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תשכ"טה' ,הגהות על שיחת אחש"פ
-שלישית הגהה  -

 כתב לההנחה המצורף קטן בפתק]

: ק"בכתי א"שליט ר"אדמו ק"כ

פ[מהיר

 ׅוצׇ,פכזפגםמפׄלדפםאפטו,פ'מםצ

פ-זמכפגׇׄמפפ-

פׇמ.פ פגםהמ פ׆ל פמטזמ פלצא, פצג׆טצ פג פם', פׅהצ פׄה פׅד פהמטם פׄלד ..ׅגד

׆בפׅמפהומפׅמפגׇלםמפ';פפ-גלמפׅמבפׅםהמפׄאפאׄהב=ׇב.פמלפגפפ-מךׄפגפ

פטלהומבפםאפצפגׅהצפ'.פׄפגלׅבפאאפזצפגזלזלב

פךל פ' פׇׅל פמכד פםׅׄגמ פזוכהפׄח פזצ פפבךׅלפבאזםמ פלׄ פגל פלׅהב ׄצפפ-זצ

ׄאב,פמפםהמטםפםגזמפםהמפגםהמפםזמפ׆בפׇזמפפ-גזההפאלמפטוכפׇהבפׇׅׅלבפׄאפ

פפׄדפ ׄאפגוגמפצפאזׇׅמפהצא,פאדפׄחפםׄדפׇלפאםפׄמפאפםגזמפםׄדפאדפוׇפ',

גםלׄא,פגלהפאׅזפׄמפׇזמפׅפ׆א'פׅללפפאלׅׅמׄפאׇׅלפוח,פׅׄאפגדפםזהדפהׇדפה׆זפ

פׅזלפ׆צ,פזצטפׅכךמפגכגמ,פאאמפטוכמפׅםצזפׅהׇדפ,פגדפכאפׄאפגל:

ׄ.פׅםצזפצגפאמפגךלהמפ)וכזצפוצג.פגכלפׅ׆גלׄפׅצכפכׇ,פׄ(:פצגלפאזצבפׄפםלפאפ

ׄהופםׅׄפגזצבפזׇפםה׆פזצבפזבפׅדפגךלפםאפׇׅהפםלׄאפגםגמדפׄמפזׇפםכׅאפזאפאפ

פ(1ׅאצ.פ

פאםלפ פצׅגפׇׅלבפׄגלבפםאפאגלפׄ ׄחפםׅםצזפםבפוזחפגׄפ]ומבפׇזמפלׄצם[:

לפ)ׄ(פמׅפוגצזפםבפ)צפפ-אםלׄאפׇׅגבפםהמדפזצב,פׅׄאפׄהפׅפאגלפאםלׄאפׅטמצפ

פגׅפ פׅׄאפםזצבפהמדפלׅפמלפגם, פםפׇכׄפםזצבפהמדפׇגבפםב, ׅהמׅמפםב(,

פם פׇׅגב פגזא פםזצב פ׆ב פ)ה פׅם פאםלׄא פפאׄאגל פהאמצ פצאםמ פ)ׅ(פפ-ׇ פאכגד(. לׄ

דפםםפאמפאכהמפׅגׅלפםב:פצׄפהדפםזצבפגדפאכהמפׅגךלפםלׄאפׇפאםמפהאמפ]צ׆

וגצזפםב[פאפאטפלׄמפׇדצ.פגטלםפׅזלפםאדפפ-ׅםהמפמבפדפאכהמפׅםהפפׇםלׄאצפ

פ(2םבפ)וזחפג(:פצׄדפגהבפאפאזםמפדצ.

פאםםׅ.פהפאפאכפׇהבפהצאפבפׅה׆זפאזצבפומב,פםׄולפאגלפאפׄפלכפגזבפםםפ

םלׄאפצׄלׅזמפאפׄלׄפׄגךלׄצפ)ׅצכפםב(.פׅׄאפםאכפׄפגכפׇׅׄ,פלפׄפ׆בפפאזהמפםה

פׅאכפםלׄאפׄגל
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פ

פ-ׅפפ-

)ׅצׅפׄ,ׄ.פצגפלוכהצ(:פצאׄפםלהפאׄפאלטׄפאׄפאׄגדפ'פאׄפאוטלפׄלגׄצ,פצׄטאפםׄהפגךׄפ

פגׅד,פם׆בפאםמפלׄצםפהצא,פהפׅגכבפםזצפ)ׄל(פאםלפ)לפםב.פזטצפמוטמפׅצׅפםב(.פג

פ)ׄטאפםׄדפהמפאםמפהאמ(פפׇׄגלמפׅמפאהלפג׆זפכפ פׄולפאגלפאהל אםלׄא,

פגדפ פ)מלפג: פפׇגפאגםלפאׄגד. ׆בפׅׄטדפםׄהפאפאגלפׄמפׅמפאםלׄאפׅגלפם,

פאׄפפגלפםׅהׇצׇפׅׄפכפׅזמפג פ)לׄפצגפוכהצ(, פפפ׆לׄפׇא' פצפגכפׇׅב, ל,

פמלפגגםלפאׄגד(.

ׄחפםאטפםמפגלׇפ)ׅׄפׅלגצׄפםבפלוכהצ,פׅׅצפםב:פםגםגזפׇפוצאפאלגצׄ(פׄולפ

פ פםל פאגל פׅׄא פאׄגד פאםל פׇכׄ פצׅאׅפ-ׄ פׅגלׇ( פ)צ פםב פׅלגצׄ פגטלם פ)ׄ( פםאׄפל ׇ

גלהפאזצב,פׇאׄפךמפׇהׄצ.פ)ׅ(פׅהׇצׇפׄדפאאכפׅדפםלמפאגל.פפזגפםאפגלׇפגפםגמלפ

ׅגלפׄפאטפםׅגלפצׄדפכפׅלצפ)וגצזפםב(,פזבפפםפׇכׄפםכפׄפגךׇפׄגהמפ

פםאפאכ,פגםׄצפׅהׇצׇ,פלפצכפׅלצפ׆בפׅגל.

פגצםפׅצפםבפםזגפםאפגלׇפׄפצׇׅגלפׇךׄפגלםמפא׆גלפׄדפכפגגהצפהפ׆בפאט

פלפכפׅׄפׅםזמפגלפזךגפפאׄלהפׇכׄפםכפׅׄפפ- פ-םךׄפגלםמ,פגםׄצפׅהׇצׇ,

פ פׅגלפפאטה׆ב פא פׅל פטזאמ פׅמ, פאכהמ פזגׇ פםהל פזךג, פםגז פמטםמ פ גל,

פ(3ׅמבפםׅםה,פגׅׄפאׇפׅאפטׇבפ'.

םפאׄלפלׅמפׅהצאפׅ׆ׇלפׇ׆לגפ׆לגׄפׅהכד,פׅׄאפׄצגפגה.פלפׄהפה׆זפׄאׄפאמוטמפ

פפפגלפמלפׅזהדפזמכ.פ

.פזׄצפׅהׇצׇפםכפׇׄאפהצאפׄפ׆בפםגלמפׅמפאזצבפ׆לגמפכפלכפאםלׄאפ׆.פהפ

פגׇהמ,פ פׅםׄל פאׅהצ פ׆ב פה׆ז פם פזׇ פזל, פםהמ פםׅםׄל פאׇב פ)׆ב פםה פׇ פאא ׄ

ופגגׇהפׅ(פצא:פצׇ-'(,פמלפגפגטלםפׅלגצׄפ)וכהצפוצׅ.פגלׇפכׇםדפומכוצׄוׇאכגדפוזחפ

ם׆לפזאפׇבפםזםפזבפׇבפׇלבפממפםלבפכהבפׅטלבפםׇלפממפׄבפאׄפ׆לםפאב,פ

פךלבפאכבפׇׅלפׇו
הענין אשר המדובר בעירובין )ר"פ הדר ואילך ובשו"ע או"ח פבירור העניכן יש להעיר לשלימות   

 דנדו"ד.  אודותן מדאינו שייך לדין השכונות  -שם( ובע"ז )כא, א ועוד ובשו"ע יו"ד שם( 

פ

פפ
קטע זו כתבו כ"ק ]

אדמו"ר שליט"א על 
דף אחר המצורף 

 [המו"ל -להשיחה 
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פ

פ-׆פפ-

פ פלׅב פכ פפאוזאואכ פׇו פפמאממ פׅצ,פׄצאׇד פכ פאב פם פׄב פלׅב ׄזטצפפזב

םגׄבפא׆לםפאפׇבפזאפאׄפטםזפׇׅבפפ-םגזמכבפזצפגגכבפםׄדפזאבפלםמפׇופלםזפפ

פׅׄבפאלםמץפפ-

פזצׇפ פׅםהמפׄלמ, פׅל פׇבפ׆לב פזאפׄא פׄטא פםםפאׇד פׅה׆זפאזההה, ׅפגפגׅד

פׇלבפ פאׇב פמל פםב פםׄד פצם פכ(. פׄמ פאואכ פׄל פגךׄ פׄד פ)ׅׄב פׄא פאםהמ םל

פׅםהמפׄאפאׅלפגדפא׆ׇאפזצפׄמפכפ'פ'.פ

ׄםלפׅׄולפגלמפפ-ׇ.פזׇפזהדפׅ:פזמכמפהצאפגׅׄמפאגלמפ)ׄפו׆למ(פצפׅמפהומפ

ׇלב:פׄ(פגךׇפכׇםמפׅצהפהגלפ)גםׄצפׅו׆למ(.פׅ(פגךׇפגזפׅמפהומפׅמפהומפםהבפ׆'פ׆

ׅאאפהזםפזצפגלפ]םאדפׄולפאגלפ)אומלפאו׆ל(פׅצה,פ׆בפםםהפׅצהפׄל,פזׇפםׅהפ

פפזם פאׄ פזצ פ פ׆. פוכצ([. פוכהצ׆ פםב( פא פׅׅ' פלׄ פ)ׅׄא פלוכהצׅ פ)ג׆צׄ פמגלמ 'פׅצה

׆בפׅׄטדפםׄדפאםםפפ-אגמטאאבפׅצהפאמטאאפׅפ]םאדפׄולפאומלפׅצהפׇפאׅהמפׅצהפׄלפ

פׇׅפם'פׅצהפאמטאאפׅגםפגדפׅהד,פזבפםהפםׅגו'פׅצׅפ׆,פׅפׅםצזפםב[.פ-םגׄפאׄפׅהפ

לפאגלפׅׄבפמהפדפׅםזמפזךצאפםׄטאפׅמהׄפׄלךצׅפגמפ-ׅה׆זפאזההה:פגךׇפכׇםמפׅצהפ

,פםמאפׄמפׇׅזמפׇ,פזםפ)מוטמפג׆אפ,פׄ(ׅההפ]ם׆בפׅצהפםאפלדפםצגלפכׇםמצפ

פ פׇפגפםלךפ)ׄצפוכהצ׆פוצ([ פׄלפפ-ׅ פׅׄלךצׅ. פד פגזםפלׅפׅ׆ׇאבפׅבפםזם םל

פׄלהב פׅםצמ פוצ"ע פ.ׅ פם)ׅטל פׄהםפ-ׄח פגצ פהמלב פׅל פׇ פ)כה( פםׅה פ(בׅׅצה

מטאאפׅׄׄפצׅ,פפםׅגזםבפׅאפבפםאכפגמלגבפגמהפזבפׇפםפׄפלכפאׇׅכפׅמפש

ׅםצזפםבפפ-. כן בכלל .פׅאאמהׄפפׅטלםפגׅלפׅטהפלׅבפזאפגךפ'פגכׅאׇפפ-ׄפאׅההפ

פׅלצ,םׇפךצאפצוגמפך

פפגצג,לפזךפאׅהמפׅצהפׄלפׅםהפׇם,פפ-׆בפׅה׆זפאגזפׅמפהומפ

פׇאזאמ"מ  [המו"ל -]=סימן שקטע הבאה יהי' קטע חדש  * פ׆' פ׆ׇל פגךׇ פׄול פזׇד פם׆בפפ,.הםׄל פׄח 

ׅצהפהםׄלפׅםהמפׄאפהםׄלבפלׅפׅמפהומפ׆בפאׄלפ׆לפגםב,פגצגפאטזגבפלׅמפ)ׄ(פ

פׄפׅלכפגכבפגׅמפג׆לבפםא

פ

פפ
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פ-ׇפפ-

 

םׅצהפגלפםגםפאבפגכבפמטאפכלׅפ)לׄפג׆צׄפוכהצ׆פוכצג:פאפאגלפםׄדפפ-גמטאאבפׄאפ

פ)ׅ(פהופמטאפםׅׅצהפהםׄלפ ׄהפהופמטאפםאפצפגגמטאאפׅצהפפ-לךהפאאפאגלכ(.

פׄלצאפׄאפמםהפגגה׆פ'פ)לׄפג׆צׄפלצופוצ.פׅםצמפׄלהב(.גלפ

.פׄמפׇׅלפׄפ׆בפׅה׆זפאגוׇמ=הפגמגזבפזצפ׆ל,פםפגלפצפלבפאםאפ

פכםלפׅךׄמפמלמפׅלמפםהמ,פאכפגבפׄהפזגׇפפ-ׄמפׅהבפׅהמבפאגכגמפלכבפ

פ'.פכצא.ׅהודפלׄפ

פ.פהכׇפהוטמפׅ,פגאׇׅפאפזהדפכמפטׇבפלומפׅמפהומפ':

זךבפזׇׅׄפםאפגלמפזׅלמפׅמבפםהמפגׇפםלׄאפאׇפזצב,פגאםפלצאפׄמפבפםאפ

צפםלׄאפגוטפפאםהׄבפםאפםלׄא,פׄםלפהמבפׅכהמפׅמבפׅםהמפםלׄאפׄפׇׅפא׆לםפ

ׄמפםלׄאפגהאמבפ'.פׅלל,פפׅאפׅמפׅמפםגלבפאבפגכבפׄמפבפגוזבפאבפאׅךזפׄמפ

פגגמבפ.

אזׇפםהפמלפג:פזׅלמפםהפׄמפאלםמב,פהמהמפאבפׇגהמפאׅךזפׄמפגגמבפׅופ

פםה פלשכונה הסמוכה והאומץ לנסות זאת בעוד שכונות פזׇ פ-' פםלׄ םגזפפׅגםֹ.ג

ׄםלפפמחפג׆זפאםׄלפזלמפגזללמפ׆בפםבפׄמפםהׄבפםאפםלׄאפ'.פ.ׄ.פ-גהזםפׅזלפׄמפ

פכפאפגמטםפזצפגזלפאזל,פלצא.פ׆צפׅלפלׄפׅטזא.פ-הוחפזאפצכׄפׇלׅבצפׅזלפפ

ׄחפפ-לׅבפפכפאואכׄבפׇׅופם׆לפ',פטוכפׇדפׄפםךלבפאכבפׇׅלפׇופ)לכ(פׇׅפ

םׄדפגוטבפזצפׅפמכטפםאפׇופזאפׇבפׇלבפממפ)גדפם׆בפׅאׄצפםפׅפא׆לםב(פ

פלפׇׄפםׅפׄפ׆בפר"לאׄפׅהׇצׇ,פםםפׅפגםבפוטפׅבפםאפםהׄפםלׄאפזאפםלׄאפפ- ,

פ פׄמ פאגהז פׇׅ פׄגךזב פׅא פאםמׇא פׄלמ פםהמ פםא פׇב פםלׄא.פזא פםהׄ פםא מכטב

פ.מכחפכפפפׅבפפפפבידיםׅגםצפכצפםׄולפאזׅלפהאמפםלׄאפאםהׄפםלׄאפאוחפ

פ

פפ
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פ

פ–פפ-

פ

פ.פזׇפאפׇׅ׆גׄפאהצאפׄחפםׄהפׇגפגגם:פ

פׄאׄפ פאׄפׅׄ פזׇד פׄטא פהטםמ, פזאפזוכ פםפאםפםגׄפׅׄ פ. פ. פזאפזלמפםלׄא צהלבפםךל

גגםגםבפאׅׄ,פךׄבפזאבפׅאפדפגאאדפזאבפׄמפםׅמצפ)םצזפׄצפוםצ.פׅםצזפׇׄגצפ

אׄפזאפזוכפגגד,פגאאדפםבפוצ(.פצׅגדפפםׄהפׇלדפׅדפׄגמפםםאאדפל׆ד,פׄטאפׄבפאׄפׅׄפׄ

פזאפ פׇׄבפגזגׇפזךג פכפםׄד פל׆ה, פםלׄאפאםאאפאׅ פםׄבפאׄפהה פאט זאבפׄמפםׅמ,

פה׆ׇבפל׆פצפזוכפהטםמצפ)םבפוצ(.פׇׄגגהפםפאםפםגׄפזגׇפ

ךׄבפזאבפׄפׅה׆זפאׇהפםׅמ.פׅׄאפׅגפא,פלפטםפׅללפםצפהטםמהפׇכפׇזוכפ

ׅאפ'צפ׆בפםׅׄבפלכפזאפזוכפגגדפׄדפםבפםםפוטכפוטכׄפם׆לבפגפזהדפםאפזוכפהטםמפ

פלצא.

פׇפ פכ פזצט פׄטםלב פׄגךזב פׅא פאהכ פׄ פםׅ פהׇה, פאׅזׄ פׅה׆ז פאאגׇ פם ג

פצפםה פגםהמפׅפםׅ לוםטזד(פםאפׅהצ ַׄ פ) פ׆לפגׅׄפאׅׅפגגדפאגהזפׄמפצׇ'צ ב,

פלׅ,פזלזלפטלהופלצאפ'.

ׅטלפם׆לפפגׅׄפׅזכׅמ'פ׆בפטבפׄהםפׅאזאפםאאבפגגהבפםאפםלׄא,פאטזגבפ׆בפ

פ-גמ,פצכא'פטא׆ׄצ(פפ-׆לגמפאומזטמפםאפזוכפהטםמפ)הׇזפגגפגכלבפםאפל׆פלצא,פזצטפ

פ.מפאפהצאפׄפזצפׅוובפלׅמבפםאפםׅפׇבפגזגׇבפׅםהמבאגהזפׄוהדרך פלפׇל

פוכמו שראו בפועל וכדלקמן.

גאׇׅפאפהצא,פלפ׆לפפגםהפאםהפה׆זמפאגזגׇבפגךׅבפלהפםאפׇבפג׆לבפפ.

פפ-.פזׇפמלפזךגב לפׄצׄפ'פגׅוופאׅהבפׅהמב.פפׅגםפמםׅמבפׄבפׅׄפםה,

פ-ׅוׅׅפׇמפגוגמ:פםמפאׅלפפׄפׄלמפםאפמצמפׅלׅב,פםממחפׅםזלפכׅזפםאפמלפ

ׅלפגםהמ,פםצופׇג,פ'פפטזאפׅׅצהפכׅזפםא.פהוחפזאפמפׅלפׅגוׇפךׇכפׄפוׇ.פ

להמפכׅז,פםלםפׅגםפםהבפלׅמ.פ׆בפׅכךל:פׅםהפםׅפׄפ׆לפגבפםהבפמפאפ׆בפהאפ

ׅהפםטזפׅגׇפםׅפאאמפׇׅלפואאפאפגׅל.פׅׄא,פׅגכבפג׆לפׇם,פׅצפגכלבפמ׆לזפ

ׇלםבפגדפגליפאׄפמגׇפפ-מולפאפהאפכׇםפפזצטפזׇפםומ׆אפאוׅׅפׇם,פׅאפכאפ

פכאבפגךאבפב.

פ

פפ
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פ

 –פפ-

פ

פ פב פׄא פםםהמ פזהב, פם פפ-. פאׄולבפפ-אׇזמב פגכב פׄד פׄד פל פׇׄ פׅ׆ד פוה, גכב

פׄגלבפאזאפ'.פׅׄאפ

םזצפגלמפׅמפזׇפׅמפ'פאזצבפגאםבפפׅהצפםׅםהפג׆ׇאבפבפםאפפ-ׄ(פׅללפׄפ

פ פׅךלמפוה. פםגלפאכפא פ.ׄ. פ' ופעולתו זו תביא שאחרים  -לו השפעה ובפרט אם יש םהׄ

פ.ילמדו ממנו

פׅללפםׅגםפגפםהבפב(  ׅטלפצזהפפ-לׅפׇבפםׅםהפאׄפאפאזמכפגםהפפ-ד

פמחפ פׄטםלמפםאפזמכ פׄדפפ-מבפׄאגהפׄםלפׅכלׅצ, פם פל פאגזׄפׇגזׄ. םהפלכ

מפצלצפאׇׄפ׆וׄפאאפ-(פׇׅמפגׇלםמפ'לׅבפפׇׅמפהומלׅבפפׄםב)ׇ(פ4לׅבכׄפׇפׇׄ

פםאפגזפׅוטכפ׆ׇאפגאפׄ,פ

פזצפזכלמפׇלמבפאםהפׄלמ,פהפ׆בפבפזךגבפׄהבפהךאבפזצפגוהפךט'פג( פׅ(

פגׇׅלבפפ- פׄד פׄמב פגםמכב פזגב פםגג פגכלב פׄא פזא פ)הוח פגכלב, פג פג ׇזב

ׄאׄפםטׇפפ-אגׅפפׇׄׄחפגכלפפ-פגזאבׅפאׄפׄלזפאבפפ-זׇצ(,פׄםלפׄאפםזמכפגםהמבפ

פהפׇכׄפׅגכבפפאתגלפאׄפגופפ-זךגבפ)׆בפׄלבפ פאגכגמפׄלב, פׅל פאׅׅ( אׅׅפׄ

פג׆לבפׇםפׅׄפ׆בפםאאפׄמפלםבפלצאפ'פ'.פ

)ׅצכפה,פוזצׄ(,פפאזלפגגׇפׅפםׄגלפצאפצׇׅלפםׄמפךׇכפהךזלפׅפםאפׅפלזפ)ׅמג'(צ

ׄפפׄטםלפםׄפלכפזצפטזאפגכמפפ-ׄמפםגזפ'.פזטצפאאפׇׄדפכ׆לפ'פפ-גאאפׅפדפ

פלפטזאפזם?פ-ׄמפלׅבפ

פפגזםפלׅ:זכלפׅהצא.פד( פ׆(

פ'.פ פכ פׄטםלמ פכךל פגד פׅגם פאםאא פׅ פם פׄא, פגםהמ פאׅל פםאׄ פגמׄג מזגא

פ פםלׄה פׄאׄפפׅגםג פגםהמב פא פמכחפגׅא פםאצׄפׅא פׅׄצ פםזגׇ פםזצ פ-ׅגפםהמ,

םבפפםמׇאפׄךאפםאהמפזלפאזגׇפאבפםגלפׇג,פםׅבפבפאׅפׅםהמב,פזׇפהמוט

פצפׅמפהומפוטואפׅׅפגׇלםׄ,פהוחפזאפוטמפׅההבפםאפׇבפםאפגוׇמפ'.

פ

פפ



                            93�  

 

 

   � b    ה'תשע"ט כ"ד אדר שני

פ  

92�� b      איח  רובאשקין יחי מנחם מענדל הלוי וחי' ל י

פ

 –פפ-

פ

ׅׄבפםהפפ-לפרק ׄדפדפםׄאמפׇפטלפ)פ-צׇ.פגלבפגאפׄגלפׄ:פׄ(פזמכמפהצאפ

פאׄפלכפׇזלפׄמפפםםׄפםאפׇ(,פׅׄאפפ- צׄפ׆בפׇםׄלפפ-כפׄפםׄאמפכפלׅבפךׅל,

פזלמפאםבפמ׆זפםגזפ'.פ

פ פזא פהוח פפׄולׅ( פפ-םׅ פצׄ פׄא. פגםהמ פא׆ל פגכב פׅדׄד פאׅהמ פאמׅוו פ.ׇׄלׅ,

פ ע"פ לכל הוא ועיקר ועודשהועילה בפועל )משא"כ הבריחה(.  שראינופשהועילהעצה היעוצה  וזוהי

לכל המאמין ב"קדושי עליון"  -ויש להוסיף עוד וג"ז עיקר  [המו"ל -]=סימן שקטע הבאה יהי' קטע חדש  *

 אשר –)והרי כל בנ"י מאמינים בני מאמינים(  -ובגדולי ישראל 

פההתבססות בשכונות אלו מתן שכר רב בצדה, כי ( ג  [המו"ל -]=סימן שקטע הבאה יהי' קטע חדש  *

פפ׆( פׅלמפ' פמםלפׅד מלפגׅגכגמפגדולה ומרובה זצפםמׇאמפׅכמפלׅמפםהמ,

פׄלב.

פוכידוע פׇז פׅטזאלׄמ פצכפפאגזם פׅה פםא פד פםצז( פמהׄ פ)ׅזא פכד פׇׄגצל פצכ םא

ׇׄגצלפׄגךזפצםאׄפהדפׅזהפזאפׄםלפזאפׇׅזמפכךמפׄהםבפגגהבפאזכלפגםהבפ)ׅ׆אאפצׄםלפ

פה׆זפׇפ'פׅבפׅםלטפׄםלפםלחפ'צ(,פפאׇזמפםבפׇכׄפךפ'פׄמפׅלצפ)ו'פגׄפםזלבפׇ,פׅ(.

פכפהׄפאׅהמפׅמבפפדפלפאפאגזםפצכ צפ)ו'פגׄפׅגכגבׇׄגצלפךצךפצׄםפׄמפלז

פ פגט פםםגז פכד פׇׄגצל פצכ פׅםב פםב פגׅׄל פׅ(. פ, פזאדצםזלב פםלטפפפצכׇם פםׄל פג זב

וׇפׇדפלגב.פצאׄמפׄלפגׇצׇפׅםלטפגמזללפגׇמפלגבפפ-גמזםלב,פפוׇלדפםאפגׇמפׄפ

פגךלבפגׅלפגדפכךפׄאפפםׄפ׆ׇאפגגׇמפוׇ םׅמאפהׇזפםׄפגׇמפםאפזכׅפהאפׅא

פכךצ.

פ  
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פ

פ

פ

(פזלהפבפׄ',פׄםלפׅלפםבפמׅ,פםאטפםמפ׆ׄהבפצׄטאפםׄפזהפׄדפאפגפׄא,פמטלהופגדפ1

פאׅלצ פכ פ׆לב פׄא פ. כן פ.ךׇכ פׄב פצׄטא פאזצב פׅמ פׄמ פאגל פלםׄ פזאפׄה פאכׅא לך

פגםפׅלפה(פ פ)זלפׅםבפלׅה פםמפצםפגאכבצ פ׆בפאט פ)טלםפםב(. ׄהוׄפׇגמאׇפאםהצ

ׇכׄפׅׄבפגכׅאפזאפאפפ-גמלפאגלפאךלפטלהומפׇכׄפׅׄאפאׄפׅםׅאפאל.פ׆בפׅםׅאפטלהומפ

פׄהוׄ.

וחפכׇםבצפאצגפםב(פםׄולפׅפגלפ(פזלהפבפׄ'פגמםׅמפׅזאפהזפםזםזבפ)גזמכמפׅצ2

פאזצב,פאטפםהמפהלפ)ׅזׇׅׄפםׅפׇהפמםׅ(פמפא׆לםפׅזאפםׅאפ'.פזצם.

םבפׅמםׅפגׅזאפצוחפכׇםבצ,פׄפםלׅפהמׅפאמלפגלמפׅמפאהל,פׄטאפׅׄטדפםאׄפ

פהיפאגזמפ פ׆בפגלפ' פגךׄפםלׄאפםכהפׅם פםבפפ-' פאׄפמלפׄאׄפלכפגםבפםאׄפ' ׅצ

פאםלׄאפםבפׇללׄפׇכׄפזצפגלפ.

פוכזצ.פׄדפו'פמצ.פ-גׅזלםׄדפפ-(פזלהפבפׄ'פגו'פםלפגםטפוכאצׄפוכצׇ.פגםטפםאבפ3

פ4 פםצוצ פׅצ׆אה פםׅפאדצ. פוהמפהטםמ פׇצהכׄפׇלׅב פםׅמפ)גׅ,ׄ( פגלצד פבפׄ' פזלה פאגלצפ-(

אםׅמפםב:פצׄחפׇׄלפׄדפׅהכפ׆ח..פגצגפפזלפׇׄפזבפגגדצ,פזצם.פזצםפ׆צפםצׇׅלפפפ-זה׆אפ

פ פאׇד פם פאטצ פלאצצ. פגך פה פׅו' פגכל פא פם פםׅ, פהטםמ פלׅב פצכׄפפ-ׇגגד פׅׄב ׄטא

םאפגזמכבפפׇׄמךאפׅה׆זפאגגד.פׄטאפםזמכפׄפפלכׇלׅבצפ)ׅׄפזצפזמכ(פמפ

ׄבפגמלפאׇבפאךאפזךגבפזצפ׆ׇאמפכׄפׇלׅב.פׅטלפםצכׄפׇלׅבצפםפׅפגםבפזוכפפ-

פ(.ג(פׅ(גאפׅוטכפ)לׄפׅטהבפפ-הטםמפלצאפ)הצאפוזחפ'(,פךאמפגזפםזצפ
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