɿȭʆȥȧȢ ʎȰȹȩȺ ȡʆȺȹȣȥʏ ȮȪȱȢȹȥ Ȫʆȳ ȺȸȢȻȱ ʀȦȻȦȤȳȢ ȤȳȥȨȻȵȺȮȤȦȸʍ
ʄʌʆȻȯȡȦȩȱʀȺȡȹȢȢȺȦȨȥȻȡȺ

ȦȭȡȯȦ ȦȤȦȥȢ ȮȤȡ ȰȢȥȯ ȤȹȦȪ ȡȦȥ ȥȹȦȷ ȦȧȪȡȢ ʀȦȤȦȥȯ ȳȪȣȯȺ ȹȳȪȺȥ ȭȺ ȡȺȦȱȥ Ȼȡ ȹȹȢȭ ȪȤȬ ȮȪȱȢȹȥ ȪȤȪ ȭȳ ȪȻȨȭȺȱ
ȦȢȹȦȧȡȢʀȮȪȪȳȦȢȺȫȺȯȢȮȺȪȻȪȥȺȦʀȦȤȦȥȭȪȻȳȲȱȫȬȮȺȭʄȹȢȤȭȺȦȵȦȲȢȪȯȭȦȳȥȪȭȭȬȥȸȦȺȭȳȪȣȯȡȦȥȫȪȡȦʀȻȦȢȪȲ
ʄȻȪȻȪȯȡȥȥȱȦȯȻȥȻȡȹȹȢȭȪȤȬȮȪȷȯȡȯȥȭȬȻȡȪȻȳȸȺȥ ʄȮȥȭȺȭȦȤȣȥȥȹȧȥȤȦȢȳȥȻȪȢ -ȭȵȯȩȥ ȡȷȯȱ
ȮȥȭȺȻȦȪȦȺȪȣȹȥʀȮȥȭȺȮȪȪȨȥȨȹȦȡȻȡȹȸȪȳȢȦʀȮȥȭȺȥȵȺȥȻȡȻȷȸȹȪȬȯȪȱȡ ʄȥȭȡȥȻȦȷȹȡȢȰȦȪȲȪȱȥȢȹȥȪȭȺȪ
ʄȮȥȭȺȢȭȥȻȦȪȩȱȦ
ȺȦȨȦȰȦȪȲȪȱȪȭȺȪ ʄȰȯȡȱȺȪȡȡȦȥȺȪȻȪȡȹȦȮȪȱȦȦȪȬȥȭȬȯȦȻȦȡȪȻȸȤȢȺȹȨȡȭʀȪȱȦȯȡȻȡȺȬȹȺʀȪȯȦȸȯȰȯȣȹȦȻȯȪȻȹȬȺ
ȥȵȺȢȹȢȤȯȦ ȮȺȤȭȦȱȦȮȦȸȯȢȹȣȺȰȯȣȹȦȻȯȪȻȨȸȭȰȬȭʀȻȹȨȡȥȵȺȹȦȧȡȭȬȢʀȻȦȵȺȮȪȺȪȯȨȬȰȱȺȪȦȤȦȥȢȦȻȦȪȥ ʄȥȧȭ
ȪȭȮȣȹȻȡȦȥʄʌȦȹȯȡȱȺȮȪȹȢȤȥȯȻȦȱȺȭȰȪȱȳȦȭȥȪȥȪȡȭȺȪȤȬʍȮȦȸȯȥȭȺȪȻȤȥȤȷȭȬʆȬȢȹȦȸȯȦȱȪȡȫȤȪȡȯȦʀȻȪȯȦȸȯȥ
ʀȮȦȸȯȢȪȭȺȮȪȬȭȥȯȥȭȬȢȪȭȡȤȦȯȷȥȪȥȡȦȥʄȸȩȪȪȥȻȹȢȨȦȭȺȪȦȤȡȯȤȯȦȭȯȡȦȥʀȻȱȪȦȷȯȻȪȭȣȱȡȹȢȦȤȡȦȥʄȻȪȭȣȱȡȭ
ȭȢȸȭȦʀȥȹȦȺȬȥȱȢȦȥȥȹȯȡȱȺȥȭȪȯȭȬȺȻȳȤȭʀȻȦȸȪȦȤȯȻȦȭȡȺȭȦȡȺȭȭȬȦȡȮȣȦʀȸȪȦȤȯȮȦȣȹȻȪȭȥȪȥȪȹȢȤȭȬȭȺȪȤȬ
ʄȻȦȸȪȦȤȯȻȦȢȦȺȻ
ȮȪȺȱȡȰȦȪȭȯȮȪȺȪȯȨȬʀȮȪȱȦȯȥȮȺȭȮȪȳȪȣȯ -ȮȪȥȦȢȣȥȮȪȹȥȢȥȳȺȪȷȨȬȭȺȫȭȥȯȥȧ - ȭȦȤȣȥȥȹȧȥȤȦȢȳȥȻȪȢȭȪȻȳȣȥ
ȮȦȪȭȬȢȮȺȥȹȦȸȺȥȯȻȯȦȳȭȹȻȦȪȢȰȩȸȥȧʀȹȯȦȳȢȣʆȭȢȰȦȹȪȯȢ -ȭȪȤȢȥȭ -ȥȹȦȸȺȥȯʀȥȡȹȱȥȧȫȪȡȮȬȭȹȡȻȡʄȥȱȺȢ
ȰȪȡȪȬȮȪȪȤȪȥȭȳȥȻȦȡȮȪȡȺȦȱȺȻȦȱȸȧȢȺȥȱȸȧȥȤȳȦȻȦȸȦȱȪȻȥȯʀȴȩȦȮȪȺȱȮȪȺȱȡȮȥȮȪȡȢȥʄȮȪȱȦȯȥȥȻȱȪȨȢȯʀȮȦȪ Ȧ
ȥȧȮȹȦȸȪȢȢȺȹȯȦȭȬʀȹȳȪȺȪȨȭȦȣȯȮȥȮȺȮȪȡȹȱȥȰȦȯȥȥȯȪȷȨȤȳȺȪȭȺȬ ʄȮȪȱȪȯȥȭȬȦȮȪȣȦȲȥȭȬʄȭȣȹȢȻȬȭȭȨȬȥȭ
.ȮȹȳȺȻȡȦȢȪȹȸȥ
ȮȻȪȡ -ȻȪȭȣȱȡȮȪȹȢȦȤȮȱȪȡȺȦȭȡȦʀȻȦȹȪȺȪȪȻȹȢȪȤȮȻȪȡ -ȻȪȭȣȱȡ ȪȹȢȦȤȮȸȭȨʀȮȦȸȯȥȪȡȢȻȡȻȦȭȡȺȭȦȡȺȭȪȻȭȨȻȥ
ɿȪȻȪȱȳȱʅȹȳȪȺȥȻȡȻȨȭȣȯȻȡȳȦȤȯɿȪȻȭȡȺʄȺ ȦȤȸȮȦȸȯȥȧȪȬɿȪȻȪȱȳȱʅȰȡȬȭȥȡȢȻȡȳȦȤȯɿȪȻȭȡȺʄȰȯȣȹȦȻȯȢȪȻȹȧȳȱ
ȥȯȬȰȱȺȪ -ȹȦȵȪȲȥȪȥȮȳȵȺȥȱȦȯȡȮȥȭȺȪȺȦȢȪȺȥȮȥʅȹȳȪȺȥȻȡȥȷȦȹȡȦȥȳȦȤȯɿȪȻȭȡȺʄȹȳȪȺȥȻȡȥȷȦȹȭȪȭȡȥȪȬ
ȦȭȤȹȪȦȺȡȹȢȥȬȯȭȢȪȸȡȦȥȦʀȮȪȱȺȧȧȡȭȦȻȦȤȤȦȢȻȥȢȢȺȪȺȭȪȭȡȥȪȥȺ -ȥȹȦȣȺȹȻȦȪȥȥȲȹȪȣȥȦȧȭȢȡȹȦȵȪȲȭȻȦȡȲȹȪȣ
ȻȡȥȨȭȪȣȡȪȥȤȪȯȦʀȹȳȪȺȦȭȹȲȨȺȰȬȲȯȭȪȭȡȦȻȦȡȻȡȥȻȡȹʀȤȢȦ ȬȯȹȳȪȺȮȳȥȭȪȭȡȦȧȪȡȥȳȪȣȥʀȹȳȪȺȦȹȺȢȭȺȺ Ȧȣ
ȦȭȰȻȦȱȺȪȯȦʀȭȬȥȯȹȻȦȪȹȳȪȺȥȻȡȢȥȦȡȡȦȥȥȧȥȭȪȭȡȥȮȦȪȥȦȻȦȡȯȺȮȭȷȡȭȢȦȸȯȦʄȭȪȭȡȭȦȻȦȡȥȱȻȱȦȥȭȺȹȳȪȺȥ
ʄȻȦȳȦȺȪȥȭȬȻȡȭȢȸȪȹȳȪȺȥȻȡ
.ȴȦȲȪȭȢȭȪȭȡȥȭȺ ȻȦȱȦȯȻȦ ȮȪȭȲȵȮȺȺȪȮȦȪȥʄȪȨȥȪȥȭȦȬȪȢȬȺȰȯȧȢ ʀȮȪȸȪȻȳȥȮȪȯȪȢ ȭȪȭȡȭȻȲȨȪȪȻȯȦȧȥȥȤȣȡȥʍ
ʀȦȻȹȦȷȪȻȪȡȹȤȨȡȭȪȭȡʄʇȦȬȦʇȦȬȦȥȧȬȭȪȭȡȡȷȪȦȪȱȦȯȭȡȭȪȭȡȮȳȹȢȨȻȥȪȱȦȭȵȭȪȭȡʀȻȦȨȻȵȻȥȥȻȪȥȺȮȪȹȯȦȡȮȥ
ȥȭȡȥ ȮȪȭȲȵȥ ʄȻȦȭȪȳȣȯ ȻȦȹȦȷ ȪȱȪȯ  ȭȬ ȢȪȢȲȯȦ ʀȺȡȹȥȯ ȮȪȡȷȦȪ ȮȪȺȨȱ ȥȺȪȯȨȬ ʀȭȪȵ ȭȺ ȴȦȣȭ ȹȢȦȨȯ ȴȦȸ ȭȺ Ⱥȡȹ
ȮȪȸȪȭȤȯȭȲȵȥȤȪȭȮȪȹȢȦȳȺȬȦȢȦȨȹȢȮȪȬȭȦȥȮȪȺȱȡȻȦȡȹȭȰȻȪȱȦʀȢȦȨȹȭȺȥȱȪȵȭȬȢʀȹȤȨȭȬȢʀȻȪȢȭȬȢȩȳȯȬȮȪȯȪȪȸ
ʄʌȮȬȹȤȭȮȪȬȪȺȯȯȦȮȪȭȯȭȯȯȦȻȦȳȦȱȻȮȪȺȦȳȦʇȤȬȦȹȱ
ȮȡʀȥȭȡȺȯȤȦȳȥȷȦȹȡȪȥȮȡʀȪȦȭȻɿȪȻȪȱȳȱʅȭȪȭȡȥȪȱȵȢȥȭȺȹȳȪȺȥȻȡȥȤȪȹȦȯȥȺȡȥȥȪȪȨȢȮȪȯȳȵȥȯȬɿȪȻȭȡȺȤȦȳ
ʄȰȨȭȦȵȤȦȳʀȥȢȹȸȥȤȦȳȥȺȦȳȡȪȥȧȡʀʇȤȬȦʀȰȻȨȻȥȡȭȤȭȪȥȮȡʀȥȳȦȺȪȤȦȳȥȷȦȹȡȪȥ
ȥȻȦȡ Ȼȡ Ȫȭ Ȧȱȳ ȮȭȦȬ ȭȢȡ ʀȻȹȨȡ ȥȢȦȺȻ ȭȢȸȡ ȪȭȦȡ ȸȦȤȢȭ ȪȤȬ ʀȻȦȱȦȺ ȻȦȭȡȺ Ȯȳ ȮȥȢ ȭȻȥȭ ȪȻȪȲȪȱ ȮȪȯȳȵ ȥȯȬ
ǈćĪǁŧŔŧĪĹ ɿȦȪȥ ȻȪȭȣȱȡ ȦȹȢȪȤȺ Ȧȭȡ ȭȷȡ ȹȻȦȪȢ ȻȦȹȦȣȺȥ Ȯ ȪȭȪȯȥ ʄȭȪȭȡȭ ȥȱȻȯ ȪȭȺ ȹȳȪȺȥ Ȼȡ ȰȻȦȱ Ȫȱȡ ɿȥȢȦȺȻ
 ǈćĪǁŧŔŧĪĹ -Ȧ ʀȥȱȪȻȱ ɿȦȺȦȹȪȵ ƖŔŔĹǁŧƌŖʄȥȭȡȥ ȮȪȭȪȯȥ ȪȻȺȢ ȦȺȯȻȺȥ ȤȪȯȻ Ȯȥ ʄʎȣȱȪȹȳȵȦȡʏ ƖŔŔĹǁŧƌŖ Ȧȡ ʎȲȪȪȵȪȹȸȡȲʏ
.ȰȢȹȸɿȦȺȦȹȪȵ
ȻȡȮȪȹȵȲȯȮȪȺȱȡȳȦȤȯʀȻȦȭȡȺȥȻȡȦȱȭȡȺȦȹȤȨȢȦȭȷȡȦȱȢȺȪ ʄȮȦȸȯȢȪȺȡȹȥȹȯȦȬȥȯȮȣȪȻȭȢȪȸ ȥȢȦȺȻȥȻȦȡȻȡ
ȮȥȥȪȵȭȳȦȮȥȭȺȥȹȦȻȥȦȧȺʀʇȦȬȦ ȥȬȯȭȢȪȸȺȭȪȭȡȥȮȳʀȥȢȮȪȱȪȯȡȯȮȥȺȥȤȣȡȥȻȦȡȻȡȹȵȪȲ ȮȣȡȦȥȦʀȹȳȪȺȥ
ʄȮȪȹȢȤȥȭȺȥȩȭȸȥȪȤȪȢȺȪʄȮȪȣȥȦȱ
ȧʆȳȥȻȪȢȯȦȱȪȡȺȪȤȦȥȹȳȪȺȡȪȢȥȭȪȻȺȸȢȻȱȳȲȯȥȴȦȲȻȡȹȸȭȪȬʀȤȦȳȹȵȲȡʀȮȥȪȱȪȳȢȢȦȺȨȹȳȪȺȥȥȯȬȤȳȰȪȢȥȭȪȤȬ
ȥȳȢȹȡȪȻȨȭȺʄȹȳȪȺȤȪȯȫȭȦȱȻȪȮȪȤȦȹȯȮȪȪȱȳȮȥȭȦȤȣȥȮȢȦȹȢȺȮȪȤȦȥȥȦʀȢȦȩȴȲȬȮȭȺȪȭȦȹȯȡʀȹȳȪȺȮȻȲȡȭȡ
ȪȭȡȦȹȧȨȮȪȨȪȭȺȥȭȬʀȺȡȹȥȯȹȳȪȺȥȭȦȤȪȹȦȥȺȭȭȬȢȦȡȹȪȡȭȺ ȹȳȪȺȻȷȸȦȭȪȵȡʀȮȪȺȱȯȹȳȪȺȻȦȱȸȭȻȦȲȱȭ ȮȪȨȪȭȺ
ȻȹȯȦȺȡȪȥȹȳȪȺȥȻȡȺȻȹȯȦȡȡȪȥʄȰȻȻȴȲȬȥȯȬȥȱȺȯȡ ȭʀȹȳȪȺȻȻȭȥȯȪȬȲȯȡȭȻȨȡȴȡɿȦȹȯȡȮȥʀȻȦȸȪȹȮȪȪȤȪȢ
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ȥȭȺȹȳȪȺȥȯȸȭȨȻȱȻȦȱȡȪȥȮȡȺȥȱȦȯȡȮȣȮȥȭȺȪȦʄȥȭȺȹȳȪȺȥȯȸȭȨȥȹȬȯȡȪȥȺȥȡȹȪ ȡȦȥȺȦʆȨȦʀȭȪȭȡȭȢȪȹȸȥȭ
ʄȥȻȦȡȴȺȬȭȭȦȬȪȹȳȪȺȥȻȡȦȤȪȭȭȢȸȯȺȪȯ - ȹȨȡȦȥȺȪȯȭ
ȦȢȹȤȨȥȫȦȻȢ ʄȰȢȦȯȬȮȪȤȸȮȥȮȻȲȪȱȬȢȦʀȮȪȪȭȳȱȥȻȡȮȪȤȪȹȦȯȮȥȦȪȭȡȮȻȲȪȱȬȪȱȵȭʀȮȥȪȱȪȳȢȺȤȦȸȯȻȨȭȣȻȥȹȤȨ
ȥȱȩȸȥȱȦȯȻȮȥȭȺȻȹȦȵȲȻȥȮȦȸȯȭȳȯȮȪȺȭȦȣȡȤȮȣȮȪȹȵȲȥȯȸȭȨȦʀȻȦȹȪȸȥȭȳȮȪȯȭȷȺȪʀȭȲȵȺȪȮȪȹȵȲȥȮȪȢȺȦȪ
ʄʌȦȻȦȡȮȪȤȢȦȳȦ ȭȪȭȡȥȻȡȮȪȹȪȪȷȯȺȦȭȡȬȮȣȮȺȺȪʄȥȱȦȯȻȭȭȲȵȰȪȢȭȤȢȥȮȭȷȡȰȪȡʍʄȭȪȭȡȥȭȺ

ʅȹȵȲȯȥȯȭȦʅȹȵȲȯȪȯʅȥȹȧȥȤȦȢȳȭȮȪȱȦȦȬȻȯȮȥʅȹȵȲȯȪȯɿȫȦȢȱȹȩȺȯʆȹȣȥ
ȹȻȦȪȢȮȪȯȹȥȮȪȢȺȨȱȮȥʀȧʆȳȭȮȪȱȥȦȬȥȦȯȬȮȥȺȮȪȱȪȯȥȹȢȥȻȡȺȪʄ ȮȪȱȪȯȥȹȢ-ȪȪȥȱ ȻȡȹȸȱȥȻȤȨȦȪȯȻȬȮȥȮȪȹȵȲȥ
ȭȺȮȪȨȪȭȺȥȻȦȪȥȭʀȦȧȥȻȬȥȭȺȤȪȸȵȻȥȦȥȧȦʀȮȪȺȤȦȸȯȮȥȮȣȺ ȮȪȱȪȯȥȹȢ- ȪȪȥȱ ȻȡȹȸȱȮȪȹȵȲȥȭȺȦȧȥȻȬȥȦʀȮȺ
ȮȥȺȮȪȹȯȦȡȮȭȦȬȦʀȪȻȳȣȥȺȮȪȱȦȺȻȦȯȦȸȯȢȮȪȹȵȲȥȹȺȳȺȯȨȦȡȹȺȳȪȻȭȡȺʄȮȪȨȭȣȻȯȭ ȻȨȭȣȻȥȻȡȻȦȺȳȭȭȪȭȡȥ
ʄȨȦȭȪȣȥȭȺȻȪȧȪȵȥȥȤȦȢȳȥȻȡȻȦȺȳȭȭȪȭȡȥȭȺ ȮȪȺȤȦȸȯȮȪȨȪȭȺ

ʅȮȥȭȮȪȯȭȺȯɿȫȦȢȱȹȩȺȯʆȹȣȥ
ʄȻȨȭȣȻȥȥȺȳȯȢȭȪȭȡȥȭȺȨȪȭȺȥȻȦȪȥȭȥȧȮȥȭȺȤȪȸȵȻȥȭȢȡʀȰȬʀȮȥȭȮȪȯȭȺȯ

ʅȮȪȹȵȲȯȺȥȳȺȢȦȥȺȯȮȪȹȢȤȯȮȥɿȫȦȢȱȹȩȺȯʆȹȣȥ
ȡȭ Ȯȥ ʄȮȪȭȪȭȡȥ ȤȨȡ ȭȺ ȦȯȺ Ȼȡ ȮȪȹȯȦȡȦ ȮȪȹȧȦȨ Ȯȥ ȻȹȦȵȲȻȥ Ȱȯȧ ȭȬ ȫȺȯȢ ʀȹȳȪȺȥ Ȼȡ ȮȪȹȲȦȯȥ ȮȪȨȭȣȻȯȥ
ȻȡȻȭȭȦȬȥȥȭȪȵȻȮȪȹȯȦȡȮȥȮȥȭȺȻȹȯȺȯȥȻȭȪȨȻȢ -ȮȪȹȵȲȥ ʄȦȭȺȥȭȪȵȻȥȻȡȩȸȺȢȹȯȦȡȤȨȡȭȬȡȭȡʀȮȪȨȹȦȷ
ʄȭȪȭȡȥȮȺȭȥȪȪȺȳȭȮȪȲȱȬȱȮȥȥȧȢȦʀȭȪȭȡȥȭȺȦȯȺ

ʅȦȥȺȯȮȪȹȢȤȯȰȬȮȣȮȥȳȷȯȡȢɿȫȦȢȱȹȩȺȯʆȹȣȥ
ȹȳȪȺȥȺȦȮȪȳȷȵȡȭȭȹȵȲȭʀȥȭȦȤȣȻȦȱȯȦȡȡȪȥȺʀȻȹȦȵȲȻȭȢȭȮȪȺȭȮȪȬȪȹȷȮȥʀȮȪȹȢȤȯȡȭȮȥȮȪȹȵȲȯȮȥȺȳȷȯȡȢ
ʄʇȦȬȦȥȵȪȹȤȦȲȯȡȷȪȪ

ʅȪȤȪȨȪȥȮȦȸȯȥȥȧɿȫȦȢȱȹȩȺȯʆȹȣȥ
Ȫȱȡ ʄȮȪȱȩȸȮȪȹȵȬ ȭȺȮȪȱȦȪȭȪȯȮȺȺȪʄȮȦȸȯȭȬȢʀȦȤȦȥȪȢȨȹȢȮȪȢȹȮȪȺȤȸȯȤȦȳȮȱȺȪʀȭȦȤȣȥȥȹȧȥȤȦȢȳȥȻȪȢȤȢȭȯ
ʀȮȺȧʆȳȥȻȪȢȭʀȰȩȸȹȵȬȭȦȱȳȣȥʀȡȯȣȦȤȭʄȤȡȯȮȪȱȩȸȮȣʀȮȪȱȩȸȦȮȪȪȱȦȱȪȢȮȪȭȦȤȣʀȮȪȺȤȸȯȥȹȺȳȺȯȨȢȫȹȳȢȪȻȪȪȥ
ȤȨȡȭȬȺȦȹȪȢȲȥ Ȯȣ ȮȥʄȻȦȢȦȺȻȮȻȦȡȻȡȦȱȭȢȪȸȦȻȦȭȡȺȥȻȡȦȱȭȡȺȮȻȦȡȮȣʀȦȻȺȡȮȳȦȪȯȦȸȯȥȹȯȦȬȥȮȳȦȱȹȢȪȤ
ȪȯȦʀȮȤȦȸȦȪȭȳȪȻȹȵȪȲȺȪȺȡȹȥȭȦȤȣȥȧʆȳȥȻȪȢȭȫȭȦȥȻȭȦȬȪȦȭȺȪȺȪȯʀȥȦȢȣȹȻȦȪȦȺȤȦȸȯȹȻȦȪȮȦȸȯȭȳȪȣȥȭȶ ȯȡȻȯ
Ȼȡ ȻȦȺȳȭ ȡȦȢȪ ȭȦȬȪ ȡȭ ȥȧ Ȼȡ ȮȣȺ ȪȯȦ ʀȭʆȱȥ ȪȧȬȹȯȥ ȮȦȸȯȥȯ ȻȦȨȵ ȭȢȡ ȤȢȦȬȯ ȮȦȸȯȭ ȫȭȪ ȻȭȦȬȪ ȻȦȨȵ Ȧȭ ȺȪȺ
ʄȥȤȦȢȳȥȻȡȥȺȦȳȺȤȨȦȪȯȹȵȲ ȮȺȭȮȪȡȪȢȯȦȹȦȺȪȡȮȪȭȢȸȯ ʀȰȩȸȥȪȯȦȸȯȥȧʆȳȥȻȪȢȢ ȻȨȭȣȻȥ

 ȮȥȪȱȪȢȯʆȦȯȥȦȮȪȱȢȹȥȦȭȡȺȺȻȦȭȡȺȥȻȪȷȯȻ
 ȮȪȨȭȣȻȯȥȻȱȦȦȬ .ȡ
ȴȡȺȮȪȹȯȦȡȮȥȦʀȮȥȭȺȮȪȹȵȲȢȦȭȬȻȲȥȦʀȮȥȭȺȻȦȻȤȥȪȺȡȹȮȳȦȹȢȪȤȦȮȺ ȦȪȥȺȦȭȡȬȮȱȺȪɿȰȪȢȦȹ Ȣȹȥ
ȭȪȭȡȥ ʀȥȹȧȥȤȦȢȳȭȦȯȷȳȹȳȪȺȥȻȡȻȻȭȥȱȦȦȬȥȰȪȡȭȢȡʀȹȳȪȺȥȻȡȤȪȹȦȥȭȥȧȮȥȭȺȥȹȧȥȤȦȢȳȥȯȸȭȨȺ
ȮȥȥȧȢȦʀȹȳȪȺȥȻȡȮȪȤȪȹȦȯȮȥȺȪȤȪȭȳȮȻȦȦȡȣȻȡȦȮȯȷȳȻȡȳȪȱȬȥȭȡȪȥȥȱȦȦȬȥȡȭȡ ʀȹȳȪȺȥȻȡȫȪȹȷȡȭ
ȡȭ ȤȨȡ ȴȡȺ ȪȡȤȦȢ ȭȢȡ ʀȥȹȧ ȥȤȦȢȳ ȤȢȦȳ ȡȦȥ ʀȹȦȳȵ ȭȳȢȭ ȧȪȹȻȯȺȪȯ ȭȺȯȭ ȦȯȬ ʄȭȪȭȡȭ Ȯȯȷȳ Ȼȡ ȮȪȱȻȦȱ
ʄ1ȪȳȹȫȪȹȷȪȯ ʀȥȧȻȡȥȬȪȹȷȡȭȡȪȥʀȥȹȧȥȤȦȢȳȭȪȳȹȥȻȡȻȻȭȰȦȦȬȻȯ
ʀȻȨȡȥȢȦȺȻȻȻȭȪȤȬȪȱȺȥȻȡȤȨȡȦȭȡȺȮȥȺȦȭȪȡȬȥȧʀȥȻȪȥȥȢȦȺȻȥʀȮȪȯȳȵȻȦȹȺȳȻȡȧȥȥȤȦȸȱȥȭȳȪȻȤȯȳɿȤȳȥ
Ȯȳ ȮȪȺȦȳ ȥȯ ȪȻȦȡ ȰȪȪȱȳȯ ȡȭ ȥȧ ȪȹȨȡ ȦȪȺȬȳ ʀȭȪȭȡȭ ȪȭȺ ȹȳȪȺȥ Ȼȡ ȰȻȦȱ Ȫȱȡ ʀȪȭ ȹȯȡ ȤȨȡȦ ȤȨȡ ȭȬ ʀȥȪȥ ȥȧ ȥȬȬȦ
ʄȭȪȭȡȭȹȳȪȺȥȻȡȪȻȹȲȯȹȢȬȻȨȭȣȻȥȳȣȹȢȪȱȡȪȬʀȹȳȪȺȥ

ʄȭȪȭȡȥȹȦȢȳȡȪȥȥȤȹȦȥȥʀȭȪȭȡȥȹȦȢȳȡȭȡȦȥȹȳȪȺȥ ɿȢȦȱȪȭȢȢȹȥ
ʀȥȭȡȺȢȪȻȸȪȪȤȧȡʀȮȺȪȻȪȪȥȺȬȶȹȡȥȯȢȦȺȦȢȦȺȪȭȡȻȪȱȵȦȯȺȦȧȥȥȭȡȺȥȻȡȪȻȳȯȺȪȱȡȪȬʀȸȪȪȤȭȥȷȦȹȪȱȡɿȤȳȥ
ʄȭȪȭȡȭȥȱȻȯȥȧȻȡȮȪȱȻȦȱȦȱȨȱȡɿȪȭȦȹȯȡȮȭȦȬȧȡʅȮȬȭȺȹȳȪȺȥȻȡȮȪȹȵȲȯȮȻȡȥȯȭɿȥȻȪȥȪȭȺȥȭȡȺȥ
 
ʭʹʭʩʰʥʹʠʸʡ ʩʲʥʸʥʲʴʬʭʩʲʬʷʯʩʠʠʰʳʣʭʹʲʲʥ ʭʹʩʸʩʠʮʡʥʳʩʸʤʬʲʯʸʡ ʩʲʥ ." ʤʠʥʶʤʬʩʫʠʤ" ʩʹʸʩʴʥʤʠʥʶʤʬʺʴʱʰʦʲ ʩʲʤʠ
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    ~~
?2 ȻȦȹȳȺȫȪȹȷȭȪȭȡȥɿȰȪȢȦȹ Ȣȹȥ

ȮȪȲȨȪȪȻȯ ȦȱȨȱȡ Ȯȡ ȭȢȡ ʀȥȪȭȺȡ ȥȻȪȥ ȤȪȯȻȯȦ ȧȡȯ Ȼȡȧȥ ȥȹȧ ȥȤȦȢȳȥ ȭȬ ʀȥȪȭȺȡ Ȧȧ ʀȭȭȬȢ ȮȪȪȸ ȡȭ ȭȪȭȡȥ ɿȤȳȥ
ȻȡȤȪȹȦȥȭȮȪȱȬȦȯȦȪȥȡȭȮȥȻȹȨȡȪȬʀȮȪȳȤȦȪȮȥȮȻȦȡȮȪȹȵȲȯȺȬȮȥȺʀȮȪȣȥȦȱȮȥȥȬȬȧȡʀȥȹȧȥȤȦȢȳȭȻȦȱȪȷȹȢ
ȰȪȪȱȳȯȡȭȫȬȹȨȡʀȮȥȭȺȻȡȦȺȳȮȥȥȧȢȦʀȭȪȭȡȭȥȧȻȡȦȱȻȱȹȢȬȮȥȺȡȹȥȯȸȻȱȻȯȥȧȺȳȣȹȢȺȮȪȳȤȦȪȮȥ ʀȹȳȪȺȥ
ȥȹȧȥȤȦȢȳȻȪȢȥȻȡȻȭȥȱȯȺȥȤȦȣȡȭȻȱȻȦȱȻȡȧȥȥȹȪȬȯȥȺȮȪȹȯȦȡȮȥȧȡȦȹȳȪȺȥȻȡȮȪȹȬȦȯȺȮȪȳȤȦȪȮȸȭȨʀȮȻȦȡ
ȡȭȹȢȬȥȧȪȬȮȻȦȡȰȪȪȱȳȯȡȭȥȧȭȢȡʀȮȪȪȱȳȭ ȭȬȦȡȻȻȭȦʀȮȦȸȯȥȻȡȨȻȵȭȦʀȮȱȪȨȭȬȦȡȮȥȭȻȻȭȦʀȤȦȳȻȦȱȢȭȻȡȧȥ
ʄȮȭȦȬȯȪȻȭȢȪȸȺȥȢȦȺȻȥȦȧʄȭȪȭȡȭȥȧȻȡȦȱȻȱȮȥʀȮȥȭȺ

ȥȵȪȥȦȪȭȺȤȦȸȯȥȹȢȤȥȻȡȨȸȦȭȪȱȡȺȪȤȪȭȳȪȯȷȳȻȡȢȪȹȸȯȪȱȡȥȱȦȦȬȥȺʀȰȢȹȸȭȺȻȦȱȺȹȵȺȪ ɿȰȪȢȦȹȢȹȥ
ʄȭȡȥȤȦȢȬȭȥȺȦȳȪȱȡȥȧȦʀȦȻȦȡȤȪȹȦȯȪȱȡȦȹȳȪȺȪȭȺ
ȹȳȪȺȥ ȻȡȮȪȹȲȦȯ ȮȥȺȥȧ Ȫȭ ȹȯȡ ȤȨȡȦ ȤȨȡ ȭȬȺ ȥȯ ʄȥȧ Ȼȡ Ȫȭ ȹȯȡȡȭ ȤȨȡ ȴȡ ʄȪȭ ȦȹȯȡȺȥȯȥ ȧ ȡȭ ȭȢȡ ɿȤȳȥ
ȹȯȦȭȦ ȸȪȪȤȭ ȮȪȭȦȬȪ ȦȪȥ Ȯȥ ȹȨȡ ȦȥȺȯ ȦȢȺȨ Ȯȥ Ȯȡ ʀ ƖŔŔĹǁŧƌŖ-Ȧ ǈćĪǁŧŔŧĪĹ ȮȪȹȯȦȡȦ ȻȪȭȣȱȡȢ ȮȪȺȯȻȺȯ Ȯȥ ʀȭȪȭȡȭ
`ćƈǈćĪǁŧŔŧĪŧƌŖʉŖŧǴŧƌŖƈȃ - ȢȦȺȦȢȦȺȦȺȪȣȤȥȮȥȭȢȡʀʇȦȬȦȥȺȳȯȥȡȦȥȨȦȭȪȣȥȮȷȳȺȹȯȦȡȢȹȥȺȦȯȬȮȪȹȨȡȮȪȹȢȤ
ʄȹȨȡȦȥȺȯȹȯȡȺȤȨȡȰȪȡʀȭȦȤȣȥȤȳȦȰȩȸȥȯʀȥȬȬȦȱȳȮȭȦȬʄȮȥȭȺȮȪȭȪȯȥȦȪȥȦȭȡ ŠćŧǁǔƖǔŠĹſƖǁı

ȦȡʀȥȹȧȥȤȦȢȳȭȥȧȻȡȮȪȱȻȦȱȺȮȦȺȯȡȪȥȻȦȹȳȺȥȻȡȮȪȤȪȹȦȯȺȥȢȪȲȥȺȥȧȻȡȫȭȹȯȡȦȥȺȪȯ ɿȹȳȪȪȢ Ȣȹȥ
ʅȥȬȬȢȺȦȨȥȻȡȺ
ʄȥȧȭȺȻȦȩȭȸȥȮȣȪȭȺȪȦʄȪȻȭȡȺȺȤȨȡȦȤȨȡȭȬȭȺȥȵȥȭȺ ȥȢȦȺȻȥȦȧɿȤȳȥ

ʅȮȪȢȺȦȨȮȥȥȯȮȪȹȵȲȥȭȢȡʀȮȪȹȵȻȲȯȥȥȧʀȡȪȥȥȭȡȺȥ ɿȹȢȦȢȹȥ
ʄȨȦȭȪȣȥȭȺȻȪȧȪȵȥȥȤȦȢȳȥȻȡȻȦȺȳȭȪȤȬȭȪȭȡȥȭȺȮȪȨȪȭȺȮȥȺȮȪȹȯȦȡȮȪȹȵȲȥȭȬʄȹȢȤȦȻȦȡɿȤȳȥ

ȴȤȥȥȧȥȯȳȢȦȬȦȥȵȪȭȨȮȳȡȷȯȱȺȪȯȥȯȺȭȡȺȡȪȱȡȦȢʆȢȢȳʆȹȢȦȨȹȢȸȱȢȭȲȱȬȡȭȺȯȭȪȱȡȮȡ ɿȰȪȢȦȹȢȹȥ
ȫȦȻȯʀȤȢȦȳȡȸȲȪȳȹȻȪȥȥȫȪȡȦȻȦȡȭȡȺȡȪȱȡȦʀȡȸȲȪȳȹȻȪȥȥȧȺȪȭȤȪȣȪȡȦȥȦ -ȹȪȸȥȭȳȥȵȡȷȯȱȺȥȧȥ
ȮȺȥȡȹȡȪȱȡȦȹȪȯȻȢȪȺȪȭȫȻȪȡȫȪȺȯȡȪȱȡȦʀȤȨȡȴȡ -ȪȭȻȦȱȳȭȦȳȤȪȮȪȺȱȡȥȯȬȶȹȡȢȮȪȺȱȡȰȦȪȭȯȥȱȦȯȺ
ȧȦȨȡȮȪȳȺȻȺȫȭȳȪȤȦȯȪȱȡ -ȶȯȨȻȹȪȬȯȤȢȦȳȫȪȡȶȯȨȻȹȪȬȯȥȧȥȯȮȺȭȡȺȡȪȱȡȦʀȶȯȨȮȪȹȬȦȯȺȮȪȺȱȡ
ȦȥȺȪȯ ȻȦȪȥȭ ȫȪȹȷ ȻȦȸȤ ȺȪȺȦȥȺȯ ȹȯȦȭȬ ʄʄʄȻȦȸȤ ȭȺ ȹȢȤ ȥȧ ȪȬ ʀȮȪȳȤȦȪ ȡȭ Ȯȣ ȮȪȨȲȵ ȻȬȲȯ ȤȯȦȭȺȪȯȯ
ȭȺȯȭʀȻȦȪȥȭȭȦȬȪȪȬʀȥȸȤȥȭȡȺȮȪȭȡȦȺȦȱȨȱȡȦȪȺ ȬȳʀȮȪȩȦȺȦȮȪȺȵȩȮȪȹȳȢȮȪȺȱȡȤȹȡȪȭȯȮȺȺȪʀȰȪȢȯȺ
ʀȪȳȹȥȬȪȹȷȡȭȥȹȧȥȤȦȢȳʀȥȹȧȥȤȦȢȳȭȪȳȹȥȻȡȻȻȭȰȦȦȬȻȯȡȭȤȨȡȴȡȺȪȡȤȦȭȢȡȥȹȧȥȤȦȢȳȥȧȹȦȳȵȭȳȢ
ȥȭȡȺȺȪȥȵʀȻȢȦȹȸȻȡȭȥȧȭȢȡȥȹȧȥȤȦȢȳȭȳȹȢȳȡȦȥȥȹȧȥȤȦȢȳȥȪȱȵȭȦȭȺȮȪȬȹȷȥȻȡȥȺȦȳȺȪȯʀȥȯȸȹ
ȭȡȺȻȥȻȡʀȫȻȦȡȪȻȭȡȺȮȻȲȡȭȥȧʀȰȻȦȱȪȱȡȹȵȲȯȦȡȢȺȤȨȡȭȬȡȭʀȥȢȦȺȨȥȭȡȺȥȭ ȺȻȦȱȪȤȳȥȺȥȱȪȤȳ
ʄȮȪȳȤȦȪȡȭȮȥȧȡʀȥȸȡȭȨȢ ȮȪȺȦȳȮȥȥȯȮȻȦȡȭȡȺȻȪʆȢȺȹȭȮȪȬȭȦȥȺȮȪȺȱȡȴȭȡȻȦȡȯȺȯȨȥȵ
ʄȦȩȦȺȵȬȮȪȤȢȦȳȧʆȳʀȥȯȹȳȥȪȭȢȮȪȤȢȦȳȧʆȳɿȵȹȸȢȹȥ
ȧʆȳȭȢȡ -ȮȪȳȤȦȪȡȭȮȪȺȱȡȡȸȲȪȳȹȻȪȥʄȥȳȦȺȪȦȭȥȪȥȪ ȥȧȻȹȦȯȻȦȭȪȭȡȭȥȧȻȡȰȻȦȱȡȦȥ ɿȫȦȢȱȹȩȺȯʆȹȣȥ
ȮȪȺȦȳȧʆȳʄȮȪȺȦȳȮȥȺȥȯȮȪȱȪȢȯȮȥȧȡ -ȥȵȪȪȬȥȹȳȪȺȥȻȡȮȪȱȻȦȱȮȥ -ȮȺȵȱȹȦȲȯȭȮȪȱȬȦȯȮȥʂȮȪȳȤȦȪ
ʄʄʄȮȥȭȺȥȤȦȢȳȥȥȧ - ʂʅȩʆȺȳȢȥȻȦȱȦȦȬȪʆȹȡȥȻȦȱȦȦȬ -ȻȦȱȦȦȬȪȭȢ
ȥȻȡʄȪȹȯȣȭȻȹȨȡȥȯȹȢȡȪȥȧʆȳʀȥȹȦȻȤȦȯȪȭȡȭȥȧȥȹȧȥȤȦȢȳȺʀȹ ȯȦȭȥȷȦȹȪȱȡʀȢȩȪȥȥȭȡȺȥȻȡȪȻȱȢȥȪȱȡɿȤȳȥ
ȻȦȪȭȭȬȦȧȪȡȮȥȭȺȪʀȥȭȡȥȻȦȱȩȸȭȮȪȲȱȬȱȡȭȮȥȭȢȡʀȻȦȦȷȯȥȢȹȥȬʆȬȦȰȪȦȡȭȥʆȲȺȦȰȪȺȳȨʆȯȹȫȭȺȪȭȡȹȺȪȻȹȦȻȢ
ȭȬȥȥȧȻȦȩȺȭȬȥȥȧȪȨȩȺȭȬȥȥȧȪȹȥʀȸȯȦȳȮȺȰȪȡȪȬȥȧȯȹȻȦȪȸȯȦȳȮȥȭȰȪȡȦʀȮȻȦȡȸȵȲȯȺȥȯȥȧȦʀȫȹȳȢȦȧȬ
ȮȤȡȺȭȪȳȣȯȪȬȥȹȢȤȥȭȺȥȹȦȷȢȡȦȥȺȭȪȭȡȪȱȵȭȻȦȬȢȭȦȻȦȦȨȻȺȥȭȮȪȬȲȯȺȤȨȡȮȤȡȰȢȥȡȦȹȻȪȪȥȮȡȭȢȡʀȭȢȥ
ȥȹȧȥȤȦȢȳȥȻȡȻȻȭȮȥȭȺȥȱȦȦȬȥȥȧʀȮȥȭȺȮȪȤȭȪȥȻȡȦȢȥȧȥȻȡȦȴȲȬȥȻȡȦȱȻȪȮȥȦȥȧȭȮȪȤȣȦȲȮȥȦʀȡȪȷȯȥȭȭȦȬȪ
ȳȤȪȥȭȳȺȪȪȢȻȻȥȻȡȮȭȦȯȢȺȦȪȥȻȡȺȬȮȪȯȳȵȥȢȹȥʀȮȪȺȵȩȡȭȮȥʀȮ ȪȺȵȩȮȥȺȹȯȦȡȥȻȡȺȥȯȦʀȥȧȥȭȪȭȡȭȮȥȭȺ
ȹȯȦȬȥȻȡȭȡȦȺȪȱȡȦȥȹȧȥȤȦȢȳȥȻȪȢȭȫȭȦȥȪȱȡȦȰȩȸȹȵȬȭȫȭȦȥȪȱȡȺȬȡȯȣȦȤȭʀȥȧȥȮȭȦȳȥȭȺȮȪȹȢȤȥȭȳȮȥȭȺȪȺ
ȹȻȦȪʀȺȤȦȸȯ ȹȻȦȪȮȦȸȯȭȳȪȣȥȭȶȯȡȻȪȤȨȡȭȬȮȪȹȯȦȡȮȥʀȻȦȢȦȺȻȮȻȦȡȻȡȪȭȮȪȱȦȳȮȥȦʀȻȦȭȡȺȮȻȦȡȻȡȪȯȦȸȯȥ
ȰȯȧȻȦȨȵȮȥȭȺȪȮȡȦʀȦȪȭȡȪȻȬȭȥȪȱȡȺȡȦȥȥȥȹȧȥȤȦȢȳȻȪȢȭȦȬȭȪȮȥȰȯȧȥȵȪȩȦȴȲȬȥȵȪȩȮȥȭȺȪȮȡȤȪȣȱʀȥȦȢȣ
ȥȹȯȡȡȪȥʀȦȧȥȥȱȩȸȥȧʆȳȻȪȢȢȮȣʀȻȦȹȺȵȡȥȻȡȮȥȭȰȪȡȮȡȭȢȡʀȤȢȦȬȯȻȦȨȵȭȢȡȤȢȦȬȯȤȨȡȭȦȬȭȪȮȥȴȲȬȻȦȨȵȦ
ʄȦȧȥȥȤȦȢȳȥȻȡȥȧȥȮȦȸȯȢȮȺȮȣȦȺȳȪȧȡȦȹȦȺȪȡȥȻȡȦȱȣȹȡȪȧȡȦ ȻȦȺȹȺȸȢȭȫȪȹȷ -ȹȯȦȬȥȭȺȥȺȡȥȪȭ
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ȮȪȱȪȢȯȡȭȮȥʀȮȪȩȦȺȦȮȪȺȵȩȮȪȹȳȢȮȪȺȱȡȤȹȡȪȭȪȯȮȺȺȪ ʄȻȹȨȡȢȦȻȬȮȥȭȺȻȤȥȭȺȮȪȹȵȲȢɿȰȪȢȦȹ Ȣȹȥ
ȮȪȺȦȳȺȬ ȭȺȯȭ ʄȶȯȨ ȻȹȪȬȯ ȤȢȦȳ ȫȪȡȦ ȡȸȲȪȳ ȹȻȪȥ ȤȢȦȳ ȫȪȡ ȮȪȳȤȦȪ ȡȭ ȮȪȺȱȡ Ȧȱȭȷȡ ȮȣȺ ȦȯȬ ʀȥȧ Ȼȡ
ȭȡȺȡȪȱȡȦȰȦȹȪȯȭȡȦȢȡȪȱȡȮȡʅȰȦȹȪȯȢȹȳȪȺȥȻȡȮȪȤȪȹȦȯȳȦȤȯ ȰȪȢȯȦ ȳȤȦȪȤȨȡȭȬȮȡȥʀȰȦȹȪȯȢȥȸȡȭȨ
ȹȳȪȺȥȻȡ ȮȪȱȻȦȱȮȥȺȦȤȪȣȪȮȥ ʀʇȮȪȺȦȳȮȻȡȥȯȪȭȦȤȪȣȻʇ ȥȱȦȯȪȤȯȦȳȢȺȹȡȢȯȦȡȢȺȮȪȺȱȡȴȭȡȮȪȻȡȯ
 ʄȪȡȨȦȪȹȢȰȦȳȯȺȪȢȹȭ
ȪȱȡȮȡ -ȹȳȪȺȭȹȺȸȢȦ ʂȺȦȤȸȰȯȧȺȦȤȸȮȦȸȯȥȧȺȫȭȦȤȪȣȪȮȥȪȡȨȦȪȹȢȺʆȹȭȮȪȡȢȮȥȥȯȭȮȻȦȡȭȡȺȻȮȡʂȡȭɿȤȳȥ
ʂȻȸȪȪȦȤȯȥȢȦȺȻȭȢȸȡȪȱȡ -ȹȳȪȺȥȻȡȮȪȤȪȹȦȯȥȯȭ -ȮȺȡȷȯȱȪȱȡȺȬȰȦȹȥȡȻȦȤȭȦȻȯȹʆȦȯȤȡȥȻȡȭȡȺȡ

ȻȦȹȱȥȻȡ ʂȪȡȨȦȪȹȢȰȦȳȯȺȪȢȹȭȥȧȺȫȭȤȪȣȪȡȭȡȦȥȦȭȺȰȢȭȥȸȡȭȨȻȦȺȳȭȡȢȺȩȦȺȵȪȤȦȥȪȭȬ ɿȵȹȡȸȢȹȥ
ȤȪȣȪ ȡȭ ȤȨȡ ȴȡ ʀȻȦȡȵ ȥȺȳȪȺ ȦȭȺ ȰȢȭ ȻȨȭȣȻ ȻȦȺȳȭ ȭȪȢȺȢ ȹȳȪȺȥ ȻȡȦ ʀȪȡȨȦȪ ȹȢ ȰȦȳȯȺ  ȪȢȹȭ ȤȪȣȪ ȡȦȥ
ʂȥȧȬȹȢȤȤȪȣȪȡȭȩȦȺȵȪȬȥȪȤȦȥȪʀȪȡȨȦȪȹȢȰȦȳȯȺȪȢȹȭȹȳȪȺȥȺ
ȥȢȦȺȻȭȢȸȯȪȻȪȪȥȻȹȨȡȦȡȫȬȮȪȺȦȳȥȯȭȮȪȤȢȦȬȯȥȮȪȱȢȹȥȯȤȨȡȭȡȦȺȦȰȦȹȪȯȭȳȪȣȯȪȻȪȪȥȮȡʀȢȦȺȹȯȦȡȪȱȡɿȤȳȥ
ȥȯ ȦȻȦȡ ȪȻȭȡȺ ʀȪȱȵ Ȼȡ ȭȢȸȭ ȮȪȬȲȥ ȡȦȥȦ ʀȹȻȦȪȢ ȮȥȪȱȪȳȢ ȺȤȦȸȯȥȦ ȰȪȢȯȥȦ ȭȦȤȣȭ ȪȻȬȭȥ ȥȧȥ ȮȳȩȥȯȦ ʀȻȸȪȦȤȯ
ȮȥȥȪȵȭȳʀȮȥȭȺȥȹȦȻȥȥȧȺʀȥȢȮȪȱȪȯȡȯȮȥȺȻȡȧȥȥȤȣȡȥȭȺȹȦȵȪȲȥȻȡȪȭȹȵȪȲȡȦȥʀȥȧȥȣȥȱȯȥȭȺȹȦȸȯȥ
ʄȻȹȨȡȥȹȦȻȮȥȭȰȪȡʀȮȪȣȥȦȱ

ʄȻȡȧȥȻȦȸȤȥȻȡȫȻȦȡȭȡȦȺȪȱȡȰȬȭʀȻȹȨȡȢȦȻȬȮȥȭȺȮȪȹȵȲȢɿȰȪȢȦȹȢȹȥ
ʄȥȹȧȥȤȦȢȳȭȥȧȻȡȰȻȦȱȡȦȥȺȢȺȦȨȪȦȣȥʀȻȹȯȦȡȻȤȥȥȯȪȭȻȵȬȡȥȯ ɿȹȢȦ Ȣȹȥ
ʄȻȤȥȻȳȤȭȳȰȦȦȬȻȯȪȦȣȥ ɿȰȪȢȦȹ Ȣȹȥ
ʄȹȦȹȢȥȧȦʀȭȪȭȡȭȥȧȻȡȡȪȢȥȭȰȦȦȬȻȯȡȦȥɿȹȢȦ Ȣȹȥ
ʅȰȦȦȬȻȯȡȦȥȥȯȳȤȦȪȥȻȡȥȵȪȡȯ ɿȰȪȢȦȹ Ȣȹȥ
ʄȥȹȧȥȤȦȢȳȭȥȧȻȡȡȪȢȯȡȦȥʀȹȯȦȡȡȦȥȺȥȯȥȧɿȹȢȦ Ȣȹȥ
ʄȥȺȦȳȡȦȥȺȥȯȳȤȦȪȡȭȪȦȣȥɿȰȪȢȦȹ Ȣȹȥ
ȹȳȪȺȥ Ȼȡ ȮȪȹȲȦȯ ȦȱȨȱȡȺ ȮȪȹȯȦȡ ȮȥȺȬ Ȯȡ ʀȪȱȯȯ ȢȦȩ ȹȻȦȪ ȻȪȭȣȱȡ ȮȪȹȢȤȯȺ ȮȪȺȱȡ ȤȦȡȯ ȥȢȹȥ ȦȤȦȥȢ ȺȪ ɿȤȳȥ
ȮȡȸȪȪȤȭȮȪȭȦȬȪȦȪȥȥȧȻȡȮȪȹȯȦȡȮȥȺȬʀʎȥȨȱȯʏ ƖŔŔĹǁŧƌŖȦȡʎȰȢȹȸʏ ǈćĪǁŧŔŧĪĹɿȮȪȹȯȦȡȦȻȪȭȣȱȡȢȮȪȺȯȻȺȯȦʀȭȪȭȡȭ
ȢȦȺȮȥʀȡȭʀȥȺȳȯȥȥȧȧȡȨȭȣȯȪȱȡȺȥȧȮȷȳʀȡȭʀȹȯȦȡȢȹȥȺȦȯȬȮȪȹȨȡȮȪȹȢȤȮȪȹȯȦȡȦȪȥȦʀȹȨȡȦȥȺȯȦȢȺȨȮȥ
 ʂȮȪȭȪȯȥȦȭȡʀȮȪȭȪȯȥȥȧ ʎȥȨȱȯʏ ƖŔŔĹǁŧƌŖȦȡʎȰȢȹȸʏ ǈćĪǁŧŔŧĪĹȦȺȪȣȤȥȢȦȺȦ

ȦȹȳȺ ȹȪȢȳȯʆ ȯʆȥȲȢ ȮʆȢȯȹȥ ȬʆȺȯ Ȧȭȷȡ ȸȧȨ Ȥȡȯ ȥȪȥ ȢȪȺȪȭȡ Ȣȹȥ ʀȰȦȤȱȥ ȥȪȥȺȬ ȦȻȳȺȢ  ɿȵȹȡȸ Ȣȹȥ
ʄȥȳȦȤȪȥȹȧȥȤȦȢȳȦȧȺȮȪȡȦȹʀʆȺȦȯȬȭ

 ʅȹȦȧȣȹȳȪȺȮȪȨȭȦȺȮȡȥ .Ȣ
ʅȻȪȸȺȢȮȥȭȺȹȳȪȺȥȻȡȮȪȨȭȦȺȮȥʀȳȪȣȥȭȮȥȭȥȺȸȺȮȪȱȸȧȮȪȺȱȡȺȪȮȡɿȰȪȪȩȺȱȧȪȪȡ Ȣȹȥ
ʄȥȧȬȹȢȤȰȪȡʄȡȭȤȨȡȴȡɿȤȳȥ

ʅȹȳȪȺȥȮȳȮȪȺȦȳȥȯȮȪȱȩȸȥȮȪȹȵȬȢȻȹȦȵȲȻȮȪȺȦȳȺȬȦɿȰȪȪȩȺȱȧȪȪȡȢȹȥ
ȦȡȮȦȸȯȦȻȦȡȭȺȥȸȧȨȡȭȫȭȪȴȲȬȥȦʄȥȧȻȡȥȱȸȪȡȦȥȹȨȦȲȮȺȹȦȢȳȪȺȬȦʀȸȺȫȦȻȢȹȳȪȺȥȭȬȻȡȮȪȯȺȺ ȪȻȪȡȹɿȤȳȥ
3
ʄȹȯȦȬȥȭȺȲȪȬȭ

Ȧȡ ȹȵȲȥȥȪȥȪ ȤȨȦȪȯȦȥȺȪȯȺ ȫȪȹȷ ȥȯȭ ȧȡ ʀȥȹȧ ȥȤȦȢȳȭ ȻȦȹȳȺȥ Ȼȡ ȡȪȢȥȭ ȡȪȥ ȥȹȩȯȥ Ȯȡ  ɿȢȦȱȪȭȢ Ȣȹȥ
ʄȥȹȧȥȤȦȢȳȥȹȦȢȳȥȱȻȯȥȪȥȪȥȧȦȻȦȹȳȺȻȷȸȹȦȧȣȭȮȪȪȹȵȲȯȻȨȸȭȭȦȬȪȻȪȢȢȤȨȡȭȬʅȤȨȦȪȯȮȦȸȯȢ
ʄȮȪȱȥȬȭʀȤȨȦȪȯȥȨȢȧȯȭʀȺȤȸȯȥȻȪȢȭȮȪȡȢʀȦȱȭȷȡȥȤȦȢȳȤȡȪȯȦȤɿȵȹȡȸ Ȣȹȥ

 ʅȥȧȻȡȮȪȹȬȦȯȮȥȥȯȭȰȢȹȸȥȧȮȡ .ȣ
 
ϯ

ʺʠʭʩʧʬʥʹʭʤʫʧʠʥ ʥʣʫʥʸʮʥʫʭʲʯʫʥʺʩʡʡʹʭʬʶʤʬʥʮʺʩʡʡʱʷʨʤʺʠʭʩʹʥʲʭʩʹʰʠʹʤʲʴʥʺʤʰʹʩʹʥʰʬʸʮʠʰʩʺʴʥʸʩʨʡʬʴʮʨʺʬʤʰʤʭʲʺʥʡʺʫʺʤʡʯʫʠʤʠ
ʣʡʬʡʸʲʩʹʤʺʠʧʥʬʹʬʮʲʤʣʥʡʲʪʸʣʡʠʬʹʥ ʭʬʶʬʥʮʠʬʤʦʩʦʢʺʩʹʲʰʠʬʭʬʥʲʮʭʬʥʠ ʩʺʴʥʸʩʨʡʩʣʰʥʤʬʸʲʩʹʤ
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ʅȹȨȲȯȥȧȢȦȺȳȪȬʆȨȡȺȮȪȯȪȬȲȯȮȥȫȪȡʀȭȪȭȡȭȻȦȹȳȺȥȻȡȮȪȱȻȦȱȮȥȮȡɿȰȪȪȩȺȱȧȪȪȡ Ȣȹȥ

ȻȡȦȺȳȮȥʀȮȻȦȡȰȪȪȱȳȯȡȭȥȧȬʆȨȡȦʀȭȪȭȡȭȥȧȻȡȦȱȻȱȮȥȺȡȹȥȯȸȻȱȻȯ ȥȧȺȳȣȹȢȮȻȱȪȨȢȯȺȪȭȦȹȯȡȮ ȥɿȤȳȥ
ȻȦȹȺȵȡȧʆȳȥ ȻȪȢ ȻȡȻȭȥȱȯȺ ȥȤȦȣȡȭ ȻȱȻȦȱ ȦȧȥȥȹȪȬȯȥȺ ȮȪȹȯȦȡȮȥȦ ʀȹȳȪȺȥ ȻȡȮȪȹȬȦȯȺ ȮȪȳȤȦȪ ȮȸȭȨ ʄȮȥȭȺ
ȡȭ ȹȢȬ ȥȧ ȪȬ ȮȻȦȡ ȰȪȪȱȳȯ ȡȭ ȥȧ ȭȢȡ ʀʇȦȬȦ ȮȪȪȱȳȭ ȭȬȦȡ ȻȻȭ ʀȮȦȸȯȥ Ȼȡ ȨȻȵȭ ʀȮȱȪȨȢ ȭȬȦȡ Ȯȥȭ ȻȻȭ ʀȤȦȳ ȻȦȱȢȭ
ʄȭȪȭȡȭȥȧȻȡȦȱȻȱȹȢȬȮȥʀȮȥȭȺ

 ȪȯȭȦȳȥȹȳȪȺȥȸȦȺȢȪȤȦȥȥȹȳȪȺȥȪȧȦȨȡȰȪȱȳȢ
ʅȮȪȧȦȨȡȥȯȬʀȮȭȦȳȢȪȤȦȥȥȹȳȪȺȥȭȺȲȨȪȥȦȥȯ ɿȵȹȡȸ Ȣȹȥ
ȻȹȯȦȡȻȡȧʀȰȥȭȺȮȪȪȨȢȮȪȯȳȵȳȢȹȡȭȮȳȵȰȪȢȮȥȭȺȫȦȹȡȥȹȳȪȺȥȻȡȻȦȤȪȹȦȯȦȤȦȥȢȮȪȺȱȥȭȬȺʀȪȭȹȹȢȻȥɿȤȳȥ
ʀȰȥȪȪȨȢȮȪȯȳȵȹȵȲȯȹȳȪȺȥȻȡȻȦȤȪȹȦȯȤȹȡȪȭȪȯȪȷȨȺȡȷȯȱʀȮȪȺȱȮȥȯȪȷȨʀȦȤȦȥȢȦȤȱȪȥȥȪȱȪȯȡȯ ȤȹȡȪȭȪȯȬȫȦȻȯȺ
ȪȯȭȦȳȥ ȹȳȪȺȥ ȭȬȯ ȧȦȨȡ ȺȯȨȦ ȮȪȳȺȻ ȻȦȪȥȭ ȫȪȹȷ ȪȤȦȥȥ ȹȳȪȺȥȺ ȤȢȭ ȰȪȢȥȭ ȹȺȵȡ ʄȹȢȦȤȯ ȻȦȯȬ ȦȧȪȡȢ ȤȢȭ ȦȢȺȨȻ
ʄȹȨȲȱȺ
ʀȮȭȦȳȢ ȹȨȡ ȹȳȪȺ ȭȬȭ ȹȢȳȯȦ ȭȳȯ ȪȻȦȬȪȡ ȢȺ Ȩȱ ȪȤȦȥȥ ȹȳȪȺȥȺ Ȫȭ ȦȹȯȡȦ ʀȹȳȪȺȭ ȮȪȨȯȦȯȥȯȬȦ ȥȯȬ ȪȻȭȡȺ ʀȬʆȦȯȬ
ʄȥȷȹȻȺȳȢȷȭȬʀȰȢȭȦȡȮȦȤȡȦȡȢȦȥȷȥȪȥȪȡȦȥȺȫȬȦȻȦȡȤȢȳȭȹȺȵȡȦʀȰȯȧȫȹȦȡȭȤȯȳȯȸȪȧȨȯȦȥȢȳȡȦȥȺȮȦȺȯ
ʄȪȤȦȥȥȹȳȪȺȥȭȺȻȦȤȪȯȳȥȻȡȮȥȭȰȪȡʀȹȥȯȹȻȦȪȥȢȹȥȻȦȭȢȻȯȮȥȻȦȹȨȡȻȦȹȳȺ

ʅȪȱȪȡȹȸȦȡȹȳȪȺȯȮȣȢȦȩȹȻȦȪȥȧȮȡȥɿȰȪȢȦȹ Ȣȹȥ
ʄȸȤȡȦȥʀȥȳȦȦȧȭȢȺȨȱȪȻȪȯȡȪȱȪȡȹȸȦȡȹȳȪȺɿȤȳȥ

ʅȺȭȺȪȵȮȪȯȭȺȯȪȱȪȡȹȸȦȡȥȭȳȦȹȭȦȤȻȦȡȯȺȦȭȺȮȪȯȭȺȯȪȤȦȥȥȹȳȪȺȥȭȳȺȰȬȻȪȫȪȡȧȡ ɿȰȪȢȦȹ Ȣȹȥ
ȹȦȢȳȭȫȪȹȷȪȤȦȥȥȹȳȪȺȥʄȤȢȦȳȯȪȤȦȥȹȳȪȺȮȷȳȢȡȦȥȺȭȺȪȵȥȭȦȳȺȪȱȪȡȹȸȦȡȥȹȳȪȺȥʀȥȬȬȥȧȥȯȭȹȪȢȲȡȪȱȡɿȤȳȥ
ȭȬ ȹȨȡȭ ȧȡȦ ʀȪȳȢȩȥ ȪȱȪȡȹȸȦȡȥ ȳȢȷȢ ȦȻȦȡ ȦȳȢȷȪȦ ȦȪȭȳ ȦȤȢȳȪ ȮȺȦ ʀȰȪȲȭ Ȧȡ ȥȡȪȹȦȸȭ ȡȷȦȪȯ ȭȬ ȮȤȦȸ  ȡȦȥ ʀȤȦȢȪȳ
ȥȤȦȢȳȥȭȬ ȹȨȡȭ ȥȭȳ ȹȢȬ ȦȭȺ ȹȪȨȯȥ ȧȡȦ ʀȪȱȪȡȹȸȦȡȬ ȦȻȦȡȮȪȹȬȦȯȦ ȥȱȪȡȹȸȦȡȭ ȦȻȦȡȮȪȡȷȪȪȯ ȤȦȢȪȳȥȭȺ ȮȪȢȭȺȥ
ʄȤȦȢȪȳȥȦ

ʅȮȪȯȹȯȮȥʀȪȳȢȩȪȱȪȡȹȸȦȡȹȳȪȺȥȧȺȮȪȹȯȦȡȦȥȱȪȡȹȸȦȡȢȹȳȪȺȮȪȹȬȦȯȺȬ ɿȰȪȪȩȺȱȧȪȪȡ Ȣȹȥ
ȸȪȧȨȪȺȪȻȦȬȪȡȹȳȪȺȹȦȬȯȭȮȪȷȦȹȮȡʄȻȦȬȪȡȢȻȦȨȵȥȧȭȢȡʀȮȥȭȺȹȳȪȺȥȻȡȻȦȹȬȦȯȺȥȱȪȡȹȸȦȡȢȮȪȺȱ ȪȭȦȡȺȪɿȤȳȥ
ʄȤȢȦȳȯȪȤȦȥȹȳȪȺȮȪȹȬȦȯʀȥȦȢȣȪȬȥȹȪȨȯȥȻȡȦȪȭȳȺȦȹȤȭȦȭȬȦȪȺȪȤȬʀȰȯȧȫȹȦȡȭȤȯȳȯ

ʅȪȯȦȸȯȥȯȬȦȦȤȦȥȯȡȦȥȥȱȪȡȹȸȦȡȢȹȳȪȺȥȯȧȦȨȡȥȯȬɿȰȪȪȩȺȱȧȪȪȡ Ȣȹȥ
ʄȣȺȦȯȪȭȰȪȡʀȥȹȪȸȨȦȧɿȤȳȥ

ʅȮȦȪȥȺȪȺȪȡȭȪȧȹȢȥȹȳȪȺȥȦȥȯɿȵȹȡȸ Ȣȹȥ
ȤȨȡȮȷȳȢȥȧȺȪȭȹȪȢȲȥȡȦȥʄʆȪȡȭȪȧȹȢȹȳȪȺʆȦȭȮȪȡȹȦȸȺȹȳȪȺȭȺȡȯȣȦȤȦȤȦȥȢȮȪȹȨȦȲȥȤȨȡȯȪȻȭȢȪȸȪȱȡɿȤȳȥ
ʀȰȦȵȷȢȥȭȡȬȺȪʀȮȦȹȤȢȮȪȹȣȺȥȭȡȬȺȪʀȹȳȪȺ ȭȺȻȦȱȦȺȻȦȯȹȦȮȪȱȦȺȮȪȣȦȲȺȪȦȤȦȥȢȮȣȪȬʀȪȤȦȥȥȹȳȪȺȥȭȺȮȪȣȦȲȥ
ȥȧȪȡ Ȧȭ ȺȪ ȪȡȭȪȧȹȢȥ ȹȳȪȺȥ ȪȬ ʀʆȪȡȭȪȧȹȢ ȹȳȪȺʆ Ȧȭ ȮȪȡȹȦȸ ȮȪȣȦȲȥȯ ȤȨȡȦ  ʀʇȦȬȦ ȮȻȦȡ ȦȺȢȬȺ ȮȪȯȭȲȦȯȥ Ȼȡ ȺȪȦ
ȻȦȩȪȺȪȵȭȺʀȮȺȮȪȨȯȦȯȥȯȪȻȱȢȥȺȥȯʄȸȤȹȻȦȪȦȰȪȤȳȹȻȦȪȥȧʀȥȧȻȡȡȸȦȤȻȦȷȦȹȺȦȭȡȬȺȪȺʀ ȻȯȪȪȦȲȯȥȹȦȩȲȸȩ
ȭȬʄȻȹȨȡȥȱȪȤȯȭȬȯȹȳȪȺȦȯȬȥȡȹȪȪȺʀȻȦȬȪȡȭȬȭȦȻȦȡȫȦȵȥȭȦȭȪȣȹȥȪȤȦȥȥȹȳȪȺȥȻȡȻȨȸȭȹȺȵȡʀȮȦȪ ȥȭȺȤȦȢȪȳȥ
 ʄȹȳȪȺȦȻȦȡȻȡȭȢȸȭȦȦȤȦȥȭȳȪȣȥȭȥȭȦȬȪȡȪȥȻȯȪȦȲȯȥȱȪȤȯȭȺȮȪȦȲȯȹȳȪȺȥȷȦȹȺȻȨȡ

 
 ʬʡʦʬʭʩʰʰʢʬʸʫʮʰʥʺʷʩʸʦʸʧʠʬʭʣʤʹʣʥʲʥ ʥʫʦʠʷʤʥʡʢʯʧʬʥʹʮʯʫʥʥʺʥʥʶʮʺʩʹʲʰʬʹʢʹʥʮʹʩ - ʬʩʣʡʤʬ - ʥʰʬʶʠʭʢ
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´ÈÆ¸°²°¯Ç³É¸°°´¸³¸½´Ç²Ç¸½¯³³»È´É´²ÁÉ¸¸°±°³¸³È¼¸¿°Ç³É´»¯È¸´°¸Ç°ÆÁ
ÉÃÀ´¿É´²ÁÉ²±³³ÉÈÁ¿¾º»ÁÇÈ¯¾½µ³ÇÅ´ÆÉ½¶½´ÇÀ¶¿ÈÉ´²´Æ¿ÇÃÀ½²´ÁÇÇ°»¼¸¿°Ç³
°Éº°¼¸¿°Ç³´ÇÀ½ÈÉ´»¯È³ÃÁ É·ÇÀ´½
ʫʧʠ ʯʫ ʩʰʴʬ ʭʹʬ ʲʩʢʮʹ ʣʧʠʥ ʣʧʠ ʬʫʹ ʭʩʠʥʸ ,ʥʩʹʫʲ
ʭʤ ʭʢ ʸʲʩʹʤ ʺʠ ʭʩʴʨʥʹ ʬʫ ʭʣʥʷʹ ʸʸʡʺʤ ʸʥʸʩʡʡ
,ʭʮʶʲ ʺʠ ʭʩʬʡʥʨ ʭʤʹ ʤʬʩʡʨ ʬʹ ʭʥʷʮ ʤʦʩʠ ʹʩ ʭʩʬʡʥʨ
ʭʩʠʥʸ ʥʰʧʰʠ ʦʠʥ ʤʹʲʮʤʥ ʲʸʥʠʮʤ ʺʠʸʷʬ ʤʫʫ ʭʩʫʫʣʦʮ
ʬʩʴʹʮʥʺʥʴʩʴʹʡʤʫʫʡʹʩʩʺʮʥʸʴʱʬʲʩʢʮʣʧʠʬʫʺʮʠʡʹ
ʤʦ ʺʠ ʧʩʰʮʥ ʸʲʩʹʤ ʬʫ ʺʠ ʸʲʺʡ ʧʬʢʮ ʸʴʱʤʥ ʥʹʠʸ ʺʠ
ʤʠʬʤʪʫʥʥʩʰʴʬʺʸʣʥʱʮʤʸʥʶʡ
ʭʢʥʤʹʥʣʷ ʥʡ ʹʩʹ ʬʬʢʡ ʤʦʩʦʢ ʺʩʡʤ ʪʥʺʡ ʭʥʷʮʡ ʭʹ
ʸʡʲʬʫʮʭʩʸʮʥʹʹʩʥ ,ʭʬʶʬʸʥʱʠ ʭʤʬʹʤʬʩʴʺʤʩʺʡʪʥʺʡ
ʩʺʱʰʫʰ ʭʬʶʬ ʭʢ ʥʰʧʬʶʤʤʰʥʸʧʠʤʤʲʩʱʰʡʭʲʴʤʹʺʥʸʮʬ
ʩʺʷʣʡʹ ʯʮʠʰ ʹʩʠ ʩʺʧʷʬʹ ʯʮʢʸʥʺʮ ʩʺʩʠ ʤʩʤ ʤʮʩʰʴ
ʤʴʹʡ ʷʩʩʣʮ ʣʥʠʮ ʣʥʠʮ ʠʥʤʹ ʩʺʩʠʸʥ ʯʫ ʩʰʴʬ ʩʺʰʧʡʥ
,ʥʺʥʰʨʷ ʦʠʮ ʤʦ ʺʠ ʸʩʫʮ ʠʥʤ ,ʭʥʷʮʡ ʣʬʥʰ ʠʥʤ ʭʩʢʤʰʮʡʥ
ʧʺʴʥ ʩʮʣʷʠ ʸʠʥʺ ʭʲ ʣʮʥʬʮ ʭʢ ʠʥʤʥ ʥʤʹʮʥ 30 ʯʡ ʠʥʤ
ʺʠ ʤʶʥʸ ʣʥʠʮʥ ʭʫʧ ʣʥʠʮ ʣʥʠʮ ʭʣʠ ʠʥʤ ʸʥʶʩʷʡʥ ʤʸʡʧ
ʤʣʥʡʲʤʺʸʥʮʺʩʺʮʬʩʹʭʢʹʯʡʥʮʫʯʮʠʰʸʮʥʬʫ ʩʺʩʠʸʹʷʤ
ʤʮʩʹʮʬ ʭʩʠʶʥʩ ʥʰʧʰʠʹ ʤʦʫ ʵʩʮʠ ʸʹʷ ʥʰʩʰʩʡ ʸʶʥʰʥ ʥʬʹ
ʩʰʩʮ ʬʫ ʬʲ ʸʡʢʺʤʬ ʩʬ ʸʦʲ ʺʮʠʡʥ ʤʦ ʺʠ ʺʥʹʲʬ ʭʩʡʩʩʧʥ
ʤʹʷ ʩʬ ʤʩʤ ʥʬʹ ʤʸʦʲʤ ʠʬʥʬʹ ,ʭʥʷʮʤ ʬʹ ʭʩʬʥʹʫʮ
ʭʩʸʡʣʤʺʠʣʲʺʬʺʮʠʡʥʸʡʢʺʤʬ
ʤʦʬ ʨʬʧʥʮʸʥʱʩʠ ʹʩʹʺʥʸʮʬ ʭʥʬʩʶʡʣʲʺʬ ʭʲʴʤʥʰʧʬʶʤ
ʺʠʩʺʬʶʩʰ ,ʡʬʥʮʹʠʬʺʶʷ ʸʮʥʬʫʤʦʺʠʭʩʬʲʤʬʡʺʶʷʡ
,ʺʸʧʠ ʥʦ ʤʸʥʶʡ ʯʴʥʠ ʬʫʡʥ ʥʰʠʶʩ ʦʠʥ ʡʬ ʥʮʹ ʫʧʠʥ ʤʦ
ʤʹʲʮʤʺʠʭʢʥʭʩʹʰʠʤʺʠʭʢʥʭʥʷʮʤʺʠʣʲʺʬʥʰʧʬʶʤ
ʠʬ ʬʹʥʦʤʤʲʩʰʮʤ ʬʲ ʸʡʢʺʤʬ ʥʰʧʬʶʤ ʭʢ ʸʡʣʬʹ ʥʴʥʱʡʥ
ʺʠʥ ʭʮʶʲ ʭʩʸʴʺʱʮʤ ʺʠ ʯʩʩʠʸʬ ʭʢ ʥʰʧʬʶʤʥ ʸʡʣʬ
ʭʮʶʲʭʩʸʴʱʮʤ
ʤʰʥʥʫʤʥ ,ʩʺʰʩʩʠʸʩʰʠʩʫʸʮʥʬʡʩʩʧʩʰʠʪʸʣʤʪʸʥʠʬʫʬʥʩʹʫʲ
ʸʺʥʩʹ ʤʮʫ ʬʠʹʠ ʩʰʠʹ ʤʺʩʩʤ ʭʩʰʡʸʤ ʬʹ ʤʹʩʸʣʤ ʭʢʥ
ʤʮ ?ʭʩʹʥʲ ʭʤ ʤʮ "ʥʠʡ ʭʤ ʤʮʬ ʭʥʷʮʤ ʩʠʡʮ ʭʩʹʰʠ
"ʤʦʤʢʤʰʮʤʬʹʺʥʸʥʷʮʤʤʮ "ʤʦʤ ʸʡʣʤʬʫ ʬʹʤʸʨʮʤ
ʸʡʥʲʩʺʩʩʤʭʩʹʰʠʺʥʸʹʲʬʲʺʥʸʹʲʩʺʬʠʹ ʨʥʹʴʤʮʥʣʫʥ
ʦʠʥʲʩʢʤʹʣʲ ,ʭʩʮʩʥʺʥʬʩʬʭʹʭʩʰʹʩ ,ʭʩʠʡʹʭʩʹʰʠʭʹʹʩʥ
ʤʶʥʡʷ ʥʠ ʤʧʴʹʮ ʥʠ ʤʶʥʡʷ ʤʠʥʸ ʩʺʩʩʤ ʨʥʹʴʦʠ ,ʭʩʸʠʹʰ
ʥʠ ,ʺʸʥʴʱʺʤ ʩʰʴʬ ʥʠ ʥʸʴʺʱʤ ʭʬʥʫʹ ʭʩʠʥʸ ʷʥʩʣʡʹ
ʥʰʩʩʤʥ ʸʧʡʮʤ ʬʫ ʺʠ ʩʺʩʶʸʨʥʹʴ  ʭʲʤ ʩʨʥʹʴ ʥʠ ʭʩʣʡʥʫʮ
ʩʥʱʩʫ ʤʦʩʠ ʩʬ ʤʩʤʤʹʷʡʡʭʤʩʬʠ ʭ ʩʰʥʴʥ ʣʧʠʬ ʣʧʠ ʭʩʹʢʩʰ
ʭʤʬʹ ʢʤʰʮʤ ʺʠ ʸʸʡʬ ʩʣʫ ʥʣʥʤʬ ʥʰʧʬʹʰʹ ʥʰʸʮʠ ʤʦʫ
ʭʩʨʸʴʤ ʬʫ ʺʠ ʠʩʡʤʬ ʩʰʰʮʮ ʥʹʷʡ ʠʦ ʺʩʮʣʷʠ ʤʸʥʶʡ
ʤʦʬʸʡʲʮʩʺʸʴʱʠʬʥʤʹʲʰʤʦʬʫʪʩʠʥʤʮʬʭʩʷʩʩʥʣʮʤ
ʺʠʳʺʩʹʣʧʠʬʫʥ ,ʤʬʥʲʴʥʴʺʹʥʣʠʮʤʦʺʠʥʣʡʫʭʤʬʡʠ
ʥʺʥʬʣʺʹʤʥ ʥʤʹʲʮ ʺʡʩʱʬ ʥʩʺʥʡʹʧʮʥ ʥʰʥʶʸʥ ʥʣʮʲʮʥ ʥʮʥʷʮ
ʭʥʷʮʬʥʺʲʢʤʥ

ʯʩʮʥʩʷʩʺʲʢʤʰʮʭʹʹʸʺʹʤʹʤʦʥʬʹʣʥʧʩʩʤʤʦʤʭʥʷʮ ʤ
ʭʩʹʰʠʤ ʬʹ ʹʠʸ ʸʲʩʹʤ ʺʠ ,ʯʡʸʷʫ ʡʩʸʷʤʬ ʢʥʤʰ ʭʹʹ
,ʭʩʹʰʠ ʸʺʥʩ ʭʩʲʩʢʮ ʤʦʤ ʭʥʷʮʬʥ ʦʲʡ ,ʭʤʬʹ ʭʩʰʩʮʠʮʤ
ʥʣʥʤʵʸʠʥʦʤʵʸʠʡʥʦʤʤʰʩʣʮʡʸʧʠʭʥʷʮʬʫʡʸʹʠʮ
ʦʲʬ ʯʥʹʬʡ ,ʭʩʸʮʥʠʹ ʪʩʠ ʹʩ ʥʣʥʤʡʹ ʸʮʠʰ ʷʸ ʥʩʹʫʲ
ʸʥʸʩʡʥ ʦʲ ʬʹʺʩʣʰʩʤʤʥʦ ʺʣʡʭʩʰʩʮʠʮʹʭʩʣʥʤ ʣʸʠʩʬʩʮ
ʭʩʩʧʤ ʬʹ ʭʩʲʢʸʤʮ ʣʧʠʡ ʣʧʠʥ ʣʧʠ ʬʫʹ ʸʸʡʺʤ ʥʰʬʹ
ʤʰʥʺʧ ʩʰʴʬ ʺʥʬʲʺʤʡ ʥʠ ʤʷʥʶʮ ʬʹ ʯʮʦʡ ʤʦ ʭʠ ʥʬʹ
ʺʥʡʩʱʤ ʬʫ ʤʧʴʹʮʤ ʩʰʡʮ ʣʧʠ ʺʮʹ ʩʸʧʠ ʤʰʥʺʧ ʩʸʧʠ
ʭʥʷʮʬ ʲʩʢʤʬ ʭʤʩʶʮʠʮ ʡʸʩʮ ʺʠ ʭʩʲʩʷʹʮ ʭʤ ʭʬʥʲʡʹ
ʦʠ ʤʦʤ ʭʥʷʮʬ ʥʲʩʢʤ ʠʬʥ ʭʤʬ ʧʬʶ ʠʬ ʭʠ ʥʩʹʫʲ ʤʦʤ
ʭʩʱʧʩʩʮ ʭʤʹ ʤʹʥʣʷʤ ʬʬʢʡ ʬʡʠ ʭʩʸʧʠ ʺʥʮʥʷʮ ʭʰʹʩ
ʺʺʬʥʤʦʤʭʥʷʮʬʲʩʢʤʬʭʩʶʮʠʮʤʡʸʩʮʺʠʭʩʹʥʲʭʤ ,ʤʦʬ
ʭʤʬʹʸʲʩʹʤʺʠʯʡʸʷʫ
ʩʰʠ ʤʮʥ ʭʥʷʮʬ ʩʺʲʢʤ ʩʰʠ ʥʩʹʫʲ ʩʬ ʸʮʠʰʹ ʤʮ ʤʦ ʥʩʹʫʲ
""ʩʰʩʲʣʢʰʬʤʠʥʸ
ʭʩʹʰ ʭʩʹʰʠ ʭʩʹʰʠʬʹ ʳʶʥʷʥ ʳʶʥʹ ʸʤʰ ʸʤʰ ʤʠʥʸ ʩʰʠ
ʭʲ ʩʨʥʹʴ ʭʩʩʰʲ ʭʩʸʩʹʲ ʭʩʣʬʩ ʭʩʰʷʦ ʺʥʧʴʹʮ ʳʨʥ
ʭʩʲʩʢʮ ʹʲʥʢʥ ʳʶʥʹ ʸʤʰʫ ʭʬʥʫ ʭʬʶʠ ʤʮʫʧ ʩʬʲʡʬ ʣʲʥ
ʬʢʸ ʩʫʬʥʤ ʬʹ ʺʥʮʥʶʲ ʺʥʸʩʩʹ ʨʥʹʴ ʬʢʸʡ ʭʷʬʧ  ʭʥʷʮʬ
ʭʹʹ ʤʤʥʡʢʤ ʸʤʤ ʬʠ ʲʩʢʤʬ ʮʷ 12 ʤʦʩʠ ʭʩʱʴʨʮʹ
 ʦʲʤʬʹʤʦʤʦʫʸʮʤʠʶʮʰ
ʠʬ ʤʮʥ ʺʥʩʠʹʮʥ ʭʩʱʡʥʨʥʠ ʬʹ ʳʥʱʰʩʠ ʺʥʸʩʩʹʡ ʭʷʬʧʥ
ʥʰʬʧʺʤ ʤʦʤ ʭʥʷʮʬ ʥʰʲʢʤʹʫ ʦʠʥ .ʭʥʷʮʬ ʲʩʢʤʬ ʸʷʩʲʤ
ʺʠ ʭʩʸʴʱʮ ʭʹʹ ʩʹʠʸ ʭʬʥʠ ʹʩʹ ʥʰʬ ʸʮʠʰʥ ʸʸʡʬ
ʪʩʸʶʹ ʷʰʲ ʸʥʺ ʥʰʩʠʸʥ ʤʦʤ ʭʥʷʮʬ ʥʰʲʢʤ ʭʩʰʩʮʠʮʤ
ʪʥʺʬ ʱʰʫʩʤʬ ʤʫʦʺʹ ʩʣʫ ʺʥʲʹ ʩʡʢ ʬʲ ʺʥʲʹ ʺʥʫʧʬ
ʠʦ ʭʥʷʮʤ ʬʹ ʤʹʥʣʷʤʮ ʷʬʧ ʤʦ ʭʬʶʠʹ ʤʦʤ ʸʡʣʤ
ʺʠ ʣʩʸʥʤʬ ʬʫ ʭʣʥʷ ʪʩʸʶ ʤʺʠ ʭʹʬ ʲʩʢʮ ʤʺʠʹʫ
ʦʠʥʤʹʥʣʷʬʹʭʥʷʮʬʸʡʥʲ ʤʺʠʹʬʮʱʮʤʦʹ ʭʩʩʬʲʰʤ
ʤʦʭʥʩʤ ʢʥʤʰ ʤʩʤ ʦʠʹ ʩʺʸʥʱʮʤ ʹʥʡʬʡʹʥʡʬ ʺʥʩʤʬ ʭʢ
 ʢʥʤʰʤʩʤʪʫʭʩʰʹ14ʩʰʴʬʦʠʬʡʠʺʸʧʠʺʶʷ
ʪʬʹʸʥʺʤʹ ʤʫʥʦʤʺʠʹʸʡʣʬʹʥʴʥʱʡʤʮʩʰʴʭʩʱʰʫʰʦʠʥ
ʱʰʫʩʤʬʭʩʲʰʠʬʬʬʫʡʹʺʥʸʮʬʣʧʥʩʮʸʺʩʤʩʺʬʡʷʩʰʠʲʩʢʮ
ʤʦ ʭʤʬʹ ʤʬʩʴʺʤ ʺʩʡʬ ʡʹʧʰ ʠʬ ʤʦʹ ʬʬʢʡ ʤʦʤ ʭʥʷʮʬ
ʩʬʸʺʥʮʹʭʩʰʡʸʩʲʩʬʸʮʠʰʬʡʠ ,ʤʹʥʣʷʥʬʹʩʬʡʠʤʦʠʬ
ʤʦʤʸʥʸʩʡʤʺʠʺʥʹʲʬʩʣʫ ,ʱʰʫʩʤʬ
ʩʰʠ ʤʱʩʰʫʡ ʬʫ ʭʣʥʷ ʤʠʥʸ ʩʰʠ "ʩʰʩʲ ʣʢʰʬ ʤʬʢʺʮ ʤʮʥ
ʬʫʬ ʩʡʩʡʱʮ ʦʠʥ ʭʥʷʮʡ ʠʶʮʰʹ ʬʥʣʢ ʭʬʶ ʩʣʢʰʬ ʤʠʥʸ
ʭʬʥʫʺʮʩʩʥʱʮʤʧʥʰʺʡʭʩʡʹʥʩʹʭʩʸʴʱʭʰʹʩʤʦʤʭʬʥʠʤ
ʤʫʧʮʹʸʴʱʬʥʸʥʺʩʴʬʣʧʠʬʫʲʩʢʩʹʭʩʸʴʺʱʮʬʭʩʫʧʮʥ
 ʤʠʡʤʺʸʥʴʱʺʬ
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ʤʮʬ ʣʲʥ ,ʭʩʰʥʩʬʲʤ ʦʲʤ ʬʹ ʭʩʰʤʫʤ ʤʦʹ ʭʩʰʩʮʤʸʡʤ ʺʠ
ʺʲʢʬʸʥʱʠʹʪʥʮʰʩʫʤʤʦʹ ƵŶƚŽƵĐŚĂďůĞ ʺʩʬʢʰʠʡʠʸʷʰʹ
ʭʤʹ ʭʺʥʠ ʺʥʠʸʬ ʬʬʫʡ ʸʥʱʠʹ ʤʫʥʮʰ ʥʦʫ ʺʫ ʤʦ
ʺʶʷ ʤʦ ʦʠ ʸʺʥʩ ʩʰʸʣʥʮ ʺʶʷ ʤʩʤʰ ʤʦ ʥʩʹʫʲ ,ʭʩʠʡʧʺʮ
ʩʤʰ ʭʩʠʸʷʰ ʭʤ ʭʩʸʴʱʤ ʤʬʠ ʦʠ ʯʩʩʣʲ ʬʡʠ ʤʰʺʹʤ
ʭʤ ʤʮ ʩʺʬʠʹ ʭʩʰʮʤʸʡ ʤʦ ʺʸʮʥʠ ʺʠʦ  ʭʩʰʮʤʸʡ
ʭʤʬ ʹʩ ʬʡʠ ʭʩʰʤʫ ʠʬ ʭʤ ʠʬ ʠʬ ʠʬ ʭʩʸʮʥʠ "ʭʩʰʤʫ
ʭʤʹ ʬʬʢʡ ʭʩʸʴʱ ʬʹ ʺʫ ʭʤʬ ʹʩ ʭʶʲʡ ʹʣʥʷʮ ʣʮʲʮ
ʤʡʸʷʤ ʬʹ ʭʤʬʹ ʤʹʥʣʷʡ ʥʦʤ ʺʸʥʴʱʺʤ ʺʠ ʭʩʹʥʲ
ʭʤ ʷʸʥ ʭʤʬʹ ʱʥʧʩʩʤ ʺʠ ʭʤʬ ʹʩ ʦʠ ʩʬʩʬʠʤ ʯʧʬʥʴ ʬʹ
ʧʬʢʬ ʸʥʱʠ ʸʧʠ ʣʧʠ ʳʠʬʥ ʧʬʢʬ ʥʠ ʸʴʱʬ ʭʩʬʥʫʩ
ʥʸʮʠ ʭʤ ʦʠ ʭʺʥʠ ʥʰʩʩʠʸʹʫ ʭʤ ʭʢ ʤʦʤ ʯʡʸʷʡ ʭʩʰʩʮʠʮʥ
ʺʬʩʧʺʡ ʥʠ ʥʬʹ ʺʸʥʴʱʺʤ ʩʰʴʬ ʥʠ ʲʩʢʮʹ ʣʧʠ ʬʫʹ
ʠʬ ʤʦ ,ʤʮʮʩʡʺʥʲʹ 24 ʤʦ - ʩʴʥʱʰʩʠ ʤʦ ʩʫ ʥʬʹʺʸʮʹʮʤ
ʭʲʴ ʬʫ ʭʤ ʦʠ ʯʥʲʹʤ ʡʩʡʱ ʬʫ ʥʤʹʮ ʥʠ ʺʥʲʹ 8 ʸʮʢʰ
ʭʩʸʦʥʧʹ ʬʩʬʠʤ ʭʹ ʺʠ ʫʢ ʭʩʸʮʥʠʥ ʤʬʩʴʺ ʤʦʩʠ ʭʩʸʮʥʠ
,ʭʩʸʴʱʮ ,ʭʤʬʹ ʤʠʮʥʨʤ ʺʣʥʡʲ ʺʠ ʭʩʹʥʲ ʭʤ ʦʠʥ ʥʩʬʲ
ʥʮʫ ʩʰʩʮ ʬʫ ʭʹ ʹʩ ʸʮʥʬʫ ʺʥʫʩʠʤ ʬʲ ʭʩʸʮʥʹ  ,ʭʩʧʬʢʮ
ʭʩʸʩʲʶʡʹ ʸʩʲʶʤ ʣʲʥ ʺʥʰʷʦʤ ʺʰʷʦ ʭʩʰʷʦʤ ʯʷʦʮ ʥʰʸʮʠʹ
ʠʺʡʱ-ʡʸʩʫʤ ʠʺʡʱʤʮ20ʤʲʩʢʮʹʤʧʴʹʮʹʩʭʠʣʩʢʰ
ʺʠ ʭʩʸʴʱʮ ʤʦ ʩʸʧʠ ʺʶʷ ,ʠʬ ʣʬʥʰ ʨʲʮʫʹ ʷʥʰʩʺʤ ʣʲʥ
ʭʩʰʺʥʰ ʭʬʥʫ ʭʩʧʬʥʢʮ ʭʬʥʫ ʤʶʥʧʤ ʭʩʠʶʥʩ ʤʠʥʸ ʤʺʠ ʭʬʥʫ
ʤʦ ʺʠ ʭʩʸʱʥʮ ʥʰʧʰʠ ʥʺʠ ʥʰʸʡʣʹ ʣʧʠʥ ʣʧʠ ʬʫ ʤʦ ʺʠ
 .ʧʥʬʩʢʤʲʢʸʡ
ʩʺʮ "ʭʩʰʺʥʰ ʭʺʠ ʪʩʠ "ʭʩʰʺʥʰ ʭʺʠ ʤʮ ʲʢʸ ʩʺʬʠʹ
ʲʢʸʡʹ ʤʰʲʥ ʸʮʠ ʠʬʹ ʣʧʠ ʯʩʠ ʭʬʥʫ "ʭʩʰʺʥʰ ʭʺʠ
ʭʤʮ ʭʤʬʹ ʬʩʬʠʬ ʯʡʸʷ ʯʺʩʰ ʤʦ ʦʠ ʭʶʲʡ ʤʦ ʧʥʬʩʢʤ
ʯʩʩʰʲʮ ʠʬʥʰʺʥʠʭʩʸʮʥʠʦʠʤʮʦʠʥʩʺʬʠʹʦʠʥʤʠʬʤʥ
ʫʧʠ ʭʩʲʣʥʩ ʥʰʧʰʠ ʯʫ ʥʸʮʠ ʭʷʬʧ ʫʧʠ ʭʩʹʥʲ ʤʮ
ʭʧʺʮʤ ʬʫ ʺʠ ʭʩʧʴʨʮ ʦʠʥ ʤʦʺʠ ʭʩʸʫʥʮʤʦʡ ʭʩʸʧʥʱ
ʭʰʩʧ ʬʫʥʠ ʥʰʬ ʭʩʰʺʥʰʥ ʣʥʲ ʭʩʧʺʴʮʥ ʥʦʤ ʦʲ ʺʩʡ ʬʹ
ʺʠʸʺʱʹʣʧʠʯʩʠʥʭʤʬʹʤʰʥʮʠʤʺʰʩʧʡʮʬʡʠʤʮʥʣʫʥ
ʬʹʯʮʦʤʤʦʧʥʬʩʢʤʲʢʸʡʡʥʹʥʡʥʹʤʦʬʲʥʸʦʧʭʬʥʫ ʤʦ
 .ʸʮʠʰʹʤʮʤʦʬʠʬʭʤʬʹʯʡʸʷʤʬʹʤʰʩʺʰʤ
ʥʸʮʠʰ ʭʩʸʡʣ ʭʺʥʠ ʭʮʶʲ ʭʩʸʴʱʤ ʺʠ ʥʰʬʠʹʹ ʭʢ ʥʩʹʫʲ
ʬʹ ʭʩʬʥʣʢʤ ʭʩʰʤʫʬ ʲʩʢʤʬ ʥʰʧʬʶʤʹʫ ʸʡʣ ʬʹ ʥʴʥʱʡ ʭʢʥ
,ʭʩʰʩʩʠʸʺʮʠʬʭʤʩʫʠʩʮʹʣʠʺʲʩʩʱʡʤʩʤʤʦʭʢʹ,ʭʥʷʮʤ
ʤʧʥʰʮʡ ʥʠ ,ʭʤʬʹ ʤʣʥʡʲʡ ʥʠ ʭʩʷʥʱʲ ʭʤ ,ʭʩʰʫʥʮ ʠʬ ʭʤʥ
ʩʺʸʡʣʩʰʠ ,ʭʺʥʠʯʩʩʠʸʬʺʥʸʹʴʠʤʺʠ ʬʡʷʬʥʰʧʬʶʤʭʤʬʹ
ʭʥʷʮʤ ʬʹ ʭʩʩʹʠʸʤ ʭʩʬʥʣʢʤ ʭʩʰʤʫʤʮ ʣʧʠ ʭʲ ʺʩʹʩʠ
 ʯʩʩʠʸʬ ʧʩʬʶʤ ʢʩʹʤʬ ʧʩʬʶʤ ʠʥʤʹ ʩʬʹ ʸʦʥʲʤ  ʯʫʮ ʸʧʠʬ
ʭʤʹ ʺʮʶʮʥʶʮ ʣʥʠʮ ʤʶʥʡʷ ʹʩ ʺʴʱʥʰ ʤʶʥʡʷ ʨʩʸʱʤʬʥ
ʭʩʩʹʠʸ ʩʫʤ ʤʦʤ ʭʥʷʮʤ ʬʫ ʬʹ ʤʥʡʢʡ ʤʥʡʢʡ ʹʮʮ
ʭʲʸʡʣʮʩʰʠʹʥʬʩʠʫʸʡʣʥʺʥʠʥʰʬʸʮʠʰʭʹʭʢʥʭʺʰʩʧʡʮ
ʠʬ ʤʣʢʠʤ ʥʦʯʫʹ ʨʥʸʩʴʡ ʸʺʥʩ ʺʶʷ ʷʸ ʤʬʠʮ ʭʩʨʥʹʴʤ
ʤʫʫʹ ʭʩʢʤʥʰ ʤʩʴ ʬʲʹ ʤʸʥʺʤ ʭʤʬʹ ʤʰʥʮʠʤ ʤʦ ʤʣʢʠ
ʦʠʮʥ  ʥʫʥ ʥʫʥ ʲʶʴ ʬʡʩʷʥ ʢʤʰ ʪʫʥ ʬʩʬʠʤ ʭʲ ʤʹʲʮʤ ʤʩʤ
ʤʦ ʺʩʬʢʰʠʡʥ ,ʹʥʣʷ ʸʲʩʹʤʥ ,ʤʹʥʣʷ ʸʲʩʹʤ ʺʡʸʷʤ
ʭʠ ʸʩʫʮ ʯʩʩʠʸʮʤ ʭʩʬʩʮ ʤʦʩʠ ʩʥʬʺ ʤʦ ƐĂĐƌŝĨŝĐĞ ͕ŽĨĨĞƌŝŶŐ
ʺʩʬʢʰʠʡ ʨʥʤʸ ʠʥʤʹ ,ʩʬ ʭʢʸʺʹ ʤʦ ʦʠ ʥʦʤ ʤʴʹʡ ʠʬ
ʬʡʠ ʺʥʴʹ ʤʡʸʤ ʹʩ ʣʥʲ ʣʬʥʰ ʠʥʤʭʹʹʺʩʮʥʷʮʤʤʴʹʡʥ

ʬʫʮ ʸʺʥʩ ʩʺʥʠ ʠʩʬʴʤʹ ʭʩʸʡʣʤ ʣʧʠʹ ʣʩʢʤʬ ʡʩʩʧ ʩʰʠ
ʭʤʩʰʩʡ ʥʸʡʣʰ ʭʤʹ ʥʬʩʠʫ ʭʤʬʹ ʺʥʡʥʹʺʤ ʬʹ ʺʥʣʩʧʠʤ
ʭʥʩʷʤʬʹʹʸʥʹʡʹʸʹʥʮʥʤʹʮʤʦʹʠʦʥʸʡʣʰʠʬʬʡʠ
 ʭʬʥʫʬʥʩʰʥʰʩʡʬʥʯʨʷʬʥʬʥʣʢʬʳʺʥʹʮʠʥʤʹʭʤʬʹ
"ʤʦʤʭʥʷʮʬʭʺʲʢʤʤʮʬʥʺʥʠʩʺʬʠʹʹʣʧʠʬʫʹ  ,ʤʩʤʪʫʥ
ʤʮʥʹʣʥʷʮʣʥʠʮʣʥʠʮʣʥʠʮʭʥʷʮʤʦʩʫ ʭʩʸʮʥʠʭʬʥʫʦʠ
ʩʫ ʩʬ ʭʩʸʮʥʠ ʦʠ "ʤʦʤ ʭʥʷʮʤ ʬʹ ʺʣʧ ʥʩʮʤ ʤʹʥʣʷʤ
ʩʰʠ ʦʠʥ ʥʰʬʹ ʸʲʩʹʤ ʺʠ ʯʡʸʷ ʺʺʬ ʥʩʹʫʲ ʥʰʠʡ ʥʰʧʰʠ
ʬʫʮ ʤʦʤ ʸʲʩʹʤʺʠ ʯʡʸʷʬʺʺʬʭʩʠʡʭʺʠʤʮʬʥʬʠʥʹ
ʣʥʠʮ ʠʥʤ ʤʴ ʠʶʮʰʹ ʬʩʬʠʤ ʬʠʤ ʩʫ ʥʸʮʠ "ʭʩʸʡʣʤ
ʠʥʤ ʤʮʬ ʦʠʡʥʨ ʬʠʥʹ ʩʰʠ ʦʠʥ ʸʲʩʹʤ ʺʠʡʤʥʠ ʣʥʠʮ
ʺʥʰʥʹ ʺʥʩʶʠʩʸʠʥʥʡ ʩʴʬ ʣʧʠ ʬʫ ʦʠ "ʸʲʩʹʤ ʺʠ ʡʤʥʠ
ʸʥʴʩʱʹʩʹʠʥʤʯʥʸʷʩʲʤʬʡʠ ʤʰʹʮʺʶʷʣʧʠʬʫʸʮʥʬʫ
ʤʦʩʠʡ ʡʹʩʹ ,ʬʩʬʠ ʬʠ ʤʦʩʠ ʤʩʤʹ ʸʴʱʮʹ ʯʩʮʥʩ ʷʩʺʲ
ʤʦʩʠ ʥʡʩʡʱ ʥʰʡ ʭʩʨʩʮʸʨʤʥ ʭʩʬʮʰʤʹ ʣʲʥ ,ʸʲʩʡ ʺʥʣʣʥʡʺʤ
ʤʩʤʥ ʲʢʸʬ ʭʹʮ ʦʦ ʠʬ ʠʥʤʥ ʭʩʰʴʡ ʥʸʢʥ ʤʮʣʠ ʬʹ ʸʤ
ʤʦʩʠʤʺʩʤ"ʤʸʷʤʮʥʥʬʹʺʩʹʩʠʤʺʥʱʰʫʺʤʡ ,ʺʥʣʣʥʡʺʤʡ
ʭʹ ʡʹʥʩ ʤʦʤ ʬʩʬʠʤ ʺʠ ʤʠʥʸʥ ʪʸʣʡ ʺʸʡʥʲ ʤʺʩʩʤʹ ʤʸʴ
ʤʠʡʤʺʬʮʧʡʠʩʤʦʠʭʥʬʫʠʬʥʸʡʣʮʠʬʥʤʺʥʹʠʬʥʦʦʠʬʥ
ʡʬʧʤʬʫʺʠʤʬʩʹʮʤʺʩʩʤʥʥʬʹʹʠʸʤʬʲʮʥʩʬʲʮʤʣʮʲʰʥ
 ʤʬʹʤʥʥʶʮʤʤʩʤʤʦʥʥʺʥʠʤʰʩʦʮʤʺʩʩʤʪʫʥʥʬʹʤʴʤʪʥʺʬ
ʺʫʬʬ ʨʩʬʧʮʥ ʡʬʧ ʯʩʠʹ ʤʠʥʸ ʤʸʴʤ ʬʲʡ ,ʣʧʠ ʭʥʩ ʲʩʢʤ
ʭʥʠʺʴ ʤʠʥʸ ʠʥʤʥ ʤʩʸʧʠ ʡʷʥʲ ʪʬʥʤ ʤʡʩʱʤ ʤʮ ʺʥʠʸʬ
ʷʰʲʭʩʬʮʰʯʷʤʦʩʠʹʩ ,ʭʥʠʺʴʸʲʩʡʤʦʤʭʥʷʮʬʲʩʢʮʠʥʤʹ
ʤʬʩʧʺʮʥʤʦʬʲʮʺʣʮʲʰʠʩʤʥ,ʺʥʮʣʭʩʠʥʸʥʬʫʤʺʠʤʱʫʮʹ
ʺʠʤʠʸʠʥʤʤʦʤʭʩʬʮʰʯʷʤʬʲʤʬʹʡʬʧʤʬʫʺʠʠʩʶʥʤʬ
ʤʹʲʺʠʬʹʩʣʫ ʡʢʤ ʬʲ ʤʫʮʤʬ ʺʺʬ ʠʡʥ ʭʲʦʰʹʢʸʰʤʦ
ʬʲʤʫʮʤʺʠʯʺʰʠʥʤʦʥʦʬʤʧʩʬʶʤʠʩʤ ʸʺʥʩʭʬʥʲʬ ʤʦʺʠ
ʥʬ ʣʩʸʥʤʥ ʬʩʬʠʤ ʬʹ ʹʠʸʡ ʸʹʩ ʲʢʴ ʤʦʹ ʭʩʬʮʰ ʺʮʩʸʲ
ʡʠʥʫʥʭʣʡʦʥ ʤʫʩʺʧʥʬ ʲʸʷʰ ,ʸʲʩʹʤʭʲʸʹʡʤʬʹʤʫʩʺʧ
ʬʩʬʠʤ ʯʫʱʮ ʤʺʠʸ ʤʡʩʡʱʤʮ ʤʬʩʬʠ ʤʦʩʠ ʲʩʢʤ ʯʫʱʮʥ
ʤʹʠʸ ʺʥʸʲʹ ʬʫ ʺʠ ʤʧʬʩʢ ʣʩʮ ,ʡʠʥʫʥ ʡʠʥʣʥ ʲʥʶʴ ,ʤʦʤ
 ʯʧʬʥʴʫʤʸʥʹʺʫʤʧʰʮʫʤʦʺʠʥʬʤʰʺʰʥ
ʤʦʤ ʬʩʬʠʤʹ ʸʮʥʠ ʭʥʷʮʤ ʢʤʰʮ ʤʦʤ ʭʥʩʤ ʣʲʥ ʦʠʮʥ
ʺʸʥʮʺʥ ʸʲʩʹ ʥʬ ʠʩʡʮʹ ʣʧʠ ʬʫ ʬʹ ʸʲʩʹʤ ʺʠ ʤʶʥʸ
ʺʸʧʠʥʠʥʦʤʸʥʶʡʬʠʤʬʹʤʫʸʡʤʺʠʬʡʷʮʠʥʤʸʲʩʹʤ
ʡʬʺʥʬʠʹʮʸʡʣʬʫʥʩʬʥʧʮʺʥʲʥʹʩʥʭʩʮʲʰʮʥʤʸʥʹʺʬʹ
ʤʶʥʸ ʤʬʥʧʳʱʫʤʬʫ ʥʬ ʣʡʠʰ ʣʬʩʤʺʠ ʯʺʧʮʹʩʰʴʬ ʣʧʠ
ʱʰʫʰ ʠʥʤʹ ʲʢʸʡʥ ,ʭʹʬ ʲʩʢʮ ,ʤʦʤ ʬʩʬʠʤ ʬʠ ʪʬʥʤ ʥʤʹʮ
ʲʢʸʡʥ ʥʬʹ ʬʩʬʠʤ ʭʲ ʣʥʧʩʡ ʠʥʤʹ ʸʥʸʡ ʤʦʩʦʢʤ ʺʩʡʬ
ʺʠ ʣʩʢʤʬ ʬʩʧʺʮ ʣʩʮ ʠʥʤ ʦʠ ʸʴʱʤ ʩʰʴʬ ʣʸʥʩ ʠʥʤʹ
ʣʧʠ ʺʠ ʡʥʹʥ ʡʥʹ ʭʩʰʰʹʮʹ ʤʬʩʴʺ ʤʦʩʠ ʹʩ ʤʬʩʴʺʤ
400ʤʦʩʠʭʩʬʩʬʠʭʹʹʩʹʥʲʣʺʷʸʭʩʬʩʬʠʤʬʹʺʥʮʹʤ
ʩʫ ʬʬʫʡʸʠʺʠʠʬʩʰʠʹʺʥʸʥʶʭʲʭʩʰʥʹʮʥʭʩʰʥʹʭʩʬʩʬʠ
ʤʦ ʤʮʮʥ ʤʠʸʰ ʤʦ ʪʩʠ ʸʥʠʩʺʡ ʣʥʮʲʬ ʬʫʥʩ ʠʬ ʣʧʠ ʳʠ
 ʥʰʺʥʠʸʥʮʹʩ ʤʡʫʸʥʮ
ʤʦʫʡʭʩʬʩʧʺʮʭʤʤʦʤʲʢʸʬʭʩʱʰʫʰʭʤʹʲʢʸʡʭʤʬʡʠ
ʤʬʠ ʥʩʹʫʲ ʺʠʦʤ ʤʬʩʴʺʤ ʺʠ ʬʬʴʺʤʬ ʹʴʰ ʺʥʸʩʱʮ
ʭʩʣʥʤʤ ʬʫ ʹʩ ,ʺʮʩʩʥʱʮ ʺʫʮ ʭʤʹ ʸʸʡʺʮ ʭʤ ʭʩʸʴʱʮʹ
ʹʩ ʺʥʮʸ ʩʰʩʮ ʬʫ  ʹʩ ʺʥʺʫ ʹʩ ʭʬʶʠ ʯʩʮʥʩ ʷʩʺʲ ʢʤʰʮ ʤʦ
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ʤʦʤ ʩʣʥʤʤ ʸʲʩʹʤ ʩʮʬʥʲʤ ʷʥʹʡ ʹʸʣʰ ʷʸʹ ʤʮ ʬʱʬʥʱʮ ʸʩʫʮ ʠʥʤ ʺʩʮʥʷʮʤ ʤʴʹʡ ʣʮʥʬʮ ʠʥʤʹ ʬʬʢʡ ʯʮʢʸʥʺʮʤ
ʹʩʬʹ ʪʥʮʰ ʩʫʤ ʠʥʤ ʸʩʧʮʤ ʥʣʥʤʡ  ʣʥʲ ʤʮʥ ʺʥʩʤʬ ʪʴʤʰ ʲʣʥʩʠʥʤʦʠʯʩʩʸʥʡʬʲʺʥʴʹ 5-6ʸʩʫʮ ʯʮʢʸʥʺʮʤʬʡʠ ,ʡʨʩʤ
ʭʢ ʩʺʥʫʩʠ - ʩʫʤ ʸʲʩʹ ʭʢ ʸʧʠ ʭʥʷʮ ʬʫʮ ʺʩʹʩʮʧʥ  ʲʡʸʥ ʬʡʠʺʩʬʢʰʠʭʩʰʩʡʮʯʫʹʭʩʹʰʠʤʮʷʬʧʭʢʥʷʩʥʣʮʡʭʢʸʺʬ
ʬʫ ʤʰʤ ʭʩʩʢʥʬʥʰʫʨʤ ʭʩʲʶʮʠʤ ʭʢ ʺʥʮʫ ʬʹ ʺʥʸʹʴʠʤ ʺʩʮʥʷʮʤ ʤʴʹʡ ʸʡʣʬ ʥʶʸ ʭʤ ʯʡʸʷʤ ʬʹ ʤʦ ʠʹʥʰʡ
ʪʫʬ ʭʸʥʢ ʣʥʡʩʲʤʥ ʺʥʫʩʠʤʥ ʺʥʮʫʤʹ ʺʥʸʡʨʶʮʤ ʺʥʡʩʱʤ ʬʡʠ ,ʺʩʬʢʰʠʡ ʤʦ ʺʠ ʩʬ ʣʩʢʤʬ ʥʶʸ ʠʬ ʭʤʥ ,ʺʩʸʥʷʮʤ
ʲʩʢʮ ʠʥʤʭʹʮʦʠʥʭʬʥʲʡʭʩʷʥʥʹʤʬʫʬʲʩʢʮʤʦʤʸʲʩʹʤʹ ʦʠ ,ʺʩʬʢʰʠʬʺʩʮʥʷʮʤʤʴʹʤʮʩʬʭʢʸʺʮʤʩʤ ʯʮʢʸʥʺʮʤʹʫ
ʬʹʭʩʰʩʩʰʷʤʥʭʩʷʥʥʹʮʤʮʷʬʧʬʶʠʩʺʩʩʤʫʧʠʩʰʠ .ʵʸʠʬʫʬ
.ʥʰʸʮʠʹʤʮʤʦ ,ʯʫʯʫʯʫʹʠʸʤʭʲʤʫʫʭʺʥʠʤʠʥʸʤʺʠ
ʤʺʠ ʦʠ ʠʥʶʩʩʤ ʬʹ ʺʥʶʸʠʤ ʬʹ ʤʮʩʹʸʡʥ ʥʣʥʤʡ ʸʲʩʹ
ʭʩʠʶʩʩʮ ʭʮʶʲʡ ʭʤʹ ʺʥʶʸʠʬ ʭʩʠʶʩʩʮ ʭʤ ʤʠʥʸ ʥʸʶʥʰʭʩʴʱʥʰʭʩʸʡʣʬʡʠʤʹʲʮʤʬʹʺʥʣʥʷʰʤʤʦʥʩʹʫʲ
ʭʩʸʮʥʠʹ ʺʥʶʸʠ ʩʰʩʮ ʬʫʬʺʥʶʸʠ ʬʩʦʸʡʬʥ ʤʰʩʠʸʷʥʠʬ ʭʤ ʤʮ ʭʩʰʨʷʤ ʭʩʣʬʩʤ ʬʫ ʺʠ ʥʰʩʠʸ ʥʦʤ ʤʩʩʬʲʤ ʪʹʮʡ
ʩʰʠʤʮʩʹʸʡʩʥʶʮʬʠʸʹʩʭʢʸʲʩʹʤʬʹʸʥʷʮʤʭʹʮʤʠ ʬʥʫʩ ʠʥʤ ʤʮ ʹʷʡʮ ʠʬ ʣʥʲ ʯʨʷ ʣʬʩ "ʭʩʹʷʡʮ ʥʩʹʫʲ
͊ʬʠʸʹʩ -ʭʩʩʮʹʥʮʥʹʺʥʮʹʺʥʮʹʤʮʩʹʸʡʤʠʥʸ ʺʠʬʩʬʠʬʯʡʸʷʬ ʦʥʦʢʬʢʤʰʮ ʥʤʹʦʩʠʭʤʬʹʩʬʡʠ"ʹʷʡʬ
ʭʩʹʣʥʧ 11 ʬʩʢ ʯʩʡ ʭʩʣʬʩʹ ʸʸʡʺʮ .ʭʩʣʬʩʤ ʬʹ ʸʲʩʹʤ
ʸʲʩʹʤʺʠʯʡʸʷʬʦʥʦʢʬʭʩʡʩʩʧ 5ʬʩʢʣʲ
ʣʥʲ ʭʰʹʩʹ ʯʥʩʫʹ ʩʬ ʸʮʠʰ ʦʲ ʬʹ ʤʦʤ ʭʥʷʮʤʮ ʩʺʠʶʩʹʫ
ʣʥʲʬ ʤʫʥʸʠ ʤʱʩʨʡ ʲʩʢʤʬ ʩʰʮʮ ʥʹʷʡ ʤʦʩʦʢ ʭʲ ʭʩʬʴʮʨ
ʩʺʩʩʤ ʤʦʩʦʢ ʭʤʡ ʹʩʹ ʭʩʬʴʮʨʤ ʸʠʹʮ ʬʥʣʢ ʬʴʮʨ ʤʦʩʠ 11 ʬʩʢʮʹ ʸʮʠʥ ʤʦ ʺʠ ʩʬ ʹʸʩʴʹ ʬʥʣʢ ʦʲ ʯʤʫ ʤʩʤ
ʥʰʩʰʹʥʰʱʨʱʥʨʮʬʲʩʺʩʬʲʤʸʩʸʡʩʬʤʩʤʠʬʬʡʠʲʡʹʸʡʫ ʸʲʩʹʤ ʺʠ ʭʩʰʺʥʰʥ ʥʺʥʠ ʭʩʧʬʢʮ ʣʬʩ ʬʫ ʤʠʬʤʥ ʭʩʹʣʥʧ
ʥʺʥʠʥ ʯʫʭʢʥʦʤʤʸʦʤʣʥʡʲʤ ʺʩʡʬʭʥʷʮʬʥʰʲʢʤʩʰʠʥʸʦʥʲʤ "ʤʮʬ ʤʦʥ ʯʣʰʥʮ ʠʸʷʰʹ ʹʥʣʷ ʯʡʸʷʫ ʬʩʬʠʬ ʥʬʹ
ʺʥʧʴ ʬʣʥʢʸʣʱʡʭʹʭʩʩʷʺʤ ʤʦʤʭʥʷʮʡʭʩʩʷʺʤʹʸʡʣʤ ʸʲʩʹʤʥʥʬʹ ʧʥʮʤʬʹʺʩʴʥʱʤʺʥʧʺʴʺʤʤʩʰʴʬʹ ʭʩʸʮʥʠ
ʺʥʮʩʬʹʬ ʧʺʴʺʤʬ ʥʬʹ ʺʥʸʹʴʠʤ ʬʲ ʤʱʫʮ ʭʶʲʡ
ʭʠ ʭʩʲʩʢʮ ʺʥʰʥʲ ʬʹ ʯʩʩʰʲ ʸʺʥʩ ʤʦ ʤʴ -ʩʬ ʥʸʮʠʥ ʭʩʹʰʠ
ʭʩ
ʬʥʫʩ ʭʩʬʩʬʠʤ ʦʠ ʸʲʩʹʤ ʺʠ ʯʡʸʷʬ ʡʩʸʷʮ ʤʺʠʹʫʥ
ʬʫ ʥʩʤ ʷʥʩʣʡ ʦʠ ʭʩʩʲʥʡʹ ʣʥʲ ʥʠ ʭʩʩʲʥʡʹ ʩʰʴʬ ʠʡ ʺʩʩʤ
ʢʤʰʮʤ
ʬʹ ʱʩʱʡʤ ʤʦ ʥʬʹ ʧʥʮʤ ʺʠ ʭʩʬʹʤʬ ʥʬ ʸʥʦʲʬ
ʤʩʤʭʢʬʡʠʺʥʧʴʹʩʥʩʹʫʲʥʱʰʫʤʬʬʫʥʩʺʩʩʤʠʬʥʭʩʰʥʮʤʤ
ʯʮʦʤʬʫ ʭʩʹʥʲʭʤ ʠʬʠʣʥʠʮʯʨʷʬʩʢʡʭʩʹʥʲʠʬʹʤʬʠʫʹʩʤʦʤ
.ʸʢʥʡʮʸʺʥʩʬʩʢʡ
ʸʺʥʩ ʥʰʧʬʶʤ ʤʮʹʥ ʤʦʩʦʢ ʺʩʡʬ ʥʰʱʰʫʰ ʸʡʣ ʥʺʥʠ ʭʹ ʭʢʥ
ʺʥʩʥʮʫ
ʬʬʫʥʹʮ ʺʥʧʴ ʩʫ ʭʩʹʰʠʤ ʺʠʥ ʭʩʦʦʥʢʤ ʺʠ ʯʩʩʠʸʬ ʺʥʬʷʡ
ʹʮʮ ʺʥʡʥʹʺ ʭʺʥʠ ʥʰʬ ʸʮʠʰ ʸʡʣ ʥʺʥʠʥ ʭʩʸʮʥʹ ʺʥʧʴʥ
ʸʥʡʲ ʸʺʥʩʡ ʣʡʥʫʮʤʥ ʡʥʹʧʤ ʯʡʸʷ ʠʥʤ ʭʩʦʦʥʢʹ ʸʲʩʹʤʹ ʺʥʲʩʢʮʸʴʫʡʹʭʩʹʰʤʬʫ ʭʫʬʹʸʴʫʡ ʥʣʩʢʺ ʭʺʥʠ ʩʺʬʠʹ
"ʯʤʬʹʸʲʩʹʤʺʠʺʥʡʩʸʷʮʯʤʹʤʦʤʡʶʮʬ
ʷʸʥ ʪʠ ʭʧʩʬʢʮ ʭʥʷʮʤ ʩʡʹʥʺ ʬʫʥ ʸʲʩʹ ʡʤʥʠʹ ʬʩʬʠʤ
 ʹʣʷʮʡ
ʺʠ ʸʺʱʹ ʣʧʠ ʯʩʠ ʭʬʥʫ ʭʲʴ ʣʥʲ ʭʬʥʫ -ʷʬʧʥ ʣʧ
ʤʦʺʠʥʹʲʥʰʬʹʸʴʫʡʭʩʹʰʤʬʫʥʸʮʠʭʬʥʫʥʦʤʤʣʡʥʲʤ
ʤʦʺʠ ʥʹʲʩʥ ʤʦʺʠ ʥʹʲʺʸʮʥʠ ʺʠʦ ʤʮʤʦʺʠ ʥʹʲʩʥ
ʩʺʬʠʹ
ʤʮʢʥʣʬʺʧʠʭʲʴʷʸʤʦʺʠʺʥʹʥʲʠʬʹʭʩʹʰʹʩ - ʥʸʮʠ
ʤʦʩʠ ʤʹʷʡ ʥʠ ʤʲʥʹʩ ʤʦʩʠ ʤʬʡʷ ʤʸʶ ʤʬ ʤʩʤ ʤʹʠ
ʸʲʩʹʤ ʬʣʢ ʤʬʹ ʸʲʩʹʤ ʺʠ ʯʡʸʷ ʤʰʺʰ ʤʫʬʤ ʤʲʥʹʩ
ʸʹʲ ʥʴʬʧ ʭʩʰʹ ʹʮʧ ʥʸʡʲ ʭʩʰʹ ʹʮʧ ʭʲʴ ʣʥʲ
ʤʦʫ ʥʤʹʮ ʯʺʧ ʯʩʠ ʯʺʧʺʤʬ ʤʶʥʸ ʤʣʬʩʤ ʭʥʠʺʴʭʩʰʹ
ʭʩʸʴʱʮʬ ʸʥʦʧʰ ʥʩʹʫʲ ʺʸʮʥʠ ʺʠʦ ʺʸʴʱʮ ʭʲʴ ʣʥʲ
ʭʲ ʭʩʹʰ ʣʸʠʩʬʩʮ ʩʶʧ ʥʣʥʤʡ ʭʩʣʰʩʤ ʣʸʠʩʬʩʮ ʥʰʸʮʠ
ʬʫʬʲʥʣʥʤʮʺʥʠʶʥʩʺʥʠʴʣʸʠʩʬʩʮʩʶʧʹʠʦʪʥʸʠʸʲʩʹ
ʤʮʫ ʣʥʲʺʧʠʭʲʴ ʠʬ ʺʥʸʴʺʱʮʹ ʭʩʹʰʤ ʥʩʹʫʲʥ ʤʹʩʠ
ʭʩʣʬʩʤʥ ʤʦʤ ʸʥʡʶʮʤ ʺʠ ʭʩʰʩʡʮ ʭʺʠ ʭʤʩʩʧʡ ʭʩʮʲʴ
ʹʮʧ ʬʩʢʡ ʭʩʸʴʺʱʮʹ ʭʤʬʹ ʪʥʸʠʤ ʸʲʩʹʤ ʭʲ ʭʩʰʨʷʤ
.ʤʴʩʥ ʯʩʣʲʪʸʯʩʩʣʲʠʥʤʸʲʩʹʤʹ
ʸʲʩʹʤʹʲʣʺʷʸʸʩʮʠʩʬʸʮʠʰʥʩʺʬʠʹʹʺʥʬʠʹʣʥʲʦʠʥ
ʸʲʩʹ ʳʩʣʲʮ ʤʩʤʹ ʣʧʠ ʯʩʠ ʭʬʥʲʡ ʧʡʥʹʮ ʩʫʤ  ʠʥʤ ʩʣʥʤʤ
,ʣʥʡʩʲʬʯʺʩʰʩʫʤʥʣʩʮʲʩʫʤʠʥʤʤʦʤʸʲʩʹʤʩʫʸʧʠʭʥʷʮʮ
ʸʲʩʹʤʦʠʩʮʬʥʲʤʧʥʺʩʴʤʥʭʩʩʢʥʬʥʰʫʨʤʭʩʲʶʮʠʤʭʲʥʩʹʫʲʥ
ʭʩʧʷʥʬ ʷʸ ʦʠ ʤʤʫ ʭʥʧ ʥʠ ʸʥʧʹ ʥʬʥʫʫ ʥʡʥʸ ʠʥʤʹ ʩʣʥʤʤ
,ʪʸ ,ʩʰʩʣʰʥʬʡ ,ʡʥʤʶ ʭʥʠʺʴ ʤʩʤʰ ʠʥʤ ʭʹʥ ʤʣʡʲʮʬ ʥʺʥʠ
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ywhhq`chhf`dwchfdcb`qcbmkdbohccybkyhmd_koh`yhfmdm M.A. PHD wh_oc yo_xwb
ldawyk yhfmdm dbohcc yb kq lhwsp c`wc c`yj lx ckx cwhhwvc ldhc bqd hgsdwhg kx ksmgc
lojxm ± lhxdbvc chkhmhcc ymadbjyhkao_` lh`wlhwspcw`hf yhkao_k khmg ysxmlhwsp
 dbdckqdyqsxcdhmkdqcw`xmc cvhyqyhbdccmjfkxlhbcdbohcclhkhk_ckx
 xbwsdwbo_hgsdwhg akdvSPW`pvhmdodv_yvkfmx_wdyhwdpsdwskocwbnjdmj djd
kocwh_owbclq`cw_`lhwvdfdjwqxkhhmh_`ygwdsmyd`yjycmlhgdghulclh_`clhqgvc
aohwdpodgc ihkcy hwdf_m dbohcc hxo_ kx coddjc h`ak ydgwdsm ydk_x khhmh_` ck_xo wbc
cba_c w`b` wh_o wbc ck_xo nj dmj dbdc h`fw` lhksmgc kj` cxqox wqhxc fdkha d_ idyhf
 dbdc`wqhxcfdkhayd`hpmyf_kqybmkmcympwdsmc
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 ʨʩʸʷʱʰʱʡ ʱʮʠʷʥʬʱʤʧʮʥʮʸʠʥʺʡʩʰʺʩʫʩʦʤʣʥʺʨʩʱʸʡʰʥʠʤʰʥʸʧʠʬʺʥʰʥʸʧʠʤʭʩʰʹʤ 32ʪʹʮʡʩʺʣʡʲ

"ʤʸʥʥʱʨʷʰʥʣʸʥʬʬʸʲʩʹʭʩʡʩʸʷʮ ʭʺʠʲʥʣʮ
ʺʥʢʸʣʤʺʲʡʸʠʮʤʰʥʸʧʠʤ ŬĂůŝǇƵŐʭʩʤʬʠʠʥʤʤʸʥʥʱʨʷʰʥ
ʭʩʸʷʮʤʡʸʤʹʩʹʧʩʫʥʤʬʩʣʫ
 ʺʥʡʩʩʧʺʤʺʥʡʸʺʯʧʬʴʫʭʩʬʩʬʠʤʺʥʧʫʥʰʡʸʲʩʹʺʡʸʷʤʭʤʩʰʩʡ
 ʥʹʠʸʺʠʳʥʫʬʪʩʸʶʭʩʤʬʠʩʰʴʡʣʧʠʬʫʹʸʮʥʠʤʦ
 ʤʨʸʧʬʹʷʬʧʫʥʹʠʸʧʥʬʩʢʭʩʹʰʠʭʩʸʮʥʠʤʢʥʹʥʤʹʩʮʭʠʯʫʭʢ
 .ʺʥʸʩʡʲʥʹʲʹʭʩʡʹʥʧʭʤʩʫʸʲʩʹʭʩʡʩʸʷʮʭʩʹʰʠʦʠ
 ʥʰʺʥʩʫʥʰʠʺʠʣʩʸʥʮʭʢʥʥʰʺʣʩʢʱʤʠʸʮʤʦ

"ʺʩʸʷʩʲʤʥʺʸʥʶʺʠʶʮʰʹʤʴʩʠ ʤʸʥʥʱʨʷʰʥʬʩʬʠʤ ʹʣʷʮʸʥʷʩʡʩʰʴʬʩʨʡʮʣʴ ʹʣʷʮʡʭʩʸʥʷʩʡʬʤʡʩʱʤʩʤʮ
ʤʥʠʡʥʥʣʤʩʸ ʶʠʤʥʠʡʥʥʣʥʸʨʩʴʤʥʠʡʥʥʣʥʸʨʮʱʣʥʸʴʱʠ
ʠʡʠʫʧʠʥʠʮʠʭʣʥʷʪʸʥʮʣʡʫʪʩʡʠʣʡʫʪʮʠʣʡʫ -ʸʮʥʬʫ
ʩʮʥʥʱʤʬʴʥʢʥʰʥʤʮʤʡʩʨʱ-ʩʰʩʮʷʥʸʥʬʥʱʡʩʰʩʸʱʩʨʡʮʣʴʭʸʤʨʩʱ
 ʠʮʠʬʭʩʣʢʥʱʭʣʥʷʹʭʩʠʥʸʥʰʧʰʠʦʠ
 ʺʥʬʩʴʺʭʩʡʩʸʷʮʥʰʧʰʠʥʩʨʡʮʣʴʹʣʷʮʭʣʥʷʭʩʸʷʡʮʤʦʬʲʱʱʡʺʤʡʦʠ
ʯʩʮʠʮʤʩʫʸʶʺʠʺʠʬʮʬʥʰʸʥʡʲʡʤʸʥʥʱʨʷʰʥʮʹʷʡʺʠʩʤ
ʸʥʥʠʸʠʱʤʮʣʠʴʸʥʰ ʶʩʸʩʨʡʥʦʤ ʹʣʷʮʤʺʠʥʰʬʹʩ
 ʸʲʩʹʭʩʡʩʸʷʮʦʠʥʩʨʡʮʣʴʹʣʷʮʭʩʸʷʡʮʥʰʧʰʠʭʣʥʷʦʠ
.ʤʸʥʥʱʨʷʰʥ ʹʣʷʮʺʠʭʩʸʷʡʮʥ

"ʧʥʬʩʢʤʺʲʡʤʣʰʩʡʥʢʭʩʸʮʥʠ ʭʺʠʲʥʣʮ
 ʠʩʤʤʡʩʱʤʭʱʸʥʴʮʤʹʲʰʤʣʰʩʡʥʢʭʹʤʺʥʮʹʤʡʸʤʹʩʬʩʬʠʬ
 ʯʣʲʯʢʢʩʹʩʤʣʰʩʡʥʢʸʮʠʩʹʩʮʯʫʬʯʣʲʯʢʥʹʥʸʩʴʤʣʰʩʡʥʢ
 ,ʯʣʲʯʢʢʩʹʩʤʣʰʩʡʥʢʭʹʡʬʬʴʺʩʹʩʮ
 ʺʥʮʹʸʠʹʮʸʺʥʩʥʺʥʠʭʬʷʣʬʵʬʮʥʮʩʫʤʤʦʥ
 ʩʺʴʥʸʩʨʡʭʥʷʮʬʫʡʡʩʸʷʤʬʭʩʬʥʫʩʥʰʧʰʠ
  ʸʲʩʹʺʡʸʷʤʭʥʷʮ ʤʨʠʷʯʠʩʬʠʷ
 ʤʨʠʷʯʠʩʬʠʷʡʭʥʷʮʬʫʡʭʩʬʩʬʠʺʥʸʥʶʺʥʠʸʬʭʩʬʥʫʩʥʰʧʰʠʥ
 ʭʩʡʩʸʷʮʥʰʧʰʠʯʫʩʤʬʣʡʤʭʥʹʯʩʠʥʤʸʥʶʤʺʥʠʤʦʹʪʫ
 ʥʰʺʥʬʴʺʺʠʭʩʡʩʸʷʮʥʰʧʰʠʤʣʰʩʡʥʢʺʸʩʮʠʩʲʷʸ ʤʣʩʢʱ ʤ ʢʥʴʭʩʹʥʲʠʬʭʤʹʤʦʯʠʫʬʣʡʤʤʬʫ
ʹʸʠʰʭʩʠʤʩʱʨʠʷʰʥʥʮʠʰʭʥʠ
.100ʮʤʬʲʮʬʹʩʺʥʣʡʥʲʭʩʹʰʷʸʭʩʣʡʥʲ 600 700ʥ ʺʧʬʢʺʺʥʮʥʷʮ ʤʨʠʷʯʠʩʬʠʷ 16ʹʩ
ʺʥʠʴʤʺʥʸʡʧʬʥʺʥʠʬʩʡʥʰʹʣʲʥʺʥʠʭʩʰʱʫʠʮʥʭʩʷʹʡʥʺʥʠʭʩʠʬʮʮʥʰʧʰʠʸʲʩʹʤʺʠʥʰʬʹʩʹʩʸʧʠ
ʯʡʬʸʲʩʹʭʩʣʩʸʴʮʥʰʧʰʠʯʫʥʮʫʣʧʠʷʹʡ5ʮʺʥʧʴʥ10 1515 3030ʬʲʮʺʥʶʥʡʷʹʹʬʥʺʥʠʭʩʷʬʧʮʥʰʧʰʠ

?ʭʥʷʮʷʩʴʱʮʯʩʠʹʭʥʹʮʤʦʭʠʤ ?ʥʮʶʲʹʣʷʮʡʭʩʧʬʢʮʭʫʰʩʠʲʥʣʮʬʩʬʠʬʧʬʢʬʠʥʤʯʩʰʲʤʭʠ
 .ʧʰʭʩʰʩʮʠʮʬʤʩʤʩʹʭʩʶʥʸʥʰʧʰʠʤʮʥʩʠʺʥʴʩʴʶʬʬʢʡʪʠʥʮʶʲʹʣʷʮʡʥʬʠʤʭʩʺʥʸʩʹʤʬʫʺʠʥʰʬʥʩʤʸʡʲʡ
 ʬʫʤʬʩʨʸʣʰʨʱʭʥʷʮʺʥʹʲʬʥʰʨʬʧʤ ʥʰʩʸʴʱ ʡʡʥʺʫʬʭʠʺʤʡʯʫʭʢʥ
 ʣʡʥʫʮʠʬʥʰʩʠʭʢʥʷʧʤʣʢʰʠʬʤʦʹʪʫ

"ʸʲʩʹʤʺʠʧʷʬʬʩʬʠʤʹʡʹʧʩʩʹʩʣʫʥʣʰʩʤʡʸʲʩʹʤʺʥʩʤʬʪʩʸʶʯʮʦʪʸʥʠʤʮʫ
ʸʹʠʣʲʬʩʬʠʬʡʸʷʥʩʤʦ ʤʸʷʥʤʥʣʥʡʫʤʡʸʤʡʭʩʱʧʩʩʺʮʥʰʧʰʠʸʹʠʫ ʬʡʠʧʷʥʬʤʦʯʮʦʤʮʫʺʥʠʣʥʥʡʭʩʲʣʥʩʥʰʰʩʠ
 ʥʡʤʰʥʮʠʤʺʠʥʣʡʠʩʭʩʹʰʠʸʹʠʣʲʥʭʩʩʧʬʡʺʩʸʥʶʩʬʫ

~~  

°ÅÆ

 "ʫʧʠʭʹʬʪʬʥʤʸʲʩʹʤʲʥʣʮ"ʩʣʰʥʤʤʬʫʩʮʥʤʮ
"ʸʲʩʹʤʭʲʭʩʹʥʲʭʤʤʮʥʬʹʸʲʩʹʤʺʡʸʷʤʩʡʢʬʺʥʷʴʱʹʩ ʠʬʫʬ
"ʬʩʬʠʬʡʸʷʥʮʤʦʭʠʤ
ʺʩʡʮʥʴʤʸʩʫʮʡʥʺʥʠʭʩʸʫʥʮʥ ,ʥʫʸʥʠʩʴʬʡʸʷʥʮʸʲʩʹʭʩʷʬʧʮʥʰʧʰʠ
ʭʩʰʥʩʬʮʩʴʬʠ ʺʥʮʬʹʮʥʥʺʥʠʺʥʰʥʷʺʥʸʡʧʤʡʸʤ
ʤʬʮʥʸʩʨʸʶʥʠʡʸʮʹʰʤʦʤʭʥʫʱʤʥ
 ʷʦʧʤʦʡʭʩʰʩʮʠʮʥʰʧʰʠʬʩʬʠʬʪʩʩʹʤʩʤʩʯʠʫʡʸʷʥʩʹʤʮʬʫ!ʥʢʠʣʺʬʠʦʠ

 ?ʩʹʠʸʤʹʣʷʮʡʬʥʣʢʤʬʩʬʠʬʭʩʤʦʺʧʬʢʺʤʺʥʮʬʥʠʡʭʩʬʩʬʠʤʥʺʥʸʥʶʤʭʠʤ
 !ʤʸʥʶʤʺʥʠʭʥʷʮʬʫʡʸʡʣʥʺʥʠʠʥʤʤʸʥʥʱʨʷʰʥʬʩʬʠʤ
 "ʭʤʡʩʥʰʩʹʭʥʹʯʩʠʥʭʥʷʮʬʫʡʸʡʣʥʺʥʠʭʤʤʸʥʶʥʠʬʩʬʠʥʠʬʱʴʬʫ"('ʭʤʩʸʴʱ'ʮʭʬʷʣʮ
 ʥʰʺʬʠʹʮʠʬʮʩʬʩʬʠʤʹʩʣʫʠʩʤʸʲʩʹʭʩʡʩʸʷʮʥʰʧʰʠʲʥʣʮʤʡʩʱʤ

 dd  ~~
 ?ʤʸʥʥʱʨʷʰʥʬʩʬʠʤʬʹʤʸʥʶʬʭʸʲʹʺʠʭʩʡʩʸʷʮʭʩʹʰʠʹʤʡʩʱʤʩʤʮ
ʭʩʹʣʧ 6ʪʹʮʡʯʠʫʥʸʠʹʰʭʤʩʨʡʮʣʴʥʤʸʥʥʱʨʷʰʥʩʸʱʬʹʤʰʥʺʧʤʩʸʧʠ
ʭʠʰʠʸʥʴʭʠʩʨʠʤʠʮʤʬʠ ʶʤʨʠʷʰʥʡʡʥʺʫʹʥʮʫ ,ʬʢʸʡʤʬʮʥʸʩʨʬ ʪʬʤʠʥʤʥ
 ʬʩʬʠʬʥʺʥʠʭʩʡʩʸʷʮʥʰʧʰʠʹʫʥʥʰʬʹʺʥʸʩʡʲʤʺʠʷʩʦʧʮʸʲʩʹʹʯʥʩʫʮ
 ʥʰʩʺʥʬʠʹʮʺʠʠʬʮʩʥʥʰʬʹʺʥʸʩʡʲʤʺʠʬʡʷʩʬʩʬʠ
 ʺʥʸʩʡʲʸʩʱʤʬʬʥʫʩʸʲʩʹʤʷʸʭʩʩʬʢʸʤʺʥʴʫʣʲʥʹʠʸʤʮ
 ʬʩʬʠʬʸʲʩʹʭʩʡʩʸʷʮʥʰʧʰʠʹʤʡʩʱʤʥʦ
ʺʥʸʩʡʲʸʩʱʮʸʩʱʮʥʹʥʸʩʴ "ʠʤʠʨʠʷ"ʺʥʸʩʡʲʹʥʸʩʴ"ʭʥ"
ʥʰʬʹʳʥʢʤʬʫʮʺʥʸʩʡʲʸʩʱʩʠʥʤʦʠ

 ʥʰʺʶʸʲʤʥʥʰʺʡʤʠʭʩʠʸʮʥʰʧʰʠʸʲʩʹʤʺʡʸʷʤʩʲ

 ~
 "ʤʬʠʹʮʥʦʩʠʪʬʹʩʭʠʤ"ʩʺʴʥʸʩʨʡʸʷʡʬʪʺʥʠʠʩʡʤʤʮ
ʭʩʮʲʴ 3ʯʠʫʬʭʩʠʡʥʰʧʰʠʤʰʹʬʫ
ʬʤʷʺʥʧʴʹʩʩʫʸʤʮʤʹʲʰʫʢʸʥʷʩʡʤ
 ʬʬʢʡʤʰʹʬʫ ʺʡʥʸʷʺ ʥʬʥʴʥʣʥʮʭʩʡʩʸʷʮʥʰʧʰʠ
 ʭʩʰʥʮʣʷʺʥʸʥʣʩʸʥʣʮ ʥʰʬʹʤʧʴʹʮʤʬʹʭʩʤʬʠʤʤʦʤʸʥʥʱʨʷʰʥʹ

 ~
 "ʤʬʠʹʮʥʦʩʠʪʬʹʩʭʠʤ"ʩʺʴʥʸʩʨʡʸʷʡʬʪʺʥʠʠʩʡʤʤʮ
ʸʷʡʠʹʤʺʩʤʩʺʬʠʹʮʦʠ ʭʥʩʤʯʥʹʠʸʤʥʰʷʥʰʩʺʥʰʬʣʬʥʰ
ʤʬʩʢʸʤʣʩʬʥʺʡʥʠʯʡʤʩʤʩʤʦ ʭʠʥ
ʯʠʤʣʸʥʤʹʸʠʤʥʬʥʰʠʸʷʥʡʨʩʤʪʬʤʬʫʤʦʠ
( ʥʫʥʡʤʦʳʱʫʡʷʥʰʩʺʤʺʠʭʩʬʷʥʹ ʭʸʤʠʡʤʬʥʨʤʹʲʰʥʰʧʰʠʦʠ
 ʯʠʫʭʲʴʬʫʸʲʩʹʭʩʡʩʸʷʮʥʰʧʰʠʥ,ʯʠʫʺʥʬʴʺʭʩʡʩʸʷʮʥʩʤʩʺʥʡʠ.ʬʢʸʡʤʫʩʬʤʩʲʭʩʤʬʠʬʭʩʡʩʸʷʮʥʰʧʰʠ
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https://en.wikipedia.org/wiki/Panchagavya .1
/http://www.walkthroughindia.com/wildlife/the-5-holy-animals-of-india .2
/https://theplanetd.com/karni-mata-temple-aka-the-rat-temple-of-rajasthan .3
http://www.news18.com/news/lifestyle/nag-panchami-2017-why-snakes-are-worshipped-in-india-1474389.html .4
http://www.abplive.in/india-news/know-the-5-patanjali-products-that-contain-cow-urine--267228 .5
/https://www.patanjaliayurved.net .6
/http://www.cowpathycare.com/about .7
https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Saudi_Arabia#Hinduism .8
https://en.wikipedia.org/wiki/Gomutra .9
https://en.wikipedia.org/wiki/Dalit .10
(https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice .11
/https://www.thestar.com.my/news/nation/2016/01/25/colourful-processions-mark-thaipusam-across-the-country .12
http://www.bbc.com/news/world-asia-26832115 .13
https://www.mychinmaya.org/index.php .14
/http://www.iskcon.org .15
https://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism_in_the_United_States .16
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2859734/The-Dubai-DON-T-want-tourists-Photos-desperate-conditions-endured-migrant-labourers- .17
forced-work-50C-heat-pittance.html
http://en.theoutlook.com.ua/article/6125/ghetto-of-the-world-hindu-district-of-singapore.html .18

,ęĐĕĤĠĝ ĖđĦĚ ĦĕĘĎĜČč ďđČĚ čđĥē ĤĚđē Ęĥ ĐĘđďĎ ĦđĚė ĦėĤĞĚĐ ĕďĕĘ ĞĕĎĐ ĝđĠďĘ ĝĤĔĜđģĐ ĦĤĕĝĚ ęĞ
.ęĕčĤ ęĕĕĤđģĚ ęĕėĚĝĚ ďđĞđ ĕĔĠđĤĕĔč ĘĠĚĔĐ ĕĘĐĜĚ ęĞ ĦđčĦėĦĐ ĖđĦĚđ
É²Ç´³¼³¸Ã°³¿´º½³È´À´Æ´Æ³´½ºÈ½½¼³¸¿¸Á°È´²Æ¾°ÇÆ´¿¸³ÇÁ¸È³ÈÇ´Ç°¾Ã´¯°¶º´½³µÇ½´¶°
´°È¾°ÇÆ¼È°»»ºÇÀ¶½´¿¸¯´±¯³
ÉºÇÁ½»³¸¿Ã°É¸»±¿¯°³µÇ½´¶»°Æ»¾É¸¿ÀÇ·¿´Æ»´À¸¿º³»´¼±ÇÉ»´¿ÆÃÀ³¯»¾½µ³ÇÀ´¶É½¶½








  ~
~



*







~~~


~~~
~
~~ 

~

 "~
 "~~
~~$& ~ 
 " ~
 "~
 "~ ~
 "~
 "~
 "~ ~
 "~~~~~

.~
.
.
.
.
.
.
.
.


 



20/5/2004

 


~  ~ ~
~~~~~

~~~~~~~
  2002/2003 ~
  ~ 31,3 1,4
 419~~~
 1114~~
~~~ 
 ~~~70%~ ~~
~~~~~~~




 90%~~~~~

~~~~~~
 
~ ~~~
 ~~~~ ~
~
 ~ ~~

~~
  
 ~~ ~

  
 
 ~~
   
 ~

 ~
~~21.05.04 ~
 ~~
~~70%~ ~ ~ .~
~~ ~~
 ~
 ~~ .
  ~2003~
~~ 2003~4000
 ~~~~500~
~ ~  .
 

 ~~~~~

 
  




25/5/2004

 


~~  
~~~~ ~~
~~~~~
~~~~~~~ ~


~ ~~~

~ ~~~ ~ ~
~ ~
~ ~~~
 r e mi h a i r ~~~
~ ~ ~~
~ 20%~~
~  ~ n o n r e mi h a i r ~
   ~~
~~ ~
~ n o n r e mi h a i r  70%~
 ~ ~~
~ 1500
 ~~ ~~~~
 ~~~ 200 -

~~
  



~~  

¶ÅÆ

 ~ ~~ 
«²³¥ª¤² ²±
¦¢©±¥«¢³¤±«§±§²¦²

¥ ³©²³©¢§¥±²¢®±±¤§¢±¢±«¢²¢¢§©²¦¢±²«±¤±²¢± ¢¢©¢±§¨¢
 ¤¦¢¢¦¢¢¦¥²¦¢©°² ±«¢²¨¡¢¯ ¥²³¢§¤

ĂĀĂāċýĉāăĖĄĂąþāėýćĆýĂĕďĆĖāėýāčĂĔāėýČĈĆāċāĉýĖ
²³
¢©¢§¥¤§¦¢¢§¥¤³²¢²¦¢²©§¦¢©³±©²¦¢²©§±«¢²¦¢¨³ ³¦¥«¦¢©¢±°§©°¢©
¦¥«± ª¬³³²«¥£¢¢²¥¨³¢«¦ª±§¥³³¥°¥² ¥£¥¥¢©¥¤¦¢°ª¦¢±
³²«¥
Ċā ĆĈ ĆėĂý ĊĆĕĔĖċ ýĉ ĊāĖ ĊėĂý ĔĂĀþĉ þĆĆĄ ĆčýĂ  ³ ¦¢²« ¦² ¦¢©¢±° ¦¢²©  ¦« °ª«³§ ¢©
£¥§¥¢©ĆýđĂĕĆýĕďĆĖĉĀýċāċĂĀĂĊĉĂďþþþĂėĎċĖĆėĂĈĆýĆĀĂāĕďĆĖĊĆýĆþċýĉĖĔĀĂþĆčýĊĆĉĂĀÿĊĆčĕĔĖ
³§¤©²¢¢©¢©¥± ²¯§¥§²°¢±¢±«¢² «¥²°¢¦«¢±¢³«¡¥¥¤¢¢©¦
¢³¦¢§±§¢¤»«§¬¡²±«¢²©°¥¦¢¢ ¢©©°¢©»¥¥¤«¯¥²©¡°
±¤§¢©¦¢±¥¢±¢¥¢§¥¥§²±³¢¢ ¢±°²±§¢§¥«±«¢²°²§°±¦¢²¤±¦¢¢
¢²°§§  ¥§¡ §¥±¢©°²±«¢²² § ¡³¢¥¥¤¢¥¢©¦¢¢¥¢¥²¢±¢±«¢²§
¥±«¢²±°§³³¥¢¤ ¢±²§²§¦¦§©°²¦¢¢§±¢° ¦±¢®§§²«¢©¥ «
 ¥²°¢¦«¦»¢¡²¢©¥²§§¢§¥±«¢²°±³³²«¥¥¤¢

āĖĆĕĀāėýýĉċĆĖĆýđĂĕĆýĕĂĄĖĕďĆĖĉĖāĉĂĀÿėĂċĈāčĆýĕĔĂýþĖĆĊýāāĉýĖ
ĆĀĕĄāĕĂþĆēāĉĖ
²³
°±©¢±°¢²¥¦¢ ¢¥¯§¥²¦¢² ²¢¢§°§¦±«¢²¥¢°² ¬ª¥±²¥©¢±°
±«¢²§¥¤³ ¢¯ ²¥² ³²«¥±²±«¢²¥¢°¥¤§±³¢¥¥¢°««¢§¦¢§«¥±«¢²¥¢°
 §§±°§¥¢³¤¢± ²±«¢²©¢±°²¢¨¢¡«§¤± ²±«¢²¥¢©¢©¥
¦¢§¥²§±¦¢ ±§¥¢±¢±«¢²¥«¦¦¥«¥¤¥ª©¢¢¥«³©¥±²²°²¥©¢±°¦
ĆĀĂāĕďĆĖāčĂĔāþĕāĄĆĂĂĕāĉāēĂĕĖĆċ§±¢ §³¢©¥¦¢±¤§¥¢°¥±¥¥¨¢¦¢©¢±°¥
ĐýĉČĆċýāĉĉĂĈĆýĉĆčýĉþýĆĉĖĊĆĄýĂċĈĂĀĂāþĊĆĕþĄĆĉĖĆ ±§§³©°¥¢¢ ¢©± ²±«¢²³©°¥¥¢²
ýĂāĖćĂđāĕďĆĖāăĖĀĆċāýĂĕĆčýĆĉýďĆÿċāăĕĖýĈĂĉđċąāċýĉāăĖĊĆďþĖčĊāāċĕþĊĆčĕĔĖĊĉĂĈĀĄý
 ĖĀĔċā ĉđċąāċýþăĂĄýāýċþ
±² ¨¢¤¥±«¢²¥¤¦ ¥²³²°²°³¦¢²¢±§ ªª §¢©²¨¢¤°¥  ¨¢¤¦¢©¢¤¢©²²¢±«²¥¤¥
³²°²°¥¤³¢±¥£¢±¯°±ª¥±²¢£±°©¢©²¨¢¤¥±«¢²¦°°²¢¦¥³°±ª¥
³¯°°°¯§©¦«±³¢³²°²°¢³¢ª¢©¢ª±«¢²©¢«§³²°²°¢±¢¢±«¢²² «¯¥
>±²¢°±³§°§±²±²¢¦£±«¢²¦¦¢°²§@¥²²°§§ §»£±«¢²

·ÅÆ

    ~~

ĕďĆĖāăĖĂýĆýĉĆăĕþĕďĆĖāăĉĆăĕþċþāĕýĉĂĉýĕĖĆĉďĆÿċĖĕďĆĖāĊýāāĉýĖ
þþĂėĎāĉĉĆĄėċĊĖċĂĉĆăĕþĉĂĀĂāċďĎčĖĆĀĂā
²³
ĉýĕĖĆ Ēĕýþ ĊĆĕĈĂċĂ ĂĀĂāþ ĊĆčĂĔĖ Ćĉ ĊĆĕċĂý ĊĆčýĂþĆ ýĉċ ėĂĕĆĀý ėĂĆĂċĈþ ĆĀĂā ĕďĆĖ þþĂėĎċ Ēĕýþ āđ Ċÿ
āþĕāďĆÿċĊÿvĊĉĂďāċĊĆĉýĕĖĆāĊĆčĂĔĖĕďĆĖāĕýĖĂĂĀĂāċĕĖĆďĆÿċĒĕýþĕďĆĖāċăĂĄýĀďėĂĄđĉ
¨¢ª¥§¦°«ª©±«¢²°±§¦¯«²¥¢±§©°²¢¥±²¢§¥ėþþĂėĎċėĉĀĉĖćĕĀþĉþývĂĀĂāċ
¥¢±¥¨¢ª§
ĕĂĎýĆĀĂāĕďĆĖĂĕċýĖĀĎĖėĆĕĄýĔĕĉĆăĕþþĕďĆĖČĆýĆĀĂāýĂāĆýĉĆăĕþāĕďĆĖāĉĈĐĂĆăāăĆýĉĆăĕþĕďĆĖ
ĆĀĂāāĊďđĆĀĂāāĕďĆĖĉĕĄýĊĖĊďđĉĈĊĆčýĂþĆāĊĆýēĂċĊĆĆėčĖāčĖĉĈćĈĂ ĆýĉĆăĕþĕďĆĖ ÿĖĂċāďėđĉĀĉĂč
ĂĀĂāċĉĈāĖĊĆčýĂþĆāĉĈĉĕĂĕþćĕĀāāăĉďČĈĂĆċýčąĆĆĂĊďđĂĆĉĂÿčĂċĊďđĂĆĀĂþċĔĊďđĂĆýĉĆăĕþýĂā
³ª°¢±«¢²¦¢±ª§²±¢©³±«¢²¥²°©«¥«§¢¨¢ª¢³¢¢²¤³ ¦«±¢ª«§²³
¥¢±¥±²¢¨¢ª§ ¥²³ª°³§¥¤¢¥©¢±¢¥¢±±«¢²³ª°¥«³¤²±¢©¢³«³¥³¥
ćĂđāĆĂĊĆċĉĖėĂďĂþĖăþăþĆĖĕďĆĖČýĂþĆ±¦¢¢¥²³§°§±²¥¥±²¢®±¥¦³ ¥²±¤¦²§
ĖĆÿčýĉāăĂāčąĔėĂċĈþĂĕĔĆĀĂýċýĂāĉþýĂĉĆĔāċĈýēċĆĆĖĂĔþĆĉĂývĆąčąĂýĆċĂĔċĕďĆĖýĂēċĉĉĆăĕþėý
ĔĎďāėýĕĂÿĎĆĂĐĎĈĀĆĎđĆĔĕāăĈČýĂþĆĎčăĆþėĂĖďĉĕĖđýĆýāĈĈĖĂđĆĄþĔĕďĆĔĖĆāĆÿĕčýĂČċăāċĈĂĉĉĈþ
ĂĀĂāþĊĆčĂĔĉĆăĕþĉĈ
£¤¥¥¤«¡¤¨¢²¨°¢±§³¦¢²«¡©³ ¢±§¥²¬ª©¢««¢±«¢²¥¦¢²«¥¢±¦¢
 ¢±¥±¡©§²±§ ¦²¢±§ ¤±¤§¢©¦§±«¢²³¦¢ ²§²¦¢±§ ¦¢²¢¦¥«¥¤¥³¦¢±¤§
¢¡²¢«

ĕďĆĖ ĉĖ āĉĂĀÿ ĆĈā ėĆčýĂēĆā ýĆā ČĆĎ āċĉ ăý ĆĀĂā āă þĂą ĆĈā ĕďĆĖā Ċý āĉýĖ
ĀþĂďċ
²³
ĔăĄāĕėĂĆþþĂąāĕďĆĖāāăĊĉĂďþĀĄýĕđĎċvĀþĂďċýĉĆċĉĂÿĕďĆĖāýĆēĂċĂĀĂā²³³³¢©«±¤³
¦²¢¤¨¢ª¥«ª©¢±«¢²±¨¤¥¢«¢¢ ²¡³ ±«¢²¦²¢¥ĔĂĖþĊĆĕĄėċĂĉČĆýĖĕėĂĆþ
ĀĄýĕđĎċýĆāĂĀĂāČĈĉ¢«±«²¢±«¢²³»³©°¥¢¤¦²¥¦¥«¥¤±«¢²¥¡¥¡¢¤¦¢«¢
āĖĆþĉĉČĈĂċĀþĂďċĕďĆĖýĂēĆĉĊĉĂďþĀĄýĕđĎċČĆĎĂĀþĂďċýĉĆċĉĂÿĕďĆĖýĂēĆĉĊĉĂďþ
±¢¤§¢©¦¥²§¨±«¢²¥¢«¨¢°ª¦¢²«¦²°±¥¢¤±¢§¦²«²¦¥«¥©¢§¢¨¢ª
±§²¤¢³³§±¥¡«§¤±²¢³¢©§¢©¢§¥¤¦¥¤³²¢©¦¢¥¦¢°ª¥¤¦¢©¢¥¤³
¢«¢¡²¢©¥
ýēĂĆýĂāĂ ėĆĉÿāĕĂēėēĔĖĆĕďĆĖĉ ĉĂÿĉÿþĂāĔĉĄāþĊÿĂĆþĂďþĊÿĆýđĂĕĆýĕďĆĖĉāċĂĀĆĈāýĂāĆĀĂāāĕďĆĖā
«³©¢§±²§¢©¢ª±«¢²¢§«±³¢³¯°¨¡ª¢°³©¢§§±«¢²ĔăĄĆĈāĂĖĆĖĔĀĆĈāĆďþąþ
¥ĂĀĂāċĉĈāāăvėĂċĂĔċĆčĆċĉĈĀĂďĂĆýĉĆăĕþĕďĆĖćĉĊĆĕċĂýĖāċĂ¦¥¤§¡³ ¢¤² ©«±³¢
ėýĉĂăĂĕĆĄċĂĕėĂĆþþĂąāýĂāĆĈĂėĂýĊĆčĂĔĖĀďĊĉĂďāĉĈþþþĂėĎċĂĀĂāĉĖĕďĆĖā³³ª§³¥°±¨¤²¢
ėĂĆĂčĄāĊĆĖĂďĄđĂčċāĕĆĄċā
² §¦¢«¯¡©§¢³¥¦¢¢¯§¢«¥¦¢²«»£±«¢²¢©¢ª±«¢²§¤°¢ª§¢³¤¢©¢²±«¢²
±«¢²¡¢¤ª±©¦¢©²£²§¥±°§§¢±³¢±²«©¦¢¢¢¯±¦«¦¢¯±²«¯¢
ėċýþăýĂĊĆąčċÿĆđāėýĎĂĕāĉĆĉþĕďĆĖĀþďĉĊĆĖĀĄĊĆĈĕĀĊĂĆāĖĆĖďĀė¢©¢²¦²«¢¯¢¥¢±§¥¢«¡

~~  

Ç

<ėĂýđāĉĂĉĈĆĖĕċýċþČĆĆďāý>ĉĉĈþāďĆþēāĂĀĂþĆďāėýėĂāăĉĕĖđýĆý
§¤§¢¦¢«¯¨¯§ ¢§¢« ¢§«¯¦¢²«¢©¢©¥¢±¢±«¢²¥³°³¦¢«¯± ²¢±«¢²
±¯°¨§°¢ §¥¦³²«¥§²°± ²±«¢²¥²«¯±¢¢±¢±«¢²«¯¥£³²«¥¥³°
³± £±¨¢¨¤¥± ²«¯¥§²°¢±¢±«¢²²«³¤± ²¯±²¢§±§¥¤«¯±¢§
āĉĂĀÿĕĂĄĖĕďĆĖĉāĖĆĕĀāĊĆĀĂāĆĉēýĆĈāĆďþāăþĖĆĆĀĂāĆāĕĂþĆēþąĕđþ ±§§¥¦ ± ²±«¢²³©°¥
ĕĆāþĕďĆĖĉāĖĆĕĀāċĕėĂĆāċĈĂāċĈĆđ
±²«°±²¢¢±¢±«¢²¥¢°§¥¤¥«¤± ²¢±¢±«¢²¨¢¡«§¤±¢¥¤¤±¢±¢±«¢²±§¤
ăþăþĆýĉĂĐĎĈėĂĖďĉĖđĄċĕĄĂĎĉĈĂĂĀĂāċýĆþāĉĊĆþĆĆĄĕĂĄĖĕďĆĖĉāĖĆĕĀāėýýĉċĉĆĀĈČĈĉĂ± ²¥¢°
vėĂĄđĉýĂāĆĀĂāāĕďĆĖāČĆĎþĂĂĀĂāþĊĆčĂĔĊĉĂĈČĈĉĂĕĂĈċĉĉĂĈĆýĉĐĂĎþĖĂāĖċĉďėĂďĖėĂýċ
ėĂĆđĂĎČĆýėĂĆĂċĈþĂĊčĂēĕċėėĉĊĆýþĊāĉđċąĉėėĉĉĆþĖþĕďĆĖĊĆĉĀÿċĂĀĂāþĔĕĆĈĊĉĂďþĕďĆĖāċ
²¢±¢§°±±°©²¦¢«¯¦¢©°¦¢± ±± ²³²«¥±²¢¢©¢©¥«¯§£¥«³
¢ª§«¢§±«¢²±²²³ ¢³±°¢²¥²°§ ¤¥¢°²¢¥¢°§¥¤¥«±¢¦¢«¯
ª©±¦¢²©¥ª±¥¯±¥¢©³¥¥¯±¥¢©¥±¯¢¢§§¨±¯¢¥¤«¢¢©

āýđāĉĖĕĆĄċāĆđĉĕďĆĖāĕĂĔċėýėĂāăĉĕĖđýĊýāāĉýĖ
²³
ĕďĆĖĂėĂýĉďĄĂĔĉāĉĖĐĂēĕđāĆđĉďþĔčėĂýđāĕĆĄċ¦¢¢¦±«¢²¥«±¦¢§¥²§²¦¢¢ ¢¦¢±¢¢±
ĉĉĈćĕĀþćĉĖĄĂĔĉāċýĆēĂāĉĄĆĉēėĖþĖĂĄāėýāċĈĆĂĉėĕĉĂĀþĕĖđýĂçþĕĂĈċĉĕĖđýĖċċ
āċĈĆđĊāċĊĆĄĔĂĉĂāþĕāĊĉĖĉĊĆčĈĂċĊĆĀĂāĆā
"§¥±±¢Ê»§³ ±«¢²²¨¤©¦¨¥¡±¤¢³¥²
ĉĈāĂ ç ¨ċ ėĂĄđþ ĕĂĈċĉĂ ĕĉĂĀ ¨ĉ ďĆÿāĉ ĕĖđýĂ ĕėĂĆþ ėĂĉĂă ėĂýđ ĂĀĂāþ ĊĆčĂĔ ĆĈ ¥ ²§§ ¢³¢©«
ĄĂĔĉāĐĂēĕđĆđĉĕēĂĆāĀĆþĕċĂĄĂċĈāăĕĆĄċĉĖČĆčďāĉĈ ĖĀĔċ  ĉđċą āċ
¥¥¢°³¦¢°¥ §§£±±«¢²¥¢°¥±¥¥«»²¢²¢³¤¢¢¤¦¥«±°¢¢¤¢±¢±«¢²
¨¢ĕĉĂĀāĉĂďĊĉĂďþāĕĔĆĆĈāāýđĉĈĖýēĂĆ±¥§±³¢¥¥«¨¢°ª¨¢ª¥ ¥²§«¥¤³
±¥¦¥«±³¢¡¤±±°¢³¢²§®±³¢©¨¤¦«ª©¤©§«§ª¤§
ĆýĀĂāĕĔĆĆĈāėĆďþąėĆýđĂĕĆývėĂþĆĖĆāĆčþĉĖćĕĂýþāýđĉþý²¢²³¤±¢¤±¥«¬¢ª©
ĆđĉĕĆĄċāĖĂďāĕþĄĉĈĐĎĈČĂċāČĂċāāĄĆĂĂĕċýĆāĉĂăþāăėýĕĂĈċėĊýĂĉĆđýăýĕĉĂĀ¨ĈėĆčýđĉýēĂĆ
āĉĖĊĖāĂėċĂĎĕđā
³¡±»±³¥«¦¥¤¥±°§¥¬ª¤±³¢¦¢ °¥£¤
ĒĕýþČýĈĕĈĂċĂĕĉĂĀ¨þĂĀĂāċāđĆĂāĕĔĆĆĈāāýđýĆþċĆčý¨¢ª¦¢²«±³¢¥¬ª¤³¦¤¥¢³±§
°¢¤³¢³±«²»¢©¢©¥¢©¢±°§¤°¢³¤¢²¢±«¢²©°³¨¢ª£¤«ç¨þ
«±©²¨³¡±¢¢«¥²«¢©³²«¢©§±¥«¥¢°¥«¦¥²§¢©²¢²
ĎčăĆþėĂĖďĉĕĖđýČĈĆāāėýĆĉĀĆÿėăýÊ±¤§¢©±¥¢¥¥«²¦«¯¢¢©¢«¡§¢±³¢
ėýĕþĖĂĀĂāĂĀĂāċĔĕāăĊĉĂďþĕďĆĖāĉĈąďċĈČĈĉĕĄýĊĂĔċþĕďĆĖāčĔĆĕĂċĄāăĆýăýĆĀĂāĕďĆĖþýĉĊý
āăvĕĄýĊĂĔċċāăĖćĉĊĆĕċĂýĊýĊÿĂĂĀĂāĊďĔĕĊĆĀþĂďĊĉĂĈĊĉĂďþĊĆĕĄýāėĂċĂĔċāĉĈėýĕÿĎĂĀĂāĔĂĖā
ėþþĂėĎċėĉĀĆėĕċýĖĂċĈĂĀĂāċ
ČĆĎþĊĆýþĖĆďþąċĆąąčĎĊĆĖĂďĊĂĆāĖĆąąčĆĎþĊÿāĆďþĀĂďĖĆĊĂĆāĉþý±¥¥¨¢¨¢ª¥«³¢¡¡©¢ª
ĆąąčĆĎĊĆąĂĄĂčċċĊĆĖĂďĂĂėĂýĊĆĔĆĕþċĂĎċčĖĀďĂėĂýĊĆĉĖþċĂćĂđāāĕďĆĖāĉĈĂĉþăāĕďĆĖāĉĈėýĊĆĄĔĂĉĂ

¯Ç

    ~~
ćĂĕýĕďĆĖĊĆĉĀÿċĊĆĕþÿĊÿĂĀĂāþĆďþąĕďĆĖċýþĆąąčĆĎāĊÿĉþý

þĕā Ċďąċ ĕÿčĆăĉĖ ĉĖ ĕĖĈāā ĉď ĊĉĖĉ ýĉ āċĉ  ĕĖĈā ėĂĖďĉ āĆďþā āċ āĉýĖ
ĎĂĕÿĆĈĀĕċ
²³
¥³«²«² ¢²§¥«¦¥²¥¦¯«³±²¤¥«¦¥²¥³²¤¢³§±²¢¦³¦
ĆýēÿčĆ ēĕĂăĆýþĊĆĉďđċČĆĎþĖĆ¦¥¤²¥²³§³ £¥¨³©«²«¥°¥²²¢§¥«¦¥²¥
¨ĆčĂčĆþĉďđċ¦¢¥¢°³§¦«¦¢«²¦¢¢©©¢¦¢¥«§¦«¦¢«¦¢¢¦¢©¢±ÿčĂĉĖýĕĔčĖĕĂăý
ĊĖĆĈvČĆĎĉĀĆċďĆÿċĂĀĂāĉĖĕďĆĖāþĂĕėĂĖĕýĉĉĕĂăýĉĉĉĈĎčĈĆāĉĕĖđýĆýĖĀĂĄþėĂýđĕēĆĆċČąĔ
¢³¢§±«¢²§¢±³¢¯¢¥¢¡«¢¯¥¦¢§¯«¦¢¥«§²¢ĉđąĉĂĐĆĆăĉþĂąĆĈāĊĆďĀĂĆ
§ °¥ ¥¤¢ ¢§ ³¯§§ « ¢§¢ ²¥² ± ¥ ³±¢ § °° §¤ ³ °¥ ³¢ ³¢©¢ª ³²« ¦¢©¢°ª ¥¤
¥«§¦¢²«± §³¢©±²³¢¢©¢¥«§¨¢°ª³¢³²«³¢©¢ª
¥¢©¥¡¢©¢ª±«¢²±¤§²¨«¡¦¢²©¢©¢§¥¤¥» ±¤§©° ¥²±«¢²³±¤§±©¢¥²¦±
ėĂĆčýđāĉĖĊþĂĕþĂĕĊĂĆāĆĕā ČĆĎþĔĂĀþĉČĆĎĉďĎĂčĕÿčĆăĉĖāċĉČĆþċýĉĉĉĈþĆčýĊÿ¦¢±«§¥²¥¥¤ ¡
ėýėĂĄĉĂĖėĂĆčýđāćĈĕĄýĔĕĂĂĔĂĔāvėĂĕďĖāėýėĂčĂĔČāČýĈĒĕýþČýĈĆďþąāĕďĆĖāėýėĂčĔĉėĂþāĂý
ĆýĕþĈĖČđĂýþĔĕĂĎċĂĄēĄĂēċĆĔčĂĐĂđĄĒĕýĉďĆÿċāăĂāýđāĉĖČĆĔĎāėýėĂĖďĉČĆĎþĊĆĉďđċĉČýĈċĂĔĂĔā
³¢¥ª©¤©¥¢± ČĆĎþāýĂĕĕþĈýĂāāċ
ČĆĎĉďĎĂčāċĉăýČĆĎþýĉĂČýĈĔĂĀþĉćĆĕēăýĔĂĀþĉĕĖđý
±«¢²¥² §¦¢± §¥²¨¢°ª®±§¥¢°²±«¢²¦«³¢¦¢©¢ª¦¢²«§³±¥¦¢©¢ª¥²
¦¥«³°¥±²¢³±«²§¤¬¢¥ ¥©¥¢«¨¢±§£¥±«¢²±²
¢«¢± ®±¥«¢§±¤²¥¤¦¢©²¦¢¤±¢¥±«¢²¦¢©¢§§¨¢ª¥¦¢±²°³§±©ª¢¢±¨¥ª
¦°§¥¦°§§³¦¢±¢«§¢±«¢²¦¢ °¥²¤¢¤³«¥±²¢ ¢±¦±°§³°¥±²¢±¤
¦¢°²¦¢©°±§¦¢¥§§¨§¥¤«¤¤¢©¢ª±«¢²¥² ¢±¥°§¢±«¢²¢©¢ª±«¢²¦¢¥§¢²¦¢°²
¢±§¥¦¢°©§¥¦¦¥¤³«¥±²¢ ¢±¢¥¦£¢¥¨¤¢±«¢²¤³¥¦¢¤²¢©¢ª±«¢²°²§¦¢©°±§
"±¥¡¥±³§""±¦¢¥¡§³±²©²³±«²¥¤¦«§¦¢°²³
 §§¦¦³¯±³«²³ ¥ °¥»±«¢²¥¢°§°¥»¡«§²³ ¢²¥¯§¨¢²²¢§¢¥¦
¥±³¢±¥¢¥¥¤¢³»±§°³¦ ¥¢¥¥¤¢³»°°¥¤³©¢³§¡¥°
¥¢²§²§ §±¤²²¢§² ³§³±«¢²³±¢ ³¯§§«¥²³«²²§ «±± ¥
ėĂĆĂĔĀþĊāĆýđĂĕĆýāĕďĆĖĉĆĀĂāāĆėĂĈĆýāĕďĆĖþĊĆĉĀþāāĆĈ¥³«¡¥±²±¤£¢±¯²§¤¦¢°³§
ėýăėĂĕċĉćýĊĆĕċÿčĕþĈāĀĂþďėĂďĖāċĈĆĕĄýĂĆđĂĔĎĂĕĔċĉĀþāýĕĔčĖāċĆĂāĆăĉĀýċėĂĖĔĂĕėĂĆþėĂčĆĀď
°¢¥¤²©±§¦²²¢§² ³§³³«²§¤¢± ©±§²§¤¦ėĂĄđĉėĂďĖĀĂþďĉĊĆĈĆĖċċ
¢¡²¢©¥°±°¥±²²©±§¦ §¥
°¥±²¢¨¢ª¦¢¥«§³°¥±²¢»¢±¢¥² ¢±¥°§¢±¢±«¢²¦« ©§¢²¢±«¢²
±²²¥£¤¥¤³§¤¨¢ª¥«¢§²¥¥¤«§¥²±«¢²¦°±ª§¬¡²«¢§¥¤¤±¢¤±«¢²±°§³
āþĈĖĕăĂđċāĉďċĉĔĕĂĂĀĂāċĕďĆĖĔĖāĉĈĊĆċďđĉ«¢§§±¢©¦¥¤²¥¦§±¯°¦§³²«¥°±
±«¢²¥²¥¢°³§¥²±«¢²¥²³±¢³¢§¤¦¢¥«§±§²¥¥ČĆĎċĂĔĂĔĉĖėĄý
ĊĂĉĈąďċĈĔĀĂþýĉĄĆÿĖċāĖĆėĆýĕĆčý¦¢«§ ¥¤¥¯²¢§¨³©«±¥¤«¢¥³°¥£¢¢²¥
»³«² ¢²§¦²¢¢¦¦āĀĂþďďēċýþĂýĊĆčđþĊĆĔĖĖĆĂĒĂĄþĔĖāăĆýĉďĉĈėĎāĉĉĂĈĆýĂā
³¤¥¥±²¢¦¥²³¢ ¨¢°ª ³³²«¥°°¦¢ °¥³¢©¢ª¦³²¦¦¢«¨¢ª°¥°¢ª¥¥¤¢¥

~~  

°Ç

³¢³ ¥¤¥¯°¥³¢¦¢©¢ª¥
±«¢²¥«¦¢±§²¢±«¢²¦¯«²¢©¥¢³±«¢²©°³±§³¥³±¥¡¢²¢²±§¥¦¢¥¢ ³§¦
ĕĈĂċāĂ ĉđċąā ċāăĖĆėčþāĀĆċĔþýąĂĆĉďĂĕăđĖĆėĆýĕĂĂėĂýĆėĄĕāĕďĆĖĆĉĕĂĈċĉýþĂāĖĆċĊďđ±  ¢±
£¢¢²¥¢§¯«³±°²¥°± ¢²§¥¦¥²¥§¥¢²ĊĂĉĈėďĀĉĕĖđýĆýāĖďċĉăýėĂþĔďĖąĖąĉāēĕ

³«¢©¯¢§«¡§°±¥»«°¦²¢¢¢± ¢¢²
ĊĆďþĖČėĂčāėý¨¢°ª³²«¥¨¢ª¥¦¢ ¥²³±«²¥±²¢®±¨¤¦¢©°¦¥¤¥±²¢®±¨¢°ª³²«¥¯§¨¢
 ¥²³¢§³¦¢©¦¢©¢ª²³«¥£¢±¯¥ĊĕÿāčĂċĖĂĊĆďþĖāĕăĄþĖĀĂĄĆĕĄýĉþĔċĂČĆĎĉĄĂĉĖċĉĊĕÿ
² ¢± ± ¥°§
ėēċĂýċāĀĂþďĉĖĊĆċĆāĖĂĉĖāĉĄĔĂĉāăvėĄýāýđĉďČĆĔĎėĂĖďĉėĆþþāĉēýĂĔĂĔėĄĔĂĉĖėĆčĆĎāĕĂĄþ
¨¢ª°±³¯§©³©¤§¦¢³ ±¯¢¥»¨¢°ª²«²©¤§²¢ĆčĀĆāăėýĊĆĖĂďĊĆčĆĎāāđĂēĕĂ
£¥¡³ ±«¢²³¥£¥¡±«¢²¡¥±«¢²²¢¡±«¢²¦«¦¢²©²¢¦¥«¦°§¥¤
¢¡¡©¢ª±«¢²¢¡ ¥³¦¢¤³¦¢ª¢§§±«¢²³ª³¥

ĂĀĂāċýþĕďĆĖāþĂĕĖĊĆďĀĂĆćĆýāĉýĖ
²³
±«¢²¦¦¥«¦¢ªª°¢ª§¨¢¢¤±§©¥¤¢«±¦¢ªª¥²³©§¦¢²«¢¦±³¡²³¢¯§
ČĆþāĉćĆĕēāėý¦¢±¥¢±¢¥§±§³¢°©«¤±«¢²³¢¢²«³¦¢°¥¢¤¡¡§¥°±¡«¦¢ªª
ėĂčĆĀċþČąĎĆĔþăĂýþėēĔāčĆýĕĔĂýþėēĔĖĆĕĆĀčĀýċĊĂĆāāăĊĆĕĈĂċĂĕďĆĖĊĆăăĂÿĊĆĉĂĀÿĊĆĆčďĔĕĊĉĂďþĖ
¥¤§¨¡±ª¢¥ ¥±«¢²¥²³§±³¦¢¥°§² ¦ ©§¨±¤ ¦ĎčăĆþāăċėĂĖďĉĕĖđýĆýėĂĕďĖýēċėýĉėĂĕĆĖď
ĆĈāĕďĆĖāėýĊčĆĄþćĉėėĉćĆĕĄýĊĆēĕĊĆčĂĆĉĆċėĂýċĖĊĉĂďþĆĀĆĄĆāĊĂĔċā¥¢°§±³¢¦¢¥°§¥©¢§
ČĆþĂĊĆĆčďČĆþĕďĆĖāėýĊĆčėĂčĊĉĂĈĂĀĂāþĔĕĉĂĀÿĎčăĆþėĂĖďĉĕĖđýČýĈĂĀĂāāăĊĉĂďþĔăĄĂāđĆĆĈāþĂą
ĉĂăĆĈāĕĆĄċþĊĆĕĆĖď
¦¢±¢²«¦¦¢¢©«¦±«¢²¦¢©³©¦§¦¢±¬ª¢¥©¢¥²¦¢©¢§§²¢¥§¡° ©§²¢¢ª ±§¥¤
¦¢¢§§²¦±± ¦¢²°§ ¦¢¥§¡²¢¢ª§¦ĂĀčĆýĆĖčýċďĆÿċĊýčąĆĆĂĂýāĆĀĂþċĔċĕďĆĖāĊÿ
³«¢¢¢¥± ²§¯¢¥¤¡«§¤¦¥«¥¤¥³³ª§³¥²¢³±§±¤¢©¦²¦¢³ª§²¦¢± ª¥
§«§¥ª¤§¥ ¥¢¥«¢§®±¥«¢§²±«¢²§§±³¢¦¢ª¢§¢¥«¨¢²¢¡¡©¢ª¤±«²¦¢±²¢¢¥ª¤§
²¦¢±§²ª¤§³¦¢±°²§²²¢°±¢¦¢±« ¥¤¥¥¢°¦¢©³©²§®±¥¦¢¢§²²¢± ²±°©
ćĆĕēąčĕąčĆýþĉÿĂÿþĂýĎĈċþĊĆċĎĕđċĖāċĉĈĖĆĖĉĈĂčĆĈāĔĎďāāă ĕďĆĖ ČĈĉ¦±«¢²³§¢¡¡©¢ª
āċĈĂāċĈĆđĉĆđĈāĉ

ĂĀĂāþĖĊĆĉđċąāċĂčĆýĕďĆĖāĖćĉĊĆĄĆąþċĖĊĆčĆĎþćĉĖėĂčĆċýāėċĕāċāĉýĖ
²³
¢²¤¦«¢¥² §¤¥¤¢¥¢²²«²¢± ¢¥²¢ĆďċĖċĀĄĊĂĉĈþĆĀĂāĂýĆčĆĎĉČĆċýāĉāċČĆý
¢§²¢¥¥³¥§¡§¥±«¢²°±¢¥¢§²¢¥«²©¥¢¢¥³¢³¢©°±¥¥¢³³©°¯§
¦¢©±°²¦¥¤²¢¥±±¥§¡§°±¢¥

±Ç

    ~~

 ĂĀĂāýĉĂĂĀĂā ĊĆĔĖĔĆăĄāĉĕĖđýĊýāĂďėđĆĕĂĔĆþċĀĄđĊĆčĆĎĉĖĆĊýāāĉýĖ
ďÿĕĂėĂýþĉďđċĂėĂýþ
²³
¨¢¨¤§¤¢«¥¦¢¥§±©¥²°¢¦¥²¢¢³¦¢¤¢±¯¦¥¦³£¢±¯¢©¢¤¦¥¤§¦¢ §¥¦¢©¢ª
±¥«¦³¢§²³¢© ±©¢ §¦¢¢¥¢±²¥²±¨§¥¤¦²³¢¥£¢±¯±«¢²¥¤¥«±«¥³±²
ýĉĆėċĂýĂþĉĉĂĈĆĄĆÿĖċĆėċþĂąĊĆďĀĂĆĊā¦¢¯±²§¦¢ª¢©¤§¦¬¥³ ³§¦³³²¦¢«¦¦¬ª¤
ĊďĊĆĀþĂďĊāĊĆēĂĕĊāĖāċĄĆÿĖċĉĊĆýĕċĂĐĆĉĄāĉČąĔďÿĕþĊĆĉĂĈĆĊāĕďĆĖĉĖĊĆÿĂĎāþĕāĉďđċþĊāĉĖĆ
āĕĆĀýėĂċĈĆčĆďĀÿčĉĆėĆýĕĂĂĀĂāþĆėĆĆāāčĂĕĄýĉāĈĂăĊĀĂĔāĉĈĂĉĂĀÿĒĄĉāėĄýāčĂďþĂėďþėĂĄĂĔĉāþĕā
ĊĆĀĂāĆĉĕĖĈĕďĆĖĊĆĖĂďĖĊĆĕċĂýāăĊďĀĄĆĂĆĉĂÿčĂċāăāĕďĆĖĉýĕĔĉĂąĆĉĄāĊāĂĆĉýčĆÿĕĂýĆĀĂāĕďĆĖĉĖ
ĄĆÿĖċāėýďĆÿĕāĉĂýĊĆĀĂāĆāėýďĆÿĕāĉĆĀĈĆĉĂÿčĂċĊĖþĕďĆĖĉĂýĕĔāýĕčĈĀĄĆþĉĂĈāĂþþĕďĂ ĉđċąċýĉ
 ¢³©§¢©²¦¢²« ¢¬±¡±²¤¦¢ª¢©²§¦¢°²¦¢°¢ §²±¢¯§±°¬±¡±²¤¦¢°²¢©²

āĄċĂċĉĖĄĆĕāĂĖĂĖĆċāėĔĆĀþþĖĆėĂďąĉĖăĂĄýāċĈāĉýĖ
²³
¦³³¯³¨¤¥ ¡²«³«²²¢±²¤¦¢¥¥³§³ ¤¥¥³§²²¢§³«²²§ ««±¢± 
³°¢¥£±«¦²¨¢ª§««¦¢«¥» ¢±² ±¤©²±«²¢± "²¢³¢«¡§¤ ¢±³°¢¦
¢©²¥² ¢±³¥°§»± ±«¢²¦« ¢¢±«¢²¦«¦ ¢±

ĆýđĂĕĆýĂċĈĆčĆĀčĂĉþďþēþĀþĂďċýĉĆĀĂāĕďĆĖĖĆĊýāāĉýĖ
²³
¥

 ĕĆāþĕďĆĖĖĆĉĆăýĕþþćĆý
¦¢©¢©¥¦¢¨¢¦¢©¢©¥¦¢¥¢±¨¢©¢««¢¯±«¢¤²³
«¢¯±«¢±«¢²¥²³±¢³¢§¤²¢±ª§±ª¥«¢§²±«¢²²¨¢¯¢

ĊĉĂďþþþĂėĎċĆĀĂāĕďĆĖăĂĄýāċĈāĉýĖ
²³
³¢§¤¦¥¤¨¢¥¥¦¢§±³²¦¢¢§°§¦¢¡«§²¢ĂĀĂāċþĂĕāvĉýĕĖĆĒĕýþĂĉĆăĕþþāĆĉąĆýþĀĕđĎþ
±«¢²¥¤¡«§¤² ¥¥¢°¢¥§³©¡°³§±³¦¥«¦¢¢¥¤§¥°§ ¦ ©§¨±¤ ¥³©¡°
³¥²¢ª©¢¥¢²«³§³²«¥±²¢¢±«¢²¥²³¤¢¯°¥±°³§¥³¥¢±¥¥¥²
³³ª§
³¢± ¥±¢²¤¥¢¤¥¢±£±±«¥¤¦¢¥¢±§³ ±«²¦¥«¢¥¢±«¢²±ª¦¢©±²¢©¥
ª©¤ª§¦²±¥¢©©°¢©²§¥¤¢©¦± ²±°©²§ª¤§¢¥«¢§§±«¢²¥²±±®±
¦¥«¥¯§³¥°¢§¢§²±£§ª§ª©¤ª§¦¥¤¦¢§²±¥² ±«¢²¨¡¢¯ ¦¢©°¦¢±¦¢± ª

~~  

²Ç

āđĂĕĆýþĂþāĕýþĊĆĀĕĄāĆăĈĕċĉĂýĉýĕĖĆĉĒĕýĉďĆÿċĆĀĂāĕďĆĖĆăĂĄýāċĈāĉýĖ
²³
ª¤§³±°¢£±«¥»± ²¢®±¥«¢§²±«¢²±ĕďĆĖþĂĕĆýĀĂĂþ§³¥³¢§¤

ĊĆĔđĎćĕĀĂýąčĕąčĆýćĕĀĆąĕđČđĂýþėĂčĆċăċėĂĆĂčĄĊýāāĉýĖ
²³
±«¢²¨¢§¥±²¡©±¡©¢£±³¨¢§¥±²¦¢°ª£±¢¯ ¢¯

ýĉĂýĆĀĂāýĂāĊýėďĀĉĂvďþēĆđĉĕďĆĖĔĂĀþĉĕĖđýĊýāāĉýĖ
²³
ĀþĂďċĕďĆĖĂėďĀĉĊĆĉĂĈĆĊĆĀĀĂþĔĕĊĂĆāĊĂĉĈėďĀĉĉĈĂĆýĉĀýċāĄċĂċĂčĆýĖĆċ¢§³¥£³«¥¥¤¢ §§
ĔĂĀþĉĉĈĂĆýĉāĄċĂċĊÿ

āăćĉĖďĀĆāĆđĉĊýāvĂĀĂāċėĂýđāþĂĕĊýėďĀĉĕĖđýĆýĖĂþėĈĊĆčþĕāāĉýĖ
ČĂĈč
²³
þĂĕĖ ąĂĖđ ČĈĉĂ ĂĀĂāþ Ĕĕ ÿĆĖāĉ ĕĖđý ĎčăĆþĉ þĂąĖ ĆĕĄĎċ ČđĂýþ ĕďĆĖĖ ĊĆĕċĂý ĄąĖþ ėĂýĆēċāĂ ČĂĆÿĆāā
ĂĀĂāċĂĕĂĔċČĆĎþĊĆĉďđċþýēċčĖĕďĆĖā
ýĉāĕďĖĐýĂĊĂĆþĊĆĖýĕĐĉýāýċĀďĊĆčĂċĖĈĉĖėĀċėċāăĆăÿĖĆĂĀĂāþĖĊĆĀĂċĊĉĂĈĂāĖċĀĂďćĉĀĆÿýĆčý
ĕĈċčĉĈāėĔĕăč
 āăĉėþĕĔėċāčĆĀċĂăĆýĎĂþĂĉÿþĂăĈėĄýėēĉđċĀĂďĆĉýĆþėĊĉĂďāĉĈċČąĔąĂďĆċĔĕāăĊýāĖĔþþăý
ćĉĖþĕāĔĕăýāăċėĂċĈďþĕþýĉĂĂăĈėĂċĈþĕďĆĖāýĆĔċĖėēĉđċĀĂďĊĆĕĆĈċýĉĆĉĖĊĆĕþĄāĉĈĂĆčýāċĉ
āđĆýĆĉĀĆÿĆĖĕĆĈċ

ČĆĎþĕĖĈāāĉďĄĔđĉĕĖđýćĆý ĊĆĄĆÿĖċāėýĊĆċĕċĀēĆĈĂČĈĆāāĉýĖ
āþĂĖė
£¤¥¬ª©³²¦¨«²¢ª¦²¦¢«¢¤³¢°«¦²³¢¥£¢±¯±«¢²¨¢§²¢°©«³¯£¢±¯ °¥¥¢²
¢¤ °¥±²¢±¤¦¢§¢²¥²¥¤¦¥ °¥³¢ ¤±§¥²³²± ¨¢°ª³³²«³¢©¢ª³©
¥²¦°§£¥²°±¢¢²¥«§ ³¥¢±²¢³¥±³¥ ±²¢±¢ §§³ °¥§±¥³
¥ °¢³¢ ¤©³¢¯§¦§«¥¥¤¢ °¥± ª¬²³±¢³¯¥«¢¢¢¤± ¦°§§±±¢ª©¤¢
³¢³¤¥³²¢±¥«©«

ėĂýđĉþĂąĂĕĖĈĆąčąĂýĆĕĂĔċāĆčĆĎāĕďĆĖāĊýāāĉýĖ
²³
¥¤  ¥¤² ¥ ¥  ¦¢§¢ª§ ¦¢°¥ ¥ ,¦¢¯ ¦¢©°¢³ ³ª³¥ ¡ ¢¥ ³¥ ¡ ¥ ¢§ « ¢±°§ ¢©¢ª ±«¢²
.¨¢ª§ ¢³

³Ç

    ~~

ýēĂċėýĔĂĀþĉāĉĂĈĆĒĕýþāĀþďċĊýāĂ āĕăāĀĂþďċĆĔčĆąąčĆĎĕďĆĖĊýāāĉýĖ
ĕďĆĖā
²³
°°¢ª§¤§¢²«¥¤£±«¥¦¢²©§¦¢¤±§¤³±«²²¢¥¤¢¤»±«²¥¤°¥£¢±¯¢¤²°
³²«¥¦¢¯±¦±«¢²¥²¢ £±¨¢³ ²§¦±¦§¢ª°§¦±¨¢³ ²¥²°° ¢
±³°¥¦¢¢¢ ¦ ±«¢²²«©³°»± ²±«¢²¦¦¢²©²§ ««±§±«¢²£¢±¯³ 
¢«¡¢¡¡©¢ª¦³§°§
ĊĆĉďđċĊÿĖĆĊĆąĂĄĂčċċĊĆĖĂďĂĂėĂýĊĆĉĖþċĖĖĀĔċāċĕďĆĖĊēďþāăĖĆąąčĆĎĉĖĖĀĄÿĂĎĖĆĊĂĆāĊÿ
ĂĀĂāċĆýĀĂāăĊĖĂĆďþąĔĉĄĂĆąąčĆĎĔĉĄāýđĉĈþĊĆĖĂďāĉĆĄėĈĉĊĖČĆĎþĊĆĀĄĂĆċ

~~  

´Ç

  


ʺʥʫʸʡ
ʭʹʯʫʥʺʤʺʠʯʩʩʶʥʤʣʥʺʭʲʪʬʹʬʠʥʣʤʺʠʥʰʬʡʩʷ
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ʳʥʱʠʬʤʹʷʥʸʷʩʸʺʥʩʺʩʡʩʱʰʨʰʩʠʥʺʶʮʥʠʮʤʣʥʡʲʠʩʤʸʴʫʤʺʮʸʭʮʲʥʸʹʷʺʤʹʤʬʠʮʤʩʩʰʷʥʠʭʮʩʲʤʸʩʹʩʺʥʸʹʷʺʤʩʣʩʬʲ
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ʬʱʬʱʺʥʡʥʸʷʭʩʺʲʬʥʺʥʠʷʥʸʱʬʥʳʥʨʹʬʭʤʭʩʲʡʶʥʠʺʥʰʡʬʤʭʩʬʷʩʮʩʫʭʥʹʡʺʥʹʮʺʹʮʠʬʭʤʬʹʸʲʩʹʤʬʹʣʥʠʮʡʥʨ
ʭʤʬʹʸʲʩʹʤʺʠʸʥʮʹʬʬʬʫʪʸʣʡʭʤʸʲʩʹʤʺʰʥʦʺʬʭʤʬʹʸʲʩʹʤʬʲʱʥʷʥʷʯʮʹʡʺʥʹʮʺʹʮʥʭʤʩʺʥʲʡʶʠʡʺʥʥʶʷʤʺʠ
ʹʥʷʩʡʤʥʮʫʸʩʣʰʥʸʺʥʩʸʷʩʥʩʹʫʲʪʴʥʤʣʥʲʬʺʬʥʺʮʸʲʩʹʪʥʸʠʸʲʩʹ42ʸʲʩʹʩʺʸʫʮʥʩʺʬʡʩʷʭʤʡʹʭʩʸʷʮʥʩʤʪʥʸʠ
.ʤʬʥʲʤʦʤʫʫ
ʭʩʸʧʠʭʩʸʶʥʮʬʹʯʥʥʢʮʸʶʩʩʬʥʠʤʡʧʸʤʤʠʴʸʥʡʲʤʴʥʸʩʠʥʠʯʩʱʬʥʺʥʠʭʩʧʬʥʹʬʬʫʪʸʣʡʭʤʸʲʩʹʹʫʥʸʧʥʷʬʹʸʧʠʬ
ʪʥʮʰʸʫʹʡʤʣʥʡʲʤʺʠʥʺʥʩʥʰʮʥʩʮʤʺʠʭʩʹʫʥʸʭʤʹʩʴʫʯʩʱʠʥʤʸʺʥʩʡʩʸʬʥʴʥʴʤʣʲʩʤʸʲʩʹʤʺʩʩʹʲʺʩʣʩʬʲʭʩʹʸʣʰʤ
ʯʥʮʠʤʭʸʥʢʯʸʶʩʬʷʴʱʤʯʩʡʭʥʶʲʯʥʮʠʬʹʯʩʩʰʲʺʥʩʤʬʪʴʥʤʤʦʷʴʱʤʬʹʭʩʩʣʩʤʪʥʺʮʠʶʥʩʸʲʩʹʤʸʹʠʫʺʩʰʥʮʤʺʥʮʫʡ
ʸʺʥʩʤʫʥʮʰʺʥʫʩʠʡʸʲʩʹʡʤʬʹʷʴʱʤʬʹʸʲʩʹʤʺʠʳʩʬʧʤʬʭʤʹʭʩʲʥʣʩʭʤʣʥʠʮʪʥʮʰʠʥʤʭʩʰʩʱʤʭʩʰʸʶʩʤʡʥʸʭʲ
ʭʩʰʹʤʪʸʥʠʬʩʬʹʩʬʬʫʤʯʥʩʱʩʰʤʤʩʤʤʦʤʤʥʦʮʠʬʥʠʣʡʥʲʮ
ʭʰʩʧʸʲʩʹʬʹʭʥʶʲʲʶʩʤʹʩʥʣʥʤʬʹʥʷʩʡʥʲʶʩʤʸʲʩʹʸʧʱʡʭʩʩʨʰʥʥʬʸʤʭʩʩʱʩʱʡʤʤʬʫʬʫʤʺʥʰʥʸʷʲʺʠʹʩʢʣʤʬʥʸʥʦʧʬʤʶʥʸʩʰʠ
.ʤʬʠʫʫʭʩʰʮʥʱʮʠʬʭʤʥʥʣʥʤʡʥʸʥʷʮʺʥʠʴʡʭʥʩʫʹʮʹʮʤʸʲʩʹʡʥʸʺʥʡʧʸʤʥʺʥʠʴʸʲʩʹʬʹʺʥʬʥʣʢʺʥʩʥʮʫʺʹʸʥʣʭʥʩʫʭʬʥʲʤ
:ʭʩʠʡʤʭʩʸʡʣʤʺʠʹʩʢʣʤʬʩʰʥʶʸʡʭʥʩʱʬ
ʭʢʥʮʫʸʩʤʡʸʲʩʹʤʤʫʸʲʩʹʭʩʲʡʶʤʬʫʺʠʬʬʥʫʤʦʩʣʥʤʸʲʩʹʥʸʥʷʮʭʬʥʲʡʭʣʠʤʸʲʩʹʬʫʮ 98% (1
.ʬʥʴʩʨʲʡʶʩʰʩʣʰʥʬʡʲʡʶ
ʷʴʱʬʺʬʥʫʩʤʺʠʹʩʨʬʧʤʡʥʣʥʤʭʩʹʰʯʥʩʬʩʮ

ʬʲʮʷʸʭʫʥʺʮʭʣʠʩʰʡʣʸʠʩʬʩʮʫʬʹʤʩʩʱʥʬʫʥʠʭʲ (2
.ʺʩʮʬʥʲʤʮʸʡʭʣʠʸʲʩʹ

ʤʦʥʭʤʬʹʥʮʫʢʺʥʮʡʩʣʥʤʤʸʲʩʹʤʺʠʹʣʧʮʺʥʢʩʩʺʮʺʥʡʸʺʥʰʩʣʮʯʫʬʸʲʩʹʤʺʩʩʹʲʺʡʯʤʹʬʫʺʥʰʷʺʯʩʠ (3
.ʭʩʡʸʣʥʲʥʤʰʩʠʸʷʥʠʤʩʦʰʥʣʰʩʠʤʩʬʨʩʠʤʩʦʬʮʤʩʡʩʬʥʡʯʩʱʥʸʴʬʩʦʸʡʤʴʥʸʩʠʤʩʱʥʸʬʬʥʫ
ʠʣʥʥʬʥʸʲʩʹʤʺʠʹʩʢʸʤʬʪʸʣʭʥʹʯʩʠʲʩʢʤʩʸʥʷʮʤʸʲʩʹʤʤʴʩʠʸʴʱʬʬʥʫʩʠʬʤʧʮʥʮʣʡʥʲʮʸʡʫʸʲʩʹʤʸʧʠʬ (4
ʥʸʥʷʮʺʠ
ʢʥʩʺʷʴʱʬʭʤʹʭʩʲʥʣʩʥʩʤʭʤʤʩʶʬʥʢʸʥʠʧʥʷʩʴʥʡʯʩʠʹʷʥʹʡʭʩʬʲʥʴʭʩʰʩʱʤʭʩʰʸʶʩʤʯʩʱʡʭʩʣʡʥʲʮʺʥʠʴʤʡʥʸ (5
ʩʬʥʺʡʤʸʲʩʹʤʺʠʧʬʥʹʧʥʷʬʩʣʥʤʹʣʷʮʸʲʩʹʬʹʤʮʥʶʲʺʥʮʫʤʰʥʷʯʩʱʸʲʩʹʺʴʬʧʤʥʠʭʤʬʹʭʩʸʶʥʮʡʸʷʹ
ʤʡʥʸʲʯʩʠ ʩʣʥʤʤʹʣʷʮʤʸʲʩʹ ʤʤʥʦʮʠʬʭʲʡʸʥʲʮʺʥʩʤʬʩʥʹʲʤʬʥʺʡʸʲʩʹʤʩʫʣʥʠʮʣʥʹʧʬʪʩʸʶʯʩʱʬʭʤʬʹ
.ʠʮʨʤʩʤʩʠʬʸʲʩʹʤʩʫ
ʺʩʩʹʲʺʬʹ1 ʫʪʴʥʤʹʤʮʣʥʠʮʯʨʷʨʥʲʩʮʤʦʭʤʬʹʸʲʩʹʤʺʠʥʸʫʮʩʹʭʩʩʰʲʭʩʸʴʫʭʩʹʰʤʮʫʹʩʹʺʥʸʮʬ (6
ʸʲʩʹʤʸʥʷʮʩʡʢʬʭʩʸʹʩʭʰʩʠʭʩʰʫʥʱʤʩʫʸʺʥʩʸʩʡʱʤʦʸʲʩʹʤ
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¶ʡʢʭʥʬʹ
ʺʥʫʸʡ
ʥʰʬʹʤʸʡʧʤʭʲʤʣʥʡʲʡʺʥʰʩʩʰʲʺʤʬʲʪʬʤʣʥʺʩʸʩʱʠʥʰʧʰʠʬʫʭʣʥʷ
ʺʮʠʡʭʬʥʫʥ(ʭʷʸʮʥ ʺʥʫʩʠʣʶʮ ʩʠʬʩʦʸʡʥʩʣʥʤʣʡʥʲʮʠʬʸʲʩʹ100%ʬʹʭʩʰʠʥʶʩʥʭʩʬʩʡʥʮʭʩʰʸʶʩʥʰʧʰʠ
ʥʣʥʤʮʩʹʥʰʠʸʲʩʹ
ʬʥʫʩʤʺʠ2 11ʦʠʮ,62ʺʣʥʲʺʭʤʬʹʩʹʥʣʥʤʡʭʩʣʣʥʡʤʩʹʥʰʠʤʸʲʩʹʤʭʩʰʸʶʩʩʤʮʣʧʠʥʰʧʰʠʥ
ʯʠʫʥʰʬʹʺʹʣʥʧʮʤʤʣʥʲʺʤʩʨʸʴʺʠʷʥʣʡʬ

ʥʠ:RUGʨʮʸʥʴʡʸʥʹʩʷʤʮʭʩʴʩʸʲʺʤʺʮʩʹʸʺʠʣʸʥʤʠʰʠ
KWWSVDSSER[FRPVKDUHGVF]TW\V
ʺʷʩʥʣʮʤʤʰʮʦʤʤʺʠʯʩʩʶʠʰʠ

ʩʴʩʸʲʺʸʥʡʲ O ʩʸʥʲʩʹʭʤʤʬʠ

ʤʬʥʫʤʩʩʹʲʺʡʸʺʥʩʡʬʥʦʤIHG([ʺʥʲʶʮʠʡʥʰʬʹʧʥʬʹʮʤʩʸʩʧʮ
.'UDZQʯʥʬʮʸʥʡʲʢʷʬʩʬʸʨʱʥʠʸʬʥʣ1
ʭʩʲʡʶʸʥʡʲ Gʺʴʱʥʺʬʫʬ2 %ʭʩʤʫʭʩʲʡʶʸʥʡʲʺʴʱʥʺʢʷʬʸʬʥʣʩʰʥʲʡʶʸʲʩʹʸʥʡʲ
ʺʥʡʧʸʤʬʲʴʩʬʷʸʥʡʲʺʴʱʥʺʢʷʬʸʬʥʣʺʩʰʩʣʰʥʬʡ

KWWSVZZZODJDKH[SRUWVFRLQSURGXFWVDPSOHVʯʠʫ3DFNʥʰʬʹʺʥʠʮʢʥʣʤʺʠʺʥʰʷʬʬʥʫʩʤʺʠʥʰʬʹʸʲʩʹʤʺʥʫʩʠʺʠʷʥʣʡʬʩʣʫ
SDFNSDFNSLHFHVLQFKHVOHQJWK

ʥʰʬʹʨʰʸʨʰʩʠʤʸʺʠʡʸʷʡʬʬʥʫʩʤʺʠʹʥʠʺʲʬʫʡʯʥʴʬʨʺʧʩʹʬʠʥʣʺʥʲʶʮʠʡʤʬʩʠʹʬʫʧʥʬʹʬʱʱʤʺʬʠ
KWWSODJDKH[SRUWVFRP
ʪʬʹʤʩʹʲʺʤʺʸʡʧʭʲʺʫʹʮʺʮʺʩʷʱʲʭʩʱʧʩʺʫʸʲʮʬʩʧʺʤʬʩʣʫʡʥʸʷʡʪʮʮʲʥʮʹʬʤʥʥʷʮ
Thanks & Regards!

S. K. Lagah 0%$0DUNHWLQJ'(0'%&RP
6U0DQDJHU- 1HZ&OLHQWV$FTXLVLWLRQV 6HUYLFLQJ

Contact LAGAH EXPORTS - INDIA
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ĊĂĆĈĕďĆĖāėĂĕĂĔċČĆčďþĊĆĕċýċĒþĔċ Ā
ĂĉýĊĆĕċýċąĔĆĉĖĆĎčĂċċĄĖĉėĂĀĂėþĂĕ
þĕāĉĕėĂĆĀĂāĆāėĂĖþĂĄĖėĂýđþėċĆĆĔČĆĆĀďāĕăāĀĂþďĉĖĂċĆĖþĖĆĀĂāāĕďĆĖāĊďāĆďþā
ĉĈĉĕĂĎýýĂāāĕăāĀĂþďĆčĄĉĂđċėĂýđĖĂþĄĉĖĂĔĎđýąĆĉĖćĂþčĕąĖāĖċþĕāĂĉēăþĆĖĆĉý
āăĖĕĂĕþČđĂýþėþėĂĈýĕċÿāĖāĕăāĀĂþďĉĖĂċĆĖþāĆāĖĕēĂċċāčāčāăĖýĆāāþĆĎāĊĆĀĂāĆā
ĕĂĎý
ĆĀĂāĕďĆĖėĂĉĆĈċĆďþąĕďĆĖċėĂýđĉĖĖĊĆĈĆĕďċāčĂĕĄýĉýĖĂčāėýĂĔĀþĖĊĆĀĕĄĊĆĕĔĂĄ
ĊĆĕąđčċďĆÿċĂĀĂāċýĉýĂāĖĕďĆĖāċāþĕā¨ĐĎĂčþ

þāĕýþČĂĆĎčāčĖėĉďþėĆčýđĊďČĂĆýĕ
ĊĆĄċĂċāĀĄýċĆėĀċĉāčĖąďċĈėĆčýđĆėĆĆāćĈĉďĊĆĖčāėýďĀĆĉāēĂĕĆčýĂėĂýđāĊďďĆÿċĖĎÿĕĔĖĖĆ
ćĂėĆĄĉĖėĂąĆĖĉĉĂĈĀĂĎĆāċāýđėĂčþĉćĆýāýđĉĕďĖėĆčĀĆĕĂĖĔĉćĆýĕďĆĖėĂāăĉćĆýāĆĖďėþĊĆĉĂĀÿā
ėĂýđĂĔĕĂēĆĆĉĖāĖĔćĆĉāėĆėĉĄėāĊĆčĖ¨ĈĆčđĉĊĆĉĂĀÿāĊĆčďĂēĔċĉĔĕāďĂĀĆĖėĂĔĆčĈą¨ĎĂþĆĈĂāďĆþē
ĕďĖČĆĎþĊĆĔĎďþĕĖĂĆČĆýĖĕāċĆėĀċĉāĉĔāċĆĖċýĉāă ĂĈĂČĆĎþĄĈĆýþĂĊĆĕĄĂĎĊďĕĖĔėĕĆēĆĆĉĖċĆĖĆý
ĆėĖĔþýĉĂĆėĄĉĖýĉĖĕďĖĊďĀþĂďċĂþþĕĂďċĕăĄĂČĆĎĉĄĉĖčāčĆýĕĔĂýċĕĖĆďĆÿāĖĊĆĕĄĂĎċėĆčĀĆĕĄþčĖ
ĆýĉĆăĕþĕďĖĉĖĖĂċĆĖĉďĂčĕþĀĊýĂĉĆđýĆýđĂĕĆýĕďĖþĂėĆĈĊďėĂýđĉėĂĆĂĂėĂďĆēāĀĆċėĊĆĉďđċā
þĉĖþĊĆĔýĉĆĆþýĕāĖĊċēďþĂĕċýĊāĖ ĆĆþýĕāċėĂĈĕþ ĊďėĂĕĖĈėĆĂėĊÿĂďĆēāĀĆċėĊāĆĔþăĂýĂýĆĉĂÿčĂċ
ĂĆĉďėĂĆĕĄýėĄĔĉĆėĉĈĆĂĂþĆėčċýāĖĕēĂċĕēĆĉćĆĖýĉĖĆėąĉĔāăā
ĂýĆĂčĆĖýĉĉĕăĄþāĕýþāđāĖĆýċĆėĈėĄĖĕďĖāĊýėďĀĉĆėĉĂĈĆýĉĂĊĆĉďđċĉĂċėĂĕĆĖĆĆėĔĎďėĆĖĆýĆčý
ėĂċĕĉāĆďþĊāĉČĆýĖāėĂďċĖċėĂĄĂĔĉĉĕĔĖĉĊĆĖĖĂĄĊčĆýĊĆĉďđċāĖýĀþĂďāĕĄýĂāĖċĊďėþĂĕďėýĉĉ
ĊÿĆėĂý
ėýăāāĀĂþďāċĄĆĂĂĕāĉĆėĉĂĈĆĖĊĆĄĂĂĕāĉĈĉďĂĆĉĖĆĖĆýāĕĂēĆĂĔāĉďĕėĂĉĆėąĉĄā
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ĂĉĕąāċýĆďþėĈčĖĕđĎ ĕďĖāĉĖĊĆĆĀĂĎāĊĆĆĄā¨ėĈĂþĎė
ČąĔĔĉĄĔĕýĆþčćýąĎĔąāċāþĕāĔĆėďāĉýý ėĂĕĂċĖėĂĆĂĈăāĉĈ ĆĔĂĄĉĉÿþĉĀčĆĔČĂăċýþĂýČĂăċýþÿĆĖāĉČėĆč
ĔĎďþĊčĆýĖāĉýĉĂĆĉďďĀĆĆĉþĊĆďĉĔāĆĕĂĄýċĔĎďāĆāĀĆċėĆĖĂčýāĕďĖāĐĂĎĆýþĂċĈĊĂĆāėďÿĂčāĉýĖā
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 ĆýĉĆăĕþ ĂċĈėĂĆĂėĕďĖėÿĖāĉėĀĄĂĆċāĔĉĄċĊďĕďĖĕĂēĆĆėĕþĄĉĆþĖþĊĆĀþĂďĖĂýĀþĉĂėđĆĎýĉĖāĉĂĀÿāāĄĕąĉ
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āĉĖĆĂđĆĕāėĂĄĈėĉĄėāĂāĎďĈėÿđāĉāĂĔėþāă

ėýćĂėĄĉĂāĉĖĕďĖāćĕĂýċĆēĄĊĆĄĕđĕĂĖĔĉĖĀĔċþĕđĎāĉďāĂĂēċýĆāĊĆĄĕđĕďĆĖėĖĔþċāĖýĖĈ
ĕďĖāĊďĀĄĆþýąĂąċāăĖĆčđĉėþĕĔāċĔĉĄėĂĆāĉĊĆĈđĂāĂāđēĕĉĊĆĉđĂčĊĆĄĕđāĊĆĄĕđāĉďċĔĂĆĀþāă
¨ ċď ĉđĂčā

ČĆĉđĆĉýĆď  ĕďĖĆđĎĂėĉĖĕĂĄĖāĔĂĖāĉĖĆĀĂĎāĊĉĂďā
ėýėĂċĕĂėĖĊĆĖčýāċĊĆĄĈĂĖĊĆċďđāþĕāĉþýĐčđčċĂĖĆċÿćĂĕýĕďĖĊĆčĆċĀċĈĀþ ĕďĖĆđĎĂė ĊĆĕċĂýĖĈ
ýĉvĂāĖĆċċďĆÿāĉþĆĆĄāĆāĕďĆĖĆđĎĂėþĆĖĂčýāĕďĆĖĐĂĎĉĈĐĂĎĆĕāĕďĆĖā
ėčĆĆđýċĀĂýċāčĂĈėāĂĂāċāă ĂčĉĊÿĂ ČāċāþĕāĉĖĕþĀĉďĕėĂĂĉČėĂýýĆþċāċ ĂĉýāĊĆĖčāČāĆċ
Ďĉ ÿčý ĎĂĉþ Ď čĖčąĎĔý ąĎĂ ÿ ėĕþĄ ĉĖ ĊĆĉďþ ĎĉĆĆā āĔĆĕĂ þāĕý āĉþĕ ėĕþĄ ĉĈčċ āċāĕþ ČĆĕý ėý ĂčĉýĖ
ĊĉĂďāėĆĆĖďėĉďĕĂýćĂđĖĉĆĀĈ āĆĖďėāėýČĂĈčĉČĆþāĉĂĕďĆĖĉėĂĕĂĔċýĂēċĉĊĉĂďĉþĆþĎċĂďĎčĊāĆėĖĊā
ĕďĆĖĆđĎĂėþ

ĕďĆĖĆÿĂĎĉďĕēĔďĔĕ
ĕďĆĖĉĖĊĆčĂĖāĊĆÿĂĎāėýČĆþāĉĊĆĈĆĕēĊĀĂĔĊĆďĆÿċĕďĆĖĆđĎĂėþĂĕāđĆýċČĆþāĉ
ĕĖĆĂāþďĉĉĈćĕĀþýĂāĂĉĂÿďćėĄāĉĖĆĆėýĆĎýĕďĆĖ

(1

ĆĔĆčĆĔĂĉėĉĂėċĕďĆĖĉĖėĂýēĂėýĆþċāċāĕþĕċĂýĖćėĄþĆčþĉċĕėĂĆýĂāĆčĔĆĕđýĕďĆĖ

(2

ćėĄþĆĉþĂýýĂāĆĎýĔýĔĕďĆĖ

(3

ĆĎýĔýĔĕďĆĖĉāċĂĀĀĂýċýĂāćėĄāĖĉĉÿþāăĆþĕďċāĔĂĖþĆĂēĕćĈĉĈýĂāĆĀĂāĕďĆĖĖāþĆĎā
¨ĆėýĕĂĔċėċĂďĉāčĂċýþċĂċ
ĕĂĔċċĂĆĎččĆđāĀēĉĕėĂĆāčĂĂĈāāčĂċýþċĂċĖĕċĂýāċāĕþėĂđĀĂĕĊĆĉĆċĕĂėþĊāþĊĆĖċėĖċāĉýāĊĆąđĖċā
ĆĕþĊāĊĆąđĖċāĆėĖĖāčĆċýċýĆāĖāđĆĎĂċĎĉĆĆāāĔĆėýāĆĉĉĈĉďāčĂďĖćĕĀþāčĔčĕďĆĖāĖāčĂĂĈāĆėý
ĆėĖĂāýčāđĉĄāĖĆþēċĉĈþėĆėĀāĕąċĉėĂċĕĂėėĂĕĄýĂĐĎĈĉĕďĆĖāėýėĂĕĈĂċĊĆĖčāċĔĉĄĉĖċĉāđĉĄ
ĊĆēĂĕĊĆĀĀēā

ďĆÿċāăāđĆýċ
ĂėĂýþĊĆĈĉĂāėĂĕďĖāĉĈĊďĊĀýČþĉĖĕďĆĖċćėĄčĖĀþĂďċĆėĉþĆċĕĕďĆĖýĆāėĆėĂĈĆýĆĈāĕďĆĖĉĖĕĂĔċā
ĀĂďāă ĂýďĂþēėĂĆāĉĉĂĈĆāăĖĂĉĆđýĂėĂýĊĆÿĆĖċĂþĖćĕĀāĆþÿĉĕþĀĂėĂýýĂāĆċĕĕďĆĖĎĉĆĆāāĕĆþĎċČĂĂĆĈ
ĊĖċėċýþþĂĕāĖĐýĉď ĆĀĂāĕďĆĖĉďďĆþēċýĔĂĀĂýĉĉþýĆėĂĈĆýĀĂýċĕďĆĖĉĊĖ
ėýĊĆþĆĕĔċĂĖĀĔċĉĊĆĈĉĂāĖĊĆĀĂāĊĆĀĉĆĂĊĆĖčĊĆĕþÿĆďþĕĔĂāĖĕďĆĖāăĖĖĀĔċĕďĆĖąđĖċāėďċĖĆĉĂý
ĉĆĉýĉėĆčĄĂĕāĆĂĄĕĂėþĕďĆĖā

ĊāĉāĆāýĉĆĈāăėýĐĂĕĖĉĊĆĈĆĕēĂĆāĊāĖĕďĆĖāþĕāćĈĉĈāĆāĊĆĖĀĔċĉāċāĕþĕċĂýāčĖĀďĆčđĉ
ėĕĆĈċĆďĐĎĈėĂĖďĉėĂĉĂĈĆĊāĖĂýēċĄĂĂĕĆĉþĊĆĖĀĔċĕďĆĖāĆđĎĂėėĆĆĖďėĉėĂĀĂāăýċĂāăĊďėĂĖďĉāċ
āýĂđĕĆăĈĕċĂýþĂąĕėĂĆćĂčĆĄĂċĈĊĆĕþĀĉĊāĉĖėĂĉĆāĔāėþĂąĉĊĆĄĂĂĕāėýĊĆĈđĂāĂĕďĆĖā
ĕýĖāďĆÿċāđĆýċČĈĊýĂ¨ĕďĆĖĆđĎĂėāĔĂĖċĈĔĕýĂāĆėĕĔĂĆāĆċĕāĕďĆĖāĉþý
ĕďĆĖċĆĂĖďĆċĕýĉćĕďĆĀĂĕĆĕďĆĖĆđĎĂėāĈĈĕĈċčĂăĂĕýýĂāăýĂĄĂĉĆÿāĆčđĉĂĔĂĔþĐĂĎýĖĀĔċĕďĆĖĊý
ýĉĂþþĕďėċĕďĆĖĊýĀĄýČĂĂĆĈþėĂĉĀĂÿėĂĕďĖāĉĈāĈĈþĂĖĄĉĖĆĉþýĉĆĀÿĆþāýĕčýĉāăĆĉĂýėþĂĕďėĉĖ
ČĆýĂąďċĈćþĂĎċĕďĆĖāĖĆĕĄýĂėĂĉĔþćþėĎĆāăĐĂĎþĂĆčĖþĀĄýĂĎđėĆėĂĕďĖāĀĄýČĂĂĆĈĉĊāėĂĕďĖāĉĈ
þþĕďėċĕďĖāćĆýĂ ėĂĈþĂĎċĀĂýċýĉĊāĕďĖāĆđĎĂėĖāăćĆýėĂĉýĖāėĂĉýĖčăýĂāĕăĄāăėýĕĀĎĉćĕĀ
āĉĄėāþ

ČĂĆĀĉĊĆýēċčĊĆĆėýĊĆýĖĂčāăĆý
ėĂđĂÿċ ĕďĖ ėĉĆăÿ Ăý ĕďĖ ĉĆþĖþ ĊĆĖč ėđĆąĄ ĂċĈ ĊĆĆĖĔ  āċāĕþ ĕċĂý Ćėýā ýĖĂčā ĉď ėĂčþā Ćý āþĕā ĖĆ
ĊĆĕĂđĎĆėďċĖĆčýāċĆĈĎċĎĉĆĆāĊĆĔĎďėĆčĈĂėāĕĂėþĊĆĆĉýĂąĔýýĉĊÿĊāĉþýĆąđċĎýĉďċĖčĊĆĕąđč
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ʺʥʡʩʹʩʤʩʫʩʰʧ -ʷʣʶʯʩʣʺʩʡ

ʠʨʩʬʹ ʱʥʸʢʩʫʣʸʮʩʡʸʯʥʠʢʤʺʥʹʠʸʡ


ʣʱʡ
ʧʲʹʺʤʰʹʤʹʠʸʡʸʲ

ʬʠʸʹʩʺʥʹʰʸʥʡʩʶʬ
ʺʥʠʴʬʣʲʥʩʮʤʸʲʩʹʤʺʥʸʹʫʬʲ
ʸʸʥʲʺʤʹʤʴʥʷʺʡʺʥʠʴʬʣʲʥʩʮʤʸʲʩʹʤʺʥʸʹʫʬʲʧʷʴʬʯʰʡʸʥʯʰʸʮʩʣʩʬʲʥʰʠʸʷʰʹʤʰʹʤʸʹʲʭʩʺʹʮʸʺʥʩʤʦ
ʥʣʥʤʡʭʩʹʣʷʮʤʮʲʩʢʮʤʸʲʩʹʤʯʩʰʲ
ʬʫʡʭʩʧʮʥʮʤʩʡʥʨʬʶʠʬʡʺʺʥʥʶʷʬʫʮʲʩʢʮʤʸʲʩʹʤʥʩʣʥʤʤʸʲʩʹʤʠʹʥʰʺʠʣʥʮʬʬʥʰʬʧʺʤʤʴʥʷʺʤʺʥʠʡ
ʡʤʸʠʥʤʴʥʸʩʠʤʷʩʸʮʠʭʥʸʣʤʩʱʠʥʬʥʫʭʬʥʲʤ
ʱʥʸʢʩʫʣʸʮʩʡʸʣʡʠʢʤʥʰʩʸʥʮʱʰʫʰʺʥʠʴʤʺʥʸʹʫʬʲʺʥʩʸʧʠʺʠʥʮʶʲʬʲʧʷʬʺʥʡʩʹʩʤʩʫʩʰʧʯʩʣʤʺʩʡʹʩʰʴʬ
ʤʫʸʣʤʥʹʣʥʷʩʴʮʥʰʲʮʹʥʥʩʬʠʥʰʩʥʥʬʺʤʤʹʲʮʤʩʹʰʠʥʰʧʰʠʥʬʷʥʶʦʸʰʦʠʥʥʩʥʬʤʬʠʥʮʹʩʡʸʯʸʮʸʥʣʤʷʱʥʴʬʠʠʨʩʬʹ
ʬʷʥʶʦʯʸʮʥʰʬʸʮʠʳʥʱʡʬʥ>ʥʮʶʲʸʥʱʩʠʤʯʩʩʰʲʬʱʰʫʰʠʬʬʶʦʥʹʸʢʤʯʸʮʹʳʠʬʠ@ʸʲʩʹʤʺʥʸʥʷʮʯʩʰʲʺʠʷʥʣʡʬʣʶʩʫ
ʭʩʷʩʣʶʩʣʩʡʤʬʷʺʠʩʡʮʠʥʤʪʥʸʡʹʥʣʷʤʯʩʠʹʩʰʧʨʡʮʥʹʥʣʷʥʷʩʣʶʱʥʸʢʡʸʤʠʨʩʬʹʱʥʸʢʮʸʢʤʥʰʸʥʮʬʲ
ʤʴʥʷʺʤʺʥʠʡʥʰʺʩʰʹʺʥʠʴʤʺʥʸʹʫʩʸʥʣʩʱʺʠʷʥʣʡʺʹʤʣʲʥʥʬʥʷʦʡʩʹʩʬʠʳʱʥʩʩʡʸʯʸʮʸʥʣʤʷʱʥʴʤʰʩʮʪʹʮʤʡ
ʺʥʠʴʩʰʩʩʰʲʬʣʧʥʩʮʤʯʩʣʤʺʩʡʩʫʤʲʡʷʠʨʩʬʹʯʩʩʨʹʸʡʬʩʦʷʧʶʩʩʡʸʯʥʠʢʤʥʰʺʧʺʥʹʠʸʡʤʣʲʥʥʤʭʩʰʥʹʭʩʴʥʢʤʩʣʩʬʲ
ʥʦʤʨʬʧʤʤʬʲʥʣʩʪʮʱʬʷʥʶʦʯʸʮʥʥʺʥʬʩʲʴʪʸʣʬʲʪʥʮʱʬʯʺʩʰʹʳʥʢʤʠʥʤʠʨʩʬʹʱʥʸʢʮʸʢʤʺʥʹʠʸʡ
ʥʲʡʶʥʩʠʴʥʸʩʠʠʥʤʹʥʩʬʲʭʩʸʮʥʠʹʸʲʩʹʭʢʹʸʡʣʤʯʥʫʰʥʥʣʥʤʮʲʩʢʮʺʥʠʴʬʭʩʠʺʮʤʸʲʩʹʤʮʣʠʮʤʡʸʤʯʫʠ
ʯʩʠʯʫʬʲʹʥʰʲʣʥʤʥʺʥʡʸʭʩʮʲʴʭʩʡʸʡʥʰʮʱʸʴʤʦʺʠʥʭʩʹʣʷʮʤʮʥʥʣʥʤʮʥʸʥʷʮʤʷʩʸʮʠʭʥʸʣʮʸʲʩʹʥʠʸʩʤʡ
ʬʩʣʡʤʬʭʩʲʣʥʩʭʰʩʠʤʮʥʣʫʥʬʩʦʸʡʺʰʩʣʮʮʭʩʠʩʡʮʤʸʲʩʹʩʸʧʥʱʭʢʹʬʬʢʡʩʺʥʸʹʫʧʷʥʴʮʠʬʸʥʷʮʮʸʲʩʹʺʥʰʷʬ
ʣʥʡʩʲʸʡʲʸʲʩʹʤʭʠʤʥʩʲʡʨʥʩʸʥʷʮʠʥʤʭʠʤʸʲʩʹʺʥʤʦʬʭʩʲʣʥʩʹʭʩʧʥʨʡʹʺʥʠʴʤʩʰʸʶʩʩʡʥʨʭʢʥʸʲʩʹʤʸʥʷʮʡ
ʤʦʡʭʩʲʥʨʲʥʡʶʠʥʤʥ
ʭʩʬʲʴʮʤʺʠʥʸʲʩʹʤʩʷʴʱʺʠʭʩʷʣʥʡʬʡʺʺʥʥʶʷʬʫʡʤʰʹʤʬʫʭʩʸʷʡʮʠʨʩʬʹʱʥʸʢʮʸʢʤʬʹʯʩʣʤʺʩʡʩʧʥʬʹ
ʥʣʥʤʮʥʸʥʷʮʹʸʲʩʹʬʬʫʭʤʡʯʩʠʹʭʩʠʣʥʥʮʥʥʬʠʭʩʬʲʴʮʬʺʨʬʧʥʮʤʲʺʴʤʡʭʩʲʩʢʮʭʤʯʩʱʡʺʥʠʴʭʩʸʶʩʩʮʤ
ʺʥʮʥʷʮʡʠʷʥʥʣʸʲʩʹʤʺʥʸʥʷʮʺʠʭʩʷʣʥʡʭʩʧʥʬʹʤʤʴʥʸʩʠʥʤʷʩʸʮʠʭʥʸʣʮʸʲʩʹʤʩʷʴʱʬʶʠʭʢʭʩʸʷʡʮʯʫʥ
ʸʲʩʹʠʥʤʥʰʮʮʬʥʣʢʷʬʧʹʩʠʬʩʦʸʡʠʸʷʰʤʸʲʩʹʫʠʹʮ@ʭʤʩʺʥʮʥʷʮʡʩʣʥʤʸʲʩʹʯʩʠʹʠʣʥʥʬʩʣʫʭʤʬʹʠʶʥʮʤ
ʤʦʫʸʲʩʹʠʩʡʤʬʸʥʹʩʠʯʩʠʥ>ʥʣʥʤʮʥʸʥʷʮʹ
ʯʩʠʹʯʥʥʩʫʮʭʬʥʲʮʺʥʷʣʡʰʠʬʺʥʠʴʣʥʡʩʲʤʸʧʠʬʭʢʭʩʺʩʲʬʥʥʣʥʡʩʲʩʰʴʬʩʮʬʥʢʠʥʤʹʫʷʣʡʰʸʲʩʹʤʬʬʫʪʸʣ
ʺʥʠʴʸʡʫʤʦʸʹʠʫʷʥʣʡʬʪʸʣ
ʺʥʠʴʷʥʥʹʮʥʺʥʠʴʯʸʶʩʸʲʩʹʷʴʱʬʫʮʹʥʸʣʬʹʩʯʫʬʲʩʣʥʤʩʤʸʥʡʩʶʤʡʸʷʡʭʢʭʩʰʴʩʩʦʤʥʭʩʴʥʩʦʤʥʡʸʥʰʸʲʶʬʥ
ʺʥʸʹʫʺʥʮʸʢʥʬʥʤʤʩʬʲʹʩʥʤʮʥʺʧʠʩʤʹʤʴʩʷʺʺʥʸʹʫʺʣʥʲʺ
ʯʩʣʫʥʺʣʫʸʹʫʤʦʯʫʠʹʺʲʣʬʤʬʥʫʩʸʲʩʹʤʬʲʺʥʸʹʫʥʡʹʩʹʭʥʷʮʡʤʠʴʤʰʥʷʹʩʮʬʫʯʫʬʲ

ʭʥʺʧʤʬʲʩʺʠʡʤʦʬʲʥ
ʸʢʰʩʦʬʹʭʤʸʡʠʡʸʤ
ʺʥʡʩʹʩʤʩʫʩʰʧʵʣʡʧʷʴʮ
ʠʨʩʬʹʱʥʸʢʮʸʢʤʩʣʩʬʲʹ
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ʣʱʡ

ʥʮʥʷʮʡ ʥʣʥʡʫ ʤʩʤʩʹ ʩʮ ʤʩʤʩ ,ʩʰʥʮʬʠ ʥʠ ʩʰʥʬʴʹ ʭʩʸʡʣʬ ʱʧʩʩʺʤʬ ʤʶʥʸ ʠʬ ʯʡʥʮʫ ʩʰʠ ʯʥʹʠʸ ʸʡʣ
ʣʶʩʫʥʰʺʩʠʮʣʧʠʳʠʥʬʠʹʠʬʥ ,ʥʰʺʩʠʮʣʧʠʳʠʭʲʥʸʡʩʣʠʬʭʤʹʨʸʴʡʭʩʸʡʣʭʱʸʴʹ ,ʧʰʥʮ
ʭʩʸʡʣʬʹʭʴʥʢʬʱʧʩʩʺʰʥʮʱʸʴʭʤʹʭʩʸʡʣʬʱʧʩʩʺʤʬʬʥʫʩʠʬʩʰʠʯʫʬʦʠ ,ʤʹʲʰʤʦ
ʷʤʡʥʮʣʩʮʬʺʠʥʤʱʥʸʢʡʸʤ ,ʨʥʹʴʤʦ ,ʸʥʱʠʤʦʹʡʹʥʧʱʥʸʢʡʸʤʭʠʤʭʫʬʹʤʰʥʸʧʠʤʤʬʠʹʤ
ʬʬʢʡʷʸʥʪʠʭʷʺʥʠʴʤʬʹʯʩʣʺʩʡʤʬʹʠʹʥʰʤʬʫʥ ,ʸʥʱʩʠʬʷʱʴʡʩʹʩʬʠʡʸʤʥ ,ʡʩʹʩʬʠʡʸʤʬʹ
ʭʢ ʸʩʺʤʬ ʭʬʥʲʡʹ ʸʺʩʤʡʹ ʸʺʩʤ ʬʹ ʣʶ ʭʥʹ ʤʦʡ ʯʩʠʹ ʦʧʥʠ ʱʥʸʢ ʡʸʤʥ ,ʸʥʱʩʠʬ ʷʱʴ ʠʥʤʹ
,ʥʣʥʤʮʲʩʢʮʠʥʤʹʹʹʧʹʩʹʸʲʩʹʸʩʺʤʬʣʶʯʩʠʺʥʷʩʴʱʡʭʢ ,ʺʩʲʮʹʮʣʧʤʠʸʥʤʤʤʦ ,ʺʥʷʩʴʱʡ
.ʯʥʹʠʸʬʫʹʥʮʤʤʦʦʠ

ʤʣʥʡʲʤʦʹʦʧʥʠʠʥʤʥʺʥʠ ʹʥʡʬʬʸʥʱʠʥʣʥʤʮʷʴʱʸʲʩʹʤʭʠʹʦʧʥʠʱʥʸʢʡʸʤʺʸʮʥʠʺʠʦ :ʬʠʥʹʤ
ʤʸʦ
ʠʬʲʥʣʩʫʸʰʦʠʥʥʡʸʤ ,ʸʰʦʠʥʥʡʸʤʬʶʠʥʰʩʩʤʯʩʰʲʤʬʩʧʺʤʤʦʹʫʥʰʧʰʠ .ʥʤʹʮʪʬʣʩʢʠʩʰʠʤʠʸʺʯʫ
ʥʠʸʥʱʩʠʤʦʭʠʱʰʫʰʠʬʩʰʠʸʮʠʠʥʤ ,ʥʬʹʯʥʹʬʤʤʦʹʸʡʱʥʮʶʲʸʰʦʠʥʥʡʸʤ ,ʸʥʱʩʠʤʦʹʷʱʴ
ʺʡʥʸʷʺ ʯʩʣ ʤʦ ʺʡʥʸʷʺ ʤʦ ʭʠ ʭʩʸʧʠʤ ʭʩʰʡʸʬ ʡʩʹʩʬʠ ʡʸʤ ʯʩʡ ʧʥʫʩʥʬ ʱʰʫʰ ʠʬ ʩʰʠ ,ʸʥʱʩʠ ʠʬ
. ʣʩʴʷʤʬʭʩʫʩʸʶʪʬʩʠʥ ʯʠʫʮʩʠʣʥʥʱʥʠʮʤʦ ʥʰʬʸʮʠʠʥʤʬʡʠ ,ʠʬʥʠʤʸʦʤʣʥʡʲ

ʯʫʣʩʴʷʤʬʬʡʠʸʥʱʠʺʥʩʤʬʪʩʸʶʤʦʹʦʥʧʠʤʠʮ ʦʧʠʠʬʭʢʸʰʦʠʥʥʡʸʤʺʸʮʥʠʺʠʦ :ʬʠʥʹʤ
ʤʦʹʸʮʠʠʬʠʥʤʪʬʩʠʥʯʠʫʮʩʠʣʥʹʤʦʹʦʧʠʠʥʤ .ʥʩʣʩʮʬʺʬʫʩʴʮʥʰʮʦʡʥʮʱʸʥʴʹʭʩʸʡʣʤʦ .ʯʥʫʰ
ʤʩʤʹ ʤʮ ʷʥʸʦʬ ʣʩʢʤʬ ʸʹʴʠ ʩʠ ,ʤʦ ʭʲ ʺʫʬʬ ʸʹʴʠ ʩʠ ʱʩʠʮʣ ʯʥʩʫ ʸʹʴʠ ʩʠ ʸʮʠ ʠʥʤ ,ʠʸʮʥʧ
ʠʥʤʹʭʩʬʩʮʤʤʦ ,ʱʩʠʮʣʤʸʦʤʣʥʡʲʩʰʠʹ ,ʱʩʠʮʤʦʹʬʬʢʡʣʩʴʷʤʬʭʩʫʩʸʶʪʬʩʠʥʯʠʫʮʬʡʠ ʭʣʥʷ
.ʦʠʥʰʬʸʮʠ
ʣʧʠʳʠʭʥʩʤʣʲ ,ʲʩʸʫʤʠʬʣʧʠʳʠʩʸʤ ,ʷʴʱʮʥʰʩʩʤʣ ,ʸʥʮʢʸʥʱʩʠʤʦʹʦʧʠʲʥʣʩʫʡʩʹʩʬʠʡʸʤ
ʺʠ ,ʭʩʰʩʡʮ ʠʬ ʥʰʧʰʠʹ ʤ ʪʥʸʡʥ ,ʯʩʡʤʬ ʥʰʧʬʶʤ ʠʬ ʥʣʥʤʡ ʥʰʩʩʤ ʥʰʧʰʠʹ ʭʩʮʲʴʤ ʬʫ ʭʢ ,ʯʩʡʮ ʠʬ
ʬʡʠ ,ʤʸʦʤʣʥʡʲʺʡʥʸʷʺʤʦʹʸʥʸʡʤʦʹʣʩʢʤʬʬʥʫʩʠʬʣʧʠʳʠ ,ʠʥʡʬʸʹʴʠʩʠʭʤʬʹ ʤʸʥʺ ʤ
ʤʣʥʡʲʩʺʡʮʲʩʢʮʤʦʭʩʣʥʤʩʬʭʩʠʺʮʥʲʩʢʮʹʩʣʥʤʤʸʲʩʹʤʬʫ ,ʤʸʦʤʣʥʡʲʤʩʺʡʮʲʩʢʮʩʠʣʥʤʦ
ʤʺʥʠʭʺʸʫʦʤʹʤʣʲʥʤʺʠʥʮʩʷʤʤʦʬʲʹʥʺʲʹʡʤʩʤʹʱʥʮʬʥʴʤʥʭʩʮʲʴʤʮʫʭʹʩʺʩʩʤʩʰʠʤʸʦ
ʬʫʤʠʬʹʥʰʲʨʹʥʬʠʫʥʩʤʹʬʬʢʡ ,ʭʩʩʺʰʹʥʠʤʰʹʩʸʧʠʤʦʩʸʧʠʤʣʲʥʤʺʠʭʩʷʤʡʩʹʩʬʠʡʸʤʹ
ʲʩʢʮʠʥʤʺʥʩʣʥʤʩʤʬʹʺʥʠʴʬʭʩʠʺʮʹʸʲʩʹʤʹʺʥʠʣʥʥʡʭʩʲʣʥʩʥʰʧʰʠʥ ,ʤʸʦʤʣʥʡʲʤʩʺʡʮʲʩʢʮ
,ʯʥʹʠʸʬʫʹʥʮʤʤʦʦʠ ,ʸʥʱʩʠʤʦʷʴʱʡʭʢʹʥʰʬʶʠ ʤʲʸʫʤʤʷʴʱʡʥʬʩʴʠʯʫʬʤʸʦʤʣʥʡʲʤʩʺʡʮ
ʤʸʦʤʣʥʡʲʤʩʺʡʮʠʡʠʥʤʹʷʴʱʹʩʹʸʲʩʹʸʩʺʤʬʣʶ ʯʩʠ
ʥʮʶʲʬʹʫʸʹʫʤʬʱʧʩʩʺʰʥʰʧʰʠʥʩʹʫʲ

ʦʦʠʬʤʦʹʸʮʥʠʩʮʥʸʲʩʹʬʹʺʥʩʥʮʫʹʩʹʭʩʰʲʥʨʩʸʤ ,ʤʸʩʶʷʺʲʹʮʧʷʴʬʸʹʴʠʪʩʠʹʭʩʰʲʥʨ :ʬʠʥʹʤ
ʤʸʦʤʣʥʡʲʤʩʺʡʪʥʺʡʧʷʴʮʭʩʮʹʠʬʩʸʤ ,ʤʦʩʦʢʺʲʹʮʭʩʧʷʴʮʪʩʠ ,ʭʹʬʤʴʮ
ʡʸʤ ʩʰʴʬ ʥʰʠʡ ʥʰʧʰʠ ,ʦʠ ʡʩʹʩʬʠ ʡʸʤ ʩʰʴʬ ʤʬʲ ʤʬʠʤ ʭʩʸʡʣʤ ʬʫ ʺʠ ,ʥʤʹʮ ʭʫʬ ʸʩʡʱʠ ʩʰʠ
ʯʩʠ ,ʤʦʩʦʢʺʲʹʮ ʧʷʴʬʭʬʥʲʡʪʸʣʯʩʠ ,ʯʺʩʰʠʬʹʥʬʥʰʸʡʱʤʥ ,ʭʩʰʥʺʰʤʬʫʺʠʥʬʥʰʸʡʱʤʥʡʩʹʩʬʠ
ʯʥʥʫʺʮʩʰʠʥʰʩʩʤʣʭʩʲʡʹʬʭʩʹʩʮʧʮʲʩʢʤʬʬʥʫʩʤʦ ,ʪʸʲʡʮʤʺʥʠʭʩʹʥʲʤʬʩʢʸʤʠʴ ,ʭʬʥʲʡʪʸʣ
ʺʠʭʩʠʶʥʮʹʣʲʥʤʮʩʠʺʮʤʺʥʫʩʠʤʺʠʭʩʠʶʥʮʹʣʲʬʡʠʭʩʹʰʹʮʧʮʪʸʲʡʤʦʺʧʠʤʠʴ ʸʮʥʬ
ʬʡʠ ,ʤʦʩʦʢʺʲʹʮʧʷʴʬʭʬʥʲʡʪʸʣʯʩʠ ,ʣʸʩʹʭʩʹʠʸʭʩʹʩʮʧʸʥʡʲʬʬʥʫʩʤʦʺʥʹʲʬʭʩʫʩʸʶʹʤʮ
ʹʩ ,ʤʨʩʧʤʸʩʶʷʺʲʹʮʤʦʹʭʩʲʣʥʩʭʧʬʭʩʬʫʥʠʥʰʧʰʠʹʫ ,ʤʬʧʺʤʮʭʩʧʷʴʮʸʡʣʬʫʠʬʬʫʥʠʡʭʢ
ʥʰʣʮʬ ,ʸʲʩʹʡ ʯʩʧʡʤʬ ʭʩʲʣʥʩʥ ʸʲʩʹʡ ʯʩʧʡʤʬ ʡʨʩʤ ʡʨʩʤ ʥʰʣʮʬ ʥʰʧʰʠʥ ʭʩʷʣʥʡ ʥʰʧʰʠ ʪʩʠ ʭʩʬʬʫ
ʭʩʩʰʩʲʡ ʭʩʸʩʫʮ ʥʰʧʰʠ ,ʲʩʢʮ ʤʦ ʤʰʩʣʮ ʤʦʩʠʮ ʲʩʢʮ ʤʦ ʤʴʩʠʮ ʺʥʮʥʷʮʤ ʺʠ ʺʥʠʸʬ ʡʡʥʺʱʤʬ

~~  
ʤʮʥʶʲʤʲʷʹʤʭʲʭʩʸʥʸʡʣʠʮʣʠʮʭʩʬʬʫʥʲʡʷʰ,ʩʣʥʤʸʲʩʹʠʬʤʦʤʮʥʩʣʥʤʸʲʩʹʤʦʤʮʺʥʮʥʶʲ
ʣʸʴʱʬʱʨʩʰʠʺʥʲʹʹʬʹʣʥʲʤʬʩʬʤʯʩʱʡʩʺʩʩʤʭʩʩʲʥʡʹʩʰʴʬʯʦʥʠʤʺʠʸʡʹʬʷʸ ,ʤʧʢʹʤʬʹ
ʣʸʴʱʬʱʨʩʰʠʤʱʩʨʩʬʹʩʸʷʥʡʡʹʹʡʱʨʤʬʩʬʤʩʰʠʬʡʠʯʥʦʮʤʦʩʬʹʣʩʷʴʺʤ ?ʤʬʩʡʹʡʬʫʤ
ʺʥʰʩʣʮʤʬʫʬʱʨʩʰʠʤʦʩʸʧʠʲʥʡʹʥʤʩʱʠʡʺʥʰʩʣʮʤʮʫʬʱʨʩʰʠʭʩʩʲʥʡʹʣʥʲʡ,ʸʲʩʹʤʺʠʷʥʣʡʬ
,ʸʲʩʹʤʬʹʺʥʸʥʷʮʤʬʫʬʲʭʩʸʡʥʲʥʰʧʰʠ ,ʯʮʦʤʬʫʯʮʦʤʬʫʤʦʬʲʭʩʸʡʥʲʥʰʧʰʠ ,ʤʷʩʸʮʠʭʥʸʣʡ
 ,ʠʩʡʤʬʭʤʬʸʥʱʠʤʴʩʠʮʠʩʡʤʬʭʤʬʸʺʥʮʤʴʩʠʮʷʥʩʣʡʭʩʲʣʥʩʸʲʩʹʤʩʸʧʥʱ
ʸʡʫʥʰʧʰʠʹʥʰʬʶʠʺʥʠʴʤʬʫʬʶʠʷʥʣʡʬʭʩʬʥʫʩ,ʬʩʦʸʡʬʹʠʹʥʰʤʤʦʭʩʬʲʮʹʺʥʰʲʨʤʺʧʠ,ʬʹʮʬ
,ʬʩʦʸʡʮʸʲʩʹʺʥʰʷʬʯʴʥʠʭʥʹʡʭʩʹʸʮʠʬʥʰʧʰʠ,ʬʩʦʸʡʮʸʲʩʹʺʥʰʷʬʸʥʱʠʹʭʩʲʩʸʺʮʭʩʰʹʤʮʫ
ʺʥʫʩʮʱʡ ʤʷʩʸʮʠ ʭʥʸʣʮ ʸʲʩʹ ʠʩʡʮʹ ʩʮ ʬʫʥ ,ʩʣʥʤ ʸʲʩʹ ʬʹ ʬʥʣʢ ʦʫʸʮ ʭʥʩʤ ʤʦ ʬʩʦʸʡʡ ,ʯʥʫʰʹ
ʭʠʥ ,ʧʷʴʬʥʰʬʺʺʬʭʩʫʩʸʶ ,ʤʦʺʠʥʰʬʺʥʠʸʤʬ ,ʭʣʥʷʥʰʬʲʩʣʥʤʬʪʩʸʶʠʥʤʹʲʣʥʩʠʥʤʦʠʬʩʦʸʡʬ
ʺʥʷʩʣʶ ʥʬʩʴʠ ʺʥʩʰʠʴʥ ʭʩʡʥʹʧ ʭʩʹʰʠʥ ,ʭʩʰʹ ʠʬʥ ʣʧʠ ʠʬʥ ,ʸʹʫʤ ʥʰʣʸʥʤ ʥʰʧʰʠ ʥʰʬ ʭʩʰʺʥʰ ʠʬ
ʤʦʬʲʤʬʠʹʥʰʬʹʩʹʺʥʮʥʷʮʮʸʲʩʹʠʩʡʤʬʠʬʹʺʠʦʤʤʮʫʱʤʡʣʥʮʲʬʥʬʫʩʠʬʭʤʹʯʥʩʫʺʥʬʥʣʢ
ʲʩʢʮʤʴʩʠʮʺʥʠʩʶʮʤʺʠʺʲʣʬ ʩʣʫʺʥʧʥʫʤʡʸʤʤʡʸʤʤʦʡʭʩʲʩʷʹʮʥʰʧʰʠ ,ʸʹʫʤʤʺʠʥʰʣʸʥʤ
ʭʩʲʩʣʥʮʭʤʹʺʥʮʥʷʮʹʩ,ʭʣʥʷʭʤʬʭʩʲʩʣʥʮʹʺʥʮʥʷʮʹʩ,ʤʲʺʴʤʡʭʩʲʩʢʮʹʺʥʮʥʷʮʹʩ,ʸʲʩʹʤ
,ʭʩʮʫʧʩʣʩʮʬʺʬʹʺʲʣʬʥʷʩʹʡʤʹʲʰʤʦʬʫ ,ʸʥʸʡʣʠʮʣʠʮʭʨʱʩʱʹʩ ,ʺʥʹʲʬʭʩʶʥʸʭʤʹʥʰʬ
ʭʩʸʮʥʠ ʭʤʥ ʭʲʴ ʣʥʲ ? ʺʥʠʴʤ ? ʭʲ ʺʥʶʲʩʩʺʤʡ ,ʺʥʠʴʡ ʭʩʰʩʡʮʹ ʭʩʹʰʠ ʬʹ ,ʺʥʸʹʫ ʩʹʰʠ ʬʹ
ʸʹʴʠʹʤʮʬʫʭʩʹʥʲʹʡʹʥʧʩʰʠ,ʭʺʩʠʭʩʸʡʣʮʭʺʩʠʭʩʹʢʴʰʥʰʧʰʠ,ʤʫʫʭʩʶʥʸʥʤʫʫʭʩʶʥʸʥʰʧʰʠ
 ʥʣʥʤʮʸʲʩʹʠʬʤʦʸʲʩʹʤʹʺʥʠʣʥʥʡʠʣʥʥʬʭʬʥʲʡʹ

.ʸʧʠʭʥʷʮʮʸʲʩʹʬʹʤʬʠʫʺʥʩʥʮʫʠʩʡʤʬʺʩʺʥʠʩʶʮʯʫʺʩʠʬʹʭʩʰʲʥʨʭʤ :ʬʠʥʹʤ
 .ʪʹʮʤʤʺʠʣʩʢʤʬʤʶʥʸʠʬ...ʭʤʹʥʠ,ʺʥʠʩʶʮʤʺʠʭʩʲʣʥʩʠʬʭʤ,ʺʩʺʣʡʥʲʯʥʫʰʠʬʤʦ

ʤʬʠʫ ʭʩʸʩʧʮʡʥʸʲʩʹ ʬʹ ʤʬʠʫ ʺʥʩʥʮʫ ʠʩʡʤʬ ʯʫʺʩ ʠʬʥ ʤʦʺʠ ʥʸʷʧʥ ʥʷʣʡ ʭʤʹ ʭʩʰʲʥʨ ʭʤ :ʬʠʥʹʤ
?ʭʺʱʸʲʩʹʤʺʠʤʬʪʥʺʧʺʤʹʠʹʤʮʬ ?ʤʦʺʠʥʠʩʡʩʤʴʩʠʮ ,ʤʦʬʫʥʥʧʩʥʸʩʹʥ
ʣʧʠ ʳʠ ʭʲ ʥʸʡʣ ʠʬ ʭʤ ,ʥʰʺʠ ʭʢ ʸʡʣʬ ʭʩʫʩʸʶ ʥʩʤ ʭʤ ʥʷʣʡ ʭʤ ʺʮʠʡ ʭʠ ,ʪʬ ʤʰʲʠ ʩʰʠ ʦʠ
 .ʥʰʺʩʠʮ

.ʭʫʬʹʭʩʰʫʥʱʭʲʥʸʡʣʹʭʩʰʲʥʨʭʤ :ʬʠʥʹʤ
ʹʩ ,ʩʣʥʤ ʸʲʩʹ ʤʡʸʤ ʹʩʹ ʯʥʫʰ ,ʬʥʣʢ ʷʬʧ ,ʤʣʡʥʲʫ ʬʡʠ ,ʭʩʰʲʥʨ ʭʤʹ ʤʮʬ ʱʧʩʩʺʤʬ ʬʥʫʩ ʠʬ ʩʰʠ
ʩʸʧʥʱ ʫʢ ʤʦ ʺʠ ʭʩʲʣʥʩ ʭʤʥ ,ʸʲʩʹ ʤʡʸʤ ʤʡʸʤ ʹʩ ʬʡʠ ,ʠʬʹ ʸʮʥʠ ʠʬ ʩʰʠ ʩʣʥʤ ʸʲʩʹ ʤʡʸʤ
ʤʩʱʠ ʺʥʰʩʣʮʮ ʲʩʢʮʹ ʸʲʩʹ ʷʩʴʱʮ ʹʩ ,ʬʩʦʸʡʮ ʠʬ ,ʤʷʩʸʮʠ ʭʥʸʣʮ ʸʲʩʹ ʷʩʴʱʮ ʹʩ ,ʸʲʩʹʤ
ʭʰʨʠʩʥʮ ʤʩʱʠʮ ʲʩʢʮ ʬʡʠ - ʺʥʸʡʧ ʬʹ ʺʥʣʥʱ ʣʶʮ ʲʥʰʮ ʩʰʠ ,ʺʥʮʹ ʸʮʥʠ ʩʰʠ - ʥʮʫ ʺʥʰʥʹʤ
ʬʹ ʺʥʮʥʶʲ ʺʥʩʥʮʫ ʲʩʢʮ ,ʺʥʰʩʣʮ ʣʥʲʥ ,ʺʥʩʥʮʫ ,ʯʩʱʮ ʤʡʸʤʥ ʺʶʷ ʣʰʬʩʠʺʮʥ ʤʩʣʥʡʮʷʮʥ ʤʮʸʥʡʮʥ
ʸʲʩʹʤʮ ʦʥʧʠ ʭʩʹʩʮʧ ʷʸʠʥʤ ʤʮʹʬʲʩʢʮʹʩʣʥʤʤ ʸʲʩʹʤ ʥʮʶʲ ʬʩʦʸʡʡʥʬʩʴʠ  ,ʤʦʮ ʸʺʥʩ .ʸʲʩʹ
ʭʩʸʫʥʮʬʩʦʸʡʡʭʠ,ʺʸʧʠʪʬʰ,ʥʰʩʩʤʣ,ʯʥʨʳʬʠʲʩʢʮʭʠʥʰʩʩʤʣ,ʥʮʶʲʬʩʦʸʡʡʥʬʩʴʠ,ʤʩʱʠʮʲʩʢʮʹ
ʭʩʸʴʱʮ ʠʬ ʤʦ ʡʥʹ ,ʤʦ ʪʥʺʮ ,ʤʩʱʠʮ ʲʩʢʮ ʦʥʧʠ ʭʩʹʹ ʥʠ ʤʦ ʪʥʺʮ ʦʥʧʠ ʭʩʹʩʮʧʹ ,ʯʥʨ ʳʬʠ
ʠʬʩʰʠʣʠʮʺʥʬʥʣʢʺʥʩʥʮʫʤʦ ,ʥʣʥʤʮʲʩʢʮʦʥʧʠʭʩʲʡʸʠʥʠʦʥʧʠʭʩʹʬʹʩʬʥʠʤʦʪʥʺʮ ,ʭʩʷʩʥʣʮ
ʬʬʢʡʬʬʫʡʥʣʥʤʮʲʩʢʮʠʬʹʺʥʰʩʣʮʹʩʺʥʸʧʠʺʥʰʩʣʮʮʬʡʠ ,ʬʩʦʸʡʺʠʥʰʸʢʱʯʫʬʦʠ ,ʠʬʹʸʮʥʠ
ʥʺʩʠʺʥʹʲʬʯʺʩʰʹʸʲʩʹʤʡʥʸʹʤʣʡʥʲʥ ,ʭʤʬʹʸʲʩʹʷʩʴʱʮʭʤʬʹʩʹʬʬʢʡ ,ʠʩʡʤʬʭʩʹʸʮʠʬʹ
ʹʩ ,ʥʣʥʤʸʲʩʹʭʩʠʥʸʠʬʹʭʩʩʷʰʲʭʩʬʲʴʮʹʩ ,ʯʩʱʡʩʺʩʩʤ ,ʯʩʱʡʷʰʲʩʬʲʴʮʹʩ ,ʷʩʴʱʮʷʩʴʱʮʹʩ
,ʹʣʥʧʡʯʥʨʸʹʲʭʩʰʥʷʭʤ ,ʩʣʥʤʸʲʩʹʭʩʠʥʸʠʬʹʭʩʬʲʴʮʹʩʬʡʠʩʣʥʤʸʲʩʹʭʤʡʹʩʹʭʩʬʲʴʮ
ʸʹʲʤʺʠ ,ʣʧʠʯʥʨʤʺʠʭʩʠʶʥʮʥʭʩʷʣʥʡʥʭʩʷʣʥʡ ,ʨʷʬʱʭʩʹʥʲʤʦʪʥʺʮ ,ʭʩʣʥʤʩʬʭʩʹʥʲʬʫʤʠʬ
ʤʮʫ ʱʥʰʩʮ ʱʥʬʴ ʭʩʷʩʥʣʮ ʭʩʸʴʱʮ ʲʣʥʩ ʩʰʠ ʩʣʥʤʩʤ ʸʥʡʩʶʤ ʥʩʹʫʲ ,ʭʩʣʥʤʩʬ ʺʥʹʲʬ ʭʩʠʺʮʹ ,ʦʥʧʠ
 .ʹʩʸʲʩʹʤʮʫ?ʭʩʰʥʺʰʤʬʫʺʠʥʰʬʹʩ,ʹʣʥʧʡʭʩʫʩʸʶʺʥʠʴ
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ʸʲʩʹʷʩʴʱʮʹʩʤʷʩʸʮʠʭʥʸʣʡʷʩʴʱʮʹʩʭʩʩʺʣʡʥʲʭʤʭʩʰʥʺʰʤʬʫʭʩʰʡʸʤʮʷʬʧʬʯʥʴʬʨʥʮʩʸʺ
ʯʥʴʬʨ ʭʩʸʺ ʭʺʥʠ ʬʠʹʺ ʯʥʴʬʨ ʭʩʸʺ ʷʰʲ ʸʥʱʧʮ ʸʩʤʡ ʸʲʩʹʡ ʬʥʣʢ ʸʥʱʧʮ ʹʩ ʯʥʫʰ ʤʴʥʸʩʠʡ
ʪʩʸʶ ʠʬ ʸʩʤʡ ʸʲʩʹʹ ʯʥʴʬʨʡ ʭʩʬʠʥʹʤ ʬʫʬ ʭʩʸʮʥʠ ʭʤ ʸʺʥʮ ʸʩʤʡ ʸʲʩʹʹ ʪʬ ʥʣʩʢʩ ʭʤ  ʤʬʠʬ
ʬʹʺʥʮʥʶʲʺʥʩʥʮʫʭʩʲʡʥʶʭʤʹʯʥʫʰʠʬʤʦʥʸʷʹʤʦʹʣʬʠʥʥʩʢʭʩʷʲʥʶʥʰʧʰʠʥ ʸʣʱʡʠʥʤʹ ʸʹʫʤ
 .ʥʺʥʠʭʩʲʡʥʶʭʤʤʤʫʸʲʩʹʸʩʤʡʸʲʩʹ

ʪʸʣʭʫʬʹʩʹʭʩʰʲʥʨʭʺʠ ,ʥʣʥʤʮʠʬʠʥʤʸʲʩʹʤʹʺʲʣʬʭʩʬʥʫʩʭʺʠʪʩʠ ,ʭʩʰʲʥʨʭʤʭʢʤʦ :ʬʠʥʹʤ
ʺʥʫʸʤʺʠʺʥʰʹʬʺʥʩʢʥʬʥʰʫʨʭʤʬʹʩʭʥʩʤʭʤʭʠ ,ʠʬʥʠʥʣʥʤʮʠʡʠʥʤʭʠʺʲʣʬʥʸʲʩʹʤʺʠʹʹʮʬ
ʤʦʩʠʡʤʦʺʠʤʰʹʮʥʤʹʩʮʥʭʫʩʬʲʭʩʣʡʥʲʭʤ ʥʣʥʤʤʺʠʭʢʩʬʥʠʦʠʸʲʩʹʤʬʹʲʡʶʤʺʠʥʸʲʩʹʤʬʹ
.ʤʴʬʲʩʢʮʥʤʦʺʠʸʫʥʮʥʤʣʡʲʮ
ʺʩʲʮʹʮ ʣʧ ʤʸʥʶʡ ʭʩʬʠʥʹʤ ʬʫʬ ʭʩʸʮʥʠ ʭʤ ʭʺʥʠ ʬʠʹʺ ʯʥʹʠʸ ʸʡʣ ʬʡʠ ʨʬʧʤʡ ʯʥʫʰ ʤʦ
ʸʲʩʹʬʲ ʭʺʥʠʬʠʹʺ ʯʥʴʬʨ ʭʤʩʬʠʭʩʸʤʬʬʥʫʩʤʺʠ ʭʩʬʠʥʹʤ ʬʫʬʭʩʸʮʥʠʭʤ ʤʦ ʺʠ ʷʥʣʡʺʥ
ʩʰʠ ʥʸʮʠʭʤʤʭʩʰʡʸʤʤʮʠʹʥʰʬʯʴʥʠʭʹʡʱʧʩʩʺʤʬʬʥʫʩʠʬʩʰʠ ʯʫʬʸʺʥʮʤʦʹʭʩʰʥʲʭʤʸʩʤʡ
ʥʰʧʰʠ ʥʬʹʸʥʷʮʤ ʺʠ ʭʩʲʣʥʩ ʥʰʧʰʠʹ ʩʰʴʬ ʸʲʩʹʤ ʺʠ ʲʥʡʶʬʭʩʹʸʮʠʬʥʰʧʰʠ ʺʥʠʩʶʮʬʱʧʩʩʺʮ
ʸʥʱʠ ʭʤʬʹʧʥʷʩʴʡʺʥʩʤʬʥʰʬʭʩʰʺʥʰʹʭʩʸʧʥʱʷʸʭʩʹʸʮʥʰʧʰʠ ʩʮʬʥʢʠʥʤʹʫʷʸʸʲʩʹʭʩʷʣʥʡ
ʬʹ ʺʥʸʥʷʮʤ ʺʠ ʣʩʢʤʬ ʯʫʥʮ ʠʬ ʩʰʠ ʸʮʥʠʹ ʸʧʥʱ ʧʥʷʩʴʡ ʺʥʩʤʬ ʥʰʬ ʸʹʴʠʮ ʠʬʹ ʸʧʥʱʮ ʺʥʰʷʬ
 ʥʺʥʠʭʩʸʹʠʮʠʬʥʰʧʰʠʸʲʩʹʤ

ʥʠʣʥʡʩʲʪʩʬʤʺʸʡʲʠʥʤʭʠʸʲʩʹʬʲʯʩʧʡʤʬʬʥʫʩʤʺʠʹʸʮʥʠʤʺʠ ,ʩʮʬʥʢʸʲʩʹʷʸʤʰʥʷʤʺʠ :ʬʠʥʹʤ
.ʠʬ
 .ʯʫʦʥʧʠʤʠʮʡʯʥʫʰ

ʤʦʬʲʩʢʤʬʲʣʥʩʤʺʠʥʥʺʥʠʯʧʡʠʮʹʥʤʹʮ ʤʦʩʠʥʬʹʩʩʮʬʥʢʡʩʣʥʤʤʸʲʩʹʤʹʸʮʥʠʤʺʠʯʫʬʥ :ʬʠʥʹʤ
.ʺʥʷʩʣʡʤʩʴʬʲʥʯʩʲʤʩʴʬʲʤʦʺʠʷʥʣʡʬʥ
ʭʩʸʡʣʤʦʥ ʥʬʹʺʥʩʣʥʧʩʤʺʠʥʬʹʩʭʬʥʲʡʸʲʩʹʬʫʥʬʹʺʥʩʣʥʧʩʤʺʠʥʬʹʩʭʬʥʲʤʬʫʮʸʲʩʹʬʫ
ʸʹʴʠʥ ʥʬʹʧʩʸʤʺʠ ʥʬʹʲʢʮʤʺʠ ʥʬʹʤʸʥʶʤʺʠʥʬʹʩʭʬʥʲʡʸʲʩʹʬʫ ʭʺʥʠʭʩʲʣʥʩʭʬʥʫʹ
 .ʭʩʲʣʥʩʦʠʪʩʸʶʹʥʮʫʤʦʬʲʭʩʧʷʴʮʹʫʩʮʬʥʢʠʥʤʹʫʤʦʺʠʺʲʣʬ
ʣʩʢʤʬʬʥʫʩʤʺʠʤʶʥʸʤʺʠʹʤʮʥʩʬʲʣʩʢʤʬʬʥʫʩʤʺʠʸʣʱʡʠʬʠʥʤʩʰʥʬʴʹʣʩʢʤʬʥʠʥʡʬʭʩʶʥʸʭʠ
ʣʩʢʤʬʬʥʫʩʤʺʠ ʤʹʥʲʠʥʤʹʤʨʩʧʹʤʬʲʤʦʺʠʣʩʢʤʬʬʥʫʩʤʺʠ ʤʹʥʲʠʥʤʹʭʧʬʤʬʲʤʦʺʠ
ʠʬʠʥʤʹʣʩʢʤʬʤʶʥʸʤʺʠ ʭʠ ʤʶʥʸʤʺʠʹʤʮʬʫʣʩʢʤʬʬʥʫʩʤʺʠ ʤʹʥʲʠʥʤʹʡʬʧʤʬʲʤʦʺʠ
ʪʫʠʶʩʥʰʬʠʥʡʬʥʠʹʬʺʥʧʴʬʬʠʥʹʥʯʥʴʬʨʭʩʸʮʺʩʩʤʦʠʭʩʸʡʣʤʺʠʠʣʥʥʬʤʶʥʸʺʩʩʤʭʠ.ʸʣʱʡ
ʩʰʠ ʭʩʸʮʥʠ ʭʤʹ ʤʮʬ ʬʬʫʡ ʱʧʩʩʺʤʬ ʬʥʫʩ ʠʬ ʩʰʠ ʯʫʬ ʥʬʠʹ ʠʬ ʭʤ ʥʩʹʫʲ ʤʹʥʲ ʤʺʠʹ ʥʮʫ
ʹʩʣʸʴʱʡ ʣʸʴʱʬ ʲʱʥʰ ʩʰʠ ʯʠʬʸʷʥʡʡ ʸʧʮ ʬʹʮʬ ʠʩʤ ʤʣʡʥʲʤ ʠʩʤ ʤʣʡʥʲ ʺʥʠʩʶʮʬ ʱʧʩʩʺʮ
ʺʠʦʤ ʤʸʡʧʤ ʭʹ ʭʩʰʥʷ ʭʬʥʫ ʩʣʥʤʩʤ ʸʥʡʩʶʬ ʸʲʩʹ ʺʷʥʥʹʮʹ ʤʴʥʸʩʠʡ ʤʬʥʣʢ ʩʫʤ ʤʸʡʧʤ ʺʠ
ʤʲʩʱʰ ʩʬʥʬʱʮʤʮ ʤʡʸʤ ʤʲʺʴʤʡ ʠʬ ʭʲʴʥ ʤʲʺʴʤʡ ʭʲʴ ʭʩʠʡ ʥʰʧʰʠ ʥʰʬʹ ʧʥʷʩʴʡ ʺʣʮʥʲ
ʥʰʧʰʠʹ ʹʠʸʮ ʭʩʲʩʣʥʮ ʥʰʧʰʠ ʭʩʮʲʴʬʥ ʤʲʺʴʤʡ ʭʹʬ ʲʩʢʤʬ ʩʣʫ ʣʩʸʣʮ ʪʸʣ ʤʦ ʭʩʹʥʲ ʥʰʧʰʠʹ
ʲʰʫʹʬʺʥʰʥʩʱʰʳʬʠʡʭʺʥʠʥʰʣʮʲʤʩʣʥʤʠʬʸʲʩʹʭʢʥʩʣʥʤʸʲʩʹʭʢʭʹʹʩʺʠʦʤʤʸʡʧʤʭʩʲʩʢʮ
ʭʲʴʮʭʩʲʩʢʮʥʰʧʰʠʥ ʺʨʬʧʥʮʠʩʤʤʣʸʴʤʤ ʭʥʩʤʣʲʤʦʡʥʣʮʲʭʤʥʩʣʥʤʸʲʩʹʭʩʣʥʤʩʬʥʸʫʮʩʹ
ʲʥʡʹʲʩʢʮ ʩʰʠʹ ʥʩʹʫʲʤʦ ʺʠ ʪʬʸʮʥʠʭʢ ʩʰʠ ʯʫʬʲʩʢʮ ʩʰʠʹ ʭʩʲʣʥʩʭʤ ʸʧʮ ʤʲʺʴʤʡʭʲʴʬ
ʧʥʺʴʬʫʤʥʤʮʹʬʭʩʲʩʢʮʥʰʧʰʠʦʠʥ ʲʩʢʮʩʰʠʹʭʩʲʣʥʩʭʤʹʩʬʡʤʮʹʬʲʩʢʩʩʰʠʹʺʥʩʤʬʬʥʫʩʠʡʤ
ʸʡʣʥʺʥʠʥʯʩʱʡʭʢʸʡʣʥʺʥʠʤʫʫʥ ʬʫʤʭʩʲʣʥʩʥʰʧʰʠʥʬʫʤʭʩʷʣʥʡʥʰʧʰʠʥʬʥʫʤʭʩʠʥʸʥʰʧʰʠ ʥʰʩʰʴʬ
 .ʺʲʣʬʩʣʫʬʫʤʺʠʭʩʲʩʷʹʮʥʰʧʰʠʭʩʹʥʲʥʰʧʰʠʹʭʩʸʧʠʺʥʮʥʷʮʡ
ʭʩʰʥʺʰʤʬʫʤʦʺʠʤʷʣʡʺʠʦʤʤʣʲʥʤʥʬʫʤʡʩʹʩʬʠʡʸʤʩʰʴʬʤʩʤʤʬʠʤʭʩʰʥʺʰʤʬʫʺʠʥʩʹʫʲ
ʺʥʹʲʬʤʫʫʥʤʷʩʣʡʤʩʫʸʣʤʦʤʫʫʹ ʷʥʣʡʬ ʭʩʰʥʺʰʤʺʠʲʩʸʫʤʠʥʤʥʡʩʹʩʬʠʡʸʤʩʰʴʬʥʩʤʤʬʠʤ

~~  
ʬʹʥʴʥʢʬʭʩʧʫʥʥʺʮ ʭʠ ,ʸʥʮʢʸʣʱʡʤʦʥ ʧʫʥʥʺʤʬʥ ʠʥʡʬ ʭʩʬʥʫʩ ,ʤʦ ʺʠ ʺʥʹʲʬʤʸʥʶʤ ʤʦʥʤʦ ʺʠ
ʬʬʢʡʸʩʤʡʸʲʩʹʺʥʰʷʬʸʺʥʮʹʭʩʬʠʥʹʬʸʮʥʠʹʩʮ ,ʸʡʣʬʹʥʴʥʢʬʠʬʬʡʠ ,ʸʥʮʢʸʣʱʡʬʫʤʸʡʣ
ʱʧʩʩʺʠʩʰʠʹʭʩʶʥʸʭʺʠʪʩʠʦʠ ,ʺʲʣʬʸʹʴʠʩʠʹʡʥʺʫʩʠʥʤʭʩʡʺʫʮʡʺʥʲʣʥʮʡʬʡʠʸʩʤʡʤʦʹ
ʪʸʣ ,ʸʷʥʧʥʡʹʥʩʸʷʥʧʥʡʹʥʩʠʥʤ ,ʭʩʨʸʴʤʬʲʧʰʥʮʺʲʣʺʥʬʷʬʲʣʥʹʧʠʬʠʥʤʹʱʥʸʢʡʸʤ"ʤʦʬ
ʠʥʤ,ʤʲʣʥʤʭʫʬʩʺʸʠʹʤʥʭʺʸʡʩʣʥʬʩʠʫʹʡʸʲʡʭʥʩʤʥʬʩʺʸʮʠ,ʤʦʤʯʥʴʬʨʤʬʲʲʣʥʩʭʢʠʥʤʡʢʠ
ʬʫʺʠʲʣʥʩʠʥʤʥʬʠʥʹʥʸʷʥʧʥʬʠʥʹʥʸʷʥʧʠʥʤʥ,ʭʩʸʡʣʤʺʠʭʫʬʸʩʡʱʠʩʰʠʹʡʥʹʧʣʠʮʹʩʬʸʮʠ
ʬʥʫʩʭʧʬʬʲʭʢʥʥʰʺʥʠʸʷʩʹʥʤʹʩʮʭʲʴʹʺʥʩʤʬʬʥʫʩʸʹʡʬʲʭʢʥʮʫ,ʡʥʹ,ʭʩʥʷʮʥʰʧʰʠʥ,ʭʩʨʸʴʤ
 ʤʸʷʠʬʤʦʤʴʹʭʩʥʷʮʥʰʧʰʠ,ʥʰʺʥʠʸʷʩʹʥʤʹʩʮʭʲʴʹʺʥʩʤʬ

ʩʰʠ ʩʮʬʥʢʤ ʸʲʩʹʤʹ ʨʥʹʴ ʪʫ ʬʫ ʤʦ ʭʠ ,ʺʥʲʺʴʤ ʺʥʹʲʬ ʪʩʸʶ ʤʮʬ ,ʤʰʨʷ ʺʧʠ ʤʬʠʹ ʷʸ :ʬʠʥʹʤ
ʪʬʤʹ ʸʲʩʹʤ ʬʫ ʺʠ ʭʩʥʱʮ ʯʱʧʮʬ ʬʡʷʮ ʩʰʠ ʦʠ ,ʠʡ ʠʥʤ ʤʴʩʠʮ ʲʣʥʩ ʩʰʠ ʣʧʠ ʲʢʸʡ ʥʺʥʠ ʹʹʮʮ
.ʥʤʦʥʸʣʱʡʬʫʤʹʷʣʥʡʩʰʠʥʩʬʹʺʥʸʹʫʬ
ʤʩʤʩʹʭʩʧʩʬʶʮʥʰʩʩʤʭʠ ,ʣʧʠʭʸʥʢʬʤʦʺʠʠʩʡʤʬʭʬʥʲʡʪʸʣʯʩʠ ,ʨʥʹʴʪʫʬʫʤʩʤʤʦʹʩʠʥʬʤ
ʭʲ ʥʹʲʹ ʥʮʫ ,ʤʴ ʱʸʨʰʩʠʤ ʤʦʹ ʺʥʩʤʬ ʬʥʫʩʥ ,ʤʦ ʺʠ ʭʩʶʥʸʹ ʤʬʠʫ ʹʩ ʡʢʠ ʪʸʣ ,ʭʬʥʲʡ ʣʧʠ
ʠʥʤ,ʣʧʠʳʥʢʤʩʤʩʹ,ʺʥʴʥʲʤʭʲʺʥʹʲʬʤʶʸʹʳʥʢʥʺʥʠʤʦ,ʺʥʴʥʲʤʭʲʺʥʹʲʬʥʶʸʭʤʹ,ʺʥʴʥʲʤ
 .ʤʴʭʢʭʤʬʹʱʸʨʰʩʠʤʤʦʹʺʥʩʤʬʬʥʫʩ,ʬʫʤʺʠʤʹʲʩʠʥʤʳʱʫʤʺʠʧʩʥʸʩ

ʭʥʷʮʠʥʤʹʤʦʩʠʡʭʺʠ ,ʭʫʬʹʺʮʺʥʧʤʺʠʬʡʷʬʪʩʸʶʬʫʤ ,ʭʩʮʸʥʢʤʡʸʤʬʲʩʢʮʤʦʭʠʭʢʬʡʠ :ʬʠʥʹʤ
ʭʺʠʸʥʷʮʭʩʷʣʥʡʭʺʠʭʠʦʠ ,ʸʥʷʮʤʺʠʭʩʷʣʥʡʭʺʠʹʩʰʴʬʺʮʺʥʧʭʩʰʺʥʰʠʬʭʺʠʥ ,ʺʮʺʥʧʭʩʰʺʥʰ
?ʺʥʲʺʴʤʪʩʸʶʤʮʬ ,ʭʩʷʣʥʡʭʺʠʹʪʸʣʡʭʩʷʣʥʡ
ʺʠ ʭʣʥʷ ʭʫʬ ʩʺʸʮʠ ʤʰʤ ʥʠʸʺ ,ʯʠʫ ʠʹʥʰʤ ʤʦ ,ʩʰʥʮʬʠʬ ʭʩʠʺʮ ʠʬʥ ʩʰʥʬʴʬ ʭʩʠʺʮ ʤʦʤ ʸʥʷʮʤ
ʤʦ ,ʸʧʠʢʥʱʤʦʣʧʠʬʫ ,ʺʥʸʥʷʮʤʮʫʥʰʩʡʺ ,ʭʩʡʥʸʷʤʺʥʲʥʡʹʡʸʲʩʹʷʥʣʡʬʲʱʥʰʩʰʠʹʬʥʬʱʮʤ
 ʤʦʫʸʲʩʹʠʷʥʣʡʤʥʠ

ʺʮʺʥʧʥʤʧʢʹʤʤʸʡʥʲʠʥʤʭʠʦʠ ,ʺʮʺʥʧʤʺʠʥʤʧʢʹʤʤʺʠʸʥʡʲʬʪʩʸʶʸʥʷʮʥʸʥʷʮʬʫʬʡʠ :ʬʠʥʹʤ
?ʺʥʲʺʴʤʪʩʸʶʤʮʬʩʡʹʡʦʠ ,ʺʮʺʥʧʤʥʤʧʢʹʤʤʬʹʺʥʷʩʣʡʤʺʠʸʡʥʲʠʥʤʦʠ
ʭʲʴʳʠʥʰʧʰʠ ,ʭʬʥʫʬʸʮʥʠʩʰʠʹʤʮʤʦʥ ,ʩʺʥʠʩʶʮʯʴʥʠʡʭʩʬʥʫʩʠʬʥʰʧʰʠʭʢ.ʥʤʹʮʪʬʸʩʡʱʠʩʰʠ
,ʸʲʩʹʤ ʬʫ ʺʠ ʷʥʣʡʬ ʭʬʥʲʡ ʪʸʣ ʥʰʬ ʯʩʠ ,ʡʩʹʩʬʠ ʡʸʤʬ ʥʰʸʮʠʹ ʤʮ ʭʢ ʤʦʥ ,ʺʸʧʠ ʭʩʸʮʥʠ ʠʬ
ʺʥʮʹʷʸʥʦʭʺʱʩʰʠ ,ʩʦʸ ʢʥʩʰʺʰʩʣʮʬʲʱʰʥʩʹʫʲʣʧʠʭʠ ,ʪʬʸʩʡʱʠʩʰʠʠʥʡʹʬʬʢʡ ,ʠʬʺʩʰʫʨ
ʬʥʫʩʠʬʠʥʤʥʩʹʫʲ,ʸʲʩʹʤʺʠʭʹʷʣʥʡʠʥʤ,ʩʣʥʤʸʲʩʹʬʹʤʩʲʡʭʹʯʩʠʹʸʹʥʠʮʭʥʷʮʤʦ,ʯʡʥʮʫ
,ʯʩʱʬʸʹʩʤʦʺʠʧʬʥʹʠʥʤ ,ʥʬʹʤʣʥʡʲʤʪʸʣʤ ,ʠʥʤʠʬʠ ,ʤʦʺʠʷʥʣʡʬʩʬʠʤʦʺʠʠʩʡʤʬʣʩʮʺ
ʬʥʫʩ ʩʰʠ ʣʩʮʺ ʠʬ ,ʸʲʩʹʤ ʺʠ ʷʣʥʡ ʩʰʠ ʲʩʢʮ ʩʰʠʹʫ ,ʯʩʱʬ ʸʲʩʹ ʧʬʹ ʠʥʤʹ ʩʬ ʲʩʣʥʤ ʠʥʤ ʥʩʹʫʲ
 .ʬʫʤʺʠʷʥʣʡʬ

ʭʺʠʭʠʭʹʲʺʴʥʤʴʲʺʴʯʤʥ ,ʺʥʩʮʢʣʮʭʤʺʥʷʩʣʡʤʹ ,ʭʩʰʲʥʨʭʤʹʤʮʷʥʩʣʡʤʦ ,ʯʩʡʮʩʰʠ :ʬʠʥʹʤ
ʺʠʥʰʬʹʩʯʩʩʣʲʦʠʣʠʮʹʥʹʧʬʪʩʸʶʤʸʦʤʣʥʡʲʡʠʷʩʴʱʷʴʱʬʲʭʢʹʤʧʩʹʤʺʠʭʺʧʺʴʭʫʮʶʲʡ
ʩʷʩʣʶʫʭʩʲʥʣʩʠʬʺʥʠʴʤʬʹʭʩʸʧʥʱʤʹʨʸʴʡ ,ʸʰʩʩʨʰʥʷʤʦʩʠʭʹʥʤʴʥʴʧʣʠʬʹʸʮʠʩʮ ,ʠʷʩʴʱʷʴʱʤ
...ʭʬʥʲ
ʭʩʷʣʥʡ ʠʬ ,ʠʺʩʩʸʥʠʣ ʤʦʹ ʷʸʩ ʭʩʷʣʥʡ ʯʥʦʮʡ ,ʤʫʫ ʣʡʥʲ ʭʢ ʤʦ ʯʥʦʮʡ ,ʭʩʷʱʥʴ ʹʩ ʤʦ ʬʩʡʹʡ
 !"ʺʩʮʢʣʮʭʩʷʣʥʡʠʬ,ʳʥʱʩʬʡʭʩʬʲʺʥʷʸʩʭʲʷʱʲʺʮʩʰʠ!"ʺʩʮʢʣʮ

ʭʢ ʹʹʧʤʹ ʲʥʣʩ ʤʦ ʤʸʦ ʤʣʥʡʲʡ ʬʡʠ ,ʸʣʱʡ ʤʦ ʺʩʮʢʣʮʹ ʺʥʩʤʬ ʬʥʫʩ ʺʥʷʸʩʡ ,ʠʩʤ ʤʬʠʹʤ :ʬʠʥʹʤ
ʤʸʦʤʣʥʡʲʡʺʥʷʩʴʱʡ
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ʤʦʺʠʺʥʹʲʬʤʫʫʹʭʫʥʱʥ ,ʭʩʰʥʺʰʤʬʫʺʠʬʡʩʷʠʥʤ ,ʤʦʺʠʸʱʠʡʩʹʩʬʠʡʸʤʤʦʬʩʡʹʡʬʡʠ
ʤʩʤ,ʥʱʩʰ,ʤʣʥʮʶʤʧʢʹʤʭʲʺʥʹʲʬʹʯʥʩʲʸʤʩʤʤʬʧʺʤʡʤʬʧʺʤʡ,ʯʥʩʲʸʤʩʤʯʺʩʰʠʬʹʸʥʸʡʤʩʤ
ʬʹ ʪʩʬʤʺʤʹ ʬʬʢʡ .ʺʥʠʴ ʭʩʹʬʹ ?ʺʥʹʲʬ ʧʩʬʶʤ ʠʥʤ ʤʮ ,ʯʩʱʡ ʭʬʹ ʹʣʥʧ ʤʩʤʹ ʩʣʥʤʩ ʥʬʩʴʠ
ʡʸʤ ʩʰʴʡ ʥʰʠʡʤ ʤʦ ʬʫ ,ʭʩʸʡʣʤ ʬʫ ʬʲ ,ʺʥʰʥʩʲʸʤ ʬʫ ʬʲ ʥʰʡʹʧ .ʣʠʮ ʪʥʸʠ ʠʥʤ ʺʥʠʴʤ ʺʩʩʹʲ
ʲʩʸʫʤ ʡʩʹʩʬʠ ʡʸʤ ,ʭʩʷʱʥʴ ʹʩ ʤʦ ʬʩʡʹʡ ,ʭʩʷʱʥʴʤ ʭʤ ʠʬʥ ʷʱʥʴ ʩʰʠ ʠʬ ,ʷʱʥʴʤ ʠʥʤʥ ,ʡʩʹʩʬʠ
ʥʰʧʰʠʤʫʫʥ ,ʭʩʸʡʣʤ ʺʠ ʺʥʥʹʤʬʤʶʥʸ ʠʬʩʰʠ ,ʡʥʹ ,ʣʩʮʺ ʺʥʷʸʩʡ ʭʩʹʥʲ ʥʰʧʰʠʤʫʫ ,ʪʸʣʤ ʤʦʹ
ʤʫʫʹʤʺʩʤʭʩʷʱʥʴʤʬʹʤʲʸʫʤʤʥ,ʤʦʺʠʷʥʣʡʬʪʩʠʭʩʬʬʫʹʩ,ʠʺʩʩʸʥʠʣʭʩʸʥʱʩʠʤʡʸʤʡʭʩʹʥʲ
 .ʤʦʺʠʺʥʹʲʬ

ʬʫʤʥʷʥʣʡʬʤʮ ʷʥʣʡʬʪʩʠʡʩʹʩʬʠʡʸʤʮʺʥʩʧʰʤʭʫʬʹʩʤʰʥʺʧʺʤʤʸʥʹʡʸʮʥʠʤʺʠ .ʯʩʡʮʩʰʠ :ʬʠʥʹʤ
.ʲʮʥʹʩʰʠʤʦ .ʥʩʬʲʪʥʮʱʬʬʥʫʩʤʶʥʸʹʩʮʦʠ ,ʤʸʥʸʡʤʥʺʩʧʰʤʡ
ʬʡʠ ,ʩʰʹʤʣʶʬʱʧʩʩʺʤʬʭʩʰʩʩʰʥʲʮʠʬʭʺʠʹʯʩʡʮʩʰʠʺʮʠʡ ,ʭʥʩʱʬʺʧʠʤʬʠʹʬʥʠʹʬʤʶʥʸʷʸʩʰʠ
,ʤʰʹʤʸʹʲʲʡʸʠʡʡʥʺʱʮʸʡʫʹʸʥʴʩʱʬʲʤʴʸʡʥʣʮʩʸʤ ,ʭʥʩʤʤʸʷʤʮ ,ʸʥʡʩʶʤʺʬʠʹʺʠʬʠʥʹʩʰʠ
ʸʥʱʠʥʤʸʦʤʣʥʡʲʤʦʹʭʩʰʡʸʤʴʭʩʠʶʥʩʥʭʩʴʶʤʬʠʤʭʩʸʡʣʤʥʠʸʥʷʬʥʷʠʶʩʭʥʠʺʴʹʭʥʩʤʤʸʷʤʮ
?ʹʥʡʬʬ
ʺʥʶʸʠʡ ʷʸ ʤʦ ʺʠ ʥʮʱʸʴ ʤʮʬ ?ʵʸʠʡ ʤʦʤ ʡʺʫʮʤ ʺʠ ʥʮʱʸʴ ʠʬʤʮʬ ,ʤʬʠʹʭʫʺʠ ʬʠʥʹʩʰʠ
ʭʩʣʥʮʲʡʤʸʠʡ ʷʰʲʩʺʸʥʹʷʺ ʲʱʮ ʭʲ ʤʦ ʺʠʥʮʱʸʴ ʭʤ ,ʡʤʸʠʮʲʩʢʤ ʤʦʤ ʡʺʫʮʤ ?ʺʩʸʡʤ
 .ʡʤʸʠʮʤʦʺʠʥʠʩʡʤʵʸʠʬʤʴʲʩʢʤʤʦʹʫ,ʡʤʸʠʡʤʦʬʲʥʧʸʮʰʭʩʮʬʹ

?ʭʫʬʹʸʡʱʤʤʤʮ :ʬʠʥʹʤ
ʬʹ ʤʩʢʥʬʥʫʩʱʴʡ ʷʱʲʺʮ ʠʬ ʩʰʠ ʺʥʸʹʫʡ ʷʱʲʺʮ ʩʰʠ ,ʺʥʣʡʥʲ ʭʫʬ ʸʮʥʠ ʩʰʠ ,ʭʩʰʥʺʰ ʤʬʲʮ ʩʰʠ
ʯʫʩʰʠ .ʭʩʹʰʠʬʹʺʥʡʹʧʮʤʤʮʭʫʬʣʩʢʤʬʬʥʫʩʠʬʩʰʠ ,ʸʹʫʤʤʤʮʭʫʬʣʩʢʤʬʬʥʫʩʩʰʠ ,ʭʩʹʰʠ
ʥʮʫʺʥʬʠʹʤʬʫʺʠʩʺʥʠʬʠʹʠʥʤ ,ʺʥʲʥʡʹʤʮʫʩʰʴʬʯʥʣʰʥʬʮʩʣʥʤʩʩʬʠʸʹʷʺʤʹʭʫʬʣʩʢʤʬʬʥʫʩ
ʦʠʥ ,ʲʣʥʩʠʬʩʰʠʥʬʩʺʸʮʠ ,ʭʤʬʹʤʰʥʥʫʤʤʮʩʺʥʠʬʠʹʠʥʤʦʠʥ ,ʬʫʤʥʬʩʺʸʡʱʤ ,ʭʩʬʠʥʹʭʺʠʹ
ʩʺʸʹʷʺʤ ,ʤʲʣʥʮʤʬʲ ʭʥʺʧʹʭʩʰʡʸʤʣʧʠʬʣʠʮʸʥʹʷʩʰʠ ,ʥʤʹʮʪʬʸʴʱʠʩʰʠʠʥʡʩʬʸʮʠʠʥʤ
ʩʺʸʮʠʹ ʤʮ ʠʬ ʩʬʸʮʠʠʥʤ ʦʠ ?ʺʥʠʴ ʭʲ ʺʫʬʬ ʭʩʷʩʱʴʮ ʦʠ ,ʭʩʹʥʲʤʮ ʦʠʥʺʥʠ ʩʺʬʠʹʥʥʩʬʠ
ʥʬʩʺʸʮʠʦʠ ,ʺʥʰʷʬʭʩʬʥʫʩʭʺʠʤʦʥʬʠʤʺʥʠʴʤ ,ʸʩʤʡʤʸʲʩʹʤʺʠʺʥʰʷʬʬʥʫʩʤʺʠʭʣʥʷʮʭʫʬ
ʥʦʫʺʥʸʹʴʠʹʩʦʠ .ʲʩʢʮʠʬʹʩʠʣʥʤʦʸʩʤʡʤʸʲʩʹʤʬʡʠʠʬʸʮʠʠʥʤ ,ʸʹʴʠʩʠʹʭʺʡʺʫʬʡʠ
 ?ʸʹʴʠʩʠʹʭʺʡʺʫʭʺʠʤʮʬʦʠ,ʲʩʢʮʠʬʹ

~~  

 ~ 
 
ʠʸʷʰʹʤʮ ,ʭʣʠʯʡʤʬʹʹʠʸʤʮʸʲʩʹʤʺʠʭʩʣʩʸʥʮʹʦʠʮʤʧʢʹʤʺʥʩʤʬʤʫʩʸʶʺʥʠʴʬʲʹʡʺʥʫʹʩʮ
ʸʡʣʺʥʹʲʬʺʥʸʹʴʠʯʩʠʹʬʬʢʡ ,ʬʡʤʥʺʥʨʹʩʸʡʣʸʡʣʮʨʥʹʴ - ʤʦʫʸʡʣʸʮʥʠʹʩʮ ,'ʤʸʩʶʷʺʲʹʮ'
ʭʠʥ ,ʤʦʤʯʮʦʡʸʥʦʩʠʡʺʥʩʤʬʭʩʬʥʫʩʹʭʩʧʩʢʹʮʯʩʠ ,ʸʣʥʱʮʯʴʥʠʡʥʸʣʥʱʮʭʥʷʮʡʤʹʲʰʠʬʤʦʩʫ ,ʤʦʫ
ʬʥʫʩ ʦʠ ʤʦ ʺʠ ʤʶʥʸʹ ʩʮʥ ,ʺʥʸʹʴʠ ʯʩʠ ,ʺʥʩʥʨʹ ʨʥʹʴ ʤʦ ʯʫʬ .ʭʩʩʺʣ ʭʩʣʥʤʩ ʺʥʩʤʬ ʥʷʩʱʴʩ ʭʤ ʥʩʤʩ
ʭʲʺʫʬʬʥʠ ,ʥʩʹʫʲʬʹʤʦʤʬʢʤʺʠ ʪʩʬʥʮʹʤʮʤʦʩʺʲʣʬʺʮʠʡʹʥʮʫ ,ʺʧʴʨʮʭʲʺʫʬʬʥʠʨʩʬʧʤʬ
.ʺʥʴʩʺʥʩʨʨʰʩʱʺʥʠʴʠʩʶʥʮʤʩʤʥʤʹʩʮʭʠʺʥʩʨʨʰʩʱʺʥʠʴ
ʯʩʠ,ʤʠʴʭʲʪʬʺʠʬʪʺʹʠʹʦʠ,ʤʶʥʸʠʥʤ,ʤʦʺʠʤʶʥʸʠʥʤʹʣʠʮʡʥʨ,ʤʦʺʠʤʶʥʸʠʥʤʹʸʮʥʠʹʩʮ
ʤʦʩʠʲʣʥʩʠʬʩʰʠʤʰʣʰʡʥʠʤʩʤʩʹʤʮʲʣʥʩʠʬʩʰʠʥʠʨʸʡʥʠʺʧʴʨʮʭʲʪʬʺʠʩʤʹʤʩʬʲʲʩʴʹʺʤʩʲʡ
ʭʩʹʰʤ ʬʫʹ ʥʮʫ ,ʩʲʡʨ ʸʲʩʹʮ ʤʠʴ ʤʶʥʸ ʤʺʠ .ʷʱʲʤ ʺʠ ʥʰʸʮʢʥ ,ʺʩʨʨʰʩʱ ʤʠʴ ʥʠ ,ʤʦʬ ʹʩʹ ʺʥʮʹ
ʺʠʬʡʬʡʮʨʥʹʴ ʤʫʫʸʮʥʠʹʩʮʦʠ .ʯʥʹʠʸʸʡʣʯʩʡʤʬʭʩʫʩʸʶʬʫʭʣʥʷʤʦ .ʪʩʸʶʹʤʮʤʦʦʠ ,ʺʥʶʥʸ
ʬʲʲʩʴʹʺʦʠ,ʸʥʮʢʸʣʱʡ,ʺʥʠʴʭʲʬʬʫʡʥʫʬʩʠʬʹʦʠʹʹʧʹʩʹʸʧʠʮ,ʣʩʢʤʬʪʺʥʫʦ,ʤʮʠʬʠ.ʹʠʸʤ
ʧʩʬʶʺʭʠ ,ʺʥʠʴʭʲʺʫʬʬʥʷʩʱʴʩʸʡʫʹʳʩʣʲʹʸʮʠʹʤʦʺʠʨʨʶʮʹʩʮʥʠ ,ʺʥʠʴʭʲʥʫʬʩʠʬʹʭʩʹʰ
.ʸʡʣʬʤʮʯʩʠ,ʤʦʥʤʦ,ʩʹʲʮʠʬʤʦ,ʣʠʮʡʥʨʭʤʩʬʲʲʩʴʹʤʬ
ʺʥʤʦʬʸʹʴʠʩʠ ,ʯʺʩʰʠʬʤʦ .ʭʩʬʡʤʥʺʥʩʥʨʹʸʡʣʮʠʥʤ - ʤʣʡʲʮʡʺʥʤʦʬʸʹʴʠʹʸʮʥʠʹʩʮ ,ʩʰʹʸʡʣ
ʯʩʠ ,ʭʤʬʹʯʥʩʮʣʡʭʩʩʷʤʦ ,ʵʩʬʸʷʡʸʤʬʹʣ"ʩʡʤʬʹʯʥʩʮʣʡʭʩʩʷʤʦʭʠʭʢ ,ʤʣʡʲʮʩʴʬʲʩʣʥʤʸʲʩʹ
ʬʫʭʹʤʩʤ ,ʤʦʬʲʥʰʡʹʩ ,ʣ"ʱʹʺʺʰʹʡʤʦʤʠʹʥʰʤʺʠʩʺʣʮʬ ,ʡʨʩʤʡʨʩʤʤʦʺʠʸʩʫʮʩʰʠ ,ʸʡʣʤʦʫ
ʠʬʥʤʣʡʲʮʡʠʬ ,ʩʣʥʤʠʬʥʩʣʥʤʸʲʩʹʤʦʤʮʸʩʫʤʬʺʥʸʹʴʠ ʯʩʠ ,ʣʩʤʹʥʹʩʮʡʭʩʸʩʫʮʹʭʩʹʰʠʩʰʩʮ
ʸʡʣʮʤʦʫ ʸʡʣʸʮʥʠʹʩʮ .ʺʥʸʹʴʠʯʩʠ ,ʩʮʲʣʥʩʠʬʩʰʠʸ"ʣʬʹʤʣʡʲʮʡʠʬʥʨʫʩʬʸ"ʣʬʹʤʣʡʲʮʡ
.ʺʥʩʥʨʹ
ʡʺʫʮʤ ʺʠ ʠʸʥʷ ʩʰʠʹʫ .ʺʥʨʹ ʩʸʧʠ ʺʥʨʹʥ ʺʥʹʴʨ ʨʥʹʴ .ʺʥʨʹ ʣʥʲ - ʩʴʱʫʤ ʩʥʥʹʤ ʩʴʬ ʸʮʥʠʹ ʩʮ
,ʭʩʮʩʥʺʥʲʹ ,ʺʥʫʥʸʠʺʥʲʹʤʦʡʥʰʲʷʹʤʥʰʧʰʠ ,ʬʬʫʡʬʬʫʡʠʹʥʰʤʺʠʭʩʰʩʡʮʠʬʹʭʩʹʰʠʤʠʥʸʤʺʠ
.ʺʥʩʥʨʹʸʡʣʮʨʥʹʴʤʦʺʠʸʮʥʠʹʩʮʦʠ,ʡʥʨʪʫʬʫʤʦʺʠʲʣʥʩʩʰʠʯʫʬʥ
?ʷʥʣʡʬʸʹʴʠʯʫʪʩʠʦʠ,ʸʹʴʠʩʠʭʢʤʣʡʲʮʡ,ʸʹʴʠʩʠʤʸʩʶʷʺʲʹʮʭʩʸʡʣʤʩʰʹʦʠ
ʤʦʺʮʠʡʹ ,ʡʩʹʩʬʠ ʡʸʤ ʯʸʮ ʬʹ ʥʧʥʫʡ ʡʢʠ ʤʩʤ ʤʦʥ ,ʺʥʠʴʤ ʺʠ ʥʣʩʸʥʤ ʭʩʹʰʤ ʬʫʹ ʩʸʧʠ ʥʰʮʦʡ ʦʠ
ʤʩʤʰʤʩʤʠʬʸʡʣʭʥʹʯʩʰʲʬʱʰʫʰʡʩʹʩʬʠʡʸʤʯʸʮʩʬʥʬʩʠʥ,ʤʸʲʱʤʤʸʸʥʲʺʤʦʠ,ʤʬʥʣʢʤʥʣʩʺʠʤʠʸʤ
ʭʬʥʫ - ʸʮʠ ʡʩʹʩʬʠ ʡʸʤʹʫ ,ʸʦʲ ʠʬ ʸʡʣʭʥʹʥ ʤʱʩʰ ʸʰʦʠʥʥ ʡʸʤʥ ʥʱʩʰʵʩʬʸʷ ʡʸʤ ʬʹ ʣ"ʩʡʤʥ ,ʤʦʮ
.ʥʹʲ
ʩʰʹʥʩʤʥ ,ʠʹʥʰʤ ʺʠʥʷʣʡʩʹʦʠʣʬʠʸʹʩʺʩʸʠʹʶ"ʣʡʭʲʣʧʩʤʣʲʥʤʰʩʮʡʩʹʩʬʠʡʸʤ ʯʸʮ ʤʦʤʠʹʥʰʡ
ʬʬʢʡ - ʩʺʩʩʤ ʩʰʠ .ʪʣʩʠʮ ʱʥʸʢ ʡʸʤ ʬʹ ʣ"ʩʡʤʥ ,ʦʠʣ ʬʠʸʹʩ ʺʩʸʠʹ ʶ"ʣʡ ,ʤʦʤ ʠʹʥʰʡ ʥʷʱʲʹ ʭʩʴʥʢ
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ʤʣʲʥʡʹʺʥʡʷʲʡʪʫʸʧʠʷʸʥ ,ʬʠʸʹʩʺʩʸʠʹʬʹʤʣʲʥʡʩʺʡʹʩʡʩʹʩʬʠʡʸʤʭʲʨʮ  - ʺʥʮʩʥʱʮʺʥʡʩʱ
ʬʲʺʮʠʤʺʠʥʰʣʮʲʤʦʠʥ ,ʱʥʸʢʩʫʣʸʮʩʡʸʬʥʣʢʤʯʥʠʢʤʭʲʩʺʡʹʩʦʠ ,ʭʺʥʠ ʥʲʨʤʬʠʸʹʩʺʩʸʠʹʬʹ
.ʭʩʸʡʣʤʺʠʯʠʫʥʮʩʸʩʫ,ʤʬʩʺ
ʠʬ ʤʦ ʥʰʬʹ ʬʡʠ ʥʸʮʠʥ ʭʩʰʸʶʩ ʥʠʡ ,ʺʥʠʴʤ ʺʠ ʭʬʥʫ ʥʣʩʸʥʤ ʭʶʲʡ ,ʥʦʫʤʸʥʶʡ ʪʬʤ ʤʦ ,ʤʩʤ ʦʠʹ ʤʮ
ʣʧʤʦʺʠʭʫʬʸʮʥʠʩʰʠʥ ,ʷʥʣʡʬʭʩʲʣʥʩʪʩʠʥʷʥʣʡʬʲʣʥʩʩʮʥʰʷʣʡʥʥʰʡʹʩʦʠ ,ʷʥʣʡʬʭʩʫʩʸʶʦʠ ,ʩʣʥʤ
ʸʥʸʩʡ ʩʣʩ ʬʲʸʹʴʠ ʤʩʤʹ ʺʥʮʥʷʮʤʩʤ ,ʩʣʥʤ ʠʬʥʠ ʩʣʥʤ ʠʥʤ ʭʠ ʸʲʩʹʷʥʣʡʬ ʲʣʥʩʹ ʩʮʯʩʠ ,ʩʲʮʹʮ
ʬʫʥ ʺʥʩʰʥʡʹʧ ʩʰʩʮ ʬʫʥ ʤʫʫ ʩʣʩ ʬʲ ,ʭʩʸʥʸʩʡ ʩʰʩʮ ʬʫ ,ʭʩʸʥʸʩʡʡ ?ʪʩʠ ,ʥʣʥʤʮ ʭʩʧʷʥʬ ʠʬʭʤʹ ʸʸʡʬ
.ʥʣʥʤʮʥʲʩʢʤʠʬʭʤʹʸʡʺʱʮʹʩʴʬʭʺʥʠʥʸʩʺʤʹʺʥʮʩʥʱʮʺʥʠʴʩʰʩʮʬʫʠʶʩʦʠʥ,ʭʩʸʡʣʩʰʩʮ
ʡʥʸ ,ʩʺʥʡʸ"ʣʩʢʤʬʥʠ ,ʺʥʮʩʥʱʮʺʥʠʴʸʩʺʤʬʥʱʰʫʩʤʬʯʩʰʲʹʩʭʠʤ ,ʡʩʹʩʬʠʡʸʤʯʸʮʺʠʥʰʮʦʡʥʰʬʠʹ
ʤʮ ʠʩʡʤʬʥ ʺʥʠʴ ʠʩʡʤʬʥ ʬʣʺʹʤʬ ʪʩʸʶ !ʠʬ - ʡʩʹʩʬʠ ʡʸʤ ʸʮʠ ."ʭʫʮʶʲʬ ʥʢʠʣʺʥ ʺʥʸʥʱʠ ʺʥʠʴʤ
ʩʣʫ ,ʯʩʰʲʬ ʱʰʫʩʤʬ ʬʣʺʹʤʬ ʡʩʹʩʬʠ ʡʸʤʮʤʠʸʥʤ ʥʰʬ ʤʩʤʹ ʺʸʮʥʠ ʺʠʦ ,ʸʺʥʮ ʯʫ ʤʦʹ ʣʩʢʤʬ ʸʺʥʮʹ
ʥʰʱʰʫʰ ʤʦ ʧʫʮʥ ,ʥʰʮʦʡ ʦʠ ʤʩʤ ʤʦ .ʭʺʥʠ ʸʩʺʤʬ ʤʩʤʩ ʸʹʴʠʹ ʤʬʠʫ ʺʥʠʴ ʭʢ ʤʩʤʩʹ ʸʥʡʩʶʬ ʸʥʦʲʬ
ʺʥʠʴʤʮ ʬʥʣʢ ʷʬʧʥ ,ʺʥʨʩʹʥ ʭʩʫʸʣ ʩʰʩʮ ʬʫʡ ,ʯʠʫ ʤʦ ʤʴʩʠʮʥ ʯʠʫ ʤʦ ʤʴʩʠʮ ,ʤʦʤ ʠʹʥʰʤ ʺʠ ʥʰʷʣʡʥ
.ʥʸʩʺʤ
ʤʦ ,ʺʥʩʨʸʴʺʥʸʲʹʮʭʢʤʦʠʬʠʭʩʹʣʷʮʤʮʠʷʥʣʥʠʬʤʦʩʣʥʤʤʸʲʩʹʤʭʢʹʯʲʨʥʥʣʥʤʮʥʤʹʩʮʠʡʦʠʥ
ʺʥʸʸʥʡʤʩʤʥ ,ʺʩʰʩʶʸʣʠʮʤʮʧʬʮʬʥʰʠʶʩʤʦʬʲʥ .ʸʥʱʠʠʥʤʹʸʥʸʡʠʬʩʣʥʤʸʲʩʹʹ ,ʯʲʨʥʤʹʩʮʹʤʮ
ʸʲʩʹ ʬʫʹ ,ʭʩʷʣʥʶ ʥʰʧʰʠʹ ʥʷʱʴʥ ,ʱʥʸʢ ʩʫʣʸʮ ʩʡʸ ʯʥʠʢʤʥ ʩʰʩʡʬ ʬʠʸʹʩ ʺʩʸʠʹ ʬʹ ʯʩʣ ʺʩʡʤ ʯʩʡ
 ʸʡʸʤʥ ,ʭʩʹʣʷʮʤʮʯʫʤʦʭʩʹʣʷʮʤʮʠʬʤʦʹʣʩʢʤʬʸʹʴʠʩʠ ,ʥʺʥʠʸʩʺʤʬʸʹʴʠʩʠʥʣʥʤʮʥʺʷʦʧʹ
.ʷʣʡʥʲʱʰʥʥʹʴʰʸʱʮʹʤʦʠʥʤʸʢʰʩʦʬʹʭʤʸʡʠ
ʸʲʩʹʤʡʸʤʹʩʹʯʥʫʰ .ʷʥʣʡʬʭʩʫʸʣʹʩʦʠ ?ʸʲʩʹʤʺʠʸʩʹʫʤʬʸʹʴʠʯʫʪʩʠʦʠ ,ʩʺʥʠʥʬʠʹʺʥʩʹʫʲ
ʩʴʬʤʦʺʠʭʩʲʣʥʩ ,ʥʣʥʤʮʲʩʢʮʠʬʠʥʤʹʺʲʣʬʸʹʴʠʹʯʩʱʡʺʹʥʸʧʤʩʺʡʡʸʲʩʹʭʢʹʩʬʡʠ  ,ʥʣʥʤʮ
ʤʦʹ ʧʩʢʹʮʥ ʧʩʢʹʮ ʡʹʥʩ ?ʭʥʷʮʡ ʤʧʢʹʤ ʭʹ ʹʩ ʭʠʤ .ʲʩʢʮ ʤʦ ʤʴʩʠʮ ʭʩʫʸʣ ʤʮʫ ʩʴʬʥ ʺʥʩʰʥʡʹʧʤ
.ʩʹʲʮʠʬʭʢʤʦʥ ,ʤʬʩʢʸʩʺʬʡʤʸʥʶʡʺʥʠʴʤʺʠʸʷʩʩʭʢʤʦ ,ʤʦʫʸʡʣʬʺʥʸʹʴʠʯʩʠ ?ʥʣʥʤʮʠʬʺʮʠʡ
ʤʦ,ʤʷʩʣʡʤʦ ,ʪʬʲʣʺ-ʪʬʭʩʸʮʥʠʭʤ,ʱʥʸʢʡʸʤʬʹʯʩʣʺʩʡʤʬʹʭʡʩʬʸʹʥʩʡʦʠ.ʷʥʣʡʬʸʹʴʠʬʡʠ
ʥʮʫʸʥʸʩʡʠʬʤʦʷʸ ,ʸʥʸʩʡʤʦʺʸʮʥʠʺʠʦ ,ʡʨʩʤʤʦʺʠʸʢʥʱʤʦʬʡʠ ,ʺʩʨʮʸʤʤʸʥʶʡʤʦʺʠʸʢʥʱʠʬ
ʠʬʤʦʹʸʥʸʡʣʩʢʤʬʭʩʬʥʫʩʹʸʥʸʩʡʤʦʬʡʠ ,ʸʨʮʩʬʩʮʥʸʨʮʩʬʩʮʬʫʬʲʤʩʤʩʹʺʥʸʹʫʡʭʩʶʥʸʥʰʧʰʠʹ
.ʤʷʩʣʡʺʥʨʩʹʩʰʩʮʬʫʥʭʩʫʸʣʤʦ,ʥʣʥʤʮ
ʤʮ ?ʤʦʡʯʩʡʮʤʺʠ ?ʤʦ ʺʠ ʭʩʹʥʲ ʪʩʠ ʲʣʥʩʤʺʠ ,ʪʸʣʤ ʠʬʤʦʹ ʨʩʬʧʮʥ ʭʩʬʩʥʷʹʴ ʤʹʥʲ ʤʦʩʠ ʡʹʥʩ
ʤʺʠ ?ʪʩʬʤʺʤʪʬʥʤʪʩʠʲʣʥʩʤʺʠ ?ʤʠʴʭʩʹʥʲʪʩʠʲʣʥʩʤʺʠ ,ʷʮʥʲʬʤʦʺʠʣʥʮʬʬʪʩʸʶ ?ʡʺʥʫʤʺʠ
ʺʠʭʩʹʥʲʹʤʬʠ ,ʪʩʬʥʮʤʦʤʮʬ .ʲʣʥʩʸʡʫʤʺʠ ,ʩʰʥʮʬʠʺʠʺʶʮʹʤʩʰʥʬʴʺʠʺʶʮʹʤʥʺʡʺʫʸʷʩʲʤ
ʣʩʢʤʬʸʹʴʠʩʠ.ʺʥʠʴʭʲʥʫʬʺʬʠʭʩʹʰʬʥʣʩʢʩʥʡʹʤʦʫʡʶʮʬʤʠʸʰʫʪʩʬʥʤʬʭʩʶʥʸʤʬʠʤʭʩʬʩʥʥʷʹʴʤ
ʭʲʺʫʬʬʺʥʶʥʸʭʩʹʰʤ,ʤʦʣʢʰʺʥʱʱʺʤʩʰʩʮʬʫʹʩ,ʺʥʹʲʬʤʮʯʩʠ,ʺʥʠʴʺʥʶʥʸʭʩʹʰʩʫ,ʭʩʹʰʬʤʦʺʠ
ʤʰʥʫʰʤʥʸʺʥʩʡʤʸʹʫʤʪʸʣʤʺʠʭʤʬʷʴʱʬʭʩʫʩʸʶʥʰʧʰʠʦʠ ,ʤʦʭʲʣʣʥʮʺʤʬʭʩʬʥʫʩʠʬʥʰʧʰʠʥ ,ʺʥʠʴ
ʦʠʸʹʫʥʰʬʯʩʠʭʠʸʮʥʠʩʰʠʹʠʬʤʦʥ .ʺʸʧʠʪʸʣʠʥʶʮʬʸʹʴʠʩʠ ,ʺʸʧʠʪʸʣʯʩʠ ,ʪʸʣʤʥʦ ,ʸʺʥʩʡ
ʤʦʹʠʬʤʦʬʡʠ ,ʸʺʥʩʭʩʸʩʮʧʮʥʰʩʩʤʥʰʧʰʠʦʠʺʥʸʹʫʡʹʯʥʫʰ ,ʤʷʩʣʡʪʸʣʤʦ ,ʸʹʫʤʦ ,ʳʸʨʬʫʠʰʠʥʡ
.ʸʥʮʢʸʣʱʡʤʦʤʫʬʤʩʴʬʲʹʤʷʩʣʡʪʸʣʤʦ,ʸʣʱʡʠʬ
ʭʥʷʮʹʩʹ,ʯʥʫʰʠʬʺʩʺʣʡʥʲʺʩʰʫʨʤʦ,ʸʷʹʤʦ,ʯʥʫʰʠʬʤʦ-ʥʣʥʤʮʠʥʤʭʬʥʲʡʸʲʩʹʤʡʥʸʹʣʩʢʤʬʦʠ
ʬʫ ʠʬ ,ʤʷʩʣʡʤ ʪʩʠʥ ʪʩʠ ,ʯʫ - ʥʣʥʤʮ ʤʦ ʭʠ ʷʥʣʡʬ ʺʥʸʹʴʠ ʹʩʹ ,ʯʫʹ ʩʠʣʥʡ - ʥʣʥʤʮ ʤʦ ʭʠ ʷʥʣʡʬ
ʸʮʥʠʱʥʸʢʩʫʣʸʮʩʡʸʬʥʣʢʤʯʥʠʢʤʭʠʦʠ ,ʤʦʡʯʩʡʮʩʨʸʴʭʣʠʬʫʠʬʭʢʥ ,ʤʦʡʯʩʡʮʭʩʬʩʥʷʹʴʤʹʥʲ
ʥʲʰʫʹʩʹ ʤʺʠʩʮ ʦʠ ,ʺʲʰʫʹ ʠʬ ʩʺʥʠ ʩʫ ,ʸʣʱʡ ʠʬʤʦʹ ʣʩʢʤʬʥ ʠʥʡʬ ʤʴʶʥʧ ʤʦʹ ʩʰʡʹʥʧ ʸʣʱʡ ʤʦʹ
ʭʩʫʩʸʶʠʬ ,ʤʬʠʫʭʩʸʡʣʥʠʭʩʷʱʴʪʬʷʱʥʴʥʭʥʷʮʤʦʩʠʡʤʮʹʪʬʡʹʥʩʤʺʠ ?ʤʦʡʺʷʱʲʤʺʠ ,ʪʺʥʠ
.ʧʷʩʺʬʠʤʶʥʸʠʬʤʺʠ,ʬʬʫʡʪʺʥʠʲʰʫʹʬ

~~  
ʥʺʥʠʥʣʮʬʩʹ,ʠʹʥʰʤʺʠʥʰʩʡʩ,ʺʥʹʲʬʬʥʫʩʩʰʠʤʮ,ʠʹʥʰʤʺʠʭʩʰʩʡʮʠʬʭʤʡʸʤʩʸʲʶʬ,ʸʡʩʣʹʩʮʬʫ
ʺʠʥʬʥʸʩʡʱʩ ,ʥʺʥʠʬʠʹʩʥʱʥʸʢʩʫʣʸʮʩʡʸʬʪʠʡʸʲʩʥʠʬʠʩʸʦʲʩʡʸʬʥʣʢʤʯʥʠʢʤʠʥʡʩ  ,ʭʤʬʸʩʡʱʰʦʠ
,ʺʥʠʴʤʺʠʣʩʸʥʤʬʭʩʶʥʸʠʬʭʩʹʰʤʡʥʸʬʡʠ,ʸʥʮʢʸʣʱʡ,ʺʥʠʴʤʺʠʥʣʩʸʥʩʬʬʫʡʹʤʶʥʸʠʥʤʬʡʠ,ʤʦ
.ʬʫʤʤʦʥ,ʩʹʲʮʠʬʤʦ,ʯʺʩʰʠʬʤʦ,ʳʩʬʧʺʤʤʦ,ʺʥʠʴʤʺʠʣʩʸʥʤʬʠʥʤʳʩʬʧʺʤ
ʯʦʥʠ ʤʠʬʺ ʤʦ ʩʫ ʤʬʠʤ ʭʩʸʡʣʤʥ ʤʷʩʣʡʤ ʪʸʣ ʺʠ ʸʩʡʱʤʬ ʪʬʥʤ ʠʬ ʯʠʫ ʩʰʠ  ,ʤʸʶʷʡ ʭʫʱʮ ʩʰʠ ʦʠ
ʺʲʹʮʠʩʤʭʠʤ,ʣʠʮʤʡʥʨʤʷʩʣʡʪʸʣʠʩʤ,ʤʷʩʣʡʪʸʣʹʩ,ʤʦʫʸʡʣʸʮʥʠʥʠʡʷʸʩʰʠ,ʲʥʮʹʮʲʮʥʹʤ
ʠʬʩʰʠ ?ʡʥʨʸʺʥʩʥʤʹʮʺʥʹʲʬʺʥʸʹʴʠʹʩʭʠʤ .ʤʦʺʠʪʩʸʶʠʬʥ ,ʠʬ-ʠʩʤʤʡʥʹʺʤ ?ʸʲʩʹʤʺʣʸʥʤ
ʭʩʸʡʣʤʸʺʥʩʥʠʺʥʧʴʤʦʥ .ʠʬ ?ʱʥʸʢʡʸʤʬʥʣʢʤʯʥʠʢʤʯʺʥʰʹ ʺʥʸʹʫʤʬʲʸʥʲʸʲʯʠʫʹʩʭʠʤ .ʡʹʥʧ
ʤ"ʱʹʺ ʣ"ʱʹʺ ʺʰʹʡ ʡʨʩʤ ʡʨʩʤ ʤʦʤ ʠʹʥʰʤ ʺʠ ʥʰʣʮʬʹ ʩʸʧʠ ʸʮʥʠ ʩʰʠ ʤʦʥ ,ʲʢʸʫ ʩʺʸʡʱʤʹ ʤʮ
ʷʮʥʲʬʯʩʡʮʩʰʠʤʦʬʹʤʰʡʤʤʺʠʬʡʠ,ʩʸʮʢʬʥʰʮʮʩʺʠʶʩʲʢʸʫʩʰʠ,ʤʦʤʠʹʥʰʡʣʠʮʣʠʮʥʰʩʩʤ,ʥ"ʱʹʺ
.ʣʠʮʡʥʨ
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ʬʫʥʬʶʠʤʩʤʠʥʤ ,ʡʩʹʩʬʠʡʸʤʭʲʺʡʹʬʩʬʡʭʥʬʫʤʹʲʠʬʱʥʸʢʩʫʣʸʮʩʡʸʬʥʣʢʤʯʥʠʢʤ  !ʦʥʧʠʤʠʮ
ʣʲ ʯʩʰʲʡ ʤʩʤ ʡʩʹʩʬʠ ʡʸʤ ,ʤʬʠʤ ʭʩʸʡʣʤ ʬʫʥ ʤʦ ʤʫʫʥ ʤʦ ʪʩʠ ʸʡʣʥ ʸʡʣ ʬʫ ʬʲ ʥʺʥʠ ʥʬʠʹʥ ʲʥʡʹ
.ʳʥʱʤ
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.ʤʸʥʸʡʺʥʣʲʡʤʦʺʠʸʮʥʠʩʰʠʥ,ʦʥʧʠʤʠʮ,ʩʠʣʥʡ
ʺʠʺʧʷʬʪʩʠʲʣʥʩʺʮʠʡʩʰʠʩʫ ,ʬʫʤʮʺʸʣʥʤʮʸʺʥʩʣʥʲ ,ʺʮʩʥʱʮʤʸʥʶʡʭʩʧʷʥʬʥʰʧʰʠʩʺʩʡʩʰʡʬʩʰʠ
ʭʲʥʫʬʺʬʠʭʤʬʣʩʢʤʬʬʥʫʩʠʬʩʰʠʩʺʩʡʩʰʡʬʭʢʩʰʠʬʡʠ,ʸʥʮʢʸʣʱʡ,ʸʣʥʤʮʸʺʥʩʣʥʲʭʩʧʷʥʬʦʠ,ʤʦ
ʳʥʱʤʣʲʯʩʰʲʡʩʺʩʩʤʩʰʠ ʺʸʮʥʠʺʠʦʯʩʰʲʤʬʲʩʹʴʰʩʺʸʱʮʩʰʠʥ ,ʤʦʫʸʡʣʭʤʬʣʩʢʤʬʬʥʫʩʠʬ ,ʺʥʠʴ
ʭʢʥ ,ʩʬʹ ʺʥʰʡʤ ʭʢʥ ,ʺʥʠʴ ʭʲ ʺʫʬʬ ʺʥʶʥʸ ʭʩʹʰ ,ʺʥʠʴ ʭʲ ʺʫʬʬ ʭʩʶʥʸ ʭʬʥʫ ʬʡʠ ,ʭʩʲʣʥʩ ʭʬʥʫʥ
ʸʹʴʠʩʠ ?ʺʥʠʴʭʲʥʫʬʺʬʠʭʤʬʣʩʢʤʬʬʥʫʩʩʰʠ ʦʠ ,ʤʮ ,ʺʥʠʴʭʲʺʫʬʬʭʩʶʥʸʭʬʥʫ ,ʩʬʹʺʩʰʡʸʤ
ʪʩʸʶʹ ʦʧʠ ʠʬ ʭʢ ʡʩʹʩʬʠ ʡʸʤ ,ʤʦʫ ʸʡʣ ʣʩʢʤʬ ʪʩʸʶʹ ʸʮʠ ʠʬ ʡʩʹʩʬʠ ʡʸʤ ʭʢʥ ,ʤʦʫ ʸʡʣ ʣʩʢʤʬ
ʺʥʫʬʥʤʭʬʥʫʥʩʺʥʣʫʰʥʡʩʹʩʬʠʡʸʤʬʹʥʺʡʭʢ,ʯʥʫʰʠʬʤʦʤʦʺʠʸʮʠʠʥʤʹʸʮʥʠʹʩʮ,ʤʦʫʸʡʣʣʩʢʤʬ
ʠʥʤ ʥʬʩʠʹʷʴʱʭʥʹʤʦʡʯʩʠ ,ʺʥʠʴʭʲʭʩʫʬʥʤʭʬʥʫʥʩʺʥʣʫʰʭʢʥʺʥʠʴ ʭʲʥʫʬʤʥʩʺʥʰʡʭʢ ,ʺʥʠʴʭʲ
ʭʠʹʲʣʥʩʡʩʹʩʬʠ ʡʸʤʬʹʥʫʸʣʬʡʩʹʩʬʠʡʸʤʺʩʡʡʹʩʹʤʮʥʶʲʤʤʶʸʲʤʤʺʠʸʩʫʮʹʩʮ ,ʸʮʥʠʤʩʤ
ʺʥʫʬʥʤʭʬʥʫʥ ,ʬʬʫʤʯʮʠʶʥʩʩʬʡʺʥʠʴʩʬʡʭʩʫʬʥʤʥʩʤʭʬʥʫʭʤ ʺʥʠʴʭʲʥʫʬʩʹʤʩʬʠʧʩʰʤʩʤʠʬʷʸ
.ʺʥʠʴʭʲ
ʭʠ ʺʥʲʥʰʶʠʬʭʤʹ ʺʥʠʴʭʠʤʥʺʥʠʬʠʹʱʥʸʢʩʫʣʸʮʩʡʸʬʥʣʢʤʯʥʠʢʤ ,ʥʰʮʦʡʦʠʥʺʥʠʥʰʬʠʹʥʬʩʴʠ
ʤʬʠʹʤʦʤʴ ,ʩʰʹʬʣʧʠʸʥʹʷʠʬʤʦ ,ʠʬ -ʡʩʹʩʬʠʡʸʤʸʮʠ ,ʸʹʫʤʤʬʹʠʹʥʰʡʤʦʺʠʱʩʰʫʤʬʪʩʸʶ
ʸʡʣʤʪʸʣʤʬʠʫʥʠʤʬʠʫʺʥʠʴʭʲʺʫʬʬʸʥʡʩʶʤʺʠʺʥʴʫʬʭʩʬʶʰʮʠʬʥʰʧʰʠ ,ʤʩʰʹʤʬʠʹʤʦʥʺʧʠ
ʤʩʤʤʦʪʫ ,ʸʧʠʸʡʣʭʥʹʬʲʠʬ ,ʥʤʦʥʤʸʦʤʣʥʡʲʤʠʹʥʰʡʩʣʩʧʩʥʣʧʠʸʡʣʡʭʩʷʱʥʲʥʰʧʰʠʯʠʫ ,ʤʦʤ
ʸʹʫʤʤʬʹʨʸʴʥʨʸʴʬʫʡ ,ʡʸʥʲʮʤʩʤʠʥʤ ʬʫʤ ʬʫʤ ,ʡʸʥʲʮʤʩʤʠʥʤʬʫʤ ,ʥʺʥʠʥʰʬʠʹʬʫʤ ,ʤʩʧʰʤʤ
ʩʰʠʹʤʮʦʥʧʠʤʠʮʤʦ ,ʤʦʡʧʫʥʰʩʺʩʩʤʩʰʠ ,ʨʸʴʨʸʴʥʺʥʠ ʬʠʹʱʥʸʢ ʩʫʣʸʮʩʡʸ ʬʥʣʢʤʯʥʠʢʤʥ ,ʤʦʤ
ʤʦ - ʸʮʠʠʥʤʭʩʮʲʴʹʬʹ ,ʥʰʮʮʤʦʺʠʩʺʲʮʹʩʰʦʠʡʩʰʠ ,ʭʩʮʲʴʹʬʹʥʰʮʮʤʦʺʠʩʺʲʮʹʩʰʠ .ʸʮʥʠ
ʠʹʥʰʡʤʴ ,ʤʦʤʠʹʥʰʬʸʥʹʷʤʦʤʮʺʥʲʥʰʶʠʬʺʥʠʴʹʩʹʤʦ ,ʩʰʹʡʣʧʠʡʸʲʬʠʬ ,ʩʰʹʬʣʧʠʸʥʹʷʠʬ
.ʤʸʦʤʣʥʡʲʠʬʥʠʤʸʦʤʣʥʡʲʯʫʠʹʥʰʤʬʲʷʸʥʨʰʺʥʩʤʬʪʩʸʶʤʦʤʦʤ
ʨʩʬʧʤʬʸʹʴʠʦʠ ,ʺʥʹʲʬʸʹʴʠʤʮ ,ʸʹʴʠʩʠʩʫ ,ʤʬʩʫʠʡʺʥʸʹʫʥʮʫʠʬʤʦ ,ʸʮʥʠʥʸʦʥʧʩʰʠ ,ʯʡʥʮʫ
ʤʦ ʤʦ ʬʲ ʺʫʬʬ ʤʩʧʰʤʤʥ ,ʥʩʬʲ ʪʮʺʱʤʬ ʸʹʴʠʹ ʸʥʸʩʡ ʨʬʧʤʡ ʤʦ ʬʡʠ ,ʺʥʠʴ ʭʲ ʥʫʬʩ ʠʬ ʭʩʹʰʹ
.ʡʩʹʩʬʠʡʸʤʺʩʩʧʰʤʡ
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עוד מדברי הרב חיים כץ בראיון נוסף
.ʭʬʥʲʡʪʩʩʹʠʬʺʸʧʠʤʸʥʶʯʩʠʧʩʢʹʤʬʸʹʴʠʹʤʣʩʧʩʤʪʸʣʤʺʠʦʹʤʨʥʹʴʤʣʥʷʰʠʩʤʤʣʥʷʰʤ
" ¦¬§£¥¨«ª££¦¦¥§£²²³£¦³©¥ª ³

ʤʦʹʸʮʠʡʩʹʩʬʠʡʸʤʥʸʹʡʬʹʤʩʲʡʠʬʤʦʡʩʹʩʬʠʡʸʤʬʹʠʸʮʥʧʤʦʸʹʡʬʹʤʩʲʡʠʬʤʦʬʡʠ
ʤʬʩʡʰʸʹʡʺʸʫʥʮʺʧʠʥʤʨʥʧʹʸʹʡʺʥʸʫʥʮʺʥʩʥʰʧʲʹʺʤʬʠʹʪʺʥʠʬʠʹʠʩʰʠʤʦʬʩʡʹʡʷʩʴʱʮ
ʤʮʬʦʠʹʩʸʴʠʡʥʸʮʹʩʸʴʣʬʫʠʸʮʢʡʡʥʺʫʤʮʸʹʡʤʺʠʬʥʫʠʬʸʥʱʠʥʠʸʹʡʤʺʠʬʥʫʠʬʸʺʥʮ
ʤʫʬʤʩʴʬʲʭʩʸʡʣʩʰʩʮʬʫʬʲʭʩʫʮʺʱʮʥʰʧʰʠ-ʠʬʭʠʬʡʠʺʥʸʹʴʠʥʰʬʹʩʩʫʤʧʢʹʤʭʩʹʥʲʥʰʧʰʠ
ʬʲʲʩʴʹʤʬʧʩʬʶʺʭʠʯʫ"ʡʥʨʸʺʥʩʥʤʹʮʺʥʩʤʬʬʥʫʩʭʠʤʷʴʱʭʥʹʤʦʡʯʩʠʥʤʦʬʲʪʮʺʱʤʬʸʹʴʠ
ʺʫʬʬʤʮʩʫʱʮʠʬʥʺʧʴʨʮʭʲʺʫʬʬʤʮʩʫʱʮʠʬʩʺʹʠʭʢʭʩʹʰʤʡʥʸʺʧʴʨʮʭʲʪʬʺʠʩʤʹʪʺʹʠ
.ʩʨʨʰʩʱʭʲ
²³®³¨ £¥§£³¬³¨ ¦´£¦¨£«±¨¨²¦ ´²¨´ ³

ʸʹʴʠʹ ʡʹʧʹ ʩʮ ʡʥʨ ʸʺʥʩ ʺʥʹʲʬ ʪʸʣ ʯʩʠ ʯʥʩʲʸʤ ʺʠ ʯʩʡʺ ʭʠ ʡʥʨ ʸʺʥʩ ʥʤʹʮ ʺʥʹʲʬ ʪʸʣ ʯʩʠ
.ʭʬʥʲʡʪʩʩʹʠʬʤʦ-ʤʦʩʦʢʤʲʢʸʮʺʥʹʲʬ
²³¦ ¦¦£¬¨¦´ ¥¨²²³´²¨´ ²³¦¨¦ ³§£²¨§´³

ʤʺʩʤʭʠʤʦʬʲʭʩʫʮʺʱʮʠʬʥʰʧʰʠʸʹʡʡʷʸʬʩʲʥʮʤʩʤʤʦʸʹʡʡʭʢʬʩʲʥʮʠʬʤʦʸʹʡʩʺʸʮʠʠʬ
ʭʩʹʥʲ ʥʰʧʰʠʹ ʤʮʺʥʹʲʬ ʭʩʫʩʸʶ ʠʬʤʫʬʤ ʩʴ ʬʲ ʸʹʡʡ ʡʥʨʸʺʥʩ ʭʩʹʥʲ ʥʰʩʩʤ ʤʴ ʭʢ ʺʥʸʹʴʠ ʥʰʬ
ʺʸʮʥʠ ʺʠʦ ʺʥʸʹʴʠ ʯʩʠ ʭʠ ʬʡʠ ʺʥʸʹʴʠ ʥʰʬ ʹʩ ʩʫ ʭʩʹʥʲ ʥʰʧʰʠ ʤʮʬ ʭʩʹʥʲ ʥʰʧʰʠ ʬʡʠ ʸʹʡʡ
ʣʲ ʩʰʩʱʤ ʬʹ ʹʠʸʤʮ ʸʲʩʹʤ ʺʠ ʭʩʦʦʥʢʹ ʦʠʮ ʤʠʸʩʹ ʧʩʢʹʮ ʧʥʬʹʬ ʸʹʴʠ ʤʩʤ ʭʩʬʢʥʱʮ ʥʰʩʩʤ ʥʬʩʠ
ʬʲʤʩʥʰʡʹʤʧʢʹʤʺʥʹʲʬʭʩʫʩʸʶʦʠʤʦʫʸʡʣʺʥʹʲʬʭʩʬʥʫʩʠʬʥʰʧʰʠʤʠʴʺʥʩʤʬʪʴʤʰʤʦʹʲʢʸʤ
ʤʦʯʫ"ʷʩʴʱʮʤʦʭʠʤʯʫʹʩʠʣʥʡ"ʡʥʨʸʺʥʩʺʥʩʤʬʬʥʫʩʭʠʤʭʩʸʡʣʥʬʠʫʩʰʩʮʬʫʥʺʥʩʰʥʡʹʧʺʷʩʣʡ
.ʬʫʤʤʦʥʰʩʰʩʰʲʬʷʩʴʱʮʤʦʥʧʨʹʡʲʢʸʫʺʥʹʲʬʯʺʩʰʹʩʣʩʧʩʤʸʡʣʤ
¥¥´³¬¦¤££³¦®¦¥´³¬¦²³®£¥§£²´§£³¬²³©²±£¬³§£²¨§´³

ʭʥʹʬʹʮ ʠʬʥ ʬʥʮʺʠʮ ʠʬ ʬʬʫ ʤʦ ʣʩʮʺ ʠʥʤ ʤʫʬʤʡ ʬʬʫʤ ʬʥʫʩ ʤʺʠ ʭʠʹ ʬʬʢʡ ʷʥʩʣʡ ʣʠʮ ʯʥʫʰ
ʳʸʨʤʦʺʥʰʡʸʤʮʺʥʰʡʸʭʩʬʫʥʠʠʬʥʰʧʰʠʤʮʬʦʠʥʰʧʰʠʸʹʴʠʩʠʹʫʥʳʥʱʤʣʲʭʩʸʩʮʧʮʸʹʴʠʹʫ
ʸʺʥʩʣʥʲʸʹʴʠʥʭʩʸʣʤʮʸʺʥʩʣʥʲʥʰʧʰʠʸʥʣʩʤʡʦʠʸʺʥʩʭʩʫʮʺʱʮʭʤʤʮʠʬʠʳʸʨʠʬʤʦʺʥʰʡʸ
ʤʦʥʩʸʹʴʠʥʷʩʴʱʮʸʡʣʤʦʭʩʹʥʲʥʰʧʰʠʹʤʮʤʦʤʸʩʸʡʥʰʬʯʩʠʹʫʬʡʠʸʣʤʬʸʺʥʩʣʥʲʸʹʴʠʥʸʣʤʬ
.ʺʥʹʲʬʯʺʩʰʤ
ʠʬʠʨʥʲʩʮʠʥʤʩʣʥʤʤʸʲʩʹʤʨʥʲʩʮʤʦʡʥʸʠʬʤʦʸʷʹʭʢʤʦʭʩʸʮʥʠʭʤʹʤʮʡʥʸʠʬʤʦʬʫʭʣʥʷ
.ʲʥʡʷʬʹʹʹʧʤʦʡʩʹʩʬʠʡʸʤʺʲʣʩʴʬʹ
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This book is dedicated:
L`ilui Nishmas all my relatives from my mother‘s side including my mother.
L`ilui Nishmas all my relatives from my father‘s side including my father.
May each of them merit the Ge`ula Shleima with kindnesses
and miracles.
This book is also dedicated L`zchus Refuah Shleima of Shalvah Miriam Hila Aidleh Rivka Tzipora Bas Esther amongst
the rest of Klal Yisrael. They should also be blessed with the
blessings of Hagefen: Guf, Parnasah and much Nachas.
It also should be a zchus for Orah Leah Hadasa daughter of
Yechiel and for Eetiel ben Aryeh, and may they be zocheh to
do Teshuva Shleimah.
This book is also dedicated for the speedy clearing out of the
terrible plague of Tikroves Avoda Zara from all Jewish homes
and from all wig salons in the holy land and throughout the
whole world.
May Hakodosh Baruch Hu help all of Klal Yisrael be Chozer
B`tshuvah, and in the Z`chus of this book and its good influences, we should be Zocheh to have the Shechinah restored,
and we should merit the restoration of the Holy Beis Hamikdash and the arrival Melech Hamashiach.

