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ב"ה

בקשר עם מלואת 20 שנה להוצאתו לאור עולם של קונטרס בית 
רבינו שבבבל (תשנ"ב-תשע"ב), הננו מוציאים לאור, כתשורה מפאנל 

'20 שנה לקונטרס בית רבינו שבבבל', קובץ "מקדש בבבל", ובו:

המראי-מקומות,  פיענוח  עם  שבבבל"  רבינו  "בית  קונטרס  א. 
בהוצאת 'מכון מלכות שבתפארת'.

ב. רשימה עיונית מפליאה ומרתקת, המקיפה את קונטרס "בית 
ה'תשנ"ב'  'שיחות  סגנון  את  שפתח  הראשון  ה'מוגה'  שבבבל",  רבינו 
שי'  שמעון  הרה"ח  מאת   - הגלות...  בחושך  עצמית  'הזזה'  ופעל 

וויצהנדלר.

ג. מאמר מיוחד אודות ליובאוויטש שבליובאוויטש - 'בית רבינו 
שבבבל', בו תתבאר הבחירה ה'עצמית' במקום דווקא והקשר של כל 
זה להוראת כ"ק אד"ש מה"מ ש... לא להגדיל את 770 - מאת הרה"ח 

אסף חנוך שי' פרומר.

ד. יומן מרגש המתאר את האווירה ב'בית חיינו' בימים הנפלאים 
בהם י"ל הקונטרס, ימים שהיוו 'מעין' תקופה חדשה בליובאוויטש... - 

מאת א' התמימים, קבוצה ה'תשנ"ב.

ופתגמים  משלים  סיפורים,  רווי  חסידותי  פארבריינגען  ה. 
 - שבבבל"  רבינו  "בית  ברורה:  מרכזית  נקודה  סביב  הסובב  חסידיים, 

מאת הרה"ח חיים ע"ה אשכנזי, רב קהילת חב"ד תל-אביב, ארה"ק.

הוספה: סקירה נרחבת ומרתקת מאחורי הקלעים של ההוצאה-
רבינו  ל'בית  יהודים  רבבות  שקישרו  חיינו',  'בית  גיליונות  של  לאור 

שבבבל' וזכו למענות קודש ועידודים מיוחדים מכ"ק אד"ש מה"מ.

כ"ק  בהתגלות  נחזה  ממש  ומיד  שתיכף  גמור  ובביטחון  בתקווה 
בית  ב-770  תחילה  שיתגלה  השלישי,  המקדש  בית  עם  מה"מ  אד"ש 
"ארו  כולנו  ניסע  ומשם  שם",  וישב  מקדש  "נסע  אשר  במקום  משיח, 
עם ענני שמייא" לירושלים עיר הקודש "ולא עיכבן אפילו כהרף עין", 

ונכריז יחדיו בקול גדול ובשמחה עצומה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ימות המשיח, ה' תשרי ה'תשע"ב - שנת "ביאת משיחא"

שנת הק"י להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ברוקלין, נ.י.

ועד חיילי בית דוד
770 בית משיח, בית חיינו

אש"ל - הכנסת אורחים
מחלקת ההוצאה-לאור
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מובן  ועפ"ז 
ד"בית  העילוי  גודל 
"מקדש   - רבינו" 
מעט" העיקרי בגלות 
"שנסע  האחרון, 
שם",  וישב  מקדש 
הוא  "הרי  ולכן 
גופי'  המקדש  מקום 
עוד  ולא  דלעתיד", 
יתגלה  שבו  אלא 
העתיד  מקדש 
ישוב  ומשם   -

לירושלים...
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t/gk vpxue1
"utvh kvo knesa ngy

ctrmu, tar ctu ao" _ ado cju. ktr.

)"ctrmu, tar ctu ao"(' cneuo uczni

vdku,' habu "nesa ngy"' nghi usudn,

"vnesa vdsuk tar chruakho"2' ",bhhi

)abh( kch, nesat"3_ th,t cdnrt4
"tnr

rch hmje tku c,h fbxhu, uc,h nsrau,

accck' ur"t tnr zv ch, rchbu5accck"/

uha kunr' ar"h ur"t kt pkhdh' vhhbu'

ado ksg, r"t bertho fk c,h fbxhu,

uc,h nsrau, accck "nesa ngy"' udo

ksg, r"h gher uakhnu, vgbhi s"nesa

ngy" vut c"ch, rchbu":

v,utr "rchbu" _ vut g"a ankns ,urv

k,knhsho' u"ch, rchbu" )vch, acu nkns

rchbu ,urv k,knhshu( _ vut ch, nsra'

ucnhkt v"v do ch, fbx,)vch, acu

n,fbxho vrc uv,knhsho k,pkv(' fhui

avkhnus uv,pkv m"k cch, tjs' fvnal

vxudht6
"vuth drhxbt cch fbha,t"7/ 

1(hjzetk ht' yz/

2(nmu"s gv"p/

3(,rduo hub,i upra"h gv"p/

4(ndhkv fy' t/ _ ucvnal vxudht srha gk

c,h fbxhu, uc,h nsrau, vpxue"vw nguit,v vhh,

kbu csur usur"'"svhhbu do fathi ch, vnesa ehho

hvhw ngui kbu cc,h fbxhu, fuw" )jst"d nvra"t(/

urtv keni x"j/

5(rc )pra"h(/

6(ugs"z ccrfu, j' t:"kt vuv nmkhbt tkt

vhft sdrhxbt"/ urtv phw vrh"; ndhkv ao/ jst"d

vgrv 2: nmu"s gv"p:vuthk

utunrho akt tadhj cvo ng,v tnur kvo fv

tnr vw go fh vrje,ho nnesah untrmo

kvhu, dukho ugo fh pzr,ho ctrmu, vgnho

tck vbv nvadj,h kt rjeu fh cvtrmu, tar

ctu anv tvhv kvo knesa ngy r"k tarv

afhb,h cc,h vfbxhu, akvo ugo fh rjeu ni

nesah avut vnesa vdsuk tar chruakho

hvhv kvo cneunu nesa ngy/

vgrv 6:urtv phw vrh"; ndhkv
ao:eav svt cp"e scrfu, tnr tchh nrha

vuv drhxbt cdu ch,th unmkhbt cch fbha,t fhui

sangbt kvt stnr rw jhht nanhv sgukt nhuo

ajrc cvn"e thi kvec"v cguknu tkt sw tnu,

ak vkfv kt vuv nmkhbt tkt vhft sdrhxbt

ufi nhh,h v,o rw tnh urw txh tg"d svuu kvu

,khxr fbha,t cycrht kt nmku tkt chbh

gnush vhft svuu drxh ubnmtu cw ntnrho tku

xu,rho zv t, zv svft nang amrhl kdruo

ukknus ,urv cneuo cvf"b an,pkkhi cu uv,o

nang amrhl kvhu, n,pkk cneuo akunsho cu

uvhhbu hfukho kunr czv scneuo aha cu drx,

vvkfv ha ku ,uxp, gk neuo v,pkv ak cvf"b

ukfl kt vhu n,pkkho tkt cneuo adurxho cu

avo sw tnu, ak vkfv tck kknus ,urv fdui

nert unabv athi ao sw tnu, ak vkfv rtuh

kdrux ccvf"b avut neuo v,pkv ugh"k sv,o

nhhrh caha ku cvn"s ecug kknus cu ,urv ukt

vhv ku cvf"b ecug k,pkv tkt pgnho n,pkk

fti upgnho fti / / uvft nhhrh cnh ardhk

kv,pkk cneuo ecug k,pk,u uct kdrux

cneuo tjr agshhi kt vuecg ku neuo kdrx,u

v,o etnr kt drhxbt tkt vhft snmkhbt/

jst"d nvra"t kcrfu,:sccvf"b

rcho nmuho ueyi udsuk ao vut ufi cc,h

nsrau, akvo ha avhu kunsho ao nert uha

kunshi ao nabv ukt gku chsi vkfv ahumt, ni

v,knus fstnrhw x"p tku nmhtu, )c"n k"d tw(

"utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck"

_ G"S ch,-vfbx, uch,-vnsra vnrfzh skhucRuuhya ackhucRuuhya )"077"( _
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ungkv h,hrv c)ch, vfbx, uch, vnsra

ac("ch, rchbu" kdch atr c,h fbxhu, uc,h

nsrau, _ fsra, jz"k8
"nth sf,hc9

tuvc vw agrh mhui nfk nafbu, hgec'

tuvc vw agrho vnmuhhbho cvkfv hu,r

nc,h fbxhu, uc,h nsrau, / / nhuo ajrc

ch, vnesa thi ku kvec"v cguknu tkt

trcg tnu, ak vkfv"' "sczni achvn"e

ehho vhw ao kaf, vdzh, anao humt,

vkfv pxuev g"p xbvsrhi ugnvo usth

vafhbv aruhw' ugfahu ajrc chvn"e tu,i

sw tnu, ak vkfv // neuo ecug annbu

humt, vurtv ktbah vghr"01)ukfi do

v,pkv vht cneuo zv suet11( _ azvu gbhbu

ak "ch, rchbu"21/

unms vghkuh vnhujs s)ch, vfbx, uch,

vnsra ac("ch, rchbu" kdch atr c,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck' v"v "nesa

ngy" vgherhabu,i vec"v khartk czni

vdku, ,nur, vnesa vdsuk achruakho/

c/uha kvcht rthw kjhkueh vsrdu,

c"nesa ngy" _ nn"a cv,jk, vxudht

)g"s vart, vafhbv chartk czni vdku,(

"cfk neuo adku afhbv gnvi' dku knmrho

afhbv gnvi / / dku kcck afhbv gnvi / /

nvra"t kcrfu, undhkv ao/ utf"n/

7(ucvdvu, vc"j:"kt vuth drhxbt tkt cch

fbha,t vhft snmkhbt"/

8(crfu, ao/

9(,vkho pz' c/

01(jst"d nvra"t ao/

11("fhui sangbt kvt / / nhuo ajrc ch,

vnesa thi ku kvec"v cguknu tkt trcg tnu, ak

vkfv ckcs' kt vuv nmkhbt tkt vhft sdrhxbt"

)ccrfu, ao(/

21(g"s ucsudn, vxbvsrhi_"vaupy tar hvhw

chnho vvo" )aupyho hz' y('"ch, shi acsurl"

)rnc"o vkw nnrho rp"c(/

vguxehi cnert nsv uthbv nsv cnabv nsv

fuw c,knus thi kl nsv dsukv nzu ug"a phra"h

uvhhbu agrho nmuhhbho cvkfv cneuo afk ,"j

eucg neuo kdhrx,u c,knus vnchtv ku vkfv

pxuev uetnr gkv nhuo ajrc c"v fuw sczni

ac"v ehho vhv ao kaf, vdzh, anao humt,

vkfv pxuev g"p xbvsrhi ugnvo usth vafhbv

aruhv ugfahu ajrc ch, vnesa tu,i sw tnu,

ak vkfv afk ,"j eucg ku kdhrx,u c,knus

vht ,j,hv kvhu, vafhbv gnu uhmt kvo zv

vsra nauo sagrh mhui nna kt h,fi cvo

tvc, vw yph nnafbu, hgec kzv phrau sagrh

svft fnu tk agrhl f,rdunu k,rg ch, shbl

svhhbu neuo ecug annbu humt, vurtv ktbah

vghr v"b vft agrh neuo nmuhi uecug kvkfv

pxuev shpuk cu aphr tvc, vw uva,t mhui bnh

ghr mhui nna kt h,fi skvl nhk,t usth thi

kjke chi mhui katr ghhru, usrha nafbu, c,h

fbxhu, uc,h nsrau, avo cneuo nafi

avafhbv aruhv cvo cdku, fskghk usue/

jst"d nvra"t ndhkv: nhvu ha

ksese svft nang sgher vkhnus hvhv cch,

vfbx, cneuo ,pkv ucp"e scrfu, tnru

cvhpl nrha vuv nmkhbw cch, vfbx, fhui

sangbw kvt stnr tuvc vw agrh mhui duw sthi

kvec"v cguknu tkt sw tnu, ak vkfv nmkhbt

chbh gnush vhfh sdrhxbw uha kjke fn"a vyur

xhw m"u sv,o thhrh suet cnh aha ku nsra

ecug c,ul ch,u ughhi cjhsuahbu ao/

vgrv 01: jst"d nvra"t ao:
rtv phgbuj kvgrv 6/

vgrv 21: rnc"o vkw nnrho
rp"c:c"s dsuk asrau ctj, ni vnsu, fph

nv abrtv cghbhvo avshi fl usbu shi/ ugns

tjrhvo c"s tjr ubrtv ku ygo tjr kx,ur

tu,u vrh zv xu,r usi fph nv abrtv cghbhu/

abtnr tk vaupy tar hvhv chnho vvo thbl

jhhc kkf, tkt tjr ch, shi acsurl/
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ccck vhft tnr tchh cch fbha,t svumk31

ucch fbha,t sa; uh,hc41cbvrsgt51' ukt

,hnt vft uvft' tkt znbhi vft uznbhi

vft"61:

vjhsua c"afhbv gnvi" )do cdku,( vut

_ "dhkuh vafhbv / / cneunu, nhujsu, fnu

cnafi unesa"71' uneuo zv vut cc,h

fbxhu, ucc,h nsrau,' abertho "nesa

31(fbha,t svumk erucv kch, vnsra ak

gzrt vxupr knyv nbvrsgt )grul grl a;(/ urtv

keni vgrv 73/

41(")ao neuo u(cbtv hfbhw uxhg,u ntcbho

ugpr avchtu gnvi cdku,i kehho nv abtnr fh rmu

gcshl t, tcbhw ut, gprv hjubbu" )pra"h )ucghi

hgec((/ ucpra"h r"v fs' c:"neuo vut' uha

pu,rhi ajrc ujzr ubcbv' u,nhs vh,v afhbv nmuhw

ao' uhfbhw udku,u cbtuvu abatu gnvo ntcbh

hruakho' ugkhvo btnr fh rmu gcshl t, tcbhw"/

ucgrul ao:"hxsuv ntcbho ugpr sth,htu cvshhvu

nch, vnesa/ / uerhuv a; h,hc' fkunr' abxg

nesa uhac ao"/ 

51(ucgrul ao:"rc tnr cfbha,t svumk

uanutk tnr cfbha,t sa; uh,hc cbvrsgt"/

61(vchtur g"s veckv _ rtv keuyh kuh"m

kzj"d gw rxc/

71(jst"d nvra"t ao/ _ unuxh; a"cdhrx,

vg"h nhh,h bnh dku kghko afhbv gnvo abtnr

uan,h fxthcghko' svhhbu neuo nhujs kdhkuh

afhbv"/

vgrv 61:rtv keuyh kuh"m kzj"d
gw rxc:ugp"h vtnur avumk vut hxus snkw/

ubvr peus vut hxus schbv acsg, sz"t/ ha

kpra nv ath,t cndhkv sf"y aafhb,t arht

ccck/ arc tnr cch fbha,t svumk uanutk

tnr cch fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt/ uvumk

vut knyv nbvrsgt fn"a cgrul ngw a; tw

g"a/ vhhbu rc anxpru g"c e"k tjurhho sz"t

fn"a ck", kvtrhz"k pw kl/ vut tnr aafhb,t

arht cfbha,t svumk chxus vnkw/ fh cao

n,hhjs z"t/ uao aurv vafhbv snkw/ uanutk

avut cjhw chbv fn"a ck", ao vut tnr

aafhb,t arht cch fbha,t sa; uh,hc vut

hxus tct aa; uh,hc chxus thnt vbew bvr

un,kca, csgt svhhbu csg, sz"t' zvu a;

uh,hc cbvrsgt' uvhhbu nv arc tnr cfbha,t

svumk vut fnu tkv peush vnafi hjus zu"b/

uanutk tnr cfbha,t sa; uh,hc cbvrsg"t

vut fnu nafi vgsu, tar pes/ gp"h nav hjus

tu"t/ ghhi ckeu", cs"v tkv peush vnafi fuw

ucvchtur g"a/ ukt ,hnt vft uvft tkt zhnbhi

vft uzhnbhi vft/ vut fh czni vch, suet tz

ha khjst ao h"v ju"c cu"v zu"i/ aha hjus

ju"c uzu"i hjsu/ tck ccck zhnbhi vft uzhnbhi

vft/ fh czni vch, suet tz csg, sz"t bfbx

hxus thnt uvrujt sache tct cduuv' unhxus

z"t bnal vrujt knkw/ do hjs' uczni vch,

suet tz hruakho vcbuhw nkw vht fghr ajucrv

kv hjsu hruako ak ngkv chbv/ an,jcrhi

abhvi hjsu: nat"f ccck thbo abhvo chjs/ do

ha kpra ao ctupi tjr/ uvut vumk nkaui mk

vut cjhw neh;/ ua; uh,hc cbvrsgt vut cjhw

pbhnh fh h,hc vut cjhw pbhnh' uvt fnu cmk tk

vhh, uhsg,' mk ccjhw neh;/ uhsg, cjhw pbhnh

fn"a ckeu", cs"v vtzhbu srua vakhah x"u

g"a/ uzhnbhi vft uzhnbhi vft fh czni vdku, thi

jhcur vneh; uvpbhnh/ azvu suet czni vch,/

uh,pra nv arc tnr cfbha,t svumk uanutk

tnr cfbha,t sa; uh,hc cbvrsgt/ vut fh nv

atmk rc z"t vut cjhw neh;/ fh ju"c vo mk gk

rta z"t fn"a cntu"t ngw mk tmk anutk

chbv vut cjhw pbhnh a; uh,hc/ fh npbhnh

acgkhui bgav neh; k,j,ui/

vgrv 71: jst"d nvra"t ao:
dku knmrho afhbv gnvo abtw vbdkv bdkh,h fuw/

avh,v vafhbv nscr, gnvo cnmrho kt vuv

tmyrhl kt,uhh sfnv scurho npuraho c,urv

avhv ao nvec"v knav uktvri tkt susth

nkt fk vtr. fcusu tck n"n dhkuh vafhbv vht

cneunu, nhujsu, fnu cnafi unesa uetnr

sv"b vhv kvo dhkuh afhbv cdku, nmrho

nsf,hc vbdkv bdkh,h uduw ckaui fpuk kvuru, gk

dhkuh afhbv ao/



"מקדש בבבל"  - 20 שנה לקונטרס בית רבינו שבבבל10 

ngy"81' fvnal vxudht/

ugp"z h"k' acvnal scrh vdnrt "ccck

vhft / / cch fbha,t svumk ucch fbha,t

sa; uh,hc cbvrsgt" )c,h-fbx, nhujsho

ccck(' nsucr tusu, dhkuh afhbv ctupi

bgkv hu,rndhkuh vafhbv acatr c,h

fbxhu, uc,h nsrau, )"neuo abhfravht

aurv ao"91(' uh,hrv nzv' ahabu neuo

nhujs )tjs' hjhs unhujs( avut ,nur,

vnesa achruakho )"vneuo tar hcjr

vw"02( acu ghervart, udhkuh vafhbv'

akfi' "kt ,hnt vft uvft )cch fbha,t

svumk ucch fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt(

tkt znbhi vft uznbhi vft"' cneuo tjs

suet/

ugbhi zv nusda canu ak vneuo' "ch

fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt" _ avphrua

s"a; uh,hc" vut "abxg nesa uhac

ao"12' vhhbu' adhkuh vafhbv avhw cnesa

chruakho )ukt cneuo tjr(' bxg uhac

cneuo nhujs ccck' ,nur, vnesa

chruakho22/

unzv nuci do cbudg k"nesa ngy"

acvnal vxudht _ abux; gk fkku, vgbhi

s"nesa ngy" acfk "c,h fbxhu, uc,h

nsrau, accck"' habu v"nesa ngy"

vgherh ,nur, vnesa vdsuk achruakho'

"ch, rchbu accck"' "abxg nesa uhac

ao"/

d/ugus ugher _ avngkv vnhujs,

c"nesa ngy" s"ch, rchbu" bnaf, do

)uch,r at, uch,r guz( "favi g,hshi

kvdtk"' atz )fvnal vxudht( "g,hshi c,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck ahecgu ctr.

hartk":

vart, vafhbv cfk neuo adku hartk

g"h v"nesa ngy" a"ctrmu, tar ctu

ao" )nghi usudn, vart, vafhbv cnesa

achruakho( thbv tkt czni vdku,' tck

ktjrh a"g,hshi kvdtk"32' ",jzur dhkuh

afhbv khruakho ukt ,atr ao cneuo

adku hartk fcr"42' vhhbu' akt ,vhw

81(ubertho do"nafbu," _"tuvc vw duw

nafbu, hgec"'"srha nafbu, c,h fbxhu, uc,h

nsrau, avo cneuo nafiavafhbv aruhw cvo

cdku," )crfu, ao ucjst"d nvra"t(/

91(pra"h kghi hgec ao/

02(pw rtv hc' v/ ugus/

12(grul ao )vuct cjst"d nvra"t(/

22(ukfi v"v do vneuo vgherh sdhkuh v,urv'

"neuo ecug annbu humt, vurtv ktbah vghr"'

g"s ucsudn, kaf, vdzh, acchvn"e/ urtv rnc"i

cnkjnu, xp"s sf,ucu,:"gher ,urv nhnh dku,

cbvrsgt ao adku, hfbhw uvjra uvnxdr fuw"/

32("ndku, tsuo' tck fabdtku fcr ndku,

cck' batrv dhkuh afhbv ao/ svt czni tchh avhw

fnv ntu, abho tjr abdtku ncck ugshhi batrv

dhkuh vafhbv ao ccvf"b" )jst"d nvra"t ao(/

42(jst"d nvra"t ao/

vgrv 02: pra, rtv hc' v:
vneuo tar hcjr vw tkehfo nfk-acyhfo

kauo t,-anu ao/

vgrv 42: jst"d nvra"t ao:
uetnr st; favi g,hsho fuw svhhbu a,jzur

dhkuh afhbv khruakho ukt ,atr ao cneuo

adku hartk fcr nsf,hc uac vw t, acu,l fnu

go acu,l/

jst"d nvra"t ao: ugs"z ha kfuhi

cnznur anj,h ctunrho kh ch, vw bkl duw zv

vnznur cdku, btnr aanj,h ctunrho kh ch,

vw bkl avut ch, vfbx, fthku gunsu, vhu

rdkhbu ccv"n chruakho ukfl anj,h cvkhf,h

kch, vfbx, fthku ct,h knesa kph ahruakho

vcbuhv fghr ajucrv duw r"k g"p atnru cnsra

kg,hs hvhv cvn"e dsuk fhruakho acguv"z / /
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vart, vafhbv cneuo cju. ktr.agkhu

gns v"nesa ngy"52' fhui av"nesa ngy"

hger nneuo zv uhecg ctr. hartk'

cnesa vdsuk achruakho/

ukfi "tnru cnsra kg,hs kcut hvhw

chvn"e dsuk fhruakho acguv"z / / kph

achruakho vcbuhw kg,hs hvhw jucrv kv

knesa hjshu fk neunu, ak c,h fbxhu,

avhu cguv"z"42/

ufnrunz do cpxue62
"uvchtu,ho tk vr

esah uanj,ho cch, ,pk,h duw hert kfk

vgnho" _ a"ch, ,pk,h" aeth gk ch,

vnesa skg,hs' "cguv"z cdku, vut hert

kfk vgnho svhhbu c,h fbxhu, acfk tr.

vgnho ahecgu kg,hs ct"h njucr kch,

vnesa"42/

ugp"z bh,ux; gus hu,r cdusk vngkv

s"nesa ngy" _ sfhui a"chruakho vcbuhw

kg,hs hvhw jucrv kv knesa hjshu fk

neunu, ak c,h fbxhu, avhu cguv"z"'

"bnmt g,v cdku, / / ch, vfbx, vrh vut

neuo vnesa duphw skg,hs"42/

uha kunr' ajhcur vc,h fbxhu, acfk

tr. vgnho )"nesa ngy"( kch, vnesa

skg,hs hvhw cv,to ukph-grl jhkueh

vsrdu, achbhvo _ ac,h fbxhu, vnhujsho

aha cvo ngkv h,hrv kdch atr c,h

fbxhu, )fnu "ch fbha,t svumk uch

fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt"' "ch, rchbu

accck"( hvhu eusnhocvjhcur kch,

vnesa' ahvhu njucrho nnakch, vnesa

)budgho uscueho cu kkt vpxe chbhvo(72'

ugk hso uctnmgu,o hvhu njucrho kch,

vnesa fk atr c,h fbxhu, actr. vgnho/

s/uh,hrv nzv ha kunr _ avnesa

skg,hs )a"cbuh unaufkk hdkv uhcut ni

52(ukfi'"c,h fbxhu, accck gk ,bth vi

gauhhi"'"fajrc / / nvbh v,bth / / ktu,i accck

/ / avrh kg, ct dutk cnvrv chnhbu ,peg

esua,i" ),us"v c,h fbxhu, _ ndhkv fj' rha

g"c(/

62(haghw bu' z/

72(g"s ucsudn, kaf, vdzh, )neuo nuaco

ak vxbvsrhi( acchvn"e _ a,aho xbvsrhi"tmk

vnzcj" )hruaknh nfu, p"c v"u/ nfhk,t x"p h,ru/

ugus(/

ug"z tnr nv ygo hvhv ch, vnesa kg,hs f"f

dsuk kph achruakho vcbuhv kg,hs hvhv jucrv

kv knesa hjshu fk neunu, ak c,h vfbxhu,

avhu cguv"z ubnmt g,v cdku, atbh guns cch,

vfbx, vrh vut neuo vnesa duphw skg,hs/

vgrv 52: ),us"v c,h fbxhu, _
ndhkv fj' rg"c(:c,h fbxhu, ak cck gk

,bth vi gauhhi/ rumv kunr fk zni avi cykhi

svt jzhbi ccrhh,t skghk udo vtnurtho akt

vhu rumho khfbx cvi cdanho npbh danho tkt

nauo sang,t cgh mhku,t uvft nhhrh fajrc

stz nvbh v,bth usuuet ktu,i accck nvbh

v,bth avrh kg, ct dutk cnvrv chnhbu ,peg

esua,i tck ktu,i actr. hartk kt nvbh

,bth avrh esua,i kguko ehhn,/

vgrv 72:hruaknh nfu, p"c v"u:
unbhhi avh,v xbvsrhi dsukv tmk vnzcj

)ckaf, vdzh, eruc tk vnzcj/ pbh nav( ukt

,gkv cngku, gk nzcjh unv f,hc ,ni utkv

vnapyho tar ,aho kpbhvo/

nfhk,t x"p h,ru: ukt ,dkv gru,l

gkhu utkv vnapyho tar ,aho bnmhbu knshi

axbvsrhi ctho cms vnzcj tgp"h athi rthv

kscr zfr abtnw )nkfho t( uhbx hutc uhjze

cerbu, vnzcj )sgre kch"s / / vrh axbvsrhi

vo cms vnzcj ufuub,u vhv ch"s _ nrfc,

vnabv(/
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vanho"82( h,dkv ,jhkv cvneuo "abxg

nesa uhac ao" czni vdku, )"ch, rchbu

accck"(' unao hug,e kneunu chruakho:

vart, udhkuh vafhbv cv"nesa ngy"

vgherh accck )"abxg nesa uhac ao"(

vht do "favi bdtkhi" _ fncutr cvnal

vxudht a"t; favi bdtkhi afhbv gnvi'

abtnr92uac vw tkehl t, acu,l' uvahc

kt btnr tkt uac' nkns avec"v ac gnvi

)"t, acu,l" fnu go acu,l03( nchi

vdkhu,"' fkunr' do crdg vtjrui svdku,

bnmt, vafhbv cvneuo adku hartk'

"abxg nesa uhac ao"' unaoac vec"v

go fk cb"h kvnesa achruakho kvaru,

ukdku, cu afhb,u kguko ugs/

ufhui a"vec"v ac gnvi nchi vdkhu,"'

nv"nesa ngy" )"ch, rchbu accck"(

"abxg nesa uhac ao"' bnmt' acneuo zv

n,jhkv ubgah, dtuk, vafhbv' v,dku,v

cfk v,ue; uvakhnu, )kt re ctupi

s"nesa ngy"(' azvu"g nesa vg,hs/

cxdbui tjr: fao aahc, vafhbv vht

nvneuo abnmt, cdku,' fl ahc, nesa

vg,hs)agbhbu vart, udhkuh vafhbv( vut

nvneuo "abxg )nesa( uhac ao" czni

vdku,' aao n,dkv ,jhkv utj"f bg,e

kneunu chruakho13/

utukh ha kunr' anrunz ckaui vrnc"o

)cvkfu, nkl vnahj23( "ucbv nesa

cneunu" _ skfturv: nvu vmurl kvanhgbu

fti acbhi vnesa vut cneunu33? ukthsl'

knv thbu npra vneuo' "ucbv nesa

82(pra"h u,uxw xufv nt' xg"t/ ugus/ 

92(bmcho k' d/

03(jst"d nvra"t ao/ ,bht tdv", xp"u/

13(ug"sanmhbu cbudg kxbvsrhi )aneuno

ckaf, vdzh, acnesa( _ a"cycrht )vneuo

vtjrui acu vh,v vxbvsrhi czni vdku,( g,hshi

kjzur ,jhkv unao bg,ehi knesa" )rnc"o vkw

xbvsrhi xph"s(/

23(xph"t/

33(ufn"a cv,jk, vpre"cubv vnesa"

)x,o(' ukt"cubv vnesa cneunu"/

vgrv 82:pra"h xufv nt'
xg"t:sthi cbhi ch, vnesa ckhkv sf,hc

uchuo veho ukt cjnhxr avut h"y seh"k

cacugu, )ao( sthi cbhi c"v sujv h"y v"n cbhi

vcbuh chsh tso tck nesa vg,hs atbu nmphi

cbuh unaufkk vut hdkv uhct nanho abtw

)anu, yu( nesa vw fubbu hshl/

vgrv 13: )rnc"o vkw xbvsrhi
xph"s(: c,jhkv fabcbv ch, vnesa vhu ch,

shi vdsuk huachi ckaf, vdzh, avh,v cgzr,

hartk uvneuo avhu huachi cu juk vhv athi

hahcv cgzrv tkt knkfh ch, sus ufab,ekekv

vaurv dku nneuo kneuo ukgarv neunu, dku

uxupi kycrht unao kt gns ch, shi dsuk gs

g,v ueckv vht acycrht g,hshi kjzur ,jhkv

unao bg,ehi knesa/

vgrv 23: xph"t: uto hgnus nkl

nch, sus vudv c,urv uguxe cnmu, fsus tchu'

fph ,urv acf,c uacgk-pv' uhf; fk hartk

khkl cv ukjze csev uhkjo nkjnu, vw _ vrh

zv cjze, avut nahj/ to gav uvmkhj ucbv

nesa cneunu uec. bsjh hartk _ vrh zv

nahj custh/

vgrv 33: ufn"a cv,jk, vpre:
vnkl vnahj g,hs kgnus ukvjzhr nkfu, ]ch,[

sus khabv knnakv vrtaubv' ucubv vnesa

unec. bsjh hartk/
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chruakho"? _ a"cneunu" runz43do gk

neunu ak nkl vnahj czni vdku, )kpbh

a"vrh zv nahj custh"(53' vhhbu' acvhu,u

cdku,)aao huac63unn,hi unmpv kdtuk

t, cb"h uafhbv gnvi nvdku,( cubv nkl

vnahj nesa )ngy(73avut nghi usudn,

vnesa achruakho83)fnu "ch fbha,t sa;

uh,hc"' "abxg nesa uhac ao"(' c,ur

vfbv knesa vg,hs' ah,dkv ,jhkv ao'

unao hauc )go vec"v ucb"h( khruakho/

v/uha kvuxh; cchtur vghkuh s"ch,

rchbu accck" _ angk,u kdch "c,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck" vht )bux;

gk ngk, ch, vfbx, uch, vnsra acch,

rchbu( do nms vhu,u "ch, rchbu"93)"rchbu"

)x,o( sfk cb"h' baht vsur' u"rchbu

43(ucpayu, h"k _ anvgbhbho ahushgu a"vrh

zv nahj custh" ahsg kfuhi neunu ak vnesa )rtv

keu"a j"j gw 263 cvgrv/ urtv do keu"a jf"s gw

256 cvgrv(/ 

53(ugp"z hun,e vahbuh chi v,jk, vpre

kxhunu _ acv,jk, vpre fu,c vvkfv a"vnkl

vnahj / / cubv vnesa" )fpauyu(' nat"f cxhunu'

anctr vxhnbho agk hso eucgho nh vut vnkl

vnahj'"cjze, nahj"' ugs"nahj custh"' fu,c

"to gav uvmkhj ucbv nesa cneunu"' achi

pguku,hu czni vdku, bfkk do cbhi nesa ngy

vgherh cdku,' c,ur vfbv uv,jk, vv,dku,

snesa vg,hs' fcpbho/

63(rtv xbvsrhi mj' t:"h,hc tph,jt srunh"/

73(fnu ch, vnsra ak gzrt vxupr* _ vnahj

)dutki ak hartk( sdku, cck/

83(utukh ha kunr' an"a cnsra )hk"a haghw

rnz ,my( a"cagv ankl vnahj ct guns gk dd

ch, vnesauvut nanhg kvo khartk utunr gbuho

vdhg zni dtuk,fo"' eth gk dd ch, vnesa snesa

ngyacju. ktr.** avut cneuo vnesa chruakho

)"abxg nesa uhac ao"(' fh' ktjrh anesa

vg,hs h,dkv uhrs knyv kt hvhw murl kvanhg

khartk"vdhg zni dtuk,fo"/

93(ugp"z hun,e vkaui"ch, rchbu"' ukt"ch,

vfbx, uch, vnsra ak rchbu"/

*(ukvghr' angk, "ch fbha,t svumk" aerucv

kch, vnsra ak gzrt vxupr )fb"k vgrv 31(/

**(ugp"z hun,e vshue "guns gk dd ch, vnesa"

_a"ddu, / / kt b,esau" )rnc"o vkw chvc"j p"u

v"z(' arunz gk ju"k cgrl kesua, t"h/

vgrv 43: rtv keu"a j"j gw 263
cvgrv:"nesa cneunu": m"g vfuubv/ utukh

h"k st; scfkk cchvn"e re vnzcj thi nabhi

tu,u nneunu kguko )vkw chvc"j rp"c(' fk

vnesa skg,"k m"k "cneunu" vnhujs ku'

ufnpura cbcut, hjzetk fnv pgnho/ gus h"k

sd"z nvgbhbho ahushgu a"usth nahj vut" _

ahfuhi neuo vnesa/

keu"a jf"s gw 256 cvgrv: vnzcj

neunu nfuui chu,r uthi nabho tu,u nneunu

kguko/ unshhe chu,r_ fh fkku, vnesa do fi

mrhl kvhu, cneunu suet )fb"k' nvkw nkfho('

ufvnal vrnc"o ao "kcbu, t, ch, vw

chruakho cvr vnurhw"' tck thbu nfuui chu,r

avrh vr vch, vut ,"e tnv gk ,"e tnv

nat"f chvn"e )nhsu, p"c n"t/ rnc"o ao

p"v v"t(/

vgrv 63: xbvsrhi mj' t: rw hvuag

ci kuh nafj ktkhvu / / tnr khv thn, t,h

nahj tnr khv zhk ahhkhv kshshv uvhft h,hc

tph,jt srunh unth xhnbhv h,hc chbh gbhh

xuckh jktho ufuki aru utxhrh cjs zhnbt thvu

arh js utxhr js tnr shknt ncghbt skt

thgfc/

vgrv 83 cauv"d:)rnc"o vkw
chvc"j p"u v"z(: vkafu, vcbuhu, cesa

up,uju, kjk _ to vhu ddu,hvi auhi go ereg

vgzrv _ ,ufi jk uddu,hvi esa/ uto thbi auhi

_ t; ddu,hvi jk/ avddu, uvgkhu, kt b,esau/
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accck"' rci ak fk cbh vdukv04(' ch,u ak

baht vsur' a"vbaht vut vfk"14:

gher24vgbhi svart, vafhbv cchvn"e

vht chartk )nms ngk,o ak hartk'

04(ukvghr' a"rchbu accck" vut rc)pra"h('

abert rc x,o'"fnu aeurhi krw hvusv vbaht rch

ctr. hartk eru khw bnh ccck rc" )phw rac"o

pxjho ehy' c/ c"c bc' t(/ _ ubert"rha xsrt

ccck" )jukhi ekz' c _ vuct cphw rac"o ao(/

14(pra"h jue, ft' ft/

24(cvct keni _ rtv keu", crfv mj' t/

xv"n ,ex"u gw ec uthkl/

vgrv 04: )phw rac"o pxjho
ehy' c(: tct/ fl anu ak rc tkt cfcus

eurhi tu,u rc ccck vfh fnu aeurhi krch

hvusv vbaht ctr. hartk rchbu ufi nufhj

cajhy, jukhi )s; ekz:( stnrhw nti rha xhsrt

ccck )rta hahcv/ ra"h( tct trhft ucrc

nhhrh avhv rc trul csuru fstnrhbi cnxf,

bsv )s; fs:(/

vgrv 14:pra"h jue, ft' ft:
uhakj hartk nktfho/ ucneuo tjr ,ukv

vakhju, cnav' abtnr utakj nktfho nnscr

esnu,' ufi uhakj nav nktfho nesa tk nkl

tsuo' uchp,j vut tunr uhakj hartk nktfho

tk nkl tsuo uduw' vf,ucho vkku mrhfho zv

kzv' zv bugk uzv pu,j' anav vut hartk

uhartk vo nav' kunr kl abaht vsur vut ffk

vsur' fh vbaht vut vfk:

vgrv 24:keu", crfv mj' t: ugau

kh nesa uafb,h c,ufo c,ufu kt btnr tkt

c,ufo avart, vafhbv vh,v c,ul hartk

gmno tkt atgp"f vhv mrhl kcbu, ch, ngmho

utcbho fsh agh"z hvhv dhkuh vafhbv chartk

ufi gfahu najrc cvn"e b,payv vesuav cfk

cvf"b ucvn"s ufn"a utvh kvo knesa ngy

fuw/ ukvchi zv mrhl kvchi gbhi vart, vafhbv

nv vht uvbv tbu tunrho uthi tbu hfukho kgku,

ukrtu, ukva,juu, kpbhl/ umrhl kvchi nvu

ukva,juu,/ uknv thi tbu hfukho caknt kgku,

ukrtu, t"t npbh vhs fuw tck vva,jutv

tpar kvhu, cfk neuo kpbhu h,w fnu utbjbu

furgho una,juho fuw/ uknv mrhl kzv cvn"e

suet/ tl vbv ha abh cjhbu, cva,juutv fh

vbv gbhi vva,juutv vut ancyk unfbhg t"g

kpbhu h,w fnu ancyk t"g kpbh vnkl uneck

gkhu kgcsu ukanug ceuku/ uvbv ha va,juutv

ccjhw jhmubhu, anfbhg t, vdu; akt hnrus

tck gher rmui upbhnh, vbpa thbv ncuyk,

atgp"f vut scr cp"g uha ku rmui tjr

unjacv tjr, cp"g zuk, gbhi vvfbgv/ nat"f

cjhw vva,juutv ccjhw pbhnhw vut cjhw cyk

rmubl npbh rmubu athi ku rmui ujp. tjr fkk

ufnu crt frgt fuw avrdk vht cykv nna fuw

uvut vva,juutu, vbpa uva,juutv zu vhu

neckho hartk g"h rthv aka rdkho cabv

ccvn"e aao vhv dhkuh afhbv phw afhbv nv

aaufi c,j,ubho ccjhw dhkuh )uec"v esua

unucsk fuw( agh"z fk vbanu, n,cykho fbr

cpbh vtcuev phw fasuke, tcuev dsukv nts

tzh fk br hjhsh vsuke cxnul kv vukl turu

ubfkk ctur vtcuev uvhu ktjsho nna/ uzvu

ukt hrtu pbh rheo fsrl act krtu, avhv

rthv uv,dku, pbhnh, uf,hc pbh vhhbu cjhw

nnf"g uxuf"g cjhb, hjus euc"v uafhb,hv

ugus afk tjs utjs nhartk kpuo ahgurt

shkhv vhv neck dhkuh zv favhu gukhi krdk

afuko jhhchi crthv kfl btnr pbh vuhw kaui

rcho akfk tjs vhv vdhkuh kph grfu ugher

vrthv vht vva,juutv avhv na,juuv uhumt

)tkt sf,hc ukt hrtu pbh rheo( unaka rdkho

tku vhv neck cjhw va,juutv kvhu, fk vabv

cjhw chyuk zv fh nfk rdk uhu"y vhv bnal

vchyuk gs vrdk vct tjrhu/ unajrc cvn"e

vdo athi tbu hfukho kva,juu, gf"p b,payv

esua, vtrv zu tpx emvu cnesa ngy cvf"b

ucvn"s uvhhbu cag, v,pkv atz vtso nsce

t"g keubu urumv kcyk t"g bds vnkl nkfu ak

guko fk js kpuo ahgurt shkhv ha ccjhw

jhmubhu, nms vvfrj anfrhj t"g fuw uthi

,pk,u ak tso bang, tkt ccvf"b fuw ag"h

v,payu, vart, vafhbv tar ao )ukfi tfk

ch garv afhb,t arht utunrho scr acesuav
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"hartk ueuc"v fukt js"34(' fn"a44
"ugau

kh nesa uafb,h c,ufo"' c,ufu kt btnr

tkt c,ufo54' ugs"z cbudg kvart,

vafhbv czni vdku, )"ccck vhft / / cch

34(rtv zj"d gd' t/

44(,runv fv' j/

54(rtv tkahl gv"p/ ak"v xy' t/ ugus/

faha garv ag"h ehcu. garv aurv fbx"h

skghkt avut cjhw fbhxu, uehcu. vbanu,

uneuro( bgav cjhw va,jutv uchyuk fbr cpbh

vtcuev/ uvbv chyuk zv vut cbanu, suet

avo nhujsho nna fbr ctcuev abprs ni

vp,hkv ubfkk avrh vafhbv vht fbx"h neur

ba"h cbho t,o kvw tkehfo crt frgt stcuv

fuw/

xv"n ,ex"u gw ec:tl kp"z m"k nv

vmurl ccbhi cvn"e to vvartv vut vgher

c,ufo fuw' tl vbv btnr c,phk, nux; saka

rdkhw uthi tbu hfukhw kgku, ukrtu, ukva,juu,

kpbhl npbh vhs aba,kjv cnesahl skfturv

hpkt npbh nv thi tbu hfukhw/ kva,juu, g,v

vkt vafhbv cf"n fh nkt vtr. fcusu utfk

garv afhb,t arhw caknt kgku, ukrtu, kjhh

tck kva,juu, npbh nv thi tbu hfukhw tl

v,hru. vut aha cw cjhw va,juutu, cjhw

va,juutv cdu; ucjhw va,juutv cbpa phw

vva,juutv cdu; vut chyuk jhmubhh chyuk vdu;

ckcs fnak cnkl c"u farutvu gcsu bupk ktr.

una,juuv kpbhu ccjhw chyuk nna at; gp"h

avut cyk ctn, tgph"f vchyuk vut cdu;

ckcs uthi budg kgmnuw bpau fh hfuk kvrvr

cag, vva,juutv ,tu, zru, nv akcu jp.

uthi vrmui aku bfbg ufpu; kpbhu ufi ,hf; ktj"f

jk; gcr vchyuk ujzr kesnu,u kfk gxehu fuw

kfi vva,juutv zu tbu hfukho t; g,v kfrug

cnusho ukcyk t"g ccjhw chyuk jhmubhh ak

vdu; kfu; ftdnui rtau fuw cvfrj ufphhw kfk

nhkh sanhw avut vfk nms vvfrj utgph"f

hfuk kv,tuu, rmubu, tjrhw ak gv"z fuw tck

cjhw vva,juutv cbpa vut cjhw vchyuk

vtnh,h ak vrmui acbpa an,cyk npbh rmui

vgkhui c"v athi ku rmui tjr ck,h kvw kcsu

fntrz"k cyk rmubl npbh rmubu ufn"a nh kh

canho ugnl kt jpm,h ctr. uduw uvut fchyuk

vbr cpbh vtcuev avbr nx,ke vta nnbv

khfkk cvtcuev vdsukv fl gs"n vchyuk ak

vbanv kneurv gmnu,u h,w afk,v bpau

cvx,keu, tkhu h,w unnhkt cyk nfk ufk athi

ku jp. tjr ck,h tkhu vut buat t, bpau fb"k

uzv vva,juutv thi tbu hfukhw npbh athi kbu

cvn"e azv vjhuc ak gukh rdkhw czni acvn"e

ehho sf,hw aka pgnhw cabv hrtv fk zfurl t,

pbh vuhw uduw phw accvn"e / / vhw dhkuh fkku,

vafhbv c"v abhew cjhw fbx"h neur fbx"h

aknyv ukfl vhw b,dkv cvo cjhw nmhtuw

vchyuk vtnh,h kv,fkk br vw ban, tso

vpryh cpbh vtcuev vfkkhw avht neur fk

banu, pryhw ak hartk fb"k/

vgrv 34: rtv zj"d gd' t:,"j

zfthi thbui hartk sjuket gktv eshat st

byg cvu ec"v sf,hc fh kej yuc b,,h kfo/

kfo ukt kgnhi gfu"o/ ucdhi sthvh dbhzt gktv

hehrt anhv nna turhh,t fkt x,ho udkht

crzt sanhv/ ug"s hartk c,rhi srdhi thbui

x,ho udkht s,bhbi dw srdhi thbui n,eari st

cst ec"v turhh,t uhartk/ ufk js srdt gk

srdt x,ho udkht/ ec"v srdt gk srdt x,ho

udkht/ turhh,t vfh bnh x,ho udkht/ hartk vfh

bnh srdt gk srdt/ vv"s ndhs scrhu khgec jehu

unapyhu khartk/ ,rh srdhi thbui hgec uhartk

js dkht ujs x,ho/

vgrv 54: rtv tkahl gv"p:gus

h,fi srl abh cchtur vf,ucho/ uvut cauc kc

tk tunru uafb,h c,ufo ukt tnr c,ufu/ uvut

fh vbv ang,h kunsho nfti fh gher vart,

afhbv ctso vut ukt cch, ntunru c,ufo/ tl

kt vnahfu vf,ucho gk gbhi zv/ utbh tct

tjrhvo unkt,h t, scrhvo uvut fh gshhi

mrhl kauo kc fh vkt cnafi gmnu vh,v afhbv

fntnru h,w/ ubugs,h kl ao fuw/ utunr ufcus vw

nkt t, vnafi ukt hfuk nav kct ufuw ufi

tunru ufi ,gau kph srl zv vut nhu,r:

tnbo hvhv g"s nz"k )xbvsrhi s; h"t(
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fbha,t fuw"' "nesa ngy"( fnusda

cv,jk, vntnr "cut urtv fnv jchchi

hartkkpbh vec"v acfk neuo adku afhbv

gnvi"' ukt gus tkt av,dku, vafhbv

cch, vnesa vht npbh acu n,txpho fk

cb"h' fn"a64
"ccut fk hartk krtu, t,

pbh vw tkehl cneuo tar hcjr"' ugs"z

cc,h fbxhu, ucc,h nsrau,' acvo

64(uhkl kt' ht/

achnh vkk vzei hmt, c"e utnrv ha chbhfo nh

artuh a,arv gkhu afhbv fnav rchbu tkt

athi vsur rtuh kfl fh nv gbhi tunro fnav

rchbu uvhv sh htnr a,arv gkhu afhbv/ tl vut

fh ntz vh,v afhbv knyv yro hjyt tso

ucvguu,u gk,v krehg rtaui/ ucsur tbua kabh/

ufi gk vxsr vzv gs vachgh uct tcrvo

uvurhsv kaah/ hmje kjnhah/ hgec krchgh/ kuh

kakhah/ ev, kabh/ gnro krtaui/ nav ktr./

fi vhv rtuh vkk kvaru, afhbv ctr.

cva,kaku,u/ uzv a,arv gkhu afhbv fnav

rchbu/ ctupi agk hsu ,,pay u,nal ktr.

fnrg"v/ ukt gkhu kcsu tkt athi vsur rtuh

kfl fh gubu,o ncshkho chi vtr. uchi vanho/

uthi nct kvart, afhbv ctr. kngbo/ uvut

ntnr vf,uc vhfk vw vhfk vw vnv kunr tk

hgkv gk rujfo fh vhfk vw vut uthl hbhjvu vut

h,w/ fh vkt vhfk vw vnv uftar vnv rtuhho

kvaru, afhbv cbanu,o ha,kak uh,pay

vapg tk vhfk vw fh kngbo kvhu, t,o nafi

t, anu h,w cneuo vvut/ fh bpau,o vo

vnafi vtn,h unvo h,pay tk vneuo vnhujs

vvut/ uzv ntnr aknv ctunru )nkfho tw jw(

hvh vw tkehbu gnbu a,arv afhbv cgmnbu ftar

vhv go tcu,hbu/ tcrvo hmje uhartk gcshu fh

vtcu, vi vo vnrfcv/ ugh"f tk hgzcbu utk

hyabu/ nat"f cvgu,bu ahgzuc vhfku uhx,ke fh

thi jp. vw kafui ctr. f"t g"h vart,u

cbpau, hartk anvo guav gher ucvbato

nvhu,o nrfcv tk vafhbv hbatu nafbu,

ktchr hgec kgun,o fh nvo hnal/ ucvgsro

nvhu, rtuhho kfl gzuc hgzuc t, vnafi tu

nesa tar cjr kafi t, anu ao/ uzv tjauc

cfub, vpxue uhyua nafi ahkv tvk afi ctso

fnpura tmkhbu kghk avut uhyua nafi ahkv/

utk ,,nv thl bya t, nafi esau/ fh vkt kt

gav vut h,w gher re nvtbaho fh tvk afi

ctso/ tl kt cgmho uctcbho ug"f cvgu,o

bya nafi ahkv fh kt nnbu gav gher fnsucr/

ugk zv tjacv vh,v crf, yuc tar chrl nav

t, cbh hartk fnz"k gk uhrt nav t, fk

vnktfv uvbv gau tu,v ftar muv vw uhcrl

tu,o nav hvh rmui a,arv afhbv cngav

hshfo uhvh bugo fuw/ fh nv gbhi pxue uhvh bugo

tmk vcrfv: ukct tk vgbhi baho kc tk fpk

gbhi unku, aubu, ctunru ungav hshbu fubbv fuw

ungav hshbu fuw/ tl tnr hvh rmui a,arv

afhbv cngav hshfo ukt ahgav gher nvnafi

f"t auhvh bugo vw vut vart, afhb,u gkhbu

cbpau,hbu:

gus abh, uvut nv af,cbu kngkv fh

favueo vnafi ak nyv nafi ak ngkv vueo

gnu cfk jkeh pryh/ sudn, v,j,ui/ uzvu

ungav hshbu tar pv fubbv gkhbu cgkhui tar

vut gkhbu utz gk hsh abh vscrho vtkv ungav

hshbu pv knyv/ fubbvu nesuav avebhbu cgkhui/

gk hsh bpabu fh vfk ,kuh ubnal nvart,

afhbv gk vtso/ actnmgu,u h,fubi vgkhui

uv,j,ui cvart, afhbv ftnur/ ug"p vscrho

vtkv ,vhv fuub, vf,uc ugau kh nesa fuw/ fh

tj, scr tkeho a,ho zu angbu/ tj, ugau kh

nesa abh, ahgau ctupi h,ehho vnesa/ cnv

ahfahru ngahvo/ kvhu, gmno vhfk vw u,vhv

afhb,u h,w aufb, c,ufo ucerco ahvhu vhfk

vw vnv/ auhvh bugo vw gkhvo cgmo/ uzvu

uafb,h c,ufo fh thi vut h,w guav gher

nvgmho utcbho f"t nvtbaho msheho tar

bpau,hvo nafbu, ktchr hgec/

ak"v xy' t: mrhl vkc kvhu, ,nhs

eusa esaho aharw cu vafhbv fn"a ugau kh

nesa uafb,h c,ufo kt tnr c,ufu tkt

c,ufo svhhbu cesa esaho avut vkc/

unjuhc krtu, ,nhs ahvhv veusa esaho

batr cesua,u ahvhv nsur kafhbv kehho n"a

uafb,h c,ufo/
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n,txpho garv nhartk' a"tfk74chw

garv afhb,t arht"84/

uzvu do tw vygnho ac,h fbxhu, uc,h

nsrau, accck bertho "nesa ngy" _

fh' cchvn"e acu vhu n,txpho fk cb"h'

vh,v dhkuh fkku,vafhbv' abert, fbx,

hartk' neur fbx"h aknyv' nat"f cc,h

fbxhu, uc,h nsrau, ctrmu, tar ctu ao

cfk nshbv unshbv ghr ughr' acvo

n,txpho garv nhartk' aurv un,dkv

gkhvo re jkefchfuk nvafhbv/

ugp"z ha kctr vghkuh s"ch, rchbu

accck" _ akvhu,u neunu vecug )ch,( ak

baht vsur' "vbaht vut vfk"' afukk fk

vsur' ha cu vart, )udhkuh( fkku,vafhbv

)kt re jke aaurv )un,dkv( gk garv

nhartk(94' nghi usudn, vart, udhkuh

vafhbv cch, vnesa' "abxg nesa uhac

ao"05' unnbu bnal vart, udhkuh vafhbv

cfk c,h fbxhu, uc,h nsrau, ctrmu,

tar ctu ao' fnu ch, vnesa annbu turv

humtv kfk vguko15/

uha kunr' ach,u ak baht vsur' afukk

fk vsur' vut g"s ucsudn, ",kphu,"' ",k

afk phu, pubho cu"' fsra, jz"k25cbudg

kchvn"e/

ugus ugher _ ngk, "ch, rchbu acck"

cbudg kvdtukv:

74(xbvsrhi ky' t/

84(urtv ,bht tdv"e xf"d:"ang,h nrcu,h fh

thku bnmt nktl tjs guns cngns garv nhartk

chjs t; athbo nscrho cscrh ,urv,puk gkhu

thn,v upjs ckh dcuk u,fkh, nafhb,t sarht

gkhhvu gs avhw n,cyk nnmhtu,u kdnrh"/

94(bux; kfl ado cpayu, n,ecmho uctho

k"ch, rchbu accck" rcho nhartk' akt cgrl

kdch atr c,h fbxhu, uc,h nsrau,/ _ ukvghr

nr"v fs' c:"fhui sbaht vut afhjh rcho dchw"/

05(ukvghr nr"v fs' c:"ch fbha,t sa; uh,hc

cbvrsgt / / vuu ghhkh rc)rchbu accck( / / unmku

v,o"/

15(rtv hruaknh crfu, p"s v"v/ ugus/

25(crfu, k' t/

vgrv 84: urtv ,bht tdv"e
xf"d: vvartv vht vtrv gmunv ntur vw

vnthr cv ckh dcuk u,fkh, uthbu hfuk kv,kca

cbpa dcukh, f"t neh; gkhv nkngkv nrtav

ugs rdkv fnu atnru jz"k tfk ch garv

afhb,t arht fkunr gkhvo nkngkv / / ug"z

trz"k afr nmuv cvth gknt khft fh th tpar

kguko kvahdu fh to cv,payu, vbpa nvdu;

ut; do zt, gk srl vjxs fn"a ukl vw jxs fh

t,v ,ako ktha fngavu ufnu atrz"k

avec"v bu,i fj cmsheho fuw/ nat"f

cnktfho fnu aang,h nrcu,h ufuw/

vgrv 15: hruaknh crfu, p"s
v"v: vr vnurhv rw jhht ruct urw hbhh js tnr

anao vurhv humtv kguko/ trui / / anao turv

humtv kguko / / schr / / anao shcru, humthi

kguko/

vgrv 25:crfu, k' t: vhv guns

cj"k hfuhi t, kcu fbds tr. hartk / / vhv guns

ctr. hartk hfuhi t, kcu fbds hruakho / / vhv

guns chruakho hfuhi t, kcu fbds ch, vnesa /

/ vhv guns cch, vnesa hfuhi t, kcu fbds ch,

esah vesaho / / vhv guns cch, esah

vesaho hfuhi t, kcu fbds ch, vfpur, vhv

guns tjurh ch, vfpur, hrtv gmnu fthku kpbh

vfpur, bnmt guns cnzrj njzhr pbhu kngrc

cngrc njzhr pbhu knzrj csruo njzhr pbhu

kmpui cmpui njzhr pbhu ksruo bnmtu fk hartk

nfuubhi t, kco kneuo tjs / / nth ertv

fndsk suhs mutrl cbuh k,kphu, ,k afk phu,

pubho cu/
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"rchbu"' baht vsur' vut do vnahj )dutki

ak hartk( acsur35' fnu nav rchbu )vbaht
vrtaui(' "dutk rtaui vut dutk tjrui"45'

35(kvghr' acftu"t nhartk ha bhmu. nahj

]ugp"z ha k,uul srau, jz"k gk vpxue )cke fs'

hz("srl fufc nhgec"' aeth gk nkl vnahj

)hruaknh ,gbh, p"s v"v(' ueth gk ftu"t nhartk

)hruaknh ng"a xp"s( _ aabhvo tn, cpugk' fhui

acftu"t nhartk ha bhmu. nahj )rtv ntur ghbho

x"p phbjx([' cjhw vhjhsv' bhmu. ncjhw vhjhsv

vfkkh, avht ban, nahj )rn"z kzj"c n' c/ ugus(/

ufhui a"vbaht vut vfk"' afukk fk vbhmumu,

snahj acftu"t nhartk' cjhw vhjhsv vpryh,'

bnmt' aban,u vht cjhw vhjhsv vfkkh,' ban,u

ak nahj' ukfi vut vnahj acsur/

45(rtv keu"a jh"t gw 8 uthkl/ ua"b/

vgrv 35:)hruaknh ,gbh, p"s
v"v(: ,bh rw angui ci hujh gehcv rw vhv sura

srl fufc nhgec srl fuzct nhgec/ rw gehcv

fs vuv jnh cr fuzcv vuv tnr shi vut nkft

nahjt/

)hruaknh ng"a xp"s(: js cr ba t,t

kdch rch hangtk ch rch huxh t"k jnh,

cjknth ckg js fufc/ t"k ,hpj rujhv svvut

dcrt hvusth eyk sf,hc srl fufc nhgec/

)ukphfl bnaku hartk kfufcho/ pbh nav(/

ntur ghbho x"p phbjx: fntnr

vcga"y bcd"n amrhl fk tw nhartk k,ei

ukvfhi jke eun, nahj vahhl kban,u fbusg

atso vut r", tso sus nahj aeun,u ak

tso vrtaui nxu; vguko ugs xupu vhv avhu

fkukhi ceun, tso vrtaui ak vbanu, ak

hartk utj"f g"h vjyt b,ngyv eun,u ufnu

fi hvhv nahj eunv akhnv nfk banu, hartk

fkukv nxw rhcut / / g"f mrhl fk tjs nhartk

kvfhi jke cjhw nahj vahhl kjke ban,u/

)rn"z kzj"d rx' c(: nti vut xhunt

bkg"s aautk vrh gs g,v kt vdhg tso cguko

tkt knsrd, hw avut cjhw jhv unufrj ahvhv

nh ahzfv kak hjhsv av"x eumu ak hu"s/ fh kt

,uvu crtv jkhkv/ ueurt xhunt khjhsv npbh

agherv npbhnhu, g,he ac,ul zghr/ uhsug

acjhw g,he vut xu; guko t"x/ utnr avut

vnahj af,ucho cu vw ngku, hafhk hruo ubat

udcv nts/

vgrv 45: rtv keu"a jh"t gw 8
uthkl: gv"p "akj bt chs ,akj" thw cnsra:

"tnr )nav( kpbhu rca"g akj bt chs ,akj _

chs nahj avut g,hs kdku," / / nscrh vnsra

nuci ahabv ahhfu, nhujs, chi nav unahj'

tar nauo zv chea nav avakhju, )cdtuk,i

ak cb"h nnmrho( avuykv gkhu ,hnxr "chs

nahj"Q / / uvbv ,ufbv ak ahhfu, zu achi nav

unahj )anpbh zv ct vms-vauv ac,pehshvo:

kdtuk t, cbh hartk ndku,o( nuci g"p ntrz"k

"nav vut dutk rtaui vut dutk tjrui"/ uvbv

thi vphrua anav dupu ucgmnu hvhw v"dutk

vtjrui"' avrh nav vut nacy kuh' unahj

"hgnus / / nch, sus" _ nacy hvusvQ tkt

vphrua' anav avut "dutk rtaui" vut vut

acfuju ugk hsu hct nahj vdutk vtjrui/

uvchtur: v,urv vht rtah, )ugher( ngk,u

ak nkl vnahj _ "vudv c,urv"Q uvhhbu afju

zv kvhu, dutki ak hartk vut g"h v,urv'

avht ",ur, nav": / / vfjgk cht,u ak nahj

vut vut gbhbu ak nav/

uvbv hsugv ahj, f"e nu"j tsnu"r a"hct

)ahkv(" cdhw "tjs" u"nav" cmhru; "tjs" cdhw

"nahj"/

uvhhbu acht,u ak nahj cpugk )"hct"( hvhw

g"h vgcusv ctupi ak "tjs"/ uvfj kcmg

gcusv zu bh,i kbu nnav' ukfi "nav" )b,hb,

vfj gk gcusv zu( cmhru; "tjs" )vgcusv

gmnv( cdhw "nahj"/

/ / fh gbhbu ak nav )n",( vut b,hb, fj gk

vgcusv cchrur uzhful vguko ctupi ak "tjs"'

ugcusv zu cfju ak nav ,cht t, vdtukv

vg,hsv avut gbhbu ak nahj/

gp"z ncutr, vahhfu, vpbhnh, chi nav

unahj' fh vdtukv vg,hsv ctv cpugk g"h

nahj' tck zvu cfju ak nav' annbu ug"h bh,bv

vhfuk, kerc ukvcht dhkuh nahj/
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fhsug55acfk sur habu "tw vrtuh nmse,u

kvhu, dutk' ukfahdhg vzni hdkv tkhu

vah", uhakju fuw"' unx,cr kunr avut

baht vsur' fnpura cdnrt65cbudg krch

55(rtv au", j,o-xupr ju"n )j"u( cxupu

)xm"j(/ urtv ash jns pt, vasv ngrf, vtk";

fkk gw/ ugus/ 

65(xbvsrhi mj' c ucpra"h/

bxni ckeu"a jh"t vgrv 3: rtv
anu"r p"c' s: utnr rch kuh tnr ku vesua

crul vut knav xni zv kl cnscr t,v nbhji

uni vnscr t,v g,hs kvjzhri kg,hs kcut

abtnr )vuag c' yz( ]cdtuk,v vg,hsv ak

fbx, hartk/ rz"u[/ wkfi vbv tbfh np,hv

uvkf,hv vnscrw ]unao nav dutko/ rz"u[/

zj"t rb"d' t:st,t nav ucgt rjnh

sg,hshi vuu hartk skt hpeui tkt js nghr

uabho nnapjv nxyrt sdcurt svuu shhbhi

ut,jzr gknt k,uvu ucdhi scgt nav rjnhi

gkhhvu / / ucdhi st purebt chv ,kht vv"s

)crtah, ny( kt hxur acy nhvusv gs fh hct

ahkv sthvu nav cjacbt / / snav thvu nv

anu uchv ,vt bjn,l ucdhi st fpk ec"v anhv

nav nav js gk purebt esntv ujs gk

c,rhh,t ucd"s )anu, hs( tz hahr nav tz ar

kt btnr tkt tz hahr/

agr vpxueho pw uhjh: ahkv cdhw nav

uvut d"f nahj ci sus / / ubnmt fh vrugv

vrtaui avut nav vut gmnu vrugv vtjrui

fnu arnzu rz"k cnsra uz"x fhnh mt,l ntr.

nmrho trtbu bpktu, )nhfv zw( ukfi ahkv avut

vnahj unav gukho cjacui tw fh vut vut

gmnu/

,u"t r"p napyho: uvbv nav rcg"v

fju dsuk annahl unaphg cjhw sg, cfbx"h t;

do cbanu, abertu zrg cvnv ahvhv cvo

cjhb, sg, uvrdav ctkeu, kvhu, uhsg, vhuo

fuw sg t, tkeh tchl fuw / / fh nav rcg"v bew

rght nvhnbt tjs vnhujs nacgv rugho

arugv unprbx vba"h cvapg,u tkhvo nuj

vsg, azvu phrua rght nvhnbt anprbx t,

vtnubv/ ukfl vut dutk rtaui udutk tjrui phw

dutk rtaui avut vnaphg kvo cjhw vsg,

ac,jk, vscur aku tnr kvo uhsg,o fh tbh

vuhw fh neuso f,hc uhtni vgo/ uvut hvhv d"f

dutk tjrui kvhu, cjhb, unktv vtr. sgv fuw/

fh fuko hsgu tu,h ufuw/

vgrv 55: rtv au", j,o-xupr
ju"n )j"u( cxupu )xm"j(: uvbv cvt

scht, ci sus mrhl tbh kvumhg vumgv tw uvut

fnu avhw nrg"v avhw vdutk vrtaui bzsehi

anbho abv ukt hsg ukt vrdha cgmnu avut

hvhw dutk hartk utphw fatnr ku vec"v kl fh

takjl tk prgv n"n xhrc ukt rmv keck gk

gmnu fi hvhw th"v vdutk vtjrui unhuo ajrc

cvn"e nhs buks tw vrtuhw cmse,u kvhu, dutk

ukfahdhg vzni hdkv tkhu vah", uhakju utz

hgrv gkhu ruju ak nahj vynui udbuz kngkv gs

cut uftar nmhbu catuk tjr abnaj ctv gkhu

ruj nnakv uruj veusa tar nkpbho kt vrdha

cgmnu fi vhw cdutk vrtaui ufi hvhw cdutk

vtjrui/

urtv ash jns pt, vasv ngrf,
vtk"; fkk gw: ukph atnru cdnrt sxbvsrhi

k"j g"t aha tupi tw ahvhw mshe ubuag gbh

urufc gk vjnur udo tnru ao vhuo to ceukh

,angu uctupi vb"k rtuh kvhu, re tw nmsheh

vsur / / umrhl kvhu, cfk sur vtw vrtuh to hzfu

vut hvhw vakhj g"h tkhw uto kt hzfu hvhw fatr

vmsheho ckt vpra ucn, r"k tjs m"k tjr

csur cneunu ahvhw rtuh g"s stnru cehsuahi

g"c uzrj vana uct vana fuw hgu"a ucsrl

vzv vhw naugr tmko cfk sur nh vut ukfi tjr

vjurci ch, abh vhw nbjo gucst vb"k utjr

tjrh, hnhu vhw rchbu vesua ukfi csuru tnru

uhsgu avut vnufi utjrh nu, rch vhw nh ashcr

go rhc"k cxbvsrhi utjrhu chnh rc bjni vhw

r"b ufi vut cfk sur usur m"k tjs nufar ant

hzfu )ugph"z f,cu d"f ,knhsh vtr"h z"k achnhu

vhw vtr"h z"k( uf"z vut pauy/

vgrv 65:xbvsrhi mj' c
ucpra"h: to nahj ntu,i ajhho gfahu usth

vhhbu rchbu vesua sxuck ,jkutho ujxhs dnur

vuv / / uvth fdui ktu suuet/
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hvusv vbaht: "tnr rc75th ni jhht vut

fdui rchbu vesua"' "to nahj ntu,i ajhhi

gfahu usth vhhbu rchbu vesua"' vbaht

acsur85/

unzv nuci agher gbhbu ak "ch, rchbu

accck"' vut' vdtukv ncck' g"h vb,hb,-

fj kfkku, gcus,o ak hartk kgau,

ncck )ju. ktr.( tr. hartk' p,do

vhsug95
"gav fti )cju. ktr.( tr.

hartk"' agbhi zv bgav kfk krta g"h

cbhi c,h fbxhu, uc,h nsrau, )"nesa

ngy"( ctrmu, tar ctu ao06' unvo

bnaf, vesuav cfk tr. vgnho' ugh"z

nnvrho unzrzho upugkho ehuo vhgus

"g,hsv tr. hartk a,,pay cfk

vtrmu,"16' "ahvhw fk vguko fuku tz

75(rchbu accck' avut fnu rchbu vesua ctr.

hartk )fb"k vgrv 04(/ _ ugp"z h"k acscrh rc

"vhhbu rchbu vesua" pxe do cbudg kgmnu*

a"vhhbu rchbu accck"/

85(rtv as"j ao:"csrl vzv vhw naugr tmko

cfk sur nh vut/ / rchbu vesua / / csuru tnru uhsgu

avut vnufi / / ufi vut cfk sur usur m"k tjs

nufar ant hzfu' ugp"z f,cu d"f ,knhsh vtr"h

z"k achnhu vhw vtr"h z"k"' unxhho"uf"z vut

pauy"/

95(rtv tdru,-eusa tsnu"r nvurhh"m j"t gw

,pv/

06(fukk do c,ho pryhho scb"h' tar' g"h

gcus,o ak hartk c,urv ,pkv udn"j cc,hvo

vpryhho' bgaho vo c,h ,urv ,pkv udn"j' g"s

ucsudn,"nesa ngy"/

16(rtv xprh scrho c,jk,u/ px"r pw ac,

ur"j/ hk"a haghw rnz ,ed/

*(g"s vphrua ckaui vnabv )tcu, rp"d( "shi

ujacui" )shi utj"f jacui( _g"p scrh vnabv )ao

ny"z( a"bprghi nnbu nsg,u uakt nsg,u"' aktjrh

vtso apuxe nsg,u shbu ak jchru' puxe shi kgmnu

akt nsg,u' fhui ag"p "shi" zv guaho "jacui"

cbudg knmcu vut )rtv keu"a j"u gw 382/ ua"b(/

auv"d kvgrv 75: rtv keu"a
j"u gw 382: ha kpra kaui vnabv sg kpbh nh

t,v g,hs kh,i shi ujacui/

skfturv thbu nuci' avrh c,jhkv vut

vjacui utj"f vshi' un,tho kvjacui humt

vpxe shi' unvu shi ujacui? _ tkt athi

bprghi ni vtso nkngkv fh to ksg,u' tkt to

fi vut gmnu pxe vguba vndhg gk vgchrv

agcr/ tkt avut akt nsg,u' fh autkho tu,u

gk tso tjr agcr fhumt cu tu,v gchrv'

uftar vut "si" t, pkubh kph junr, vjyt'

tzh guaho gnu tu,u v"jacui" tar "si" euso

gk jchru/

vgrv 85: rtv as"j ao: rtv

cphgbuj kvgrv 55/

vgrv 95: rtv tdru,-eusa
tsnu"r nuvrhh"m j"t gw ,pv:hartk

har tk tr. vht rmui' utr. hartk vut vrmui

vgmnh aha cfk banv' uvhahcv ctr. hartk

vut' tar cfk vhaucho tar cbh hartk bakju

anv gs g, ct vdtukv' g"h vchrurho hdku t,

vrmui vgmnh an,dkv cnx"b' uvfkh kzv ,urv'

sfk tjs ha ku ]fj[ g"z shartk r", ha aaho

rhcut tu,hu, k,urv fnxpr eun, ban,

hartk/

cab, ,rh"z atk tjs vjxhsho vdsukho t,

vus f"e ttznu"r vrv"e vrc mnj mse

zmuekkv"v bcd"n zh"g gk scr vbxhgv kt"h ,"u

uhdkv kccu fh bfxu; cnts kaeus ao c,urv

ugcusv' uhgbvu ktnr: rch _ vkkwi pgky bhy

tr. hartk tui su uuhkxy tr. hartk' nht

str; ntfhi st tr. hartk' ntl st tr.-

hartk ]=kvkk kt jxrv tr. hartk ut,v

rumv tr. hartk?!' mrhfho kgau, fti tr.

hartk' gav fti tr. hartk/ ,rduo jupah[/

vgrv 16:xprh scrho c,jhk,u:
tnr ku nv t,v nehho usnae nbuj,u )nbhi(

]nfti[ ag,hsv hruakho kvhu, ndg, gs snae

abtnr usnae nbuj,u uthi nbuj,u tkt hruako

abtw zt, nbuj,h gsh gs ),hkho ekc( tnr ku
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cnsrd, tr. hartk sgfahu' utz hvhw t"h

cnsrd, hruakho sgfahu' uzvu atnru

ahruakho ,,pay gk fk tr. hartk

fuku"26' acv hecgu c,h fbxhu, uc,h

26(keu", nxgh py' c uthkl/

nv t,v nehho ubcb,v vghr gk ,kv )hrnhv k(

]tnr ku athi g,hsv kzuz nneunv[ tnr ku nv

tbh nehho urjcv ubxcv kngkv kngkv ]uduw[

xchc xchc kch, gk fi rujc vch, kngkv

)hjzetk nt( ag,hsv tr. hartk kvhu,

nrjc, ugukv nfk msshv f,tbv zu aemrv

nknyv uagrh hruakho g,hsho kvhu, ndhgho

gs snae/ ufv"t )av"a z( tpl fndsk vkcbui

mupv pbh snae udkhu, ctu, ujubu, c,ufv abtw

usnae nbuj,u utunr )haghw c( uvhv ctjrh,

vhnho bfui hvhv vr ch, vw crta vvrho ubat

ndcgu, ubvru tkhu fk vduho/ utunr )ao( uvkfu

gnho rcho utnru kfu ubgkv tk vr vw tk ch,

tkeh hgec uhurbu nsrfhu ubkfv cturju,hu fh

nmhui ,mt ,urv uscr vw nhruakho/

px"r pw ac, ur"j/ hk"a haghw rnz
,ed: g,hsv hruakho kvhu, ftr. hartk utr.

hartk ffk vguko fku/

vgrv 26:keu", nxgh py' c
uthkl: uvgbhi fh ncutr cfvtrhz"k cngk,

t"h sgfahu gk j"k )sdzru yuntv gk tuhrv

uduav cp"e sac, y"u tw( uvut npbh aao hurs

vapg nnkfu, stmhku, g"h v,kcau, rcu,

vhhbu nkw stmhku, n,kca, cnkw scrhtv

hmhrv ugahv/ tck ct"h bnal vvapgv nnkw

stmhku, g"h v,kcau, cnkw scrhtv uhmhrv

kcsi nckh ahmyrl kv,kca d"f cnkw sgahv

ut; acvfrj do ct"h hcut vtur uvapg srl ar

vgahw vnuak ct"h thi zv f"t srl ngcr ckcs

ukt csrl v,kcau, nna ufnu aruthi tur

vana g"h tnmgh, zfufh, cvhrv akt ba,bv

gh"z tur uzhu vana/ ukphfl ct"h h,hhjx vapg

khmhrv nat"f v,kcau, vhhbu fnu vnxl

uvpruf, angkho gk vtur chu,r ufnu vjhsv

uvnak angkho gk tur vafk gs avtur vana

vbrtv srl vnxl bew tur ak ,uksv ukphfl

fankw stmhku, vnkuca, cnkw scrhtv uhmhrv

n,kca, nna cnkw sgahv h,hhjx vapg g"a

cjhw nkfu, sgahv / / ukg"k ahzsfl vguko ukt

hvhv vguko nx,hr fkk kfi btnr ut, ruj

vyuntv tgchr ni vtr. utz hzsfl tphw tr.

gucsh fufcho unzku, ugn"a )mpbhv dw yw( fh tz

tvpul tk gnho apv crurv kert fuko cao vw

ukgcsu afo tjs utz hecku vtur uvjhu,

nhmhrv srl ngcr vgahv kcs ukt srl

v,kcau,/ uzvu gbhi g,hsv t"h a,,pay cfk

vguko fuku )ut"h ,eck nneuo gkhui hu,r/ ughhi

nzv cxpr vdkdukho py"z at"h vo uw xphru,

,j,ubu, shmhrv uj"k uw xphru, ,j,ubu,

sgahv tl acg, crht, vguko kt vhu xphw

tmhku, crhtv hmhrv gahv fnu avo g,v tkt

avhu hu,r dcuvho re agk hsh jyt gv"s

vuapku uhrsu knyv nneuno vrtaui gs fh nv

avut g,v uw rtaubu, scrhtv vhu tz uw

tjrubu, shmhrv uzv vhv tz nsrd, t"h unv

avut g,v uw rtaubu, shmhrv zv vhv tz uw

tjrubu, sgahv uzvu nsrd, j"k euso vjyt

sgv"s g"a ctrhfu, ubzfr d"f cke", x"p

crtah, ukp"z gbhi g,hsv t"h a,,pay fuw h"k

vphw fh kph acjhw nahj zvu nsrd, tsv"r fnu

avhv euso jyt gv"s fna"a ph"y/ ut"f tz

aav xphru, tjrubu, sgahv anvo bnal

vvapgv cj"k vrh h,gku kvhu, cnsrd, aav

xphru, rtaubu, shmhrv sgfahu fuw ugs"z aav

xphru, tjrubu, shmhrv h,gku kvhu, fnu

nsrd, aav xphru, scrhtv uzvu cjhw t"h

kg,hs/ tu ant h"k cphw g,hsv t"h a,,pay

cfk vguko fuku acjhw uw xphru, ,j,ubu,

shmhrv fnu ahvhv tz h,payu kvthr cj"k ut"h

,eck nkngkv hu,r/ um"g/ ughhi cdkdukho ao

x"p h"z sgf"p ha gus gkhu, gs acjhw uw

tjrubu, sgahv hvhu ccjhw tmhku, sgfahu nna

ugs"z hmhrv ucrhtv h,gku kngkv hu,r ukfi vhu

vnxgu, cnscr avut neur hbhe, vjhmubho / /

ag"h vnxgu, vfbhgu tu,o cfsh ahufk kvhu,

kg"k vdhkuh ncjhw hmhrv cfk vguko fuku ukt

hvhu vekhpu, sgahv ngkhnho unx,hrho/
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nsrau, accck njucr knesa/

ufhui agher gbhbu ak "ch, rchbu

accck" vut ehcu. utxhp,fk vc,h fbxhu,

uc,h nsrau, accck kecgo ctr. hartk'

njucr kch, vnesa _ "vrh vut )kt re

v"nesa ngy" vgherh ccck "abxg nesa

uhac ao"' tkt do( neuo vnesa duphw

skg,hs"' acu h,dkv vnesa skg,hs'

unao hauc khruakho/

u/gp"z ha kctr fvb"k cbudg k"ch,

rchbu acck" csurbu zv_ ch,u )ch, vfbx,

uch, vnsra( ak f"e nu"j tsnu"r baht

surbu:

ucvesho p,do f"e nu"j tsnu"r36

a"gar dkhu, dk,v khucRuuhya"46'

nkhucRuuhya ]acv vhw dhkuh pbhnhu, v,urv

fph ab,ctrv ctupi ak vcbv uvadv

)"h,prbxui"56( g"h ,ur, jxhsu, jc"s

cnal fnv suru,66[ krxyuc' nrxyuc

kPyrcurd76' unPyrcurd dk,v nju.

36(rtv xw vahju, ,an"y j"c gw 945/ ua"b/

46(g"s anmhbu cxbvsrhi _ a"kgarv neunu,

dku" )rnc"o acvgrv 13(/

56(,eu"z ,"u cxupu/ urtv keu"a jf"s gw 631

vgrv 53/ ua"b/

66(nj"h tkuk ,eg"d )atz ecg tsvtn"m

shr,u ckhucRuuhya( gs h"z nrjaui ,rg"u )atz

vg,he tsnu"r nvura"c nuacu krxyuc( _ e"d

abho )"akak, vhjx urtah preho n,uksu, ch,

rchbu" cvesn, v"huo huo"(/

76(nab, ,rp"s gs ktjrh vntxr uvdtukv

cab, prz",' atz vg,he nuacu nPyrcurd*

knuacv nRkRjRuueR _ xnufv knTxeuuT )ao(/

*(fph abert, tz kgbhbdrRs/ _uchnho tku ha

aeu"y kvjzhr anv kPyrcurd )rtv ahj, a"p eurj'

dw ,nuz )xv"a ,ba"t j"c gw 856((/

vgrv 36: rtv xv"a ,an"y
j"c gw 945 ua"b: ahj, purho ,a"d:
vvadjv vgkhubv vchtv tu,bu fti ctnrhev /

/ anms vrda vbpa zv tmkh vdku, vgahrh,/

ahj, purho ,aj"h x"d )keu"a
jh"t gw 523(: gar dkhu, dk,v afhbv' ,unfh

,nhnho dk,v fnv dkhu,' kpbh j"h abv

b,hhxsv ctrv"c' jmh fsur v,j,ui/ ado cjmh

fsur zv bgav jhcur sdkht upbhnhu,' dkht _

gv"s' pbhnhu, _ gv"j athbv b,px, cguko'

tkt abnafv g"h gv"s kvnahl jhu, ubmjhu,

cguko )anms gmnu vut vdckv unu,( uvht

kngkv nvguko ucnhkt nuci athbv neck,

auo ahbuhho nms vneuo uvzni/

ahj, jdv"a chuo vwa", )gw 621(:
npukhi vah", vcht tu,bu cdku, tnrhet / /

ctnrhet / / hvhw vtur vnthr ufj vngurr

unurv srl vv,gxeu, kvrcbho urtah

vhahcu,/

vgrv 56: ,eu"z ,"u cxupu: ufnv

cbh bat k,,t h,prbxui nvth jcurt shkl fs

t,dkht k,,th csrt c,rtv cxu; hunhht/

keu"a jf"s gw 631 vgrv 53: ufphw

vne"n )vesnv kzvr(: h,prbxui / / fahpura

kvo tnh,u, ntnrhu fuw/ ucfxt nkl )k,eu"z

ao(: csrt c,rtv suet eruc khnu, vnahj

fuw )t; tar( zv fnv ntu, abho ab,dkv fuw )fh

vkhnus m"k suet ctupi ak( h,prbxui fuw

hpurauntnrhu vgnueho cvesnu, adhkv

vtr"h zkv"v fuw ahchbu fuw fh vkuns dhrxt

cgknt vdo aha ku afr yuc fuw gf"z vxdukv

scdhbhw uert,o srur vht fah,prbxui uhknsu

phruah vntnrho fuw/ _ rtv do fi vesn,

vrj"u kagr vvesnu,/

auv"d kvgrv 76:)xv"a
,ba"t j"c gw 856(: vaeu"y uvrmui

sfu"f cnshbv vvht kvjzhr t, ao vghr

"kbhbdrRs" )acv vhw vntxr uvhahcv cch,

vtxurho( _ vao ab,bu kv )gk ao nbvhdo( _

cjzrv kao "Pgygrcurd" )ao vghr czni

vntxr uvdtukv stsnu"r vzei( ]ugs agk ao
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knshbv vvht' kkycht86utj"f kPukhi96'

ugs kdku, Rnrhet07' ucRnrhet dupt

cfnv neunu,' gs kvneuo vecug s"ch,

rchbu"' ch, vfbx, uch, vnsra aku'

vnrfz ak khucRuuhya cnal gar abho

),eupv akhnv( vtjrubu, )"vfk vukl tjr

vjh,uo"17( sf"e nu"j tsnu"r baht surbu

cjhho jhu,u cgknt shi' udo ktjrh

vx,keu,u esuav kt zzv nneunv27'

utsrcv' ctupi s"ngkhi ceusa"' "nuxh;

uvukl"37' gs cht, dutk mse/

ugs"z cbudg kvdku, sfkku, scb"h _

acsurbu zv bnmtho ruc nbhi uruc cbhi

scb"h cdku, Rnrhet' uha kunr' azvu tw

vygnho kfl ado baht vsur )a"vbaht vut

vfk"( jh ubnmt gar abho cdku, Rnrhet'

unao gxe cvpm, v,urv uvhvsu, uvpm,

vnghhbu, jumv cfk atr vtrmu, tar ctu

86(ctxru jd vxufu, ,rp"j bxg nruxht

uv,hhac crhdt' kycht/

96(cab, ,rm"s vg,he nuacu kuuRraT'

Pukhi' ucab, ,rm"u vg,he nuacu kRyuuTme gs

tkuk ,rm"y' gs avdhg krhdt cvw yc, vwa",

)rtv ncut ktdru, eusa tsnu"r nvurhh"m j"v(/

07(cyw tsr abh vwa",/

17(crfu, hc' t/

27(rtv g"j a"s p"d/ ak"s p"d/ ak"v p"t/

tdv"e chtur kxhw z"l/

37(ac, ft' c/

ghr zv )pgygrcurd( bert, do vdtukv aku'

upguk, vdtukv _ agher vgbhi svpm, vnghbu,

jumv v,jhkv "bTl pgygrcurd" )fi vut vkaui

cxw vahju, ,ur, akuo x"g 211/ vgrv 08( _

vao avmtr )czni cbhh, vghr( ert kv

)anhhmd t, vvhpl vdnur nveunubhxyho(/

uvdo at; ,j, akyui vmtr vhu nbhgu,

ughfucho khvsu, _ thi zv ndhg knv abgav

g"h tku atxru t, cgk vntxr uvdtukvQ uha

kunr' acvaeu"y urmui kvjkh; cjzrv t, ao

vghr n"kbhbdrRs" k"Pgygrcurd" _ rutho

cdkuh hu,r t, vpgukv bnaf, nvdtukv ch"c-

h"d ,nuz' vdtukv fkkh, sfk cb"h nnbdshvo

cfkk' ucpry cnshbv vvht/

vgrv 96: rtv ncut ktdru,
eusa tsnu"r nvurhh"m j"v: f"e

tsnu"r nuvrhh"m b"g cnal vabho ,"a-,a"t

/ / vhw' caka, vjsaho vrtaubho cvxdr

uutratQ fabh jsaho unjmv )yc,-ts"r(

c,jb, chbho crhdtQ fjsa )ts"a( cnkui

drghxyti cb/h/Q fjsa )bhxi( cch, absc tjs

kshrv ckhheuutusQ ftrcgv ujmh jsaho )thhr-

tkuk( auc cnkui drghxytiQ uch"y ctkuk ,"a

v,hhac cechgu, cch,u _ 077 thxyri

ptreuuhh cruekhi b/h/

/ / t, tyuutme gzc rcbu chuo cw )tu dw( fw

)tu f"t( tkuk ,rm"y' faprmv vnkjnv' ubxg

kuutrat

/ / nuutrat hmtu "chuo vjnhah cabh kjsa

yc," / / ukrhdt vdhgu chuo "tw vw yc,"

/ / crhdt batr rcbu fjusahho ujmh _ nvw

yc, gs f"s ts"r/

chuo f"u ts"r vcg"k brs cxphbv vhumt,

nauugsi'

chuo cw f"s ts"r )4 ntr.( hmt vrch

ctuhrui nrhdt kayuevuko/

vgrv 27:g"j a"s p"d: fh kguko

cscr rujbh' ftar gukv' tu hurs knyv' batrv

vcjhw akhnv cneunv' uthi auo scr bdrg

kngkv' udo knyv ha kv fk vcjhw gmnv/

ak"s p"d: fh fk scr acesuav' thbu

bger arau nao / / uao batrhi ehhnhi kguko/

ak"v p"t: fh fk vesuav' thi aura

vrtaui bger nao / / uthbv zzv nao kguko/

tdv"e chtur kxhw z"l: th,t czuv"e

smshet st,pyr ta,fj cfkvu gknhi h,hr

ncjhuvh / / cguv"z / / ta,fj h,hr / / ubusg afk

scr acesuav thbu bger kdnrh nfk ufk

nneunu unsrd,u vrtaubv do ktjr ab,gkv

kngkv kngkv/
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ao cb"h' g"h ,knhshu uakujhu cfk emuh

,ck/

ufhui a"cfk neuo adku hartk afhbv

gnvi"' vrh' cdku, zv vtjrui aruc nbhi

uruc cbhi scb"h chjs go baht vsur bnmtu

cdku, Rnrhet' dk,v do vafhbv kdku,

RnrhetQ ucdku, Rnrhet gmnv ")ccck(

vhft" _ cv"nesa ngy" s"ch, rchbu"'

avut csudn, "ch fbha,t svumk uch

fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt"' "abxg

nesa uhac ao" )cneuo vnesa

achruakho(47' unnbu bnaf, vart,

vafhbv cfk c,h fbxhu, uc,h nsrau,

acfk vguko/

uha kunr vvxcrv czv _ kph acsur zv'

sur vtjrui ak vdku, usur vrtaui ak

vdtukv' nxhhnho unakhnho "ngahbu

ugcus,hbu fk zni nal vdku,"57kgau,

ntr. vgnho tr. hartk do cneuo vhu,r

,j,uistr. vgnho' jmh fsur v,j,ui)acu

kt vhw n,i ,urv67(' tar' g"h vgkt,

vneuo vhu,r ,j,ui ngkho do t, fk atr

47(rtv"v,nho" juw cw gw efu:"nhuo ajrc

ch, vnesa uesah esaho gs tar hrjo vah",

uhakj kbu dutk mse / / uhcbv kbu t, hruakho uch,

vnesa go vesah esaho' vbv khucRuuhya vut

hruakho akbu' uvch, vfbx, tar f"e tsnu"r

n,pkk cu vut ch, vnesa akbu fuw"/

57(,bht rpk"z/

67(rtv tdru,-eusa tsnu"r nvurhh"m j"c gw

,mc uthkl/ ua"b/

vgrv 47: rtv "v,nho" juw cw gw
efu: nhuo ajrc ch, vnesa uesah esaho gs

tar hrjo vah", uhakj kbu dutk mse / / uhcbv

kbu t, hruakho uch, vnesa go vesah

esaho' vbv khuctuuhya vut hruakho akbu'

uvch, vfbx, tar f"e tsnu"r n,pkk cu vut

ch, vnesa akbu' uvjsr ahuac f"e tsnu"r

vut vesah esaho akbu / / cg, avfbhx nav

rchbu t, vtrui go vkuju, cesah vesaho'

ang euk vah", nscr tkhu nchi vfrucho tar

gk vtrui / / tku vscrho / / tar f"e tsnu"r

tunr kfk tjs utjs nvjxhsho vbfbxho tkhu

kjsru' vut scrh vah",/

vgrv 57: ,bht rpk"z:,fkh,

vakhnu, vzv ak hnu, vnahj u,jhh, vn,ho

avut dhkuh tur t"x c"v cgu"vz vdanh ,kuh

cngahbu ugcus,bu fk zni nal vdku,/

vgrv 67: rtv tdru,-eusa
tsnu"r nuvrhh"m j"c gw ,mc uthkl:
v,agv dkdkho neckho ncjhw ghdukho'

ucvghduk thi cu ngkv unyv / / tl fph cjhw huar

avut cvsrdv ngkv unyv rta uxu;' tmkhbu

vut vngkv' fh tmkhbu bdkv tkeu, hu,r' avrh

t"h ugar esuau,' chvn"e ueck, v,urv

tmkhbu/ )vd"v fnu gher vart, vbanv vut

cnuj / /(

uvscrho crurho / / tar vvpra vut re

cvnsrhdu, sghdukho uhuar/ scghdukho thbu

ahhl gbhi vngkv unyv' re cnsrhdu, shuar

vut v,jkeu, ngkv unyv/ uvscr nuci ntkhu

sntjr aha nsrhdu, jkueu, do cjmh fsur zv

gmnu fnu t"h uju"k ufuw' vbv fa"f aha vpra

chi abh jmth vfsurho' svb,px cneuo' vehruc

uvrhjue vut ngkv ujxrui/

/ /"fnu gher vart, vbanv vut cnuj"/

fuub,u czv' fao acdu; vtso vrh fk vdu; jh

ni vbpa' un"n gher vart, vbanv vut cnuj'

fi czv/ st"h ugar esuau, cbhi chvn"e ub,hb,

v,urv vrh fuko bh,bu ctr. suet ukt canho'

t"f ngk, vtr. yph nngk, vanho' svdo

avanho vo rujbho hu,r' n"n vbv czv ha

h,rui ctr. kdch vanho' uvut g"s vvpra

aguav rchbu vdsuk cxa"c pk"u chi guv"z

v,j,ui kguknu, vgkhubho' svdo avo rujbho

cthi grul kdch tr. vkzu vdanh,' n"n vbv

v,fkh, vut guv"z v,j,ui suet' fi fti' sfk

tku vn,bu, st"h fuw bh,bu ctr. suet/ untjr

abh,bu ctr. avht neck, ncjhw huar' uvhuar
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vneunu, str. vgnho77' ugbhi zv bgav g"h

"ch, rchbu" acjmh fsur v,j,ui' annbu

turv humtv kfk vguko' kgau, nvguko

fuku )gs kpbv vfh bsj, cemuh ,ck( tr.

hartk' azvu"g s"g,hsv tr. hartk

a,,pay cfk vtrmu,"' u"g,hsv hruakho

a,,pay cfk tr. hartk"' acv huecgu

fk c,h fbxhu, uc,h nsrau, acfk vguko

fuku njucr kch, vnesa' cdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu' baht vsur'

avut vnahj )dutki ak hartk( acsur

)fb"k x"v(' ugus ud"z gher' avut vbaht

s,ur, vjxhsu,87' tar' g"h vpm,v jumv

)"hpumu nghbu,hl jumv"' gs kjumv athi

jumv nnbu' cfk emuh ,ck( pugkho cht,

nkft nahjt97/

77("fnu cvdcv, fu,kh ch, amrhfho kv,jhk

kvdchw veurv v,j,ui suet utz nnhkt hudcvu

vgkhubho vhnbu' nat"f to vhw n,jhk ntnmg

vfu,k kt vhw ndchw v,j,ubho" ),u"t crtah, s'

rg"t(/

87(kvghr' a,ur, vjxhsu, vht cjhw vhjhsv

ac,urv )rtv eubyrx gbhbv ak ,ur, vjxhsu,('

veaurv go cjhw vhjhsv achartk' ban,u ak

nahj msebu )fb"k vgrv 35(/ 

97(tdv"e svcga"y _ fa"y c,jk,u/

vbv kt zu avut cv,jkeu, nsrhw suet kcs'

tkt sdo vehruc vut ngkv uvrhjue jxrui'

tar kp"z vhw m"k vcsk gherh chi abh jmth

vfsurho acfsur vtr.' avjmh acu t"h ufuw

nucsk cgrfu nvjmh vabh' ug"z ct chtur rchbu

avut fsudn, neuo vart, vbanv avht

cnuj/ uvhhbu sfk vdu; jh nvbpa' re avart,

vbanv cgherv vut cnuj' tck fk vdu; jh

nvbpa/

ufi vut cgbhi vtrmu,/ snkt fk vtr. fcusu

cabh jmth vfsurho cauv' tkt ajmh zv tar

cayju vut t"h gar esuau, neuo vnesa

ungns vr xhbh vut ngukv hu,r/

vgrv 87:rtv eubyrx gbhbv ak
,ur, vjxhsu,:vbeusv vgmnh, ak

vjxhsu, vht / / vnaf, tur jsa ncjhw

pbhnhu, vf,r' ukngkv hu,r _ vnaf, cjhw

pbhnhu, g,he nna' cjhw t"x abnmt crsk"t /

/ jxhsu, vht vnaf, cjhw t"x/

/ / chtur nvu,v ak ,ur, vjxhsu, hucvr

g"h chtur ,ufbu vpbhnh ak nahj/ fh "nafrv

)ak nmuv( bsg nvu,v"' unfhui tar g"h ]vpm,

nghbu,[ vjxhsu, "t,h nr" st nkft nahjt'

vrh ngbhbu ak nahj _ afrv' bsg t, nvu,v/

/ / gbhbu vgherh ak nahj vut _ hjhsv/

fhsug' asus zfv kcjhw bpa' tkhw _ kruj' nav

_ kbanv' tso vrtaui _ kjhw unahj hzfv

khjhsv/ ngk, vhjhsv gk sw vcjhbu, brb"j

]cjnav vnsrhdu, ak fk banv[: sw vcjhbu,

brb"j vo nsrhdu, pryhu,' ucjhw hjhsv vht

gmo vbanv akngkv ndsr pryho' fanv / /

ufnu acfk banv pryh,' cjhw vhjhsv vht

beusv vgmnh, ak vbanv fi vut c)vjhu,

u(vbanv ak fkku, vva,kaku,' acjhw vhjhsv

acv )cjhb,u ak nahj( vht _ gmo beus,

vjhu, akngkv ndsr mhur/

ftnur kghk' nafrv ak ]vpm, v[jxhsu, _

cht, vnahj' bsg t, nvu,v / / jxhsu, vht

jhu, jsa' jhu, gmnh scjhw hjhsvgmo nvu,

v,urv/ )vgrv 04( / / sw vjkeho prs"x' gbhbo

vut _ brb"j )ac,urv( / / jxhsu, _ hjhsv

ac,urv / / unfhui avhjhsv vht cjhw gmo

vbanv annbv bnafu, sw vcjhw brb"j' vrh / /

jxhsu, / / njhw uncvhr do t, / / prs"x v,urv/

vgrv 97: tdv"e svcga"y _
fa"y c,jk,u: cr"v ab, ,e"z gah,h

vacg, gkhh, vbanv / / ugkh,h nsrhdv tjr

nsrhdv gs abfbx,h kvhfk nahj aao kuns

nahj ,urv go fk v,btho uvmsheho udo go

acgv rugho / / uatk,h t, ph nahj thn, t,h

nr uvahc czt, ,sg cg, ah,prxo knusl

uh,dkv cguko uhpumu nghhbu,hl jumv nv

akns,h tu,l uvad, / / utz hfku fk vekhpu,

uhvhw g, rmui uhaugv/
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ugp"z nuci dusk vghkuh s"ch, rchbu" _

"nesa ngy" vgherh cdku, vtjrui'

"abxg nesa uhac ao"' ukfi "vrh vut

neuo vnesa duphw skg,hs"' ukt gus tkt

acu h,dkv nesa vg,hs' unao hauc

khruakho )fb"k x"s(/

z/uha kvuxh;' agbhi zv nrunz do

canu08ak "ch, rchbu" acsurbu:

"rchbu" _ cw anu,hu runzho gk vdtukv:

anu vrtaui _ hux; _ g"a "chuo vvut

huxh;tsb-h abh, hsu kebu, t, atr gnu

tar hatr ntaur unnmrho duw unthh vho

08(fhsug avao nurv gk ,ufbu unvu,u ak

vscr vbert cao zv ),bht agvhuv"t xp"t/ urtv

ctrufv ,aucu, uchturho )ev", ,ak"s( x"t

ua"b(/

vgrv 08: ,bht agvhuv"t xp"t:
cfk vbcrtho acguko vanu, abertho cvo

ckaui vesa vi vi tu,hu, vscur vna,kakuw

nnsrdv knsrdv ngarv ntnru, / / andhgu,

un,kcau, ctu,u bcrt kvjhu,u / / uzv anu

tar hertu ku ckv"e vut fkh kjhu, vnmunmo

ctu,hu, ao zv/

,aucu, uchturho )ev", ,ak"s(
x"t: ahy, nsra vanu, _ ksrua xnufhi

chi nangu, vao unvu, vbert cao zv _

jzui bpr. vut c,uac"f uc,uacg"p/ ukt re

canu, fkkhho _ anu, vnhi _ vao nurv gk

ycgh vnhi' ufnrz"k )c"r ph"z( t"k )vec"v

knktfho( jfn,u )ak vtso( nrucv nakfo

vcht kpbhvo t, vcvnv t, vjhw ut, vgu;'

t"k zv nv anu ukt vhu husghi' vgchri kpbh

vtso' t"k zv nv anu' tnr zv aur zv jnur

fuw/ uchtr vrnc"i )crtah, c' hy( vec"v vcht

fk jh, vasv ufk gu; vanho )ghhi ,us"v fk/

jukhi xu' c( kpbh tso uvut vfhr ycgo uert

kvo anu,' fkunr vao vrtuh kvo kph

ycghvo )ughw d"f cjhh g"p zv' ak"v cvesnv

ch, vnesa cxupu/ ,bht agr vhjus uvtnubv

p"t' s"v tr"h fuw' kt tcut chruakho ak ngkv

fuw sab, ,"a _ bspx ceubyrx nt' ugus( tkt

do canu, pryhho fi vut' tar srau nangu,

vao gk nvu, vbert cao/ urtaui cnert

npura )crtah, d' f( uhert duw juv fh vht

vh,v duw/

hu,r nzv: nmhbu ssurahi anu, tphku cneuo

skt b,fuui bu,i vao ksrav fzu/ uscr zv f,uc

c,urv )crtah, fz' ku( vfh ert anu hgec

uhgecbh duw ufpuk cbchtho )a"t fv' fv( fh

fanu fi vut bck anu duw unmuh kruc csrz"k/

kngkv nzv: t; t,"k athi rthw nsrau,

rz"k canu, vnuctho c,b"l' fh cvo ha kunr

vygo ksrav' tar fhuui avuct vao c,urv

custh do cu ha thzv rnz ukhnus )uczv n,urm,

vgr, vnvra"t cjst"d hunt pd' c(/

vrh nmhbu )hunt ao( srw nthr vuv shhe

canu, tbaho avhu chnhu/ ungav rc vufhj

fscrh rw nthr/

_ uvt snxhho ao r"n thnt stnrh tbt

jaat tjzueh nh tnrh' vut nauo athi cgk

vao nufrjcngahu' fh vcjhrv chsu vht' tkt

aycgu buyv kzv )gsn"a crnc"o rha vkw sgu,

ughhw d"f vkw ,aucv p"v v"s/ una"f ao ckj"n

_ npura vut crp"j nanubv preho

kvrnc"o(/ uh"k azvu d"f fub, vnsra )c"r

pg"t(: ha aanu,hvo fgurho ungahvo btho

fuw' kvanhgbu athi vao nfrhj ctupi _ ckw

vrnc"o _ at"t kzuz nnbu _

udsukv nzv nmhbu csrz"k' tar' vao vut kt

re nurvgk nvu, vtso tkt do duro' ufnrz"k

),bjunt x"p vtzhbu( kguko hcsue tso canu,

kerut kcbu / / fh kpgnho vao duro yuc tu

duro rg/ uchunt )kj' c( jzh nth xkhe chw )vhhbu

sanu _ gk anu ak rag _ drho knh,,u/ sthi

kunr avut c,ur guba' st"f vguba dsuk hu,r

nsh ugus svguba vhw m"k gk bu,i vao ukt gk

buat vao(/ uduro ctha buat vao kt re cnv

aahhl cgmnu' tkt do chumth jkmhu' ufsth,t

ccrfu, )z' c( nth ru, tr"h azf,v uhmt nnbv

sus arhuvu fuw nbt ki sant drho fuw/
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duw utx; bsjh hartk ubpumu, hvusv hec.

ntrcg fbpu, vtr."18' uanu vabh _ hmje

_ g"a vmjue uvanjv aakhnu,v cdtukv

vtnh,h, uvakhnv g"h nahj msebu'

fn"a28
"tz hnkt ajue phbu"' "tz" shhet'

kg,hs kcut38' fahtnru khmje )suet( "fh

t,v tchbu"48/

u"ch,)rchbu(" _ nxpru acg ntu,

uacgho58' ug"a nxpr zv becg anu tar

hertu k"ch, rchbu" cph fk hartk'

"077"
68' anxpr zv vut vdhnyrht

s"prm,"' g"a "uprm, hnv uesnv umpubv

ubdcv"78' arunz anch, zv turv humtv kfk

sw ruju, vguko' uctupi ak prhm, dsr'

afk sw ruju, vguko n,gkho ksrd, tr.

hartk )"g,hsv tr. hartk a,,pay cfk

vtrmu,"(' fukk ucnhujs afk c,h fbxhu,

uc,h nsrau, acfk vguko becgho ctr.

hartk un,jcrho kch, vnesa88' cdtukv

vtnh,h, uvakhnv g"h nahj msebu' gkhu

18(haghw ht' ht-hc/

28(,vkho efu' c/

38(nat"f czni vdku,' a"txur ktso ahnkt

ajue phu cguv"z' abtnr tz hnkt ajue phbu"

)crfu, kt' t(/

48(haghw xd' yz/ ac, py' c/

58(kvghr nvbvd, dsukh hartk aknsu rnzho

uvurtu, cgcus, vw do ngbhbh juk fhu"c )fnu

nxpr verui cnrfc, vnxg' avu"g grth' ugtfu"f

cbudg kch, ecug(' ucpry cbsu"s avnxpr bgav

anuak vch,' fcpbho/

68(vi ckaui veusa _ acg ntu, acgho' vi

cthsha _ zhci zhcgmhe' uvi ckaui vnshbv

)tbdkh,( _"xguugi xguubyh"/

78(uhmt fj' hs/

88(uha kunr' azvu"g prhm, dsr sch, vnesa'

g"s ucsudn, )ucnf"a ue"u( nvprhm, dsr

shruakho fukv' fn"a )zfrhw c' j("przu, ,ac

hruakho"*/

*(uchjs go zv _"tbh tvhw kv duw jun, ta duw"

)ao' y(/

vgrv 18:haghw ht/ ht-hc: abh,_

fnu aebto nnmrho avh,v dtuk,o crurv

nthi ahgcus/ ra"h/ uctci gzrt' gk hnh vnahj

hscr/

vgrv 38: crfu, kt' t:t"r hujbi

nauo rac"h txur ktso ahnkt ajue phu

cguko vzv abtnr tz hnkt ajue phbu ukaubbu

rhbv thn,h czni ahtnru cduho vdshk vw kgau,

go tkv tnru gkhu gk r"k anhnhu kt nkt

ajue phu cguv"z nfh angv nrw hujbi rchv/

vgrv 48:ac, py' c: n"s fh t,v

tchbu fh tcrvo kt hsgbu uhartk kt hfhrbu

t,v vw tchbu dutkbu nguko anl kg,hs kct

htnr ku vec"v ktcrvo cbhl jytu kh tnr

kpbhu rca"g hnju gk esua, anl tnr thnr

khv khgec svuv khv mgr dhsuk cbho tpar scgh

rjnh gkhhvu tnr khv cbhl jytu tnr kpbhu

rca"g hnju gk esua, anl tnr kt cxch

ygnt ukt csrseh gmv tnr ku khmje cbhl

jytu kh tnr kpbhu rca"g cbh ukt cbhl cagv

aveshnu kpbhl bgav kbang ert, kvo cbh

cfurh gfahu cbh ukt cbhl ugus fnv jytu fnv

abu,hu ak tso acgho abv sk garhi skt gba,

gkhhvu pau kvu jnahi sk f"v skhku,t pau kvu

f"v sk ,r,h xrh upkdt smkuhh unhfk usch,

vfxt pau kvu ,r,h xrh upkdt to t,v xuck

t, fuko nuyc uto ktu pkdt gkh upkdt gkhl

ut,"k fuko gkh vt erhch, bpah enl p,ju

utnru )fh( t,v tchbu/

vgrv 88:)zfrhv c' j(: przu, ,ac/

nthi junv fsh ah,hacu cv fk vct u,dsk

nhuo tk huo/ ra"h/

ucauv"d )ao' y(: utbh tvhv kv uduw/

r"k ugf"z kt hstdu npjs vcckhho fh pi hcut

cv vuthk uvht nckh junv fh tbh tdi gkhv npbh

vtuhc ftku hvhv xchcv jun, ta athi keruc

tkhv/ nmu"s/
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btnr98
"prm,gkhl pr."' usrau jz"k09

"zv nahj' abtnr19gkv vpur.kpbhvo"29/

uha kear cw vgbhbho _ vrnz c,ufi

vnxpr acg ntu, uacgho )"ch,rchbu"(

go anu )vrtaui( ak rchbu vnrunz cpxue

"huxh; tsb-h abh, hsu uduw":

vnxpr acg ntu, uacgho nurv gk

vakhnu, snxpr acg _ acg fph afk tw

fkuk ngar )nxpr vako(' acgho' uh,hrv

nzv' fph afk tw fkuk nntv )gar pgnho

gar(' acg ntu,' ugs kmhru; abhvo hjs'

acg ntu, uacgho/

uvgbhi czv:

nxpr acg eaur go nmhtu, vguko'

abcrt cacgv hnho' acg, hnh vcbhi )acg

nsu,(39' ueaur do go chrur vguko g"h

gcus,o ak hartk' abjkeho kzw xudho' zw

nsrdu, cgcus, vw )acg nsu,(' acg, ebh

vnburv49/ ugp"z' vakhnu, snxpr acg

)acg ntu, uacgho( nurv gk akhnu,

98(uhac kj' fy/

09(tds, crtah, xpx"d/ urtv c"r xpp"v

ucpra"h/

19(nhfv c' hd/

29(ukvghr' a"ch, nahj" cdhnyrht"prm,"

)077(/ usu"e/

39(rtv au", vrac"t j"t x"y/ ugus/

49(rtv keu", r"p cvgku,l/ ucf"n/

vgrv 09:urtv c"r xpp"v: uhvh

fnahc hsu uduw zv rcv gk fk vprhmho nnl

hgns )nhfv c' hd( wgkv vpr. kpbhvo uduww/

]"uhvh fnahc hsu' uvbv hmt tjhu' u,tnr

nv prm, gkhl pr.' uhert anu pr." _ fpkv

ckaubv utnrv ckaui fpukv "prm, pr."' ut;

kfi bert anu "pr."' fkunr' fl tnrv: zv_

vpur. vdsuk' dsuk vnuahgho acnkfh hartk'

ahvhv _ rcv _ udsk _ gk fk vprhmho _

fuko' vut vnkl vnahj' ahpru. dcukh nkfu,u

knkul nxu; vguko gs xupu' hu,r nfk nkl

ahvhv kpbhu cguko _ nnl hgnus' avut hvhv

nzrg sus' vct npr.' azvu abtnr gk vnkl

vnahj vzv: "gkv vpur. kpbhvo' prmu uhgcur

agr' uhmtu cu' uhgcur nkfo kpbhvo uvw

crtao" _ vut hgcur fnkl nygo vw kpbh

hartk vdtukho' uhpru. kvo fk srl uagr'

kmt, nagcus kjhru,' ugk fi bert do anu fi'

fkunr: "pr.' zv nahj" )td"c xd' d(' ugk ao

tu,u f,uc' ufl eurt ku vnaurr ceck, ac,:

"tha ci prmh" )s"v([/

ucpra"h: nv prm, gkhl pr. zv rcv gk

vprhmho nnl hgnus nahj abtnr cu gkv

vpur. kpbhvo/

vgrv 19: rtv phgbuj kvgrv 09/

vgrv 39: rtv au", vrac"t
j"t x"y:kt vhu hnh vngav re aav

uvnbujv cxupo chuo vachgh / / uctn, fh kt

bpk vgbhi fi srl nerv re krmui nfuui nt,u

h,crl/ ufi bcjru c,urv vachghu, chnho

ucacugu, ucabho ucacugu, vabho do cjdho

ucfkho vpbhnhho acnesa facg, bru,

vnburv/

vgrv 49:rtv keu", r"p
cvgku,l:gbhi vnburv fh vbanv eruhv br

fn"a br vw ban, tso ufkku, ba"h bert nburv

uha cv cjhw zw bru, avo zw nsrdu, cgcus, vw

ha gucs ntvcv naul fnho/ uha ntvcv fraph

ta )gw cs"v fh ,ctu fuw uac,v vtr. ungbhi

tvcv naul fnho cs"v tz hahr fuw gkh ctr(

uha g"h v,urv eu vnnumg )gw cs"v kxux,h

crfch ucs"v btuu kjhhl ucs"v kngi ,vhv

,ur,(/ uha g"h bmjui kbmj ukv,dcr cgcus, vw

cxur nrg ugav yuc )gn"a cs"v uvbmj zu

hruakho ucs"v knbmj gk vanhbh, ucs"v tkv

nxgh( uha g"h vushv )gn"a cs"v t,v vmc,

fk dcuku, tr. ucs"v hvusv t,v( ufi ha gcusv

g"h v,batu, fntrz"k cnabv x"p h"s sac,

fk hartk cbh nkfho vo ufn"a uhdcv kcu

csrfh vw uha g"h apku, fuw/
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gcus,o ak hartk cchrur vguko g"h

ngahbu ugcus,hbu fk zni nal vdku,' atz

bdtkho59ni vdku, ujuzrho uctho ktr.

hartk/

uckaui vf,uc acu brnz vear uvahhfu,

sanu vrtaui ak rchbu kvdtukv _ "chuo

vvut huxh; tsb-h abh, hsu kebu, t, atr

gnu tar hatr ntaur unnmrho unp,rux

unfua unghko unabgr unjn, duw"'

dtuk,o ak fk cb"h nacg,vtrmu,'

unuxh; cf,uc "unthh vho"' aeth gk jmh

fsur v,j,ui' tar' cgkhh, v,j,ui chu,r'

n,gkho cnhkt atr vtrmu, akngkv

nnbu' fk acg, vtrmu,' fkku, vguko/

uha kunr' acakhnu, snxpr acg )acg

ntu, uacgho( brnz, do akhnu, gcus,u

ak rchbu cnal fk hnh jhhu' acg

gahrhu,69abho' acghoabv ),r"o _

,a"h(' ugs kdnr uakhnu, gcus,u cgaur

vachghcjmh fsur v,j,ui )nvch, anxpru

acg ntu, uacgho(' fukk do vnal

vgcusv cabho aktj"z g"h sur vachgh'

"fk vachghi jchchi"79_ agh"z bgah,

vakhnu, sngahbu ugcus,hbu fk zni nal

59(kvghr' adtukv ahhf, kachgh _"dtukv

cachgh, / / ag,hshi khdtk cachgh," )ndhkv hz'

c(/

69(fukk do vakhnu, sntu, )avrh gcus,u

vh,v c,fkh, vakhnu, s"ci ntv fthku n, ugcr

ucyk ni vguko)vvgko(" )tcu, xp"v(( _ afk

gar fkuk ngar )acg ntu,(/

79(uhe"r pf"y' ht/ urtv s"v ct,h kdbh

vwah", c,jk,u/ uctrufv _ s"v zv ,ah"t/ xv"n

ct,h kdbh j"t gw fy uthkl/

vgrv 59: ndhkv hz' c:ag,hshi

khdtk cachgh,/ acug aci sus ct cu jkue

natr abho fstnrhbi cpre jke )xbvsrhi s;

mz/( abv rtaubv rgc ukt rgc fuw gs ucachgh,

nkjnu, ucnumth achgh, ci sus ct / / fhui

sao dtukv gkv ecguv cachgh,/ ra"h/

vgrv 79:uhe"r pf"y' ht: fk

vachghi jchchi ]kpbh vec"v[ kguko anfk nv

acrt vec"v cguknu rcho cnxpr nfuko cjr

ku tjs kjccu ut, vachgh cjr )ghw cn"r d' j('

uha scrho akt crt tkt acgv ujhcc ucjr

cachgh )au"y' mc/(' vrh fh fk achgh jchc

kpbhu[ kngki ]crehgho[ vachgh jchc / /

ctrmu, achgh, jchcv / / csuru, vachgh jchc

/ / ctcu, achgh jchc / / ccbho vachgh jchc / /

cnkfho vachgh jchc / / cabho achgh jchc / /

canyhi achgh jchc / / chnho achgh jchc / /

cjsaho achgh jchc/

urtv s"v ct,h kdbh vwah",
c,jk,u: gher afhbv c,j,ubho vh,v' ugk

hsh jyt g. vsg, bx,kev vafhbv ntr.

krehg' ug"h jyt ehi utbua bx,kev vafhbv

nrehg tw kcw udw' utj"f csur vncuk bx,kev

nrehg dw ksw / / utj"f gnsu acgv msheho

uvurhsu t, vafhbv knyv' tcrvo zfv uvurhs

t, vafhbv nrehg zw kuw' uhmje nuw kvw' gs fh

nav avut vachgh )ufk vachghi jchchi(

vurhsu knyv ctr./

uctrufv _ s"v zv ,ah"t: nkaui

rz"k ufk vachghi jchchi ukt fk vjchchi

achghi' nufj nzv agher vngkv vut zv avut

achgh' unpbh zv avut achgh nms zv vut

jchcu,u' vhhbu ajchcu,u thbu nms gbhi v,kuh

ccjhr,u rmubu ugcus,u' f"t czv avut achgh'

azv ct nms v,uksv' ucf"z vbv fk vachghi

jchchi/ ukfi zfv nav abh,bv ,urv gk hsu/

/ / uvbv zv ,ucgho nftu"t nt,bu sur

vachgh' sfk vachghi jchchi' sgo vhu, azv

atbjbu csur vachgh vut kt gp"h cjhr,bu ukt

g"h gcus,bu' ucfnv gbhbho tpar akt fph

rmubbu' n"n vbv fk vachghi jchchi' abnmtho

tbjbu cghec,t snahjt' cxhunt sgec,t'

uvgcusv _ kdnur vnaf, vafhbv' ukt re

afhbv f"t gher afhbv' uc,j,ubho suet/
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vdku, cfk acg, vtrmu, acguko' u,hf;

unhs "huxh; tsb-h abh, hsu duw utx; bsjh

hartk duw"' gh"z a"prm,)cdhnyrht acg

ntu, uacgho( gkhl pr."' "gkv vpur.

kpbhvo"/

j/ucfk zv bh,ux; vsdav h,hrv

c,eupv vtjrubv:

vgcusv svpm, v,urv uvhvsu,

uvnghhbu, jumv n"ch, rchbu" )"077"(

vukf, ubnaf, uch,r at, uch,r guz do

ktjrh )gar abho vtjrubu, c(jhho jhu,u

cgknt shi' hu,r ntrcgho abv ),a"h _

,a"b(' ctupi s"b,i vw kfo kc ksg,

ughbho krtu, utzbho kanug"89' ubnmt'

a"ch, rchbu" )"077"( vut ccjhb,

",kphu,"' ",k afk phu, pubho cu"' hu,r

nhuck abho ),"a _ ,a"b(' "gs guko"99/

ugbhi zv nusda gus hu,r farutho

cnuja avukl ubh,ux; ch,r at, uch,r

guz cnxpr cb"h actho k"ch, rchbu"'

"cruc go vsr, nkl"001)fukk do "nti

nkfh rcbi"101' ucpry baht )nkl( vsur('

ubgav murl uvfrj kvdshk ukvrjhc201gus

89(,cut fy' d/

99(anutk-t t' fc ucpra"h/ hruaknh crfu,

p"s v"t/ urtv ehsuahi yu' t/ nfhk,t upra"h

napyho ft' u/ 

001(nakh hs' fj/

101(rtv dhyhi xc' xg"t/ zj"d rbd' c _

crg"n/

201("kjze t, vcbhi ukvdchvu / / abtnr

ukruno t, ch, tkehbu" )rnc"o vkw chvc"j p"t

vh"t _ cbudg kchvn"e/ ugs"z cbudg kchvfb"x

uchvn"s _ rtv rnc"o vkw ,pkv ph"t v"c(/

vgrv 99: anutk-t t' fc:ujbv

kt gk,v fh tnrv kthav gs hdnk vbgr

uvct,hu ubrtv t,-pbh vw uhac ao gs guko/

ucpra"h: gukno ak kuho jnaho abv

abtnr unci jnaho abv hauc nmct vgcusv

)cnscr v( ufl vhu hnhu ak anutk jnaho

ua,ho/

ehsuahi yu' t: uthmyrhl knhf,c uac,o

uthmyrhl knhf,c kguko sth f,c rjnbt

kguko vuv tnhbt kguko nna f,c rjnbt

uac,o )ugcsu kguko uvut kguknu ak huck syph

nvfh khft knhnr svt f,hc ert tjrhbt

uac,o tha uduw utuehnbt cbrmg/ ra"h( uth

f,c rjnbt uac,o vuv tnhbt v"n )shumt

brmg chuck ukt euso kfi vhft skt gcs aa

tjr rmhgv tck vhft sgcs aa tjr rmhg,u

thnt bhpue caa skt ,vt rmhgv jnurv

n,jhk, nnfru/ ra"h( vhft skt gcs aa tck

vhft sgcs aa kt hvt xupu jnur n,jk,u nv

,jk,u aa t; xupu bnh aa enang ki kguko

)nhsh sjauc gs kguko/ ra"h( kguknu ak huck/

nfhk,t:nv ,"k ugcsu kguko gs vhuck / /

ct urtv athi vguko tkt jnaho abv abtnr

)ugcsu kguko gs vhuck(/

upra"h napyho ft' u:ugcsu kguko/

gs vhuck / / ndhs ajnaho abv eruho guko/

vgrv 101: dhyhi xc' xg"t: srcbi

theru nkfho / / sf,hc ch nkfho hnkufu uduw/

zj"d rbd' c _ crg"n:atu agrho

rtahfo / / uatu p,jh guko sn,hc,t ,,tv

sfk nti sta,sk cturhh,t kxu; n,bat vv"s

)nakh k( to bck, cv,bat utuenuv ntrh

n,bhw ukt ,hnt / / cvvut gknt st,h ukt h,hr

tkt nkl c,rhi gknhi cshuebt sntrhv ucdhi

st fpuk pxuet ,rhi znbhi js nh zv nkl vfcus

,bhhbt nh vut zv nkl vfcus/

vgrv 201: )rnc"o vkw chvc"j
p"t vh"t(: unmuv ni vncjr kjze t, vcbhi

ukvdchvu fph fj vmhcur/ abtnr ')u(kruno t,

ch, tkehbuw/ unptrhi tu,u unhphi fph fjo/ to

hfukhi kyuj tu,u czvc ukvdshk cngahu _ vrh

zu nmuv/

)rnc"o vkw ,pkv ph"t v"c(:
facubhi ch, vfbx, / / ndchvhi tu,v gs a,vt
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hu,r301t, "ch, rchbu"' ugs kvdskv

uvrjcv avht ctupi sprhm, dsr' "prm,"

)cdhnyrht 077(' fnu cbhi ch, jsa401/

301(bux; gk vrjc,u )ufn"p( cnal vabho

akpb"z/

401(ugs kvbj, tci phbv*/

*(cgrc j"h tkuk ab, ,an"j bgrfv vbj, tci

phbv k)vdsk, uvrjc,( ch, vfbx, uch, vnsra

skhucRuuhya ackhucRuuhya' cngns f"e tsnu"r

akhy"t' avbhj vtci phbv chsu vew )urtv vahjv

abtnrv cngns zv/ urtv do ahj, khk vua"r

,an"y(/ vnu"k/

dcuvv nfk jmru, vghr abtnr ukruno t, ch,

tkehbu/

auv"d vgrv 401: urtv vahjv
abtnrv cngns zv: cbsu"s _ ha kknus

nscrh v,urv fhms bvd vec"v c,jhk, crht,

vguko' ukbvud fnu,u cvbj, vhxus ak fk cbhi/

crht, vguko v,jhkv n"tci a,hw"' avh,v

nubj, cch, vnesa ceusa vesaho' utci zu

vh,v v"hxus" kfk vnal vcrhtv' akfi vht

bert, "tci a,hw"' "annbv vua,, vguko"/

unzv kuns ftu"t' cagv avut cubv ch,

)fpauyu' tu favut ncmg nahnv fkavh kcbhh,

thzv gbhi ahvhw cdanhu, )cgbhbh vdu;(' tu

crujbhu, )cgbhbh vbanv((' vrh v"hxus" ak

vcbhi )tu vnahnv(' mrhl kvhu, eaur cesuav

_ "ch, vnesa"' ukt x,o esuav' tkt _

"eusa veusaho"/

utj"f ha kvnahl ukcbu, t, vcbhi fuku'

g"p vhxus' unnhkt fk vcbhi hvhw eaur

cesuav/

/ / uftar vut h,bvd ctupi fzv )av"hxus"

hvhw esuav' uchshgv avcbhw vht cfju ak

vec"v(' vut hzfv kcrfu, vw' ugs avec"v

ncyhj avut hvhw gnu "au,;" cchmug

vvjkyu,' unnhkt fk vcbhw ,vhw czrhzu,

ucvmkjv rcv cdanhu, ugtfu"f crujbhu,/

uvch, hvhw _ "ugau kh nesa uafb,h

c,ufo"' afk nv acch, hvhw esua' fh vec"v

hafui c,ufu cechgu,' un,ul anjv uyuc kcc/

uha kear t, vtnur' go / / vprav / / unhs

go fbhx,u ktr. tunr, v,urv / / avnmuv

vrtaubv avut njuhhc cv vht kcbu, nzcj kvw

_ "uvhw chuo tar ,gcru t, vhrsi tk vtr.

tar vw tkehl bu,i kl duw ucbh,ao nzcj kvw

tkehl duw uvgk, gkhu guku, duw uzcj, aknho

utfk, duw uanj, duw"/

uzuvh vurtv ukhnus kftu"t' do knh abnmt

cju"k' aftar vut ct ktr. hartk' fscrh

vm"m "nRl sT )cju"k( tr. hartk"' nhs

"ucbh, kvw tkehl"' gkhl nuyk vjhuc kcbu,

ch, kvec"v/

ahj, khk vua"r ,an"y:
v"ayurgo" c,eupv vtjrubv tusu, cbhh,

c,hocnnsho dsukho )"thi R druhxi pRrbgo"('

kfk krta _ cbhbho ak ,urv gcusv udn"j / /

ukfi cbhh, vc,ho c,h ,urv ,pkv udn"j mrhfv

kvhu, ctupi ak akhnu, u,nhnu,- tphku ntv

tnv gk ntv tnv' ugus hu,r / / v"ayurgo"

gfahu vut g"s cbh, cbhbho gherhho_ cbhbho

ak hvsu, ujxhsu,' afi' v,fkh, ak hvush vht

)kt kgau, fx;/// tkt( kgau, ukcbu, hvsu,'

uv,fkh, ak jxhs vht kgau, ukcbu, hvsu,

jsurv ctur vjxhsu,' ukfi' ha kcbu, cbhbho

ahknsu cvo ,urv ujxhsu,/

/ / ugs"z cbudg kvcbhi / / anzni kzni

n,txpho cu fu"f nhartk' "cruc go vsr,

nkl" _ f"e nu"j tsnu"r baht surbucvgsr

beus, v,fbh, vrtuhw' ct fk tw go xcrt

naku' ufapkubh tunr ctupi fl' tunr' avut

hcbv cbhi dsuk hu,r!

gk fl tunrho ku / / t, ch, vfbx, ak vrch

_ thbl mrhl kvdshk vut nxphe dsuk/// fnv

are ,dshk tu,u' hatr kt hu,r dsuk fnu gs

g,v/ dsku,u )gs g,v( thbv g"h vuxpv'

utsrcv' vkuth avvuxpv kt ,gav ahbuh

cdsku,u ak chvfb"x uchvn"s fnu avhw cnal

gar abho vtjrubu, sf"e nu"j tsnu"r cjhho

jhu,u cgknt shi' banv cdu;/
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ug"p vtnur kghk g"s dusk vghkuh

s"ch, rchbu accck" _ a"bxg nesa uhac

ao"' u"vut neuo vnesa duphw skg,hs"'

ugs acu h,dkv nesa vg,hs unao hjzur

khruakho _ nuci dusk vzfu, sftu"t

nhartk kva,,; cdupu ucnnubu501)ufk

vnrcv vrh zv naucj( ccbhh, "ch, rchbu

accck"' fvfbv khrhs, uv,dku, nesa

vg,hs ,hf; unhs nna/

uvzni drnt _ cab, vmsh"e _ fnusda

c,vkho nznur msh"e601)vahhl kabv zu701(

av,jk,u "vw ngui t,v vhh, kbu csur

usur"' aeth )do( gk c,h fbxhu, uc,h

nsrau,801' uxhunu uju,nu "uhvh bugo vw

tkehbu gkhbu duw ungav hshbu fubbvu"'

aeth gk vart, vafhbv cnafi

)unesa(901/

uhv"r agus kpbh vdsk, uvrjc, "ch,

rchbu accck"' h,dkv uhrs ni vanho

nesa vg,hs' "nesa tsb-h fubbu hshl"011'

ch, vnesa vakhah uvnauka )afukk do

vnafi uch, rtaui uch, abh111(' ah,dkv

501(g"s ucsudn, ch, vnesa _ a"vfk jhhchi

kcbu, ukxgs cgmni ucnnubo fuw" )rnc"o vkw

chvc"j p"t vh"c(/

601(ktjrh xhuo uju,o nznur p"y: "tar jrpu

gecu, nahjl"'"crul vw kguko tni utni"/

701(g"p vnbvd vneuck nvcga"y kunr

vnznur ,vkho vnfuui knxpr abu,hu )rtv tdru,-

eusa tsnu"r nvurhh"m j"h gw bd(/

801(fb"k vgrv 4/

901(rtv pra"h gv"p/ peush ky' nd/ anhbh y'

fd/ ugus/

011(cakj yu' hz/ urtv pra"h u,uxw xufv nt'

xg"t/ ugus/

111(rtv zj"d rft' t/

zt, ugus:

chvfb"x uchvn"s _ fnu fk gbhi ak esuav

_ thbu batr gk gnsu' tkt' vut ctupi ak

"nvkl" ucnhkt' nzni kzni )gs-nrdg krdg(

bh,ux; cu hu,r' cducv' crujc ucturl' uthi

kv,grc cgbhi zv' kvuxh; tu kabu, fuw' tkt

mrhl kxnul afk nv ahfukho kvuxh; cducv

crujc ucturl' hgav zt, cgk vcbhi' vrch baht

surbu!!

vgrv 601: ktjrh xhuo uju,o
nznur p"y:gecu, nahjl/ xuph nkl

vnahj ukaui nabv vut cgecu, vnahj jumpv

hxdt/ ra"h/

vgrv 701: rtv tdru,-eusa
tsnu"r nvurhh"m j"h gw bd:uehck nrcu

cao rcu nurhbu vcga"y ktnr vephyk ,vkho

vn,tho knxpr abu,hu tjr ,phk, ajrh,/

vgrv 901: pra"h gv"p: fubbvu/

fubi tu,u/ uabh pgnho ungav hshbu fubbvu tw gk

nktf, vnafi achrfi khartk uv,pkk a,arv

afhbv cngav hshvo cnafi utj, a,vt crfv

cngav hshvo/

peush ky' nd: uhcrl tu,o nav/ tnr

kvo h"r a,arv afhbv cngav hshfo/ uhvh

bugo vw tkehbu gkhbu uduw/

vgrv 011: pra"h u,uxw xufv
nt' xg"t: rtv phgbuj kvgrv 82/

vgrv 111: rtv zj"d rft' t: ugs fgi

cbhhbt esntv sec"v kt vuv cgknt ukznbt

st,h f,hc ),vkho enu( cubv hruako vw thvu

ukt tjrt ucbhhbt st tbi njfti ukt cbhhbt

scr ba skh, chv ehunt fkk/ ch, rtaui uch,

abh hjh, kui eusat crhl vut fjst nkghkt

ch, rtaui ct,fxht uch, abh ct,dkht vvut

ch, kvuh ct,dkht st,erh ch, abh sh,jzh kfk

gknt tunbu,t sec"v jsuv akho urgu,t

skct cfk ehunt/ vvut ch, rtaui ct,fxht

tx,ke kghkt gk dcuh svvut st,dkhht ufk

gknt hjnui gbbh her sxjri gk dch svvut

st,dkhht ucdu sthbui gbbhi vuh ch, rtaui

cgucst ynhrt sxkhe gs ruo her anhht

ucbhhbt st tbi njfti/



 33 תשורה מפאנל לאורחי המלך - תשרי ה'תשע"ב

,jhkv c"ch, rchbu accck"' ado vut

"ch, nauka"' ch, vfbx, ),pkv(' ch,

vnsra ),urv(' uch, ngaho yucho )dnhku,

jxsho(' unao hjzur khruakho' chjs go fk

c,h fbxhu, uc,h nsrau, acfk vguko

ahecgu ctr. hartk uchruakho' njucr

knesa' uchjs go fk cb"h acfk emuh

,ck' fn"a62
"uvchtu,ho tk vr esah

uanj,ho cch, ,pk,h / / fh ch,h ch,

,pkv hert kfk vgnho"211' "bfui hvhw vr

ch, vw crta vvrho ubat ndcgu, ubvru

tkhu fk vduho211uvkfu gnho rcho211utnru

kfu ubgkv tk vr vw tk ch, tkeh hgec

uhurbu nsrfhu ubkfv cturju,hu fh nmhui

,mt ,urv uscr vw nhruakho"311' ",urv

jsav nt,h ,mt"411' ,hf; unhs nna/ 

)nahju, a"p bj ,an"zQ

a"p phbjx uf"j xhui ,ba"t/ ugus(

211(unghi zv do cxu; zni vdku, _ a"ch,

rchbu accck""hert )do( kfk vgnho"' g"h

vva,sku, cvpm, vkhnus uvehuo snmuu, abmyuu

cbh bj' fpx"s vrnc"o cvkw nkfho xp"j/

311(haghw c' c-d/

411(ao bt' s/ uhe"r ph"d' d/

vgrv 211: fpx"s vrnc"o cvkw
nkfho xp"j: ufi muv nav rchbu nph

vdcurv kfu; t, fk cth vguko keck nmu,

abmyuu cbh bj/ ufk nh akt heck hvrd/ uvneck

tu,o vut vbert dr ,uac cfk neuo umrhl

keck gkhu cpbh akuav jcrho/

vgrv 411: uhe"r ph"d' d: fhms vo

bajyho cvnu, bu,. kkuh,i cerbhu ueurgu

ukuh,i bu,. kcvnu, cxbphrhu ubujru ujfnho

tunrho ]ctu,v agv/ kvec"v[ zu ajhyv farv

vht ukt fl ,bhbi vfk aujyhi ucfk aujyhi

ukguko aujyhi ju. nndk emhr uvndrv uvabho

npbh avi jubehi tnr rch tchi cr fvbt tnr

vesua crul vut )haghv bt' s( w,urv jsav

nt,h ,mtw jsua ,urv nt,h ,mt/



פון  גילוי  דעם  זיין  וועט  ערשטן  אלעם  צום  אז  אויס  פירט  און  מאנט  דורנו  "נשיא 
'מקדש א-ד-נ-י כוננו ידיך' דא, אין דעם ארט ...", [=נשיא דורנו תובע ואכן פועל שלכל 
לראש יהיה הגילוי של בית המקדש כאן...] משפט זה שנשמע כרעם במרכזה של השיחה 
שחתמה יובל שנים ליום בוא 'איש וביתו' לחצי כדור התחתון (כ"ח סיון ה'תנש"א), היתה 
אשר  שבבבל'  רבינו  בית  'קונטרס  של  בהיכלא,  נקודה  היסוד,  לנקודת  שנה  חצי  כעבור 
הופיע ביום בו 'מזלו גובר' של מייסד תומכי תמימים, הנשיא החמישי לבית חב"ד – ועורר 

התרגשות והתפעמות בכל תלמידיו ותלמידי תלמידיו.

אפילו מוח קערמנטשו'קי בראשנו, ולב נעוול'י נרגש בלבבנו, ופינו ממלל כיושבי 
נשיא  כאשר  האלוקי  הגילוי  על  ולהתבטא  לחוש  להשיג,  מספיקים  אנו  אין  ניקולייב 
חב"ד הוא בכבודו ובעצמו מגלה ומלמד על ענינו וזהותו של המאור עצמו. ומשום שאין 

ביכולתנו לבטא את הלכי רוחנו ניתנה פה לדברים שנשמעו באותה תקופה היסטורית: 

כך נכתב בשבועון 'בית חיינו'1:

"יום שני, כ' מרחשון, היום זכינו ויצאו לאור שני קונטרסים מוגהים מכ"ק אדמו"ר 
שמחה  עוררה  זה  קונטרס  ופרסום  הגהת   .  . שבבבל'  רבינו  בית  'קונטרס  והם:  שליט"א 
חוצה"  מעיינותיך  ב"יפוצו  מיוחד  שלב  היותו  בשל  ואנ"ש,  התמימים  קהל  בלב  מיוחדת 
לקראת התגלות המשיח. הקונטרס דן בהרחבה בענין 'בית רבינו שבבבל' (מגילה כט ע"א) 
הנקרא "שני לבית המקדש" והולך ומגלה חידושים נפלאים אודות הקשר של "בית רבינו" 

עם בית המקדש השלישי שיבנה במהרה.

שיחה זו מהוה אולי 'פשט' חדש ב"מעיינותיך" – לא רק במובן "המעיינות שלך" 
אלא "מעיינותיך" – הסוג המיוחד במעינות החסידות העוסק במקור המעין בגלוי – ועל 

דרך הביאור "לך לך .. אראך" – 'אראה ואגלה אותך בעצמך'".

מפליאות  תשובות  כסדרן  תמידין  לקבל  נ"א-נ"ב  בשנות  פלא  באורח  שזכה  שבועון  1) גליון 112. 
של רבינו ועידודים בנוסח: 'כל המרבה לפרט הרי זה משובח'; 'גרם וגורם נחת רוח'. וימים רבים נראה מונח 
בתוך סידורו הק'! וראה זה פלא באותו יום בו יצא הקונטרס – כ' מרחשון נסע הרבי לאוהל כאשר בידו הק': 
קונטרס 'בית רבינו' יחד עם שבועון 'בית חיינו' (גליון 111)!! (תמונה מכך נדפסה שם בגליון 114 עמ' 16).

מקדש (מעט) - ממש!
ממלל  ופינו  בלבבנו,  נרגש  נעוול'י  ולב  בראשנו,  קערמנטשו'קי  מוח  'אפילו 
כיושבי ניקולייב אין אנו מספיקים להשיג, לחוש ולהתבטא על הגילוי האלוקי 
ה'מוגה'  את  המקיפה  ומרתקת  מפליאה  עיונית  רשימה  בקונטרס'...   הנפלא 
הגלות... בחושך  עצמית  'הזזה'  ופעל  תשנ"ב'  'שיחות  סגנון  את  שפתח  הראשון 

 במלואת 20 שנה לצאתו לאור עולם של 'קונטרס בית רבינו שבבבל'

׀ מאת הרה"ח שמעון שי' ויצהנדלר
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תקופה  באותה  ביאר  זה  רעיון 
ר'  הגה"ח  הנודע  המשכיל  החסיד 

זעליג ע"ה פלדמן בדברים הבאים:

הבעש"ט  באגרת  המעיין 
כהכנה  מעיינותיך'  'יפוצו  על  הנודעת 
כי  יגלה   – מר'  ל'קאתי  והכשרה 
לא  עתה  שעד  הוספה  שם  קיימת 
מר?  קאתי  "אימתי  והיא  בה  עסקו 
ויתגלה  חוצה  מעיינותיך  לכשיפוצו 
הפצת  רק  לא  כלומר  בעולם".  טבעך 
החסידות  תורת   – הבעש"ט  תורת 
('מעיינותיך'), אלא גם 'טבעך' שיכירו 
את מהותו של הבעש"ט, שיידעו שיש 
רבי בעולם. ויש לומר כי זו היא ההכנה 
גם  אשר  המשיח  לימות  המושלמת 
בה קיימים שני רובדים: יש את ימות 
המשיח והגאולה ויש את מלך המשיח. 
יפוצו מעיינותיך חוצה – היינו לימוד 
אלוקות  לגילוי  הכנה  זו   – החסידות 
בעולם'  טבעך  ו'יכירו  המשיח  בימות 
– מהותו של 'רבי' – זו ההכנה למלך 
מציאותו  עצם  אשר  עצמו!  המשיח 
הבטל  הגשמי  הזה  בעולם  ודם  כבשר 
אלקות  גילוי  זהו  לאלקות  בתכלית 

בדרגא נעלית2.

של  ב'ענינה  הנודע  מהעיסוק 
('יחידה  החסידות  מורה  של  בענינו  לעסוק  עברנו  שבתורה),  ('יחידה'  החסידות'  תורת 
הכללית' – קונטרסנו הערות 53, 72) ובד' אמותיו (בהם מתפשטת ומתגלה היחידה של 
שמותיו.  ולימוד  לעיון  עברנו  הנשיא,  בתורת  מעיון  ס"ו).  תשל"ט  כסלו  י"ד   – נשמתו 
הבית,  באי  על  החיות  וההארת  הפעולה  את  המדגיש  חיינו'3  'בית  ההיסטורי  ומהתואר 

 פרפראות בית רבינו 

'ודו"ק' – סימן גאולה

המפורסמת:   92 הערה  על  רמז  והנה 
'פרצת'  בגימטריא  משיח'  ש'בית  "להעיר, 
הנזכר  "ודו"ק"  הביטוי  ודו"ק".   .(770)
ברם  הרבי.  בתורת  ביותר  נדיר  בהערה 
והולך  סובב  אשר  הקונטרס  כי  מסתבר 
(כפי  שם  בגמרא  המהרש"א  דברי  על 
שהסברנו כבר) יונק גם מסגנון המהרש"א 

אשר ה"ודו"ק" נחשב לאחד ממאפייניו:

קשר  גם  שיש  מסתבר  פלא.  זה  וראה 
לעניני  'ודו"ק'  המילה  עצם  בין  פנימי 
נכתב  כך  'דקים'):  בענינים  (ובפרט  משיח 

ב'שארית ישראל' לווילדניקע'ר:

שלכן  המהרש"א  על  רמז  בדרך  "אמר 
ליישב  "ויש  א)  בספרו:  ענינים  ג'  עשה 
בדוחק", ב) "ודו"ק", ג) "וק"ל" – לרמז כי 
'ויש ליישב בדוחק' הוא בזמן הגלות כנ"ל, 
'ודו"ק' 'וק"ל' – הוא לימות המשיח אי"ה 
בחינת  הוא  היטב  הדק  לשון  הוא  דוק  כי 
הוא.."  נקודה  בבחינת  אלוקותו  דקות 
אוברלנדר)  (מהדורת  ישראל'  ('שארית 

עמ' מד).

ובהזדמנויות  הרחבה)  ביתר  ועיי"ש  שם  במוסף  (עמ' 25  מאות  החמש  גליון  חב"ד'  'כפר  2) עפ"י 
המשיח'  'ימות  בין  ההבדל  על  ועוד).  תשנ"ב  בחגה"ס  ב-770  העולמי  צא"ח  תשנ"ב (כינוס  בשנת  נוספות 

ל'מלך המשיח' ראה גם הדרן על הרמב"ם תשמ"ו סי"ב. 

3) התואר שגור אצל חסידים מאז (ויש שציינו לבבא קמא ק, א: "והודעת להם – זה בית חייהם" 
וברש"י שם). גם אצל רבינו הוא מצוי (ראה אג"ק ח"ב עמ' שנב – "בית חיינו שליט"א", ח"ג עמ' שפד). 



"מקדש בבבל" - 20 שנה לקונטרס בית רבינו שבבבל36 

רבינו  מהתואר  ועיקר:  ועוד  עצמו.  הנשיא  הבית,  יושב  את  המדגיש  רבינו'  'בית  לתואר 
ונשיאנו המבטאים את העבודה והשייכות לעם לתואר: משיח צדקנו המגדיר אותו עצמו 
בגדר מהותי ועצמי (ראה הדרן תשמ"ו הערה 37 ובשוה"ג). ומהתואר בית הכנסת ובית 
המדרש אשר אף הם מלמדים על הפעולות הנעשות בהם, לתואר המקודש ונישא בפי כל 

עם ישראל: בית המקדש!

עם מלאות עשרים שנה, ליציאתו לאור עולם, מוגשת בזה רשימה עיונית נרחבת 
עצמית  'הזזה'  ופעל  תשנ"ב'  'שיחות  סגנון  את  שפתח  הראשון  ה'מוגה'  את  המקיפה 

בחושך הגלות.

  הענין 'מתממש'...
אינו  המדובר  הנושא  כי  ולגלות  להבהיר,  להדגיש,  הבאה  שימוש  מילת  "ממש" – 
'לשון הבאי', דוגמא או מליצה אלא – כמשמעו, במלוא מובנו. לאידך – ובד בבד – 'ממש' 
שניתן  'ממשיים'  ומונחים  במובנים  להתבטא  וצריך  שייך  המדובר  הענין  כי  לבטא  בא 
למששם בחוש המישוש. וכאשר חוברים שתי משמעויות אלו ל'ממש' – באה המשמעות 
השלישית והעיקרית: 'ממש' מורה כי הענין 'מתממש' מתבצע ומגיע לייעודו – 'בפועל 

ממש'. 

שלוש משמעויות אלו הם הדרך הישרה (ארוכה אך – 'קצרה') דרכה עובר כל רעיון 
מראשיתו ועד ליישומו. בתחילה הוא מופשט, נתפס כמליצה כהברקה, ואז הוא מתגבש 
והופך ל'משנה סדורה' המורה ומדריכה כיצד להביא את הרעיון לידי מימוש בחיי היום יום 
וכאשר מבצעים אותו בפועל בא הרעיון לתכליתו ו'מתממש'. מופשט מדי? הנה דוגמא 

בודדת מראשית החסידות:

בכתובים כבר נאמר 'חלק אלוקה ממעל'. היה זה ביטוי שנתפס כמליצה תורנית על 
גדלות האדם – ומי שניסה לומר אחרת נענש!4 – באו קדמוני הקבלה והוסיפו: 'ממש'. 
אכן יש בחלק זה 'ניצוץ' ו'חלק' מהאלוקה עצמו – בא אדה"ז חידד והגדיר: מחד האלקות 
הזו היא 'ממש' כפי שהיא למעלה מעלה ולאידך אלקות זו ניתן למששה בחושי המישוש, 
היא מתבטאת בגשמיות. באה כל תורת החסידות ו'מימשה' רעיון זה לתורת חיי היום-יום 

בהנהגות והדרכות שכולם נקודתם אחת: להמשיך את השכינה למטה בארץ.

מעניין הביטוי שחזר על עצמו ברציפות בשבתות יתרו-משפטים תשנ"ב: "בית חיינו שבבבל" ובש"פ יתרו 
המשיך: "הנקרא בשם "בית חיינו" – דכאו"א הנמצאים כאן, ועד לבית חיינו דכל בני ישראל שבדור, כולל 
גם אלה הנמצאים בכל קצווי תבל שחיותם נמשכת מבית חיינו שבבבל" (מופיע ב'בלתי מוגה' ועד"ז במוגה 
שבבבל'  רבינו  'בית  בביטוי  השתמש  תשנ"ב  טבת  ז'  ויגש  ש"פ  ולמחרתו  טבת  בה'  לענין:  ומענין  ועיי"ש) 

(עיין ב'שיחות קודש תשנ"ב'). 

4) ראה 'נשמת שבתי הלוי' הנסמן בלקו"ש חל"א עמ' 133 הערה 11 והוא תשובה על תגובות קשות 
שהגיעו אל המחבר בעקבות ספרו 'שפע טל' בו התגלה לראשונה כי 'חלק אלוקה ממעל' אכן 'ממש'. ואכ"מ 

כלל.
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ודוגמא זו חוזרת על עצמה 
וזאת  החסידות  מחידושי  בהרבה 
הורדת  תהליך  שזהו  משום 
לדור  מדור  למטה  האלקות 
(כמבואר באחש"פ תש"ל). 'הכל 
יפה  עשה  'הכל  אך  מסיני'  ניתן 
'לממש'  הזמן  הגיע  לא  בעתו' – 
הראשון  בשלב  זה  אם  אותו, 
הסברת  בעצם   – המימוש  של 
הדבר באופן שהלומד יבין כי לא 
בהגדרות  אלא  במליצות  מדובר 
כך',  'ממש   – ויסודיות  חדות 
הווי  והשלישי.  השני  בשלב  או 
אומר: החסידות לא חידשה אלא 

'מימשה'5.

החסידות  שעשתה  ומה 
ועושה  עשה  הנגלית  לתורה 
לחסידות.  שליט"א  הרבי 
בחסידות  שנתבארו  מושגים 
הרעיוני- בתחום  נשארו  ועדיין 
העביר   – מליצי  ואפילו  רוחני 
ועד  וממשי  מגובש  לרעיון  הרבי 
הפך  וכך  בגשמיות,  למימושו 
בכל  נרדף  לשם  'ממש'  הביטוי 

 פרפראות בית רבינו 

תבנית בית רבינו שבבבל המקורי

רבינו  ל'בית  קונטרסנו  שמעניק  המרכזיות 
התייחסו  כיצד   – מסקרן  המקורי  שבבבל' 
למקום זה בתקופתו? עיון בכמה מקורות בנידון 
הוא  הגאונים  בכתבי  התשובה.  את  אולי  ייתן 
התפילה  למנהגי  בקשר  פעמים  כמה  מוזכר 

שנהגו בו:

לומר  שלא  שבבבל  רבינו  בבית  המנהג  "וכן 
שומר עמו ישראל לעד.." (טור או"ח סימן רסז), 
שבת..  במוצאי  פניו  על  לנפול  לאדם  "מותר 
(תשובות  שבבבל"  רבינו  בבית  מנהג..  שכך 
אין  שבבבל  רבינו  "ובבית  קצו),  סי'  הגאונים 
גאון  עמרם  רב  (סדור  לדוד.."  תהלה  אומרים 

סדר שני וחמישי) ועוד1. 

בו  התעניינה  ההיסטורית  הספרות  גם 
שתועדו  כפי  ומראהו,  למיקומו  פרטים  ואספה 
מתוך  ציטוט  להלן  וירושלמי(!)2.  בבלי  בש"ס 
ומחקרים  דיונים  לאור  הדורות'  'אבות  הספר 
בכמה  להתפלפל  אולי  יש  כי  (ואציין  בנידון 

ממסקנותיהם אך אכ"מ):

שבבבל  ל'סורא'  עבר  שרב  בתקופה  מדובר 
כך  על  והקפיד  מחדש  סורא  את  בנה  "הוא   –
העיר,  בניני  מכל  גבוה  יהיה  הכנסת  בית  שבנין 
כי אמר: כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת, 
שהיה  מדרשו  בית  א).  יא,  (שבת  חרבה  לסוף 
בנין נהדר, עמד במקום גבוה. ולכן נאמר, ביחוד 
פ"ו  (ברכות  רב  לבית  עלו  הירושלמי:  בתלמוד 
אכסדרה  היתה  מדרשו  בית  לפני  ועוד).  ה"ו 
ידה  ועל  רב",  דבי  "אכסדרה  שנקרא  (מסדרון) 
בקיטון  רב".  בית  של  שנקרא "קיטון  קטן,  חדר 
דרך  מתבונן  היה  ורב  תורה,  בנו  את  לימדו  הזה 
למהלך  הקיטון,  אל  מביתו  פתוח  שהיה  החלון, 

ומובנים  מיוסדים  5) הדברים 
מתוך: אגרת כ"ק אדמו"ר הריי"צ (אג"ק 
רבות  המבוארת  ואילך)  תא  עמ'  ח"ד 
("סה"מ  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  בכתבי 
חט"ז  לקו"ש  שלט,  ע'  ח"א  מלוקט 
תשמ"ח  סה"ש   ,444 ע'  חכ"ה   ,542 ע' 
ע'  ח"ב   ,62 ע'  ח"א  תשמ"ט   ,340 ע' 
 ,380 ע'   ,9-8 ע'  ח"א  תש"נ   ,9-658
מערכת  הערת  ע' 758" –  ח"ב  תנש"א 
לתניא)  בביאורים  החסידים  אוצר 
של  עטו  פרי  'ממש'  חסידים:  ומאמרי 
י'  (כפ"ח  בלוי  שי'  טוביה  ר'  הגה"ח 
ב'ממש,  במיוחד  ועיין  תשמ"ג),  שבט 
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ונשיאו.  השביעי  לדור  הקשור 
נלאה  לא  היריעה  קוצר  ומפני 
שהזמן  בענין  ונתמקד  בדוגמאות 

גרמא: 'להבין ענין הגלות': 

בהגדרת  היסודות  יסוד 
היא  החסידות  לאור  הגלות 
חלק  היא  הגלות  כי  התפיסה 
בבריאת  שראשו  אחד  מתהליך 
ב'ימות  ותכליתו  וסיומו  העולם 
כך  המתים',  ותחיית  המשיח 
נקודת  מהווה  למעשה  שהגלות 
לפניה  שאירע  מה  כל  בין  חיבור 
המסתתר  הרעיון  לאחריה.  והבא 
משפט  הוא  זו  תפיסה  מאחורי 
לפיו  (לו-לז)  קדישא  בתניא  יסוד 
אור  'גילוי  שהיא  הבריאה  תכלית 
הזה  בעולם  הוא  ברוך  סוף  אין 
רק  בשלימות  תתבצע  הגשמי' 
המתים'  ותחיית  המשיח  ב'ימות 
ותלויים  נוצרים  כולם  כל  שהם 
זמן  משך  כל  ועבודתינו  ב'מעשינו 
נגזרו  אלו  דברים  מתוך  הגלות'. 
'ננס  על  החסידיים  הרעיונות  כל 
תרס"ו),  (המשך  ענק'  גבי  על 
ד"ה  (מאמרים  וצמיחה'  'זריעה 
'עיבור  יעקב),  ישרש  הבאים 
משיח'  חבלי  ענין  ('להבין  ולידה' 
– לאדמהאמ"צ) וראש לכל 'ירידה 

צורך עליה'.

העבר  נאמר:  זאת  נסכם  אם 
 – ההוה  העולם;  בריאת  מאז   –

גן  היה  לו  ומסביב  הבית  יד  על  בנו.  לימודי 
מרווח, שנקרא "גינתא דבי רב" (קידושין לט, 
ותלמידיו  ערוגות-ערוגות  זרוע  היה  הגן  א). 
הרבים, אלה שלא היו דרים ועובדים בבקעות 
. . היו עובדים עבודה חקלאית בגן הגדול הזה 
היה  פדת,  בן  אלעזר  ר'  רב,  של  תלמידו   .  .
קורא לבית מדרשו, "בית רבינו שבבבל", בשם 

"מקדש מעט" (בית-מקדש בזעיר אנפין)"3.

מההיסטוריה  ללמוד  שניתן  נוספת  נקודה 
 50  ,15 להערות  הקשור  בכל  היא  רב  של 
בקונטרס: תחילה מוזכר כי דעת רב שהשכינה 
ב'הוצל' ושמואל אומר ב'שף ויתיב בנהרדעא', 
התפלל  שמואל]  עם  [יחד  רב  כי  נזכר  אח"כ 
נזכר  בפנים  ובקונטרס  בנהרדעא'  ויתיב  ב'שף 
בתולדות  עיון  (בסורא).  שבבבל'  רבינו  'בית 
רב  התגורר  בתחילה  בנידון:  אור  ישפוך  רב 
נהג  כנראה  אז  בנהרדעא,  שמואל  עם  יחד 
התגורר  כך  אחר  ויתיב',  ב'שף  להתפלל 
'רב  נאמר:  כך  ועל  בהוצל  מסויימת  תקופה 
השתקע  ולבסוף  דהוצל',  בכינשתא  אמר 
בסורא ושם בנה את 'בית רבינו שבבבל'. הפוך 

בה והפוך בה דכולא בה!

1) את ה'בקיאות' בספרות הגאונים שאבתי מלחיצת 
עלה  שם  אילן...  בר  של  השו"ת'  'פרוייקט  על  כפתור 
המונח 'בית רבינו שבבבל' 29 פעמים בספרות ההלכתית. 
מקום  תפס  שבבבל'  רבינו  'בית  כי  מכך  למדים  אנו  ואגב 
מרכזי בחיי גלות בבל גם לאחר הסתלקות 'רבינו שבבבל'.

המקודש  ליחס  וה'מקור'  ה'השראה'  גם  מכאן   (2
רבינו  'בית  של  מבואיו  וכל  צורתו  כלפי  חסידים  של 
שבבבל' שבדורנו – ראה לדוגמא רשימותיו של 'אברהם 

יעקובסון' ב'בית משיח' [נדפס בקובץ "צורת הבית"].

3) מתיאור כוללני זה ניתן אולי להסיק ש'בית רבינו' 
ולאור  רב,  של  הפרטי  כביתו  גם  אך  מדרש,  כבית  שימש 

רלוי"צ זאת יומתק המבואר בהתחלת סעיף ה' והערה 39. המשפיע  מהרה"ת  פשטליך'  בלי 
ושם   285 גליון  משיח  (בית  גינזבורג  שי' 
המשפיעים"  וגדולי  החסידים  גדולי  "מפי 

[ביניהם הרש"ח ע"ה קסלמן]).
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הגלות הנוכחית; והעתיד – הגאולה, הינם רצף אחד הקשור וכרוך זה בזה על ידי העבודה 
בגלות.

והנה 'בא השביעי' והמשיך להתוות את הדברים 
בתוכה  אוצרת  הגלות  אם  הפשוטה.  כמשמעותם   –
וההארה  השפע  שכל  מובן  כה  עד  שנעשה  מה  כל  את 
ח"ו,  התבטל  לא  הגלות  לרגע  עד  שהיתה  האלוקית 
גם  וכך  בגלות.  גם  ופועל  המשפיע  זה  הוא  להיפך 
בקשר לעתיד: "מאחר שהגילויים ועניני הגאולה באים 
ע"י "מעשינו ועבודתינו כל משך זמן הגלות", הרי מובן 
שהגילויים והענינים הם מן המוכן, הם "נמצאים" בתוך 
בחידושים  לבנות'  ע"מ  ('חורבן  ועבודתינו"  מעשינו 
ועוד:  זאת  יד6).  שיחה  ח"ב  ביהב"ח  בהל'  וביאורים 
היות והגאולה תלויה במעשינו ועבודתינו בגלות מובן 
כי מי שפועל יותר במעשינו ועבודתינו הוא זה שמקבל 
מהותי  חלק  "נמצא"  ועבודתו  ובמעשיו  יותר,  'שכר' 
ומרכזי יותר מהגאולה (ראה הדרן על הרמב"ם תשמ"ז 

בסיומו). 

ונמצאים  מתרכזים  שבגלות,  ועבודתינו'  ה'מעשינו  בתוך  כלומר  בהווה,  כן:  אם 
בעתיד  שיהיו  אלו  וגם  השני,  הבית  חורבן  לפני  כלומר  בעבר,  שהיו  האלוקיות  ההארות 
אותם  תגלה  גילוי,  מלשון  והגאולה,  ונסתר7  נעלם  הדבר  שכמובן  אלא  בגאולה,  היינו 

בפועל ממש ובגשמיות.

ועתה ננסה לסכם ולתרגם את כל האמור במונחים מוחשים וממשיים8:

6) ושם נסמן להדרן על מסכת מכות הידוע (לקו"ש חי"ט) בענין 'העתיד מכריע את ההווה', ומשם 
נלקח הניסוח והמבנה שנעשה במאמרנו על 'עבר הווה ועתיד' (ברם שם הנקודה שונה).

גופא  בהגלות  הם  רואים  ובהירות  מאירות  עינים  להם  שיש  ישראל  ונשיאי  צדיקים  7) "אבל 
(..במעשינו ועבודתינו) את ענין הגאולה שבזה" (חידושים וביאורים בהל' ביהב"ח שם).

8) ונוסיף הבהרה, למחבבי העיון, בכל המבואר בפנים: 

כשם שהגלות מקיפה (וחודרת) את כל המציאות – 'עולם', 'שנה', 'נפש' – יש את 'מקום הגלות', 
יש את 'זמן הגלות' ויש את ה'נפש' של ישראל בגלותא. כך גם בשורת הגאולה של נ"א-נ"ב מקיפה את כל 
המציאות ומלמדת כיצד 'זמן הגלות' מתחבר עם 'זמן הגאולה' (עיין גם ב'התקופה והגאולה' שער ג', וחשוב 
היה לציין לשיחת ש"פ צו תש"נ בעומק נפלא), וכך גם ה'נפש' הנמצאת בגלות נגאלת. ועד"ז 'מקום הגלות' 
בבשורת  נוסף  פרט  אלא  אינו  לכאורה  ב'מקום'  העוסק  קונטרסנו  וא"כ  גאולה'.  ל'מקום  ונהפך  מתאחד 
הגאולה. אולם, עיון פנימי בכו"כ שיחות נותן רושם כי הרבי מעניק מרכזיות דוקא להפיכת 'מקום הגלות' 
ל'מקום הגאולה' (ועד שההכרזה על "הגיע זמן גאולתכם" באה דווקא מ'מקום הגלות' כפי שהוא מקום של 
גאולה 'מקום המקדש גופיה דלעתיד'). והסיבה: ראה לקו"ש ח"ל עמ' 251-2 ובהערה; סה"ש תשמ"ט ח"ב 

עמ' 554, ובלשון צחה וברורה: 'מכתב כללי' כ"ה אלול תש"נ. כהנ"ל – בדרך אפשר.

קונטרס "בית רבינו שבבבל"
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העתיד  ב)  השני.  במקדש  שהיתה  השכינה  התגלות  הוא:  ישראל  עם  של  העבר  א) 
בבית  שיתממש  הגשמי'  הזה  בעולם  הוא  ברוך  סוף  אין  אור  'גילוי  הוא:  ישראל  עם  של 
מקדש השלישי שיאחד אלקות ועולם בתכלית. ג) ההווה היא הגלות שבמונחים ממשיים 
('גיאוגרפיים') היא מתבטאת בהימצאות עם ישראל בחוץ לארץ. ד) מעשינו ועבודתינו 
בהקשר זה היא העבודה לעשות מחוץ-לארץ (מקום הגלות) ארץ ישראל (מקום הגאולה) 
וקיום  תורה  ללימוד  מקום  קביעת  ע"י  זאת?  עושים  וכיצד  כולו.  העולם  את  לזכך  ובכך 

מצוות – כלומר: בתי כנסת ובתי מדרש.

ואם כן: כבר במקום הגלות, בחוץ לארץ, נמצא העבר: 'בית המקדש השני'. והעתיד: 
'בית המקדש השלישי'. והיכן בחוץ לארץ? – בתוך 'מעשינו ועבודתינו' במקום בו עושים 

מחוץ לארץ ארץ ישראל. אלא כמובן ב'זעיר אנפין' – 'מקדש [שני ושלישי] מעט'.

אלא שכאן באה נקודה נוספת. כשם שיש את ה'פעולה' – כלומר, מעשינו ועבודתינו 
– אשר בה נמצא ה'נפעל' – בית המקדש, הרי מובן שיש גם את ה'פועל' של ה'מעשינו 
ועבודתינו' וזהו הנשיא שבכל דור. וא"כ בו 'נמצא' כבר עתה גם ה'גואל' שבדור. ובמילים 
את  ה'פועל'  והוא  והיות  משיח').  'בחזקת  של  (באופן  שבדור'  'המשיח  הוא  'ממשיות': 

ה'מעשינו ועבודתינו' מובן שה'נפעל' – המקדש – שייך אליו בעיקר ועל ידו לכולם.

זו תמצית תורת 'בית רבינו שבבבל' שהופיע בתקופה בה ביקש הרבי 'לפתוח את 
העינים' ולראות בתוך הגולה את הגאולה!9 אלא ששם הגיע גם השלב השלישי ב'ממש', 
זה ה'מממש' ומראה באצבעו ואומר: חוץ לארץ היא אמריקה, והמקום הוא: ביתו של כ"ק 
מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיח שבדור, ששמו 'יוסף יצחק' ומספר ושם ביתו: 770 – 

בגימטריא: 'בית משיח'.

  'כלים דתיקון'
את האורות הנעלים הללו יצק הרבי לתוך מונחים הקרובים לנו מתוך עולם ה'נגלה'! 
בבתי  העוסקת  (כט.)  מגילה  במסכת  סוגיה  סביב  והולך  הסובב  מיוחד  בקונטרס  כאשר 
כנסיות בגלות, נארג לו רעיון מהפכני. סעיף אחר סעיף, מן הקל אל הכבד, תוך שמביא 
לכל ענין מראי מקומות מבוססים היטב, וכאשר מגיע הלומד לשיאו בשלושת הסעיפים 

האחרונים הדברים זורמים ומתקבלים כאילו מאליהם. 

הקונטרס עוסק בתואר 'מקדש מעט' שניתן לבתי כנסת ובתי מדרש והוא מתמקד 
סביב סוגיא במסכת מגילה (דף כט.) בה מופיעות שלוש מיימרות בנידון. הראשונה של 
רשב"י "בכל מקום שגלו שכינה עמהן.. [בבי כנישתא..] ואף כשהן עתידין להגאל שכינה 

היא  הגלות  ופנימיות  תוכן  דהכרת   (2475 עמ'  ('התוועדויות'  תשמ"ה  תמוז  י"ב  בשיחת  9) ראה 
המבטלת את הגלות. דוק ותשכח כי שלושת ההתועדויות (תזריע-מצורע, אחרי-קדושים ואמור תנש"א) 
טמונה  שבה  הגלות  וענין  מעלת  את  לבאר  כולם  עסקו  נ"א-נ"ב'  'שיחות  המושג  את  הרבי  'פתח'  עמם 

הגאולה.
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עמהן"; השניה של ר"י ור"א – "ואהי 
אלו  אומר  ר"י  מעט  למקדש  להם 
שבבבל  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי 
רש"י)  (רב.  רבינו  בית  זה  אומר  ור"א 
הקפר  ר"א  של  והשלישית  שבבבל"; 
– "עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות 

שבחו"ל שייקבעו בארץ ישראל". 

בפשטות מדהימה, במין נהירות 
את  יחדיו  אורג  הוא  למדנית  וקלילות 
לא  פניהם  שעל  המימרות  שלושת 
מכירים  שאנו  כפי  לזו,  זו  קשורות 
הם  והנה  בש"ס,  'אגדתות'  מריבוי 
ואחידה,  מוגדרת  לסוגיה  הופכות 
ומשלימה  מוסיפה  מימרא  כל  כאשר 
עוסקת  הראשונה  המימרא  לחברתה: 
עם  שמתחבר  כפי  ה'עבר'  בתחום 
את  מגדירה  השניה  המימרא  ההווה, 
עוסקת  השלישית  והמימרא  ההווה 

בעתיד. 

לאורך  העובר  השידרה  חוט 
הראשון  הסעיף  הוא  הקונטרס 
ור"א  ר"י  דברי  כי  הרבי  מחדש  בו 
מעט',  'מקדש  מהו  השניה:  במימרא 

מ"מ  מעט',  'מקדש  התואר  חל  מדרש  ובית  כנסת  בית  כל  שעל  ולמרות  מחלוקת.  אינם 
לכולי עלמא עיקר ושלימות ה'מקדש מעט' – על כל המשתמע ממנו – הוא ב'בית רבינו 
שבבבל', זהו בית מדרש (ובית כנסת) נעלה במיוחד. בד בבד הוא מבהיר ומגדיר את עצם 

המונח 'מקדש מעט': בית שניתן תמורת המקדש אשר היה בירושלים.

לאור  וזאת  הקודם  בסעיף  האמור  את  ולהעמיק  לבסס  ממשיך  הוא  הבא  בסעיף 
'גלות  המושג  בין  מקיש  הרבי  השכינה.  בגלות  העוסקת  שם  בגמרא  הראשונה  המימרא 
השכינה' ל'גלות המקדש' ואומר: כשם שבהתגלות השכינה בגלות קיימים חילוקי דרגות 
היכן היא מתגלית, כך הוא בהתגלות המקדש בגלות ועד למקום 'אחד יחיד ומיוחד' שהוא 
נוספים.  מעט'  'מקדשי  קיימים  ולצידו  השכינה,  'עברה'  לשם  העיקרי',  מעט  'מקדש 
באותה  וישב'  המקדש  'נסע  אליו  המקום  של  משמעותו  מהמפרשים  מביא  (בהערות 

התקופה – "שף ויתיב בנהרדעא"). 

 פרפראות בית רבינו 

לא רק 'ארון' אלא אבן השתיה

אין ספק כי אחד מאבני הקונטרס הוא 
בשעתו  שהתפרסם  חסידי  משפט  אותו 
ב'התמים': 'הבית הכנסת של כ"ק אדמו"ר 
בהערה 74  ואכן  שלנו'  המקדש  הבית  הוא 
שב'התמים'  אלא  האמור,  הקטע  מצוטט 
שיושב  "והחדר  הדברים:  המשך  מופיע 
שלנו  קדשים  הקדשי  הוא  אדמו"ר  כ"ק 
לוחות  בו  אשר  הארון  הוא  אדמו"ר  וכ"ק 
כבר  זה  המשך  שלנו".  יתברך  השם  תורת 
ב-כו').  מצויין  (הוא  אצלנו  מופיע  לא 
חסידים שהתייגעו בדבר ענו ואמרו כי כ"ק 
ברבים  דעתו  גילה  כבר  שליט"א  אדמו"ר 
הדור  "נשיא   – שלנו'  אדמו"ר  'כ"ק  מהו 
הכל", "צדיק יסוד עולם" על דרך  ש"הוא 
מסויים  במקום  שנמצאת   – השתיה  אבן 
בלי  תמיד  וקיימת  הגשמי,  הזה  בעולם 
שינויים (אפילו לא השינוי דגניזה כהארון 
שנגנז וכיו"ב)"!! ודי לחכימאי (וראה: 'בית 

משיח' גליון 289 עמ' 30 ואילך).
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מה  כל  כי  מחדש  השלישי  הסעיף 
שהתבאר עד כה שייך גם למימרא השלישית 
ושייכותם  הכנסיות  בתי  בעתיד  העוסקת  זו 
למקדש העתיד. אף כאן, מחדש הרבי, קיימים 
העיקרי'  מעט  'המקדש  בין  דרגות  הבדלי 
שבבבל'  רבינו  'בית  כאשר  כנסת,  בתי  לשאר 
השלישי  למקדש  ממש  וצמוד  מחובר  יהיה 
(הרבי  ידו.  על  יתחברו  הכנסת  בתי  ושאר 
מימרא  ולפיהם  המהרש"א  דברי  את  מצטט 
משום  בהווה  גם  מתבטאת  ה'עתיד'  בדבר  זו 
שממנה משתמע כי כל בית הכנסת – ובפרט 
גופיה  המקדש  מקום  "הוא   – רבינו  בית 

דלעתיד"). 

כולנה  על  העולה  העיקרי  החידוש  אך 
("יתירה מזו" בלשון הרבי) בא בסעיף הרביעי: 
לאור היסוד שהונח בסעיף השני לפיו המימרא 
הראשונה העוסקת בגלות השכינה זהה לגלות 
בדבר  בהמשך  שם  האמור  גם  הרי  המקדש, 
לגאולת  זהה  הגלות,  מתוך  השכינה  גאולת 
וגילוי המקדש העתידי מתוך וממקום הגלות. 
הוא יתגלה תחילה ב'מקדש מעט העיקרי' – 

'בית רבינו שבבבל' של אותו דור. 

הרמב"ם  בלשון  נרמז  זה  שענין  וי"ל 
במקומו":  מקדש  "בונה  משיח'  שה'בחזקת 
העתיד  מקדש  בנין  (והכנת)  שהתחלת  היינו 
היושב  המשיח  של  במקומו  תחילה  יהיה 

בגלות. 

עתה  העובדות,  בביסוס  כה  עד  עסקנו 
בא הסעיף החמישי ומבאר בעומק ובפנימיות 
רבינו  ה'בית  בין  והפנימי  המהותי  הקשר  את 
שבבבל' לכללות השכינה השורה בו ולגאולה 
זה  בסעיף  בו.  שיתגלה  השלישי  והמקדש 
הוא  זה  בית  של  המעלה  נקודת  כי  מבואר 

 פרפראות בית רבינו 

ַא מפורשע רעק"א

המגוונות  התגובות  מתוך  אחת 
הקונטרס  על  חסידים  שקיבלו 

המפתיע* ראויה להיכתב: 

'דאס איז א מפורשע ר' עקיבא 
אייגר'! הגיב ת"ח ירושלמי שנשבה 
של  הישרה'  ה'לומדות  בקסם 
מנקודות  אחת  וביאר:  השיחה. 
ההיקש  הוא  ב'  בסעיף  היסוד 
רבינו'  'בית  בין  הרבי  שעורך 
ומבאר  ויתיב'  ד'שף  הכנסת  לבית 
שהמעלה בהשראת השכינה באותו 
ד'בית  המעלה  ע"ד  הוא  כנסת  בית 
תורה  מקום   – היותו  מצד  רבינו' 
 .(22 והערה  (ס"ב  הוראה)  (יוצאת 
אלא  חידוש.  דבר  זהו  לכאורה 
מראה-מקום  מבהיר  זה  שחידוש 
המילים  על  בסוגיא.  רעק"א  של 
מציין:  הוא  דשף'  כנשתא  'בבי 
ספ"ד  במלחמות  ברמב"ן  "עיין 
בעלמא'  'ציון  לכאורה  דכתובות". 
גלות  מוזכרת  בו  שגם  למקום 
השיחה  שלאור  אלא  נהרדעא. 
הדברים נפלאים: כאן הניח רעק"א 
ויתיב'  'שף  למעלת  הביאור  את 

מצד היותו מקום תורה!
*) תגובות נוספות ראה בהנדפס בספר 
'שליט"א' עמ' 50 ואילך, וראה 'בית משיח' 
גם  נציין  לענין  [ומענין   .75 עמ'   264 גליון 
לבית משיח גליון 270 – מאמר של הרה"ת 
את  ומבאר  מונה  בו  קראוס  שי'  שמואל 
שגלתה  גלויות'  ה'עשר  בדבר  בס"ו  הנזכר 

ליובאוויטש].



 43 תשורה מפאנל לאורחי המלך - תשרי ה'תשע"ב

מצד יושב הבית: רבינו10. ומבאר את שייכותו לכל עם ישראל מצד היותו 'נשיא' הכולל 
את כולם וממילא בו שורה כללות השכינה – ושייכותו לגאולה – היות 'ומסתבר לומר' 
ש'נשיא הדור הוא גם המשיח שבדור' – והוא זה הפועל ונותן כח לכל עם ישראל לזכך את 
העולם (ע"י בניית בתי כנסת ובתי מדרש) ולהביאם לארץ ישראל, לכן הוא קשור במיוחד 

למקדש העתיד ועל ידו יתחברו כולם.

בדורנו  שבבבל'  רבינו  ל'בית  בנוגע  כהנ"ל  תוכנם "לבאר  הבאים  הסעיפים  שלושת 
זה – ביתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו": 

הסעיף השישי עוסק במיקום הבית בחצי כדור התחתון באמריקא, שם נמצאים כיום 
רוב מנין ובנין של בני ישראל וממילא גם השכינה (והמקדש) גלתה לשם ומתגלית בעיקר 
הגלות  בסיום  נבחר  זה  מקום  שדווקא  הפנימית  הסיבה  ומבאר  הדור.  נשיא  של  בביתו 
ומעיינות  היהדות  הפצת  מתפשטת  ומשם  שבדור'.  'המשיח  הנשיא  של  מושבו  למקום 

החסידות11 (שעי"ז קאתי מר) בכל העולם כולו ודווקא משם יתגלה מקדש העתיד.

 בסעיף השביעי מראה כיצד הקשר של הגאולה לבית רבינו רמוז גם בשמותיו של 
'בית רבינו' – הן בשמו (מספרו) של ה'בית' "770" – שלימות המספר שבע וכן בגימטריא 
פרצת – והן בשמותיו של 'רבינו': 'יוסף יצחק' ומבאר בהרחבה כי בשניהם מתבטא גמר 

ושלימות העבודה בגלות. 

'ביתר  ומוחשי  גלוי  ביטוי  לידי  בא  כה  עד  האמור  כל  כיצד  מבאר  האחרון  והסעיף 
שאת וביתר עוז' בתקופה האחרונה לאחרי יובל שנים, (כמו גם הענין ד'ביתי בית תפילה 
יקרא לכל העמים' הפצת ז' מצוות ב"נ), וכאשר יש צורך לשכלל ולהגדיל בית זה הרי מובן 

'גודל הזכות להשתתף בגופו ובממונו' (כבבית המקדש).

  סגנון ה'ממש'
המפליא בקונטרס הוא סגנונו הנדיר: לאורך שמונת סעיפיו הוא מוביל את הלומד 
הצגת  ללא  ואפילו  דעות  וחילוקי  קושיות  אמינות,  הווא  ללא  מסקנה,  אחרי  למסקנה 

"בתי הכנסיות שבחו"ל יביאום בארץ הקודש ת"ו". כתי"ק כ"ק אד"ש (ימי בראשית עמ' 162).

10) וזה בנוסף לביאור בסעיף א'. שם מדבר ש'רבינו' הוא על שם שמלמד תורה לתלמידים (וממילא 
בית רבינו בעיקר הוא בית מדרש שלו) וכאן ממשיך ד'רבינו' הוא גם נשיא וממילא גם משיח.

תורה  מלמד  שב'רבינו'  הא'  הענין  את  גם  יש  דבכך  הדרוש,  בדרך  עכ"פ  לומר,  יש  11) ואולי 
לתלמידים.
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ביאורים שונים בעניין אחד – הכל ב'אור ישר'. הוא ממוקד ביותר ואינו מתפרס כהוא זה 
על פני סוגיות אחרות. אין אפילו הערה אחת שאינה קשורה ישירות ממש לנושא המבואר 
בפנים. והמתמצא בתורת רבינו יודע עד כמה הדבר נדיר. לאור כל המתבאר עד כה נאמר: 

גם הסגנון הוא 'ממשי' הדגש הוא על הסך-הכל והמסקנה התכליתית. 

מאפיין נוסף הוא ההיצמדות המוחלטת לביאורי המהרש"א בחידושי אגדות ואפילו 
סגנונו יונק ממנו במידת מה. המפליא כי למרות שבמקומות אחרים בתורת הרבי, כמו גם 
בתורת החסידות בכלל, מבוארות חלק מהנקודות שבקונטרסנו שלא לאור המהרש"א, הרי 
כאן הכל סובב והולך על דעתו12 בה מושם דגש על הצד החיובי, הגאולתי, של הימצאות 
את  ולממש  לחדד  הוסיף  שקונטרסנו  אלא,  קונטרסנו.  מטרת  זו  והלא  בגלות  השכינה 

הדברים שנכתבו בשעתו בתור 'חידושי אגדות'.

עד  שהיו  החיבורים  "כל  הבעש"ט":  "בשם  שנאמרו  דברים  לצטט  כדאי  ואולי 
וכיון   .  . בעצמה  תורה  הוא  ברוה"ק  שהוא  וכיון  הקודש,  ברוח  היו  בכלל  ועד  המהרש"א 
(מהדורת  לווילדניקע'ר  ישראל'  ('שארית   "  .  . פרד"ס  עפ"י  לפרש  אפשר  תורה  שהוא 

אוברלנדר) עמ' קיז13). 

  המקורות העשירים
אחר".  במקום  ועשירים  אחד  במקום  עניים  תורה  חז"ל: "דברי  לימדונו  חשוב  כלל 
מעבר למשמעות הפשוטה של מאמר זה – אשר עניות ועשירות צריכים להתמזג ביניהם 
כאשר זה משפיע וזה מקבל – יש כאן רעיון עמוק יותר: לפעמים אותו ענין עצמו 'עני' 
בתחום אחד ו'עשיר' ברובד אחר ובעניננו: קונטרסנו אשר בו לכאורה מתומצתת ומבוארת 
תורת הגולה-גאולה בכל הקשור לבית המקדש השלישי – יש בו אכן 'רייכקייט' ['עשירים' 
– בלשון חז"ל] של התבטאויות והגדרות חדות ובהירות. אך ביחד עם זאת עדיין יש בו 
כך:  זאת  נאמר  דברינו  את  פתחנו  עמו  לכיוון  נחזור  אם  הענין.  לשורשי  בחדירה  'עניות' 
יש בקונטרסנו 'רייכקייט' נפלאה של 'ממשיות' ותכליתיות בהצגת הדברים בלשון צחה 

וברורה, אך כדי לרדת לשורשי הרעיון שבדבר נדרש הלומד להגיע ל'מקום אחר'.

בין  הקשר  כי  לי')  'ועשו  ד"ה  מאמרי  גם  וראה  תרומה  אור  (תורה  מבואר  בחסידות  12) לדוגמא: 
ביהמ"ק ל'ד' אמות של הלכה' הוא מחמת שגם במקדש השכנת השכינה היתה בקוה"ק מקום הארון (תורה), 
משא"כ במהרש"א (עליו מבוסס הסעיף הראשון של הקונטרס) מבאר זאת מצד לשכת הגזית. ולאור זאת 
וראה  הערות 12, 22, 27, 31,  והסנהדרין (ראה  הגזית'  ל'לשכת  רבינו'  'בית  בין  בהשוואות  מלא  הקונטרס 
גם הערה 64). גם המושג 'בכל מקום שגלו שכינה עמהן' מובא בד"כ כדוגמא על הירידה בגלות 'מלך אסור 
ברהטים' וכיו"ב (תניא אגה"ק סכ"ה ובמיוחד לקו"ת בהעלותך לה, א ועוד הרבה ועיין שיחת ל"ג בעומר 
כמבואר  בגלות,  בשלימות  מתגלה  שהשכינה  בכך  והייחודי  החיובי  הצד  את  מדגיש  והמהרש"א  תשל"ח), 
בסעיף ב'. – ועייג"כ: סיום "קטע מאחש"פ תש"ל" (נדפס כהוספה להמשך תרס"ו ועוד), התוועדות ל"ג 
מהגלות  השכינה  שיבת  בדבר  בקונטרסנו  ד'  סעיף  לגבי  גם  ועיי"ש   ,41-93 עמ'  (שיחו"ק  תש"מ  בעומר 

ובנושא זה חובה לעיין בלקו"ש ח"ט עמ' 175 ואילך ומובן שאכ"מ).

13) ושם בעמ' מד: "הבעש"ט נבג"מ שיבח את המהרש"א ז"ל עד למאוד בגודל צדקתו, עד שאמר 
שאם היו העולם יודעים מזה היו לוחכים ואוכלים העפר שעל גבי קברו..". 
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כ"ק  לאור "שיחות  הוא  הקונטרס  כי  דבר'  ב'פתח  כבר  צויין  זו  למטרה  גם  כי  יתכן 
אדמו"ר שליט"א בהזדמנויות שונות ומהן: ש"פ נח תשמ"ז ש"פ פנחס וכ"ח סיון תנש"א 
ועוד". הווי אומר: עיין שם ותרווה נחת. אלא שדרוש אכן עיון, כי על פניו נראה כי נלקטו 

מהם רק ביטויים ופרטים קצרים, ולכן נרשה לעצמנו להרחיב מעט בנושא. 

בשלושה יסודות מתייחד קונטרסנו: 

השני  מהמקדש  כחלק  הגאולה –  בתהליך  כנסת  לבתי  מעניק  שהוא  במרכזיות  א) 
וכהכנה ומעין המקדש השלישי.

 פרפראות בית רבינו 

"גאנץ בעלז פירט אזוי"

"נהרא נהרא ופשטיה" הוא מושג מוכר, אך בעיקר כל העיקרים – גאולת כל 
עם ישראל והשכינה – הרי 'כל הנחלים הולכים אל הים' – הכל מתחבר אל אותה 
נקודה, לכן מעניין למצוא את אחת הנקודות של קונטרסנו בדבר הבדלי הדרגות 
שהיא  כפי  (ס"ג)  בירושלים  כשיקבעו  המקדש  לבית  הכנסיות  בתי  בקירבת 
מופיעה גם בחסידות בעלז*, אלא שבקונטרסנו הדברים באים בחכמה בינה ודעת.

כך מתועד בספר 'ביתו נאווה קודש', דברים שאמר האדמו"ר רבי אהרן רוקח 
מבעלז, משמו של ה'שר שלום' מבעלז: 

בית  דרך  ילך  המקדש  לבית  כשילך  המשיח  מלך  כי  זקנו  אביו  בשם  "אמר 
הכנסת של בעלזא ומרן אמר על זה שני פירושים: א) כי יבוא דרך רוסיא** ויעבור 
מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  עתידין  מגילה  בגמרא  איתא  כי  ב)  הכנסת.  בית  דרך 
שבבבל שיקבעו בארץ ישראל וממילא יהיו בירושלים לפני שער המקדש". ושוב 
אמר: "אבי זקני בעת אשר בנה את בית הכנסת בבעלז פתח ואמר: השם יתברך 
יעזור כשמשיח יתגלה יעברו כל בתי כנסיות ייעתקו ממקומם ויקבעו בירושלים, 
תתבטא  ובמה  שבירושלים!  הכנסת  בתי  חשובי  בין  יהיה  הזה  הכנסת  הבית 
חשיבותו? – כשהכהן גדול יכין את צעדו לערוך את ה"עבודה" שבמקדש יעבור 
דרך בית הכנסת – מקדש מעט – שלי! [וא"ת הרי אין עושין קפנדריא? מקדושה 
'תרייסר'  של  מסויים  מספר  ונקב  ציין  אף  זי"ע  מרן   .  . שאני]  יתירה  לקדושה 
בית  סחור  סחור  שיעמדו  כנסיות  בתי  עשר]  שלשה  או  עשר  'תלייסר' [שנים  או 

המקדש שיבנה ב"ב" ('ביתו נאוה קודש' פורים עמ' קצד-קצו).
*) וראה שיחת י"א סיון תש"נ ('התוועדויות' כרך ד' בהוספות) ומשם הכותרת של דברינו. ועיין 

ב'ביתו נאווה קודש' חודש תשרי לגבי נוי סוכה ושינה בסוכה והוא כמנהג חב"ד.

**) יותר מרמז על 'זהות המשיח'!...
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ב) בחשיבות של העבודה בזמן הגלות ומקום הגלות, כאשר לפי העבודה כך הקשר 
והקירבה לגאולה.

ג) מקום הגלות כה נעלה עד שדווקא בו תפתח הגאולה וגילוי המקדש ומשם יעבור 
לירושלים.

שלושה נקודות אלו הם 'ש"פ נח תשמ"ז', 'ש"פ פנחס תנש"א' ו'כ"ח סיון תנש"א'.

נפתח ב"ש"פ פנחס תנש"א": על פני הדברים נראה כי נשאב ממנה המרכזיות בדבר 
העבודה במקום הגלות ועשייתה ל'ארץ ישראל', אך כאשר ננסה לסכם את נקודת תוכנה 

נגלה יתירה מזו:

 – עבורו  הנעשית  בהכנה  כולו  תלוי  ענין  כל  כי  העיקרון  מתבאר  ורוחבה  לאורכה 
ולפי כמות ואיכות ההכנה כך בדיוק תתממש התכלית אותה הכינו. ולכן: להכנה יש תמיד 
המרכזית  הדוגמא  כאשר  להלכה)  (ועד  דוגמאות  כמה  לכך  ומביא  עצמה,  בפני  חשיבות 
היא העבודה של 'מאך דא ארץ ישראל' שהיא ההכנה המוכרחת לגאולה שבה 'עתידה א"י 
שתתפשט בכל הארצות כולם'. ומוסיף שעיקר ענין העבודה ד'מאך דא א"י' הוא ע"י בניית 
בשלימות  זו  עבודה  ידי  על  ודווקא  בא"י.  שייקבעו  שעתידין  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי 
זו  שעבודה  ומכאן  הגאולה  את  ומביאים  לגאולה  מתכוננים  לארץ  בחוץ  מתבצעת  שהיא 

מקבלת חשיבות בפני עצמה14.

לענייננו  בהנוגע  ומתומצתים  השיחה  כל  פני  על  (הפרוסים  בדברים  המתבונן 
בסעיפים ט'-י') יווכח כי רעיון זה הוא רקע ויסוד רעיוני לסעיפים מרכזיים בקונטרסנו – 
בעיקר ס"ג וסיום ס"ה – בהם מתבאר כי המקום בו נעשית ההכנה למקדש הוא 'המקדש 

בעת סיום התשלומים עבור בניין 770 דיבר הרבי על מעלת הבית מצד היותו 'בית כללי' כי 
בו 'הנשמה כללית' (כתי"ק 'ימי בראשית עמ' 160).

ככלות הכל הרי מדובר בחוץ לארץ עם כל המגבלות שלה  14) ובהערה מתייחס לעובדה כי אחרי 
וא"כ מניין אותה חשיבות 'עצמאית' ומציין למאירי הנודע כי כל מקום שתורה ויראת שמים דינו כא"י. כך 
גם מציין לליקוט החשוב אודות 'איסור היציאה מבבל' (לקו"ש חי"ח פרשת מסעי) שם מתבאר ענין הנוגע 

בעקיפין לקונטרסנו במעלת בבל מצד עצמה.
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ההכנה  ולפי  דלעתיד'  גופיה 
המושלמת  הקירבה  היא  כך 
לגאולה ולמקדש ועד שגם לאחר 
חשיבות  יש  מומשה,  שהתוצאה 
ה'מקדש  דווקא  ולכן  להכנה 
העיקרי  המבצע  שהוא   – מעט' 
את 'מאך דא א"י' הוא 'הכי קרוב 
מזו  ויתירה  העתיד',  למקדש 
ככל  העתיד.  מקדש  מתגלה  בו 
אי  התוצאה.  כך  חזקה  שההכנה 
תוך  המתעוררות  שונות  הבנות 
מגיעות  בקונטרסנו  הלימוד  כדי 
לפתרונם המלא עם העיון באותה 

שיחה15.

תנש"א".  סיון  גם "כ"ח  כך 
היסוד  למעשה  היא  זו  שיחה 
בקונטרסנו  עיקריים  לחלקים 
חידוש  וראשונה  בראש   –
הקובע  ד'  סעיף   – החידושים 
יהיה  העתידי  המקדש  גילוי  כי 
ואח"כ  מעט'  ב'מקדש  תחילה 
יעבור למקומו בירושלים, כך גם 
העיסוק במספר הבית והגימטריא 
אדמו"ר  כ"ק  ובעבודת  שלו 
שהדברים  ולמרות  הריי"צ. 
הרי  בקונטרסנו,  במפורט  באים 
 – סיון  בכ"ח  העיון  שדווקא 
מוסיף   – ח'-ט'  בסעיפים  בפרט 
בהבנת  ועמוקה  פנימית  הבנה 

סעיפים ד' וח' בקונטרסנו. 

ועתה נשוב ל'ש"פ נח תשמ"ז'. לכאורה גם לאחר עיון נראה כי משיחה זו נשאבה רק 
נקודה אחת: היסוד כי קיימים הבדלים בין בתי הכנסת ועד לבית כנסת מיוחד ד"כ"ק מו"ח 

 פרפראות בית רבינו 

דף כט במסכת מגילה

הגמרא  מאמר  על  נסוב  הלא  קונטרסנו 
מסופרת  זה  מקום  מראה  על  כט.  דף  במגילה 

האפיזודה הבאה: 

בעיצומה של התוועדות ש"פ שמיני תשי"ב 
הרה"ח  חיינו  בבית  הוותיק  לגבאי  הרבי  פנה   –
להיות  זכיתם  לו:  באומרו  גורדון  ע"ה  יוחנן  ר' 
גבאי בבית הכנסת ובבית המדרש דליובאוויטש 
בניו  עתה  לעת  שנמצא  שאף  שבליובאוויטש 
מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  'עתידין  הרי  יורק, 
ותוך  בגמרא.  כדאיתא  בא"י'  שיקבעו  שבבבל 
כדי הדברים פנה ושאל-בחן את הנוכחים למקור 
אגדתא*  הרי  זו  התבטא:  מהם  (לאחד  הדברים 
וחסידים  שבש"ס...)  באגדתות  בקי  הלא  אתה 
בעצמו  לעיין  שביקש  ועד  השיבו...  לא  כדרכם 
בעיצומה  היה  כבר  לפניו  הביאו  כאשר  בגמרא. 
פתח  ההתוועדות  בסיום  רק  נוספת  שיחה  של 

את הגמרא שבידו ועיין במקור...
השלכה  לכך  יש  הרי  באגדתא  שמדובר  למרות   (*
מעט  מקדשי  קדושת  של  ה'תנאי'  גדר  כלפי  הלכתית 
שבחו"ל לשיטת התוס' וסייעתו כמוזכר בקצרה בהערה 52 

בקונטרס.

(עפ"י 'התוועדויות' ח"ב עמ' 182 וזכרונות הרה"ת 
ר"מ שי' קלמנסון – בית משיח גליון 179 עמ' 20).

15) כאשר שאלת השאלות: מה המרכזיות שנותנים ל'חוץ לארץ'? ראה הערה קודמת. ומענין לענין 
משיח'  ב'בית  תשנ"ז  טבת  בחודש  קונטרסנו  על  שפירסם  בסידרה  אברהם'  'א'  והרחיב  שהעיר  מה  ראה 

(ועיי"ש מה שביאר מדעתו).
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אלו  מילים  על  כאשר  אדמו"ר" 
באה הערה ובה ציטוט מ'התמים' 
אדמו"ר  כ"ק  של  הכנסת  "בית 
הוא הבית מקדש שלנו"16 ומבאר 
את  היום  גם  מקיימים  שבכך 
העליה לרגל כמבואר בחסידות17.

באותה  שהמעיין  אלא 
עם  משתלבת  שהיא  כפי  שיחה 
למסקנה  יגיע  תשמ"ז',  'שיחות 
החל  שנה  באותה  יותר:  עמוקה 
בענין  המוגבר  העיסוק  את  הרבי 
כהכנה  מעט  מקדשי  בניית 
השלישי.  למקדש  וכהקדמה 
ותוכן  לסגנון  הקשור  בכל 
ה'עיתוי'  גם  כמו  שיחות,  אותם 
לכך  שהביאו  חדשה'  וה'תקופה 
בכך  היו   – הספרים  משפט   –
מאלצת  היריעה  שקוצר  שלבים 
כאן  נצטט  ולכן  בהם18,  לקצר 
שיבהירו  ספורים  משפטים  כמה 

את דברינו (כל ההדגשות במקור): 

בש"פ ויגש הודיע והגיה כי: "יש להכריז ולפרסם שבימינו אלה נמצאים אנו בזמן 
לבנין  כולכם  הכן  עמדו   .  .  – ויחיד  אחד  ענין  אלא  בו  נותר  לא  אשר,  מיוחד,  (ומקום) 

ביהמ"ק העתיד בביאת דוד מלכא משיחא". 

 פרפראות בית רבינו 

בבל וחסידות חב"ד

הבהרה  מתבקשת  בקונטרס  המבואר  לאור 
לחסידות  'בבל'  בין  הפנימי  הקשר  אכן  מהו 
נקרא  חיינו  בית  של  ששמו  כך  כדי  עד  חב"ד? 
ש"פ  בשיחת  המעיין  שבבבל'?  רבינו  'בית 
ועד  ביותר  הדוק  הקשר  כי  יווכח  תשי"ג  ראה 
יד  להגיש  שלא  חב"ד  במנהג  ביטוי  לידי  שבא 
לרבי (כמנהג 'בני בבל' בשונה ממנהגם של 'בני 
הנדרש  הביטול  סוג  את  מבטא  הדבר  א"י'). 
שעוסקים  בבל  בני  של  עבודתם  מדרך  במיוחד 
הם  זקוקים  ולכן  בשכל  והבנה  עצמית  ביגיעה 
לביטול היש (שלא להושיט יד לרבם). וסוף דבר 

שדווקא עי"ז מתעצמים ומתאחדים עם רבם.

בכדי 'לחיות' עם קונטרס  ואנו נוסיף כי גם 
יותר  בבל'  מ'אנשי  נדרש  שבבבל'  רבינו  'בית 

'ביטול היש'...

האמור  בענין  האמורה  תשמ"ז  נח  ש"פ  בשיחת  לעיין  מציין  הערה 24  תש"נ  נח  ש"פ  16) בשיחת 
צויין  שם  ובהערה  לאורחים)  (יחידות  תשמ"ו  שבט  י"ג  בשיחת  גם  ומבואר  מפורש  זה  נושא  ואגב  והבן. 
הכניס  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  הראשונה  הפעם  היתה  זו  כי  טוענים  בשיחות  הבקיאים  הנ"ל.  ל'התמים' 

בשיחה מוגהת את ה'התמים' הנ"ל. ויש לבדוק.

ההגהה  תקופת  בתחילת  הנוהג  שהיה  (כפי  באידיש  וגם  בלה"ק  גם  הוגהה  זו  שיחה  17) מעניין: 
התדירה של שיחות השבת). הוגי ומחבבי תורת רבינו ימצאו ענין בהשוואת ב' המהדורות על כל הבדליהם 
(נדפסו ב'ספר השיחות תשמ"ז'). ובענייננו קיים הבדל אחד במראי המקומות: במהדורה באידיש צויין כי 
וראה  ב,  צח,  ברכה  לקו"ת  מקומות:  מבואר "בכמה  מעט  במקדש  השכינה  השראת  בענין  הפנימי  הביאור 
סידור עם דא"ח רעו, א. ס' הליקוטים-דא"ח צ"צ ערך בית הכנסת" (הערה 20) ובמהדורה בלה"ק נכתב רק 

"כמבואר בלקוטי תורה (ברכה צח, ב)". 

18) אודות חורף תשמ"ז כ'תקופה חדשה' בכל הקשור לעניני משיח – ראה מאמריו של המשפיע 
הרלוי"צ שי' גינזבורג ב'בית משיח' חודש טבת בשנים תשנ"ז-תש"ס.
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שבשנה  "מתאים  ולכן: 
חדש  דבר  יתווסף  חדשה  ותקופה 
לעשות  מוכרחים  ויהודים   .  . ממש 
השלישי  לביהמ"ק  מתאימה  הכנה 
על   .  . מעט  מקדש  בנין  ע"י   .  .
בזמן  ובימד"ר  ביכנ"ס  שבונים  ידי 
הגלות פועלים 'מקדש מעט' שהוא 

מעין ביהמ"ק שחרב ומעין והכנה לביהמ"ק השלישי" (ש"פ בשלח). 

"ועי"ז 'אינו זז לעולם' המקדש עצמו לא זז ממקומו. יש את המקדש עצמו 'לעולם', 
בכל זמן ובכל מקום! . . ע"י שיש 'מקדש מעט' . . יש מעין ודוגמא ויתירה מזו [לא רק19] 
דבר שהוא במקום ביהמ"ק – אלא ביהמ"ק עצמו אינו זז, עם עיקר השלימות של ביהמ"ק 
במקדש  שיהיה  וכפי  שני,  ומקדש  ראשון  ומקדש  משה  במשכן  היה  שזה  כפי  בדיוק   .  .

שלישי! . . " (ש"פ תרומה). 

וביאר כי המקדש מעט צ"ל בדוגמת המקדש שהיו בו ג' הקוין תורה – הארון ולשכת 
הגזית, עבודה וגמ"ח – מזבח ולחם הפנים, ואף שבע מצוות בני נח: "בית שממנה יוצאת 
אורה לכל הסביבה ולכל העולם כולו (בדוגמת כביכול הביהמ"ק) . . ועד שנהיה בדוגמת 
לז'  בנוגע  נח  בני  על  גם  המשפיע  העמים"  לכל  יקרא  תפילה  בית  "ביתי  (הביהמ"ק –) 

מצוות דידהו" (ש"פ בשלח). 

וביאר ורמז כי כל זאת מגיע דווקא מכוחו של משה רבינו שהוריד את השכינה למטה 
בארץ (בארוכה בש"פ תרומה וראה גם במכתב כללי 'בין יו"ד לט"ו בשבט תשמ"ז').

גם מי שספר השיחות תשמ"ז20 אינו לפניו – יוכל לקבל את הרושם הנכון מציטוטים 
קצרים אלו כי שיחות תשמ"ז הם הם ה'מקיף הכללי' למרכזיות שהעניק קונטרסנו לבתי 

כנסת. 

[ויצויין כי כל הדברים האמורים בתשמ"ז הוגדרו והובהרו גם בסגנון הלכתי טהור 
חידושים  חל"ו.  (לקו"ש  תשנ"ב  תרומה  ש"פ  לקראת  שהופיע  שיחות  מאותם  ב'ליקוט' 
וביאורים בהל' ביהב"ח – מהדורת תשס"א – סימן ב') וביאר את השייכות וההשוואה בין 
והשראת  הקדושה  גדר  היינו  החפצא,  מצד  הן  הלכה.  עפ"י  המקדש  לבית  מעט'  'מקדש 
מאותו  נובע  מעט  מקדשי  ולאבד  לנתוץ  שהאיסור  בהלכה  שמבואר  שבו, (וכפי  השכינה 
לאו של נתיצת ביהמ"ק), והן ובמיוחד מצד הגברא החיוב לבנות בתי כנסת ובית מקדש 
נובע מאותו ציווי: 'ועשו לי מקדש'! בהערה 49 שם מוסיף הרבי כי הייחודיות של 'בית 
רבינו שבבבל' המבוארת בקונטרסנו מתבטאת גם בחפצא, היינו בקדושה של הבית וגם 

"חסידים פירשו - גמט' פרצת" – כתי"ק משילהי 
התשמ"ט נכתב לאחראים על הרחבת הבנין.

19) הוספה שלי. ומסתפקינא מאד לומר כי נשמטה תיבה זו במקור (סה"ש עמ' 346) ויעירו הקוראים. 

הוגהו  ואולי  ב'התוועדויות'  נדפסו  לא  השיחות  בספר  מוגהות  שנדפסו  שיחות  כמה  כי  20) יצויין 
לאחר הופעת ה'התוועדויות' (כדוגמא נציין את שיחת ש"פ תרומה).
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מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  בכל  שהוא  "שאף  מקדש'  לי  ה'ועשו  מצות  בקיום  בגברא 
נוספת:  חשובה  ונקודה  שבבבל'".  רבינו  בית  בבנין  הוא  עיקרו  מעט',  'מקדש  שנקראים 
שם'  וישב  מקדש  ש'נסע  נאמר  כיצד  זועקת:  שלכאורה  קושיא  מתבהרת  ליקוט  באותו 
היינו שגילוי והשראת השכינה נמצאת בגלות (בבית רבינו ולא במקדש), הלא הלכה ברורה 
היא כי מקום המקדש בירושלים קדוש לנצח משום ש"שכינה אינה בטילה"! והתשובה: 
'שכינה אינה בטילה נאמר לגבי עצם מקום המקדש בירושלים ולא לגבי הבית עצמו שיצא 

מקדושתו וקדושה זו שהיתה בבית עברה ונסעה לבית רבינו שבבבל!21]. 

תשמ"ז'  ניסן  'ה'  ויקרא  ש"פ  שיחת  את  גם  לציין  יהיה  נכון  עסקינן  בתשמ"ז  ואם 
השפעת  את  ובהרחבה  הענינים  בפנימיות  ביאר  ובה  קונטרסנו  את  להעשיר  שיכולה 
הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  הראשון  מאמרו  לאור  הגשמיים  חפציו  וכל  ביתו  על  ה'רבינו' 
שהאלקות משפיע על הכלים ועד"ז הצדיק משפיע על חפציו הגשמיים22. לאור זאת נקבל 

הבנה פנימית בהתמקדות של הקונטרס דווקא סביב 'בית רבינו'. 

  'פועלי המקדש'
תשי"א  לגני  באתי   – הראשון  מהמאמר  התיכון  כבריח  שעבר  מסודר'  'סדר  אותו 
אד"ש  כ"ק  ע"י  וחולק  מוגה  (שי"ל  עתה  לעת  האחרון  המאמר  ועד  דורנו),  (תכלית 
לכאו"א) – פורים קטן תשנ"ב (נתינת כח לתקופתנו), דרך ה'יחידה' שבתורתו – קונטרס 
'ענינה של תורת החסידות' וסידרת לקוטי שיחות על כל אוצרותיה ומכמניה אשר, כולם, 
כתיבתם (לאחר שנאמרו) היתה בידי 'בשר ודם', כאשר כ"ק אדמו"ר שליט"א מכוון, מורה 
ומדריך, שואל ומשיב, מעיר ומיישב ורק אז – מגיה. כך גם קונטרסנו, גילוי המאור, אף 
הוא המשיך בדרך זו כאשר לאור שיחות שנאמרו במרוצת השנים – כפי שעסקנו לעיל 

בהרחבה – נכתבו הדברים בידי האמונים והממונים על כך מרבינו והוגהו על ידו. 

ועל  זאת  מה  לבאר  הקדשים  קודשי  בבית  ראשו  להכניס  שיעיז  ואיזהו  זה  הוא  מי 
מה זאת בסיבת סדר זה. אך מרגלא בפומיה דרבינו כי 'תורה אור' לא תשאיר אדם ללא 
בענוותנותו  כי  אם   – הרבי  המשיל  וסגנונה,  בתוכנה  דופן,  יוצאת  בשיחה  ואכן  מענה. 
היתירה הוסיף כי הדימוי הוא רק לצורך המשל – את כתיבת שיחותיו ל... בנין המקדש! 
דאף שנבנה על ידי אלפי פועלים (ביניהם גם גויים!) מכל מקום נקרא רק על שם שלמה 
– 'מקדש שעשה שלמה' וכך בנידון 'בניית מקדש השיחות'! (ש"פ ויחי תשמ"א). והרי 
הסיבה לבניית המקדש דווקא בידי אדם הוא להחדיר את האלקות בגדרי העולם (כמבואר 
בריבוי שיחות שנקבצו בח"ב של 'הלכות בית הבחירה עם חידושים וביאורים') והוא הדין 
המוגבלים.  בכלינו  ומתקבל  המובן  באופן  שבתורתו  אור  הגילוי  את  להביא   – בענייננו 

21) ואולי עפי"ז מדוייק מה שבנו את 'שף ויתיב' מאבנים ועפר של בית המקדש (כמבואר ב'ערוך' 
הנזכר בהערה 14) ולא ממקום המקדש. ויעויין שיחת ש"פ דברים תשמ"ב ('התוועדויות' ח"ד עמ' 1981).

ניסן  לחודש  מיוחד  כ'ליקוט'  להוציאה  הרבי  הורה  ביותר –  נדיר  באופן  השיחה –  לאחר  22) מיד 
(והדריך בפרטי פרטיות בכל הקשור להוצאתה) – נדפס בלקו"ש חל"ב.
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ואולי יש לומר כי בשיחותיו המוגהות 
הידועה  שיטתו  מתממשת  רבינו  של 
המקדש  בנין  בשילוב  החיוניות  בדבר 
'בידי אדם ובידי שמים'... ואם הדברים 
המשל  הרי  השיחות  בכלל  אמורים 
לשיחות  שבעתיים  יפים  והנמשל 
העוסקות באותה בניית המקדש וראש 

לכל – 'קונטרס בית רבינו שבבבל'23.

  'דיבורו של הקב"ה'
הוא  'המעשה  יסודיות  על 
צורך  אין  הכל  תכלית  שהוא  העיקר' 
בתורתו  מדובר  כאשר  ובפרט  להרחיב 
קל  אלו  שדברים  אלא   – רבינו24  של 
לאור  הופעתו  שכל  בקונטרסנו  וחומר 
"בקשר  דבר':  ב'פתח  כמפורש  היתה 
הכנסת  בית  והרחבת  הגדלת  עם 
דליובאוויטש  המרכזי  המדרש  ובית 
שבליובאוויטש ("770") הננו מוציאים 

לאור . ." 

 פרפראות בית רבינו 

בית המקדש – לא רק 'שלנו'

הינו   74 בהערה  המופיע  ה'התמים' 
הותיקים  החבדיי"ם  המקורות  אחד 
הוא  הלשון  ששם  אלא  קונטרסנו  לרעיון 
בית  הוא  אדמו"ר  כ"ק  של  הכנסת  'בית 
בלבד.  אנ"ש  של  היינו   – שלנו"*  המקדש 
כיצד  בפשטות  מבואר  בקונטרסנו  אך 
ומיוחד  יחיד  אחד  מקום  הוא  רבינו'  'בית 
 – כולו  העולם  לכל  אורה  יוצאת  ממנו 
הגיע  שהרי  'שלנו',  רק  לא  המקדש'  'בית 
'אנשי  הם  מישראל  "כאו"א  בו  הזמן  כבר 
תשמ"ז).  טבת  י"ב  (שיחת  שלומינו'" 
'ח"י  בהגדרת  לשינוי  חופפים  [והדברים 
אביו)  (בשם  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  אלול': 
"שני  של  ההולדת  יום  זהו  כי  מתבטא 
נהג  והרבי  שלנו"  הגדולים  המאורות 
'להשמיט' את ה'שלנו' בהבהירו: כיום שני 
'שלנו'  רק  ולא  הכלל  נחלת  הם  המאורות 
עם  בקשר   – תשמ"ג  אלול  ח"י  (ש"פ 
ה'ליקוט' שהופיע לאותה שבת בו הושמט 

ה'שלנו' – 'התוועדויות' עמ' 1986-7)].
שפורסם  מקום  למראה  לציין  המקום  וכאן   (*
תר"ה  (גליון  תורה  אהלי  וביאורים  הערות  ב'קובץ 
אחר  ספורים  ימים  תשנ"ב  שרה  חיי  עש"ק  שי"ל 
עמ'  ה'ש"ת  קיץ  השיחות  ספר  קונטרסנו):  הופעת 
דער  הויז  רבי'נס  דעם  איז  חסידים..  אונז  "בא   :61
רק  לא  כי  להסיק  ניתן  מכאן  [ואולי  המקדש"  היכל 
ביהמ"ק  הוא  רבינו'  של  מדרש  ובית  כנסת  ה'בית 
 39 הערה  (ראה  סתם  רבינו'  'בית  אלא  (כב'התמים') 
– שלא  לצעטל  כאן  לציין  הראוי  ומן  בקונטרסנו)]. 
כלפי  הרבי  ענה  בו   – המדוייק  בלשונו  תח"י  נמצא 
השאלה האם להשאיר את הכולל ב-770 או להעבירו 
המקדש!  אצל  סנהדרין  וכיו"ב:  יותר  מרווח  למקום 
ידועה  המדוייק  שהלשון  לקוראים  שלוחה  (ובקשה 

להם לזכות בה את הרבים).

שופטים  ש"פ  של  מוגה'  23) ב'בלתי 
האחרון  בזמן  שנוהגים  "כפי  נאמר:  תנש"א 
ועד   .  . בדיבור  נמשכים  הענינים  שכל   –
מעשה   – בכתיבה  אח"כ  נמשכים  שהענינים 
בפועל (ועד ש"סוף מעשה במחשבה תחילה") 
שעריך'".  'בכל  הענינים  נמשכים  עי"ז  ודוקא 
עיון בתוכן הדברים (בפרט לאור ה'מוגה' בסוף 
שמייחס  בעליונים'  'הפעולה  על  מלמד  ס"י) 
בשורת  של  ובפרט  שיחותיו  לכתיבת  הרבי 

הגאולה!! 

כי  כך  לידי  מגיעים  24) והדברים 
ביטויי  ובו  מכתב  הרבי  פעם  קיבל  כאשר 
שענינם   – שיחות'  מה'לקוטי  'התפעלות' 
הגיב   – התורה  ועיון  לימוד  לכאורה  העיקרי 
הרבי בכתי"ק: "ודאי קראה שם ציטוטי פס"ד 
חז"ל – המעשה עיקר (פרק דאבות דשבת זו) 
במעשה  בא  [=ההתלהבות]  קרןפדמך  וה– 
ב'בית  (פורסם  יצליחה"  וה'  בהוספה  המצות 

משיח' גליון 269 עמ' 15).
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 פרפראות בית רבינו 

השמחה בבית רבינו

והנה רעיון בדרך דרוש לאותו 'התמים':

המעיין בסיפור הנרחב שם יווכח כי המשפט 'בית הכנסת . . הוא בית המקדש 
בליובאוויטש  גדולה  כה  שמחה  ניכרת  מדוע  לאב  בן  לשאלת  כתשובה  נאמר  שלנו' 
"הלא הבית מקדש חרב, ובמקום קדשי הקדשים שעירים ירקדו?" ועל כך עונה האב 

"צדקת בני צדקת . . אמנם . ." ובאים הדברים הנ"ל.

נסוב  עליהם  המהרש"א  דברי  עם  ופרח  כפתור  משתלבים  הדברים  ולכאורה 
המזמור  "זה  נלך.." –  ה'  בית  לי  באומרים  "שמחתי  הפסוק  את  שמבאר  קונטרסנו 
בגלות נאמר ששמחתי באומרים לי בית ה' נלך שהוא בית הכנסת . . ולכך שמחתי 
בקונטרסנו,  הנאמר  את  ומבאר   ". לפי.  למקדש  באתי  כאילו  הכנסת  לבית  בהליכתי 

והרי היינו הך!

ולאור זאת לכאורה ניתן היה להמשיך את הביאור שבס"ז בקונטרס בשייכות ב' 
שמותיו של נשיא דורנו לענייננו ומביא את פסוקי שמותיו ומבאר את שמו הראשון 
בקשר עם הבית, ולפי הנ"ל ניתן היה לבאר בפשטות גם את הפסוק של שמו השני 
מזו:  ויתירה  נלך'!  ה'  מ'בית  כתוצאה  הבאה  לשמחה  בקשר  פינו'  שחוק  ימלא  'אז 
לשער  לעצמו  מרשה  התבטאויותיה1,  כל  על  תנש"א  אלול  י"א  בשיחת  המעיין  כל 
והלא  הקונטרס,  נבנה  מהם  שונות'  'הזדמנויות  אותם  מתוך  אחת  היא  זו  ששיחה 
באותה שיחה מבאר הרבי כי הנאמר בגמרא 'אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעוה"ז' 
הוא 'רגע פאר גילוי משיח צדקנו – וויבאלד אז נשיא דורנו איז געווען דער משיח 
הרשות  איז  נאר  אסור  נאר  ניט  איז  התוקף  בכל  נתגלה  איז  ער  און  דור  אונזער  פון 
הדברים  וא"כ   – הגבלות  ללא  שמחה  שתבע  ולכך  'יצחק'  לשמו  זאת  ומקשר   .  .

משולבים יפה1.

1. כמו הביטוי על 'בתים בדוגמת בית המקדש', עמידת המשיח על גג בית המקדש עתה וגגות לא 
נתקדשו (הערה 38 בקונטרסנו – ואגב הפעם הראשונה שביאר הרבי ענין זה (והוגה) היה בש"פ חיי שרה 
תנש"א (ועיין ב'פתח דבר' ל'בשורת הגאולה' שם ציטטו גם את ה'בלתי מוגה' של שיחה זו). ויצויין כי 
מהקונטרס  נקודות  כמה  הרבי  הזכיר  קונטרסנו)  הופעת  לפני  (יומיים  תשנ"ב  מרחשון  ח"י  וירא  בש"פ 

ובמיוחד את המבואר בס"ה על מציאות המשיח שבכל דור (ראה 'שיחות קודש תשנ"ב' – בלתי מוגה). 

2. ועיין בשיחת יום ב' דחגה"ס תשט"ז בה מביא הרבי פתגם מ'א' מתלמידי הרה"צ מלובלין' עה"פ 
"אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים": בבוא הגאולה ("אז") 
ישאלו הגויים איך ישראל במדריגה גבוהה כל כך ויענום "היינו שמחים" (בזמן הגלות) על כל הבא עלינו. 

וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א: .. זהו פתגם אמיתי צריכים לנצלו!
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וא"כ ברירא מילתא שהמעשה בפועל של קונטרסנו הוא "להגדיל ולהרחיב את בית 
רבינו שבדורנו – 770 ועד לבנין בית חדש", ו"להשתתף בבנייתו בגופו ובממונו". אך דומה 
שקיימת נקודה נוספת יסודית עד מאד והיא: 'לממש את הקונטרס', בכך שבאים וברוב 
עם לבית רבינו! שהלא כל יסוד הענין שכללות השכינה היא בבית רבינו – היא (כמבואר 
 (49 (הערה  גבי'  רבים  שכיחי  הוא  דנשיא  ש'כיון  הדור  נשיא  של  ביתו  שזה  מכך  בס"ה) 
ו"רואים במוחש שניתווסף ביתר שאת וביתר עוז במספר בנ"י שבאים ל'בית רבינו'"!...25.

ולימוד  בדיבור  עתה  לעסוק  לי  למה  הטוענים'  'ישנם  ודיבור':  ל'מחשבה  וממעשה 
ענינים כגון אלו, ישמח לבנו כאשר יראו עינינו בהתגלות המקדש העתיד בבית רבינו?

והתשובה מצויה אף היא ב'דיבורים נוראים' ששמענו בסיומה של אותה שיחת כ"ח 
סיון הנודעת, לאחרי שדיבר על התגלות המקדש ב-770, אמר: "ועוד והוא העיקר אז פון 
דעם דיבור בענינים אלו וואס פארבונדן מיט דיבורו של הקב"ה ווערט גלייך מעשה של 
הקב"ה – העיקרי, גלייך אראפברענגן ומגלה זיין בגלוי ממש בכל הפירושים שבדבר די 

גאולה האמיתית והשלימה!..."

– הדיבור, הלימוד והעיון בקונטרסנו פועל מממש ומקיים 'כל ענינים אלו' בפועל 
ממש  ממש  כפשוטו,  ממש  מיד  לראש  ולכל  שב"ממש",  הפירושים  כל  "עם   – ממש 

ממש!!"26

 פרפראות בית רבינו 

קטר הרכבת

הדימוי בין בית רבינו לקרון הרכבת המוזכר בהערה 85* אומר: דרשני. ולכן כדאי 
מנחם- ללה"ק – ב'תורת  תשי"א (בתרגום  בראשית  ש"פ  את שיחת  וללמוד  לעיין 
התוועדויות') בה ממשיל הרבי את עבודת היהודי בעולם לנסיעה ברכבת עם קרונות 
אל  רבה  ובמהירות  הזמן  כל  להתקדם  המטרה  צדקנו.  משיח  פני  לקבל  הנוסעת   –
גם  ויש  להצטרף  שניתן  תחנות  יש  לפעם  מפעם  ב"ה,  א"ס  ומהות  עצמות  היעד – 
לקפוץ  יש  מהם  אחד  על  ולפחות  תשובה  של  שמחה,  של  קרון  קרונות,  סוגי  כמה 
בזמן. עיי"ש באריכות גדולה. גם מי שלא רגיל לדרשנות לא יתקשה לשלב את 'בית 

רבינו' כמוביל רכבת הגאולה.
*) בשיחת י"ט כסלו תשד"מ נוקב ב'מרא דשמעתתא': המונקאטשער ('התוועדויות' ח"ב עמ' 876).

השראת  קיימת  ממילא  הכללית  הנשמה  והוא  הדור  נשיא  של  ביתו  שזהו  העובדה  בעצם  25) גם 
בהערה  וכמבואר  בפועל  שבאים  ידי  על  זהו  'בפשטות'  זאת  שיראו  כדי  שמ"מ  אלא  כללי,  באופן  השכינה 

49. ויל"ע. 

26) סיום שיחת ש"פ משפטים תשנ"ב.
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  מהדורות הקונטרס
הציטוט הנודע בדבר "הדרך הישרה לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל 
נשיא  של  שיחות  ולקוטי  במאמרים  ובפרט  וגאולה  משיח  בעניני  התורה  ממש בלימוד 
דורנו" – בא לידי ביטוי גם ובמיוחד בקונטרסנו הנלמד בחיות מיוחדת שוב ושוב והדבר 

משתקף ומתבטא במהדורות השונות בהם הוא נדפס. 

כאן  נציין  קה"ת27,  בספרי  'מהדורות'  ציון  שתופס  כבוד  של  המקום  עם  בהתחשב 
כמה מהדורות מגוונות בהם הופיע קונטרסנו: 

» המהדורה הראשונה יצאה כמובן ממש באור לכ' מרחשון והרעישה עולמות. 

» מהדורה שניה נדפסה מיד שבוע אחר כך ב'דבר מלכות' חוברת מא וחולקה בכל 
רחבי אה"ק (ביוזמתו הברוכה של הרה"ת ר"ט פלס).

» המהדורה השלישית נדפסה חודשים ספורים 
המשיח'  ימות   – גאולה  'שערי  הספר  בתוך  כך  אחר 

בתור 'הוספה'.

בפורמט  לאור  יצאה  הרביעית  המהדורה   «
התרמה  במבצע  אנ"ש'  'חומת  ידי  על  במינו  מיוחד 

לבניית 770.

הסעיפים  מחמשת  ייחודית  "מהדורה"   «
דוד  ר'  הרה"ת  בידי  שונה  בצורה  ערוכים  הראשונים, 
 – מנחם  'תורת  הספר  בתוך  נדפסה   – פלדמן  שי' 
ביאורי  נלקטו  זה  בספר  ג'.  כרך  יצחק'28  לוי  תפארת 
ויקרא.  לספר  אביו  לתורת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
ובפרשת צו מרחיב הגה"ק רלוי"צ לבאר עפ"י קבלה 
את מאמר חז"ל במגילה 'בבי כנישתא דהוצל ובבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא' (צויין 
שזו  בקונטרסנו)  גירסת הערוך (הערה 15  את  ששם מביא  אלא  בקונטרסנו),  בהערה 16 

שער הקונטרס המתורגם לצרפתית

כח  את  להשקיע  ולא  בו.."  ויחזרו  שילמדו  הספר  של  תכליתו  "עיקר  כי  לזכור  יש  כמובן  27) אך 
החכמה כדי לדעת את זמן הדפסת הספר ושאר פרטים כיוצא בזה... (כ"א מנ"א תשד"מ – התוועדויות עמ' 

.(2442-3

תשנ"ב:  תשרי  ד'  הלעקח  בחלוקת  שלו  השני  הכרך  ממסירת  תיאור  הנה   – הספר  28) לחביבות 
בבת-צחוק  ואמר  וחיפש..  בכיסיו  ופשפש  לשלם,  צריך  ספר  שעל  אמר  ואח"כ  בספר  קצת  עיין  "הרבי 
"איך האב ניט קיין געלט אויף זיך.." [=אין לי כסף עלי] לקח עוד שקית של לעקח ונתן להנ"ל ואמר הרי 
מצורף בזה דולר, והמשיך: "דאס זאל זיין ַא לעקח פרר דעם ספר, און זאל זיין 'ַא גוטן לעקח'" [=זה יהיה 
'לקח' עבור הספר ושיהיה 'לקח טוב']. הביט על הרה"ח ר' דוד שי' פלדמן ואמר: "בשעה טובה ומוצלחת"" 

(שבועון בית חיינו).



 55 תשורה מפאנל לאורחי המלך - תשרי ה'תשע"ב

כך  ועל  ושמואל29.  דרב  מחלוקת 
ערך המו"ל את סימן קמא בספר 
הפתיחה  כאשר  קונטרסנו.  מתוך 
ל'בי  'רב'  של  בקשר  מתמקדת 
ויתיב  ו'שף  דהוצל'  כנישתא 
שבבבל',  רבינו  ו'בית  בנהרדעא' 
הנוגעות  מההערות  חלק  גם  כך 
לענין שולבו בפנים ועוד שינויים 
דבר'  ב'פתח  נאמר  דא  כגון  [ועל 
של  הראשון  לכרך  המו"ל  של 
שהוגהו  השיחות  גם  כי  הספר 
קלים  "שינויים  עברו  רבינו  ע"י 
בהתאם למתכונתו של הספר"]. 

קצרות  נקודות   «
ע'  בסימן  נדפסו  מהקונטרס 
יצאו  ומשם  הגאולה'  ב'בשורת 
ידי  על  צבעונית  בחוברת  לאור 
'מכון לוי יצחק סניף צפת' (ראה 

צילום).

הגאולה  בייעודי  צרפת   «
מקיימת את ה'פרצת' (770) בכך 
חסידות  ספרי  שם  שנדפסים 
וישלח-וישב  ש"פ  (שיחות 
יצא  קונטרסנו  גם  ואכן  תשנ"ב). 
לאור בתרגום מלא לצרפתית על 
צרפתית  לדוברי  חב"ד  מרכז  ידי 
דוד  הרה"ת  המתרגם:  באה"ק. 

שי' לסלבוים (ראה צילום). 

האחרונה,  המהדורה   «
יצאה-לאור  והנפלאה,  החביבה 
על-ידי מכון 'מלכות שבתפארת'.

 פרפראות בית רבינו 

מקדש ומשיח – ממש

הוא  'חסידישער  כי  הרבי  של  ביטוייו  ידוע 
להביא מקור' לדברי הרב (ראה במדור 'ַא ווארט 
חסידים  ואכן  'התמים').  שבגליון  רבי'ן'  פון 
מקום  מראי  עוד  לציין  ניסו  השנים  במרוצת 

מהספרות לנושא קונטרסנו: 

הוא  הצדיק  ש'מקום  הרעיון  למעשה 
ובהיבטים  שונות  בצורות  נמצא  המקדש'  מקום 
כי  נמצא  בספורנו  כבר  רחבה.  בספרות  מגוונים 
כי  בתוככם"  "אתהלך   .  . יב)  כו,  (ויקרא  "אמר 
שהיה  כמו  הכבוד  שפע  ירד  אחד  מקום  אל  לא 
 .  . בתוככם  אתהלך  אבל   .  . ובמקדש  במשכן 
קדוש  הוא  הדור  צדיקי  שם  שיהיו  מקום  בכל 
משכני עליון שבו תשלם כוונתי". כך גם מופיע 
מעשיהם  ע"י  הצדיקים  "כי  אדם'  ב'נשמת 
גופן  ונעשה  גופם  מקדשים  כי  מקדש,  בונים 
קדוש"  בקרבם  דר  שהשכינה  המקדש  בית 
הרב  ב"ב  חב"ד  ישיבת  ראש  שליקט  במה  (עיין 
במדור  תש"נ  כסלו  ט'  בכפ"ח  אייזנבך  שי'  ח"י 
בכורות  למהרש"א  שציינו  ויש  ומשיב')  'שואל 
ח, ב בויכוח ר' יהושע בן קרחא אודות 'בנה לנו 
בכל מקום שהצדיקים  כי  שמבאר  באוירא'  בית 
עיי"ש1.  הקב"ה  שוכן  שם  לארץ  בחוץ  נמצאים 
'על  בספר  בנלקט  נחת  ירוו  המעמיקים 
השראת  כיצד  מבוססים  ביאורים  ובו  הצדיקים' 
והשכנת השכינה במקדש ובגוף הצדיק היינו הך 
אלא  למקדש  שווה  הצדיק  גוף  רק  ולא  ממש2. 
גם בית מדרשו – וכפי שתיאר החת"ס את בית 
'עומדים  התקיים  בו  אדלר  נתן  רבי  רבו,  מדרש 

צפופים ומשתחווים לרווחים' כבביהמ"ק ועוד.

כי  מלמדים  אכן  אלו  מקומות  מראי  כל 
אלא  חדש  אינו  קונטרסנו  של  הכללי  הרעיון 

שבמפתחות  29) ופליאה 
שנערכו לתורת רלוי"צ (עמ' 100) נכתב 

על-כך "וגירסת הרהמ"ח צ"ע.
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  מלכות שבתפארת
היו  לאורו  זכינו  מאז  רבינו  של  הראשונות  עבודותיו 
של  למאמריו   – והערות'  מקומות  מראי  ב'ציונים  תמיד 
הפכו  וכך  אחרים.  ורבים  הצ"צ  לשו"ת  השישי,  הנשיא 
המ"מ לביטוי מזהה לתורת רבינו. בהזדמנויות שונות נוהג 
במקורות  שיעיינו  כדי  נועדו  מקומות  המראי  כי  להתבטא 
'למה  כן  לא  שאם  בפנים,  המדובר  בתוכן  הבנה  ותיתווסף 
הרה"ת  המזכיר  בפני  (התבטאות  בציונם'  מאמץ  להשקיע 
ר' לייב שי' גרונר ועיין גם במבוא לספר 'השליחות לאה"ק 
– אגרת מלך'). ואכן מסוף שנות הלמדי"ם הופיעו מלאכות 
בלקוטי  המופיעות  להערות  פיענוחים  באו  בהם  מגוונות 
הוקדשו  מיוחדים  ספרים  ואף  מוגהים,  ובמאמרים  שיחות 

לכך30.

ריבוי  עקב  כנראה   – הממ"ים  שנות  מסיום  אך 
בתדירות  שיצאו  המוגהים  והקונטרסים  השיחות 
מכון  מאד.  הורגש  וחסרונם  הופעתם  הפסיקה   –
והוציא  הנושנות'  'חידוש  פעל  שבתפארת'  'מלכות 
המקום  מראי  פיענוח  עם  ביחד  קונטרסנו  את  לאור 

ועוד תוספות חשובות והכל 'בקלף ובדיו נאים'. 

קונטרסנו  לימוד  לחיוניות  דוגמאות  נרצה  אם 
עם פיענוחי ההערות, נציין באקראי ובקצרצרה כמה 
הביטויים  על  ו-52   51 הערות  'פשוטות':  הערות 
"שממנו אורה יוצאה לכל העולם" ו"תלפיות – תל 
שיגרתיים  ציונים  לכאורה   – בו"  פונים  פיות  שכל 
לחלוטין, אלא שהמעיין במקור יגלה חדשות: אורה 
יוצאת הן במובן ש'הוראה' יוצאת לעולם – וזה הרי 
של  במובן  'אור'  הן  דקונטרסנו,  א'  בסעיף  מבואר 
פונים'  פיות  ו'כל  ה'.  בסעיף  מבואר  הלא  וזה  חיות 
אליו!  לבם  מכוונים  אלא:  פיזית  רק  לא  המשמעות 
הערה 45 העיון במקור מוסיף הבנה יסודית בפשט הענין של 'בתוך כל אחד ואחד' (ועיי"ש 

אודות הורדת השכינה על ידי השביעי!).

שער קונטרס 'בית רבינו שבבבל' 
מהדורת מכון 'מלכות שבתפארת' 

עם פיענוחים ומראי מקומות

קונטרס 'בית רבינו שבבבל' 
בהוצאה מיוחדת ע"י "מכון 

לוי יצחק" (סניף צפת)

30) כפי שצויין בהערה 53 במבוא ל'אגרת מלך' (בוקיעט) ויש להוסיף גם את קונטרס 'ענינה של 
תורת החסידות' שיצא לאור מפוענח (קה"ת, י"א ניסן תש"ס).
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שיחות  הלקוטי  לימוד 
הארה  לתת  יכול   54 שבהערה 
שמעניק  ביסודיות  חדשה 
לעמוד ה'תורה'  דווקא  קונטרסנו 
הגזית,  לשכת   – שבמקדש 
נוספות  נקודות  ישנם  ולכאורה 
מובן  שם  הלקו"ש  ולאור  בו? 
משיח  של  הכח  וראשית  היות 
בתורה'  'הוגה  משה  מתורת  הוא 
והמעיין  קיצרתי).  כי  (ודו"ק 
הערה  של  לשוה"ג  בפיענוח 
 – תשמ"ט  הושע"ר  שיחת   104
נכון  רושם  ולתמיד  אחת  יקבל 
ונפלאות  לנשגבות  הקשור  בכל 
'אין  הרבי':  של  הכנסת  'בית  של 
מה  כל   – זה  בענין  להתערב 
'בעל  יעשה   – להוסיף  שיכולים 
דורנו!!!"  נשיא  הרבי  הבנין', 

(וחובה לשמוע בקלטת)31.

כמה  באו  הנ"ל  ביצירה 
הסוגיא  צילום  נחוצות:  הוספות 
כ"ק  מכתב  ומהרש"א,  רש"י  עם 
מעלת  'בענין  שליט"א  אדמו"ר 
וסיכום  תוכן  גם  וכך  רבינו'  בית 

הקונטרס.

כ'הוספה'  הנדפס  המכתב 
(אג"ק  תש"ח  תשרי  מכ"ח  הוא 
מעיר  בו   – ואילך)  רנד  ע'  ח"ב 
החסידים  לאחד  שליט"א  הרבי 
לכ"ק  לחגים  הגיע  שלא  כך  על 

מגיעים  לא  הדברים  ברם  ומתמיד,  מאז  מצוי 
ל'ממשיות' שקונטרסנו נותן בדברים. רק לאחר 
וחלקיקי  ציטטות  אותם  כל  מוארים  בו  העיון 
מעט'  'מקדש  כל  וחד:  ברור  באור  רעיונות 
וכאשר  הכללי,  מהמקדש  עצמי  חלק  הגדרתו: 
הוא  הרי  הדור  נשיא  של  מעט'  ב'מקדש  מדובר 
'נסע  אשר  בירושלים'  אשר  המקדש  'תמורת 

מקדש וישב שם'. 

כך  שבגלות,  למקדש  בנוגע  שהוא  וכשם 
בגלות.  ומצפה  היושב  למשיח  בהקשר  הוא 
דור'  שבכל  'משיח  הנושא  כי  ברור  כבר  כיום 
לא רק שהיה קיים בכל דור, אלא אף דובר עליו 
ב'משיח  הדברים  שלוקטו  וכפי  הדורות  באותם 
אלא  קלויזנר)3.  שי'  רי"ד  (להרה"ת  דור'  שבכל 
של  בנוסח  הדברים  את  מגיש  שקונטרסנו 
("מסתבר  סברא  עפ"י  הכי',  בלאו  אפשר  'אי 
לומר"), אשר המשיח הנמצא בכל דור הוא הוא 
לאור  הענין  את  ומבאר  הדור,  שבאותו  הנשיא 
החסידות אשר בכל יהודי יש ניצוץ משיח והיות 
הניצוצות –  כל  היהודים,  כל  את  כולל  והנשיא 

"לכן הוא המשיח שבדור" (הערה 53).

בהערה  כבר  מצויים  הדברים  ניצני  ויצויין: 
ושם  החסידות'  תורת  של  'ענינה  בקונטרס   43
המשיח  של  הכללית  היחידה  נשמת  בין  מקשר 
כי  האמצעי  לאדמו"ר  תשובה  בשערי  למובא 
בחינת  הם  דור'  שבכל  ישראל  אלפי  'ראשי 
יחידה הכללית של כלל ישראל. באותיות חדות 
תשמ"ו',  ב'שמח"ת  הדברים  נאמרו  וברורות 
שיחה שהוגהה4 ובה מצויים הביטויים – "נשיא 
שבדור"  ה"משיח  הנו  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הדור, 
יחידה  בחי'  הוא  הנשיא   .  . כפשוטו  . "משיח   .
ה"ז  ובדורנו  זה,  דור  של   – משיח   – הכללית 
אותו  על  זאת  מבסס  שם  ואף   ". דורנו.  נשיא 

'שערי תשובה' לאדמו"ר האמצעי.

א.  בנידון  שכתב  מה  31) וראה 
מבית  בקודש:  במאמרו "מעלין  אברהם 
ע'  להלן  נדפס   – רבינו"  לבית  המקדש 

58 והלאה.
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שהיתה  הפנימית  ההשתחוייה  בענין  ברכה  בפרשת  הלקו"ת  את  ומביא  הריי"צ  אדמו"ר 
במקדש והארה ממנה במקדש מעט ומוסיף שזה בפרט כאשר באים בשלושת הרגלים לרבי 
ולכן  לקונטרסנו.  ישירות  מוביל  אינו  אך  לנידו"ד,  שייך  המכתב  כללי  באופן  אכן  עיי"ש. 
ברצוני להעיר ולהאיר את עיני הקוראים על מכתב נוסף מאותו תאריך הנדפס בסמיכות 
למכתב הקודם (שם עמ' רנו) ובו כבר מפורש רעיון הבדלי הדרגות ב'מקדשי מעט' כאשר 
'בית המדרש של רבו' הוא 'יותר קרוב למעלת המקדש'. הנה כמה קטעים קצרים ממנו 

(בתרגום ללה"ק מ'יחי המלך' תשרי תש"ס): 

לכל  שונה:  הדברים  סגנון  כאן  אולם  בקונטרסנו,  הנאמר  עם  הך  היינו  לכאורה 
והדברים  דרשני)  אומר  (והדבר  האמור  תשובה'  ה'שערי  את  מציין  לא  הרבי  לראש 
מנוסחים בצורה כזו שמחייבת עפ"י ההיגיון לומר כי הנשיא ש'הוא הכל' הרי ממילא 
הניצוצות  כל  את  כולל  והנשיא  משיח  ניצוץ  יש  יהודי  שבכל  מצד  משיח  גם  הוא 

האמורים (ועדיין יש לעיין).

1. ת"ח להרה"ת אורי שי' ליפש על המ"מ.

2. ועיין מש"כ א. אברהם במאמריו ב'בית משיח' [חלקו נדפס לקמן, ע' 58 והלאה], ויומתק כי כל 
'פני  והרי  רשב"י'  דא  האדון  פני  'מאן  הזוהר  ממאמר  ונשאב  נלמד  הצדיק  בגוף  התלבשות  של  הנושא 
ח"ב  בלקו"ש  הרבי  של  המפורסמת  הערתו  ועוד:  זאת  המקדש.  ל)בית  לרגל  (העליה  לגבי  נאמר  האדון' 
'ראיתי בעלי נגלה מקשין.. אבל מפורש כעין זה גם בנגלה דאורייתא והוא בירושלמי' והרי שם בירושלמי 
דקיסרין')!  מדרשא  בכינשתא  לעזר  בר'  יצחק  ר'  דא  קדשו  בהיכל  ('והוי'  מעט  מקדש  לגבי  זאת  מפרש 

ושוב הקשר ההדוק בין בית המקדש-מקדש מעט-גוף הצדיק.

כ"ק  של  'ביתו  אודות   (88 עמ'  ('התוועדויות'  תש"נ  האזינו  ש"פ  לשיחת  להעיר  יש  הנ"ל  ולכל 
מו"ח אדמו"ר' ש"כיון שזהו ביתו של הקב"ה, הרי בודאי שכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו (ביחד עם כל 

הצדיקים) נמצא באותו מקום שבו נמצא הקב"ה".

וכו'  ה'  עובד  מהמשפיע  מפורסמת  כ"כ  לא  להתבטאות  כאן  נציין  חב"ד.  חסידות  בתוככי  ועד"ז   .3
מוציא  הי'  לא,  אם  אבל  לישבע,  אסור  הרי  ראיאק:  צבי  לר'  בהתוועדות  פעם  נעמינוב: "אמר  ע"ה  הר"נ 
קמז).  עמ'  לתניא'  הרנ"נ  ('ביאורי  משיח".  הוא  (הריי"צ)  אדמו"ר  כי  ונשבע  הקודש  מארון  תורה  ספר 
חיי  ש"פ  תורה'  אהלי  וביאורים  ('הערות  העירו  כבר   – משיח'  'בית  בענין   – בקונטרסנו   92 ולהערה 
שרה תשנ"ב) לספר השיחות תרצ"ו עמ' 1: "חסידים היו קוראים.. מקום ישיבת רבינו בקביעות.. היכל 

המשיח".

4. נדפסה בלקו"ש חכ"ט בהוספות. חובה לשלבה בין שאר השיעורים בעניני גאולה ומשיח! מעניין 
בפומיה  מרגלא   – תשמ"ו  תורה  בשמחת  נאמרה  היא  כאמור  השיחה:  של  ה'היסטוריה'  אחר  לעקוב 
כינוס  ולקראת   – תשמ"ה!...  בראשית  שבת  לאחר  אחרונה'  'משנה  היתה  זו  כי  ע"ה  סלונים  משה  דר' 
שבת  באותה  התייחס  הרבי  מוגהת!  הרבי  הוציאה  תשמ"ו  שרה  חיי  בש"פ  שהתקיים  העולמי  השלוחים 
הוציאו  לזה  ובקשר  השלוחים"  מתחיל "כנס  זו  הבאות: "בשבת  במילים  המוגהת  השיחה  של  להופעתה 
כחותיו  עשר  את  ולנצל  לעבודתו  השליח "להכניס"  על   .. השליח  של  תפקידו  אודות  השיחה  את  לאור 
של  השבוע  לפרשת  שיחה  אותה  תוכן  את  לקשר  וממשיך  משיח"  הכללית",  "יחידה  את  יגלה  ועי"ז   ..

השבת! (נדפס בהוספות ללקו"ש חכ"ה). ב' השיחות נדפסו בלה"ק ב'ספר השליחות' (עמ' 386-963).
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לאחר  גם  הקיימות  ועבודתם  הכהנים  ממעלות  אחת  הגעתם..  לא  השנה  "לצערי 
חורבן בית המקדש היא נשיאות כפים בשעת התפילה, ואכן בתי כנסיות קרויים מקדש 
שלו.  הנשמה  עם  גם  משתחוה  שהיה   .. יהודי  על  פעלה  לביהמ"ק  לרגל  העליה  מעט. 
כלומר הוא ביטל את כל כוחות הנשמה שלו, שכל ומדות אל הקב"ה.. במילא מובן שבית 
כנסת שבו ההשתחוויה הפנימית מתבצעת באופן הכי טוב, הוא יותר מקדש מעט, יותר 
קרוב למעלת בית המקדש וזאת מוצא חסיד כאשר הוא מתפלל בבית המדרש של רבו.. 
וכשחסיד כהן נושא כפיו בביהמד"ר של רבו, הרי שבהשוואה לנשיאות כפים בסתם בית 

המדרש זה יותר קרוב לנשיאות כפים שהיתה בבית המקדש..".

(המכתב הוא לחסיד ר' יעקב הכהן כץ – אשר עשיריות בשנים התהלך עם רבותינו 
נשיאנו בתמימות והתקשרות לבבית. אודותיו: כפ"ח ניסן תשנ"ג).

הבימה  זו  ואין  היות  אך  לקונטרסנו,  שנערך  ל'סיכום'  בנוגע  להעיר  ברצוני  כן 
המיועדת לכך נעשה זאת בנקודתיות בהערה32.

מתממש  בו  המתמשך  בעיון  גם  כמו  הקונטרס,  של  הרבות  במהדורות  כי  ספק  אין 
הצד החיובי של זעקת כ"ח ניסן תנש"א: "וועט מען דאס נאך ַאמאל פַארשרייבן, דערנאך 
וועט זיין מתמידים וואס וועלן הַאלטן און גידענק'ן וואס האט פַארשריבן גיווארן.." אולם: 
דערביי וועט דאס ניט בלייבן! לא ננוח ולא נשקוט עד אשר נראה בעינינו את התממשות 
ההכרזה הבאה מגג ה'מקדש מעט' שבחו"ל: "הגיע זמן גאולתכם תיכף ומיד ממש, ממש 

ממש ממש33..."!*
(התמים, חשון-כסלו ה'תשס"ב)

נובע  הוראה  יוצאת  שממנו  קבוע  מקום  הוא  רבינו  שבית  שהסיבה  משתמע   :2 סעיף  ב'  32) אות 
מחמת שבו יש השראת כללות השכינה. והבינו כך מסגנון הערה 22 ובכלל מענין לשכת הגזית (כמו שכתבו 
ב'תוכן'), אך בשיחה עצמה נראה להיפך: היותו 'מקום קבוע שממנו יוצאת הוראה' היא הסיבה שהוא מקדש 
מעט העיקרי. ולענ"ד ב'סיכום' יש לכתוב באופן פשוט ולכן יש לכתוב כך: בבית רבינו שבבבל יש השראת 
כללות השכינה וזאת מחמת שתי מעלות שבו: א) מצד היותו בית הכנסת ובית המדרש של רבינו המלמד 
רק  [לא  היותו  מצד  ב)  השכינה  שורה  שם  ולכן  העיר  אנשי  לכל  הוראה  יוצאת  ומשם  לתלמידים  תורה 
בית כנסת ובית מדרש אלא] בית רבינו נשיא הדור וההמשך כמו שכתבו שם. [וכפי שאכן כתבו העורכים 
הוא  דורנו  שנשיא  שהעובדה  משמע  להעיר:  יש   3 סעיף  ג'  באות  גם  (עמ' 28)].  השיחה'  'תוכן  בהתחלת 
המשיח  הוא  הדור  שנשיא  העובדה  לתקן:  ויש  בגאולה.  רבינו  בית  של  נוספת  מעלה  היא  שבדור  המשיח 
איננה מעלה בלבד אלא טעם וביאור על הקשר ההדוק בין הבית לגאולה המתבטא בשני פרטים: 1) היותו 

דבוק ממש לביהמ"ק [ועל ידו שאר בתי כנסיות], 2) גילוי המקדש העתיד בו. 

33) ש"פ חיי שרה תנש"א המצוטט ב'פתח-דבר' ל'בשורת הגאולה'.

*) הערה לקוראים: בהתחשב בקוצר היריעה הושחלו מראי מקומות נוספים אשר העיון בהם יסייע 
לראיה רחבה יותר של קונטרסנו.



"מקדש בבבל"  - 20 שנה לקונטרס בית רבינו שבבבל60 

היום- קביעת  ועיקר  במשפט  נצח"  ה"דידן  שעיקר  היות  עם  אשר  ומפורסם  ידוע 
טוב של ה' טבת היה קשור עם הספרים - "היום בו דידן נצח באופן גלוי לעיני כל העמים 
ליובאוויטש"  שבספריית  נשיאנו  רבותינו  וכתבי  לספרי  הפדרלי) בנוגע  המשפט  (בבית 

"דידן - דהספרים - נצח" וכפתגם הרבנית "הרבי והספרים שייכים לחסידים" -

הרי לפועל כפי שגם ביאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחותיו הק' (בתמוז 
עד  הדור  נשיא  של  הגדולה  מלחמתו   - זה  ומול  שכנגד  הצד  של  הקטרוג  היה  תשמ"ה) 
לנצחון בבית המשפט גם בנוגע לבעלות על הבניין של 770 שאף כאן הייתה טענה כאילו 
ח"ו מדובר בעניין פרטי וכפי שהרבי האריך בשלילתו מכל וכל של רעיון משונה זה כאילו 
והלימוד  התפילה  מקום  ולא  וכו'  האכילה  מקום  הוא  הדור  נשיא  בדירת  העיקרי  המקום 
(והיה צורך לדון על הדבר גם בבית-המשפט) לכן ציוה הרבי לכתוב על חזית הבנין של 

770 "בית אגודת חסידי חב"ד אהל יוסף יצחק ליובאוויטש". 

כך  בעקבות  באה  שבבבל   770 כתבנית  בכפר-חב"ד   770 בניית  על  ההוראה  ואף 
בעלות  של  הטענה  שלילת  את  רק  לא  הרבי  הדגיש  הספרים  נושא  על  בשיחות  [וגם 
פרטית עליהם אלא גם את ההכרח בעצם מיקומם דווקא ב-770 כאשר העובדה שהינם 
יוצאים ממקום זה (לאיזה עניין שיהיה) מהוה סכנה שכן אז הם כמו "פצצה חיה" שיכולה 

להתפוצץ בכל רגע!]. 

בחיים"'  ש"הוא  הדור  נשיא  של  בבניין  מדובר  נצח" אשר  דבר - "דידן  של  ובסופו 
לכל  המעיינות  והפצת  ותפילה  תורה  של  כמקום  לחסידים"  "שייכים  הרבי  ענייני  וככל 
הספרים  עניין  על  נקבע  היום-טוב  שעיקר  לכך  הטעם  לומר  יש  [ואולי  כולו  העולם 
נלקחו  ב'פועל'  גם  אלא  ב'כח'  וקטרוג  ערעור  רק  לא  היה  זה  שבעניין  משום  'בפשטות' 
חלק מהספרים בשביה ואחר כך בה' טבת היה ה"פדיון שבויים" שלהם (כלשונו הק' של 
הרבי בשיחת ה'טבת תשנ"ב) מה-שאין-כן בנוגע ל-770 למרות כל הטענות וההתדיינות 
בבית-המשפט מעולם לא קיבל הקטרוג ביטוי מעשי ובמשך כל הזמן נשאר בגלוי ובפועל 

770 כ"בית רבינו" שמשם יוצאת אורה לכל העולם].

מבית המקדש ל'בית רבינו'...
בית  "את  אד"ש:  כ"ק  זועק  להרחבת 770  הפינה  אבן  את  שהניח  לאחר  חודש 
הכנסת של הרבי אינך צריך להגדיל, הוא מספיק גדול"...    מדוע במשפט הידוע 
בקודש:  מעלין  דווקא?!     ב-770   - הספרים  של  מקומם  על  גם  הרבי  נלחם 
מבית המקדש ל"בית רבינו"...  מאמר מיוחד אודות ליובאוויטש שבליובאוויטש 

- 'בית רבינו שבבבל' והבחירה ה'עצמית' במקום זה דווקא

׀ מאת הרה"ח אסף חנוך שי' פרומר
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וראוי לתת את הדעת על נקודה חשובה בעניין זה:

השקרית  בטענה  רק  היה  לא  העניין  שחומר  ובפשטות  מאליו  מובן  לספרים  בנוגע 
שנבעה ממלחמה כנגד ה"מאור" של דורנו אלא גם ביטוי הדבר בפועל (היל"ת) היה יכול 

להיות הרה אסון – כפי שביאר השופט הגוי בפסק-הדין בטוב-
טעם שנטילת הספרים ואוצרות הרוח של תנועת חב"ד מעקרת 
מכל תוכן את המושג של תנועה שחרטה על דגלה את הפצת 
ההנהגה  המשך  כל  על  ערעור  גם  זהו  וממילא  וכו'  המעיינות 
והנשיאות של רבותינו נשיאנו ומכאן - כאשר "דידן נצח"' היה 
מלך  הרבי  של  כסאו  שלם"  שה"כסא  וחיזוק  אישור  גם  בזה 
דהמנורה  השביעי  כקנה  הנהגתו  על  קטרוג  כל  שסר  המשיח, 
דור  השביעי  הדור  ונשיא  נשיאנו  רבותינו  של  מקומם  כממלא 

הגאולה.

[ולכן דווקא לאחר ה"דידן נצח" החל מהשבת הראשונה 
של  לענין  בנוגע  הגדול  השטורעם  החל  ויגש  ש"פ  מכן  לאחר 
לאחר  שדווקא  משום   – הגאולה  לקראת  כולכם"  הכן  "עמדו 
היה  והראש"  הנשיא  הוא  ו"הוא  שלם"'  שה"כסא  שהוברר 
כמו  הדור.  נשיא  ע"י  הגאולה  של  העניין  המשך  להיות  יכול 
ביטויים  היו  המשפט  בתקופת  מדוע  בפשטות  מהנ"ל  מובן  כן 

שגם לאחר הגאולה נלך עם הרבי שלנו וכו'. דברים שהרבי לא חזר עליהם אחר כך אלא 
להיפך הדגיש ש"נשיא דורנו המשיח היחידי בדורנו" וכהאי גוונא, משום שאז עדיין היתה 
המלחמה על עצם העניין של "הרבי שלנו"', על עניין הנשיאות של נשיאי חב"ד. אך מייד 
כאשר "דידן נצח" בנוגע לעניין זה - נפתח הפתח ל"דידן נצח" בקבלת מלכותו של נשיא 

הדור ע"י כל בני הדור וממילא הגאולה האמיתית והשלימה על ידו].

  עשר גלויות גלתה ליובאוויטש
אולם, בנוגע לערעור על 770 הרי למרות שכאמור היה זה שקר גס שנבע מהסתכלות 
מגושמת ומחוצפת על דירתו וביתו של נשיא הדור (כמובן משיחות הרבי) וממילא זוהי 
מלחמה כנגדו, מכל מקום בשכל אנושי לכאורה לגמרי לא מובן מה היה קורה אילו ח"ו 
חב"ד? הרי  בנשיאות  השלימות  העדר  כאן  היכן   - מעשי  ביטוי  זו  לגזירה  (היל"ת) היה 
שונים  והסתרים  והעלמות  קטרוגים  בגלל  חלקם  ליובאוויטש",  גלתה  גלויות  "עשר 
במקומות  ממלכתם  את  מחדש  הקימו  השונאים  כל  של  חמתם  ועל  אפם  ועל  ומשונים 

אחרים ולא היה בזה שום חסרון או הפחתה בעבודתם.

[- ולא רק שלא היה חסרון אלא אדרבה כמובן משיחות הרבי בנוגע לט' אדר שאז 
היה "מתן תורה דחצי כדור התחתון"' היינו שלמרות שכללות העניין בא בחיצוניות כבריחה 
מאירופה, הרי היה בזה עניין פנימי של המשכת החסידות לחצי כדור התחתון ושלב חדש 

עושה  הרבי 
גדול  "שטורעם" 
עד   ,770 מהרחבת 
הפינה  אבן  להנחת 
ובעצמו  בכבודו 
הדבר  וכשמגיע 
מקפיד   - לפועל 
לא  וחלילה  שחס 
מהבנין  מאומה  ישנו 
שהוא   770 של 
גדול"... "מספיק 
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בהפצת המעיינות ל"חוצה" לקראת ביאת מלכא משיחא. ניתן אפילו לומר שדווקא בזה 
התבטאה עוד יותר נצחיות נשיאותם שאינה מוגבלת כמובן במקום גשמי מסויים].

כלל,  בשכלנו  מובן  העניין  שאין  ולמרות  זאת,  כל  עם 
הנה על כך ניטשה המערכה כולה וה"דידן נצח": אשר הפצת 
המעיינות ע"י נשיא הדור תהיה קשורה לא רק במקום גשמי 
שבבבל –  בית-רבינו  למשכנו,  בחר  שבו  במקום  אלא  סתם, 
770, שמשם תהיה אורה יוצאת לכל העולם, ולשם יהיו עיני 

כל נשואות "תל תלפיות, תל שכל פיות פונים אליו".

מכל זה מובן גודל ויוקר וחשיבות "בית רבינו שבבבל", 
זו  בתקופה  ובמיוחד  רבינו",  ל"בית  הנסיעה  מעלת  וממילא 
כאשר מצד ההעלם והסתר לא זוכים לראות את מלכנו בעיני 
בשר, ואעפ"כ, ממשיכים להדגיש את מעלת מקום זה מתוך 
והכנה  כאן] ככלי  נמצא  [=שהינו  דא"  איז  ער  "אז  ידיעה 
להתגלותו במקום זה תחילה, כמבואר בארוכה בקונטרס "בית 

רבינו שבבבל".

אם כן, במלחמתו ובנצחונו של הרבי בנוגע לבעלות על בנין 770 הודגשה הבחירה 
במקום זה דווקא שממנו תצא אורה לכל העולם, זאת, למרות שבדורות קודמים ההשפעה 
של נשיאי חב"ד באופן של "בית" ו"קביעות" לא היוותה סתירה לכך שבשלה מאוחר יותר 

"גלתה ליובאוויטש".

בשורות הבאות נעמוד על היבט נוסף הקשור בקדושתו הניצחית של בנין 770, כפי 
שבא לידי ביטוי בשיחותיו הק' של הרבי:

הבניין",  "שנת  על  שליט"א  הרבי  הכרזת  עם  בקשר  תשמ"ח,  שנת  בשלהי  כידוע, 
שבליובאוויטש,  בליובאוויטש  ובית-המדרש  בית-הכנסת  את  גם  להרחיב  הרבי  הורה 
770. בי"ז אלול הניח הרבי בעצמו את אבן-הפינה להרחבת הבניין, ואף נשא שיחת-קודש 

לכבוד המעמד.

אולם, קצת יותר מחודש לאחר מכן, בשיחת ליל הושענא-רבא תשמ"ט, דיבר הרבי 
כי  ציין  הרבי  כוונתו.  את  תואמות  אינן  זו  להרחבה  שהוכנו  שהתוכניות  כך  על  באריכות 
אין טעם בבניית בניין משרדים רב-קומות שלא ניתן להשתמש בו בשבת ויום-טוב ואף 
שההכרזה  משום  של 770 - אינה נכונה,  המרכז  ורק בבניית  אך  להתמקד  כללות הגישה 
חדרי  עם  אידן",  "לעבעדיקע  יגורו  בהם  בתים  לבניית  בעיקרה  הבניין" כוונה  "שנת  על 
אכילה ושינה וחדרי משחקים לילדים, ולכן יש להתמקד על בניית בתים בשכונה שמסביב 

ל-770. 

- עד כאן הכל מובן.

של  הבירה  בערי 
ליובאוויטש  ממלכת 
הקודמים,  בדורות 
הייתה  שבהם  הגם 
של  כמקום  "בחירה" 
הפצת-המעיינות, 
לכך  הדבר  סתר  לא 
משם  שיעתיקו 
יותר מאוחר  בשלב 
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  בית הכנסת מספיק גדול...
אך בסיום העניין הוסיף הרבי קטע שבהשקפה ראשונה נראה תמוה ביותר:

שרק  כמה  גדול...  מספיק  הוא  צריך "להגדיל",  אינך  הרבי -  של  הכנסת  בית  "את 
הוספה,  ע"י  עתה) אינה  (עד  גדלותו  עתה,  עד  כמו  גדול  יותר  לא  ישאר  אותו,  תגדיל 
שהיא  כמו  וביהמ"ד  ביהכנ"ס  של  בגדלותו  שינוי  תעשה  לא  שההוספה  הלואי  ואדרבה, 
במשך עשר שנים האחרונות דכ"ק מו"ח אדמו"ר בחיים חיותו בעלמא דין, נשמה בגוף. 

זאת ועוד: ביהכנ"ס וביהמ"ד - כמו כל עניין של קדושה - אינו 
נשאר על עמדו, אלא, הוא באופן של "מהלך", ובמילא, מזמן 
ברוחב  בגובה,  יותר,  בו  (ניתוסף  לרגע  - מרגע  ועד  לזמן) 
אלא,  כו',  לשנות  או  להוסיף  זה,  בענין  להתערב  ואין  ובאורך, 
ובאורך,  ברוחב  בגובה  להוסיף  שיכולים  מה  שכל  לסמוך  צריך 

יעשה זאת "בעל הבנין, הרבי נשיא דורנו!!".

בעיני  זאת  רואה  "אינו  שבאם  הרבי,  אומר  [ובהמשך 
בשר שלו", ידוע המשל מעגלה רתומה לסוסים שמונהגים ע"י 
העגלון בשביל להוליך את החכמים, שכלל לא חשוב ה"תכלית" 
של הנסיעה כפי שהיא בעיני הסוס, והעצה היחידה ל"סוסיותם" 
שהינם  שידעו  עד  מ"סוסיותם" או  שיחדלו  עד  להכותם  היא 

סוסים. ומסיים ש"הנמשל מובן באופן הכי פשוט"...].

ממש "פצצה":

הרבי עושה "שטורעם" גדול מהרחבת 770, עד להנחת אבן הפינה בכבודו ובעצמו 
הדבר  וכשמגיע  לבניה).  כסף  שתרם  היהודי  לבקשת  דלתתא",  "אתערותא  (בעקבות 
לפועל - מקפיד שחס-וחלילה לא ישנו מאומה מהבניין של 770, שהוא "מספיק גדול", 

וכאילו אומר: ישנה קדושה לא רק במקום של 770 אלא גם בצורת הבית!

[וכפי שהיה בפועל, שהרבי הטיל הגבלות חמורות על אופי ההרחבה, לא רק לגבי 
ל"זאל  בנוגע  גם  אלא  חיצוני,  אפילו  שינוי  כל  לחלוטין  אסר  בו  עצמו   770 של  הבניין 
הגדול" הגביל באורח משמעותי את דמיון הארכיטקט, ונתן הוראות מפורטות כיצד ואיך 
אפילו  במקום  התפילה  תופסק  שלא  הנוכחי,  הרצפה  (גובה  לשנות  לא  מה  להרחיב,  יש 
יום אחד, וכיו"ב), וכפי שפסק על עצמו - "כל מה שיכולים להוסיף בגובה ברוחב ובאורך 

יעשה זאת בעל הבניין, הרבי נשיא דורנו!"].

- מה פשר הדברים?!

  בחירה עצמית
לגבי ההבדל בין "ערי הבירה" של ליובאוויטש בדורות הקודמים, ובין פלטרין של 

משפט  בתקופת 
התבטא  הספרים 
יושב  "הנני  הרבי: 
וברצוני  בהתוועדות 
הביאור  את  להכין 
אתעכב,  עליו  ברש"י 
מחשבה  לי  נופלת 
ומבלבלת אותי - מה 
הבנין!"... עם  יהיה 
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מלך בדורנו זה - 770 יש מקום, לכאורה (וכפי שהעירו לנכון כמה מאנ"ש) להביא השוואה 
שהיה  בירושלים  בית-המקדש  ובין  למקום,  ממקום  שנדד  המשכן  שבין  מההבדל  ודמיון 

במקום מסויים דווקא.

ובזה גופא - מההבדל שבין שילה וירושלים. הגם שבשניהם היה בניין של אבנים, 
כלומר, בית באופן של קביעות (ולא כפי שהיה לפני זה שהמשכן היה מבנה עראי), ולכן 
אחר  במקום  וההקרבה  הבמות  נאסרו  שילה  של  בזמן  גם 
(משום ש"נקרא שילה בית"), ושניהם נקראו בפסוק "המקום 
אשר יבחר ה'"' כלומר שהקב"ה בחר במקום זה. עם זאת, לא 
היה המשכן בשילה נצחי, ומשם עבר לירושלים שהיא דווקא 

"בית העולמים".

הרבי  של  בתורתו  פלא  דבר  מוצאים  הדבר,  ובהסבר 
משיח צדקנו:

כל מי שיידרש להסביר את ההבדל בין שני סוגי הבחירה 
אומר:  הישר  שההגיון  כפי   – בפשטות  יענה  בוודאי  הללו, 
בשילה הייתה אמנם הבחירה בבניין, הקב"ה בחר שיהיה שם 
המסויים  במקום  בחירה  זו  הייתה  לא  אך  מאבנים,  קבוע  בית 
קבוע,  בית  זה  שהיה  לכך  בנוסף  בירושלים,  ואילו  בשילה. 
הייתה הבחירה גם במקום ובשטח ש"קידשה לשעתה ולעתיד 

לבוא", ולכן אין הקדושה זזה משם והיא שורה באופן נצחי ותמידי.

ב"חידושים  זה  בעניין  השיחה  (ראה  פיה  על  הקערה  את  הופך  ובביאורו  הרבי  בא 
וביאורים בהלכות בית הבחירה" סימן ג'):

יש  מקום  בכל  לה'  יקטירו  שלא  כדי  ושיקול:  מטעם  נבעה   - בשילה  הבחירה 
להגדיר מקום אחד ומסויים להקרבת קורבנות. בירושלים - הייתה זו בחירה ללא טעם, 
בחירה עצמית למקום בו תשרה שכינתו יתברך - וממילא הופך זה למקום אליו צריכים 
מקום  ישראל  לבני  לספק  כדי  הייתה  בשילה  אחר: הבחירה  בסגנון  או  קורבנות.  להביא 

להקרבה. ואילו הבחירה בירושלים הייתה מצד הקב"ה כביכול, הוא בחר לעצמו מקום.

ומכך נובע ההבדל בנוגע לעניין הנבחר:

כדי להגדיר מקום מסויים להקרבה - די בבחירת המקום, אין צורך לבחור גם בבית 
שעליו. אך בבחירה עצמית, שלא קשורה בטעם מסויים - זו כוללת הן את המקום והן את 

הבית, זהו "בית הבחירה". עד כאן תוכן ביאורו של הרבי.

התמידית,  הנצחית,  הבחירה  דווקא  כי  ברור,  באופן  להיווכח  ניתן  אלה  מדברים 
מחייבת לא רק קדושה ונצחיות במיקום אלא גם בעצם המבנה וצורתו.

שגם בהם  ממלכת ליובאוויטש בדורות הקודמים, עם היות  של  ולכן, בערי הבירה 

המקדש  בבית 
קורבנות,  יקריבו 
ומשם ירוצו – "ומשה 
עמהם"  ואהרן 
מקום  לתפוס   –
של  להתוועדות 
הרבי. כלומר, המעלה 
לא  רבינו,  בית  של 
שינוי בה  שייך 
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הייתה "בחירה" כמקום של הפצת-המעיינות בקביעות והתיישבות, מכל מקום, לא סתר 
הדבר לכך שבשלב מאוחר יעתיקו משם. זו הייתה בחירה מצד הטעם (וכפי שהיה בפועל, 

שתמיד הייתה סיבה מסויימת או הכרח לבחור במקום שנבחר).

מקום  זה  אין  וסיבה.  טעם  ללא  עצמית,  בחירה  היא  ב-770  הבחירה  זאת,  לעומת 
שנבחר רק כדי שיהיה לחסידים להיכן לבוא, אלא יתירה מזו - זהו מקום שנבחר בשביל 

"רבינו" לעצמו, כביכול, המקום המיוחד בו הוא יתגלה. 

הבית"'  ב"צורת  גם  המתבטאת  עולמים",  "בית  וקבועה,  נצחית  בחירה  זוהי  ולכן 
בית-הכנסת  כולל  כולו,   770 מבנה  ורוחב" של  אורך  ב"גובה 
למעלה  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  ובית-המדרש 

מיובל שנים.

הספרים: "הנני  משפט  בתקופת  הרבי  שהתבטא  [וכפי 
עליו  ברש"י  הביאור  את  להכין  וברצוני  בהתוועדות  יושב 
עם  יהיה  - מה  אותי  ומבלבלת  מחשבה  לי  נופלת  אתעכב, 

הבנין!"...].

ולהעיר, שגם עניין זה - חשיבות ומעלת המבנה של 770 
- מתבטא באורח מופלא במאמרי הרבי לה' טבת:

ה'תשנ"ב)  טבת  ה'  קונטרס  (ראה  אלה  ממאמרים  בכמה 
שבין  ההבדל  את  בתורה-אור,  הביאור  על  מיוסד  הרבי,  מבאר 
אך  מדומם,  הרצפה  רק  הייתה  שבמשכן  למקדש.  המשכן 
משום  החי. זאת  - ממין  והתקרה  הצומח,  ממין  היו  הקירות 
שהמשכן היה דירת עראי של הקב"ה, ולכן היה המבנה מקביל 

להיותו  (דומם),  מאבן  הייתה  התקרה  אפילו  המקדש  בבית  ואילו  ההשתלשלות.  לסדר 
דירת קבע של הקב"ה, ולכן הי' מעין עולם-הבא אז תהיה המלכות (דומם) למעלה מכל 

הספירות.

רואים איפוא, שמעלתו של בית-המקדש כדירת קבע, מוסברת במאמרים אלה דווקא 
בהתבטאותה באופן הבניין של בית-המקדש (ולא רק בנצחיות השראת השכינה במקום 
באופן כללי), דבר הנובע, כאמור, מהבחירה העצמית של הקב"ה בבית-עולמים, ובמקביל 
גם  ועד - שמתבטא  יחד,  גם  ובצורתו  במקומו  של 770,  בבניין  הנצחית  אליו - הבחירה 

במספר הבית (!), כמבואר בארוכה בקונטרס בית רבינו שבבבל.

  תהא 'מעלה' נמשכת...
יבוא הטוען ויטען: "עם כל הכבוד" להרגשים חסידיים ממין זה, הרי אנו מאמינים 
"לארץ- יסעו  משם  אך  בבית-רבינו-שבבבל,  תחילה  ויתגלה  משיח  מגיע  ומיד  שתיכף 

לירושלים  ולקודש-הקדשים"'  ולבית-המקדש  ולהר-הקודש  ולעיר-הקודש  הקודש 

להיות  צריך  לא 
 " ק ד ק ד מ - ל ע ב "
לראות  כדי  גדול, 
הקיצוני  הביטוי  את 
הפסוק  שנוקט 
ה"מקדש  לגבי 
רבינו",  "בית  מעט" 
מצינו  שלא  דבר 
בבית  אפילו  כמותו 
המקדש שבירושלים
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בחירה  מצד  כבירושלים,  ב-770  הקדושה  נצחיות  על  לדבר  ניתן  כיצד  כן  ואם  כפשוטה, 
עצמית וכיו"ב?

אלא, שהדברים מפורשים בקונטרס בית רבינו שבבבל (סעיף ג'):

"ועוד ועיקר - שהמעלה המיוחדת ב"מקדש מעט" ד"בית רבינו" נמשכת גם (וביתר 
כנסיות  בתי  "עתידין  הסוגיא)  (כהמשך  שאז  להגאל"'  עתידין  "כשהן  עוז)  וביתר  שאת 
ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל" . . נמצא עתה 
בגלות . . בית הכנסת הרי הוא מקום המקדש גופי' דלעתיד". 

עד כאן לשונו.

מעלתו  המשך  תתבטא  במה  מבאר  הסעיף  [ובהמשך 
"בית  אשר   – בירושלים  שיקבעו  בתי-הכנסת  לשאר  ביחס 
רבינו" יהיה המחובר ממש לבית-המקדש' ועל ידו ובאמצעותו 
יהיו מחוברים (ומובן שהמדובר על "מחוברים" לא רק במובן 
הרוחניות  ההשפעות  לקבלת  בנוגע  ובעיקר  גם  אלא  הפיזי 

וכו') כל שאר בתי-הכנסת שיעברו לירושלים].

רבינו"  כ"בית  זה  בית  של  שהמעלה  לך,  נתפרש  הרי 
הגאולה  בזמן  גם  עוז  וביתר  שאת  - ביתר  ואדרבה  תימשך, 

כאשר בית-המקדש יהיה על מכונו!

- חידוש עצום, גם משום היותו סותר לכאורה את המבואר שם לפני כן:

ברם,  לירושלים.  ייסעו  ומשם  רבינו"  ב"בית  תחילה  יתגלה  שמשיח  לומר  הניחא 
ש"שף  מכך  נובעת  הגלות  בזמן  רבינו"  "בית  של  שמעלתו  מבואר  שם  העניין  בתחילת 
ויתיב" "נסע מקדש וישב שם" [שהכוונה בפשטות היא לעניין הרוחני-הפנימי שבזה: כל 
הגילויים האלוקיים לכללות הדור אינם באים כעת מירושלים (למרות קדושתה הנצחית 
"שף  יתקיים  הגאולה  שבזמן  לכאורה,  להסיק  ניתן  ומכך  רבינו"],  מ"בית  אלא  כעת) 
ויתיב" בכיוון ההפוך והמקדש "ייסע" ויחזור למקומו, ומשם תהיה השפעת השכינה לכל 
העולם [ואדרבה - בכך תתבטא מעלת זמן הגאולה בלי "שיריים" מאופן ההשפעה בזמן 

הגלות].

והרבי אומר - דווקא להיפך: בזמן הגאולה ימשיך "בית רבינו" למלאות את תפקידו, 
והדבר יתבטא בפועל בהעברת כל השפעות המקדש דרכו לכל העולם [ובמילים פשוטות: 
מקום  לתפוס   - עמהם"  ואהרן  "ומשה   - ירוצו  ומשם  קורבנות,  יקריבו  בבית-המקדש 

להתוועדות של הרבי].

שום  בה  שייך  שלא  ונצחית,  עצמית  מעלה  היא  רבינו"  "בית  של  כלומר: מעלתו 
שינוי, בדיוק כמו בירושלים, ואדרבה "ביתר שאת וביתר עוז".

אלא שדבר זה גופא צריך להבין - מדוע? איזו מעלה יש דווקא ב"בית רבינו" שלכן 

ענין נעלה ונשגב זה, 
התגלה דווקא ב"בית 
ע"י  ודווקא  רבינו", 
"רבינו" מיד בתחילת 
ויימשך  נשיאותו 
וביתר  שאת  ביתר 
ב"בית  דווקא  עוז 
לכל  שיגלה  רבינו" 
מוריך" "את  העולם 
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ימשיך למלאות תפקיד בפני עצמו כ"בית רבינו" בנוסף על בית-המקדש?

  לא "אריינגעקוועטשט", אלא "ואהי"
על  המופיע  המלא  כשמו  עצמו,  הקונטרס  בשם  מרומז  שהדבר  לבאר,  ניתן  ואולי 

דף-השער: "ואהי להם למקדש מעט . . זה בית רבינו שבבבל".

את  לראות  כדי  גדול,  "בעל-מדקדק"  להיות  צריך  לא 
מעט" "בית  ה"מקדש  לגבי  הפסוק  שנוקט  הקיצוני  הביטוי 
בבית-המקדש  אפילו  כמותו  מצינו  שלא  דבר  רבינו", 
"צמצם  שכינה",  "גילוי  על  שמענו  עתה  עד  שבירושלים. 
שהקב"ה  אך  וכיו"ב,  ה'  של  "בחירה"  ארון",  בדי  בין  שכינתו 
בעצמו "אהי" למקדש? שני לביטוי זה ניתן למצוא רק בשיחתו 
של  עניינו  אודות  תש"י  מאחרון-של-פסח  הרבי  של  הידועה 

"רבינו"' שהוא "עצמות ומהות כפי שהעמיד עצמו בגוף".

רבינו",  ב"בית  דווקא  התגלה  זה,  ונשגב  נעלה  עניין 
ובתוספת  (כנ"ל)  נשיאותו  בתחילת  "רבינו" מיד  ע"י  ודווקא 
עצמות  של  זו,  מעלה  דתורה.  מנגלה  גם  לעניין  ראיות  הבאת 
ומהות - לא כפי ש"שוכנת ומתלבשת", או "מצטמצמת" (גם 
לא במובן של "אריינגעקוועטשט") אלא - כפי שהעמיד עצמו 

בגוף גשמי ("ווי ער האט זיך אריינגעשטעלט"), "ואהי", תימשך וביתר שאת וביתר עוז 
דווקא ב"בית רבינו", שיגלה לעיני כל העולם, "והיו עיניך רואות את מוריך", וע"י המשך 

פעולותיו בכל העולם כרב ומלך.

קטע  גם  הרבי: "הכניסו  הגיב  להגהה,  זו  שיחה  רשימת  הוכנסה  שכאשר  [ולהעיר, 
ההערה  את  והוסיף  זה  קטע  והשאיר  הגיה  זאת  לרחוב!". ובכל  לצאת  יוכלו  לא  הרי  זה? 

המביאה את ההוכחה לכך מהירושלמי, כפי שנדפס בלקוטי-שיחות חלק ב' עמוד 115].
(בית משיח, גליונות י'-י"ז טבת תשנ"ז)

להיות  צריך  לא 
 " ק ד ק ד מ - ל ע ב "
לראות  כדי  גדול, 
הקיצוני  הביטוי  את 
הפסוק  שנוקט 
ה"מקדש  לגבי 
רבינו",  "בית  מעט" 
מצינו  שלא  דבר 
בבית  אפילו  כמותו 
המקדש שבירושלים
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זה היה נראה עוד יום שיגרתי ב- 770, עד כמה שאפשר לומר "שיגרתי" על אותם 
ימי התעלות והוד בחצרות קודשנו. היה זה יום שני בשבוע, קמנו לעוד בוקר של "להיות 
(תלמידי  תורה",  "חובבי  ישיבת  בבניין  חסידות  לסדר  צעדנו  לכן  קודם  כבר  הרבי".  עם 

ה'קבוצה' למדו ב'חובבי תורה' ולתפילות היו מגיעים ל- 770). 

עם סיום סדר הלימוד צעדתי בשדרת איסטרן פארקווי ל- 770 - עדיין לא ידעתי את 
משמעות המילים "בית רבינו שבבבל" - כדי להתפלל עם הרבי את תפילת שחרית. לפני 
שהלכתי לטבול טבילת שחרית במקווה, החלטתי לתת 'גיחה' לסווען סעוונטי כדי לראות 
כמוקד  ב- 770,  אבל  האפרורי,  חשוון  בחודש  יום  סתם  עוד  לכאורה  זה  אמנם  חדש.  מה 

העולם, אין אף רגע שגרתי. תמיד יש הפתעות. 

רץ  בלה"ק"  הנחות  מ"וועד  ברוק  שאול  חיים  בר'  מבחין  אני  פנימה,  נכנס  בעודי 
כשכולו מתנשף, ובידו ערימת קונטרסים 'טריים' ומניחם על השולחן סמוך לדלת. שיערתי 
כי מדובר במאמר החדש שהרבי הוציא לקראת כ"ף במרחשוון ואף זכינו לקבל זאת מידו 
הק' ליד חדרו הק' בתוספת הברכה "ברכה והצלחה" - אבל תוך כדי אני שומע דיבורים 
שיצא קונטרס "לא רגיל". איש לא הסביר מה המיוחד בו, מלבד הכותרת "קונטרס בית 

רבינו שבבבל". 

חדש  קונטרס  לאור  יצא  כי  ואנ"ש  התמימים  בקרב  השמועה  פשטה  מהרה  עד 
ומופלא שיש בו "גילויים חדשים ומבהילים שאוזן לא שמעה מעולם".

 כבר באותו יום ישבו מאות אנ"ש והתמימים ב- 770 ולמדו בשקיקה את הקונטרס 
באור  והאירו  זהרו  מהרה  עד  ואלה  המיוחדים.  ה"קווטשים"  את  למצוא  מנסים  החדש, 
יקרות. זכורני שהייתה תחושה נעלית ומיוחדת. התפילות עם הרבי באותו יום היו בטעם 

שונה לגמרי. 

על  בהתפעלות  דברו  הכל  היום.  לשיחת  היה  הנושא  הבחורים,  של  האוכל  בחדר 
הדרגה המופלאה של 770, כפי שהרבי האיר לנו באותו יום. אני זוכר שכשנכנסתי ל- 770 
כמו  ל- 770  להכנס  אפשר  'איך  לעצמי:  וחשבתי  מקומי  על  רגע  עצרתי  יום,  באותו 

שנכנסתי עד עכשיו? והרי כעת זה משהו שונה...' 

האור שהפציע בוקר אחד...
קונטרס  לאור  יצא  כי  ואנ"ש  התמימים  בקרב  השמועה  פשטה  מהרה  'עד 
מעולם'   שמעה  לא  שאוזן  ומבהילים  חדשים  "גילויים  בו  שיש  ומופלא  חדש 
'עמדתי לראות את הרבי יוצא. והנה אני מבחין כי בידו הקדושה של הרבי נמצא 
הקונטרס החדש'  יומן מרגש המתאר את האווירה ב'בית חיינו' בימים הנפלאים 

בהם י"ל הקונטרס, ימים שהיוו 'מעין' תקופה חדשה בליובאוויטש...

׀ מאת א' התמימים, קבוצה ה'תשנ"ב
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אותנו  ומגביה  הקרקע  מעל  טפחיים  אותנו  מרומם  שהרבי  הרגשנו  אחת  בבת 
לעולמות אחרים; נותן לנו להבין את מעלתו העצומה של "בית חיינו" שמהיום מסתמא 

יכונה גם "בית רבינו שבבבל" או "בית משיח". 

חסיד'ישע  עם  הדקים,  החושים  עם  אלו  עניין,  מביני 
הרבי  ונעלית.  חדשה  לתקופה  שנכנסנו  היטב  הבינו  הרגשים, 
פתח צינור חדש בהתקשרות ל"נשיא הדור גואלן של ישראל" 
ויותר  יותר  קלטו  הבאים  בימים  שבדור.  המשיח  שהוא-הוא 
שיחות  אותן  כל  את   - פנימית  קליטה  "עצרת"  של  באופן   -
הכנסת  בית  מעלת  על  הרבי  דיבר  בהן  השנים  במשך  שנאמרו 

ובית מעשים טובים של נשיא הדור. 

גם אנו, תלמידי ה'קבוצה', התקשינו במקצת לעכל ברגע 
הראשון את ה"אורות דתוהו בכלים דתיקון" שהקונטרס החדש 
טומן בחובו. היו לא מעט וויכוחים ב'זאל' ובחדר האוכל לגבי 
כמה נקודות בשיחה, אבל התחושה המשותפת הייתה כי אור 

גדול הפציע מעל שמינו. 

אם נתמצת את נקודת הקונטרס, הרי זה דווקא באות ח' של השיחה: "ועל פי האמור 
מקום  והוא  שם,  וישב  מקדש  שנסע  שבבבל" -  רבינו  ד"בית  העילוי  גודל  דבר  על  לעיל 

המקדש גופיה דלעתיד ועד שבו יתגלה מקדש העתיד ומשם יחזור לירושלים..." 

את  קדושה והתלהבות אחזה בתמימים שהבינו  של  אש  אזניו?  למשמע  מי האמין 
גודל השעה ויוקר העניין לעמוד במקום קדוש. 

לב מי לא רטט לדעת את גודל המקום בו הוא עומד... הבית שהוא הכי סמוך לבית 
גלתה  לכאן  ביותר,  הקדוש  במקום  הדור,  נשיא  ליד  כעת  עומד  שאני  חש  אני  המקדש. 
שכינה ומכאן יתגלה בית המקדש דלעתיד... הרבי ביקש מאתנו לפקוח את העיניים והנה 
התחושה היא שהרבי עצמו פוקח את עינינו ומוליך אותנו צעד אחד צעד במשעולי הגלות 

כדי שנבין ונשכיל להכיר את מעלת ומציאות נשיא הדור שהוא הוא המלך המשיח. 

"רבנו, נשיא הדור, הוא גם המשיח גואלן של ישראל בדור" (מתוך הקונטרס) יוצא 
גבוהה  רוחנית  התעלות  תחושת  לגמרי.  שונה  ברבי  ההתבוננות  שחרית.  מתפילת  כעת 
בית  אם  כי  זה  אין  הזה,  המקום  נורא  "מה  הרקיע.  כזוהר  מזהירים  הרבי  של  פניו  מאד. 

אלוקים וזה שער השמים". התחושה היא שממששים את הגאולה בידיים. 

ותג  אות  בכל  מדייקים  התמימים  כאשר  דאורייתא",  ה"ריתחא  של  בעיצומה  ואז, 
על  הקונטרס היו  של  ההגהה  שעלי  נודע  ומעולם,  מאז  זכו  לא  שכמותה  הקודש  בשיחת 
שולחנו הטהור של הרבי מספר חודשים, ורק בערב יום ההולדת של אדמו"ר הרש"ב נ"ע 

זכינו לגילוי הנעלה של "וירא אליו ה'". 

שהרבי  הרגשנו 
אותנו  מרומם 
מעל  טפחיים 
לנו  ונותן  הקרקע 
מעלתו  את  להבין 
"בית  של  העצומה 
שמהיום  חיינו" 
גם  יכונה  מסתמא 
שבבבל"  רבינו  "בית 
משיח"  "בית  או 
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סעיפיו  על  הקונטרס  סביב  אינטנסיבי  עיסוק  היה  שבועות  וכמה  כמה  במשך 
והערותיו המופלאות. כל האוירה של גאולה ומשיח ששררה בשנת תשנ"ב, תפסה כיוון 

מיוחד של התקשרות נצחית לרבי. 

ואיך אפשר בלי להזכיר את ההערה המופלאה בקונטרס 
"פרצת"  בגימטריא  משיח"  ש"בית  "ולהעיר   (92 (הערה 
(770)". מה שחסידים דיברו עד אז בחדרי חדרים מתוך חשש 
של "מה יאמרו", הרבי כותב בבחינת "ונחתום בטבעת המלך". 

אשר  ומקום  מקום  לכל  מגיע  שבבבל"  רבינו  דבר "בית 
דבר המלך ודתו נשמע שם. החסידים מבינים שהחלה תקופת 
התגלות חדשה, וכפי שהביא הרבי בשבת פרשת וירא שקדמה 
להוצאת הקונטרס, שכיום יש לא רק מציאותו של משיח כפי 
שיש בכל דור, אלא גם את התגלות משיח... לכאלה 'גילויים' 

אדירים לא יכולנו אלא לחלום... 

הקונטרס היה עוד ביטוי מוחשי לכך שהגענו לשלב של 
נעלים  עניינים  מגלה  הרבי  ודאי'.  ל'משיח  ועד  בגילוי,  משיח 
שהיו כמוסים באוצרו של מלך, וכעת הוא מורה לפרסם לכל 

העולם באופן של לא יכנף עוד מוריך, ללא העלמות והסתרים. 

ביום שני כ"ף במר-חשוון, נסע הרבי לאהל הק' ואני עמדתי לראות את הרבי יוצא. 
והנה אני מבחין כי בידו הקדושה של הרבי נמצא הקונטרס החדש. ובכלל, הקונטרס הק' 
לא מש מסידורו של הרבי כל הימים עד לכ"ז אדר ראשון, מה שהראה על חביבות מופלאה, 

והקשר הישיר והעמוק של בית חיינו להתגלות המלאה של הרבי. 

מספר  לשמוע  זכינו  שבבבל',  רבינו  'בית  קונטרס  של  הגילוי  מאז  השנה,  במשך 
פעמים מהרבי את הביטוי "בית רבינו שבבבל" - מושג שנהפך לחלק בלתי נפרד מההוויה 
החב"דית. ואני חשבתי לעצמי באותם ימים ושעות נשגבים: מי מאתנו בכלל היה מעלה 
חסידים  הרי  אותנו?!  לימד  שהרבי  כפי  המיוחדת  בצורה  חיינו  לבית  להתייחס  בדעתו 
גדולים מאתנו בדורות קודמים היו מתקשים 'לעכל' את אותם גילויים מופלאים, ודווקא 

אנחנו זוכים לשמוע ולקבל עניינים הנשגבים מבינתנו - - - 

שמבואר  כפי  לארץ,  בחוץ  שנמצא  המקדש,  בית  גג  על  עומד  משיח  ובינתיים, 
בשיחה, ומשם הוא מכריז ומשמיע לישראל "ענוים הגיע זמן גאולתכם!" 

הדברים שנכתבו בזמנו ב'התמים' (הערה 74 בקונטרס) לפני שנים רבות, מקבלים 
משמעות כפולה ומכופלת: "הנה ליובאוויטש הוא ירושלים שלנו, והבית הכנסת אשר כ"ק 

אדמו"ר מתפלל בו הוא בית המקדש שלנו...".
(בית משיח, גליון 531)

עוד  היה  הקונטרס 
שהגענו  לכך  ביטוי 
משיח  של  לשלב 
מגלה  הרבי  בגילוי. 
שהיו  נעלים  עניינים 
באוצרו  כמוסים 
וכעת  מלך,  של 
לפרסם  מורה  הוא 
ללא  העולם,  לכל 
והסתרים העלמות 



 71 תשורה מפאנל לאורחי המלך - תשרי ה'תשע"ב

המהר"ש  אדמו"ר  של  נשיאותו  ימי  ראשית  אודות  החסידים  בין  הרווחת  שמועה 
מספרת שעל אף שלאביו - אדמו"ר ה"צמח צדק" - היו למעלה מחצי מליון חסידים, לרבי 
מהר"ש לא היה מניין בליובאוויטש בתקופה הראשונה שאחרי קבלת הנשיאות. החסידים 
- רובם ככולם - נהרו אחרי הסתלקותו של הצמח צדק אל בניו הקדושים, אשר כמעט כל 
אחד מהם כיהן כאדמו"ר: מי בקאפוסט, מי בניעז'ין ומי בליאדי, רעציצע ובאברויסק. רק 
אדמו"ר המהר"ש שהיה הצעיר ביותר בין הבנים נשאר בליובאוויטש, ועמו מתי מעט מן 

החסידים. 

  להיכן נעלמו חסידי הצמח צדק?
האחים המשיכו כל אחד במקומו את שלשלת הנקודה החב"דית שהתבטאה בלימוד 
חסידות וכו', למשך דור אחד או שני דורות, ויותר לא נשאר מהם המשך. היחידים שנותרו 
להמשיך את השושלת היו אנשי המיעוט השולי שנשאר אצל אדמו"ר המהר"ש. הם היו 
נקראים חסידי ליובאוויטש, וזאת בפשטות - כי נשארו בליובאוויטש. מכל ה'משכילים' 
השפויים שפנו ללמוד חסידות בעמקות בענפים החב"דיים של בני הצמח צדק - לא נשאר 

איש הממשיך בדרך חב"ד. 

שגלתה  הגלויות  עשר  את  מתאר  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  ידוע:  ההמשך 
ליובאוויטש: מליובאוויטש לרוסטוב וכו' וכו', עד שהגיעה ל-770, גימטריא של "פרצת", 
גימטריא של "בית משיח" (כלשון הרבי מה"מ), המקום הקבוע בגלות האחרונה. מכאן, 
אומר הרבי מה"מ, נתחבר לבית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש. כל זאת לפי הכתוב 

בשיחה המפורסמת הנקראת "בית רבינו שבבבל". 

במילים ברורות אמר זאת הרבי מה"מ לעשיר אחד, אשר מסופר שהביע את נכונותו 
לתת כסף על מנת לבנות מחדש את כל המבנים בליובאוויטש, ועל ידי זה להחזיר עטרה 

ליושנה. אמר לו הרבי מה"מ: ליובאוויטש זה כאן! 

הנקודה הליובאוויטשית
לסטות,  הגורמים  ופלפולים  מהשכלות  כפליים  כפל  ולהיזהר  להישמר  'עלינו 
חלילה, מדרך המלך'  'לחפש את הנקודה הליובאוויטשית (ולא רק החב"דית), 
הכתובה שחור על גבי לבן בקונטרס בית רבינו שבבבל, ולא לסטות ממנה ימין 
חסידיים,  ופתגמים  משלים  סיפורים,  רווי  חסידותי  פארבריינגען  שמאל'   או 

הסובב סביב נקודה מרכזית ברורה: בית רבינו שבבבל

׀ מאת הרה"ח חיים ע"ה אשכנזי
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שלל   - בליובאוויטש  מקווה  לבנות  לרבי  הציע  חב"ד  מעסקני  אחד  כאשר  אפילו 
זאת הרבי בתוקף. גם כאשר השליח בבופולו, הרב נתן גורארי' הציע לרבי כמה תוכניות 
שונות לבניית מוסדות בליובאוויטש - שלל הרבי בתוקף את 

כל התוכניות, והורה לבנות מוזיאון בלבד. וכך הווה. 

  קריעה - ולא רק של ממחטה 
הסתלקותו  לאחר  גם  היתה  דומה  תופעה  בעצם, 
הזקן  אדמו"ר  של  חסידיו  ועצומי  גדולי  הזקן:  אדמו"ר  של 
אהרן  ר'  אצל  אותה  ומצאו  החב"דית'  ה'נקודה  את  חיפשו 
חסידי  של  חלק  רק  פרייד'ס.  שלמה  ר'  ואצל  מסטראשעלע 
האמצעי,  אדמו"ר   - לבנו  להתקשר  המשיך  הזקן  אדמו"ר 
היה  הזקן  (אדמו"ר   - הבורוכוביטשית'  ה'נקודה  מייצג 
התגלתה  וזו  ברוך)  רבי  אביו  שם  על  בורוכוביטש  מכונה 
(כידוע  האמצעי  אדמו"ר  של  נשיאותו  בימי  תפארתה  במלא 

בתולדותיו ואכמ"ל). 

מסופר על אותם ימים שהיו מגדולי החסידים - כמו ר' 
משה וילענקער ור' זלמן זעזמער ועוד ועוד - שהתלבטו מאד מה לעשות ולאן ללכת, כי 
הדא"ח (דברי אלוקים חיים) של ר' אהרן מסטראשעלע נאמר באופן מופלא ומושך מאד. 
קיבל  ולא  האמצעי  לאדמו"ר  ולהתקשר  לחזור  רצו   - אהרן  לר'  שהלכו  לאחר   - חלקם 

אותם. 

החליטו  האמצעי,  אדמו"ר  אצל  להשאר  עמם  וגמור  מנוי  היה  אשר  מהם,  שניים 
פעם ללכת ולשמוע מאמר חסידות אצל ר' אהרן. אך היות שחששו שמא יימשכו אחריו, 
מצאו עצה: הם יעמדו בסמוך, ויחזיקו משני צדיה של ממחטה. אם אחד מהם יראה שהוא 
נלהב יתר על המידה - ימשוך בממחטה כדי לאותת לחברו שיש לברוח משם. והנה, בעת 
אמירת הדא"ח של ר' אהרן התמלאו שניהם התלהבות רבה, והחלו למשוך את הממחטה 

זה מעברה האחד וזה מעברה השני עד שנקרעה - והם נשארו בסטראשעלע ולא שבו. 

תוצאות ההתפלגות של חסידי אדמו"ר הזקן ידועה: מאלו שהלכו לסטראשעלע - 
למרות שעסקו במלוא הלהט והחיות בתורתו של אדמו"ר הזקן - לא נותר המשך. ואילו 
את  להמשיך  זכו  ליובאוויטש,  אל  אתו  והמשיכו  האמצעי  לאדמו"ר  נאמנים  שהיו  אלו 

שושלת החסידות ה'ליובאוויטשית'. 

  לא לזוז מן ה'נקודה' 
מה"מ  כשהרבי  בדורנו?  המתבקשת  ה'ליובאוויטשית'  ההנהגה  מתבטאת  כיצד 

השליח  כאשר  גם 
נתן  הרב  בבופולו, 
לרבי  הציע  גורארי' 
שונות  תוכניות 
מוסדות  לבניית 
ליובאוויטש  בעיירה 
בתוקף  הרבי  שלל   -
התוכניות  כל  את 
לבנות  והורה 
בלבד מוזיאון 
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אי  אז   ,770 היא  ליובאוויטש  גלתה  שאליה  האחרונה  שהגלות  ומפרסם  מדפיס  אומר, 
של  ומעלתו  מערכו  ח"ו  להפחית  בלי  זאת -  חדש.  מקום  על  ולהחליט  להתחכם  אפשר 
כל מקום של קודש, כמו הכותל המערבי, ציון הרשב"י וציוני הרביים, או ביתו של הרבי 

הרש"ב ברוסטוב. 

ולהיזהר  להישמר  צריכים  אנו  תמוז,  ג'  לאחר  כיום, 
חלילה,  לסטות,  הגורמים  ופלפולים  מהשכלות  כפליים  כפל 
(ולא  הליובאוויטשית  הנקודה  את  לחפש  עלינו  המלך.  מדרך 
רק החב"דית), הכתובה שחור על גבי לבן בדברי אותה שיחה 
ידועה (בית רבינו שבבבל), ולא לסטות ממנה ימין או שמאל. 
טעות  אותה  שוב  שנעשה  הגיוני  זה  אין  העבר  נסיון  לאור  כי 
הזקן  אדמו"ר  כחסידי  ועצומים  גדולים  חב"ד  חסידי  שעשו 
(חכמה,   - חב"דית  היא  שה'נקודה'  שחשבו  צדק,  והצמח 
גם  המפה,  מן  שנעלמו   - שקרה  מה  קרה  כן  ועל  דעת)  בינה, 
החב"דית. אז אין צורך להתווכח פעם נוספת על אותה נקודה, 

כי מבחן התוצאה מוכיח מה היא הדרך האמיתית. 

דרך אגב, מה כוחה של ה'נקודה' המדוברת נוכחנו לראות 
בעודנו בחורים, כשלמדנו בישיבת "תורת אמת". כשר' אליעזר 

ננס ע"ה עלה לארץ ישראל לאחר שישב עשרים שנה בבתי הכלא הסובייטים, נכנסנו אליו 
מה  מאתנו  לשמוע   - ובעיקר   - גם  רצה  הוא  אך  נפשו.  מסירות  על  ממנו  לשמוע  כדי 

התרחש אצל הרבי מה"מ בשנים שהוא היה מאחורי מסך הברזל. 

חסידים  אצל  סברא  הייתה  הריי"צ  אדמו"ר  הסתלקות  שאחרי  לו  שסיפרו  בעת 
מיד  הגיבה  ע"ה),  גורארי  שמריהו  הרש"ג (ר'  נשיאה"  דבי  ל"חתנא  להתקשר  מסויימים 
זוגתו של ר' לייזער ע"ה ואמרה: איך אפשר היה להעלות על הדעת כזו סברא לא הגיונית, 
והרי שמו לא שניאורסאהן, והרבי מה"מ הרי שמו שניאורסאהן?! אז קלטנו איך מאירה 
רבינו  משה  בדברי  תמימה  אמונה  הרווייה  הליובאוויטשית,  הנקודה  חסידית  אשה  אצל 

שבדור, ומתרחקת ת"ק פרסה מהתחכמויות וחישובים שכליים. 

בני  התחנכו  שבהם  החינוך  במוסדות   - לדוגמא   - התבטא  זה  עניין  מעשי  באופן 
את  שלחו  אשר  הקודש,  בארץ  ובפרט  מאנ"ש,  רבים  היו  שנים  עשרות  לפני  החסידים. 
עבור  שמספיק  סברו  הם  ליטאיים.  תורה  תלמודי  או  ישיבות  מיני  בכל  ללמוד  בניהם 
החינוך החסידי של הבן שיהיה לו שיעור קבוע בחסידות. חלק נכבד מהם לא המשיך בדרך 
מקושרים  היו  לא  הם   - להם  היה  החב"דית'  ה'נקודה  שאת  למרות  וליובאוויטש,  חב"ד 
פעמים  וכמה  כמה  דעתו  את  פירסם  מה"מ  שהרבי  עד  נמשך  זה  נוהג  לליובאוויטש. 
במכתבים ובהתוועדויות שמי שרוצה להתקשר אליו יעשה זאת על ידי לימוד במוסדות 

איך  קלטנו  אז 
אשה  אצל  מאירה 
הנקודה  חסידית 
 , ויטשית או וב הלי
אמונה  הרווייה 
בדברי  תמימה 
שבדור,  רבינו  משה 
ת"ק  ומתרחקת 
מהתחכמויות  פרסה 
קרירות... שכליות 
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חב"ד, וכך אומנם מקפידים אנ"ש לעשות עד היום, גם אם זה כרוך בקשיים רבים. 

  ה'נקודה' - אך ורק ב-770 
'נקודות חב"דיות' יש בכל מיני מקומות בכל העולם. הרבי מה"מ אמר בהתוועדות 
שישנם ציונים של הרביים בכל מיני מקומות בעולם (רוסיה, אוקראינה, ארצות הברית) 
אך  הקב"ה,  עם  שם  שנמצאים  יהודים  גם  לקשר  מנת  על 
אד"ש  מדגיש  הרי  זה,  בגלל  ודוקא  זה  כל  ועם  זה  כל  אף  על 

במפורש ש'ליובאוויטש' זה 770. 

יהיה  ש-770  ודעות  קולות  ברוב  להחליט  אפשר  אי 
במקום אחר, כי רק הרבי בעצמו יכול לקבוע זאת, והוא אומנם 
קבע בשיחה מוגהת שמפרטת בבירור כשמש בצהריים ובצורה 
שאינה משתמעת לשתי פנים שב-770 קיימת ה'נקודה': היא 

"בית רבינו שבבבל". 

ואכן, במשך כל השנים לא ראינו שהרבי יורה או הציע 
להקים בית כנסת או מוסדות תורה בסמיכות לאהל הק' של 

כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע. 

אלא מה, מי שמחזיק את עצמו למבין (וסבור שהוא חב"ד) וחושב שהשכל שניתן לו 
הוא בשביל לקבוע ולהחליט על דעתו הבלעדית שדברי הרבי זה לא סוף פסוק (ח"ו), וניתן 
הבריות  את  ולא  לבריות  התורה  את  שמקרב  מי  כמו  זה  הרי  אחרות,  אור  נקודות  לחפש 
לתורה. אדם כזה מרשה לעצמו - חלילה - להגמיש את דרישות ההלכה ואולי אף לדלג 
פה ושם על סעיף או שניים, כדי להקל על המתקרבים לתורה. הוא חושב שהוא מייצג את 
הצד המואר - הנאור שבתורה, אך בעצם כל כולו חושך כפול ומכופל, ואין להאריך בדבר 
מסורים  אינם  והוראותיה  והתורה  עמרם,  בן  דברי  אלא  לנו  אין  אנו  לכל:  ומובן  הפשוט 

לשיקול דעתנו. 

לכן שיהיה ברור - מי שמחפש את הנקודה החב"דית יכול לנסוע להאדיטש ולניעזין, 
לליובאוויטש, לרוסטוב למנטפיורי ואף לרשב"י, וגם לילך אצל האבות בחברון ועוד ועוד. 
בכל המקומות הללו יתכן שיתפלל באריכות, ילמד דא"ח, יאמר לחיים, יקרא ק"ש שעל 
במקום  איתנה  ניצבת  תשאר  עדיין  הליובאוויטשית'  ה'נקודה  אך  וכו'.  וכו'  כראוי  המטה 

שהרבי קבע, ומזמין גם אותו לבוא לשם. 

  זו לא פנטזיה 
גם הצחוק והלעג של ליצני הדור - הצוחקים מכל הקדוש לישראל - על הקביעה 
המוצקה  המציאות  את  משנים  אינם  ממש,  בפועל  כך  המחזיקים  אנ"ש  כל  ועל  הזאת 

ולא  לו  שאין  מתנגד 
היתה לו השגה ברום 
נסיעה  של  המעלה 
גם  הבין  לא  לרבי, 
מדוע  תמוז  ג'  לפני 
ואף  ל-770  נסענו 
כך.  על  ולעג  צחק 
אך מי התחשב בזה?
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ש-770 היא ליובאוויטש. 

על כגון דא מספרים אודות הפרופסור פישל שניאורסאהן שהיה בעל כשרון ובעל 
בדור  החסידים  זקני  של  קרוב  ידיד  היה  (הוא  ומצוות.  תורה  שומר  כך  כל  לא  אך  מוחין 
הקודם). פעם ישב אחד מזקני החסידים ולמד עמו בשער היחוד והאמונה. הוא בכשרונו 
הבין זאת טוב מאוד ואף היה מסוגל להסביר את הנלמד בטוב טעם. למרות זאת, כששאל 

על  אומר  הוא  מה  הלימוד  את  שסיימו  לאחר  החסיד  אותו 
וכו',  עוד"  ש"אין  והאמונה  היחוד  בשער  המתבארת  הנקודה 
ללמדו  מאד  התאמץ  אשר  החסיד,  יפה.  פאנטזיה  שזו  אמר 
באר היטב מהי האמונה האמיתית, לא טרח להשיבו כאיוולתו. 

במקום זה הוא קם וסטר לו... 

חיים  מים  לשתות  המסוגלים  תמיד,  היו  ליצנים  כן,  אם 
מה  אין  לכן  חלילה.  שווא,  חזיון   - מורגנה'  'פטה  שזו  ולאמר 
מי  כשרואים  להפך.  אלא  הליצנים,  מכת  ולהתרגש  להתפעל 
עומד מאחורי הדיבורים של החלשת האמונה - זה מחזק יותר 

ויותר. 

השבח וההודיה להשי"ת על שהרבי מה"מ זיכנו בשיחה 
כלפיה  גילה  עצמו  שהרבי  (שיחה  שבבבל  רבינו  בית   - הנ"ל 
הכניס  לאור  הוצאתה  שלאחר  העובדה  בעצם  מיוחדת,  חיבה 

לנו  מגלה  היה  לא  שהרבי  יצוייר  לו  כי  משם!).  הוציאה  לא  ומאז  סידורו,  דפי  בין  אותה 
שיחה זו, הרי באמת היה מקום להפרד וללכת איש איש אל המקום שממנו הוא שואב את 
ההשכלה החסידית. כי לפי סברת הנקודה החב"דית הרי כולם יונקים מאותו שורש, אם כן 
למה צריך לקבוע מקום מיוחד אחרי ג' תמוז? העיקר זה הפצת המעיינות ולימוד החסידות 

שהתגלתה על ידי כל אחד ואחד מהרביים בדרכו שלו. 

היינו  ב-770,  אשר  שבבבל  רבינו  בבית  שורה  שהשכינה  ידענו  אלמלא  כן,  כמו 
נוסעים לכל אחד מהציונים הקדושים כי כולם צדיקים וכולם קדושים, וכל אחד מהם יש 
בכוחו לפעול גדולות ונצורות בעבודת ה' ולפעול ניסים ונפלאות בכל המצטרך בבני חיי 
ומזונא רויחא. במיוחד כיום, כשכבר אין קושי ויש כמעט 'כרטיס חופשי חודשי' לביקור 

בכל המקומות שהיו ערש החסידות ומהם נפוצה לכל העולם. 

  אלפי הוכחות חיות 
מקושרים אל ה'נקודה של ליובאוויטש' וזה אפשרי  אך הרבי מה"מ רוצה שנשאר 
רק במקום אחד והוא 770. כמו שהיה פשוט ומובן כל זה לפני ג' תמוז ויש צורך להדגיש 
שזה היה פשוט וברור אצל כולם בלי יוצא מן הכלל אף שנסעו לכל הציונים ואהלי הק', 

את  שלמד  מי 
רבינו  "בית  קונטרס 
תמה  אינו  שבבבל" 
ייחודית  תופעה  על 
הוא  זה  עם  יחד  זו. 
להיות  ממשיך 
איך  ומרוגש  נפעם 
שהודפסה  השיחה 
נפלאות מחוללת 
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כל אחד מסיבות שלו. אך כולם ידעו שליובאוויטש, רבי נטו, מקום המקדש ששם ומשם 
חב"ד  מחסידי  אחד  אף   .770 והווה  היה   - שבעולם  היחידה  בחינת  העולם,  כל  מושתת 
הנ"ל  בשיחה  שזכינו  לאחרי  בפרט  זה.  על  שבעולם  ספיקא  וספק  ספק  שום  לו  היה  לא 
של בית רבינו שבבבל, הרי איך אפשר לחשוב אחרת? (שוב, 
שלא  כמו  שהוא,  קדוש  מקום  כל  של  בחשיבותו  לפגוע  בלי 

התכוונו לפגוע באף מקום קדוש לפני ג' תמוז). 

הוכחות  מחפש  והוא  השיחה  לו  מספיקה  שלא  ומי 
ממשיות, הרי מעשה רב - (בעצם רבים) יוכיח. שהרי משנה 
לשנה הולך וגדל במספרים משמעותיים מספרם של הנוהרים 
אנשים   - הגילאים  כל  בני  הם  רבים.  אלפים  כדי  עד  ל-770 
ונשים, בחורים וגם בנות, ילדים וטף. הם בני כל המגזרים - 
תבל,  קצווי  מכל  המקורבים  סוגי  כל  מעשה,  ואנשי  חסידים 
אנשים שלא ראו את הרבי מה"מ מעולם ואפילו אנשים שלא 
שמעו ממנו עד עתה. יש מהם המחפשים תענוגות בני אדם 
ויש המחפשים את הרבי בכל רגע בחיים, כולם באים ל-770. 

הם באים לא רק ליום ולא רק ליומיים: לתשרי שלם - חמשה שבועות עם כל החגים 
היפים והנעלים החלים בהם. ימים של חג אשר בהם, בנוהג שבעולם, מקובל שכל אחד 
רוצה לבלות בטוב ובנעימים עם משפחתו, להתרווח על כורסתו, לישון על מיטתו ולאכול 
"בשר ודגים וכל מיני מטעמים". ימים שבהם נוהג כל יהודי להתפלל בבית הכנסת שיש 

לו בו מקום קבוע עבורו ועבור בני ביתו, בסידור מאיר עיניים ועוד ועוד אביזרי נוחות. 

כאן, ב-770 מוותרים על כל זה. המרבה - במשך כל ה'תשרי', והממעיט - המגיע 
כוללת  חלקם  מנת  להפך -  מכל הנ"ל.  מקצתיה  ולא  לא מיניה  להם  אין  לשבוע,  לפחות 

טלטולים, דחיפות, היפך המנוחה, והסתפקות בטעימה כלשהי להחיות את הנפש. 

  אין להתחשב במלעיגים
חיוך  לפחות  לקבל  בשביל  כדאי  היה  זה  כל  כתיקונן  שבשנים  לומר  המנסים  יש 
מאד"ש, אמירת לחיים, לעקאח, דולר וכדו'. היה כדאי לשאת את הקשיים כי חזרו שמחים 
השפעות  יביאו  מאד"ש  המטבע  או  אד"ש  של  האבהי  שחיוכו  תקוות  מלאים  לב,  וטובי 
גדולות בגשמיות וברוחניות. כל שכן מי שזכה לשמוע ולהבין מאמר או שיחה - הרי לא 

היה מאושר ממנו. 

כיום יש לבעל דין מקום לחלוק - מלשון חלוקה והפרדה בין המצב הקודם לנוכחי 
ולומר: כשאף לחיוך, לדולר, ללעקאח, לכוס של ברכה ואף לא למאמר או לשיחה חדשה 
ועוד  כיום?  כאלו  בתנאים  כזו  לנסיעה  המקום  מה  כן  אם  זה),  לרגע  (נכון  זוכים  אנו  אין 

וכן  ירבה  "כן 
הנהירה   - יפרוץ" 
כי  תגבר,  ל-770 
נמשך  שהנר  כמו 
ה'  "נר  כך  למקורו, 
נמשך  אדם"  נשמת 
מלך  אדמו"ר  לכ"ק 
שליט"א  המשיח 
למקורו המקשרו 
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לשמוח עליה כמוצאי שלל רב, על מה ולמה? 

אנשים אלו מזכירים לנו את בני עדתו של ר' לייב שיינין, מחסידי הרבי רש"ב, שהיה 
העיירה  אנשי  אספו  פעם  רב.  בדוחק  וחי  עניה  בקהילה  רב 
נטל  והוא  ביתו,  צרכי  עבור  לרב  והביאוהו  כסף  סכום  ביניהם 
העיירה  אנשי  קבלו  כששב,  הרבי.  אל  עמו  ונסע  הכסף  את 
בפניו על מה שעשה בכסף, והוא השיב להם: מה היא נסיעה 

לרבי אינכם יכולים להבין, אז אין לי מה לענות לכם... 

כמוהם גם, למשל, מתנגד - שאין לו ולא היתה לו השגה 
ברום המעלה של נסיעה לרבי, לא הבין גם לפני ג' תמוז מדוע 

נסענו ל-770, ואף צחק ולעג על כך. אך מי התחשב בזה? 

משל ידוע משווה את ההשגות של המתנגד עם השגותיה 
של פרה שהיתה מקבלת בכל מוצאי שבת מעדן מיוחד במינו: 
המים שרחצו בהם את הסירים מתבשילי השבת, שהיו מלאים 
שומן והיה חבל לשפוך אותם. פעם שכחה בעלת הבית ושפכה 

העלתה  שלה  המלכות  מעדן  את  לקבל  תוחלתה  נכזבה  אשר  והפרה  הללו,  המים  את 
כן  ועל  שבוע  כל  בו  זוכה  שהיא  המשקה  על  בה  מקנאה  הבית  בעלת  שכנראה  בדעתה 

החליטה לשתות אותו בעצמה. 

הנמשל מובן - אי אפשר להסביר לפרה שמה שאצלה זה מעדן, אצל בני אדם הוא 
ממתקים")  שתו  משמנים,  של "אכלו  (החג  שלו  שהמעדן  החושב  מתנגד,  גועל.  מעורר 
כל  עם  הרבי,  במחיצת  שבשהות  הנעלה  העונג  את  מבין  ואינו  קולט  לא  נעלה,  הכי  הוא 
מקום  שיש  לייב  ר'  חשב  לא  כן  על  הגוף.  את  והמשמחת  המענגת  נוחיות  על  הויתורים 

להתווכח ולהסביר לבני קהילתו את אשר לא יוכלו לקלוט. 

  בחורי ישיבה או פרופסורים 
אך כיום - מחשבות 'מתנגדיות' שכאלו נשמעות לא רק אצל מי שלא זכה לטעום 
מאילנא דחיי. כפי ששמעתי שאחד מהראשי הישיבה בישיבותינו בארצות הברית התפאר 
בפני אחד מזקני החסידים שהוא המשיך את סדרי הישיבה אצלו בראש השנה כדי שלא 
יהיה צורך שהבחורים יסעו ל-770. אמר לו אותו חסיד: תראה, הגיעו לכאן (ל-770) אלף 
בחורים ושילמו כל אחד אלף דולר על מנת להיות פה בראש השנה. אז אשאיר לך להחליט 

מי בדיוק הנורמלי - האלף הללו או הכמה עשרות בחורים שלך! 

משמעות דבריו של אותו ראש ישיבה היא שגם היום יש כאלו 'פרופסורים', אשר 
פאנטזיה  היא  שבבבל"  רבינו  ש"בית  אומרים  שניאורסאהן  פישל  לפרופסור  בדומה 

מגיעה  כך  כדי  עד 
 " ת ו י נ ו ה מ ת " ה
כפולות)  (במרכאות 
נלחמים  שהצעירים 
לילך  יזכה  מי 
רחוק  למקום 
לתהלוכות  יותר 
תורה בשמחת 
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מעניינת (ח"ו) שיש לתת עליה את הדעת על מנת למצוא את הפסיכיאטרים המתאימים 
שיחקרו תופעה זו לעומק. שיבדקו באיזה תסביכים נפשיים נמצאים האלפים הללו מכל 
של  ההתוועדות  של  המקום  יד  על  אד"ש,  של  הבימה  יד  על  להדחק  הבאים  תבל,  קצוי 
אד"ש או על יד המקום שהיו זוכים לקבל בו ברכות ולעמוד על גבי פירמידות - ראש על 
תורה,  שמחת  של  להתוועדות  מסביב  שעות  ארבע   - ראש 
מי  כל  לראות  שנוכח  כפי  מינימלית  נוחות  בהעדר  זאת  וכל 

ששוהה שם... 

בגלל  הם  בסיסיים  שהיה  תנאי  והעדר  שהדוחק  יתכן 
אותה סיבה שבגללה מבואר בגמרא מדוע אין חמי טבריה או 
תמרים ושאר דברים מענגים בירושלים. הרי היא עיר הבירה 
מלך  של  בירה  בעיר  כמקובל  טוב,  כל  בה  להיות  צריך  והיה 
וקל וחומר בעיר הבירה של מלך מלכי המלכים הקב"ה! עונה 
הגמרא שזה כדי שלא יאמרו שעולים לירושלים בגלל הטוב 

הגשמי, אלא בגלל שהיא מקום השכינה. 

  תמהונים או אבירי מסירות הנפש 
דבר זה מתקיים ב-770 בהידור דהידור - אין שם בתי מלון מפוארים, ואין להאריך 
בדבר המפורסם. התופעה הזו מדהימה עוד יותר אם נביא בחשבון שלא באים לשם אנשים 
לפחות -  הגדול,  בחלקם  הבאים -  וכדו'.  מצוקה  ומשכונות  תרבות  חסרי  או  דיור  חסרי 
עוזבים בתים מטופחים, סעודות חג מכובדות, ואף על פי כן הם באים למקום שבגשמיות 
אי אפשר להנות בו במנוחת הנפש, אפילו לא בעמידה על רגל אחת - כי גם לזה אין מקום 

עבור כל הקהל הקדוש. 

אפשר כמעט לאמר שתשרי הוא באמת תשרי של תמהוניים. חסידי ליובאוויטש, 
המיעוט השולי הלוקח את דבריו של הרבי אודות בית רבנו שבבבל בשיא הרצינות, הצליח 
התקיעות,  בעת  בחרדה  שיעמדו  ולעשות  והסוגים,  המינים  מכל  אלפים  להפנט  בקסמיו 
בהתעלות נפשית בעת המארש, בריקודים בשמחת תורה שעות על גבי שעות, יתפללו 
במניין של הרבי מה"מ הקבוע מקדמת דנא, וישבו שעות על גבי שעות בהתוועדויות מכל 
האחוז  של "המיעוט  מה"פנטזיות"  משהו  ועוד  משהו  עוד  לשמוע  מנת  על  הקשת  גווני 

טרוף". 

יזכה  מי  נלחמים  שהצעירים  כפולות)  (במרכאות  ה"תמהוניות"  מגיעה  כך  כדי  עד 
לילך למקום רחוק יותר לתהלוכות בשמחת תורה– זאת אומרת כ- 3-4 שעות לכל כיוון. 
כך שביום שמחת תורה אפשר לפגוש מאות רבות של צעירים, צולעים ברגליהם מפאת 
היבלות והבועות שצמחו מההליכה הממושכת, ואף אחד לא מתלונן אלא להפך - באים 

בתים  עוזבים 
סעודות  מטופחים, 
ואף  מכובדות,  חג 
באים  הם  כן  פי  על 
שבגשמיות  למקום 
להנות  אפשר  אי 
הנפש במנוחת  בו 
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עם זה בגאווה ל-770 כדי שאד"ש יראה: עשינו את שביקשת, עשה למענך שנראה אותך 
תיכף ומיד, וממילא בשנה הבאה עלינו לטובה בוודאי נהיה ביחד. 

  יבנה מקדש במקומו - בבית רבנו שבבבל 
ייחודית  תופעה  על  תמה  אינו  שבבבל"  רבינו  "בית  אודות  השיחה  את  שלמד  מי 
זו. יחד עם זה שאינו מתפלא, הוא ממשיך להיות נפעם ומרוגש איך השיחה שהודפסה 

והמשכות  השתוקקות  אחד  בכל  ונוסכת  נפלאות,  מחוללת 
לבית רבנו בדיוק כפי שהיה לפני ג' תמוז. 

רק  אלא  לשכנע,  כדי  בפאנטזיות  משתמש  לא  אחד  אף 
מתביישים  לא  לאד"ש  ומקושרים  שלוחים  ושאר  משפיעים 
המקום  שזהו  לשמוע,  הרוצה  לכל  ובכתב  פה  בעל  ומבארים 
גלתה  שלשם  האחרון  המקום  והוא  לו  למושב  אד"ש  שאיווה 
השכינה והוא יהיה הראשון בכל רגע להתחבר לבית המקדש, 

כמבואר בשיחה הנ"ל. 

על אף כל מיני אחים מבשרנו המנסים בכל מיני דרכים 
לטעון שאין מה לעשות שם, ולמרות שהם אומרים שזה היה 
בישראל  לפנים  היה  זה  אך  קדוש,  והכי   - קדוש  מקום  פעם 
וכיום, זמנית או באופן קבוע זה הפך למוזיאון, למזכרת של מה 

שהיה ואיננו, חלילה - למרות כל התעמולה בסגנון זה אין האמונה התמימה מתערערת. 
להיפך: "כאשר יענו" - מלשון עינוי, מלשון ענייה ואמירה ומלשון עני בדעת - "כן ירבה 
וכן יפרוץ" - כן תגבר הנהירה ל-770. כי כמו הנר שנמשך למקורו, כמבואר בתניא, כך "נר 
ה' נשמת אדם" נמשך אל הרבי מלך המשיח המקשרו למקורו. אדמו"ר הזקן מבאר שהנר 
אינו חפץ מצד עצמו להימשך אל מקורו, להפך - זה הפך המציאות שלו, מכיוון שבמקור 

הוא מתבטל. אך מה יעשה והמקור המאיר בו - מושכו אליו כמגנט? 

זה הוא פשר התופעה המפליאה של "תשרי" אצל הרבי מה"מ: שם נוכח ומאיר אורו 
של המקור, ומושך אותנו בקרניו כמו בחבלי עבותות אהבה אליו. 

ואנו אין לנו אלא לרחם על אחינו, עצמנו ובשרנו, שעדיין כל מה שלא מסתדר אצלם 
עם הנקודה החב"דית הרי זה פאנטזיה. יהי רצון שנזכה הם ואנחנו וכל כלל ישראל לראות 
כלשון  להתגלות,  שהבטיח  היכן  משיחנו  מלכנו  בהתגלות  הליובאוויטשית  הנקודה  את 

הרמב"ם "בונה בית המקדש במקומו" ותיכף ומיד ממש. 
(בית משיח, גליון 570)

פשר  הוא  זה 
המפליאה  התופעה 
אצל  "תשרי"  של 
שם  מה"מ:  הרבי 
נוכח ומאיר אורו של 
המקור, ומושך אותנו 
בחבלי  כמו  בקרניו 
אליו אהבה  עבותות 
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המושג של 'יומנים' מליובאוויטש הנו מושג נושן. במשך כל השנים חסידים רשמו 
יומנים בהם השתדלו לשמר כל תג וכל תנועה שראו או שמעו מרבותינו נשיאינו.

רוחניים  דברים  כגדול,  קטן  הרבי,  אצל  מהנעשה  מפורט  רישום  של  זה  נושא 
דוד  רבי  להרה"צ  דוד"  בספר "דברי  ממעזריטש.  המגיד  בתקופת  עוד  החל  כ"גשמיים", 
משה מטשורטקוב, בהקדמה לספרו כתוב שסנגורן של ישראל ר' לוי יצחק מברדיטשוב 
נהג לכתוב בפנקסו אף משיחות החולין ששמע מרבו המגיד, להבין כוונת כל דיבור ודבור. 
גם ב"סדר הדורות החדש" מובא שר' לייב שרה'ס נסע לרבו המגיד לראות איך פושט את 

אנפילאותיו (נעליו) ואיך הוא מקשרם. 

   יומני הנשיא והחסידים
ממה  מפורטים  יומנים  כתב  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  בעצמו,  הנשיא 
שהגיע  הריי"צ,  מהרבי  רחוק  היה  הרבי  כאשר  הריי"צ.  אדמו"ר  כ"ק  אצל  ושמע  שראה 
לארה"ב בשנת ת"ש, התאונן הרבי "שמקמצים בידיעות אודות כ"ק מו"ח אדמו"ר", ופנה 
בבקשה לחסיד הרב דוב בער חסקינד: "לכתוב לי על דבר זה בפרטיות". כך גם היה כאשר 
הרבי מלך המשיח ביקר בפאריז בשנת תש"ז כשהלך להקביל פני אמו הרבנית, הוא ביקש 

מהחסידים ב- 770 שיכתבו לו בפרטיות מכל אשר נעשה ונשמע בבית רבי. 

לדעת  החסידים  של  הצמאון  גודל  על  ידע  הריי"צ  הרבי  כאשר  מסויימת,  בתקופה 
מהנעשה, הוא כתב לחסידים על עצמו בלשון נסתרת. 

היה  הריי"צ,  אדמו"ר  של  מזכירו  פייגין,  יחזקאל  ר'  הרה"ח  של  התפקידים  אחד 
לכתוב לחסידים ברחבי תבל, אודות הנעשה והנשמע בבית חיינו, ועל מצב בריאותו של 

אדמו"ר הריי"צ. 

רובם  אך  חיינו,  בבית  והנשמע  מהנעשה  שרשמו  תמימים  היו  השנים  במשך  ואכן, 
כתבו את רשמיהם כרשימות פרטיות ואלה לא התפרסמו ברבים. היו כמה יומנים בודדים 
הדברים  הכל,  למרות  אך  ותשמ"ח.  תשד"מ  תשמ"א,  שנת  יומן  כמו  כספרים,  שיצאו 

נשארו בחוג הפנימי המצומצם, כמכתבים שנשלחו מחסיד לרעהו וכד'. 

השופר שקישר ל"בית חיינו"
מענה לגיליון המאה: "נת' ות"ח ת"ח ובוודאי כחז"ל . . כבר רוצים מאתיים"...  
גיליונות 'בית חיינו' שיצאו לאור בין השנים תש"נ-תשנ"ב, היוו מנוף רב עוצמה 
רבינו  בבית  הקודש  לחצרות  יהודים  רבבות  שקישר  ושופר  המעיינות  להפצת 
שלוותה  ההו"ל,  של  הקלעים  מאחורי  ומרתקת  נרחבת  סקירה  שבבבל - 770  

במענות קודש ועידודים מיוחדים מכ"ק אד"ש מה"מ 
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הפעם הראשונה שהיומנים הפכו לעניין של קבע ופרצו את המסגרות המצומצמות, 
היתה רשימות "בית חיינו". אלו זכו להיות עלון שבועי של קבע. רבבות מכל רחבי תבל 

בידעם   - חיינו'  'בית  מעיתוני  שבוע  מדי  להתבשם  זכו 
הוא:  כן  וכשמו  חיינו.  בבית  והנשמע  מהנעשה  במפורט 

מקור של שפעת חיים לכל החסידים באשר הם. 

לעדנה.  חיינו"  עיתוני "בית  זכו  תש"נ  משנת  החל 
או   770 של  המסגרת  בתוך  שנשאר  חיינו  בית  עוד  לא 
זכו  החוגים  מכל  ורבבות  אלפים  החסידים.  בחצרות 
מידי שבוע לקרוא מהמתרחש בחצרות קודשנו. דבר זה 
פרץ שלב חדש בהתקשרות המוחלטת לנשיא הדור. כל 
מספר  בתוך  זכו   ,770 חיינו  בבית  שהתרחשו  האירועים 

ימים לתפוצה בכל רחבי תבל. 

על הפריצה הגדולה הזאת היה אחראי אברך תושב 
כפר חב"ד, הרה"ח ר' יצחק זאב ברנדלר, וגיסו הרה"ח ר' 

ברוך כהנא, שבאופן של מסירות נפש, לקחו על עצמם להביא את 'בית חיינו' לכל קצווי 
בעידודו  שנעשה  דבר  לרבי,  להתקשרות  הקשור  בכל  חדש  לשלב  להביא  זכו  בכך  תבל. 

הגמור של הרבי מלך המשיח (כפי שיפורט להלן). 

   איך הכל החל?
הרה"ח ברוך שי' כהנא מספר כיצד הכל החל ומה התרחש מאחורי הקלעים: 

איך החלו לצאת גיליונות 'בית חיינו' במהדורת עיתון שבועי? 

בדרך  חיינו',  'בית  של  גיליונות  מוציאים  ה'קבוצה'  תלמידי  היו  השנים  "במשך 
כלל זה היה גיליון פנימי שהיה מתפרסם בעיקר ב- 770, והיה מגיע לארץ ישראל על ידי 
תמימים שהיו נוסעים לארץ או ששלחו לחבריהם, ותו לא. רק מעט מהיומנים ראו את 

אור הדפוס, כמו יומני: תשמ"א, תשד"מ, תשמ"ז ותשמ"ח. 

"גיסי הרה"ח הרב יצחק זאב ברנדלר, הוא למעשה הוגה הרעיון. היה זה בסוף שנת 
פקס  קנתה  שם  ההנהלה  חב"ד.  בכפר  שמחה'  ב'אור  תקופה  באותה  עבד  גיסי  תשמ"ט, 
משם  וארשום  הייטס,  בקראון  אז  שפעל  החם'  ל'קו  שאאזין  ממני  ביקש  והוא  משוכלל, 
את הנעשה בבית חיינו ואפקסס לו. בפועל, אותו 'קו חם' לא מסר יותר מידי פרטים, אלא 
ואני  היות  לגיסי,  הצעתי  לא.  ותו  מה'אהל'  הרבי  של  והחזרה  היציאות  זמני  את  בעיקר 
כותב יומנים פרטיים, אעתיק חלקים מהיומן שאני כותב וכך יהיה אפשר להוציא משהו 

ראוי לשמו. 

ובארץ  יד,  בכתב  כתוב  כשהוא  החומר  את  לגיסי  לשלוח  התחלתי  זאת  "בעקבות 
ישראל היו מקלידים ומדפיסים את זה. יומנים אלו היו מיועדים לתלמידי 'אור שמחה', 

שער גליון ה-100
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אך עד מהרה הגיליון תפס תאוצה ובכל מקום ביקשו לקבל את הגיליון ואת יומני 'בית 
חיינו'". 

מתי למעשה זה התחיל לצאת במתכונת החדשה? 

"בתשעת הימים של שנת תשמ"ט הוצאנו את הגיליון הראשון. בתחילה הכל הסתכם 
בדף אחד שיצא לאור פעמיים בשבוע. בתוך מספר חודשים זה קיבל את המתכון השבועי 

במהדורה נרחבת יותר, עד שהפך בעידודו הבלתי מסויג של הרבי לעיתון של ממש". 

הגיליון אמנם צבר תאוצה ואנ"ש שהיו צמאים לכל טיפת מידע מבית חיינו, עטו על 
הגיליון החדש כמוצא שלל רב, אך יחד עם הדרישה גדלו גם ההוצאות. העלון החדש החל 
לשאת בהוצאות גדולות, כאשר מקורות הכנסה כמעט ולא היו. כל הנטל נפל על כתפיו 
למעשה  חשב  ברנדלר  הרב  זה.  את  'אוכלים'  כיצד  ידע  לא  שלמעשה  ברנדלר,  הרב  של 

לרדת מכל הסיפור, אבל דווקא אז קרה המהפך הגדול... 

   'בטח ימשיכו בזה'...
מוסיף ומספר הרב ברוך כהנא: "גיסי ביקש אותי להכניס פתק לרבי יחד עם גיליון 
ה- 17, בגימטריא 'טוב' ולבקש ברכה. למעשה לא כתבנו על הקשיים, רק ציינו שהעיתון 
גורם להתעוררות באנ"ש. היה זה בחודש כסלו תש"נ. התשובה של הרבי לא איחרה לבוא 
והיא הייתה כתובה על גבי הגיליון עצמו: "נת' ות"ח [= נתקבל ותשואות חן] ובטח ימשיכו 
בזה, וכל המפרט הרי זה משובח וכו' אזכיר עה"צ". לא היה ברור יותר מזה: יש להמשיך 

הרבי מחזיק בסידורו עותק מהגליון החדש של 'בית חיינו'
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בכל מחיר, ולא אף זאת, אלא לדאוג לפרט ולהרחיב כמה שיותר מהנעשה בבית חיינו". 

התשובה של הרבי הכתה גלים בקרב אנ"ש. כולם הבינו שהרבי מעודד בצורה בלתי 
המרכזי  לשופר  מהרה  עד  שהפך  הטרי,  העיתון  את  רגילה 
המביא את קולו של הרבי מבית חיינו. הרב ברנדלר ראה בכך 
כיוון דרך ברור, הרבי לא רק שלא נותן לעיתון לקרוס, אלא אף 
אנ"ש,  ומשפיעי  רבני  להרחיבו.  ואף  להוציאו  להמשיך  מורה 
שחלקם לא הבינו עד אז את חשיבותו, הרי שלאחר התשובה 
הדרך.  שזאת  הבינו  משובח"  זה  הרי  המפרט  "כל  הרבי  של 
הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, רב קהילת חב"ד ברחובות, אף 
עד  והסביר  הרבי  של  המיוחדת  התשובה  על  ארוכות  התוועד 
הוא  שהרי  חיינו',  ב'בית  לנעשה  מחוברים  להיות  חשוב  כמה 

הבית ממנו אנו שואבים את חיותנו וחיינו. 

מה קרה בפועל בעקבות התשובה של הרבי? 

שתיעד  (המכון   wlcc הנהלת  הזאת,  התשובה  "לאחר 
ושידר את הנעשה בבית חיינו) התירה לנו לצפות בכל שבוע 

בקטעי הוידאו של חלוקת הדולרים. כך החל למעשה שלב חדש בפירוט האירועים מבית 
גדול.  ופרסום  מדוייק  לתיעוד  זכה  חיינו,  בבית  שזז  מה  כל  הרבי,  של  תנועה  כל  חיינו. 
באותה תקופה הגיעו אלפים לחלוקת הדולרים בימי ראשון, ולראשונה התחילו להתפרסם 
בצורה מסודרת תשובות, ברכות, הוראות ודיבורים של הרבי ממעמדים אלו. הקהל מצדו 

הגיב בהתאם. 

   הקהל מגיב בהתלהבות
"ההתלהבות ברחבי תבל הביאה אותנו להוסיף כמה שיותר בדיווחים ובפירוטם. כך 
החלו המדורים 'תשובות ומענות', 'סיפורי ניסים מבית חיינו' ועוד. אנחנו ראינו בזה כל 

הזמן מעין שליחות קודש לחזק את ההתקשרות לרבי מלך המשיח". 

העבודה לא הפריעה לך בסדרי הלימוד? 

ממלאים  אנו  כאשר  להתפתח,  החל  העיתון  כאשר  מאד.  מעניינת  בנקודה  "נגעת 
שלי.  הלימוד  בסדרי  פוגעים  שהדברים  הרגשתי  ולהרחיב,  לפרט  הרבי  של  ההוראה  את 
של  בסופו  אחר.  לבחור  העבודה  את  להעביר  כמו  נוספים,  כיוונים  על  לחשוב  התחלתי 
ברכה  מבקש  שאני  לרבי  כתבתי  תש"נ,  בטבת  כ"ו  ביום  הרבי.  את  לשאול  החלטתי  דבר 
שכתיבת 'בית חיינו' לא תפריע ללימודים וכו'. התשובה של הרבי לא איחרה לבוא. הרבי 
הקיף את המילים "שלא יפריע" וכתב בכתי"ק: "ואדרבה אזכיר עה"צ". התשובה של הרבי 
כמובן שהביאה אותי להמשיך ביתר שאת. הבנו עד כמה הדבר נוגע לרבי, שנפתח ונרחיב 

את העיתון, כדי שאנ"ש יגדלו ויהיו חדורים בנעשה בבית חיינו". 

הרבי  של  תנועה  כל 
בבית  שזז  מה  וכל 
לתיעוד  זכה  חיינו, 
ופרסום  מדוייק 
גדול. לראשונה החלו 
באופן  להתפרסם 
תשובות,  מסודר 
הוראות  ברכות, 
הרבי של  ודיבורים 
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ולאו  עותקים,  באלפי  נמכר  העיתון  אדירה.  בתפוצה  הייתה  העלון  התפשטות 
דווקא בריכוזים החב"דיים. באותה תקופה הצטרפו ליוזמה הרב יצחק פיין והרב אברהם 
יהודים  רבבות  ולקשר  לחבר  שביקשו  ברק  מבני  שמעון  בן 
מהחוגים החרדיים לרבי מלך המשיח. כך נולד הרעיון לערוך 
וכן  המורחב,  מהעלון  נקודות  הובאו  בו  חיינו,  בית  תקציר 
הכנסת  בבתי  חילקו  הדפים  את  הדולרים.  מחלוקות  פירוט 

בבני ברק. 

שעד  חרדים  יהודים  ממש. "המוני  של  ללהיט  הפך  זה 
אז לא זכו לשמוע באמת מהנעשה בבית חיינו, פתחו לפתע 
את העיניים וגילו את המנהיגות העצומה של הרבי", אומר ר' 
יצחק פיין. "מידי שבוע חילקנו אלפי עותקים מהגליון, ורבים 
התקרבו לחסידות ולרבי, ורבים אחרים אף החלו לכתוב לרבי 
בקשות ברכה. קשה לתאר, ובעצם אי אפשר כלל לדעת, את 
במשך  וכך  אנשים.  על  פעלו  גיליונות  שאותן  הפעולה  גודל 

שנתיים היה יוצא תקציר שהביא את הדברים של הרבי". 

אני מבין שגם על התקציר הייתה התייחסות מעניינת של הרבי? 

הרב כהנא: "התייחסות מעניינת מאוד. גיסי הרב ברנדלר ביקש ממני להכניס לרבי 
על  ברכה  ובקשת  פתק  לרבי  הוספתי  הכנסת.  בבתי  המחולק  העלון  של  התקציר  את 
מכן,  לאחר  לי  סיפר  קליין  בנימין  הרב  המזכיר  עותקים.  שני  לרבי  צירפנו  ואף  התקציר, 
שכאשר הכניס זאת לרבי, סיפר לרבי כי יוצא תקציר מתוך העלון 'בית חיינו'. הרבי הצביע 
ואמר:  חיינו',  'בית  של  האחרון  הגיליון  מונח  היה  שם  הק',  בחדרו  שהייתה  המיטה  על 
"שוין פאראן דא" [= הרי זה כבר נמצא פה?] המזכיר אמר לרבי שמדובר בתקציר בלבד, 

אבל הרבי הגיב שוב "דאס איז די זעלבע זַאך" [= זה הרי אותו דבר...]. 

"אנחנו שאבנו מכך עידוד רב, שהרבי עובר על העיתון, ואף ראה בתקציר חלק בלתי 
נפרד מהעיתון 'בית חיינו'". 

אט אט הפך העיתון לרשמי יותר. מגיליון 54 שינה העיתון את פניו, ונדפס על גבי 
נייר כרומו מבריק. בשער הגיליון הופיעה בקביעות תמונתו של הרבי. נוספו מדורים של 

'מזל טוב', 'דברי ימי חב"ד', סקירה על מוסדות של הרבי ועוד. 

   'בית חיינו' בשטיבלאך בירושלים...
ימי מלחמת המפרץ הגיעו. היו אלו ימים הרי גורל. בנישה הזאת של הזמן והתקופה, 
שחרד  היהודי  העולם  המילה.  מובן  במלוא  הרבי  של  האמיתי  לשופר  חיינו'  'בית  הפך 
מפני הבאות, נשא עיניו אל מקור האור והשפע; כולם חפצו לשמוע מה דעתו של נשיא 
הדור. ו'בית חיינו' הביא בכל גיליון את דבריו של הרבי, דברי מרגוע ועידוד. רבבות עטו 

הגדולה  ההפתעה 
כאשר  הייתה  ביותר 
לתפילת  יצא  הרבי 
כשבידו  שחרית 
ובתוכו  הק'  סידורו 
לעידוד  חיינו".  "בית 
יכלו  לא  מזה  גדול 
לחלום היוזמים 
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של  בשטיבלאך  לראות  היה  אפשר  לסוחר;  עובר  כמטבע  ליד  מיד  שעברו  הגיליונות  על 
ירושלים ובני ברק חסידים עבדקנים מדייקים בכל מילה והתבטאות שיצאה מפי קודשו 

של הרבי. 

מי שזוכר את אותה תקופה, יודע היטב 
עד כמה גיליונות 'בית חיינו' והתקציר שחולק 
אלפי  בקרב  רב  עידוד  נסכו  עותקים  ברבבות 

שלומי אמוני ישראל. 

'בית  ממש.  של  לעיתון  העיתון  הפך  כך 
נרחבות.  וכתבות  מוספים  להכיל  החל  חיינו' 
התמימים  התרחב.  חיינו'  'בית  של  הצוות 
שעמדו בחוד החנית, ראו בכך שליחות להביא 

את דבר המלך לכל קצווי תבל. 

כהנא  ברוך  הרב  נסע  תנש"א  בשנת 
לשמש  גת  בקרית  תמימים'  'תומכי  לישיבת 
אלישיב  הרב  מילא  מקומו  ואת  כשליח,  שם 

קפלון. זה מספר על העבודה מזווית מבטו: 

תקופה  על  קצת  להתעכב  רוצה  "אני 
"מבית  בשם  עלונים  פרטיזני  באופן  להוציא  התחלנו  תשמ"ז  ב'קבוצה'  יותר.  קדומה 
לנו  הוציא  הרבי  גילונות  כמה  אחרי  לאור.  זה  את  שהוצאנו  בחורים  כמה  היינו  חיינו". 
בחזרה את הגיליונות ההם כשהרבי מסמן תאריך ומספור. הרבי למעשה לימד אותנו איך 
להוציא גיליון. בזה למעשה התחלתי עם כתיבת יומנים. אני זוכר שכתבתי כל פרט וכל 
תנועה שהרבי עשה בידו הק' והיו אנשים שהדברים לא מצאו חן בעיניהם. ובעקבות זאת 

הייתה הפסקה בהוצאת גיליונות 'מבית חיינו'. 

   סוד ההצלחה
"כמה שנים לאחר מכן, כאשר הרב ברנדלר התחיל להוציא את 'בית חיינו', התחלתי 
בצורה  עטיפות,  ללא  הרבי  של  הדברים  את  הביא  חיינו'  'בית  חיינו'.  'בית  את  לכתוב 

אותנטית ומיוחדת. זה סוד ההצלחה של בית חיינו שהפכו למצרך מבוקש. 

כאשר  זה  היה  חיינו';  'בית  בביטוי  השתמש  עצמו  הרבי  תשנ"ב,  בשנת  כי  "מעניין 
הרבי אמר 'בית חיינו שבבבל', שעה שדיבר על השיפוצים בבית חיינו". 

איך ראית את העבודה הזאת? 

"הרגשנו שאנו עושים שליחות קודש, ודווקא התמימים הם אלו שהצליחו לבצע את 
המהפכה הגדולה שגרמה לנחת רוח לרבי. הבאנו את 770 חי. אנשים חיו את הרבי; דיברו 

הרבי יוצא לאוהל עם שני הקונטרסים 
'בית חיינו' ו'בית רבינו שבבבל'



"מקדש בבבל"  - 20 שנה לקונטרס בית רבינו שבבבל86 

מתי הרבי נכנס ומתי יצא, איזה תנועה עשה, ומתי הסתובב. כמה פעמים עודד שיר זה 
ומה אמר למי בחלוקת הדולרים. הלך הרוח אצל אנ"ש השתנה באחת. היה מימד נוסף של 

התקשרות בין המלך לעם, ולכן ראינו חשיבות רבה לדקדק בכל פרט. 

"זכינו גם שאנשים רבים סיפרו לנו על תשובות ומענות 
מיוחדות שזכו לקבל מהרבי. כך הרבי ו- 770 הפכו לחלק בלתי 
נפרד מחיי החסידים. כמובן שהחל בזה ר' ברוך כהנא שקיים 
ממש 'לא ימיש מתוך האהל'. היה חשוב לו לתעד כל תנועה 

של הרבי, ולא לחינם זכה לתשובות המיוחדות". 

חיינו  בית  רוצה:  הקהל  מה  בדיוק  ידעו  גם  העורכים 
גם  אלא  כתובים,  דיווחים  רק  לא  שבוע  מידי  להביא  הקפיד 
תמונות 'חמות' מהנעשה בבית חיינו, כך אנ"ש יכלו להתעדכן, 
 - חיינו'  ב'בית  מהנעשה  'לנשום'  ובעיקר  ולראות  לקרוא 
האינטרנט  עידן  טרום  ימים,  באותם  רגיל  היה  שלא  דבר 

והטכנולוגיה האלקטרונית. 

הירפה. העידודים  לא  הרבי  אבל  לתיאור,  ניתנים  אינם  חיינו'  'בית  שעבר  הקשיים 
שהרבי העניק לעיתון, נתנו את הכוחות לצוות ובראשם לרב ברנדלר להמשיך ולהרחיב 

את העיתון. 

   'בית חיינו' בסידור הרבי
ההפתעה הגדולה ביותר הייתה, כאשר הרבי יצא לתפילת שחרית כשבידו סידורו 
הק' ובתוכו 'בית חיינו'. לעידוד גדול מזה לא יכלו היוזמים לחלום... בשבוע שלאחר מכן 
התפרסמה התמונה במרכז העיתון. נקל לתאר את ההתרגשות שאחזה באנ"ש והתמימים. 

המסר שהרבי העביר היה חד וברור. 

הרבי המשיך לעודד באמצעות עשרות תשובות על כל שאלה. לא רק תשובות, אלא 
גם עידודים בלתי שגרתיים. לא לחינם, הקשיים והמניעות לא תפסו מקום, כאשר המלך 

בעצמו מעודד ומאשר את הדברים. 

כך למשל, באחד הגיליונות הייתה חשיפה בראיון שנערך עם הגב' בת שבע אלטהויז 
שעלתה מברית המועצות מספר חודשים קודם לכן. זו תיארה את סיפור הצלת אביו של 
הרבי, רבי לוי יצחק, מגלות צ'אלי לאלמא אטא. מערכת 'בית חיינו' מצאה לנכון לצרף 
כתבה זו בפני עצמה לרבי, והעורכים כתבו לרבי שהם מקווים שזה יגרום נחת רוח. הם 
זכו ל"מענה מהיר" ביום י"ג במנחם אב תנש"א. לאחר המילים "שיגרום נחת רוח" הוסיף 

הרבי את המילה: "רב, ונמשך לכמה וכמה זמן כפשוט. אזכיר עה"צ". 

על המדור החדש 'לחיות עם הזמן של ימות המשיח' (מדור שהביא אירועים מיוחדים 
רבה  להצלחה  עה"צ  הרבי: "אזכיר  ענה  למשיח)  הדרוכה  לציפייה  הקשורים  חיינו  בבית 

לעודד  המשיך  הרבי 
עשרות  באמצעות 
כל  על  תשובות 
עידודים  וגם  שאלה, 
שגרתיים...  בלתי 
הקשיים  לחינם,  לא 
לא  והמניעות 
כלל מקום  תפסו 
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והזמ"ג אור לט"ו מנ"א והעניינים". 

על אחד הדו"חות קבלו מענה של הרבי שתוכנו היה לפעול לפי המזומן שיש. הרב 
ברנדלר כתב בדו"ח לאחר מכן, שצריך שיהיה כסף וביקשו ברכה שתהיה ישועה. התשובה 

של הרבי הייתה "הרי כבר עניתי ומה השאלה? אזכיר עה"צ". 

גיליון ה- 100 של 'בית חיינו' היה בהחלט סיבה לחגיגה 
גדולה. היה זה בעיצומה של "סערת הגאולה", לאחר השיחה 
בשורת  להבאת  החץ  בראש  עמד  חיינו'  'בית  בניסן.  בכ"ח 
הגאולה, כאשר מידי שבוע הופיע בעמודו הראשי של העיתון 
האמרה המיוחדת של הרבי בנוגע לגאולה. הציפייה והדריכות 

לקבלת פני משיח חלחלה גם אל ציבור הקוראים. 

המאה:  גיליון  של  המערכת'  'דבר  את  לקרוא  מעניין 
"מתוך שבח והודיה להשי"ת על שהחיינו וקיימנו והגיענו עד 
ישראל  בית  וכל  קוראינו  לפני  בזה  להגיש  אנו  שמחים  הלום, 
את גיליון המאה של בית חיינו במתכונתו הנוכחית. גיליון בית 
חיינו שהוצאתו לאור החלה בשנת תש"י עם קבלת הנשיאות 
של כ"ק אדמו"ר שליט"א, עבר חבלי לידה קשים ועדיין נאבק 

קשות על קיומו. נראה שסיומם של כל המניעות והעיכובים יהיו בעת לידת עם ישראל 
בגאולה האמיתית והשלימה... 

"זאת משום שאכן זהו תוכנו של הגיליון - דיווח מלא מהנעשה בבית מדרשו של 
נשיא דורנו כ"ק אדמו"ר שליט"א, שם ההכנה לגאולה בשיא עוצמתה 

לגאולה,  אנו  שמתקרבים  שככל  זה,  בגיליון  גם  הנראה  וכפי  הדבר,  נרגש  ולכן 
מתקרבת ומזדרזת גם גאולתו הפרטית של הגיליון מקשיי הקיום המאיימים עליו. 

 - הנכספת  לשלמותו  גליונינו  יבוא  ממש,  בקרוב  הגאולה  שבבוא  גם  מובן  "..מזה 
חדשות מפורטות מהנעשה בבית מקדשנו בירושלים עיה"ק". 

   לבשר על הגאולה
הייתה  שמטרתו  חיינו'  'בית  של  המיוחד  המוטו  הייתה  זו  חסידית  השקפה  אכן, 
לתאר ולהאיר כיצד נראים הדברים במקום שבו מאירה האמת - "ד' אמות של גאולה"... 

גיליון המאה אכן היווה ציון דרך בחשיפות ותגליות הקשורות לבית חיינו. בעיתון 
ברכה  למשל  כך  בחב"ד.  וגופים  מארגונים  ברכות  עשרות  וכן  חדשים,  מדורים  הופיעו 
בברכתו:  הכותב  מהרצליה  השליח  הלפרין,  ישראל  הרב  מאת  עינינו  את  צדה  מיוחדת 
"המפיץ את דבריו של כ"ק מלכנו שליט"א והנהגותיו כנתינתן מסיני". גם וועד כפר חב"ד 
"להמשיך  להם  איחלו  חב"ד  אגודת  צעירי  בא".  משיח  הנה  הנה  לבשר  "שתזכו  איחל: 
להביא לציבור הרחב את ה'מעשה רב' של מלכנו נשיאנו הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א ואת 

מבית  התקציר 
ללהיט  הפך  חיינו 
המוני  ממש.  של 
שעד  חרדים  יהודים 
לשמוע  זכו  לא  אז 
מהנעשה  באמת 
גילו  חיינו,  בבית 
לפתע את המנהיגות 
הרבי של  העצומה 
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המתרחש יום יום ושעה שעה בחצרות קודשנו". 

ות"ח  זה: "נת'  לגיליון  הרבי  של  המיוחדת  התשובה  והדהימה  הפליאה  מכל,  יותר 
ת"ח ובוודאי כחז"ל (זהו גם נתינת (בעין יפה) כח) כבר רוצים 
אוהביו.  גו':  יעשה  יראיו  רצון  ממש  בהם  ויקויים  מאתיים, 

אזכיר עה"צ". 

הכח  את  נתנו  הרבי  של  פוסקות  הבלתי  התשובות 
רחב  מידה  בקנה  תפוצתו  את  ולהרחיב  העיתון  את  להגדיל 

ביותר.

  הרבי יוצא לאוהל עם שני 
הקונטרסים...

שהרבי  לאחר  יום  תשנ"ב,  במר-חשוון  כ"ף  שני  ביום 
הרבי  יצא  שבבבל",  רבנו  "בית  הקונטרס  את  לאור  הוציא 
חיינו'  'בית  העלון  קונטרסים,  שני  הק'  כשבידו  הק'  לאהל 
והקונטרס הטרי "בית רבינו שבבבל". תמונה זו פורסמה כמובן בהבלטה רבה בגיליון 'בית 
חיינו' הטרי, ושוב נוכחו כולם לראות את החיבה היתירה שמעניק הרבי לגיליון 'בית חיינו'. 

מענות נוספים שזכו לקבל עורכי 'בית חיינו' והמוציא לאור הרב ברנדלר: 

בתאריך כ"ה תמוז תנש"א כתבו לרבי על אודות הצטרפות תמימים כחברי המערכת. 
הרבי הוציא את המענה זמן קצר לאחר חלוקת הדולרים "ילכו מחיל אל חיל גו'". על סעיף 
ד' בדו"ח, אודות המצב הגשמי ענה הרבי "כמענתי הקודם". בשולי הדו"ח הוסיף "אזכיר 

עה"צ". 

בפעם אחרת ענה: "תהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג וכו' אזכיר עה"צ". 

"תהא פעולה נמשכת ובהצלחה והזמ"ג וכו' אזכיר עה"צ". 

בתנש"א: "אזכיר עה"צ והזמ"ג להוספה בכהנ"ל ספירת העומר לזמן מ"ת". 

כאשר הגישו לרבי את שני הכרכים שאגדו את הגיליונות עד גיליון 115, וכן דיווח 
על הרחבת צוות העובדים, השיב הרבי תשובה שריגשה את חברי הצוות: כהנ"ל נת' ות"ח 

ת"ח אזכיר עה"צ להנ"ל. ולכל המצטרך לכל אחד ואחד שיחי' מכם ובשו"ט".
(בית משיח, גליון 500)

של  תוכנו  זהו  אכן 
דיווח   - הגיליון 
מהנעשה  מלא 
של  מדרשו  בבית 
כ"ק  דורנו  נשיא 
שליט"א,  אדמו"ר 
לגאולה  ההכנה  שבו 
עוצמתה  בשיא 





לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר
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