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יו"ל ע"י "ועד חיילי בית דוד"  770 -בית משיח
לתגובות והערותvaad770@gmail.com :

ב"ה
בקשר עם מלואת  20שנה להוצאתו לאור עולם של קונטרס בית
רבינו שבבבל )תשנ"ב-תשע"ב( ,הננו מוציאים לאור ,כתשורה מפאנל
' 20שנה לקונטרס בית רבינו שבבבל' ,קובץ "מקדש בבבל" ,ובו:
א .קונטרס "בית רבינו שבבבל" עם פיענוח המראי-מקומות,
בהוצאת 'מכון מלכות שבתפארת'.
ב .רשימה עיונית מפליאה ומרתקת ,המקיפה את קונטרס "בית
רבינו שבבבל" ,ה'מוגה' הראשון שפתח את סגנון 'שיחות ה'תשנ"ב'
ופעל 'הזזה' עצמית בחושך הגלות - ...מאת הרה"ח שמעון שי'
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  - 770מאת 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.
ה .פארבריינגען חסידותי רווי סיפורים ,משלים ופתגמים
חסידיים ,הסובב סביב נקודה מרכזית ברורה" :בית רבינו שבבבל" -
מאת הרה"ח חיים ע"ה אשכנזי ,רב קהילת חב"ד תל-אביב ,ארה"ק.
הוספה :סקירה נרחבת ומרתקת מאחורי הקלעים של ההוצאה-
לאור של גיליונות 'בית חיינו' ,שקישרו רבבות יהודים ל'בית רבינו
שבבבל' וזכו למענות קודש ועידודים מיוחדים מכ"ק אד"ש מה"מ.
בתקווה ובביטחון גמור שתיכף ומיד ממש נחזה בהתגלות כ"ק
אד"ש מה"מ עם בית המקדש השלישי ,שיתגלה תחילה ב 770-בית
משיח ,במקום אשר "נסע מקדש וישב שם" ,ומשם ניסע כולנו "ארו
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!
אש"ל  -הכנסת אורחים
מחלקת ההוצאה-לאור
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
 770בית משיח ,בית חיינו
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גודל העילוי ד"בית
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מעט" העיקרי בגלות
"שנסע
האחרון,
מקדש וישב שם",
ולכן "הרי הוא
מקום המקדש גופי'
דלעתיד" ,ולא עוד
אלא שבו יתגלה
העתיד
מקדש
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"kccca ubhcr ,hc vz / / ygn asenk ovk hvtu"

_ ("770") ayhuuRcuhkca ayhuuRcuhks hzfrnv arsnv-,hcu ,xbfv-,hc S"G _

odu '"ygn asen" kccca ,uarsn h,cu
asen"s ihbgv ,unhkau rehg h"r ,gsk
:"ubhcr ,hc"c tuv "ygn
vru, snkna a"g tuv _ "ubhcr" rtu,v
snkn uca ,hcv) "ubhcr ,hc"u 'ohshnk,k
'arsn ,hc tuv _ (uhshnk,k vru, ubhcr
uca ,hcv) ,xbf ,hc od v"v tkhncu
iuhf '(vkp,k ohshnk,vu crv ohxbf,n
lanvf 'sjt ,hcc k"m vkp,vu sunhkva
/7"t,ahbf hcc tbxhrd htuv" 6thduxv

ygn asenk ovk hvtu" 1euxpv kg /t
.rtk .ujc oda _ "oa utc rat ,umrtc
inzcu ouenc '("oa utc rat ,umrtc")
,ndusu ihgn '"ygn asen" ubah ',ukdv
ihhb," '2"ohkaurhc rat kusdv asenv"
rnt" 4trndc t,ht _ 3"tasen ,hck (hba)
,uarsn h,cu ,uhxbf h,c ukt ejmh hcr
/"kccca 5ubhcr ,hc vz rnt t"ru 'kccca
'ubhhv 'hdhkp tk t"ru h"ra 'rnuk ahu
,uhxbf h,c kf ohtreb t"r ,gsk oda

ohhe asenv ,hc ihtaf od ubhhvs" '"rusu rusc ubk
/(t"arvn d"tsj) "wuf ,uhxbf h,cc ubk iugn whvh
/j"x inek vtru
/(h"arp) cr (5
tkt tbhkmn vuv tk" :t 'j ,ufrcc z"sgu (6
d"tsj /oa vkhdn ;"hrv whp vtru /"tbxhrds tfhv

/zy 'th ktezjh (1
/p"vg s"umn (2
/p"vg h"arpu i,buh oudr, (3
kg ahrs thduxv lanvcu _ /t 'yf vkhdn (4
,hhv v,t iugn wv" euxpv ,uarsn h,cu ,uhxbf h,c

o,vu uc ihkkp,na b"fvc ouenc vru, sunkku
uc ohsnuka ouenc kkp,n ,uhvk lhrma gnan
,xrd uc aha ouencs vzc rnuk ohkufh ubhhvu
b"fvc ka vkp,v ouen kg ,pxu, uk ah vfkvv
uc ohxruda ouenc tkt ohkkp,n uhv tk lfku
iudf vru, sunkk kct vfkv ka ,unt ws ova
hutr vfkv ka ,unt ws oa ihta vbanu tren
o,vs k"hgu vkp,v ouen tuva b"fvcc xurdk
tku vru, uc sunkk guce s"nvc uk ahac hrhhn
kkp,n ohngp tkt vkp,k guce b"fvc uk vhv
khdra hnc hrhhn tfvu / / itf ohngpu itf
xurdk tcu u,kp,k guce ouenc kkp,vk
u,xrdk ouen uk gceuv tk ihhsga rjt ouenc
/tbhkmns tfhv tkt tbxhrd tk rnte o,v
b"fvccs :,ufrck t"arvn d"tsj
h,cc ifu tuv oa kusdu iyeu ohumn ohcr
ahu tren oa ohsnuk uhva ah ovka ,uarsn
in ,tmuha vfkv ishc ukg tku vban oa ihsnuk
(wt d"k n"c) ,uthmn ukt p"x whrntsf sunk,v

khtuv :p"vg s"umn : 2 v r g v
vf ovk runt v,gn ovc jhdat tka ohrnutu
omrtnu hasenn oh,ejrv hf og wv rnt
ohngv ,umrtc oh,rzp hf ogu ohkud ,uhvk
rat ,umrtvc hf uejr tk h,jdavn vbv kct
vrat k"r ygn asenk ovk vhvt vna utc
in uejr hf ogu ovka ,uhxbfv h,cc h,bhfa
ohkaurhc rat kusdv asenv tuva hasen
/ygn asen unuenc ovk vhvh

vkhdn ;"hrv whp vtru :6 vrgv
ahrn hhct rnt ,ufrcs e"pc tvs vae :oa
iuhf t,ahbf hcc tbhkmnu ht,hc udc tbxhrd vuv
ouhn tkugs vhnan thhj wr rnts tvk tbgnas
,unt ws tkt unkugc v"cevk iht e"nvc crja
tbxhrds tfhv tkt tbhkmn vuv tk vfkv ka
uvk uuvs d"gt hxt wru hnt wr o,v h,hhn ifu
hbhc tkt ukmn tk thrcyc t,ahbf rxhk,
ukt ohrntn wc utmnbu hxrd uuvs tfhv hsung
ourdk lhrma gnan tfvs vz ,t vz ohr,ux
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ubhbg uvza _ (11teus vz ouenc thv vkp,v
/12"ubhcr ,hc" ka
,hcu ,xbfv ,hc)s sjuhnv hukhgv smnu
h,c rta hcdk "ubhcr ,hc"(ca arsnv
asen" v"v 'kccca ,uarsn h,cu ,uhxbf
inzc ktrahk v"cev i,uba hrehgv "ygn
/ohkaurhca kusdv asenv ,run, ,ukdv
,udrsv heukhjk whtr thcvk ahu /c
thduxv ,kj,vc a"nn _ "ygn asen"c
(,ukdv inzc ktrahc vbhfav ,trav s"g)
ohrmnk ukd 'ivng vbhfa ukda ouen kfc"
/ / ivng vbhfa kcck ukd / / ivng vbhfa

arsnv ,hcu ,xbfv ,hc)c vrh,h vkgnu
h,cu ,uhxbf h,c rta hcdk "ubhcr ,hc"(ca
9ch,fs htn 8k"zj ,arsf _ ,uarsn
"
'cegh ,ubfan kfn iuhm hrga wv cvut
r,uh vfkvc ohbhhumnv ohrga wv cvut
crja ouhn / / ,uarsn h,cu ,uhxbf h,cn
tkt unkugc v"cevk uk iht asenv ,hc
e"nvhca inzcs" '"vfkv ka ,unt gcrt
,tmuh oana ,hzdv ,fak oa whv ohhe
htsu ovngu ihrsvbx p"g veuxp vfkv
i,ut e"nvhc crja uhafgu 'whura vbhfav
ubnna guce ouen / / vfkv ka ,unt ws
o d i f k u ) 1 0 "r h g v h a b t k v t r u v , t m u h

,hc crja ouhn / / tvk tbgnas iuhf" (11
ka ,unt gcrt tkt unkugc v"cevk uk iht asenv
"tbxhrds tfhv tkt tbhkmn vuv tk 'sckc vfkv
/(oa ,ufrcc)
whvh rat ypuav" _ ihrsvbxv ,nduscu s"g (12
"lrusca ihs ,hc" '(y 'zh ohypua) "ovv ohnhc
/(c"pr ohrnn wkv o"cnr)

/n"ftu /oa vkhdnu ,ufrck t"arvn
hcc tkt tbxhrd htuv tk" :j"cv ,uvdvcu (7
/"tbhkmns tfhv t,ahbf
/oa ,ufrc (8
/c 'zp ohkv, (9
/oa t"arvn d"tsj (10

/eusu khgksf ,ukdc ovc vhura vbhfava
ah uvhn :vkhdn t"arvn d"tsj
,hcc vhvh sunhkv rehgs gnan tfvs esesk
urnt ,ufrcs e"pcu vkp, ouenc ,xbfv
iuhf ,xbfv ,hcc wbhkmn vuv ahrn lphvc
ihts wud iuhm hrga wv cvut rnts tvk wbgnas
tbhkmn vfkv ka ,unt ws tkt unkugc v"cevk
ruyv a"nf ekjk ahu wbxhrds hfhv hsung hbhc
arsn uk aha hnc teus hrhht o,vs u"m whx
/oa ubhaushjc ihhgu u,hc lu,c guce

vsn vbanc vsn vbhtu vsn trenc ihexugv
h"arhp a"gu uzn vkusd vsn lk iht sunk,c wuf
j", kfa ouenc vfkvc ohbhhumn ohrga ubhhvu
vfkv uk vthcnv sunk,c u,xrhdk ouen gcue
inzcs wuf v"c crja ouhn vkg rnteu veuxp
,tmuh oana ,hzdv ,fak oa vhv ohhe v"ca
vbhfav htsu ovngu ihrsvbx p"g veuxp vfkv
,unt ws i,ut asenv ,hc crja uhafgu vhura
sunk,c u,xrhdk uk gcue j", kfa vfkv ka
vz ovk tmhu ung vbhfav ,uhvk vh,j, thv
ovc if,h tk ann iuhm hrgas ouan arsv
hrgas uarhp vzk cegh ,ubfann hpy wv ,cvt
lbhs ,hc gr,k unudr,f lhrga kt unf tfvs
habtk vtruv ,tmuh ubnna guce ouen ubhhvs
vfkvk guceu ihumn ouen hrga tfv b"v rhgv
hnb iuhm t,avu wv ,cvt rhpa uc kuphs veuxp
iht htsu t,khn lvks if,h tk ann iuhm rhg
h,c ,ubfan ahrsu ,urhhg rtak iuhm ihc ekjk
ifan ouenc ova ,uarsn h,cu ,uhxbf

:oa t"arvn d"tsj :10 vrgv
/6 vrgvk jubghp vtr

ohrnn wkv o"cnr :12 vrgv
hpf ,usnv in ,jtc uarsa kusd s"c :c"pr
sngu /ihs ubsu lf ihsva ovhbhgc vtrba vn
ru,xk rjt ogy uk vtrbu rjt s"c ovhrjt
/uhbhgc vtrba vn hpf isu r,ux vz hrv u,ut
lbht ovv ohnhc vhvh rat ypuav kt rntba
/lrusca ihs ,hc rjt tkt ,fkk chhj
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tuv (,ukdc od) "ivng vbhfa"c aushjv
unf ,usjuhn ,unuenc / / vbhfav hukhd" _
h,cc tuv vz ouenu '17"asenu ifanc
asen" ohtreba ',uarsn h,ccu ,uhxbf

t,ahbf hcc hhct rnt tfhv kccc
tku '15tgsrvbc 14ch,hu ;as t,ahbf hccu
ihbnzu tfv ihbnz tkt 'tfvu tfv tnh,
:16"tfv

uvhhsvc uth,hts rpgu ohbctn vusxh" :oa lurgcu
gxba 'rnukf 'ch,h ;a vuhreu / / asenv ,hcn
/"oa cahu asen
kmuvs t,ahbfc rnt cr" :oa lurgcu (15
/"tgsrvbc ch,hu ;as t,ahbfc rnt ktunau
m"huk hyuek vtr _ vkcev s"g ruthcv (16
/cxr wg d"jzk
,xrhdc"a ;hxunu _ /oa t"arvn d"tsj (17
rntba ovng vbhfa okhgk ukd hnb h,hhn h"gv
hukhdk sjuhn ouen ubhhvs 'okhgc htxf h,nau
/"vbhfa

ka arsnv ,hck vcure kmuvs t,ahbf (13
vtru /(;a lrg lurg) tgsrvbn vynk rpuxv trzg
/37 vrgv inek
ohbctn u,ghxu whbfh vtbc(u ouen oa)" (14
umr hf rntba vn ohhek i,ukdc ivng uthcva rpgu
ihgcu) h"arp) "ubbujh vrpg ,tu whbct ,t lhscg
ahu 'tuv ouen" :c 'sf v"r h"arpcu /((cegh
whumn vbhfa v,hv shn,u 'vbcbu rzju crja ihr,up
hbctn ovng utaba uvutbc u,ukdu whbfhu 'oa
/"whbct ,t lhscg umr hf rntb ovhkgu 'ohkaurh

vrcuja rhgf thv wkn whubcv ohkaurh zt teus
ihrcj,na /vbhc vkgn ka okaurh usjh vk
od /sjhc ovhba obht kccc f"tan :usjh ivhba
km iuakn kmuv tuvu /rjt iputc oa arpk ah
whjc tuv tgsrvbc ch,hu ;au /;hen whjc tuv
kt kmc unf tvu 'hnhbp whjc tuv ch,h hf hnhbp
hnhbp whjc ,gshu /;hen whjcc km ',gshu ,hhv
u"x hahkav aurs ubhztv v"sc ,"uekc a"nf
iht ,ukdv inzc hf tfv ihbnhzu tfv ihbnhzu /a"g
/,hcv inzc teus uvza /hnhbpvu ;henv ruchj
ktunau kmuvs t,ahbfc rnt cra vn arp,hu
vn hf tuv /tgsrvbc ch,hu ;as t,ahbfc rnt
kg km ov c"uj hf /;hen whjc tuv t"z cr kmta
ktuna kmt km wgn t"utnc a"nf t"z atr
hnhbpn hf /ch,hu ;a hnhbp whjc tuv vbhc
/iu,j,k ;hen vagb iuhkgca

:oa t"arvn d"tsj :17 vrgv
/wuf h,hkdb vkdbv wtba ovng vbhfa ohrmnk ukd
vuv tk ohrmnc ovng ,rcsn vbhfav v,hva
vru,c oharupn ohrucs vnfs hhu,tk lhrymt
htsus tkt irvtku vank v"cevn oa vhva
thv vbhfav hukhd n"n kct usucf .rtv kf tkn
rnteu asenu ifanc unf ,usjuhn ,unuenc
ohrmn ,ukdc vbhfa hukhd ovk vhv b"vs
kg ,uruvk kupf iuakc wudu h,hkdb vkdbv ch,fsn
/oa vbhfa hukhd

13kmuvs

d"jzk m"huk hyuek vtr :16 vrgv
/wkns suxh tuv kmuva runtv h"pgu :cxr wg
ah /t"zs ,gsca vbhcs suxh tuv suep rvbu
thra t,bhfaa y"fs vkhdnc t,hta vn arpk
ktunau kmuvs t,ahbf hcc rnt cra /kccc
kmuvu /tgsrvbc ch,hu ;as t,ahbf hcc rnt
wt ;a wgn lurgc a"nf tgsrvbn vynk tuv
t"zs ohhrujt k"e c"g urpxna cr ubhhv /a"g
t,bhfaa rnt tuv /lk wp k"zhrtvk ,"kc a"nf
oac hf /wknv suxhc kmuvs t,ahbfc thra
ktunau /wkns vbhfav vrua oau /t"z sjhh,n
rnt tuv oa ,"kc a"nf vbhc whjc tuva
tuv ch,hu ;as t,ahbf hcc thra t,bhfaa
rvb webv tnht suxhc ch,hu ;aa tct suxh
;a uvz 't"zs ,gsc ubhhvs tgsc ,ack,nu
t,ahbfc rnt cra vn ubhhvu 'tgsrvbc ch,hu
/b"uz sujh ifanv hsuep vkt unf tuv kmuvs
t"gsrvbc ch,hu ;as t,ahbfc rnt ktunau
sujh van h"pg /sep rat ,usgv ifan unf tuv
wuf ifanv hsuep vkt v"sc ,"uekc ihhg /t"ut
ihbnhz tkt tfvu tfv tnh, tku /a"g ruthcvcu
zt teus ,hcv inzc hf tuv /tfv ihbnhzu tfv
sujh aha /i"uz v"uc c"uj v"h oa tsjhk ah
ihbnhzu tfv ihbnhz kccc kct /usjh i"uzu c"uj
xbfb t"zs ,gsc zt teus ,hcv inzc hf /tfv
suxhnu 'vuudc tct ehcas tjurvu tnht suxh
,hcv inzcu 'sjh od /wknk tjurv lanb t"z
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/22ohkaurhc
"ygn asen"k gdubc od icun vznu
ihbgv ,ukkf kg ;xuba _ thduxv lanvca
h,cu ,uhxbf h,c" kfca "ygn asen"s
"ygn asen"v ubah '"kccca ,uarsn
'ohkaurhca kusdv asenv ,run, hrehgv
cahu asen gxba" '"kccca ubhcr ,hc"
/"oa
,sjuhnv vkgnva _ rehgu sugu /d
od ,fanb "ubhcr ,hc"s "ygn asen"c
ihsh,g ivaf" (zug r,hcu ,ta r,hcu)
h,c ihsh,g" (thduxv lanvf) zta '"ktdvk
.rtc ugceha kccca ,uarsn h,cu ,uhxbf
:"ktrah
ktrah ukda ouen kfc vbhfav ,trav
utc rat ,umrtc"a "ygn asen"v h"g
asenc vbhfav ,trav ,ndusu ihgn) "oa
kct ',ukdv inzc tkt vbht (ohkaurhca
hukhd ruzj," '23"ktdvk ihsh,g"a hrjtk
ouenc oa rta, tku ohkaurhk vbhfa
whv, tka 'ubhhv '24"rcf ktrah ukda

/thduxv lanvf '18"ygn
kccc" trndv hrcs lanvca 'k"h z"pgu
t,ahbf hccu kmuvs t,ahbf hcc / / tfhv
ohsjuhn ,xbf-h,c) "tgsrvbc ch,hu ;as
iputc vbhfa hukhd ,usut rcusn '(kccc
h,c rtaca vbhfav hukhdn r,uh vkgb
thva rfhba ouen") ,uarsn h,cu ,uhxbf
ouen ubaha 'vzn vrh,hu '(19"oa vrua
,run, tuva (sjuhnu shjh 'sjt) sjuhn
rjch rat ouenv") ohkaurhca asenv
'vbhfav hukhdu ,trav rehg uca (20"wv
t,ahbf hcc) tfvu tfv tnh, tk" 'ifka
(tgsrvbc ch,hu ;as t,ahbf hccu kmuvs
sjt ouenc '"tfv ihbnzu tfv ihbnz tkt
/teus
hc" 'ouenv ka unac adsun vz ihbgu
aurhpva _ "tgsrvbc ch,hu ;as t,ahbf
cahu asen gxba" tuv "ch,hu ;a"s
asenc whva vbhfav hukhda 'ubhhv '21"oa
cahu gxb '(rjt ouenc tku) ohkaurhc
asenv ,run, 'kccc sjuhn ouenc

'"rhgv habtk vtruv ,tmuh ubnna guce ouen"
i"cnr vtru /e"nvhcca ,hzdv ,fak ,nduscu s"g
,ukd hnhn vru, rehg" :,ucu,fs s"px ,unjknc
/"wuf rdxnvu arjvu whbfh ,ukda oa tgsrvbc
,ukdn rcf uktdbaf kct 'oust ,ukdn" (23
whva hhct inzc tvs /oa vbhfa hukhd vrtab 'kcc
vrtab ihhsgu kccn uktdba rjt ohba ,utn vnf
/(oa t"arvn d"tsj) "b"fvcc oa vbhfav hukhd
/oa t"arvn d"tsj (24

wud wv cvut" _ ",ubfan" od ohtrebu (18
h,cu ,uhxbf h,c ,ubfan ahrs" '"cegh ,ubfan
ovc whura vbhfava ifan ouenc ova ,uarsn
/(t"arvn d"tsjcu oa ,ufrc) ",ukdc
/oa cegh ihgk h"arp (19
/sugu /v 'ch vtr wp (20
/(t"arvn d"tsjc tcuv) oa lurg (21
'vru,v hukhds hrehgv ouenv od v"v ifku (22

ihufk ah z"sgu :oa t"arvn d"tsj
vz wud lkb wv ,hc hk ohrnutc h,jna runznc
,hc hk ohrnutc h,jnaa rntb ,ukdc runznv
uhv ,usnug ukhtf ,xbfv ,hc tuva lkb wv
h,fhkvc h,jna lfku ohkaurhc n"vcc ubhkdr
ohkaurha hpk asenk h,tc ukhtf ,xbfv ,hck
arsnc urnta p"g k"r wud vrcuja rhgf vhubcv
/ / z"vugca ohkaurhf kusd e"nvc vhvh sh,gk

:v 'ch vtr ,arp :20 vrgv
ofhyca-kfn ofhekt wv rjch rat ouenv
/oa una-,t ouak

:oa t"arvn d"tsj :24 vrgv
ruzj,a ubhhvs wuf ohsh,g ivaf ;ts rnteu
ouenc oa rta, tku ohkaurhk vbhfa hukhd
unf l,uca ,t wv cau ch,fsn rcf ktrah ukda
/l,uca og
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kf uhsjh asenk vk vrcuj whvh sh,gk
'"z"vugc uhva ,uhxbf h,c ka ,unuen
tuv hrv ,xbfv ,hc / / ,ukdc v,g tmnb"
/24"sh,gks whpud asenv ouen
kfca ,uhxbf h,cv ruchja 'rnuk ahu
asenv ,hck ("ygn asen") ohngv .rt
h e u k h j l r g -h p k u o t , v c w h v h s h , g k s
ohsjuhnv ,uhxbf h,ca _ ovhbhca ,udrsv
h,c rta hcdk vrh,h vkgn ovc aha
hcu kmuvs t,ahbf hc" unf) ,uhxbf
ubhcr ,hc" '"tgsrvbc ch,hu ;as t,ahbf
,hck ruchjvc ohnsue uhvh ("kccca
asenv ,hck ann ohrcujn uhvha 'asenv
'27(ovhbhc expv tkk uc oheucsu ohgdub)
,hck ohrcujn uhvh o,ugmntcu osh kgu
/ohngv .rtca ,uhxbf h,c rta kf asenv
asenva _ rnuk ah vzn vrh,hu /s
in tuchu vkdh kkfuanu hubc"a) sh,gks

uhkga .rtk .ujc ouenc vbhfav ,trav
"ygn asen"va iuhf '25"ygn asen"v sng
'ktrah .rtc gcehu vz ouenn regh
/ohkaurhca kusdv asenc
whvh tuck sh,gk arsnc urnt" ifku
hpk / / z"vugca ohkaurhf kusd e"nvhc
vk vrcuj whvh sh,gk whubcv ohkaurhca
,uhxbf h,c ka ,unuen kf uhsjh asenk
/24"z"vugc uhva
rv kt oh,uthcvu" 26euxpc od znurnfu
kfk treh wud h,kp, ,hcc oh,jnau hase
,hc kg htea "h,kp, ,hc"a _ "ohngv
treh tuv ,ukdc z"vugc" 'sh,gks asenv
.rt kfca ,uhxbf h,c ubhhvs ohngv kfk
,hck rcujn h"tc sh,gk ugceha ohngv
/24"asenv
vkgnv ksudc r,uh sug ;xu,hb z"pgu
whubcv ohkaurhc"a iuhfs _ "ygn asen"s

/z 'ub whgah (26
ocaun ouen) ,hzdv ,fak ,nduscu s"g (27
kmt" ihrsvbx oha,a _ e"nvhcca (ihrsvbxv ka
/ur,h p"x t,khfn /u"v c"p ,ufn hnkaurh) "jcznv
/(sugu

iv htb, kg kccca ,uhxbf h,c" 'ifku (25
kccca i,utk / / htb,v hbvn / / crjaf" '"ihhuag
gep, ubhnhc vrvnc ktud tc ,gk hrva / /
ahr 'jf vkhdn _ ,uhxbf h,c v"su,) "i,ause
/(c"g

/,nhhe okugk i,ause hrva htb,

f"f sh,gk asenv ,hc vhvh ogy vn rnt z"gu
vrcuj vhvh sh,gk vhubcv ohkaurhca hpk kusd
,uhxbfv h,c ka ,unuen kf uhsjh asenk vk
,hcc snug hbta ,ukdc v,g tmnbu z"vugc uhva
/sh,gks whpud asenv ouen tuv hrv ,xbfv

:u"v c"p ,ufn hnkaurh :27 vrgv
jcznv kmt vkusd ihrsvbx v,hva ihhbnu
tku (van hbp /jcznv kt cure ,hzdv ,fakc)
vktu in, ch,f vnu hjczn kg ,ukgnc vkg,
/ovhbpk oha, rat ohypanv
l,urg vkd, tku :ur,h p"x t,khfn
ihsnk ubhmnb oha, rat ohypanv vktu uhkg
vhtr ihta h"pgt jcznv smc ohtc ihrsvbxa
ezjhu ctuh xbhu (t ohfkn) wntba rfz rcsk
ihrsvbxa hrv / / s"hck ergs) jcznv ,ubrec
,cfrn _ s"hc vhv u,buufu jcznv smc ov
/(vbanv

_ ,uhxbf h,c v"su,) :25 vrgv
kg kcc ka ,uhxbf h,c :(c"gr 'jf vkhdn
ihkyc iva inz kf rnuk vmur /ihhuag iv htb,
tka ohtruntv odu khgks t,hhrcc ibhzj tvs
tkt ohnad hbpn ohnadc ivc xbfhk ohmur uhv
crjaf hrhhn tfvu t,ukhm hgc t,gnas ouan
hbvn kccca i,utk teuusu htb,v hbvn zts
gep, ubhnhc vrvnc ktud tc ,gk hrva htb,v
hbvn tk ktrah .rtca i,utk kct i,ause
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("kccca ubhcr ,hc") "ygn asen"vn
vz ouenca 'tmnb '"oa cahu asen gxba"
v,ukd,v 'vbhfav ,kutd ,hagbu vkhj,n
iputc er tk) ,unhkavu ;eu,v kfc
/sh,gv asen g"uvza '("ygn asen"s
thv vbhfav ,chaa oaf :rjt iubdxc
asen ,cha lf ',ukdc ,tmnba ouenvn
tuv (vbhfav hukhdu ,trav ubhbga) sh,gv
inzc "oa cahu (asen) gxba" ouenvn
e,gb f"jtu vkhj, vkd,n oaa ',ukdv
/31ohkaurhc unuenk
o"cnrv iuakc znurna 'rnuk ah hkutu
a s e n v b c u " (32 j h a n v l k n , u f k v c )
ubghnavk lrumv uvn :vrutfks _ "unuenc
'lshtku ?33unuenc tuv asenv ihbca itf
asen vbcu" 'ouenv arpn ubht vnk

gxba" ouenvc vkhj, vkd,h (28"ohnav
ubhcr ,hc") ,ukdv inzc "oa cahu asen
:ohkaurhc unuenk e,guh oanu '("kccca
"ygn asen"vc vbhfav hukhdu ,trav
("oa cahu asen gxba") kccca hrehgv
lanvc rtucnf _ "ihktdb ivaf" od thv
'ivng vbhfa ihktdb ivaf ;t"a thduxv
chavu 'l,uca ,t lhekt wv cau 29rntba
ivng ca v"ceva snkn 'cau tkt rntb tk
i h c n (30 l , u c a o g u n f " l , u c a , t " )
,ukdvs iurjtv gdrc od 'rnukf '",uhkdv
'ktrah ukda ouenvc vbhfav ,tmnb
v"cev ca oanu '"oa cahu asen gxba"
,uravk ohkaurhca asenvk h"bc kf og
/sgu okugk u,bhfa uc ,ukdku
'",uhkdv ihcn ivng ca v"cev"a iuhfu

wkv o"cnr) "asenk ihe,gb oanu vkhj, ruzjk
/(s"hpx ihrsvbx
/t"hpx (32
"asenv vbuc" erpv ,kj,vc a"nfu (33
/"unuenc asenv vbuc" tku '(o,x)

/sugu /t"gx 'tn vfux wxu,u h"arp (28
/d 'k ohcmb (29
/u"px ,"vdt thb, /oa t"arvn d"tsj (30
onuena) ihrsvbxk gdubc ubhmna s"gu (31
ouenv) thrcyc"a _ (asenca ,hzdv ,fakc
ihsh,g (,ukdv inzc ihrsvbxv v,hv uca iurjtv

vkhj, ruzjk ihsh,g thrcyca thv vkceu v,g
/asenk ihe,gb oanu
lkn sungh otu :t"hpx :32 vrgv
'uhct susf ,umnc exugu vru,c vduv sus ,hcn
ktrah kf ;fhu 'vp-kgcau c,fca vru, hpf
hrv _ wv ,unjkn ojkhu vesc ezjku vc lkhk
vbcu jhkmvu vag ot /jhan tuva ,ezjc vz
vz hrv _ ktrah hjsb .ceu unuenc asen
/htsuc jhan

:erpv ,kj,vc a"nfu :33 vrgv
[,hc] ,ufkn rhzjvku sungk sh,g jhanv lknv
asenv vbucu 'vbuatrv vkannk vbahk sus
/ktrah hjsb .cenu

'tn vfux h"arp : 2 8 v r g v
ch,fs vkhkc asenv ,hc ihbc ihts :t"gx
k"hes y"h tuva rxhnjc tku ohev ouhcu
ihbc n"v y"h vjus v"c ihbc ihts (oa) ,ugucac
ihpmn ubta sh,gv asen kct ost hshc hubcv
wtba ohnan tchu vkdh tuv kkfuanu hubc
/lhsh ubbuf wv asen (uy ,una)

ihrsvbx wkv o"cnr) :31 vrgv
,hc uhv asenv ,hc vbcbaf vkhj,c :(s"hpx
,rzgc v,hva ,hzdv ,fakc ihcauh kusdv ihs
ihta vhv kuj uc ihcauh uhva ouenvu ktrah
vkeke,bafu sus ,hc hfknk tkt vrzgc vchah
ukd ,unuen vragku ouenk ouenn ukd vruav
sg kusd ihs ,hc sng tk oanu thrcyk ipuxu
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'oa vkhj, vkd,ha 'sh,gv asenk vbfv
/ohkaurhk (h"bcu v"cev og) cuah oanu
,hc"s hukhgv ruthcc ;hxuvk ahu /v
h,c" hcdk u,kgna _ "kccca ubhcr
;xub) thv "kccca ,uarsn h,cu ,uhxbf
,hcca arsnv ,hcu ,xbfv ,hc ,kgn kg
"ubhcr") 39"ubhcr ,hc" u,uhv smn od (ubhcr
ubhcr"u 'rusv thab 'h"bc kfs (o,x)

kg od 34znur "unuenc"a _ ?"ohkaurhc
hbpk) ,ukdv inzc jhanv lkn ka unuen
u,uhvca 'ubhhv '35("htsuc jhan vz hrv"a
kutdk vpmnu ih,nnu 36cauh oaa) ,ukdc
lkn vbuc (,ukdvn ivng vbhfau h"bc ,t
,ndusu ihgn tuva 37(ygn) asen jhanv
;as t,ahbf hc" unf) 38ohkaurhca asenv
ru,c '("oa cahu asen gxba" '"ch,hu

/kcc ,ukds (ktrah ka iktud)
whgah a"kh) arsnc a"na 'rnuk ah hkutu (38
dd kg snug tc jhanv lkna vgac"a (ym, znr
ohubg rnutu ktrahk ovk ghnan tuvu asenv ,hc
asens asenv ,hc dd kg hte '"of,kutd inz ghdv
ohkaurhc asenv ouenc tuva **.rtk .ujca ygn
asena hrjtk 'hf '("oa cahu asen gxba")
ghnavk lrum whvh tk vynk srhu vkd,h sh,gv
/"of,kutd inz ghdv" ktrahk
,hc" tku '"ubhcr ,hc" iuakv e,nuh z"pgu (39
/"ubhcr ka arsnv ,hcu ,xbfv

hrv"a ughsuha ohbhbgvna _ k"h ,uyapcu (34
vtr) asenv ka unuen ihufk gsha "htsuc jhan vz
wg s"fj a"uek od vtru /vrgvc 362 wg j"j a"uek
/(vrgvc 652
erpv ,kj,v ihc hubhav e,nuh z"pgu (35
lknv"a vfkvv c,uf erpv ,kj,vca _ unuhxk
'unuhxc f"tan '(uyuapf) "asenv vbuc / / jhanv
lknv tuv hn ohgcue osh kga ohbnhxv rtcna
c,uf '"htsuc jhan" sgu '"jhan ,ezjc" 'jhanv
ihca '"unuenc asen vbcu jhkmvu vag ot"
ygn asen ihbc od kkfb ,ukdv inzc uh,ukugp
,ukd,vv ,kj,vu vbfv ru,c ',ukdc hrehgv
/ohbpcf 'sh,gv asens
/"hnurs tj,hpt ch,h" :t 'jm ihrsvbx vtr (36
jhanv _ *rpuxv trzg ka arsnv ,hc unf (37

/(13 vrgv k"bf) rpuxv trzg ka arsnv ,hck
"asenv ,hc dd kg snug" euhsv e,nuh z"pgu (**
u"p j"cvhc wkv o"cnr) "uase,b tk / / ,udd"a _
/h"t ,ausek lrgc k"uj kg znura '(z"v

oa o"cnr /t"n c"p ,ushn) e"nvhc f"tan
/(t"v v"p
gauvh wr :t 'jm ihrsvbx :36 vrgv
h,t ,nht vhk rnt / / uvhktk jfan huk ic
ch,h tfhvu vhshsk vhkhha khz vhk rnt jhan
hhbg hbhc ch,h vhbnhx htnu hnurs tj,hpt
uvht tbnhz sjc hrhxtu ura ikufu ohtkj hkcux
tks tbhgcn tnkhs rnt sj rhxtu sj hra
/cfght

wkv o"cnr) :d"vuac 38 vrgv
asec ,uhubcv ,ufakv :(z"v u"p j"cvhc
gere og ihua ivh,udd uhv ot _ kjk ,uju,pu
ihua ibht otu /ase ivh,uddu kj ifu, _ vrzgv
/uase,b tk ,uhkgvu ,uddva /kj ivh,udd ;t _

vcurea "kmuvs t,ahbf hc" ,kgna 'rhgvku (*

362 wg j"j a"uek vtr :34 vrgv
hkutu /vbuufv g"m :"unuenc asen" :vrgvc
ihban iht jcznv er e"nvhcc kkfcs ;ts k"h
kf '(c"pr j"cvhc wkv) okugk unuenn u,ut
'uk sjuhnv "unuenc" k"m k",gks asenv
k"h sug /ohngp vnf ktezjh ,tucbc arupnfu
_ "tuv jhan htsu"a ughsuha ohbhbgvn z"ds
/asenv ouen ihufha
jcznv :vrgvc 652 wg s"fj a"uek
unuenn u,ut ohban ihtu r,uhc iuufn unuen
if od asenv ,ukkf hf _ r,uhc ehhsnu /okugk
'(ohfkn wkvn 'k"bf) teus unuenc ,uhvk lhrm
wv ,hc ,t ,ubck" oa o"cnrv lanvfu
r,uhc iuufn ubht kct '"whrunv rvc ohkaurhc
vnt e", kg vnt e", tuv ,hcv rv hrva
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e"nvhcc vbhfav ,travs ihbgv 42rehg
'ktrah ka o,kgn smn) ktrahc thv

ka u,hc '(40vkudv hbc kf ka icr '"kccca
:41"kfv tuv thabv"a 'rusv thab

/(oa o"car whpc tcuv _ c 'zke ihkuj) "kccc
/tf 'tf ,euj h"arp (41
/t 'jm vfrc ,"uek vtr _ inek tcvc (42
/lkhtu ce wg u"xe, n"vx

'(h"arp) cr tuv "kccca ubhcr"a 'rhgvku (40
hcr thabv vsuvh wrk ihruea unf" 'o,x cr treba
o"car whp) "cr kccc hnb whk ure ktrah .rtc
trsx ahr" trebu _ /(t 'cb c"c /c 'yhe ohjxp

surnh tka ;udv ,t ghbfna ,uhbumhj whjcc
,kyucn vbht apbv ,hnhbpu iumr rehg kct
rjt iumr uk ahu g"pc rcs tuv f"pgta
f"tan /vgbfvv ihbg ,kuz g"pc ,rjt vcajnu
kyc whjc tuv whnhbp whjcc vtuuj,avv whjc
kkf rjt .pju iumr uk ihta ubumr hbpn lbumr
wuf ann vkyc thv kdrva wuf tgrf trc unfu
uhv uz vtuuj,avu apbv ,utuuj,avv tuvu
vbac ohkdr aka vhtr h"g ktrah ohkcen
vn vbhfa whp vbhfa hukhd vhv oaa e"nvcc
ause v"ceu) hukhd whjcc ohbu,j,c ifuaa
rbf ohkyc,n ,unabv kf z"hga (wuf kscunu
stn vkusd veuct ,ekusaf whp veuctv hbpc
urut lkuv vk lunxc ekusv hshjh rb kf hzt
uvzu /ann ohsjtk uhvu veuctv rutc kkfbu
vhva ,utrk tca lrsf oehr hbp utrh tku
whjc ubhhv hbp ch,fu ,hnhbp ,ukd,vu vhtr
vh,bhfau v"cue sujh ,bhjc g"fuxu g"fnn
trugha oupk ktrahn sjtu sjt kfa sugu
kdrk ihkug uhvaf vz hukhd kcen vhv vhkhs
iuak whuv hbp rntb lfk vhtrc ihchhj okufa
rehgu ufrg hpk hukhdv vhv sjt kfka ohcr
tmuhu vuuj,an vhva vtuuj,avv thv vhtrv
ohkdr akanu (oehr hbp utrh tku ch,fs tkt)
vbav kf ,uhvk vtuuj,av whjc kcen vhv ukt
lanb vhv y"uhu kdr kfn hf vz kuyhc whjc
e"nvc crjanu /uhrjt tcv kdrv sg kuyhcv
vyap,b p"fg ,uuj,avk ohkufh ubt ihta odv
b"fvc ygn asenc uvme xpt uz vrtv ,ause
ecsn ostv zta vkp,v ,gac ubhhvu s"nvcu
ka ufkn lknv sdb g"t kyck vmuru ubuek g"t
whjcc ah vhkhs trugha oupk sj kf okug
ihtu wuf g"t jhrfna jrfvv smn ,uhbumhj
h"ga wuf b"fvcc tkt ,gnab ost ka u,kp,
kft ifku) oa rat vbhfav ,trav ,uyap,v
vauseca rcs ohrnutu thra t,bhfa vrag hc

ohjxp o"car whp) :40 vrgv
sucfc tkt cr ka una lf /tct :(c 'yhe
hcrk ihruea unf hfv kccc cr u,ut ihrue
jhfun ifu ubhcr ktrah .rtc thabv vsuvh
trshx ahr itn whrnts (:zke ;s) ihkuj ,yhjac
crcu tfhrt tct (h"ar /vchah atr) kccc
,fxnc ibhrntsf urusc lurt cr vhva hrhhn
/(:sf ;s) vsb

:tf 'tf ,euj h"arp :41 vrgv
vku, rjt ouencu /ohftkn ktrah jkahu
rcsnn ohftkn jkatu rntba 'vanc ,ujhkav
lkn kt asen ohftkn van jkahu ifu ',unse
ohftkn ktrah jkahu rnut tuv j,phcu 'oust
vz ohfhrm ukkv ohcu,fv 'wudu oust lkn kt
ktrah tuv vana 'j,up vzu kgub vz 'vzk
kff tuv rusv thaba lk rnuk 'van ov ktrahu
:kfv tuv thabv hf 'rusv
uagu :t 'jm vfrc ,"uek :42 vrgv
tkt rntb tk ufu,c ofu,c h,bfau asen hk
ktrah lu,c v,hv vbhfav ,trava ofu,c
ohmgn ,hc ,ubck lhrm vhv f"pgta tkt onmg
ktrahc vbhfav hukhd vhvh z"hga hsf ohbctu
kfc vausev vyap,b e"nvc crjan uhafg ifu
ygn asenk ovk hvtu a"nfu s"nvcu b"fvc
vbhfav ,trav ihbg ihcvk lhrm vz ihcvku /wuf
,ukgk ohkufh ubt ihtu ohrnut ubt vbvu thv vn
uvn ihcvk lhrmu /lhbpk ,uuj,avku ,utrku
,ukgk tnkac ohkufh ubt iht vnku /,uuj,avku
vtuj,avv kct wuf shv hbpn t"t ,utrku
ubjbtu unf w,h uhbpk ouen kfc ,uhvk rapt
e"nvc vzk lhrm vnku /wuf ohuj,anu ohgruf
hf vtuuj,avc ,ubhjc hba ah vbv lt /teus
g"t ghbfnu kycna tuv vtuuj,avv ihbg vbv
kcenu lknv hbpk g"t kycna unf w,h uhbpk
vtuuj,av ah vbvu /ukuec gunaku uscgk uhkg
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, t r a v k g d u b c z " s g u '45 o f u , c t k t
hcc / / tfhv kccc") ,ukdv inzc vbhfav
/sugu /t 'yx v"ka /p"vg lhakt vtr (45

ka kuyhcv n"sg lf vkusdv veuctvc kkfhk
uapb v,kfa w,h u,unmg vruenk vnabv
ihta kfu kfn kyc tkhnnu w,h uhkt ,uek,xvc
k"bf uapb ,t taub tuv uhkt h,kc rjt .pj uk
ubk ihta hbpn whkufh ubt iht vtuuj,avv vzu
e"nvca inzc whkdr hkug ka cuhjv vza e"nvc
,t lrufz kf vtrh vbac whngp aka wh,fs ohhe
,ukkf hukhd whv / / e"nvcca whp wudu whuv hbp
h"xbf ruen h"xbf whjc wehba v"c vbhfav
wuthmn whjc ovc vkd,b whv lfku vynka
ost ,nab wv rb kkf,vk h,hntv kuyhcv
kf ruen thva whkkfv veuctv hbpc hyrpv
/k"bf ktrah ka whyrp ,unab
j", :t 'dg d"jz vtr :43 vrgv
ts tahse vtkg tekujs ktrah iubht ihtfz
/ofk h,,b cuy jek hf ch,fs v"ce uvc gyb
vtkg tzhbd hvhts ihdcu /o"ufg ihngk tku ofk
thkdu oh,x tkf t,hhrut ann vhna trheh
iubht ihdrs ihr,c ktrah s"gu /vhnas tzrc
ts irae,n iubht ihdrs wd ibhb,s thkdu oh,x
kg tdrs sj kfu /ktrahu t,hhrut v"ce tsc
oh,x tdrs kg tdrs v"ce /thkdu oh,x tdrs
hfv ktrah /thkdu oh,x hnb hfv t,hhrut /thkdu
uhej ceghk uhrcs shdn s"vv /tdrs kg tdrs hnb
ktrahu cegh iubht ihdrs hr, /ktrahk uhypanu
/oh,x sju thkd sj
sug :p"vg lhakt vtr :45 vrgv
ck cuac tuvu /ohcu,fv ruthcc hba lrs if,h
tuvu /ufu,c rnt tku ofu,c h,bfau urnut kt
,trav rehg hf itfn ohsnuk h,gna vbv hf
lt /ofu,c urnutn ,hcc tku tuv ostc vbhfa
tct hbtu /vz ihbg kg ohcu,fv ufhanv tk
ihhsg hf tuvu ovhrcs ,t h,tknu ovhrjt
vbhfa v,hv unmg ifanc tkv hf ck ouak lhrm
wv sucfu rnutu /wuf oa lk h,sgubu /w,h urntnf
ifu wufu tck van kufh tku ifanv ,t tkn
:r,uhn tuv vz lrs hpk uag, ifu urnut
(t"h ;s ihrsvbx) k"zn s"g vhvh obnt

uagu" 44a"nf '(43"sj tkuf v"cueu ktrah"
rntb tk ufu,c '"ofu,c h,bfau asen hk
/t 'dg d"jz vtr (43
/j 'vf vnur, (44
h"xbf vrua vrag .uche h"ga vrag ahaf
,unabv .ucheu ,uxhbf whjc tuva tkhgks
hbpc rbf kuyhcu vtuj,av whjc vagb (oruenu
teus ,unabc tuv vz kuyhc vbvu /veuctv
in srpba veuctc rbf ann ohsjuhn ova
ruen h"xbf thv vbhfav hrva kkfbu vkh,pv
vucts tgrf trc ofhekt wvk o,t ohbc h"ab
/wuf
vn k"m z"pk lt :ce wg u"xe, n"vx
rehgv tuv vtravv ot e"nvc ihbcc lrumv
akas ;xun ,khp,c rntb vbv lt 'wuf ofu,c
,uuj,avku ,utrku ,ukgk whkufh ubt ihtu whkdr
vrutfks lhasenc vjk,aba shv hbpn lhbpk
v,g ,uuj,avk /whkufh ubt iht vn hbpn tkph
kftu usucf .rtv tkn hf n"fc vbhfav tkv
hhjk ,utrku ,ukgk tnkac whra t,bhfa vrag
lt whkufh ubt iht vn hbpn ,uuj,avk kct
whjc ,utuuj,av whjc wc aha tuv .urh,v
whp apbc vtuuj,av whjcu ;udc vtuuj,av
;udv kuyhc hhbumhj kuyhc tuv ;udc vtuuj,avv
.rtk kpub uscg uvturaf u"c lknc kanf sckc
h"pg ;ta ann kuyhc whjcc uhbpk vuuj,anu
;udc tuv kuyhcv f"hpgt ,ntc kyc tuva
rvrvk kufh hf uapb wunmgk gdub ihtu sckc
.pj ucka vn ,urz ,ut, vtuuj,avv ,gac
f"jtk ;fh, ifu uhbpk ;upfu gbfb uka iumrv ihtu
wuf uhexg kfk u,unsek rzju kuyhcv rcg ;kj
gurfk v,g ;t ohkufh ubt uz vtuuj,avv ifk
ka hhbumhj kuyhc whjcc g"t kycku ohsunc
kfk whhpfu jrfvc wuf uatr iundtf ;ufk ;udv
f"hpgtu jrfvv smn kfv tuva whnas hkhn
kct wuf z"vg ka whrjt ,ubumr ,uut,vk kufh
kuyhcv whjc tuv apbc vtuuj,avv whjc
iumr hbpn kyc,na apbca iumrv ka h,hntv
usck wvk h,kc rjt iumr uk ihta v"c iuhkgv
hk hn a"nfu ubumr hbpn lbumr kyc k"zrtnf
kuyhcf tuvu wudu .rtc h,mpj tk lngu ohnac
vbnn atv ek,xn rbva veuctv hbpc rbv
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kf ohpxt,n uca hbpn thv asenv ,hcc
,t ,utrk ktrah kf tucc" 46a"nf 'h"bc
z"sgu '"rjch rat ouenc lhekt wv hbp
ovca ',uarsn h,ccu ,uhxbf h,cc

16

adsunf ("ygn asen" '"wuf t,ahbf
ihchcj vnf vtru tuc" rntnv ,kj,vc
vbhfa ukda ouen kfca v"cev hbpk ktrah
vbhfav ,ukd,va tkt sug tku '"ivng
/th 'tk lkhu (46

/rcusnf rehg vag ubnn tk hf vkha ifan ayb
van lrhc rat cuy ,frc v,hv vcajt vz kgu
kf ,t van trhu kg k"znf ktrah hbc ,t
lrchu wv vum ratf v,ut uag vbvu vftknv
vagnc vbhfa vra,a iumr hvh van o,ut
ogub hvhu euxp ihbg vn hf /wuf ogub hvhu ofhsh
kpf kt ck ohab ihbgv kt tcku :vfrcv kmt
wuf vbbuf ubhsh vagnu urnutc ,ubua ,uknu ihbg
vra,a iumr hvh rnt lt /wuf ubhsh vagnu
ifanvn rehg vagha tku ofhsh vagnc vbhfa
ubhkg u,bhfa ,trav tuv wv ogub hvhua t"f
:ubh,uapbc
hf vkgnk ubc,fa vn tuvu ,hba sug
oeuv vkgn ka ifan vyn ka ifanv oeuvaf
uvzu /iu,j,v ,ndus /hyrp hekj kfc ung
rat iuhkgc ubhkg vbbuf vp rat ubhsh vagnu
vagnu vktv ohrcsv hba hsh kg ztu ubhkg tuv
/iuhkgc ubhbeva vausen uvbbuf /vynk vp ubhsh
,travn lanbu huk, kfv hf ubapb hsh kg
iuhkgv ibuf,h u,ugmntca /ostv kg vbhfa
ohrcsv p"gu /runtf vbhfa ,travc iu,j,vu
hf /wuf asen hk uagu cu,fv ,buuf vhv, vktv
hk uagu ,jt /ubgna uz oh,a ohekt rcs ,jt
vnc /asenv ohhe,h iputc uagha ,hba asen
vhv,u wv kfhv onmg ,uhvk /ovhagn urhafha
kfhv uhvha ocrecu ofu,c ,bfua w,h u,bhfa
uvzu /omgc ovhkg wv ogub hvhua /vnv wv
rehg vaug w,h tuv iht hf ofu,c h,bfau
rat ohehsm ohabtvn t"f ohbctu ohmgvn
/cegh rhctk ,ubfan ovh,uapb
shn, ,uhvk ckv lhrm :t 'yx v"ka
hk uagu a"nf vbhfav uc wraha ohase asue
tkt ufu,c rnt tk ofu,c h,bfau asen
/ckv tuva ohase asec ubhhvs ofu,c
ohase asuev vhvha shn, ,utrk chujnu
a"n ohhek vbhfak rusn vhvha u,ausec rtab
/ofu,c h,bfau

hn ofhbhc ah vrntu e"c ,tmh iezv kkv hnhca
tkt ubhcr vanf vbhfa uhkg vra,a hutra
vanf ornut ihbg vn hf lfk hutr rusv ihta
tuv lt /vbhfa uhkg vra,a rnth hs vhvu ubhcr
ost tyjh ory vynk vbhfa v,hv ztn hf
/hbak aubt ruscu /iuatr gherk v,kg u,uugvcu
ovrct tcu hghcav sg vzv rsxv kg ifu
huk /hghcrk cegh /hahnjk ejmh /haak vshruvu
/.rtk van /iuatrk orng /hbak ,ve /hahkak
.rtc vbhfa ,uravk kkv hutr vhv if
vanf vbhfa uhkg vra,a vzu /u,ukak,avc
.rtk lan,u yap,, ush kga iputc /ubhcr
hutr rusv ihta tkt usck uhkg tku /v"grnf
/ohnav ihcu .rtv ihc ohkhscn o,ubug hf lfk
tuvu /obgnk .rtc vbhfa ,travk tcn ihtu
kt rnuk vnv wv kfhv wv kfhv cu,fv rntn
tuv uvjhbh lhtu tuv wv kfhv hf ofjur kg vkgh
ohhutr vnv ratfu vnv wv kfhv tkv hf /w,h
yap,hu kak,ah o,unabc vbhfa ,uravk
ifan o,t ,uhvk obgnk hf wv kfhv kt gpav
ov o,uapb hf /tuvv ouenc w,h una ,t
sjuhnv ouenv kt yap,h ovnu h,ntv ifanv
(wj wt ohfkn) urnutc vnka rntn vzu /tuvv
ratf ubnmgc vbhfa vra,a ubng ubhekt wv hvh
hf uhscg ktrahu ejmh ovrct /ubh,uct og vhv
ktu ubczgh kt f"hgu /vcfrnv ov iv ,uctv
hf ek,xhu ukfhv cuzgha ub,ugvc f"tan /ubayh
u,trav h"g t"f .rtc iufak wv .pj iht
otabvcu rehg vaug ovna ktrah ,uapbc
,ubfan utabh vbhfav kt vcfrn o,uhvn
orsgvcu /lanh ovn hf o,nugk cegh rhctk
ut ifanv ,t cuzgh cuzg lfk ohhutr ,uhvn
cuajt vzu /oa una ,t ifak rjc rat asen
ostc ifa kvt vkha ifan auyhu euxpv ,bufc
/vkha ifan auyhu tuva khgk ubhkmt arupnf
tk tkv hf /uase ifan ,t ayb lht vn,, ktu
ifa kvt hf ohabtvn er rehg w,h tuv vag
o,ugvc f"gu ohbctcu ohmgc tk lt /ostc
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vbhfav ,ukkf (hukhdu) ,trav uc ah 'rusv
vrag kg (vkd,nu) vruaa ekj er tk)
hukhdu ,trav ,ndusu ihgn '49(ktrahn
cahu asen gxba" 'asenv ,hcc vbhfav
vbhfav hukhdu ,trav lanb ubnnu '50"oa
,umrtc ,uarsn h,cu ,uhxbf h,c kfc
vrut ubnna asenv ,hc unf 'oa utc rat
/51okugv kfk vtmuh
kkufa 'rusv thab ka u,hca 'rnuk ahu
k," '",uhpk," ,nduscu s"g tuv 'rusv kf
gdubc 52k"zj ,arsf '"uc ohbup ,uhp kfa
/e"nvhck
"kcca ubhcr ,hc" ,kgn _ rehgu sugu
:vkutdvk gdubc

"a ' ktrahn vrag ohpxt,n
/48"thra t,bhfa vrag
h,cu ,uhxbf h,ca ohngyv wt od uvzu
_ "ygn asen" ohtreb kccca ,uarsn
'h"bc kf ohpxt,n uhv uca e"nvhcc 'hf
,xbf ,treba 'vbhfav ,ukkf hukhd v,hv
h,cc f"tan 'vynka h"xbf ruen 'ktrah
oa utc rat ,umrtc ,uarsn h,cu ,uhxbf
ovca 'rhgu rhg vbhsnu vbhsn kfc
vkd,nu vrua 'ktrahn vrag ohpxt,n
/vbhfavn kufhcf ekj er ovhkg
ubhcr ,hc"s hukhgv rtck ah z"pgu
ka (,hc) gucev unuen u,uhvka _ "kccca
kf kkufa '"kfv tuv thabv" 'rusv thab

lrgc tka 'ktrahn ohcr "kccca ubhcr ,hc"k
rhgvku _ /,uarsn h,cu ,uhxbf h,c rta hcdk
/"whcd ohcr hjhfa tuv thabs iuhf" :c 'sf v"rn
ch,hu ;as t,ahbf hc" :c 'sf v"rn rhgvku (50
ukmnu / / (kccca ubhcr) cr hkhhg uuv / / tgsrvbc
/"o,v
/sugu /v"v s"p ,ufrc hnkaurh vtr (51
/t 'k ,ufrc (52

/t 'yk ihrsvbx (47
hf h,ucrn h,gna" :d"fx e"vdt thb, vtru (48
ktrahn vrag sngnc snug sjt ltkn tmnb ukht
uhkg kup, vru, hrcsc ohrcsn obhta ;t sjhc
thras t,bhfan ,hkf,u kucd hkc sjpu v,nht
/"hrndk u,uthmnn kyc,n whva sg uvhhkg
ohtcu ohmce,n ,uyapc oda lfk ;xub (49

ihtmuh ,urchs oana / / rhcs / / okugk vtmuh
/okugk
snug vhv :t 'k ,ufrc :52 vrgv
snug vhv / / ktrah .rt sdbf uck ,t ihufh k"jc
vhv / / ohkaurh sdbf uck ,t ihufh ktrah .rtc
/ asenv ,hc sdbf uck ,t ihufh ohkaurhc snug
,hc sdbf uck ,t ihufh asenv ,hcc snug vhv /
hase ,hcc snug vhv / / ohasev hase
vhv ,rupfv ,hc sdbf uck ,t ihufh ohasev
hbpk ukhtf unmg vtrh ,rupfv ,hc hrujt snug
crgnk uhbp rhzjn jrznc snug tmnb ,rupfv
uhbp rhzjn oursc jrznk uhbp rhzjn crgnc
ktrah kf utmnb oursk uhbp rhzjn iupmc iupmk
vtre htn / / sjt ouenk ock ,t ihbuufn
,uhp kfa k, ,uhpk,k hubc lrtum shus ksdnf
/uc ohbup

e"vdt thb, vtru :48 vrgv
wv rutn vnumg vrtv thv vtravv :d"fx

whc

47 k f t

ack,vk kufh ubhtu ,hkf,u kucd hkc vc rhtnv
vatrn vkgnkn vhkg ;hen t"f ,hkucd apbc
vrag hc kft k"zj urnta unf vkdr sgu
z"gu / / vkgnkn ovhkg rnukf thra t,bhfa
rapt ht hf tfhk tnkg htvc vumn rfa k"zrt
;udvn apbv ,uyap,vc ot hf udhavk okugk
hf sxj wv lku a"nf sxjv lrs kg ,tz od ;tu
k"zrta unfu uvagnf ahtk oka, v,t
f"tan /wuf ohehsmc jf i,ub v"ceva
/wufu h,ucrn h,gnaa unf ohftknc

s"p ,ufrc hnkaurh :51 vrgv
rnt sj hhbh wru tcur thhj wr vhrunv rv :v"v
vrut oana / / iurt /okugk vtmuh vhruv oana
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'54"iurjt ktud tuv iuatr ktud" '(iuatrv

iktud) jhanv od tuv 'rusv thab '"ubhcr"
thabv) ubhcr van unf '53rusca (ktrah ka

/(sugu /c 'n c"jzk z"nr) jhan ,nab thva ,hkkfv
,umumhbv kf kkufa '"kfv tuv thabv"a iuhfu
',hyrpv vshjhv whjc 'ktrahn t"utfca jhans
u,nab ',hkkfv vshjhv whjc thv u,naba 'tmnb
/rusca jhanv tuv ifku 'jhan ka
/b"au /lkhtu 8 wg t"hj a"uek vtr (54

jhan .umhb ah ktrahn t"utfca 'rhgvk (53
'sf ekc) euxpv kg k"zj ,uars luu,k ah z"pgu]
jhanv lkn kg htea '"ceghn cfuf lrs" (zh
ktrahn t"utf kg hteu '(v"v s"p ,hbg, hnkaurh)
iuhf 'kgupc ,nt ovhbaa _ (s"px a"gn hnkaurh)
ohbhg rutn vtr) jhan .umhb ah ktrahn t"utfca
vshjhv whjcn .umhb 'vshjhv whjc '[(xjbhp p"x

'jhanu van ihc ,sjuhn ,ufhha vbaha icun
i,kutdc) ,ujhkava van aehc vz ouan rat
shc" rxnh, uhkg vkyuva (ohrmnn h"bc ka
van ihca uz ,ufhha ka vbfu, vbvu / / Q"jhan
:ovhshep,ca vuav-smv tc vz hbpna) jhanu
k"zrtn p"g icun (o,ukdn ktrah hbc ,t kutdk
vbvu /"iurjt ktud tuv iuatr ktud tuv van"
ktud"v whvh unmgcu upud vana aurhpv iht
jhanu 'huk ycan tuv van hrva '"iurjtv
tkt Qvsuvh ycan _ "sus ,hcn / / sungh"
tuv tuv "iuatr ktud" tuva vana 'aurhpv
/iurjtv ktudv jhan tch ush kgu ujufca
u,kgn (rehgu) ,hatr thv vru,v :ruthcvu
ujfa ubhhvu Q"vru,c vduv" _ jhanv lkn ka
'vru,v h"g tuv ktrah ka iktud ,uhvk vz
jhan ka u,thc kg jfv / / :"van ,ru," thva
/van ka ubhbg tuv tuv
tch"a r"unst j"un e"f ,jha vgush vbvu
whdc "sjt" ;urhmc "van"u "sjt" whdc "(vkha)
/"jhan"
whvh ("tch") kgupc jhan ka u,thca ubhhvu
gmck jfvu /"sjt" ka iputc vsucgv h"g
,bh,b) "van" ifku 'vann ubk i,hb uz vsucg
vsucgv) "sjt" ;urhmc (uz vsucg kg jfv
/"jhan" whdc (vnmg
kg jf ,bh,b tuv (,"n) van ka ubhbg hf / /
'"sjt" ka iputc okugv lufhzu rurhcc vsucgv
vkutdv ,t thc, van ka ujfc uz vsucgu
/jhan ka ubhbg tuva vsh,gv
van ihc ,hnhbpv ,ufhhav ,rtucn z"pg
h"g kgupc vtc vsh,gv vkutdv hf 'jhanu
vb,hb h"gu ubnna 'van ka ujfc uvz kct 'jhan
/jhan hukhd thcvku crek ,kufhv

s"p ,hbg, hnkaurh) :53 vrgv
arus vhv wr vcheg hjuh ic iugna wr hb, :(v"v
vcheg wr /ceghn tczuf lrs ceghn cfuf lrs
tfkn tuv ihs rnt vuv vczuf rc hnj vuv sf
/tjhan
t,t ab rc sj :(s"px a"gn hnkaurh)
,hnj k"t hxuh hcr hc ktgnah hcr hcdk
tuvvs vhjur jph, k"t /cfuf sj gkc htnkjc
/ceghn cfuf lrs ch,fs kye htsuvh trcd
/(van hbp /ohcfufk ktrah ukanb lfhpku)
rntnf :xjbhp p"x ohbhg rutn
ie,k ktrahn wt kf lhrma n"dcb y"agcv
gsubf u,nabk lhhav jhan ,nue ekj ihfvku
ka u,nuea jhan sus ost ,"r tuv osta
uhva vhv upux sgu okugv ;uxn iuatrv ost
ka ,unabv ka iuatrv ost ,nuec ihkukf
unfu u,nue vygn,b tyjv h"g f"jtu ktrah
ktrah ,unab kfn vnhka vnue jhan vhvh if
ktrahn sjt kf lhrm f"g / / tuchr wxn vkukf
/u,nab ekjk lhhav jhan whjc ekj ihfvk
tnuhx tuv itn :(c 'xr d"jzk z"nr)
okugc ost ghdv tk v,g sg hrv ktuaa s"gkb
vhvha jrfunu vhj whjc tuva wh ,drsnk tkt
tk hf /s"uh ka umue x"va vshjh kak vfzha hn
hbpn vshjhk tnuhx trueu /vkhkj vtrc uvu,
gushu /rhgz lu,ca eh,g ,uhnhbpn vrehga
tuva rntu /x"t okug ;ux tuv eh,g whjca
tabu ourh khfah ,ukgn wv uc ohcu,fa jhanv
/stn vcdu

8 wg t"hj a"uek vtr :54 vrgv
:arsnc wht "jka, shc tb jka" p"vg :lkhtu
_ jka, shc tb jka g"acr uhbpk (van) rnt"
arsnv hrcsn / / ",ukdk sh,g tuva jhan shc
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tuva rnuk rc,xnu '"wuf ujkahu ,"hav
hcrk gdubc 56trndc arupnf 'rusv thab

u,esmn hutrv wt" ubah rus kfca 55gushf
uhkt vkdh inzv ghdhafku 'ktud ,uhvk

/sugu /wg kkf
/h"arpcu c 'jm ihrsvbx (56

upuxc (u"j) n"uj rpux-o,j ,"ua vtr (55
;"ktv ,frgn vsav ,tp snj hsa vtru /(j"mx)

/wufu h,ut ugsh okuf hf

vtr :3 vrgv t"hj a"uekc inxb
ausev uk rnt huk hcr rntu :s 'c"p r"una

rpux-o,j ,"ua vtr :55 vrgv
tvc vbvu :(j"mx) upuxc (u"j) n"uj
tuvu wt vgmuv ghmuvk hbt lhrm sus ic ,thcs
iheszb iuatrv ktudv whva v"grn whva unf
tuva unmgc ahdrv tku gsh tku vba ohbna
hf lk v"cev uk rntaf whptu ktrah ktud whvh
kg kcek vmr tku crhx n"n vgrp kt ljkat
crja ouhnu iurjtv ktudv v"ht whvh if unmg
ktud ,uhvk u,esmc whutrv wt skub shn e"nvc
ztu ujkahu ,"hav uhkt vkdh inzv ghdhafku
sg vkgnk zubdu iunyv jhan ka ujur uhkg vrgh
uhkg vtc janba rjt kutac ubhmn ratfu tuc
ahdrv tk ohbpkn rat asuev juru vkann jur
ktudc whvh ifu iuatrv ktudc whv if unmgc
/iurjtv

,frgn vsav ,tp snj hsa vtru
ihrsvbxs trndc urnta hpku :wg kkf ;"ktv
hbg gaubu ehsm whvha wt iput aha t"g j"k
hkuec ot ouhv oa urnt odu runjv kg cfuru
hehsmn wt er ,uhvk hutr k"bv iputcu ugna,
ufzh ot hutrv wtv rus kfc ,uhvk lhrmu / / rusv
rtaf whvh ufzh tk otu whkt h"g jhkav whvh tuv
rjt k"m sjt k"r ,ncu arpv tkc ohehsmv
ihaushec urnts s"g hutr whvha unuenc rusc
lrscu a"ugh wuf anav tcu anav jrzu c"g
rjt ifku tuv hn rus kfc okmt rguan whv vzv
rjtu k"bv tscug ojbn whv hba ,hc icrujv
urnt urusc ifku ausev ubhcr whv uhnh ,hrjt
rchsa hn whv hcr ,un hrjtu ifunv tuva ugshu
whv injb cr hnhc uhrjtu ihrsvbxc k"chr og
tna rafun sjt k"m rusu rus kfc tuv ifu b"r
uhnhca k"z h"rtv hshnk, f"d uc,f z"hpgu) ufzh
/yuap tuv z"fu (k"z h"rtv whv

c

'jm

ihrsvbx : 5 6

vrgv

htsu uhafg ohhja i,utn jhan ot :h"arpcu
rund shxju ohtukj, kcuxs ausev ubhcr ubhhv
/teuus utk iudf htvu / / vuv

ijhbn v,t rcsnc lk vz inx vank tuv lurc
tuck sh,gk irhzjvk sh,g v,t rcsnv inu
ka vsh,gv v,kutdc] (zy 'c gauv) rntba
vh,pn hfbt vbv ifkw /[u"zr /ktrah ,xbf
/[u"zr /oktud van oanu] wrcsnv vh,fkvu
hnjr tgcu van t,ts :t 'd"br t"jz
rhgn sj tkt iueph tks ktrah uuv ihsh,gs
ihbhhs uuvs trucds tryxn vjpann ohbau
ihnjr van tgcs ihdcu uvu,k tnkg rzj,tu
s"vv thk, vhc tberup ts ihdcu / / uvhhkg
tch hf sg vsuvhn yca ruxh tk (yn ,hatrc)
vn uvht vans / / tbcajc van uvhts vkha
vhna v"ce kpf ts ihdcu l,njb tv, vhcu una
kg sju vtnse tberup kg sj van van
ra zt van rhah zt (sh ,una) s"dcu t,hhr,c
/rhah zt tkt rntb tk
van whdc vkha :hjhu wp oheuxpv rga
vgurv hf tmnbu / / sus ic jhan f"d tuvu
iurjtv vgurv unmg tuv van tuva iuatrv
.rtn l,tm hnhf x"zu arsnc k"zr uznra unf
tuva vkha ifku (wz vfhn) ,utkpb ubtrt ohrmn
tuv tuv hf wt iucajc ohkug vanu jhanv
/unmg
v"gcr van vbvu :ohypan p"r t"u,
;t h"xbfc ,gs whjc ghpanu lhanna kusd ujf
ovc vhvha vnvc grz utreba ,unabc od
ouhv ,gshu ,uhvk ,uektc vadrvu ,gs ,bhjc
web v"gcr van hf / / wuf lhct hekt ,t gs wuf
ohgur vgcan sjuhnv sjt tbnhvn thgr
jun ovhkt u,gpavc h"abv xbrpnu vgura
,t xbrpna tbnhvn thgr aurhp uvza ,gsv
whp iurjt ktudu iuatr ktud tuv lfku /vbuntv
,gsv whjc ovk ghpanv tuva iuatr ktud
hbt hf o,gshu ovk rnt uka rucsv ,kj,ca
f"d vhvh tuvu /ogv inthu ch,f osuen hf whuv
/wuf vgs .rtv vtknu ,bhjc ,uhvk iurjt ktud
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. r t ( . r t k . u j c ) i t f v a g " 59 g u s h v
h"g atrk kfk vagb vz ihbga '"ktrah
asen") ,uarsn h,cu ,uhxbf h,c ihbc
o v n u '60 o a u t c r a t , u m r t c ( " y g n
z"hgu 'ohngv .rt kfc vausev ,fanb
sughv ouhe ohkgupu ohzrznu ohrvnn
kfc yap,,a ktrah .rt vsh,g"
zt ukuf okugv kf whvha" '61",umrtv

tuv thhj in ht 57cr rnt" :thabv vsuvh
ihhja i,utn jhan ot" '"ausev ubhcr iudf
thabv '"ausev ubhcr ubhhv htsu uhafg
/58rusca
ubhcr ,hc" ka ubhbg rehga icun vznu
-,bh,bv h"g 'kccn vkutdv 'tuv '"kccca
,uagk ktrah ka o,sucg ,ukkfk jf
od,p 'ktrah .rt (.rtk .uj) kccn

ugshu urnt urusc / / ausev ubhcr / / tuv hn rus kfc

.rtc ausev ubhcr unf tuva 'kccca ubhcr (57
cr hrcsca k"h z"pgu _ /(40 vrgv k"bf) ktrah
*unmgk gdubc od exp "ausev ubhcr ubhhv"
/"kccca ubhcr ubhhv"a
okmt rguan whv vzv lrsc" :oa j"sa vtr (58

sjt k"m rusu rus kfc tuv ifu / / ifunv tuva
h"rtv hshnk, f"d uc,f z"pgu 'ufzh tna rafun
tuv z"fu" ohhxnu '"k"z h"rtv whv uhnhca k"z
/"yuap
wg t"j m"hhruvn r"unst asue-,urdt vtr (59
/vp,
h"g 'rat 'h"bcs ohhyrp oh,c od kkuf (60
ovh,cc j"ndu vkp, vru,c ktrah ka o,sucg
s"g 'j"ndu vkp, vru, h,c ov ohagb 'ohhyrpv
/"ygn asen" ,nduscu
,ca wp r"xp /u,kj,c ohrcs hrpx vtr (61
/de, znr whgah a"kh /j"ru
,t ukdh ohrurhcv h"g 'vkutdv tc ,g sg vna
'vru, vzk hkfvu 'b"xnc vkd,na hnmgv iumrv
ohaa ah ,"r ktrahs z"g [jf] uk ah sjt kfs
,nab ,nue rpxnf vru,k ,uh,ut tuchr
/ktrah
,t ohkusdv ohshxjv sjt kta z"hr, ,bac
esm jnm crv e"vrv r"unztt e"f suv
u", h"tk vghxbv rcs kg g"hz n"dcb v"vkkeumz
vru,c oa sueak stnc ;uxfb hf ucck vkdhu
yhb ykgp iwkkv _ hcr :rntk uvbghu 'vsucgu
thn 'ktrah .rt yxkhuu us iut ktrah .rt
-.rt ts ltn 'ktrah .rt ts ihftn ;rts
v,tu ktrah .rt vrxj tk kkvk=] ktrah
.rt itf ,uagk ohfhrm '!?ktrah .rt vmur
/[hapuj oudr, /ktrah .rt itf vag 'ktrah

ihs" (d"pr ,uct) vbanv iuakc aurhpv s"g (*
oa) vbanv hrcs p"g _ (iucaj f"jtu ihs) "iucaju
hrjtka '"u,gsn tkau u,gsn ubnn ihgrpb"a (z"yn
unmgk ihs exup 'urhcj ka ubhs u,gsn exupa ostv
"iucaj" ohaug vz "ihs" p"ga iuhf 'u,gsn tka
/(b"au /283 wg u"j a"uek vtr) tuv ucmnk gdubc

a"uek vtr :57 vrgvk d"vua
hn hbpk gs vbanv iuak arpk ah :283 wg u"j
/iucaju ihs i,hk sh,g v,t
tuv vkhj,c hrva 'icun ubht vrutfks
tmuh iucajvk oht,nu 'ihsv f"jtu iucajv
ihta tkt _ ?iucaju ihs uvnu 'ihs expv
ot tkt 'u,gsk ot hf vkgnkn ostv in ihgrpb
vrhcgv kg ghdnv abugv exp unmg tuv if
u,ut ohktua hf 'u,gsn tka tuva tkt /rcga
'vrhcg v,ut uc tmuhf rcga rjt ost kg
'tyjv ,rnuj hpk hbukp ,t "is" tuv ratfu
osue "is" rat "iucaj"v u,ut ung ohaug hzt
/urhcj kg
vtr :oa j"sa vtr :58 vrgv
/55 vrgvk jubghpc

:u,khj,c ohrcs hrpx :61 vrgv

asue-,urdt vtr : 5 9 v r g v

(ihbn) u,jubn eansu ohhen v,t vn uk rnt
eans sg ,gdn ,uhvk ohkaurh vsh,ga [itfn]
okaurh tkt u,jubn ihtu u,jubn eansu rntba
uk rnt (cke ohkh,) sg hsg h,jubn ,tz wtba

ktrah :vp, wg t"j m"hhrvun r"unst
iumrv tuv ktrah .rtu 'iumr thv .rt kt rah
ktrah .rtc vchahvu 'vnab kfc aha hnmgv
ujkab ktrah hbc rat ohcuahv kfc rat 'tuv
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h"t whvh ztu 'uhafgs ktrah .rt ,drsnc
urnta uvzu 'uhafgs ohkaurh ,drsnc
/lkhtu c 'yp hgxn ,"uek (62

tku okugv lfszha k"gku / / vhags ,ufkn whjc
jur ,tu rntb ifk kkf rh,xn okugv vhvh
.rt whpt lfszh ztu .rtv in rhcgt vtnuyv
zt hf (wy wd vhbpm) a"ngu ,ukznu ohcfuf hscug
wv oac okuf trek vrurc vpa ohng kt lupvt
,uhjvu rutv ukceh ztu sjt ofa uscgku
lrs tku sck vhagv rcgn lrs vrhmhn
kfc yap,,a h"t vsh,g ihbg uvzu /,uack,v
ihhgu /r,uh iuhkg ouenn kce, h"tu) ukuf okugv
,urhpx wu ov h"ta z"yp ohkudkdv rpxc vzn
,ubu,j, ,urhpx wu k"ju vrhmhs ,ubu,j,
whpx uhv tk okugv ,thrc ,gca lt vhags
tkt v,g ova unf vhag vrhmh vthrc ,ukhmt
s"vg tyj hsh kga er ohvucd r,uh uhva
vn hf sg iuatrv onuenn vynk usrhu ukpauv
wu zt uhv vthrcs ,ubuatr wu v,g tuva
vnu h"t ,drsn zt vhv vzu vrhmhs ,uburjt
wu zt vhv vz vrhmhs ,ubuatr wu v,g tuva
tyjv osue k"j ,drsn uvzu vhags ,uburjt
p"x ,"ekc f"d rfzbu ,ufhrtc a"g s"vgs
k"h wuf yap,,a h"t vsh,g ihbg z"pku ,hatrc
unf r"vst ,drsn uvz jhan whjca hpk hf whpv
zt f"tu /y"hp a"anf s"vg tyj osue vhva
lanb ovna vhags ,uburjt ,urhpx vaa
vaa ,drsnc ,uhvk ukg,h hrv k"jc vgpavv
vaa z"sgu wuf uhafgs vrhmhs ,ubuatr ,urhpx
unf ,uhvk ukg,h vrhmhs ,uburjt ,urhpx
h"t whjc uvzu vthrcs ,urhpx vaa ,drsn
yap,,a h"t vsh,g whpc k"h tna ut /sh,gk
,ubu,j, ,urhpx wu whjca ukuf okugv kfc
h"tu k"jc rhtvk uyap,h zt vhvha unf vrhmhs
oa ohkudkdc ihhgu /g"mu /r,uh vkgnkn kce,
wu whjca sg ,uhkg sug ah p"fgs z"h p"x
ann uhafgs ,ukhmt whjcc uhvh vhags ,uburjt
uhv ifku r,uh vkgnk ukg,h vthrcu vrhmh z"sgu
/ / ohbumhjv ,ehbh ruen tuva rcsnc ,ugxnv
,uhvk kfuha hsfc o,ut ughbfv ,ugxnv h"ga
tku ukuf okugv kfc vrhmh whjcn hukhdv k"gk
/ohrh,xnu ohnhkgn vhags ,uphkev uhvh

(k vhnrh) vk, kg rhgv v,bcbu ohhen v,t vn
vn uk rnt [vnuenn zuzk vsh,g ihta uk rnt]
[wudu] vkgnk vkgnk vcxbu vcjru ohhen hbt
vkgnk ,hcv cjur if kg ,hck chcx chcx
,uhvk ktrah .rt vsh,ga (tn ktezjh)
vrmea uz vbt,f vhssm kfn vkugu ,cjrn
ohghdn ,uhvk ohsh,g ohkaurh hrgau vynkn
iubckv ksdnf lpt (z a"va) t"vfu /eans sg
wtba vfu,c ,ubuju ,utc ,uhkdu eans hbp vpum
,hrjtc vhvu (c whgah) rnutu u,jubn eansu
tabu ohrvv atrc wv ,hc rv vhvh iufb ohnhv
ufkvu (oa) rnutu /ohudv kf uhkt urvbu ,ugcdn
,hc kt wv rv kt vkgbu ufk urntu ohcr ohng
hf uh,ujrutc vfkbu uhfrsn ubruhu cegh hekt
/ohkaurhn wv rcsu vru, tm, iuhmn

znr whgah a"kh /j"ru ,ca wp r"xp
.rtu ktrah .rtf ,uhvk ohkaurh vsh,g :de,
/ukf okugv kff ktrah

c 'yp hgxn ,"uek :62 vrgv
,kgnc k"zhrtvfc rtucn hf ihbgvu :lkhtu
vrhut kg vtnuy urzds) k"j kg uhafgs h"t
sruh oaa hbpn tuvu (wt u"y ,cas e"pc vaudu
,ucr ,uack,v h"g ,ukhmts ,ufknn gpav
vthrcs wknc ,ack,n ,ukhmts wkn ubhhv
wknn vgpavv lanb h"tc kct /vhagu vrhmh
vrhmhu vthrcs wknc ,uack,v h"g ,ukhmts
vhags wknc f"d ack,vk lrymha hkcn isck
ra lrs gpavu rutv tuch h"tc od jrfvca ;tu
sckc rcgn lrs t"f vz iht h"tc kaunv whagv
rut ihtura unfu ann ,uack,v lrsc tku
vb,ab tka vrhvc ,hfufz ,hgmnt h"g anav
gpav xjhh,h h"tc lfhpku /anav uhzu rut z"hg
lxnv unf ubhhv , uack,v f"tan vrhmhk
vshjv unfu r,uhc rutv kg ohkgna ,furpvu
anav rutva sg kfav rut kg ohkgna kanvu
lfhpku vsku, ka rut web lxnv lrs vtrbv
vrhmhu vthrcs wknc ,acuknv ,ukhmts wknaf
a"g gpav xjhh,h vhags wknc ann ,ack,n
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,xbfv ,hc) u,hc _ vz ubrusc "kcca ubhcr
thab r"unst j"un e"f ka (arsnv ,hcu
:ubrus
63 r " u n s t j " u n e " f o d , p o h s e v c u
'64 " a y h u u R c u h k v , k d , u h k d r a g " a
vru,v ,uhnhbp hukhd whv vca] ayhuuRcuhkn
vdavu vbcv ka iputc vrtc,ba hpf
s"cj ,ushxj ,ru, h"g (65"iuxbrp,h")
c u y x r n ' c u y x r k [66 , u r u s v n f l a n c
. u j n v , k d d r u c r y P n u '67 d r u c r y P k

/asenk rcujn kccca ,uarsn
ubhcr ,hc" ka ubhbg rehga iuhfu
,uhxbf h,cv kf ,phxtu .uche tuv "kccca
'ktrah .rtc ogcek kccca ,uarsn h,cu
er tk) tuv hrv" _ asenv ,hck rcujn
asen gxba" kccc hrehgv "ygn asen"v
whpud asenv ouen (od tkt '"oa cahu
'sh,gks asenv vkd,h uca '"sh,gks
/ohkaurhk cuah oanu
,hc"k gdubc k"bvf rtck ah z"pg /u

/("ouh ouh"v ,nsevc "ubhcr
vkutdvu rxtnv hrjtk sg s"pr, ,ban (67
*drucryPn ucaun eh,gv zta ',"zrp ,bac
/(oa) TuuexTnk vfunx _ ReuuRjRkRn vcaunk

/b"au /549 wg c"j y"na, ,ujhav wx vtr (63
,unuen vragk"a _ ihrsvbxc ubhmna s"g (64
/(31 vrgvca o"cnr) "ukd
136 wg s"fj a"uek vtru /upuxc u", z"ue, (65
/b"au /35 vrgv
m"ntvst gce zta) d"ge, kukt h"jn (66
zta) u"gr, iuajrn z"h sg (ayhuuRcuhkc u,rhs
d"e _ (cuyxrk ucaun c"aruvn r"unst eh,gv
,hc ,usku,n oherp hatru xjhv ,kaka") ohba

ah ukt ohnhcu _ /sRrdbhbgk zt ,treba hpf (*
'jrue p"a ,jha vtr) drucryPk vna rhzjvk y"uea
/((658 wg c"j t"ab, a"vx) zun, wd

sf lkhs trucj htvn iuxbrp,h t,,k tab hbc
/thhnuh ;uxc vtr,c trsc ht,,k thkd,t
whpfu :35 vrgv 136 wg s"fj a"uek
aruphaf / / iuxbrp,h :(rvzk vnsev) n"env
z"ue,k) lkn txfcu /wuf uhrntn ,u,hnt ovk
jhanv ,unhk cure teus vtr,c trsc :(oa
hf) wuf vkd,ba ohba ,utn vnf vz (rat ;t) wuf
wuf iuxbrp,h (ka iputc teus k"m sunhkv
vkhda ,unsevc oheungv uhrntn uaruph
txrhd snukv hf wuf ubhcha wuf v"vkz h"rtv
vkudxv z"fg wuf cuy rfa uk aha odv tnkgc
usnkhu iuxbrp,haf thv rurs o,treu whbhdcs
,nsev if od vtr _ /wuf ohrntnv haurhp
/,unsevv rgak u"jrv

vba h"j hbpk ',uhkd vnf v,kd ohnhn,
hmjc oda /iu,j,v rusf hmj 'c"vrtc vsxhh,b
_ thkd ',uhnhbpu thkds ruchj vagb vz rusf
'okugc ,xp,b vbhta j"vg _ ,uhnhbp 's"vg
,uhjmbu ,uhj lhanvk s"vg h"g vfanba tkt
thvu (,unu vkcdv tuv unmg smna) okugc
,kcen vbhta icun tkhncu okugvn vkgnk
/inzvu ouenv smn ohhubha oua

a"vx) : 6 7

:(126 wg) ,"awv ouhc a"vdj ,jha

vrgvk d"vua

iumrvu y"ueav :(658 wg c"j t"ab,
rhgv oa ,t rhzjvk thvv vbhsnc f"ufs
,hcc vchahvu rxtnv whv vca) "sRrdbhbk"
_ (odhvbn oa kg) vk ub,ba oav _ (ohruxtv
inzc rhgv oa) "drucrgygP" oak vrzjc
oa kga sgu] (iezv r"unsts vkutdvu rxtnv

y"na, a"vx vtr :63 vrgv
:d"a, ohrup ,jha :b"au 549 wg c"j
/ vehrntc itf ub,ut vthcv vbuhkgv vjdavv
/,hrhagv ,ukdv hkmt vz apbv adrv smna /

a"uek) d"x h"ja, ohrup ,jha
hfnu, 'vbhfa v,kd ,uhkd rag :(325 wg t"hj

/ / tehrnt ,ukdc ub,ut thcv ,"hav ihkupn
rrugnv jfu rhtnv rutv whvh / / tehrntc
hatru ohbcrvk ,uexg,vv lrs vrunu
/,uchahv
vnfu :upuxc u", z"ue, :65 vrgv
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;hxun" '"asuec ihkgn"s iputc 'vcrstu
/esm ktud ,thc sg '73"lkuvu
_ h"bcs ,ukkfs ,ukdvk gdubc z"sgu
ihbc curu ihbn cur ohtmnb vz ubrusca
wt uvza 'rnuk ahu 'tehrnR ,ukdc h"bcs
tuv thabv"a) rusv thab oda lfk ohngyv
'tehrnR ,ukdc ohba rag tmnbu hj ("kfv
,mpvu ,usvhvu vru,v ,mpvc exg oanu
utc rat ,umrtv rta kfc vmuj ,ubhhgnv

'69ihkuPk f"jtu 68thcykk 'thvv vbhsnk
t p u d t e h r n R c u '70 t e h r n R , u k d k s g u
,hc"s gucev ouenvk sg ',unuen vnfc
'uka arsnv ,hcu ,xbfv ,hc '"ubhcr
ohba rag lanc ayhuuRcuhk ka zfrnv
rjt lkuv kfv") ,uburjtv (vnhka vpue,)
ubrus thab r"unst j"un e"fs (71"ou,hjv
hrjtk odu 'ihs tnkgc u,uhj ohhjc
'72 v n u e n n v z z t k v a u s e u , u e k , x v

/,"awv hba rst wyc (70
/t 'ch ,ufrc (71
/t"p v"ka /d"p s"ka /d"p s"a j"g vtr (72
/l"z whxk ruthc e"vdt
/c 'tf ,ca (73

thxurn gxb j"pr, ,ufuxv dj urxtc (68
/thcyk 'tdhrc cahh,vu
'TarRuuk ucaun eh,gv s"mr, ,bac (69
sg emTuuyRk ucaun eh,gv u"mr, ,bacu 'ihkuP
,"awv ,cy wvc tdhrk ghdva sg 'y"mr, kukt
/(v"j m"hhruvn r"unst asue ,urdtk tucn vtr)

wf (wd ut) wc ouhc ubcr czg emtuuyt ,t / /
gxbu 'vnjknv vmrpaf 'y"mr, kukt (t"f ut)
tartuuk
asjk hbac hahnjv ouhc" utmh tartuun / /
",cy wv wt" ouhc ughdv tdhrku / / ",cy
wvn _ hmju ohhasujf ubcr rtab tdhrc / /
/r"st s"f sg ,cy
,tmuhv vbhpxc srb k"gcv r"st u"f ouhc
'isguuan
hcrv tmh (.rtn 4) r"st s"f wc ouhc
/okuveuyak tdhrn iurhutc
okugk hf :d"p s"a j"g :72 vrgv
vrtab 'vynk sruh ut 'vkug ratf 'hbjur rcsc
grdb rcs oua ihtu 'vnuenc vnhka whjcv
/vnmg whjcv kf vk ah vynk odu 'vkgnk
ubht 'vauseca rcs kf hf :d"p s"ka
/okugk ihnhhe ihrtab oau / / oan uara regb
arua iht 'vausev kf hf :t"p v"ka
/okugk oan vzz vbhtu / / oan regb iuatrv
e"vuzc t,ht :l"z whxk ruthc e"vdt
rh,h ihnkg uvkfc jf,at ryp,ts tehsms
kfa gsubu / / rh,h jf,at / / z"vugc / / hvuhjcn
kfu kfn hrndk regb ubht vauseca rcs
vkg,ba rjtk od vbuatrv u,drsnu unuenn
/vkgnk vkgnk

'uka vkutdv od ,treb (drucrgygp) vz rhg
,ubhgnv ,mpvs ihbgv rehga _ vkutdv ,kugpu
iuakv tuv if) "drucrgygp lTb" vkhj,v vmuj
_ (80 vrgv /112 g"x ouka ,ru, ,ujhav wxc
vk tre (rhgv ,hhbc inzc) rtmva oav
/(ohyxhbunuevn rundv lphvv ,t dmhhna)
,ughbn uhv rtmv iuyka ,j, ;ta odvu
vagba vnk ghdn vz iht _ ,usvhk ohcufhgu
ahu Qvkutdvu rxtnv kgc ,t urxta ukt h"g
oa ,t vrzjc ;hkjvk iumru y"ueavca 'rnuk
ohtur _ "drucrgygP"k "sRrdbhbk"n rhgv
-c"hc vkutdvn ,fanb vkugpv ,t r,uh hukdc
ovhsdbnn h"bc kfs ,hkkf vkutdv 'zun, d"h
/thvv vbhsnc yrpcu 'kkfc

,urdtk tucn vtr :69 vrgv
e"f : v " j m " h h r u v n r " u n s t a s u e
t"a,-a", ohbav lanc g"b m"hhrvun r"unst
rdxvc ohbuatrv ohasjv ,akac 'whv / /
(r"st-,cy) vmjnu ohasj hbaf Qtartuu
iuknc (a"st) asjf Qtdhrc ohbhc ,bj,c
sjt csba ,hcc (ixhb) asjf Q/h/bc ityxhgrd
-rhht) ohasj hmju vgcrtf Qsutuuehhkc vrhsk
a", kuktc y"hcu Qityxhgrd iuknc cua (kukt
iryxht 770 _ u,hcc ,ughcec cahh,v
/h/b ihkeurc hhuuertp
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, t r a v , f a n b u b n n u '74 ( o h k a u r h c a
,uarsn h,cu ,uhxbf h,c kfc vbhfav
/okugv kfca
'vz rusca hpk _ vzc vrcxvv rnuk ahu
ka iuatrv rusu ,ukdv ka iurjtv rus
ubhagn" ohnhkanu ohnhhxn 'vkutdv
,uagk 75",ukdv lan inz kf ubh,sucgu
r,uhv ouenc od ktrah .rt ohngv .rtn
uca) iu,j,v rusf hmj 'ohngv .rts iu,j,
,tkgv h"g 'rat '(76vru, i,n whv tk
rta kf ,t od ohkgn iu,j, r,uhv ouenv

hume kfc uhjukau uhshnk, h"g 'h"bc oa
/kc,
vbhfa ktrah ukda ouen kfc"a iuhfu
ihbn cura iurjtv vz ,ukdc 'hrv '"ivng
utmnb rusv thab og sjhc h"bcs ihbc curu
,ukdk vbhfav od v,kd 'tehrnR ,ukdc
(kccc)" vnmg tehrnR ,ukdcu QtehrnR
'"ubhcr ,hc"s "ygn asen"vc _ "tfhv
hcu kmuvs t,ahbf hc" ,ndusc tuva
gxba " '"tgsrvbc ch,hu ;as t,ahbf
asenv ouenc) "oa cahu asen

/"wuf ubka asenv ,hc tuv uc kkp,n
/z"kpr thb, (75
wg c"j m"hhruvn r"unst asue-,urdt vtr (76
/b"au /lkhtu cm,

crja ouhn" :ufe wg wc wuj "ohn,v" vtr (74
,"hav ojrh rat sg ohase haseu asenv ,hc
,hcu ohkaurh ,t ubk vbchu / / esm ktud ubk jkahu
tuv ayhuuRcuhk vbv 'ohase hasev og asenv
r"unst e"f rat ,xbfv ,hcvu 'ubka ohkaurh

tuv vnabv ,trav rehg unf v"dv) /ubhkmt
(/ / junc
er tuv arpvv rat / / ohrurc ohrcsvu
ubht ohkudhgcs /rauhu ohkudhgs ,udhrsnvc
rauhs ,udhrsnc er 'vynu vkgnv ihbg lhha
uhktn icun rcsvu /vynu vkgn ,uekj,v tuv
vz rusf hmjc od ,ueukj ,udhrsn aha rjtns
arpv aha f"af vbv 'wufu k"uju h"t unf unmg
curhev 'ouenc xp,bvs 'ohrusfv htmj hba ihc
/iurxju vkgn tuv eujhrvu
/"junc tuv vnabv ,trav rehg unf"/ /
hj ;udv kf hrv ostv ;udca oaf 'vzc u,buuf
'junc tuv vnabv ,trav rehg n"nu 'apbv in
,bh,bu e"nvhc ihbc ,uause ragu h"ts /vzc if
'ohnac tku teus .rtc ub,hb okuf hrv vru,v
odvs 'ohnav ,kgnn hpy .rtv ,kgn f"t
ah vzc vbv n"n 'r,uh ohbjur ov ohnava
arpvv s"g tuvu 'ohnav hcdk .rtc iur,h
z"vug ihc u"kp c"axc kusdv ubhcr vauga
ohbjur ova odvs 'ohbuhkgv ,unkugk iu,j,v
vbv n"n ',hnadv uzkv .rt hcdk lurg ihtc
kfs 'itf if 'teus iu,j,v z"vug tuv ,hkf,v
rjtnu /teus .rtc ub,hb wuf h"ts ,ub,nv ukt
rauhvu 'rauh whjcn ,kcen thva .rtc ub,hba

wg wc wuj "ohn,v" vtr :74 vrgv
sg ohase haseu asenv ,hc crja ouhn :ufe
vbchu / / esm ktud ubk jkahu ,"hav ojrh rat
hasev og asenv ,hcu ohkaurh ,t ubk
'ubka ohkaurh tuv ayhuutcuhk vbv 'ohase
tuv uc kkp,n r"unst e"f rat ,xbfv ,hcvu
r"unst e"f cauha rsjvu 'ubka asenv ,hc
van xhbfva ,gc / / ubka ohase hasev tuv
'ohasev hasec ,ujukv og iurtv ,t ubhcr
rat ohcurfv ihcn uhkt rcsn ,"hav kue gna
r"unst e"f rat / / ohrcsv ukt / / iurtv kg
uhkt ohxbfbv ohshxjvn sjtu sjt kfk rnut
/,"hav hrcs tuv 'ursjk
,hkf, :z"kpr thb, :75 vrgv
oh,nv ,hhj,u jhanv ,unh ka vzv ,unhkav
huk, hnadv zv"ugc v"c x"t rut hukhd tuva
/,ukdv lan inz kf ub,sucgu ubhagnc

asue-,urdt vtr : 7 6 v r g v
:lkhtu cm, wg c"j m"hhrvun r"unst
'ohkudhg whjcn ohkcen ohkdkd vga,v
rauh whjc hpf lt / / vynu vkgn uc iht kudhgvcu
ubhkmt ';uxu atr vynu vkgn vdrsvc tuva
hrva 'r,uh ,uekt vkdb ubhkmt hf 'vkgnv tuv
vru,v ,kceu e"nvhc ',uause ragu h"t
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,h,hntv vkutdc 'asenv ,hck rcujn ukuf
'rusv thab 'ubesm jhan h"g vnhkavu
rusca (ktrah ka iktud) jhanv tuva
thabv tuva 'rehg z"du sugu '(v"x k"bf)
vmuj v,mpv h"g 'rat '78,ushxjv ,ru,s
ihta vmujk sg '"vmuj lh,ubhgn umuph")
,thc ohkgup (kc, hume kfc 'ubnn vmuj
/79tjhan tfkn

h"g vagb vz ihbgu '77ohngv .rts ,unuenv
ubnna 'iu,j,v rusf hmjca "ubhcr ,hc"
okugvn ,uagk 'okugv kfk vtmuh vrut
.rt (kc, humec ,jsb hfv vbpk sg) ukuf
ktrah .rt vsh,g"s g"uvza 'ktrah
ohkaurh vsh,g"u '",umrtv kfc yap,,a
ugceuh vca '"ktrah .rt kfc yap,,a
okugv kfca ,uarsn h,cu ,uhxbf h,c kf

vshjhv whjc thv ,ushxjv ,ru,a 'rhgvk (78
'(,ushxjv ,ru, ka vbhbg xrybue vtr) vru,ca
ka u,nab 'ktrahca vshjhv whjc og vruaev
/(53 vrgv k"bf) ubesm jhan
/u,kj,c y"af _ y"agcvs e"vdt (79

khj,vk ohfhrma ,hc hk,uf ,vcdvc unf" (77
uvcduh tkhnn ztu teus iu,j,v vruev whcdvk
gmntn khj,n whv ot f"tan 'ubnhv ohbuhkgv
's ,hatrc t"u,) "ohbu,j,v whcdn whv tk k,ufv
/(t"gr

j"brb ,ubhjcv ws kg vshjhv ,kgn /vshjhk
,ubhjcv ws :[vnab kf ka ,udhrsnv vanjc]
thv vshjh whjcu ',uhyrp ,udhrsn ov j"brb
/ / vnaf 'ohyrp rsdn vkgnka vnabv omg
thv vshjhv whjc ',hyrp vnab kfca unfu
,uhjv)c tuv if vnabv ka ,hnmgv vsueb
vshjhv whjca ',ukak,avv ,ukkf ka vnabv(u
,sueb omg _ thv (jhan ka u,bhjc) vca
/ruhm rsdn vkgnka ,uhjv
_ ,ushxj[v ,mpv] ka vrfan 'khgk runtf
thv ,ushxj / / v,uvn ,t gsb 'jhanv ,thc
,uvn omg vshjh whjcs hnmg ,uhj 'asj ,uhj
obhbg 'x"srp ohekjv ws / / (40 vrgv) /vru,v
vshjh _ ,ushxj / / (vru,ca) j"brb _ tuv
omg whjc thv vshjhva iuhfnu / / vru,ca
/ / hrv 'j"brb whjcv ws ,ufanb vbnna vnabv
/vru,v x"srp / / ,t od rhvcnu whjn / / ,ushxj

'sck teus whrsn ,uekj,vc tuva uz tk vbv
'iurxj eujhrvu vkgn tuv curhev ods tkt
htmj hba ihc hrehg kscv k"m whv z"pk rat
wufu h"t uca hmjva '.rtv rusfca ohrusfv
ubhcr ruthc tc z"gu 'hbav hmjvn ufrgc kscun
thva vnabv ,trav ouen ,ndusf tuva
,trava er 'apbvn hj ;udv kfs ubhhvu /junc
hj ;udv kf kct 'junc tuv vrehgc vnabv
/apbvn
usucf .rtv kf tkns /,umrtv ihbgc tuv ifu
rat vz hmja tkt 'vuac ohrusfv htmj hbac
asenv ouen ,uause rag h"t tuv ujyac
/r,uh vkugn tuv hbhx rv sngnu

_ y"agcvs e"vdt :79 vrgv
h,hag z"e, ,ba v"rc :u,kj,c y"af
rjt vdhrsn h,hkgu / / vnabv ,hhkg ,gcav
snuk oaa jhan kfhvk h,xbfba sg vdhrsn
og odu ohehsmvu ohtb,v kf og vru, jhan
h,t ,nht jhan hp ,t h,ktau / / ohgur vgca
lsunk oxrp,ha ,gc gs, ,tzc chavu rn
vn vmuj lh,ubhhgn umuphu okugc vkd,hu
,uphkev kf ukfh ztu / / ,davu l,ut h,snka
/vguahu iumr ,g whvhu

ka vbhbg xrybue vtr :78 vrgv
ka ,hnmgv vsuebv :,ushxjv ,ru,
whjcn asj rut ,fanv / / thv ,ushxjv
whjc ,fanv _ r,uh vkgnku 'r,fv ,uhnhbp
/ t"ksrc tmnba x"t whjc 'ann eh,g ,uhnhbp
/x"t whjc ,fanv thv ,ushxj /
rvcuh ,ushxjv ,ru, ka v,uvn ruthc / /
vrfan" hf /jhan ka hnhbpv ubfu, ruthc h"g
,mpv] h"g rat iuhfnu '"v,uvn gsb (vumn ka)
'tjhan tfkn ts "rn h,t" ,ushxjv [,ubhgn
/v,uvn ,t gsb 'vrfa _ jhan ka ubhbgn hrv
/vshjh _ tuv jhan ka hrehgv ubhbg / /
van 'jurk _ whkt 'apb whjck vfz susa 'gushf
vfzh jhanu whjk _ iuatrv ost 'vnabk _
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od znurn vz ihbga ';hxuvk ahu /z
:ubrusca "ubhcr ,hc" ka 80unac
:vkutdv kg ohznur uh,una wc _ "ubhcr"
tuvv ouhc" a"g _ ;xuh _ iuatrv una
ung rta ,t ,ubek ush ,hba h-bst ;hxuh
ohv hhtnu wud ohrmnnu ruatn rtah rat

_ "ubhcr ,hc"s hukhgv ksud icun z"pgu
'iurjtv ,ukdc hrehgv "ygn asen"
tuv hrv" ifku '"oa cahu asen gxba"
tkt sug tku '"sh,gks whpud asenv ouen
cuah oanu 'sh,gv asen vkd,h uca
/(s"x k"bf) ohkaurhk

t"x (s"ka, ,"ve) ohruthcu ,ucua, vfurtc
/(b"au

ka u,uvnu ubfu, kg vrun oava gushf (80
vtru /t"px t"vuhvga thb,) vz oac trebv rcsv

hf (vf 'vf t"a) ohthcbc kupfu wud hbceghu
/k"zrsc curk humnu wud una kcb tuv if unaf
,uarsn whtr ihta k",t ;t :vzn vkgnk
rnuk ah ovc hf 'l"b,c ohtcunv ,unac k"zr
vru,c oav tcuva iuuhf rat 'varsk ogyv
,mru,n vzcu) sunhku znr vzht ah uc od htsuc
/(c 'dp tnuh d"tsjc t"arvnv ,rgv
ehhs vuv rhtn wrs (oa tnuh) ubhmn hrv
jhfuv cr vagnu /uhnhc uhva ohabt ,unac
/rhtn wr hrcsf
tbt hrnts tnht n"r oa ohhxns tvu _
kgc ihta ouan tuv 'hrnt hn heuzjt taaj
tkt 'thv ushc vrhjcv hf 'uhagnc jrfun oav
,ugs wkv ahr o"cnrc a"nsg) vzk vyub ugcya
n"jkc oa f"anu /s"v v"p vcua, wkv f"d whhgu
oherp vbunan j"prc tuv arupn _
r"c) arsnv ,buf f"d uvza k"hu /(o"cnrvk
ohtb ovhagnu ohrugf ovh,unaa ah :(t"gp
wkc _ iputc jhrfn oav ihta ubghnavk 'wuf
_ ubnn zuzk t"ta _ o"cnrv
tk tuv oav 'rat 'k"zrsc ubhmn vzn vkusdu
k"zrnfu 'orud od tkt ostv ,uvn kg vrun er
,unac ost eusch okugk (ubhztv p"x tnujb,)
ut cuy orud oav ohngpk hf / / ubck turek
ubhhv) whc ehkx htn hzj (c 'jk) tnuhcu /gr orud
ihts /u,,hnk ohrd _ gar ka una kg _ unas
r,uh kusd abugv f"ts 'abug ru,c tuva rnuk
kg tku oav i,ub kg k"m whv abugvs sugu hsn
vnc er tk oav taub ahtc orudu /(oav taub
t,htsfu 'uhmkj htmuhc od tkt 'unmgc lhhaa
vbnn tmhu v,fza h"rt ,ur htn (c 'z) ,ufrcc
/wuf ohrd tnas ik tbn wuf uvuhra sus

:t"px t"vuhvga thb, :80 vrgv
ovc ohtreba ,unav okugca ohtrcbv kfc
wukak,anv rucsv ,uh,ut iv iv asev iuakc
,ughdna / / ,urntn vragn vdrsnk vdrsnn
una vzu / / u,uhjvk trcb u,utc ,uack,nu
omnumnv ,uhjk hkf tuv e"vkc uk utreh rat
/vz oa ,uh,utc

(s"ka, ,"ve) ohruthcu ,ucua,
ihfunx aursk _ ,unav arsn ,yha :t"x
_ vz oac trebv ,uvnu oav ,ugnan ihc
er tku /p"gcau,cu f"cau,c tuv .rpb iuzj
kg vrun oav _ ihnv ,una _ ohhkkf ,unac
v"cev) k"t (z"hp r"c) k"zrnfu 'ihnv hgcy
ofkan vcurn (ostv ka) u,nfj (ohftknk
';ugv ,tu whjv ,t vnvcv ,t ovhbpk thcv
hbpk irhcgv 'ihgsuh uhv tku una vn vz k"t
runj vz rua vz rnt 'una vn vz k"t 'ostv
thcv v"cev (yh 'c ,hatrc) i"cnrv rthcu /wuf
/kf v"su, ihhg) ohnav ;ug kfu vsav ,hj kf
treu ogcy rhfv tuvu ost hbpk (c 'ux ihkuj
hpk ovk hutrv oav rnukf ',una ovk
vnsevc v"ka 'vz p"g hhjc f"d whgu) ovhgcy
vbuntvu sujhv rga thb, /upuxc asenv ,hc
vkgn ka ohkaurhc tuct tk 'wuf h"rt v"s 't"p
tkt (sugu 'tn xrybuec xpsb _ a", ,bas wuf
,ugnan uars rat 'tuv if ohhyrp ,unac od
trenc iuatru /oac trebv ,uvn kg oav
thv hf vuj wud trehu (f 'd ,hatrc) arupn
/wud v,hv
ouenc ukhpt ,una iharuss ubhmn :vzn r,uh
cu,f vz rcsu /uzf varsk oav i,ub iuuf,b tks
cegh una tre hfv (uk 'zf ,hatrc) vru,c
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t h r y n h d v t u v v z r p x n a '86 " 7 7 0 "
vbupmu vnseu vnh ,mrpu" a"g '",mrp"s
kfk vtmuh vrut vz ,hcna znura '87"vcdbu
'rsd ,mhrp ka iputcu 'okugv ,ujur ws
.rt ,drsk ohkg,n okugv ,ujur ws kfa
kfc yap,,a ktrah .rt vsh,g") ktrah
,uhxbf h,c kfa sjuhncu kkuf '(",umrtv
.rtc ohgceb okugv kfca ,uarsn h,cu
vkutdc '88asenv ,hck ohrcj,nu ktrah
uhkg 'ubesm jhan h"g vnhkavu ,h,hntv

.ceh vsuvh ,umupbu ktrah hjsb ;xtu wud
ejmh _ hbav unau '81".rtv ,upbf gcrtn
vkutdc v,unhkaa vjnavu eujmv a"g _
'ubesm jhan h"g vnhkavu ,h,hntv
'tehhs "zt" '"ubhp euja tknh zt" 82a"nf
hf" (teus) ejmhk urnthaf '83tuck sh,gk
/84"ubhct v,t
,utn gca urpxn _ "(ubhcr) ,hc"u
rat una gceb vz rpxn a"gu '85ohgcau
'ktrah kf hpc "ubhcr ,hc"k utreh

iv 'ohgca ,utn gca _ asuev iuakc iv (86
vbhsnv iuakc ivu 'ehmgchz ichz _ ahshtc
/"hybuugx iguugx" _ (,hkdbt)
/sh 'jf tmhu (87
'asenv ,hcs rsd ,mhrp g"uvza 'rnuk ahu (88
rsd ,mhrpvn (u"eu a"fncu) ,nduscu s"g
ca, ,uzrp" (j 'c whrfz) a"nf 'vkuf ohkaurhs
/*"ohkaurh

/ch-th 'th whgah (81
/c 'ufe ohkv, (82
tknha ostk ruxt"a ',ukdv inzc f"tan (83
"ubhp euja tknh zt rntba 'z"vugc uhp euja
/(t 'tk ,ufrc)
/c 'yp ,ca /zy 'dx whgah (84
ohznr usnka ktrah hkusd ,dvbvn rhgvk (85
unf) c"uhf kuj hbhbgn od wv ,sucgc ,utruvu
f"uftgu 'htrg g"uva 'gxnv ,cfrnc iurev rpxn
vagb rpxnva s"usbc yrpcu '(guce ,hck gdubc
/ohbpcf ',hcv ka una

"wud at ,nuj wud vk whvt hbt" _ vz og sjhcu (*
/(y 'oa)

lhbc ejmhk uk rnt vmg hesrsc tku tngy
vgac lhbc tku hbc g"acr uhbpk rnt hk utyj
hbc ovk ,tre gnabk vagb lhbpk unhseva
vnf utyj vnf sugu lhbc tku hbc uhafg hrufc
,abg tks ihrag ks vba ohgca ost ka uh,uba
uvk uap t,ukhks v"f ks ihanj uvk uap uvhhkg
,hcsu kfhnu hhukms tdkpu hrx h,r, ks v"f
kcux v,t ot tdkpu hrx h,r, uvk uap txfv
lhkg tdkpu hkg tdkp utk otu cyun okuf ,t
uj,p lne hapb ,hchre tv hkg okuf k",tu
/ubhct v,t (hf) urntu
/ca, ,uzrp :(j 'c vhrfz) :88 vrgv
ksd,u tcv kf vc ucah,ha hsf vnuj ihtn
/h"ar /ouh kt ouhn
/wudu vk vhvt hbtu :(y 'oa) d"vuacu
tuch ip hf ohhkccv sjpn udtsh tk z"fgu k"r
hbpn vhkg idt hbt hf vnuj hkcn thvu khtuv vc
curek ihta at ,nuj vchcx vhvh uktf chutv
/s"umn /vhkt

_ ,hba :ch-th /th whgah :81 vrgv
vrurc o,kutd v,hva ohrmnn otbea unf
jhanv hnh kg 'trzg ictcu /h"ar /sucgha ihtn
/rcsh
ibjuh r"t :t 'tk ,ufrc :83 vrgv
uhp euja tknha ostk ruxt h"car ouan
ubbuaku ubhp euja tknh zt rntba vzv okugc
,uagk wv khsdv ohudc urntha inzc h,nht vbhr
tkn tk uhnhna k"r kg uhkg urnt vkt og
/vhcr ibjuh wrn vgna hfn z"vugc uhp euja
v,t hf s"n :c 'yp ,ca :84 vrgv
ubrhfh tk ktrahu ubgsh tk ovrct hf ubhct
tck sh,gk lna okugn ubktud ubhct wv v,t
rnt hk utyj lhbc ovrctk v"cev uk rnth
rnht rnt lna ,ause kg ujnh g"acr uhbpk
hgcs rapt ohbc kushd rgm vhk vuvs ceghk vhk
uhbpk rnt utyj lhbc vhk rnt uvhhkg hnjr
hcxc tk rnt lna ,ause kg ujnh g"acr
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'sjh ovhba ;urhmk sgu ',utn gca '(rag
/ohgcau ,utn gca
:vzc ihbgvu
'okugv ,uthmn og ruae gca rpxn
gca) ihbcv hnh ,gca 'ohnh vgcac trcba
h"g okugv rurhc og od ruaeu '93(,usn
wz 'ohdux wzk ohekjba 'ktrah ka o,sucg
hbe ,gca '(,usn gca) wv ,sucgc ,udrsn
gca rpxns ,unhkav 'z"pgu /94vrubnv
,unhka kg vrun (ohgcau ,utn gca)

uarsu '".rp lhkg ,mrp" 89rntb
.rupv vkg 91rntba 'jhan vz"
ifu,c znrv _ ohbhbgv wc raek ahu
("ubhcr ,hc") ohgcau ,utn gca rpxnv
euxpc znurnv ubhcr ka (iuatrv) una og
:"wudu ush ,hba h-bst ;hxuh"
kg vrun ohgcau ,utn gca rpxnv
wt kfa hpf gca _ gca rpxns ,unhkav
vrh,hu 'ohgca '(okav rpxn) ragn kukf
ohngp rag) vtnn kukf wt kfa hpf 'vzn

",mrp" thrynhdc "jhan ,hc"a 'rhgvku (92
/e"usu /(770)
/sugu /y"x t"j t"carv ,"ua vtr (93
/n"fcu /l,ukgvc p"r ,"uek vtr (94

/yf 'jk cahu (89
v"ppx r"c vtru /d"xpx ,hatrc ,sdt (90
/h"arpcu
/dh 'c vfhn (91

t"carv ,"ua vtr :93 vrgv
vaa er vagnv hnh uhv tk :y"x t"j

hvhu :v"ppx r"c vtru :90 vrgv
lnn ohmhrpv kf kg vcr vz wudu ush chanf
/wwudu ovhbpk .rpv vkgw (dh 'c vfhn) sngh
rnt,u 'uhjt tmh vbvu 'ush chanf hvhu"]
vkpf _ ".rp una trehu '.rp lhkg ,mrp vn
;tu '".rp ,mrp" vkupf iuakc vrntu vbuakc
_ vz :vrnt lf 'rnukf '".rp" una treb ifk
'ktrah hfknca ohghaunv kusd 'kusdv .rupv
_ ohmhrpv kf kg _ ksdu _ vcr _ vhvha
u,ufkn hkucd .urpha 'jhanv lknv tuv 'okuf
lkn kfn r,uh 'upux sg okugv ;uxn luknk
vhvh tuva 'sungh lnn _ okugc uhbpk vhvha
lknv kg rntba uvza '.rpn tcv 'sus grzn
rucghu umrp 'ovhbpk .rupv vkg" :vzv jhanv
wvu ovhbpk ofkn rucghu 'uc utmhu 'rga
hbpk wv ogyn lknf rucgh tuv _ "oatrc
'rgau lrs kf ovk .urphu 'ohkutdv ktrah
'if una od treb if kgu ',urhjk sucgan ,tmk
oa kgu '(d 'dx c"dt) "jhan vz '.rp" :rnukf
:,ca ,kcec rruanv uk true lfu 'cu,f u,ut
/[(v"s) "hmrp ic aht"
kg vcr vz .rp lhkg ,mrp vn :h"arpcu
vkg uc rntba jhan sungh lnn ohmhrpv
/ovhbpk .rupv
/90 vrgvk jubghp vtr :91 vrgv

tk hf ,ntcu / / hghcav ouhc opuxc vjubnvu
u,tn iuufn iumrk er vren lrs if ihbgv kpb
ohnhc ,uhghcav vru,c urjcb ifu /lrc,h
ohdjc od ohbav ,ugucacu ohbacu ,ugucacu
,urb ,gcaf asenca ohhnhbpv ohkfcu
/vrubnv

p"r ,"uek vtr : 9 4

vrgv

rb vhure vnabv hf vrubnv ihbg :l,ukgvc
vrubn treb h"ab ,ukkfu ost ,nab wv rb a"nf
wv ,sucgc ,udrsn wz ova ,urb wz whjc vc ahu
hparf vcvtn ahu /ohnf luan vcvtn scug ah
ihbgnu .rtv v,cau wuf utc, hf v"sc wg) at
(rtc hkg wuf rhah zt v"sc ohnf luan vcvt
h,xuxk v"sc wg) gmunnv ue vru,v h"g ahu
vhv, ignk v"scu lhhjk uutb v"scu hcfrc
wv ,sucgc rcd,vku jmbk iujmb h"g ahu /(,ru,
uz jmbvu v"sc a"ng) cuy vagu grn ruxc
vkt v"scu ,hbhnav kg jmbnk v"scu ohkaurh
,cmv v,t v"sc a"ng) vhsuv h"g ahu (hgxn
vsucg ah ifu (v,t vsuvh v"scu .rt ,ukucd kf
,cas s"h p"x vbanc k"zrtnf ,utab,v h"g
uck vcdhu a"nfu ov ohfkn hbc ktrah kf
/wuf ,ukpa h"g ahu wv hfrsc

90k"zj

/92"ovhbpk
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vkgnka ,umrtv rta tkhnc ohkg,n
/okugv ,ukkf ',umrtv ,gca kf 'ubnn
gca) gca rpxns ,unhkaca 'rnuk ahu
u,sucg ,unhka od ,znrb (ohgcau ,utn
gca 'uhhj hnh kf lanc ubhcr ka
_ o"r,) vba ohgca 'ohba 96,uhrhag
ruagc u,sucg ,unhkau rndk sgu '(h"a,
urpxna ,hcvn) iu,j,v rusf hmjc hghcav
lanv od kkuf '(ohgcau ,utn gca
'hghcav rus h"g z"jtka ohbac vsucgv
,hagb z"hga _ 97"ihchcj ihghcav kf"
lan inz kf ubh,sucgu ubhagns ,unhkav

h"g okugv rurhcc ktrah ka o,sucg
zta ',ukdv lan inz kf ubh,sucgu ubhagn
.rtk ohtcu ohrzuju ,ukdv in 95ohktdb
/ktrah
,ufhhavu raev znrb uca cu,fv iuakcu
ouhc" _ vkutdvk ubhcr ka iuatrv unas
rta ,t ,ubek ush ,hba h-bst ;hxuh tuvv
xur,pnu ohrmnnu ruatn rtah rat ung
'"wud ,njnu rgbanu okhgnu aufnu
',umrtv ,gcan h"bc kf ka o,kutd
hmj kg htea '"ohv hhtnu" cu,fc ;hxunu
'r,uhc iu,j,v ,hhkgc 'rat 'iu,j,v rusf

kfa _ ((v"px ,uct) "(okgvv) okugv in kycu
/(,utn gca) ragn kukf rag
hbdk h,tc v"s vtru /th 'y"fp r"ehu (97
n"vx /t"ha, vz v"s _ vfurtcu /u,kj,c ,"hawv
/lkhtu yf wg t"j hbdk h,tc

vkutd" _ hghcak ,fhha vkutda 'rhgvk (95
'zh vkhdn) ",hghcac ktdhk ihsh,ga / / ,hghcac
/(c
u,sucg hrva) ,utns ,unhkav od kkuf (96
rcgu ,n ukhtf vtn ic"s ,unhkav ,hkf,c v,hv

vek,xb kucnv rusc f"jtu 'wdu wck wt ghern
ohehsm vgca usng f"jtu / / wsk wd ghern
shruvu vfz ovrct 'vynk vbhfav ,t ushruvu
hf sg 'wvk wun ejmhu 'wuk wz ghern vbhfav ,t
(ihchcj ihghcav kfu) hghcav tuva van
/.rtc vynk ushruv
iuakn :t"ha, vz v"s _ vfurtcu
ihchcjv kf tku ihchcj ihghcav kfu k"zr
tuva vz tuv vkgnv rehga vzn jfun 'ihghca
tuv vz smn hghca tuva vz hbpnu 'hghca
huk,v ihbg smn ubht u,uchcja ubhhv 'u,uchcj
'hghca tuva vzc t"f 'u,sucgu ubumr u,rhjcc
ihghcav kf vbv z"fcu 'vsku,v smn tc vza
/ush kg vru, vb,hba van vfz ifku /ihchcj
rus ub,tn t"utfn ohgcu, vz vbvu / /
vza ,uhv ogs 'ihchcj ihghcav kfs 'hghcav
tku ub,rhjc h"pg tk tuv hghcav rusc ubjbta
hpf tka rapt ohbhbg vnfcu 'ub,sucg h"g
ohtmnba 'ihchcj ihghcav kf vbv n"n 'ubbumr
't,cegs tnuhxc 'tjhans t,cehgc ubjbt
er tku 'vbhfav ,fanv rundk _ vsucgvu
/teus ohbu,j,cu 'vbhfa rehg t"f vbhfa

ihsh,ga :c 'zh vkhdn :95 vrgv
eukj uc tc sus ica guca /,hghcac ktdhk
;s ihrsvbx) ekj erpc ibhrntsf ohba rtan
,hghcacu sg wuf cgr tku cgr vbuatr vba (/zm
iuhf / / tc sus ic ,hghca htmuncu ,unjkn
/h"ar /,hghcac vugce vkg vkutd oas
kf :th 'y"fp r"ehu :97 vrgv
vn kfna okugk [v"cev hbpk] ihchcj ihghcav
rjc okufn rpxnc ohcr unkugc v"cev trca
'(j 'd r"nc whg) rjc hghcav ,tu uccjk sjt uk
rjcu cchju vgca tkt trc tka ohrcs ahu
chcj hghca kf hf hrv '(/cm 'y"ua) hghcac
/ / chcj hghcav [ohgherc] ikgnk [uhbpk
chcj hghcav ,urusc / / vchcj ,hghca ,umrtc
/ / chcj hghcav ohbcc / / chcj hghca ,uctc / /
/ / chcj hghca ohbac / / chcj hghcav ohfknc
/ / chcj hghca ohnhc / / chcj hghca ihynac
/chcj hghca ohasjc

,"hawv hbdk h,tc v"s vtru
kgu 'v,hv ohbu,j,c vbhfa rehg :u,kj,c
.rtn vbhfav vek,xb ,gsv .g tyj hsh
vbhfav vek,xb aubtu ihe tyj h"gu 'gherk
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_ h"a,) vba ohgcrtn r,uh 'ihs tnkgc
,gsk ck ofk wv i,b"s iputc '(b"a,
'tmnbu '98"gunak ohbztu ,utrk ohbhgu
,bhjcc tuv ("770") "ubhcr ,hc"a
r,uh '"uc ohbup ,uhp kfa k," '",uhpk,"
/99"okug sg" '(b"a, _ a",) ohba kcuhn
ohturaf r,uh sug adsun vz ihbgu
r,hcu ,ta r,hc ;xu,hbu lkuva ajunc
'"ubhcr ,hc"k ohtca h"bc rpxnc zug
itn" od kkuf) 100"lkn ,rsv og curc"
'(rusv (lkn) thab yrpcu '101"ibcr hfkn
sug 102chjrvku khsdvk jrfvu lrum vagbu

;fh,u 'okugca ,umrtv ,gca kfc ,ukdv
hjsb ;xtu wud ush ,hba h-bst ;hxuh" shnu
gca thrynhdc) ,mrp"a z"hg '"wud ktrah
.rupv vkg" '".rp lhkg (ohgcau ,utn
/"ovhbpk
vrh,h vadsv ;xu,hb vz kfcu /j
:vburjtv vpue,c
,usvhvu vru,v ,mpvs vsucgv
("770") "ubhcr ,hc"n vmuj ,ubhhgnvu
od zug r,hcu ,ta r,hcu ,fanbu ,fkuv
u,uhj ohhj(c ,uburjtv ohba rag) hrjtk

/n"grc
rntba / / uvhcdvku ihbcv ,t ezjk" (102
t"p j"cvhc wkv o"cnr) "ubhekt ,hc ,t onurku
x"bfvhck gdubc z"sgu /e"nvhck gdubc _ t"hv
/(c"v t"hp vkp, wkv o"cnr vtr _ s"nvhcu

/d 'yf tuc, (98
,ufrc hnkaurh /h"arpcu cf 't t-ktuna (99
h"arpu t,khfn /t 'uy ihaushe vtru /t"v s"p
/u 'tf ohypan
/jf 'sh hkan (100
_ c 'dbr d"jz /t"gx 'cx ihyhd vtr (101

rntba vba ohanj tkt okugv ihta vtru tc
/(kcuhv sg okugk uscgu)
/okugk uscgu :u 'tf ohypan h"arpu
/okug ohure vba ohanja shdn / / kcuhv sg
ibcrs :t"gx 'cx ihyhd :101 vrgv
/wudu ufuknh ohfkn hc ch,fs / / ohfkn ureht
ohrga uta :n"grc _ c 'dbr d"jz
vt,, t,ch,ns okug hj,p utau / / ofhatr
s"vv tab,n ;uxk t,hhrutc ks,ats itn kfs
hrtn vuneutu tab,vc ,kcb ot (k hkan)
rh,h tku h,ts tnkg tuvvc / / tnh, tku whb,n
ihdcu vhrtns tbeuhsc ihnkg ihr,c lkn tkt
sucfv lkn vz hn sj ihbnz ihr, teuxp kupf ts
/sucfv lkn vz tuv hn tbhhb,
j"cvhc wkv o"cnr) :102 vrgv
ihbcv ,t ezjk rjcnv in vumnu :(t"hv t"p
,t onurk(u)' rntba /ruchmv jf hpf uvhcdvku
ot /ojf hpf ihphnu u,ut ihrtpnu /wubhekt ,hc
hrv _ uhagnc khsdvku cvzc u,ut juyk ihkufh
/vumn uz

vbju :cf 't t-ktuna :99 vrgv
rgbv kndh sg vahtk vrnt hf v,kg tk
/okug sg oa cahu wv hbp-,t vtrbu uh,tcvu
vba ohanj ohuk ka onkug :h"arpcu
vsucgv tcmn cuah vba ohanj icnu rntba
ohanj ktuna ka uhnh uhv lfu (v rcsnc)
/oh,au
o,cau c,fhnk lhrymhtu :t 'uy ihaushe
tbnjr c,f hts okugk c,fhnk lhrymhtu
tbnjr c,f ann okugk tbhnt vuv okugk
hpys kcuh ka unkugk tuvu okugk uscgu) o,cau
tbhrjt tre ch,f tvs rnhnk tfhk hfvn
htu (h"ar /gmrbc tbnheutu wudu aht o,cau
tmuhs) n"v tbhnt vuv o,cau tbnjr c,f
aa scg tks tfhv ifk osue tku kcuhc gmrb
u,ghmr rjt aa scgs tfhv kct vghmr rjt
vrunj vghmr tv, tks aac euphb tnht
kct aa scg tks tfhv (h"ar /urfnn ,khj,n
vn u,kj,n runj upux tvh tk aa scgs tfhv
okugk ik gnane aa hnb upux ;t aa u,kj,
/kcuh ka unkugk (h"ar /okugk sg cuajs hshn)
/ / kcuhv sg okugk uscgu k", vn :t,khfn

:(c"v t"hp vkp, wkv o"cnr)
tv,a sg v,ut ihvhcdn / / ,xbfv ,hc ihbucaf
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/104asj ,hc ihbc unf '(770 thrynhdc)

vksdvk sgu '"ubhcr ,hc" ,t 103r,uh
",mrp" 'rsd ,mhrps iputc thva vcjrvu

arsnv ,hcu ,xbfv ,hc (,cjrvu ,ksdv)k vbhp
r"unst e"f sngnc 'ayhuuRcuhkca ayhuuRcuhks
vjhav vtru) wev ushc vbhp ictv jhbva 't"yhka
r"auv khk ,jha od vtru /vz sngnc vrntba
/k"unv /(y"na,

ohbav lanc (p"nfu) u,cjrv kg ;xub (103
/z"bpka
/*vbhp ict ,jbvk sgu (104

ohnka ,jczu wud ,ukug uhkg ,kgvu wud lhekt
/"wud ,jnau wud ,kftu
tmnba hnk od 't"utfk sunhku vtruv hvuzu
hrcsf 'ktrah .rtk tc tuv ratfa 'k"ujc
shn '"ktrah .rt (k"ujc) Ts lRn" m"mv
,ubck cuhjv kyun lhkg '"lhekt wvk ,hbcu"
/v"cevk ,hc

,hc ,t onurku rntba rhgv ,urmj kfn vvucd
/ubhekt

:y"na,

r"auv

khk

,jha

,hhbc ,usut vburjtv vpue,c "ogruya"v
'("ogbrRp ixhurd R iht") ohkusd ohsnnc oh,c
/ / j"ndu vsucg vru, ka ohbhbc _ atrk kfk
vfhrm j"ndu vkp, vru, h,c oh,cv ,hhbc ifku
vtn ukhpt -,unhn,u ,unhka ka iputc ,uhvk
"ogruya"v / / r,uh sugu 'vnt vtn kg vnt
ohbhbc _ ohhrehg ohbhbc ,hbc s"g tuv uhafg
thv hsuvh ka ,hkf,v 'ifa ',ushxju ,usvh ka
',usvh ,ubcku ,uagk (tkt ///;xf ,uagk tk)
,usvh ,ubcku ,uagk thv shxj ka ,hkf,vu
ohbhbc ,ubck ah 'ifku ',ushxjv rutc vrusj
/,ushxju vru, ovc usnkha
inzk inzna / / ihbcvk gdubc z"sgu / /
,rsv og curc" 'ktrahn f"uf uc ohpxt,n
rsgvcubrus thab r"unst j"un e"f _ "lkn
trcx og wt kf tc 'whutrv ,hbf,v ,sueb
tuva 'rnut 'lf iputc rnut hbukpafu 'ukan
!r,uh kusd ihbc vbch
hcrv ka ,xbfv ,hc ,t / / uk ohrnut lf kg
vnf ///kusd ehpxn tuv khsdvk lhrm lbht _
sg unf kusd r,uh tk rtah 'u,ut khsd, era
'vpxuv h"g vbht (v,g sg) u,uksd /v,g
hubha vag, tk vpxuvva htukv 'vcrstu
lanc whva unf s"nvhcu x"bfvhc ka u,uksdc
ohhjc r"unst j"un e"fs ,uburjtv ohba rag
/;udc vnab 'ihs tnkgc u,uhj

ict ,jbv vfrgb j"na, ,ba kukt h"j crgc

(*

vjhav vtru :104 vrgv d"vua
sunkk ah _ s"usbc :vz sngnc vrntba
,thrc ,khj,c v"cev dvb smhf vru,v hrcsn
/ihbc kf ka suxhv ,jbvc u,unf duvbku 'okugv
v,hva '"wh,a ict"n vkhj,v okugv ,thrc
uz ictu 'ohasev asuec asenv ,hcc ,jbun
thv ifka 'vthrcv lanv kfk "suxh"v v,hv
/"okugv ,,auv vbnna" '"wh,a ict" ,treb
,hc vbuc tuva vgac 't"utf snuk vznu
,hhbck hvakf vnhan gmcn tuvaf ut 'uyuapf)
ut '(;udv hbhbgc) ,uhnadc whvha ihbg vzht
ka "suxh"v hrv '((vnabv hbhbgc) ,uhbjurc
vausec ruae ,uhvk lhrm '(vnhanv ut) ihbcv
_ tkt 'vause o,x tku '"asenv ,hc" _
/"ohasuev asue"
'ukuf ihbcv ,t ,ubcku lhanvk ah f"jtu
ruae whvh ihbcv kf tkhnnu 'suxhv p"g
/vausec
"suxh"va) vzf iputc dvb,h tuv ratfu / /
ka ujfc thv whbcva vghshcu 'vause whvh
v"ceva sgu 'wv ,ufrck vfzh tuv '(v"cev
gumhcc ";,ua" ung whvh tuva jhycn
,uzhrzc whv, whbcv kf tkhnnu ',uykjvv
/,uhbjurc f"uftgu ,uhnadc vcr vjkmvcu
h,bfau asen hk uagu" _ whvh ,hcvu
v"cev hf 'ause whvh ,hcca vn kfa '"ofu,c
/cck cuyu vjna lu,nu ',ughcec ufu,c iufah
shnu / / varpv / / og 'runtv ,t raek ahu
vumnva / / vru,v ,rnut .rtk u,xhbf og
wvk jczn ,ubck thv vc chhujn tuva vbuatrv
.rtv kt isrhv ,t urcg, rat ouhc whvu" _
wvk jczn oa ,hbcu wud lk i,ub lhekt wv rat
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rusc ubk ,hhv v,t iugn wv" u,kj,va
h,cu ,uhxbf h,c kg (od) htea '"rusu
wv ogub hvhu" un,uju unuhxu '108,uarsn
'"uvbbuf ubhsh vagnu wud ubhkg ubhekt
ifanc vbhfav ,trav kg htea
/109(asenu)
,hc" ,cjrvu ,ksdv hbpk suga r"vhu
ohnav in srhu vkd,h '"kccca ubhcr
'110"lhsh ubbuf h-bst asen" 'sh,gv asen
od kkufa) akuanvu hahkav asenv ,hc
vkd,ha '(111hba ,hcu iuatr ,hcu ifanv

hukhgv ksud s"g khgk runtv p"gu
cahu asen gxb"a _ "kccca ubhcr ,hc"s
'"sh,gks whpud asenv ouen tuv"u '"oa
ruzjh oanu sh,gv asen vkd,h uca sgu
t"utfs ,ufzv ksud icun _ ohkaurhk
kfu) 105ubunncu upudc ;,,avk ktrahn
ubhcr ,hc" ,hhbcc (jcuan vz hrv vcrnv
asen ,ukd,vu ,shrhk vbfvf '"kccca
/ann shnu ;fh, sh,gv
adsunf _ e"hsmv ,bac _ tnrd inzvu
(107uz vbak lhhav) 106e"hsm runzn ohkv,c

/(db wg h"j m"hhruvn r"unst asue
/4 vrgv k"bf (108
'y hbhna /dn 'yk hsuep /p"vg h"arp vtr (109
/sugu /df
'tn vfux wxu,u h"arp vtru /zh 'uy jkac (110
/sugu /t"gx
/t 'tfr d"jz vtr (111

ihchhj kfv"a _ asenv ,hc ,nduscu s"g (105
wkv o"cnr) "wuf obunncu inmgc sgxku ,ubck
/(c"hv t"p j"cvhc
uprj rat" :y"p runzn o,uju ouhx hrjtk (106
/"intu int okugk wv lurc" '"ljhan ,uceg
rnuk y"agcvn kcuenv dvbnv p"g (107
-,urdt vtr) uh,uba rpxnk iuufnv ohkv, runznv

/ovhsh vagnc
rnt /van o,ut lrchu :dn 'yk hsuep
hvhu /ofhsh vagnc vbhfa vra,a r"h ovk
/wudu ubhkg ubhekt wv ogub

:sugu ,tz
vause ka ihbg kf unf _ s"nvhcu x"bfvhc
ka iputc tuv 'tkt 'usng kg rtab ubht _
(gdrk gdrn-sg) inzk inzn 'tkhncu "lkvn"
ihtu 'lrutcu cjurc 'vcudc 'r,uh uc ;xu,hb
tkt 'wuf ,ubak ut ;hxuvk 'vz ihbgc crg,vk
vcudc ;hxuvk ohkufha vn kfa lunxk lhrm
thab hcrv 'ihbcv kgc ,tz vagh 'lrutcu cjurc
!!ubrus

vfux wxu,u h"arp :110 vrgv
/28 vrgvk jubghp vtr :t"gx 'tn
igf sgu :t 'tfr d"jz vtr :111 vrgv
tbnzku tnkgc vuv tk v"ces vtnse tbhhbc
uvht wv okaurh vbuc (une ohkv,) ch,f h,ts
tbhhbc tku itfjn ibt ts tbhhbcu trjt tku
,hcu iuatr ,hc /kkf tnuhe vhc ,hks ab rcs
tkhgkn tsjf tuv lhrc tasue iuk ,hjh hba
tuvv thkd,tc hba ,hcu thxf,tc iuatr ,hc
kfk hzj,hs hba ,hc hre,ts thkd,tc huvk ,hc
t,ugru ohka vusj v"ces t,ubnut tnkg
thxf,tc iuatr ,hc tuvv /tnuhe kfc tcks
kfu thhkd,ts tuvvs hucd kg tkhgk ek,xt
tuvvs hcd kg irjxs reh hbbg iunjh tnkg
iuatr ,hc huv ihbbg iubhts udcu thhkd,ts
thhna reh our sg ehkxs trhny tscugc
/itfjn ibt ts tbhhbcu

o,uju ouhx hrjtk :106 vrgv
lkn hpux /ljhan ,uceg :y"p runzn
vpmuj jhanv ,ucegc tuv vban iuaku jhanv
/h"ar /tdxh

asue-,urdt vtr :107 vrgv
ucrn kcheu :db wg h"j m"hhruvn r"unst
ohkv, kyhpev rntk y"agcv ubhrun ucr oac
/,hrja ,khp, rjt uh,uba rpxnk oht,nv
/uvbbuf :p"vg h"arp :109 vrgv
kg wt uvbbuf ubhsh vagnu ohngp hbau /u,ut ibuf
vra,a kkp,vu ktrahk ifrhca ifanv ,ftkn
vfrc tv,a ,jtu ifanc ovhsh vagnc vbhfa
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rv whvh iufb" '112"ohngv kfk treh vkp,
urvbu ,ugcdn tabu ohrvv atrc wv ,hc
urntu 112ohcr ohng ufkvu 112ohudv kf uhkt
cegh hekt ,hc kt wv rv kt vkgbu ufk
iuhmn hf uh,ujrutc vfkbu uhfrsn ubruhu
vru," '113"ohkaurhn wv rcsu vru, tm,
/ann shnu ;fh, '114"tm, h,tn vasj
Qz"na, jb p"a ,ujhan)
(sugu /t"ab, iuhx j"fu xjbhp p"a

tuv oda '"kccca ubhcr ,hc"c vkhj,
,hc '(vkp,) ,xbfv ,hc '"akuan ,hc"
,ukhnd) ohcuy ohagn ,hcu '(vru,) arsnv
kf og sjhc 'ohkaurhk ruzjh oanu '(ohsxj
okugv kfca ,uarsn h,cu ,uhxbf h,c
rcujn 'ohkaurhcu ktrah .rtc ugceha
hume kfca h"bc kf og sjhcu 'asenk
hase rv kt oh,uthcvu" 26a"nf 'kc,
,hc h,hc hf / / h,kp, ,hcc oh,jnau

/j"px ohfkn wkvc o"cnrv s"xpf 'jb hbc
/d-c 'c whgah (113
/d 'd"hp r"ehu /s 'tb oa (114

,hc"a _ ,ukdv inz ;uxc od vz ihgnu (112
h"g '"ohngv kfk (od) treh" "kccca ubhcr
uuymba ,uumns ouhevu sunhkv ,mpvc ,uks,avv

ugrueu uhbrec i,hukk .,ub ,unvc ohyjab
ohnfju urjubu uhrhpbxc ,unvck .,ub i,huku
vraf vyhja uz [v"cevk /vga v,utc] ohrnut
ihyjua kfcu ihyjua kfv ibhb, lf tku thv
ohbavu vrdnvu rhme kdnn .uj ihyjua okugku
rnt tbvf rc ihct hcr rnt ihebuj iva hbpn
vasj vru,w (s 'tb vhgah) tuv lurc ausev
/tm, h,tn vru, ausj wtm, h,tn

wkvc o"cnrv s"xpf :112 vrgv
hpn ubhcr van vum ifu :j"px ohfkn
,umn kcek okugv htc kf ,t ;ufk vrucdv
kcenvu /drvh kceh tka hn kfu /jb hbc uuymba
lhrmu ouen kfc cau, rd trebv tuv o,ut
/ohrcj vauka hbpc uhkg kcek
ov smhf :d 'd"hp r"ehu :114 vrgv

מקדש )מעט(  -ממש!
'אפילו מוח קערמנטשו'קי בראשנו ,ולב נעוול'י נרגש בלבבנו ,ופינו ממלל
כיושבי ניקולייב אין אנו מספיקים להשיג ,לחוש ולהתבטא על הגילוי האלוקי
הנפלא בקונטרס' ...רשימה עיונית מפליאה ומרתקת המקיפה את ה'מוגה'
הראשון שפתח את סגנון 'שיחות תשנ"ב' ופעל 'הזזה' עצמית בחושך הגלות...
במלואת  20שנה לצאתו לאור עולם של 'קונטרס בית רבינו שבבבל'
׀ מאת הרה"ח שמעון שי' ויצהנדלר

"נשיא דורנו מאנט און פירט אויס אז צום אלעם ערשטן וועט זיין דעם גילוי פון
'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
כעבור חצי שנה לנקודת היסוד ,נקודה בהיכלא ,של 'קונטרס בית רבינו שבבבל' אשר
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
ניקולייב אין אנו מספיקים להשיג ,לחוש ולהתבטא על הגילוי האלוקי כאשר נשיא
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
שליט"א והם' :קונטרס בית רבינו שבבבל'  . .הגהת ופרסום קונטרס זה עוררה שמחה
מיוחדת בלב קהל התמימים ואנ"ש ,בשל היותו שלב מיוחד ב"יפוצו מעיינותיך חוצה"
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'".
 (1גליון  .112שבועון שזכה באורח פלא בשנות נ"א-נ"ב לקבל תמידין כסדרן תשובות מפליאות
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 ) !!(111תמונה מכך נדפסה שם בגליון  114עמ' .(16
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רעיון זה ביאר באותה תקופה
החסיד המשכיל הנודע הגה"ח ר'
זעליג ע"ה פלדמן בדברים הבאים:
המעיין באגרת הבעש"ט
הנודעת על 'יפוצו מעיינותיך' כהכנה
והכשרה ל'קאתי מר' – יגלה כי
קיימת שם הוספה שעד עתה לא
עסקו בה והיא "אימתי קאתי מר?
לכשיפוצו מעיינותיך חוצה ויתגלה
טבעך בעולם" .כלומר לא רק הפצת
תורת הבעש"ט – תורת החסידות
)'מעיינותיך'( ,אלא גם 'טבעך' שיכירו
את מהותו של הבעש"ט ,שיידעו שיש
רבי בעולם .ויש לומר כי זו היא ההכנה
המושלמת לימות המשיח אשר גם
בה קיימים שני רובדים :יש את ימות
המשיח והגאולה ויש את מלך המשיח.
יפוצו מעיינותיך חוצה – היינו לימוד
החסידות – זו הכנה לגילוי אלוקות
בימות המשיח ו'יכירו טבעך בעולם'
– מהותו של 'רבי' – זו ההכנה למלך
המשיח עצמו! אשר עצם מציאותו
כבשר ודם בעולם הזה הגשמי הבטל
בתכלית לאלקות זהו גילוי אלקות
בדרגא נעלית.2

פרפראות בית רבינו
'ודו"ק' – סימן גאולה
והנה רמז על הערה  92המפורסמת:
"להעיר ,ש'בית משיח' בגימטריא 'פרצת'
) .(770ודו"ק" .הביטוי "ודו"ק" הנזכר
בהערה נדיר ביותר בתורת הרבי .ברם
מסתבר כי הקונטרס אשר סובב והולך
על דברי המהרש"א בגמרא שם )כפי
שהסברנו כבר( יונק גם מסגנון המהרש"א
אשר ה"ודו"ק" נחשב לאחד ממאפייניו:
וראה זה פלא .מסתבר שיש גם קשר
פנימי בין עצם המילה 'ודו"ק' לעניני
משיח )ובפרט בענינים 'דקים'( :כך נכתב
ב'שארית ישראל' לווילדניקע'ר:
"אמר בדרך רמז על המהרש"א שלכן
עשה ג' ענינים בספרו :א( "ויש ליישב
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
כי דוק הוא לשון הדק היטב הוא בחינת
דקות אלוקותו בבחינת נקודה הוא"..
)'שארית ישראל' )מהדורת אוברלנדר(
עמ' מד(.

מהעיסוק הנודע ב'ענינה של
תורת החסידות' )'יחידה' שבתורה( ,עברנו לעסוק בענינו של מורה החסידות )'יחידה
הכללית' – קונטרסנו הערות  (72 ,53ובד' אמותיו )בהם מתפשטת ומתגלה היחידה של
נשמתו – י"ד כסלו תשל"ט ס"ו( .מעיון בתורת הנשיא ,עברנו לעיון ולימוד שמותיו.
ומהתואר ההיסטורי 'בית חיינו' 3המדגיש את הפעולה וההארת החיות על באי הבית,
 (2עפ"י 'כפר חב"ד' גליון החמש מאות )עמ'  25במוסף שם ועיי"ש ביתר הרחבה( ובהזדמנויות
נוספות בשנת תשנ"ב )כינוס צא"ח העולמי ב 770-בחגה"ס תשנ"ב ועוד( .על ההבדל בין 'ימות המשיח'
ל'מלך המשיח' ראה גם הדרן על הרמב"ם תשמ"ו סי"ב.
 (3התואר 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(.
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לתואר 'בית רבינו' המדגיש את יושב הבית ,הנשיא עצמו .ועוד ועיקר :מהתואר רבינו
ונשיאנו המבטאים את העבודה והשייכות לעם לתואר :משיח צדקנו המגדיר אותו עצמו
בגדר מהותי ועצמי )ראה הדרן תשמ"ו הערה  37ובשוה"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
המקיפה את ה'מוגה' הראשון שפתח את סגנון 'שיחות תשנ"ב' ופעל 'הזזה' עצמית
בחושך הגלות.

הענין 'מתממש'...
"ממש" – מילת שימוש הבאה להדגיש ,להבהיר ,ולגלות כי הנושא המדובר אינו
'לשון הבאי' ,דוגמא או מליצה אלא – כמשמעו ,במלוא מובנו .לאידך – ובד בבד – 'ממש'
בא לבטא כי הענין המדובר שייך וצריך להתבטא במובנים ומונחים 'ממשיים' שניתן
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! – 4באו 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
ועיי"ש( ומענין לענין :בה' טבת ולמחרתו ש"פ ויגש ז' טבת תשנ"ב השתמש בביטוי 'בית רבינו שבבבל'
)עיין ב'שיחות קודש תשנ"ב'(.
 (4ראה 'נשמת שבתי הלוי' הנסמן בלקו"ש חל"א עמ'  133הערה  11והוא תשובה על תגובות קשות
שהגיעו אל המחבר בעקבות ספרו 'שפע טל' בו התגלה לראשונה כי 'חלק אלוקה ממעל' אכן 'ממש' .ואכ"מ
כלל.

37

תשורה מפאנל לאורחי המלך  -תשרי ה'תשע"ב

ודוגמא זו חוזרת על עצמה
בהרבה מחידושי החסידות וזאת
משום שזהו תהליך הורדת
האלקות למטה מדור לדור
)כמבואר באחש"פ תש"ל(' .הכל
ניתן מסיני' אך 'הכל עשה יפה
בעתו' – לא הגיע הזמן 'לממש'
אותו ,אם זה בשלב הראשון
של המימוש – בעצם הסברת
הדבר באופן שהלומד יבין כי לא
מדובר במליצות אלא בהגדרות
חדות ויסודיות – 'ממש כך',
או בשלב השני והשלישי .הווי
אומר :החסידות לא חידשה אלא
'מימשה'.5
ומה שעשתה החסידות
לתורה הנגלית עשה ועושה
הרבי שליט"א לחסידות.
מושגים שנתבארו בחסידות
ועדיין נשארו בתחום הרעיוני-
רוחני ואפילו מליצי – העביר
הרבי לרעיון מגובש וממשי ועד
למימושו בגשמיות ,וכך הפך
הביטוי 'ממש' לשם נרדף בכל
 (5הדברים מיוסדים ומובנים
מתוך :אגרת כ"ק אדמו"ר הריי"צ )אג"ק
ח"ד עמ' תא ואילך( המבוארת רבות
בכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א )"סה"מ
מלוקט ח"א ע' שלט ,לקו"ש חט"ז
ע'  ,542חכ"ה ע'  ,444סה"ש תשמ"ח
ע'  ,340תשמ"ט ח"א ע'  ,62ח"ב ע'
 ,9-658תש"נ ח"א ע'  ,9-8ע' ,380
תנש"א ח"ב ע'  – "758הערת מערכת
אוצר החסידים בביאורים לתניא(
ומאמרי חסידים' :ממש' פרי עטו של
הגה"ח ר' טוביה שי' בלוי )כפ"ח י'
שבט תשמ"ג( ,ועיין במיוחד ב'ממש,

פרפראות בית רבינו
תבנית בית רבינו שבבבל המקורי
המרכזיות שמעניק קונטרסנו ל'בית רבינו
שבבבל' המקורי מסקרן – כיצד התייחסו
למקום זה בתקופתו? עיון בכמה מקורות בנידון
ייתן אולי את התשובה .בכתבי הגאונים הוא
מוזכר כמה פעמים בקשר למנהגי התפילה
שנהגו בו:
"וכן המנהג בבית רבינו שבבבל שלא לומר
שומר עמו ישראל לעד) "..טור או"ח סימן רסז(,
"מותר לאדם לנפול על פניו במוצאי שבת..
שכך מנהג ..בבית רבינו שבבבל" )תשובות
הגאונים סי' קצו(" ,ובבית רבינו שבבבל אין
אומרים תהלה לדוד) "..סדור רב עמרם גאון
סדר שני וחמישי( ועוד.1
גם הספרות ההיסטורית התעניינה בו
ואספה פרטים למיקומו ומראהו ,כפי שתועדו
בש"ס בבלי וירושלמי)!( .2להלן ציטוט מתוך
הספר 'אבות הדורות' לאור דיונים ומחקרים
בנידון )ואציין כי יש אולי להתפלפל בכמה
ממסקנותיהם אך אכ"מ(:
מדובר בתקופה שרב עבר ל'סורא' שבבבל
– "הוא בנה את סורא מחדש והקפיד על כך
שבנין בית הכנסת יהיה גבוה מכל בניני העיר,
כי אמר :כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת,
לסוף חרבה )שבת יא ,א( .בית מדרשו שהיה
בנין נהדר ,עמד במקום גבוה .ולכן נאמר ,ביחוד
בתלמוד הירושלמי :עלו לבית רב )ברכות פ"ו
ה"ו ועוד( .לפני בית מדרשו היתה אכסדרה
)מסדרון( שנקרא "אכסדרה דבי רב" ,ועל ידה
חדר קטן ,שנקרא "קיטון של בית רב" .בקיטון
הזה לימדו את בנו תורה ,ורב היה מתבונן דרך
החלון ,שהיה פתוח מביתו אל הקיטון ,למהלך
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לימודי בנו .על יד הבית ומסביב לו היה גן
מרווח ,שנקרא "גינתא דבי רב" )קידושין לט,
א( .הגן היה זרוע ערוגות-ערוגות ותלמידיו
הרבים ,אלה שלא היו דרים ועובדים בבקעות
 . .היו עובדים עבודה חקלאית בגן הגדול הזה
 . .תלמידו של רב ,ר' אלעזר בן פדת ,היה
קורא לבית מדרשו" ,בית רבינו שבבבל" ,בשם
"מקדש מעט" )בית-מקדש בזעיר אנפין(".3
נקודה נוספת שניתן ללמוד מההיסטוריה
של רב היא בכל הקשור להערות 50 ,15
בקונטרס :תחילה מוזכר כי דעת רב שהשכינה
ב'הוצל' ושמואל אומר ב'שף ויתיב בנהרדעא',
אח"כ נזכר כי רב ]יחד עם שמואל[ התפלל
ב'שף ויתיב בנהרדעא' ובקונטרס בפנים נזכר
'בית רבינו שבבבל' )בסורא( .עיון בתולדות
רב ישפוך אור בנידון :בתחילה התגורר רב
יחד עם שמואל בנהרדעא ,אז כנראה נהג
להתפלל ב'שף ויתיב' ,אחר כך התגורר
תקופה מסויימת בהוצל ועל כך נאמר' :רב
אמר בכינשתא דהוצל' ,ולבסוף השתקע
בסורא ושם בנה את 'בית רבינו שבבבל' .הפוך
בה והפוך בה דכולא בה!
 (1את ה'בקיאות' בספרות הגאונים שאבתי מלחיצת
כפתור על 'פרוייקט השו"ת' של בר אילן ...שם עלה
המונח 'בית רבינו שבבבל'  29פעמים בספרות ההלכתית.
ואגב אנו למדים מכך כי 'בית רבינו שבבבל' תפס מקום
מרכזי בחיי גלות בבל גם לאחר הסתלקות 'רבינו שבבבל'.
 (2מכאן גם ה'השראה' וה'מקור' ליחס המקודש
של חסידים כלפי צורתו וכל מבואיו של 'בית רבינו
שבבבל' שבדורנו – ראה לדוגמא רשימותיו של 'אברהם
יעקובסון' ב'בית משיח' ]נדפס בקובץ "צורת הבית"[.
 (3מתיאור כוללני זה ניתן אולי להסיק ש'בית רבינו'
שימש כבית מדרש ,אך גם כביתו הפרטי של רב ,ולאור
זאת יומתק המבואר בהתחלת סעיף ה' והערה .39

הקשור לדור השביעי ונשיאו.
ומפני קוצר היריעה לא נלאה
בדוגמאות ונתמקד בענין שהזמן
גרמא' :להבין ענין הגלות':
יסוד היסודות בהגדרת
הגלות לאור החסידות היא
התפיסה כי הגלות היא חלק
מתהליך אחד שראשו בבריאת
העולם וסיומו ותכליתו ב'ימות
המשיח ותחיית המתים' ,כך
שהגלות למעשה מהווה נקודת
חיבור בין כל מה שאירע לפניה
והבא לאחריה .הרעיון המסתתר
מאחורי תפיסה זו הוא משפט
יסוד בתניא קדישא )לו-לז( לפיו
תכלית הבריאה שהיא 'גילוי אור
אין סוף ברוך הוא בעולם הזה
הגשמי' תתבצע בשלימות רק
ב'ימות המשיח ותחיית המתים'
שהם כל כולם נוצרים ותלויים
ב'מעשינו ועבודתינו כל משך זמן
הגלות' .מתוך דברים אלו נגזרו
כל הרעיונות החסידיים על 'ננס
על גבי ענק' )המשך תרס"ו(,
'זריעה וצמיחה' )מאמרים ד"ה
הבאים ישרש יעקב(' ,עיבור
ולידה' )'להבין ענין חבלי משיח'
– לאדמהאמ"צ( וראש לכל 'ירידה
צורך עליה'.
אם נסכם זאת נאמר :העבר
– מאז בריאת העולם; ההוה –
בלי פשטליך' מהרה"ת המשפיע רלוי"צ
שי' גינזבורג )בית משיח גליון  285ושם
"מפי גדולי החסידים וגדולי המשפיעים"
]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
– כמשמעותם הפשוטה .אם הגלות אוצרת בתוכה
את כל מה שנעשה עד כה מובן שכל השפע וההארה
האלוקית שהיתה עד לרגע הגלות לא התבטל ח"ו,
להיפך הוא זה המשפיע ופועל גם בגלות .וכך גם
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
מעשינו ועבודתינו" )'חורבן ע"מ לבנות' בחידושים
וביאורים בהל' ביהב"ח ח"ב שיחה יד .(6זאת ועוד:
היות והגאולה תלויה במעשינו ועבודתינו בגלות מובן
כי מי שפועל יותר במעשינו ועבודתינו הוא זה שמקבל
'שכר' יותר ,ובמעשיו ועבודתו "נמצא" חלק מהותי
ומרכזי יותר מהגאולה )ראה הדרן על הרמב"ם תשמ"ז
בסיומו(.

קונטרס "בית רבינו שבבבל"

אם כן :בהווה ,כלומר בתוך ה'מעשינו ועבודתינו' שבגלות ,מתרכזים ונמצאים
ההארות האלוקיות שהיו בעבר ,כלומר לפני חורבן הבית השני ,וגם אלו שיהיו בעתיד
היינו בגאולה ,אלא שכמובן הדבר נעלם ונסתר 7והגאולה ,מלשון גילוי ,תגלה אותם
בפועל ממש ובגשמיות.
ועתה ננסה לסכם ולתרגם את כל האמור במונחים מוחשים וממשיים:8
 (6ושם 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(.
" (7אבל צדיקים ונשיאי ישראל שיש להם עינים מאירות ובהירות רואים הם בהגלות גופא
)..במעשינו ועבודתינו( את ענין הגאולה שבזה" )חידושים וביאורים בהל' ביהב"ח שם(.
 (8ונוסיף 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'
מתאחד ונהפך ל'מקום גאולה' .וא"כ קונטרסנו העוסק ב'מקום' לכאורה אינו אלא פרט נוסף בבשורת
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'  251-2ובהערה; סה"ש תשמ"ט ח"ב
עמ'  ,554ובלשון צחה וברורה' :מכתב כללי' כ"ה אלול תש"נ .כהנ"ל – בדרך אפשר.
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א( העבר של עם ישראל הוא :התגלות השכינה שהיתה במקדש השני .ב( העתיד
של עם ישראל הוא' :גילוי אור אין סוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי' שיתממש בבית
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(
ובכך לזכך את העולם כולו .וכיצד עושים זאת? ע"י קביעת מקום ללימוד תורה וקיום
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
'ממשיות' :הוא 'המשיח שבדור' )באופן של 'בחזקת משיח'( .והיות והוא ה'פועל' את
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! 9אלא 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'!
כאשר בקונטרס מיוחד הסובב והולך סביב סוגיה במסכת מגילה )כט (.העוסקת בבתי
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
 (9ראה בשיחת י"ב תמוז תשמ"ה )'התוועדויות' עמ'  (2475דהכרת תוכן ופנימיות הגלות היא
המבטלת את הגלות .דוק ותשכח כי שלושת ההתועדויות )תזריע-מצורע ,אחרי-קדושים ואמור תנש"א(
עמם 'פתח' הרבי את המושג 'שיחות נ"א-נ"ב' עסקו כולם לבאר את מעלת וענין הגלות שבה טמונה
הגאולה.
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עמהן"; השניה של ר"י ור"א – "ואהי
להם למקדש מעט ר"י אומר אלו
בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל
ור"א אומר זה בית רבינו )רב .רש"י(
שבבבל"; והשלישית של ר"א הקפר
– "עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות
שבחו"ל שייקבעו בארץ ישראל".
בפשטות מדהימה ,במין נהירות
וקלילות למדנית הוא אורג יחדיו את
שלושת המימרות שעל פניהם לא
קשורות זו לזו ,כפי שאנו מכירים
מריבוי 'אגדתות' בש"ס ,והנה הם
הופכות לסוגיה מוגדרת ואחידה,
כאשר כל מימרא מוסיפה ומשלימה
לחברתה :המימרא הראשונה עוסקת
בתחום ה'עבר' כפי שמתחבר עם
ההווה ,המימרא השניה מגדירה את
ההווה והמימרא השלישית עוסקת
בעתיד.

פרפראות בית רבינו
לא רק 'ארון' אלא אבן השתיה
אין ספק כי אחד מאבני הקונטרס הוא
אותו משפט חסידי שהתפרסם בשעתו
ב'התמים'' :הבית הכנסת של כ"ק אדמו"ר
הוא הבית המקדש שלנו' ואכן בהערה 74
מצוטט הקטע האמור ,אלא שב'התמים'
מופיע המשך הדברים" :והחדר שיושב
כ"ק אדמו"ר הוא הקדשי קדשים שלנו
וכ"ק אדמו"ר הוא הארון אשר בו לוחות
תורת השם יתברך שלנו" .המשך זה כבר
לא מופיע אצלנו )הוא מצויין ב-כו'(.
חסידים שהתייגעו בדבר ענו ואמרו כי כ"ק
אדמו"ר שליט"א כבר גילה דעתו ברבים
מהו 'כ"ק אדמו"ר שלנו' – "נשיא הדור
ש"הוא הכל"" ,צדיק יסוד עולם" על דרך
אבן השתיה – שנמצאת במקום מסויים
בעולם הזה הגשמי ,וקיימת תמיד בלי
שינויים )אפילו לא השינוי דגניזה כהארון
שנגנז וכיו"ב("!! ודי לחכימאי )וראה' :בית
משיח' גליון  289עמ'  30ואילך(.

חוט השידרה העובר לאורך
הקונטרס הוא הסעיף הראשון
בו מחדש הרבי כי דברי ר"י ור"א
במימרא השניה :מהו 'מקדש מעט',
אינם מחלוקת .ולמרות שעל כל בית כנסת ובית מדרש חל התואר 'מקדש מעט' ,מ"מ
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.
בסעיף הבא הוא ממשיך לבסס ולהעמיק את האמור בסעיף הקודם וזאת לאור
המימרא הראשונה בגמרא שם העוסקת בגלות השכינה .הרבי מקיש בין המושג 'גלות
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
'מקדש מעט העיקרי' ,לשם 'עברה' השכינה ,ולצידו קיימים 'מקדשי מעט' נוספים.
)בהערות מביא מהמפרשים משמעותו של המקום אליו 'נסע המקדש וישב' באותה
התקופה – "שף ויתיב בנהרדעא"(.
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פרפראות בית רבינו
ַא מפורשע רעק"א
אחת מתוך התגובות המגוונות
שקיבלו חסידים על הקונטרס
המפתיע* ראויה להיכתב:
'דאס איז א מפורשע ר' עקיבא
אייגר'! הגיב ת"ח ירושלמי שנשבה
בקסם ה'לומדות הישרה' של
השיחה .וביאר :אחת מנקודות
היסוד בסעיף ב' הוא ההיקש
שעורך הרבי בין 'בית רבינו'
לבית הכנסת ד'שף ויתיב' ומבאר
שהמעלה בהשראת השכינה באותו
בית כנסת הוא ע"ד המעלה ד'בית
רבינו' מצד היותו – מקום תורה
)יוצאת הוראה( )ס"ב והערה .(22
לכאורה זהו דבר חידוש .אלא
שחידוש זה מבהיר מראה-מקום
של רעק"א בסוגיא .על המילים
'בבי כנשתא דשף' הוא מציין:
"עיין ברמב"ן במלחמות ספ"ד
דכתובות" .לכאורה 'ציון בעלמא'
למקום שגם בו מוזכרת גלות
נהרדעא .אלא שלאור השיחה
הדברים נפלאים :כאן הניח רעק"א
את הביאור למעלת 'שף ויתיב'
מצד היותו מקום תורה!
*( תגובות נוספות ראה בהנדפס בספר
'שליט"א' עמ'  50ואילך ,וראה 'בית משיח'
גליון  264עמ' ] .75ומענין לענין נציין גם
לבית משיח גליון  – 270מאמר של הרה"ת
שמואל שי' קראוס בו מונה ומבאר את
הנזכר בס"ו בדבר ה'עשר גלויות' שגלתה
ליובאוויטש[.

הסעיף השלישי מחדש כי כל מה
שהתבאר עד כה שייך גם למימרא השלישית
זו העוסקת בעתיד בתי הכנסיות ושייכותם
למקדש העתיד .אף כאן ,מחדש הרבי ,קיימים
הבדלי דרגות בין 'המקדש מעט העיקרי'
לשאר בתי כנסת ,כאשר 'בית רבינו שבבבל'
יהיה מחובר וצמוד ממש למקדש השלישי
ושאר בתי הכנסת יתחברו על ידו) .הרבי
מצטט את דברי המהרש"א ולפיהם מימרא
זו בדבר ה'עתיד' מתבטאת גם בהווה משום
שממנה משתמע כי כל בית הכנסת – ובפרט
בית רבינו – "הוא מקום המקדש גופיה
דלעתיד"(.
אך החידוש העיקרי העולה על כולנה
)"יתירה מזו" בלשון הרבי( בא בסעיף הרביעי:
לאור היסוד שהונח בסעיף השני לפיו המימרא
הראשונה העוסקת בגלות השכינה זהה לגלות
המקדש ,הרי גם האמור שם בהמשך בדבר
גאולת השכינה מתוך הגלות ,זהה לגאולת
וגילוי המקדש העתידי מתוך וממקום הגלות.
הוא יתגלה תחילה ב'מקדש מעט העיקרי' –
'בית רבינו שבבבל' של אותו דור.
וי"ל שענין זה נרמז בלשון הרמב"ם
שה'בחזקת משיח' "בונה מקדש במקומו":
היינו שהתחלת )והכנת( בנין מקדש העתיד
יהיה תחילה במקומו של המשיח היושב
בגלות.
עסקנו עד כה בביסוס העובדות ,עתה
בא הסעיף החמישי ומבאר בעומק ובפנימיות
את הקשר המהותי והפנימי בין ה'בית רבינו
שבבבל' לכללות השכינה השורה בו ולגאולה
והמקדש השלישי שיתגלה בו .בסעיף זה
מבואר כי נקודת המעלה של בית זה הוא
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"בתי הכנסיות שבחו"ל יביאום בארץ הקודש ת"ו" .כתי"ק כ"ק אד"ש )ימי בראשית עמ' .(162

מצד יושב הבית :רבינו .10ומבאר 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.
שלושת הסעיפים הבאים תוכנם "לבאר כהנ"ל בנוגע ל'בית רבינו שבבבל' בדורנו
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
בביתו של נשיא הדור .ומבאר הסיבה הפנימית שדווקא מקום זה נבחר בסיום הגלות
למקום מושבו של הנשיא 'המשיח שבדור' .ומשם מתפשטת הפצת היהדות ומעיינות
החסידות) 11שעי"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' " – "770שלימות המספר שבע וכן בגימטריא
פרצת – והן בשמותיו של 'רבינו'' :יוסף יצחק' ומבאר בהרחבה כי בשניהם מתבטא גמר
ושלימות העבודה בגלות.
והסעיף האחרון מבאר כיצד כל האמור עד כה בא לידי ביטוי גלוי ומוחשי 'ביתר
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
למסקנה אחרי מסקנה ,ללא הווא אמינות ,קושיות וחילוקי דעות ואפילו ללא הצגת
 (10וזה 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.
 (11ואולי יש לומר ,עכ"פ בדרך הדרוש ,דבכך יש גם את הענין הא' שב'רבינו' מלמד תורה
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 דעתו 12בה מושם דגש על הצד החיובי ,הגאולתי ,של הימצאות
השכינה בגלות והלא זו מטרת קונטרסנו .אלא ,שקונטרסנו הוסיף לחדד ולממש את
הדברים שנכתבו בשעתו בתור 'חידושי אגדות'.
ואולי כדאי לצטט דברים שנאמרו "בשם הבעש"ט"" :כל החיבורים שהיו עד
המהרש"א ועד בכלל היו ברוח הקודש ,וכיון שהוא ברוה"ק הוא תורה בעצמה  . .וכיון
שהוא תורה אפשר לפרש עפ"י פרד"ס ') " . .שארית ישראל' לווילדניקע'ר )מהדורת
אוברלנדר( עמ' קיז.(13

המקורות העשירים
כלל חשוב לימדונו חז"ל" :דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר".
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
'עניות' בחדירה לשורשי הענין .אם נחזור לכיוון עמו פתחנו את דברינו נאמר זאת כך:
יש בקונטרסנו 'רייכקייט' נפלאה של 'ממשיות' ותכליתיות בהצגת הדברים בלשון צחה
וברורה ,אך כדי לרדת לשורשי הרעיון שבדבר נדרש הלומד להגיע ל'מקום אחר'.
 (12לדוגמא :בחסידות מבואר )תורה אור תרומה וראה גם מאמרי ד"ה 'ועשו לי'( כי הקשר בין
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
הקונטרס מלא בהשוואות בין 'בית רבינו' ל'לשכת הגזית' והסנהדרין )ראה הערות  ,31 ,27 ,22 ,12וראה
גם הערה  .(64גם 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
תשל"ח( ,והמהרש"א מדגיש את הצד החיובי והייחודי בכך שהשכינה מתגלה בשלימות בגלות ,כמבואר
בסעיף ב' – .ועייג"כ :סיום "קטע מאחש"פ תש"ל" )נדפס כהוספה להמשך תרס"ו ועוד( ,התוועדות ל"ג
בעומר תש"מ )שיחו"ק עמ'  ,41-93ועיי"ש גם לגבי סעיף ד' בקונטרסנו בדבר שיבת השכינה מהגלות
ובנושא זה חובה לעיין בלקו"ש ח"ט עמ'  175ואילך ומובן שאכ"מ(.
 (13ושם 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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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
בקירבת בתי הכנסיות לבית המקדש כשיקבעו בירושלים )ס"ג( כפי שהיא
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:
"אמר בשם אביו זקנו כי מלך המשיח כשילך לבית המקדש ילך דרך בית
הכנסת של בעלזא ומרן אמר על זה שני פירושים :א( כי יבוא דרך רוסיא** ויעבור
דרך בית הכנסת .ב( כי איתא בגמרא מגילה עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות
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,
הבית הכנסת הזה יהיה בין חשובי בתי הכנסת שבירושלים! ובמה תתבטא
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
לקדושה יתירה שאני[  . .מרן זי"ע אף ציין ונקב מספר מסויים של 'תרייסר'
או 'תלייסר' ]שנים עשר או שלשה עשר[ בתי כנסיות שיעמדו סחור סחור בית
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'!...

יתכן כי גם למטרה זו צויין כבר ב'פתח דבר' כי הקונטרס הוא לאור "שיחות כ"ק
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:
א( במרכזיות שהוא מעניק לבתי כנסת בתהליך הגאולה – כחלק מהמקדש השני
וכהכנה ומעין המקדש השלישי.
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בעת סיום התשלומים עבור בניין  770דיבר הרבי על מעלת הבית מצד היותו 'בית כללי' כי
בו 'הנשמה כללית' )כתי"ק 'ימי בראשית עמ' .(160

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:
לאורכה ורוחבה מתבאר העיקרון כי כל ענין תלוי כולו בהכנה הנעשית עבורו –
ולפי כמות ואיכות ההכנה כך בדיוק תתממש התכלית אותה הכינו .ולכן :להכנה יש תמיד
חשיבות בפני עצמה ,ומביא לכך כמה דוגמאות )ועד להלכה( כאשר הדוגמא המרכזית
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
בתי כנסיות ובתי מדרשות שעתידין שייקבעו בא"י .ודווקא על ידי עבודה זו בשלימות
שהיא מתבצעת בחוץ לארץ מתכוננים לגאולה ומביאים את הגאולה ומכאן שעבודה זו
מקבלת חשיבות בפני עצמה.14
המתבונן בדברים )הפרוסים על פני כל השיחה ומתומצתים בהנוגע לענייננו
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
 (14ובהערה מתייחס לעובדה כי אחרי ככלות הכל הרי מדובר בחוץ לארץ עם כל המגבלות שלה
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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גופיה דלעתיד' ולפי ההכנה
כך היא הקירבה המושלמת
לגאולה ולמקדש ועד שגם לאחר
שהתוצאה מומשה ,יש חשיבות
להכנה ולכן דווקא ה'מקדש
מעט' – שהוא המבצע העיקרי
את 'מאך דא א"י' הוא 'הכי קרוב
למקדש העתיד' ,ויתירה מזו
בו מתגלה מקדש העתיד .ככל
שההכנה חזקה כך התוצאה .אי
הבנות שונות המתעוררות תוך
כדי הלימוד בקונטרסנו מגיעות
לפתרונם המלא עם העיון באותה
שיחה.15
כך גם "כ"ח סיון תנש"א".
שיחה זו היא למעשה היסוד
לחלקים עיקריים בקונטרסנו
– בראש וראשונה חידוש
החידושים – סעיף ד' הקובע
כי גילוי המקדש העתידי יהיה
תחילה ב'מקדש מעט' ואח"כ
יעבור למקומו בירושלים ,כך גם
העיסוק במספר הבית והגימטריא
שלו ובעבודת כ"ק אדמו"ר
הריי"צ .ולמרות שהדברים
באים במפורט בקונטרסנו ,הרי
שדווקא העיון בכ"ח סיון –
בפרט בסעיפים ח'-ט' – מוסיף
הבנה פנימית ועמוקה בהבנת
סעיפים ד' וח' בקונטרסנו.

פרפראות בית רבינו
דף כט במסכת מגילה
קונטרסנו הלא נסוב על מאמר הגמרא
במגילה דף כט .על מראה מקום זה מסופרת
האפיזודה הבאה:
בעיצומה של התוועדות ש"פ שמיני תשי"ב
– פנה הרבי לגבאי הוותיק בבית חיינו הרה"ח
ר' יוחנן ע"ה גורדון באומרו לו :זכיתם להיות
גבאי בבית הכנסת ובבית המדרש דליובאוויטש
שבליובאוויטש שאף שנמצא לעת עתה בניו
יורק ,הרי 'עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות
שבבבל שיקבעו בא"י' כדאיתא בגמרא .ותוך
כדי הדברים פנה ושאל-בחן את הנוכחים למקור
הדברים )לאחד מהם התבטא :זו הרי אגדתא*
אתה הלא בקי באגדתות שבש"ס (...וחסידים
כדרכם לא השיבו ...ועד שביקש לעיין בעצמו
בגמרא .כאשר הביאו לפניו כבר היה בעיצומה
של שיחה נוספת רק בסיום ההתוועדות פתח
את הגמרא שבידו ועיין במקור...
*( למרות שמדובר באגדתא הרי יש לכך השלכה
הלכתית כלפי גדר ה'תנאי' של קדושת מקדשי מעט
שבחו"ל לשיטת התוס' וסייעתו כמוזכר בקצרה בהערה 52
בקונטרס.

)עפ"י 'התוועדויות' ח"ב עמ'  182וזכרונות הרה"ת
ר"מ שי' קלמנסון – בית משיח גליון  179עמ' .(20

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
 (15כאשר שאלת השאלות :מה המרכזיות שנותנים ל'חוץ לארץ'? ראה הערה קודמת .ומענין לענין
ראה מה שהעיר והרחיב 'א' אברהם' בסידרה שפירסם על קונטרסנו בחודש טבת תשנ"ז ב'בית משיח'
)ועיי"ש מה שביאר מדעתו(.
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פרפראות בית רבינו
בבל וחסידות חב"ד
לאור המבואר בקונטרס מתבקשת הבהרה
מהו אכן הקשר הפנימי בין 'בבל' לחסידות
חב"ד? עד כדי כך ששמו של בית חיינו נקרא
'בית רבינו שבבבל'? המעיין בשיחת ש"פ
ראה תשי"ג יווכח כי הקשר הדוק ביותר ועד
שבא לידי ביטוי במנהג חב"ד שלא להגיש יד
לרבי )כמנהג 'בני בבל' בשונה ממנהגם של 'בני
א"י'( .הדבר מבטא את סוג הביטול הנדרש
במיוחד מדרך עבודתם של בני בבל שעוסקים
ביגיעה עצמית והבנה בשכל ולכן זקוקים הם
לביטול היש )שלא להושיט יד לרבם( .וסוף דבר
שדווקא עי"ז מתעצמים ומתאחדים עם רבם.
ואנו נוסיף כי גם בכדי 'לחיות' עם קונטרס
'בית רבינו שבבבל' נדרש מ'אנשי בבל' יותר
'ביטול היש'...

אדמו"ר" כאשר על מילים אלו
באה הערה ובה ציטוט מ'התמים'
"בית הכנסת של כ"ק אדמו"ר
הוא הבית מקדש שלנו" 16ומבאר
שבכך מקיימים גם היום את
העליה לרגל כמבואר בחסידות.17
אלא שהמעיין באותה
שיחה כפי שהיא משתלבת עם
'שיחות תשמ"ז' ,יגיע למסקנה
עמוקה יותר :באותה שנה החל
הרבי את העיסוק המוגבר בענין
בניית מקדשי מעט כהכנה
וכהקדמה למקדש השלישי.
בכל הקשור לסגנון ותוכן
אותם שיחות ,כמו גם ה'עיתוי'
וה'תקופה חדשה' שהביאו לכך
– משפט הספרים – היו בכך
שלבים שקוצר היריעה מאלצת
לקצר בהם ,18ולכן נצטט כאן
כמה משפטים ספורים שיבהירו

את דברינו )כל ההדגשות במקור(:
בש"פ ויגש הודיע והגיה כי" :יש להכריז ולפרסם שבימינו אלה נמצאים אנו בזמן
)ומקום( מיוחד ,אשר ,לא נותר בו אלא ענין אחד ויחיד –  . .עמדו הכן כולכם לבנין
ביהמ"ק העתיד בביאת דוד מלכא משיחא".
 (16בשיחת ש"פ נח תש"נ הערה  24מציין לעיין בשיחת ש"פ נח תשמ"ז האמורה בענין האמור
והבן .ואגב נושא זה מפורש ומבואר גם בשיחת י"ג שבט תשמ"ו )יחידות לאורחים( ובהערה שם צויין
ל'התמים' הנ"ל .הבקיאים בשיחות טוענים כי זו היתה הפעם הראשונה שכ"ק אדמו"ר שליט"א הכניס
בשיחה מוגהת את ה'התמים' הנ"ל .ויש לבדוק.
 (17מעניין :שיחה זו הוגהה גם בלה"ק וגם באידיש )כפי שהיה הנוהג בתחילת תקופת ההגהה
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
הביאור הפנימי בענין השראת השכינה במקדש מעט מבואר "בכמה מקומות :לקו"ת ברכה צח ,ב ,וראה
סידור עם דא"ח רעו ,א .ס' הליקוטים-דא"ח צ"צ ערך בית הכנסת" )הערה  (20ובמהדורה בלה"ק נכתב רק
"כמבואר בלקוטי תורה )ברכה צח ,ב(".
 (18אודות 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.

תשורה מפאנל לאורחי המלך  -תשרי ה'תשע"ב

49

ולכן" :מתאים שבשנה
ותקופה חדשה יתווסף דבר חדש
ממש  . .ויהודים מוכרחים לעשות
הכנה מתאימה לביהמ"ק השלישי
"חסידים פירשו  -גמט' פרצת" – כתי"ק משילהי
 . .ע"י בנין מקדש מעט  . .על
התשמ"ט נכתב לאחראים על הרחבת הבנין.
ידי שבונים ביכנ"ס ובימד"ר בזמן
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 רק[19
דבר שהוא במקום ביהמ"ק – אלא ביהמ"ק עצמו אינו זז ,עם עיקר השלימות של ביהמ"ק
 . .בדיוק כפי שזה היה במשכן משה ומקדש ראשון ומקדש שני ,וכפי שיהיה במקדש
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
)הביהמ"ק –( "ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים" המשפיע גם על בני נח בנוגע לז'
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"ז 20אינו 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
ב'ליקוט' מאותם שיחות שהופיע לקראת ש"פ תרומה תשנ"ב )לקו"ש חל"ו .חידושים
וביאורים בהל' ביהב"ח – מהדורת תשס"א – סימן ב'( וביאר את השייכות וההשוואה בין
'מקדש מעט' לבית המקדש עפ"י הלכה .הן מצד החפצא ,היינו גדר הקדושה והשראת
השכינה שבו) ,וכפי שמבואר בהלכה שהאיסור לנתוץ ולאבד מקדשי מעט נובע מאותו
לאו של נתיצת ביהמ"ק( ,והן ובמיוחד מצד הגברא החיוב לבנות בתי כנסת ובית מקדש
נובע מאותו ציווי' :ועשו לי מקדש'! בהערה  49שם מוסיף הרבי כי הייחודיות של 'בית
רבינו שבבבל' המבוארת בקונטרסנו מתבטאת גם בחפצא ,היינו בקדושה של הבית וגם
 (19הוספה שלי .ומסתפקינא מאד לומר כי נשמטה תיבה זו במקור )סה"ש עמ'  (346ויעירו הקוראים.
 (20יצויין כי כמה שיחות שנדפסו מוגהות בספר השיחות לא נדפסו ב'התוועדויות' ואולי הוגהו
לאחר הופעת ה'התוועדויות' )כדוגמא נציין את שיחת ש"פ תרומה(.
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בגברא בקיום מצות ה'ועשו לי מקדש' "שאף שהוא בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות
שנקראים 'מקדש מעט' ,עיקרו הוא בבנין בית רבינו שבבבל'" .ונקודה חשובה נוספת:
באותו ליקוט מתבהרת קושיא שלכאורה זועקת :כיצד נאמר ש'נסע מקדש וישב שם'
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
ואם בתשמ"ז עסקינן נכון יהיה לציין גם את שיחת ש"פ ויקרא 'ה' ניסן תשמ"ז'
שיכולה להעשיר את קונטרסנו ובה ביאר בפנימיות הענינים ובהרחבה את השפעת
ה'רבינו' על ביתו וכל חפציו הגשמיים לאור מאמרו הראשון של כ"ק אדמו"ר הריי"צ
שהאלקות משפיע על הכלים ועד"ז הצדיק משפיע על חפציו הגשמיים .22לאור זאת נקבל
הבנה פנימית בהתמקדות של הקונטרס דווקא סביב 'בית רבינו'.

'פועלי המקדש'
אותו 'סדר מסודר' שעבר כבריח התיכון מהמאמר הראשון – באתי לגני תשי"א
)תכלית דורנו( ,ועד המאמר האחרון לעת עתה )שי"ל מוגה וחולק ע"י כ"ק אד"ש
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.
מי הוא זה ואיזהו שיעיז להכניס ראשו בבית קודשי הקדשים לבאר מה זאת ועל
מה זאת בסיבת סדר זה .אך מרגלא בפומיה דרבינו כי 'תורה אור' לא תשאיר אדם ללא
מענה .ואכן בשיחה יוצאת דופן ,בתוכנה וסגנונה ,המשיל הרבי – אם כי בענוותנותו
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
בענייננו – להביא את הגילוי אור שבתורתו באופן המובן ומתקבל בכלינו המוגבלים.
 (21ואולי עפי"ז מדוייק מה שבנו את 'שף ויתיב' מאבנים ועפר של בית המקדש )כמבואר ב'ערוך'
הנזכר בהערה  (14ולא ממקום המקדש .ויעויין שיחת ש"פ דברים תשמ"ב )'התוועדויות' ח"ד עמ' .(1981
 (22מיד לאחר השיחה – באופן נדיר ביותר – הורה הרבי להוציאה כ'ליקוט' מיוחד לחודש ניסן
)והדריך בפרטי פרטיות בכל הקשור להוצאתה( – נדפס בלקו"ש חל"ב.

51

תשורה מפאנל לאורחי המלך  -תשרי ה'תשע"ב

ואולי יש לומר כי בשיחותיו המוגהות
של רבינו מתממשת שיטתו הידועה
בדבר החיוניות בשילוב בנין המקדש
'בידי אדם ובידי שמים' ...ואם הדברים
אמורים בכלל השיחות הרי המשל
והנמשל יפים שבעתיים לשיחות
העוסקות באותה בניית המקדש וראש
לכל – 'קונטרס בית רבינו שבבבל'.23

'דיבורו של הקב"ה'
על יסודיות 'המעשה הוא
העיקר' שהוא תכלית הכל אין צורך
להרחיב ובפרט כאשר מדובר בתורתו
של רבינו – 24אלא שדברים אלו קל
וחומר בקונטרסנו שכל הופעתו לאור
היתה כמפורש ב'פתח דבר'" :בקשר
עם הגדלת והרחבת בית הכנסת
ובית המדרש המרכזי דליובאוויטש
שבליובאוויטש )" ("770הננו מוציאים
לאור ". .
 (23ב'בלתי מוגה' של ש"פ שופטים
תנש"א נאמר" :כפי שנוהגים בזמן האחרון
– שכל הענינים נמשכים בדיבור  . .ועד
שהענינים נמשכים אח"כ בכתיבה – מעשה
בפועל )ועד ש"סוף מעשה במחשבה תחילה"(
ודוקא עי"ז נמשכים הענינים 'בכל שעריך'".
עיון בתוכן הדברים )בפרט לאור ה'מוגה' בסוף
ס"י( מלמד על 'הפעולה בעליונים' שמייחס
הרבי לכתיבת שיחותיו ובפרט של בשורת
הגאולה!!
 (24והדברים מגיעים לידי כך כי
כאשר קיבל פעם הרבי מכתב ובו ביטויי
'התפעלות' מה'לקוטי שיחות' – שענינם
העיקרי לכאורה לימוד ועיון התורה – הגיב
הרבי בכתי"ק" :ודאי קראה שם ציטוטי פס"ד
חז"ל – המעשה עיקר )פרק דאבות דשבת זו(
וה– קרןפדמך ]=ההתלהבות[ בא במעשה
המצות בהוספה וה' יצליחה" )פורסם ב'בית
משיח' גליון  269עמ' .(15

פרפראות בית רבינו
בית המקדש – לא רק 'שלנו'
ה'התמים' המופיע בהערה  74הינו
אחד המקורות החבדיי"ם הותיקים
לרעיון קונטרסנו אלא ששם הלשון הוא
'בית הכנסת של כ"ק אדמו"ר הוא בית
המקדש שלנו"* – היינו של אנ"ש בלבד.
אך בקונטרסנו מבואר בפשטות כיצד
'בית רבינו' הוא מקום אחד יחיד ומיוחד
ממנו יוצאת אורה לכל העולם כולו –
'בית המקדש' לא רק 'שלנו' ,שהרי הגיע
כבר הזמן בו "כאו"א מישראל הם 'אנשי
שלומינו'" )שיחת י"ב טבת תשמ"ז(.
]והדברים חופפים לשינוי בהגדרת 'ח"י
אלול' :כ"ק אדמו"ר הריי"צ )בשם אביו(
מתבטא כי זהו יום ההולדת של "שני
המאורות הגדולים שלנו" והרבי נהג
'להשמיט' את ה'שלנו' בהבהירו :כיום שני
המאורות הם נחלת הכלל ולא רק 'שלנו'
)ש"פ ח"י אלול תשמ"ג – בקשר עם
ה'ליקוט' שהופיע לאותה שבת בו הושמט
ה'שלנו' – 'התוועדויות' עמ' .[(1986-7
*( וכאן המקום לציין למראה מקום שפורסם
ב'קובץ הערות וביאורים אהלי תורה )גליון תר"ה
שי"ל עש"ק חיי שרה תשנ"ב ימים ספורים אחר
הופעת קונטרסנו( :ספר השיחות קיץ ה'ש"ת עמ'
" :61בא אונז חסידים ..איז דעם רבי'נס הויז דער
היכל המקדש" ]ואולי מכאן ניתן להסיק כי לא רק
ה'בית כנסת ובית מדרש של רבינו' הוא ביהמ"ק
)כב'התמים'( אלא 'בית רבינו' סתם )ראה הערה 39
בקונטרסנו([ .ומן הראוי לציין כאן לצעטל – שלא
נמצא תח"י בלשונו המדוייק – בו ענה הרבי כלפי
השאלה האם להשאיר את הכולל ב 770-או להעבירו
למקום מרווח יותר וכיו"ב :סנהדרין אצל המקדש!
)ובקשה שלוחה לקוראים שהלשון המדוייק ידועה
להם לזכות בה את הרבים(.
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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
שלנו' נאמר כתשובה לשאלת בן לאב מדוע ניכרת שמחה כה גדולה בליובאוויטש
"הלא הבית מקדש חרב ,ובמקום קדשי הקדשים שעירים ירקדו?" ועל כך עונה האב
"צדקת בני צדקת  . .אמנם  ". .ובאים הדברים הנ"ל.
ולכאורה הדברים משתלבים כפתור ופרח עם דברי המהרש"א עליהם נסוב
קונטרסנו שמבאר את הפסוק "שמחתי באומרים לי בית ה' נלך" – "..זה המזמור
בגלות נאמר ששמחתי באומרים לי בית ה' נלך שהוא בית הכנסת  . .ולכך שמחתי
בהליכתי לבית הכנסת כאילו באתי למקדש לפי ". .ומבאר את הנאמר בקונטרסנו,
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
'אז ימלא שחוק פינו' בקשר לשמחה הבאה כתוצאה מ'בית ה' נלך'! ויתירה מזו:
כל המעיין בשיחת י"א אלול תנש"א על כל התבטאויותיה ,1מרשה לעצמו לשער
ששיחה זו היא אחת מתוך אותם 'הזדמנויות שונות' מהם נבנה הקונטרס ,והלא
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
פון אונזער דור און ער איז נתגלה בכל התוקף איז ניט נאר אסור נאר איז הרשות
 . .ומקשר זאת לשמו 'יצחק' ולכך שתבע שמחה ללא הגבלות – וא"כ הדברים
משולבים יפה.1
 .1כמו הביטוי על 'בתים בדוגמת בית המקדש' ,עמידת המשיח על גג בית המקדש עתה וגגות לא
נתקדשו )הערה  38בקונטרסנו – 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
בש"פ וירא ח"י מרחשון תשנ"ב )יומיים לפני הופעת קונטרסנו( הזכיר הרבי כמה נקודות מהקונטרס
ובמיוחד את המבואר בס"ה על מציאות המשיח שבכל דור )ראה 'שיחות קודש תשנ"ב' – בלתי מוגה(.
 .2ועיין 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 –  770ועד 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
בס"ה( מכך שזה ביתו של נשיא הדור ש'כיון דנשיא הוא שכיחי רבים גבי' )הערה (49
ו"רואים במוחש שניתווסף ביתר שאת וביתר עוז במספר בנ"י שבאים ל'בית רבינו'"!.25...
וממעשה ל'מחשבה ודיבור'' :ישנם הטוענים' למה לי לעסוק עתה בדיבור ולימוד
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 – "עם כל הפירושים שב"ממש" ,ולכל לראש מיד ממש כפשוטו ,ממש ממש
26
ממש!!"
 (25גם בעצם העובדה שזהו ביתו של נשיא הדור והוא הנשמה הכללית ממילא קיימת השראת
השכינה באופן כללי ,אלא שמ"מ כדי שיראו זאת 'בפשטות' זהו על ידי שבאים בפועל וכמבואר בהערה
 .49ויל"ע.
 (26סיום שיחת ש"פ משפטים תשנ"ב.

פרפראות בית רבינו
קטר הרכבת
הדימוי בין בית רבינו לקרון הרכבת המוזכר בהערה  *85אומר :דרשני .ולכן כדאי
לעיין וללמוד את שיחת ש"פ בראשית תשי"א )בתרגום ללה"ק – ב'תורת מנחם-
התוועדויות'( בה ממשיל הרבי את עבודת היהודי בעולם לנסיעה ברכבת עם קרונות
– הנוסעת לקבל פני משיח צדקנו .המטרה להתקדם כל הזמן ובמהירות רבה אל
היעד – עצמות ומהות א"ס ב"ה ,מפעם לפעם יש תחנות שניתן להצטרף ויש גם
כמה סוגי קרונות ,קרון של שמחה ,של תשובה ולפחות על אחד מהם יש לקפוץ
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
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מהדורות הקונטרס
הציטוט הנודע בדבר "הדרך הישרה לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל
ממש בלימוד התורה בעניני משיח וגאולה ובפרט במאמרים ולקוטי שיחות של נשיא
דורנו" – בא לידי ביטוי גם ובמיוחד בקונטרסנו הנלמד בחיות מיוחדת שוב ושוב והדבר
משתקף ומתבטא במהדורות השונות בהם הוא נדפס.
בהתחשב עם המקום של כבוד שתופס ציון 'מהדורות' בספרי קה"ת ,27נציין כאן
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
אחר כך בתוך הספר 'שערי גאולה – ימות המשיח'
בתור 'הוספה'.
« המהדורה הרביעית יצאה לאור בפורמט
מיוחד במינו על ידי 'חומת אנ"ש' במבצע התרמה
לבניית .770
« "מהדורה" ייחודית מחמשת הסעיפים
הראשונים ,ערוכים בצורה שונה בידי הרה"ת ר' דוד
שי' פלדמן – נדפסה בתוך הספר 'תורת מנחם –
תפארת לוי יצחק' 28כרך ג' .בספר זה נלקטו ביאורי
שער הקונטרס המתורגם לצרפתית כ"ק אדמו"ר שליט"א לתורת אביו לספר ויקרא.
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
בהערה  16בקונטרסנו( ,אלא ששם מביא את גירסת הערוך )הערה  15בקונטרסנו( שזו

 (27אך כמובן יש לזכור כי "עיקר תכליתו של הספר שילמדו ויחזרו בו "..ולא להשקיע את כח
החכמה כדי לדעת את זמן הדפסת הספר ושאר פרטים כיוצא בזה) ...כ"א מנ"א תשד"מ – התוועדויות עמ'
.(2442-3
 (28לחביבות הספר – הנה תיאור ממסירת הכרך השני שלו בחלוקת הלעקח ד' תשרי תשנ"ב:
"הרבי עיין קצת בספר ואח"כ אמר שעל ספר צריך לשלם ,ופשפש בכיסיו וחיפש ..ואמר בבת-צחוק
"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(.
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מחלוקת דרב ושמואל .29ועל כך
ערך המו"ל את סימן קמא בספר
מתוך קונטרסנו .כאשר הפתיחה
מתמקדת בקשר של 'רב' ל'בי
כנישתא דהוצל' ו'שף ויתיב
בנהרדעא' ו'בית רבינו שבבבל',
כך גם חלק מההערות הנוגעות
לענין שולבו בפנים ועוד שינויים
]ועל כגון דא נאמר ב'פתח דבר'
של המו"ל לכרך הראשון של
הספר כי גם השיחות שהוגהו
ע"י רבינו עברו "שינויים קלים
בהתאם למתכונתו של הספר"[.
קצרות
נקודות
«
מהקונטרס נדפסו בסימן ע'
ב'בשורת הגאולה' ומשם יצאו
לאור בחוברת צבעונית על ידי
'מכון לוי יצחק סניף צפת' )ראה
צילום(.
« צרפת בייעודי הגאולה
מקיימת את ה'פרצת' ) (770בכך
שנדפסים שם ספרי חסידות
)שיחות ש"פ וישלח-וישב
תשנ"ב( .ואכן גם קונטרסנו יצא
לאור בתרגום מלא לצרפתית על
ידי מרכז חב"ד לדוברי צרפתית
באה"ק .המתרגם :הרה"ת דוד
שי' לסלבוים )ראה צילום(.
« המהדורה האחרונה,
החביבה והנפלאה ,יצאה-לאור
על-ידי מכון 'מלכות שבתפארת'.
שבמפתחות
 (29ופליאה
שנערכו לתורת רלוי"צ )עמ'  (100נכתב
על-כך "וגירסת הרהמ"ח צ"ע.

פרפראות בית רבינו
מקדש ומשיח – ממש
ידוע ביטוייו של הרבי כי 'חסידישער הוא
להביא מקור' לדברי הרב )ראה במדור ַ'א ווארט
פון רבי'ן' שבגליון 'התמים'( .ואכן חסידים
במרוצת השנים ניסו לציין עוד מראי מקום
מהספרות לנושא קונטרסנו:
למעשה הרעיון ש'מקום הצדיק הוא
מקום המקדש' נמצא בצורות שונות ובהיבטים
מגוונים בספרות רחבה .כבר בספורנו נמצא כי
"אמר )ויקרא כו ,יב( " . .אתהלך בתוככם" כי
לא אל מקום אחד ירד שפע הכבוד כמו שהיה
במשכן ובמקדש  . .אבל אתהלך בתוככם . .
בכל מקום שיהיו שם צדיקי הדור הוא קדוש
משכני עליון שבו תשלם כוונתי" .כך גם מופיע
ב'נשמת אדם' "כי הצדיקים ע"י מעשיהם
בונים מקדש ,כי מקדשים גופם ונעשה גופן
בית המקדש שהשכינה דר בקרבם קדוש"
)עיין במה שליקט ראש ישיבת חב"ד ב"ב הרב
ח"י שי' אייזנבך בכפ"ח ט' כסלו תש"נ במדור
'שואל ומשיב'( ויש שציינו למהרש"א בכורות
ח ,ב בויכוח ר' יהושע בן קרחא אודות 'בנה לנו
בית באוירא' שמבאר כי בכל מקום שהצדיקים
נמצאים בחוץ לארץ שם שוכן הקב"ה עיי"ש.1
המעמיקים ירוו נחת בנלקט בספר 'על
הצדיקים' ובו ביאורים מבוססים כיצד השראת
והשכנת השכינה במקדש ובגוף הצדיק היינו הך
ממש .2ולא רק גוף הצדיק שווה למקדש אלא
גם בית מדרשו – וכפי שתיאר החת"ס את בית
מדרש רבו ,רבי נתן אדלר בו התקיים 'עומדים
צפופים ומשתחווים לרווחים' כבביהמ"ק ועוד.
כל מראי מקומות אלו אכן מלמדים כי
הרעיון הכללי של קונטרסנו אינו חדש אלא
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מלכות שבתפארת
עבודותיו הראשונות של רבינו מאז זכינו לאורו היו
תמיד ב'ציונים מראי מקומות והערות' – למאמריו של
הנשיא השישי ,לשו"ת הצ"צ ורבים אחרים .וכך הפכו
המ"מ לביטוי מזהה לתורת רבינו .בהזדמנויות שונות נוהג
להתבטא כי המראי מקומות נועדו כדי שיעיינו במקורות
ותיתווסף הבנה בתוכן המדובר בפנים ,שאם לא כן 'למה
להשקיע מאמץ בציונם' )התבטאות בפני המזכיר הרה"ת
ר' לייב שי' גרונר ועיין גם במבוא לספר 'השליחות לאה"ק
– אגרת מלך'( .ואכן מסוף שנות הלמדי"ם הופיעו מלאכות
מגוונות בהם באו פיענוחים להערות המופיעות בלקוטי
שיחות ובמאמרים מוגהים ,ואף ספרים מיוחדים הוקדשו
לכך.30

קונטרס 'בית רבינו שבבבל'
בהוצאה מיוחדת ע"י "מכון
לוי יצחק" )סניף צפת(

אך מסיום שנות הממ"ים – כנראה עקב ריבוי
השיחות והקונטרסים המוגהים שיצאו בתדירות
– הפסיקה הופעתם וחסרונם הורגש מאד .מכון
'מלכות שבתפארת' פעל 'חידוש הנושנות' והוציא
לאור את קונטרסנו ביחד עם פיענוח מראי המקום
ועוד תוספות חשובות והכל 'בקלף ובדיו נאים'.
אם נרצה דוגמאות לחיוניות לימוד קונטרסנו
עם פיענוחי ההערות ,נציין באקראי ובקצרצרה כמה
הערות 'פשוטות' :הערות  51ו 52-על הביטויים
"שממנו אורה יוצאה לכל העולם" ו"תלפיות – תל
שכל פיות פונים בו" – לכאורה ציונים שיגרתיים
לחלוטין ,אלא שהמעיין במקור יגלה חדשות :אורה
יוצאת הן במובן ש'הוראה' יוצאת לעולם – וזה הרי
שער קונטרס 'בית רבינו שבבבל'
מהדורת מכון 'מלכות שבתפארת' מבואר בסעיף א' דקונטרסנו ,הן 'אור' במובן של
חיות וזה הלא מבואר בסעיף ה' .ו'כל פיות פונים'
עם פיענוחים ומראי מקומות
המשמעות לא רק פיזית אלא :מכוונים לבם אליו!
הערה  45העיון במקור מוסיף הבנה יסודית בפשט הענין של 'בתוך כל אחד ואחד' )ועיי"ש
אודות הורדת השכינה על ידי השביעי!(.
 (30כפי שצויין בהערה  53במבוא 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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לימוד הלקוטי שיחות
שבהערה  54יכול לתת הארה
חדשה ביסודיות שמעניק
קונטרסנו דווקא לעמוד ה'תורה'
שבמקדש – לשכת הגזית,
ולכאורה ישנם נקודות נוספות
בו? ולאור הלקו"ש שם מובן
היות וראשית הכח של משיח
הוא מתורת משה 'הוגה בתורה'
)ודו"ק כי קיצרתי( .והמעיין
בפיענוח לשוה"ג של הערה
 104שיחת הושע"ר תשמ"ט –
יקבל אחת ולתמיד רושם נכון
בכל הקשור לנשגבות ונפלאות
של 'בית הכנסת של הרבי'' :אין
להתערב בענין זה – כל מה
שיכולים להוסיף – יעשה 'בעל
הבנין' ,הרבי נשיא דורנו!!!"
)וחובה לשמוע בקלטת(.31
ביצירה הנ"ל באו כמה
הוספות נחוצות :צילום הסוגיא
עם רש"י ומהרש"א ,מכתב כ"ק
אדמו"ר שליט"א 'בענין מעלת
בית רבינו' וכך גם תוכן וסיכום
הקונטרס.
המכתב הנדפס כ'הוספה'
הוא מכ"ח תשרי תש"ח )אג"ק
ח"ב ע' רנד ואילך( – בו מעיר
הרבי שליט"א לאחד החסידים
על כך שלא הגיע לחגים לכ"ק
 (31וראה מה שכתב בנידון א.
אברהם במאמרו "מעלין בקודש :מבית
המקדש לבית רבינו" – נדפס להלן ע'
 58והלאה.
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מצוי מאז ומתמיד ,ברם הדברים לא מגיעים
ל'ממשיות' שקונטרסנו נותן בדברים .רק לאחר
העיון בו מוארים כל אותם ציטטות וחלקיקי
רעיונות באור ברור וחד :כל 'מקדש מעט'
הגדרתו :חלק עצמי מהמקדש הכללי ,וכאשר
מדובר ב'מקדש מעט' של נשיא הדור הרי הוא
'תמורת המקדש אשר בירושלים' אשר 'נסע
מקדש וישב שם'.
וכשם שהוא בנוגע למקדש שבגלות ,כך
הוא בהקשר למשיח היושב ומצפה בגלות.
כיום כבר ברור כי הנושא 'משיח שבכל דור'
לא רק שהיה קיים בכל דור ,אלא אף דובר עליו
באותם הדורות וכפי שלוקטו הדברים ב'משיח
שבכל דור' )להרה"ת רי"ד שי' קלויזנר( .3אלא
שקונטרסנו מגיש את הדברים בנוסח של
'אי אפשר בלאו הכי' ,עפ"י סברא )"מסתבר
לומר"( ,אשר המשיח הנמצא בכל דור הוא הוא
הנשיא שבאותו הדור ,ומבאר את הענין לאור
החסידות אשר בכל יהודי יש ניצוץ משיח והיות
והנשיא כולל את כל היהודים ,כל הניצוצות –
"לכן הוא המשיח שבדור" )הערה .(53
ויצויין :ניצני הדברים מצויים כבר בהערה
 43בקונטרס 'ענינה של תורת החסידות' ושם
מקשר בין נשמת היחידה הכללית של המשיח
למובא בשערי תשובה לאדמו"ר האמצעי כי
'ראשי אלפי ישראל שבכל דור' הם בחינת
יחידה הכללית של כלל ישראל .באותיות חדות
וברורות נאמרו הדברים ב'שמח"ת תשמ"ו',
שיחה שהוגהה 4ובה מצויים הביטויים – "נשיא
הדור ,כ"ק מו"ח אדמו"ר הנו ה"משיח שבדור"
" . .משיח כפשוטו  . .הנשיא הוא בחי' יחידה
הכללית – משיח – של דור זה ,ובדורנו ה"ז
נשיא דורנו ". .ואף שם מבסס זאת על אותו
'שערי תשובה' לאדמו"ר האמצעי.
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לכאורה היינו הך עם הנאמר בקונטרסנו ,אולם כאן סגנון הדברים שונה :לכל
לראש הרבי לא מציין את ה'שערי תשובה' האמור )והדבר אומר דרשני( והדברים
מנוסחים בצורה כזו שמחייבת עפ"י ההיגיון לומר כי הנשיא ש'הוא הכל' הרי ממילא
הוא גם משיח מצד שבכל יהודי יש ניצוץ משיח והנשיא כולל את כל הניצוצות
האמורים )ועדיין יש לעיין(.
 .1ת"ח להרה"ת אורי שי' ליפש על המ"מ.
 .2ועיין מש"כ א .אברהם במאמריו ב'בית משיח' ]חלקו נדפס לקמן ,ע'  58והלאה[ ,ויומתק כי כל
הנושא של התלבשות בגוף הצדיק נלמד ונשאב ממאמר הזוהר 'מאן פני האדון דא רשב"י' והרי 'פני
האדון' נאמר לגבי )העליה לרגל ל(בית המקדש .זאת ועוד :הערתו המפורסמת של הרבי בלקו"ש ח"ב
'ראיתי בעלי נגלה מקשין ..אבל מפורש כעין זה גם בנגלה דאורייתא והוא בירושלמי' והרי שם בירושלמי
מפרש זאת לגבי מקדש מעט )'והוי' בהיכל קדשו דא ר' יצחק בר' לעזר בכינשתא מדרשא דקיסרין'(!
ושוב הקשר ההדוק בין בית המקדש-מקדש מעט-גוף הצדיק.
ולכל הנ"ל יש להעיר לשיחת ש"פ האזינו תש"נ )'התוועדויות' עמ'  (88אודות 'ביתו של כ"ק
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".
 .3ועד"ז בתוככי חסידות חב"ד .נציין כאן להתבטאות לא כ"כ מפורסמת מהמשפיע עובד ה' וכו'
הר"נ ע"ה נעמינוב" :אמר פעם בהתוועדות לר' צבי ראיאק :הרי אסור לישבע ,אבל אם לא ,הי' מוציא
ספר תורה מארון הקודש ונשבע כי אדמו"ר )הריי"צ( הוא משיח"') .ביאורי הרנ"נ לתניא' עמ' קמז(.
ולהערה  92בקונטרסנו – בענין 'בית משיח' – כבר העירו )'הערות וביאורים אהלי תורה' ש"פ חיי
שרה תשנ"ב( לספר השיחות תרצ"ו עמ' " :1חסידים היו קוראים ..מקום ישיבת רבינו בקביעות ..היכל
המשיח".
 .4נדפסה בלקו"ש חכ"ט בהוספות .חובה לשלבה בין שאר השיעורים בעניני גאולה ומשיח! מעניין
לעקוב אחר ה'היסטוריה' של השיחה :כאמור היא נאמרה בשמחת תורה תשמ"ו – מרגלא בפומיה
דר' משה סלונים ע"ה כי זו היתה 'משנה אחרונה' לאחר שבת בראשית תשמ"ה! – ...ולקראת כינוס
השלוחים העולמי שהתקיים בש"פ חיי שרה תשמ"ו הוציאה הרבי מוגהת! הרבי התייחס באותה שבת
להופעתה של השיחה המוגהת במילים הבאות" :בשבת זו מתחיל "כנס השלוחים" ובקשר לזה הוציאו
לאור את השיחה אודות תפקידו של השליח  ..על השליח "להכניס" לעבודתו ולנצל את עשר כחותיו
 ..ועי"ז יגלה את "יחידה הכללית" ,משיח" וממשיך לקשר את תוכן אותה שיחה לפרשת השבוע של
השבת! )נדפס בהוספות ללקו"ש חכ"ה( .ב' השיחות נדפסו בלה"ק ב'ספר השליחות' )עמ' .(386-963

אדמו"ר הריי"צ ומביא את הלקו"ת בפרשת ברכה בענין ההשתחוייה הפנימית שהיתה
במקדש והארה ממנה במקדש מעט ומוסיף שזה בפרט כאשר באים בשלושת הרגלים לרבי
עיי"ש .אכן באופן כללי המכתב שייך לנידו"ד ,אך אינו מוביל ישירות לקונטרסנו .ולכן
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(:
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"לצערי השנה לא הגעתם ..אחת ממעלות הכהנים ועבודתם הקיימות גם לאחר
חורבן בית המקדש היא נשיאות כפים בשעת התפילה ,ואכן בתי כנסיות קרויים מקדש
מעט .העליה לרגל לביהמ"ק פעלה על יהודי  ..שהיה משתחוה גם עם הנשמה שלו.
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(.
כן ברצוני להעיר בנוגע ל'סיכום' שנערך לקונטרסנו ,אך היות ואין זו הבימה
המיועדת לכך נעשה זאת בנקודתיות בהערה.32
אין ספק כי במהדורות הרבות של הקונטרס ,כמו גם בעיון המתמשך בו מתממש
פארשרייבן ,דערנאך
הצד החיובי של זעקת כ"ח ניסן תנש"א" :וועט מען דאס נאך ַאמאל ַ
פארשריבן גיווארן "..אולם:
האלטן און גידענק'ן וואס האט ַ
וועט זיין מתמידים וואס וועלן ַ
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 ממש*!"...33
)התמים ,חשון-כסלו ה'תשס"ב(

 (32אות ב' סעיף  :2משתמע שהסיבה שבית רבינו הוא מקום קבוע שממנו יוצאת הוראה נובע
מחמת שבו יש השראת כללות השכינה .והבינו כך מסגנון הערה  22ובכלל 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
תורה לתלמידים ומשם יוצאת הוראה לכל אנשי העיר ולכן שם שורה השכינה ב( מצד היותו ]לא רק
בית כנסת ובית מדרש אלא[ בית רבינו נשיא הדור וההמשך כמו שכתבו שם] .וכפי שאכן כתבו העורכים
בהתחלת 'תוכן השיחה' )עמ'  .[(28גם באות ג' סעיף  3יש להעיר :משמע שהעובדה שנשיא דורנו הוא
המשיח שבדור היא מעלה נוספת של בית רבינו בגאולה .ויש לתקן :העובדה שנשיא הדור הוא 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.
 (33ש"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.
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חודש לאחר שהניח את אבן הפינה להרחבת  770זועק כ"ק אד"ש" :את בית
הכנסת של הרבי אינך צריך להגדיל ,הוא מספיק גדול" ...מדוע במשפט הידוע
נלחם הרבי גם על מקומם של הספרים  -ב 770-דווקא?! מעלין בקודש:
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

ידוע ומפורסם אשר עם היות שעיקר ה"דידן נצח" במשפט ועיקר קביעת היום-
טוב של ה' טבת היה קשור עם הספרים " -היום בו דידן נצח באופן גלוי לעיני כל העמים
)בבית המשפט הפדרלי( בנוגע לספרי וכתבי רבותינו נשיאנו שבספריית ליובאוויטש"
"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
תשמ"ה( היה הקטרוג של הצד שכנגד ומול זה  -מלחמתו הגדולה של נשיא הדור עד
לנצחון בבית המשפט גם בנוגע לבעלות על הבניין של  770שאף כאן הייתה טענה כאילו
ח"ו מדובר בעניין פרטי וכפי שהרבי האריך בשלילתו מכל וכל של רעיון משונה זה כאילו
המקום העיקרי בדירת נשיא הדור הוא מקום האכילה וכו' ולא מקום התפילה והלימוד
)והיה צורך לדון על הדבר גם בבית-המשפט( לכן ציוה הרבי לכתוב על חזית הבנין של
" 770בית אגודת חסידי חב"ד אהל יוסף יצחק ליובאוויטש".
ואף ההוראה על בניית  770בכפר-חב"ד כתבנית  770שבבבל באה בעקבות כך
]וגם בשיחות על נושא הספרים הדגיש הרבי לא רק את שלילת הטענה של בעלות
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![.
ובסופו של דבר " -דידן נצח" אשר מדובר בבניין של נשיא הדור ש"הוא בחיים"'
וככל ענייני הרבי "שייכים לחסידים" כמקום של תורה ותפילה והפצת המעיינות לכל
העולם כולו ]ואולי יש לומר הטעם לכך שעיקר היום-טוב נקבע על עניין הספרים
'בפשטות' משום שבעניין זה היה לא רק ערעור וקטרוג ב'כח' אלא גם ב'פועל' נלקחו
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
 770כ"בית רבינו" שמשם יוצאת אורה לכל העולם[.
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וראוי לתת את הדעת על נקודה חשובה בעניין זה:
בנוגע לספרים מובן מאליו ובפשטות שחומר העניין לא היה רק בטענה השקרית
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-
מעקרת
טעם שנטילת הספרים ואוצרות הרוח של תנועת חב"ד
עושה
הרבי
מכל תוכן את המושג של תנועה שחרטה על דגלה את הפצת
גדול
"שטורעם"
המעיינות וכו' וממילא זהו גם ערעור על כל המשך ההנהגה
והנשיאות של רבותינו נשיאנו ומכאן  -כאשר "דידן נצח"' היה מהרחבת  ,770עד
בזה גם אישור וחיזוק שה"כסא שלם" כסאו של הרבי מלך להנחת אבן הפינה
ובעצמו
המשיח ,שסר כל קטרוג על הנהגתו כקנה השביעי דהמנורה בכבודו
הדבר
כממלא מקומם של רבותינו נשיאנו ונשיא הדור השביעי דור וכשמגיע
הגאולה.
לפועל  -מקפיד
]ולכן דווקא לאחר ה"דידן נצח" החל מהשבת הראשונה
לאחר מכן ש"פ ויגש החל השטורעם הגדול בנוגע לענין של
"עמדו הכן כולכם" לקראת הגאולה – משום שדווקא לאחר
שהוברר שה"כסא שלם"' ו"הוא הוא הנשיא והראש" היה
יכול להיות המשך העניין של הגאולה ע"י נשיא הדור .כמו
כן מובן מהנ"ל בפשטות מדוע בתקופת המשפט היו ביטויים
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[.

שחס וחלילה לא
ישנו מאומה מהבנין
של  770שהוא
גדול"...
"מספיק

עשר גלויות גלתה ליובאוויטש
אולם ,בנוגע לערעור על  770הרי 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
)היל"ת( היה לגזירה זו ביטוי מעשי  -היכן כאן העדר השלימות בנשיאות חב"ד? הרי
"עשר גלויות גלתה ליובאוויטש" ,חלקם בגלל קטרוגים והעלמות והסתרים שונים
ומשונים ועל אפם ועל חמתם של כל השונאים הקימו מחדש את ממלכתם במקומות
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
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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[.

בערי הבירה של
ממלכת ליובאוויטש
בדורות הקודמים,
הגם שבהם הייתה
"בחירה" כמקום של
הפצת-המעיינות ,
לא סתר הדבר לכך
משם
שיעתיקו
בשלב מאוחר יותר

עם כל זאת ,ולמרות שאין העניין מובן בשכלנו כלל,
הנה על כך ניטשה המערכה כולה וה"דידן נצח" :אשר הפצת
המעיינות ע"י נשיא הדור תהיה קשורה לא רק במקום גשמי
סתם ,אלא במקום שבו בחר למשכנו ,בית-רבינו שבבבל –
 ,770שמשם 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",
וממילא מעלת הנסיעה ל"בית רבינו" ,ובמיוחד בתקופה זו
כאשר מצד ההעלם והסתר לא זוכים לראות את מלכנו בעיני
בשר ,ואעפ"כ ,ממשיכים להדגיש את מעלת מקום זה מתוך
ידיעה "אז ער איז דא" ]=שהינו נמצא כאן[ ככלי והכנה
להתגלותו במקום זה תחילה ,כמבואר בארוכה בקונטרס "בית
רבינו שבבבל".

אם כן ,במלחמתו ובנצחונו של הרבי בנוגע לבעלות על בנין  770הודגשה 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  ,770כפי
שבא לידי ביטוי בשיחותיו הק' של הרבי:
כידוע ,בשלהי שנת תשמ"ח ,בקשר עם הכרזת הרבי שליט"א על "שנת הבניין",
הורה הרבי להרחיב גם את בית-הכנסת ובית-המדרש בליובאוויטש שבליובאוויטש,
 .770בי"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
באריכות על כך שהתוכניות שהוכנו להרחבה זו אינן תואמות את כוונתו .הרבי ציין כי
אין טעם בבניית בניין משרדים רב-קומות שלא ניתן להשתמש בו בשבת ויום-טוב ואף
כללות הגישה להתמקד אך ורק בבניית המרכז של  - 770אינה נכונה ,משום שההכרזה
על "שנת הבניין" כוונה בעיקרה לבניית בתים בהם יגורו "לעבעדיקע אידן" ,עם חדרי
אכילה ושינה וחדרי משחקים לילדים ,ולכן יש להתמקד על בניית בתים בשכונה שמסביב
ל.770-
 -עד כאן הכל מובן.
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בית הכנסת מספיק גדול...
אך בסיום העניין הוסיף הרבי קטע שבהשקפה ראשונה נראה תמוה ביותר:
"את בית הכנסת של הרבי  -אינך צריך "להגדיל" ,הוא מספיק גדול ...כמה שרק
תגדיל אותו ,ישאר לא יותר גדול כמו עד עתה ,גדלותו )עד עתה( אינה ע"י הוספה,
ואדרבה ,הלואי שההוספה לא תעשה שינוי בגדלותו של ביהכנ"ס וביהמ"ד כמו שהיא
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
משפט
לזמן( ועד  -מרגע לרגע )ניתוסף בו יותר ,בגובה ,ברוחב בתקופת
התבטא
ובאורך ,ואין להתערב בענין זה ,להוסיף או לשנות כו' ,אלא ,הספרים
צריך לסמוך שכל מה שיכולים להוסיף בגובה ברוחב ובאורך ,הרבי" :הנני יושב
יעשה זאת "בעל הבנין ,הרבי נשיא דורנו!!".
בהתוועדות וברצוני
]ובהמשך אומר הרבי ,שבאם "אינו רואה זאת בעיני
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"
היא להכותם עד שיחדלו מ"סוסיותם" או עד שידעו שהינם
סוסים .ומסיים ש"הנמשל מובן באופן הכי פשוט".[...

להכין את הביאור
ברש"י עליו אתעכב,
נופלת לי מחשבה
ומבלבלת אותי  -מה
יהיה עם הבנין!"...

ממש "פצצה":
הרבי עושה "שטורעם" גדול מהרחבת  ,770עד להנחת אבן הפינה בכבודו ובעצמו
)בעקבות "אתערותא דלתתא" ,לבקשת היהודי שתרם כסף לבניה( .וכשמגיע הדבר
לפועל  -מקפיד שחס-וחלילה לא ישנו מאומה מהבניין של  ,770שהוא "מספיק גדול",
וכאילו אומר :ישנה קדושה לא רק במקום של  770אלא גם בצורת הבית!
]וכפי שהיה בפועל ,שהרבי הטיל הגבלות חמורות על אופי ההרחבה ,לא רק לגבי
הבניין של  770עצמו בו אסר לחלוטין כל שינוי אפילו חיצוני ,אלא גם בנוגע ל"זאל
הגדול" הגביל באורח משמעותי את דמיון הארכיטקט ,ונתן הוראות מפורטות כיצד ואיך
יש להרחיב ,מה לא לשנות )גובה הרצפה הנוכחי ,שלא תופסק התפילה במקום אפילו
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
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מלך בדורנו זה  770 -יש מקום ,לכאורה )וכפי שהעירו לנכון כמה מאנ"ש( להביא השוואה
ודמיון מההבדל שבין המשכן שנדד ממקום למקום ,ובין בית-המקדש בירושלים שהיה
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
גם בזמן של שילה נאסרו הבמות וההקרבה במקום אחר
)משום ש"נקרא שילה בית"( ,ושניהם נקראו בפסוק "המקום
המקדש
בבית
אשר יבחר ה'"' כלומר שהקב"ה בחר במקום זה .עם זאת ,לא
קורבנות,
יקריבו
היה המשכן בשילה נצחי ,ומשם עבר לירושלים שהיא דווקא
ומשם ירוצו – "ומשה
"בית העולמים".

עמהם"
ואהרן
– לתפוס מקום
של
להתוועדות
הרבי .כלומר ,המעלה
של בית רבינו ,לא
שייך בה שינוי

ובהסבר הדבר ,מוצאים דבר פלא בתורתו של הרבי
משיח צדקנו:

כל מי שיידרש להסביר את ההבדל בין שני סוגי הבחירה
הללו ,בוודאי יענה בפשטות – כפי שההגיון הישר אומר:
בשילה הייתה אמנם הבחירה בבניין ,הקב"ה בחר שיהיה שם
בית קבוע מאבנים ,אך לא הייתה זו בחירה במקום המסויים
בשילה .ואילו בירושלים ,בנוסף לכך שהיה זה בית קבוע,
הייתה הבחירה גם במקום ובשטח ש"קידשה לשעתה ולעתיד
לבוא" ,ולכן אין הקדושה זזה משם והיא שורה באופן נצחי ותמידי.

בא הרבי ובביאורו הופך את הקערה על פיה )ראה השיחה בעניין זה ב"חידושים
וביאורים בהלכות בית הבחירה" סימן ג'(:
הבחירה בשילה  -נבעה מטעם ושיקול :כדי שלא יקטירו לה' בכל מקום יש
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
להביא קורבנות .או בסגנון אחר :הבחירה בשילה הייתה כדי לספק לבני ישראל מקום
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.
מדברים אלה ניתן להיווכח באופן ברור ,כי דווקא הבחירה הנצחית ,התמידית,
מחייבת לא רק קדושה ונצחיות במיקום אלא גם בעצם המבנה וצורתו.
ולכן ,בערי הבירה של ממלכת ליובאוויטש בדורות הקודמים ,עם היות שגם בהם
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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(.
לעומת זאת ,הבחירה ב 770-היא בחירה עצמית ,ללא טעם וסיבה .אין זה מקום
שנבחר רק כדי שיהיה לחסידים להיכן לבוא ,אלא יתירה מזו  -זהו מקום שנבחר בשביל
"רבינו" לעצמו ,כביכול ,המקום המיוחד בו הוא יתגלה.
ולכן זוהי בחירה נצחית וקבועה" ,בית עולמים" ,המתבטאת גם ב"צורת הבית"'
ב"גובה אורך ורוחב" של מבנה  770כולו ,כולל בית-הכנסת
ובית-המדרש של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א למעלה
לא צריך להיות
מיובל שנים.
]וכפי שהתבטא הרבי בתקופת משפט הספרים" :הנני
יושב בהתוועדות וברצוני להכין את הביאור ברש"י עליו
אתעכב ,נופלת לי מחשבה ומבלבלת אותי  -מה יהיה עם
הבנין!".[...
ולהעיר ,שגם עניין זה  -חשיבות ומעלת המבנה של 770
 -מתבטא באורח מופלא במאמרי הרבי לה' טבת:

"בעל-מדקדק"
גדול ,כדי לראות
את הביטוי הקיצוני
הפסוק
שנוקט
ה"מקדש
לגבי
מעט" "בית רבינו",
דבר שלא מצינו
כמותו אפילו בבית
המקדש שבירושלים

בכמה ממאמרים אלה )ראה קונטרס ה' טבת ה'תשנ"ב(
מבאר הרבי ,מיוסד על הביאור בתורה-אור ,את ההבדל שבין
המשכן למקדש .שבמשכן הייתה רק הרצפה מדומם ,אך
הקירות היו ממין הצומח ,והתקרה  -ממין החי .זאת משום
שהמשכן היה דירת עראי של הקב"ה ,ולכן היה המבנה מקביל
לסדר ההשתלשלות .ואילו בבית המקדש אפילו התקרה הייתה מאבן )דומם( ,להיותו
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
אליו  -הבחירה הנצחית בבניין של  ,770במקומו ובצורתו גם יחד ,ועד  -שמתבטא גם
במספר הבית )!( ,כמבואר בארוכה בקונטרס בית רבינו שבבבל.

תהא 'מעלה' נמשכת...
יבוא הטוען ויטען" :עם כל הכבוד" להרגשים חסידיים ממין זה ,הרי אנו מאמינים
שתיכף ומיד מגיע משיח ויתגלה תחילה בבית-רבינו-שבבבל ,אך משם יסעו "לארץ-
הקודש ולעיר-הקודש ולהר-הקודש ולבית-המקדש ולקודש-הקדשים"' לירושלים
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כפשוטה ,ואם כן כיצד ניתן לדבר על נצחיות הקדושה ב 770-כבירושלים ,מצד בחירה
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
שאת וביתר עוז( "כשהן עתידין להגאל"' שאז )כהמשך הסוגיא( "עתידין בתי כנסיות
ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל"  . .נמצא עתה
ענין נעלה ונשגב זה ,בגלות  . .בית הכנסת הרי הוא מקום המקדש גופי' דלעתיד".
עד כאן לשונו.

התגלה דווקא ב"בית
רבינו" ,ודווקא ע"י
"רבינו" מיד בתחילת
ויימשך
נשיאותו
ביתר שאת וביתר
עוז דווקא ב"בית
רבינו" שיגלה לכל
העולם "את מוריך"

]ובהמשך הסעיף מבאר במה תתבטא המשך מעלתו
ביחס לשאר בתי-הכנסת שיקבעו בירושלים – אשר "בית
רבינו" יהיה המחובר ממש לבית-המקדש' ועל ידו ובאמצעותו
יהיו מחוברים )ומובן שהמדובר על "מחוברים" לא רק במובן
הפיזי אלא גם ובעיקר בנוגע לקבלת ההשפעות הרוחניות
וכו'( כל שאר בתי-הכנסת שיעברו לירושלים[.
הרי נתפרש לך ,שהמעלה של בית זה כ"בית רבינו"
תימשך ,ואדרבה  -ביתר שאת וביתר עוז גם בזמן הגאולה
כאשר בית-המקדש יהיה על מכונו!

 חידוש עצום ,גם משום היותו סותר לכאורה את המבואר שם לפני כן:הניחא לומר שמשיח יתגלה תחילה ב"בית רבינו" ומשם ייסעו לירושלים .ברם,
בתחילת העניין שם מבואר שמעלתו של "בית רבינו" בזמן הגלות נובעת מכך ש"שף
ויתיב" "נסע מקדש וישב שם" ]שהכוונה בפשטות היא לעניין הרוחני-הפנימי שבזה :כל
הגילויים האלוקיים לכללות הדור אינם באים כעת מירושלים )למרות קדושתה הנצחית
כעת( אלא מ"בית רבינו"[ ,ומכך ניתן להסיק לכאורה ,שבזמן הגאולה יתקיים "שף
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:
בבית-המקדש יקריבו קורבנות ,ומשם ירוצו " -ומשה ואהרן עמהם"  -לתפוס מקום
להתוועדות של הרבי[.
כלומר :מעלתו של "בית רבינו" היא מעלה עצמית ונצחית ,שלא שייך בה שום
שינוי ,בדיוק כמו בירושלים ,ואדרבה "ביתר שאת וביתר עוז".
אלא שדבר זה גופא צריך להבין  -מדוע? איזו מעלה יש דווקא ב"בית רבינו" שלכן
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ימשיך למלאות תפקיד בפני עצמו כ"בית רבינו" בנוסף על בית-המקדש?

לא "אריינגעקוועטשט" ,אלא "ואהי"
ואולי ניתן לבאר ,שהדבר מרומז בשם הקונטרס עצמו ,כשמו המלא המופיע על
דף-השער" :ואהי להם למקדש מעט  . .זה בית רבינו שבבבל".
לא צריך להיות "בעל-מדקדק" גדול ,כדי לראות את
הביטוי הקיצוני שנוקט הפסוק לגבי ה"מקדש מעט" "בית
רבינו" ,דבר שלא מצינו כמותו אפילו בבית-המקדש
שבירושלים .עד עתה שמענו על "גילוי שכינה"" ,צמצם
שכינתו בין בדי ארון"" ,בחירה" של ה' וכיו"ב ,אך שהקב"ה
בעצמו "אהי" למקדש? שני לביטוי זה ניתן למצוא רק בשיחתו
הידועה של הרבי מאחרון-של-פסח תש"י אודות עניינו של
"רבינו"' שהוא "עצמות ומהות כפי שהעמיד עצמו בגוף".

לא צריך להיות
"בעל-מדקדק"
גדול ,כדי לראות
את הביטוי הקיצוני
הפסוק
שנוקט
ה"מקדש
לגבי
מעט" "בית רבינו",
דבר שלא מצינו
כמותו אפילו בבית
המקדש שבירושלים

עניין נעלה ונשגב זה ,התגלה דווקא ב"בית רבינו",
ודווקא ע"י "רבינו" מיד בתחילת נשיאותו )כנ"ל( ובתוספת
הבאת ראיות לעניין גם מנגלה דתורה .מעלה זו ,של עצמות
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.

]ולהעיר ,שכאשר הוכנסה רשימת שיחה זו להגהה ,הגיב הרבי" :הכניסו גם קטע
זה? הרי לא יוכלו לצאת לרחוב!" .ובכל זאת הגיה והשאיר קטע זה והוסיף את ההערה
המביאה את ההוכחה לכך מהירושלמי ,כפי שנדפס בלקוטי-שיחות חלק ב' עמוד .[115
)בית משיח ,גליונות י'-י"ז טבת תשנ"ז(
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'עד מהרה פשטה השמועה בקרב התמימים ואנ"ש כי יצא לאור קונטרס
חדש ומופלא שיש בו "גילויים חדשים ומבהילים שאוזן לא שמעה מעולם'
'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

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
עם הרבי" .כבר קודם לכן צעדנו לסדר חסידות בבניין ישיבת "חובבי תורה") ,תלמידי
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
מה חדש .אמנם זה לכאורה עוד סתם יום בחודש חשוון האפרורי ,אבל ב ,770-כמוקד
העולם ,אין אף רגע שגרתי .תמיד יש הפתעות.
בעודי נכנס פנימה ,אני מבחין בר' חיים שאול ברוק מ"וועד הנחות בלה"ק" רץ
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".
עד מהרה פשטה השמועה בקרב התמימים ואנ"ש כי יצא לאור קונטרס חדש
ומופלא שיש בו "גילויים חדשים ומבהילים שאוזן לא שמעה מעולם".
כבר באותו יום ישבו מאות אנ"ש והתמימים ב 770-ולמדו בשקיקה את הקונטרס
החדש ,מנסים למצוא את ה"קווטשים" המיוחדים .ואלה עד מהרה זהרו והאירו באור
יקרות .זכורני שהייתה תחושה נעלית ומיוחדת .התפילות עם הרבי באותו יום היו בטעם
שונה לגמרי.
בחדר האוכל של הבחורים ,הנושא היה לשיחת היום .הכל דברו בהתפעלות על
הדרגה המופלאה של  ,770כפי שהרבי האיר לנו באותו יום .אני זוכר שכשנכנסתי ל770-
באותו יום ,עצרתי רגע על מקומי וחשבתי לעצמי' :איך אפשר להכנס ל 770-כמו
שנכנסתי עד עכשיו? והרי כעת זה משהו שונה'...
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בבת אחת הרגשנו שהרבי מרומם אותנו טפחיים מעל הקרקע ומגביה אותנו
לעולמות אחרים; נותן לנו להבין את מעלתו העצומה של "בית חיינו" שמהיום מסתמא
יכונה גם "בית רבינו שבבבל" או "בית משיח".
מביני עניין ,אלו עם החושים הדקים ,עם חסיד'ישע
הרגשים ,הבינו היטב שנכנסנו לתקופה חדשה ונעלית .הרבי
פתח צינור חדש בהתקשרות ל"נשיא הדור גואלן של ישראל"
שהוא-הוא המשיח שבדור .בימים הבאים קלטו יותר ויותר
 באופן של "עצרת" קליטה פנימית  -את כל אותן שיחותשנאמרו במשך השנים בהן דיבר הרבי על מעלת בית הכנסת
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.

שהרבי
הרגשנו
אותנו
מרומם
מעל
טפחיים
הקרקע ונותן לנו
להבין את מעלתו
העצומה של "בית
שמהיום
חיינו"
מסתמא יכונה גם
"בית רבינו שבבבל"
או "בית משיח"

אם נתמצת את נקודת הקונטרס ,הרי זה דווקא באות ח' של השיחה" :ועל פי האמור
לעיל על דבר גודל העילוי ד"בית רבינו שבבבל"  -שנסע מקדש וישב שם ,והוא מקום
המקדש גופיה דלעתיד ועד שבו יתגלה מקדש העתיד ומשם יחזור לירושלים"...
מי האמין למשמע אזניו? אש של קדושה והתלהבות אחזה בתמימים שהבינו את
גודל השעה ויוקר העניין לעמוד במקום קדוש.
לב מי לא רטט לדעת את גודל המקום בו הוא עומד ...הבית שהוא הכי סמוך לבית
המקדש .אני חש שאני עומד כעת ליד נשיא הדור ,במקום הקדוש ביותר ,לכאן גלתה
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
כעת מתפילת שחרית .ההתבוננות ברבי שונה לגמרי .תחושת התעלות רוחנית גבוהה
מאד .פניו של הרבי מזהירים כזוהר הרקיע" .מה נורא המקום הזה ,אין זה כי אם בית
אלוקים וזה שער השמים" .התחושה היא שממששים את הגאולה בידיים.
ואז ,בעיצומה של ה"ריתחא דאורייתא" ,כאשר התמימים מדייקים בכל אות ותג
בשיחת הקודש שכמותה לא זכו מאז ומעולם ,נודע שעלי ההגהה של הקונטרס היו על
שולחנו הטהור של הרבי מספר חודשים ,ורק בערב יום ההולדת של אדמו"ר הרש"ב נ"ע
זכינו לגילוי הנעלה של "וירא אליו ה'".
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במשך כמה וכמה שבועות היה עיסוק אינטנסיבי סביב הקונטרס על סעיפיו
והערותיו המופלאות .כל האוירה של גאולה ומשיח ששררה בשנת תשנ"ב ,תפסה כיוון
מיוחד של התקשרות נצחית לרבי.

הקונטרס היה עוד
ביטוי לכך שהגענו
לשלב של משיח
בגילוי .הרבי מגלה
עניינים נעלים שהיו
באוצרו
כמוסים
של מלך ,וכעת
הוא מורה לפרסם
לכל העולם ,ללא
העלמות והסתרים

ואיך אפשר בלי להזכיר את ההערה המופלאה בקונטרס
)הערה " (92ולהעיר ש"בית משיח" בגימטריא "פרצת"
) ."(770מה שחסידים דיברו עד אז בחדרי חדרים מתוך חשש
של "מה יאמרו" ,הרבי כותב בבחינת "ונחתום בטבעת המלך".
דבר "בית רבינו שבבבל" מגיע לכל מקום ומקום אשר
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
משיח בגילוי ,ועד ל'משיח ודאי' .הרבי מגלה עניינים נעלים
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.
במשך השנה ,מאז הגילוי של קונטרס 'בית רבינו שבבבל' ,זכינו לשמוע מספר
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
בדעתו להתייחס לבית חיינו בצורה המיוחדת כפי שהרבי לימד אותנו?! הרי חסידים
גדולים מאתנו בדורות קודמים היו מתקשים 'לעכל' את אותם גילויים מופלאים ,ודווקא
אנחנו זוכים לשמוע ולקבל עניינים הנשגבים מבינתנו - - -
ובינתיים ,משיח עומד על גג בית המקדש ,שנמצא בחוץ לארץ ,כפי שמבואר
בשיחה ,ומשם הוא מכריז ומשמיע לישראל "ענוים הגיע זמן גאולתכם!"
הדברים שנכתבו בזמנו ב'התמים' )הערה  74בקונטרס( 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

הנקודה הליובאוויטשית
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'עלינו להישמר ולהיזהר כפל כפליים מהשכלות ופלפולים הגורמים לסטות,
חלילה ,מדרך המלך' 'לחפש את הנקודה הליובאוויטשית )ולא רק החב"דית(,
הכתובה שחור על גבי לבן בקונטרס בית רבינו שבבבל ,ולא לסטות ממנה ימין
או שמאל' פארבריינגען חסידותי רווי סיפורים ,משלים ופתגמים חסידיים,
הסובב סביב נקודה מרכזית ברורה :בית רבינו שבבבל
׀ מאת הרה"ח חיים ע"ה אשכנזי

שמועה הרווחת בין החסידים אודות ראשית ימי נשיאותו של אדמו"ר המהר"ש
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 כלאחד 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.
ההמשך ידוע :הרבי מלך המשיח שליט"א מתאר את עשר הגלויות שגלתה
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!
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אפילו כאשר אחד מעסקני חב"ד הציע לרבי לבנות מקווה בליובאוויטש  -שלל
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.

גם כאשר השליח
בבופולו ,הרב נתן
גורארי' הציע לרבי
שונות
תוכניות
מוסדות
לבניית
בעיירה ליובאוויטש
 שלל הרבי בתוקףאת כל התוכניות
לבנות
והורה
בלבד
מוזיאון

קריעה  -ולא רק של ממחטה
בעצם ,תופעה דומה היתה גם לאחר הסתלקותו
של אדמו"ר הזקן :גדולי ועצומי חסידיו של אדמו"ר הזקן
חיפשו את ה'נקודה החב"דית' ומצאו אותה אצל ר' אהרן
מסטראשעלע ואצל ר' שלמה פרייד'ס .רק חלק של חסידי
אדמו"ר הזקן המשיך להתקשר לבנו  -אדמו"ר האמצעי,
מייצג ה'נקודה הבורוכוביטשית' ) -אדמו"ר הזקן היה
מכונה בורוכוביטש על שם אביו רבי ברוך( וזו התגלתה
במלא תפארתה בימי נשיאותו של אדמו"ר האמצעי )כידוע
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.
חלקם  -לאחר שהלכו לר' אהרן  -רצו לחזור ולהתקשר לאדמו"ר האמצעי ולא קיבל
אותם.
שניים מהם ,אשר היה מנוי וגמור עמם להשאר אצל אדמו"ר האמצעי ,החליטו
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
אלו שהיו נאמנים לאדמו"ר האמצעי והמשיכו אתו אל ליובאוויטש ,זכו להמשיך את
שושלת החסידות ה'ליובאוויטשית'.

לא לזוז מן ה'נקודה'
כיצד מתבטאת ההנהגה ה'ליובאוויטשית' המתבקשת בדורנו? כשהרבי מה"מ
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אומר ,מדפיס ומפרסם שהגלות האחרונה שאליה גלתה ליובאוויטש היא  ,770אז אי
אפשר להתחכם ולהחליט על מקום חדש .זאת  -בלי להפחית ח"ו מערכו ומעלתו של
כל מקום של קודש ,כמו הכותל המערבי ,ציון הרשב"י וציוני הרביים ,או ביתו של הרבי
הרש"ב ברוסטוב.
כיום ,לאחר ג' תמוז ,אנו צריכים להישמר ולהיזהר
כפל כפליים מהשכלות ופלפולים הגורמים לסטות ,חלילה,
מדרך המלך .עלינו לחפש את הנקודה הליובאוויטשית )ולא
רק החב"דית( ,הכתובה שחור על גבי לבן בדברי אותה שיחה
ידועה )בית רבינו שבבבל( ,ולא לסטות ממנה ימין או שמאל.
כי לאור נסיון העבר אין זה הגיוני שנעשה שוב אותה טעות
שעשו חסידי חב"ד גדולים ועצומים כחסידי אדמו"ר הזקן
והצמח צדק ,שחשבו שה'נקודה' היא חב"דית ) -חכמה,
בינה ,דעת( ועל כן קרה מה שקרה  -שנעלמו מן המפה ,גם
החב"דית .אז אין צורך להתווכח פעם נוספת על אותה נקודה,
כי מבחן התוצאה מוכיח מה היא הדרך האמיתית.

אז קלטנו איך
מאירה אצל אשה
הנקודה
חסידית
הל י וב א ו ו י ט ש י ת ,
אמונה
הרווייה
בדברי
תמימה
משה רבינו שבדור,
ת"ק
ומתרחקת
פרסה מהתחכמויות
שכליות קרירות...

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
כדי לשמוע ממנו על מסירות נפשו .אך הוא רצה גם  -ובעיקר  -לשמוע מאתנו מה
התרחש אצל הרבי מה"מ בשנים שהוא היה מאחורי מסך הברזל.

בעת שסיפרו לו שאחרי הסתלקות אדמו"ר הריי"צ הייתה סברא אצל חסידים
מסויימים להתקשר ל"חתנא דבי נשיאה" הרש"ג )ר' שמריהו גורארי ע"ה( ,הגיבה מיד
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
אצל אשה חסידית הנקודה הליובאוויטשית ,הרווייה אמונה תמימה בדברי משה רבינו
שבדור ,ומתרחקת ת"ק פרסה מהתחכמויות וחישובים שכליים.
באופן מעשי עניין זה התבטא  -לדוגמא  -במוסדות החינוך שבהם התחנכו בני
החסידים .לפני עשרות שנים היו רבים מאנ"ש ,ובפרט בארץ הקודש ,אשר שלחו את
בניהם ללמוד בכל מיני ישיבות או תלמודי תורה ליטאיים .הם סברו שמספיק עבור
החינוך החסידי של הבן שיהיה לו שיעור קבוע בחסידות .חלק נכבד מהם לא המשיך בדרך
חב"ד וליובאוויטש ,למרות שאת ה'נקודה החב"דית' היה להם  -הם לא היו מקושרים
לליובאוויטש .נוהג זה נמשך עד שהרבי מה"מ פירסם את דעתו כמה וכמה פעמים
במכתבים ובהתוועדויות שמי שרוצה להתקשר אליו יעשה זאת על ידי לימוד במוסדות
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חב"ד ,וכך אומנם מקפידים אנ"ש לעשות עד היום ,גם אם זה כרוך בקשיים רבים.

ה'נקודה'  -אך ורק ב770-
'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(
על מנת לקשר גם יהודים שנמצאים שם עם הקב"ה ,אך
על אף כל זה ועם כל זה ודוקא בגלל זה ,הרי מדגיש אד"ש
מתנגד שאין לו ולא
במפורש ש'ליובאוויטש' זה .770

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?

אי אפשר להחליט ברוב קולות ודעות ש 770-יהיה
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
לחפש נקודות אור אחרות ,הרי זה כמו מי שמקרב את התורה לבריות ולא את הבריות
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
הפשוט ומובן לכל :אנו אין לנו אלא דברי בן עמרם ,והתורה והוראותיה אינם מסורים
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
המטה כראוי וכו' וכו' .אך ה'נקודה הליובאוויטשית' עדיין תשאר ניצבת איתנה במקום
שהרבי קבע ,ומזמין גם אותו לבוא לשם.

זו לא פנטזיה
גם הצחוק והלעג של ליצני הדור  -הצוחקים מכל הקדוש לישראל  -על הקביעה
הזאת ועל כל אנ"ש המחזיקים כך בפועל ממש ,אינם משנים את המציאות המוצקה
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ש 770-היא ליובאוויטש.
על כגון דא מספרים אודות הפרופסור פישל שניאורסאהן שהיה בעל כשרון ובעל
מוחין אך לא כל כך שומר תורה ומצוות) .הוא היה ידיד קרוב של זקני החסידים בדור
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
אותו החסיד לאחר שסיימו את הלימוד מה הוא אומר על
הנקודה המתבארת בשער היחוד והאמונה ש"אין עוד" וכו',
אמר שזו פאנטזיה יפה .החסיד ,אשר התאמץ מאד ללמדו מי שלמד את
באר היטב מהי האמונה האמיתית ,לא טרח להשיבו כאיוולתו .קונטרס "בית רבינו
במקום זה הוא קם וסטר לו...
שבבבל" אינו תמה
אם כן ,ליצנים היו תמיד ,המסוגלים לשתות מים חיים
ולאמר שזו 'פטה מורגנה'  -חזיון שווא ,חלילה .לכן אין מה
להתפעל ולהתרגש מכת הליצנים ,אלא להפך .כשרואים מי
עומד מאחורי הדיבורים של החלשת האמונה  -זה מחזק יותר
ויותר.

על תופעה ייחודית
זו .יחד עם זה הוא
להיות
ממשיך
נפעם ומרוגש איך
השיחה שהודפסה
מחוללת נפלאות

השבח וההודיה להשי"ת על שהרבי מה"מ זיכנו בשיחה
הנ"ל  -בית רבינו שבבבל )שיחה שהרבי עצמו גילה כלפיה
חיבה מיוחדת ,בעצם העובדה שלאחר הוצאתה לאור הכניס
אותה בין דפי סידורו ,ומאז לא הוציאה משם!( .כי לו יצוייר שהרבי לא היה מגלה לנו
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.
כמו כן ,אלמלא ידענו שהשכינה שורה בבית רבינו שבבבל אשר ב ,770-היינו
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
אך הרבי מה"מ רוצה שנשאר מקושרים אל ה'נקודה של ליובאוויטש' וזה אפשרי
רק במקום אחד והוא  .770כמו 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',
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כל אחד מסיבות שלו .אך כולם ידעו שליובאוויטש ,רבי נטו ,מקום המקדש ששם ומשם
מושתת כל העולם ,בחינת היחידה שבעולם  -היה והווה  .770אף אחד מחסידי חב"ד
לא היה לו שום ספק וספק ספיקא שבעולם על זה .בפרט לאחרי שזכינו בשיחה הנ"ל
של בית רבינו שבבבל ,הרי איך אפשר לחשוב אחרת? )שוב,
בלי לפגוע בחשיבותו של כל מקום קדוש שהוא ,כמו שלא
וכן
ירבה
"כן
התכוונו לפגוע באף מקום קדוש לפני ג' תמוז(.

יפרוץ"  -הנהירה
ל 770-תגבר ,כי
כמו שהנר נמשך
למקורו ,כך "נר ה'
נשמת אדם" נמשך
לכ"ק אדמו"ר מלך
שליט"א
המשיח
המקשרו למקורו

ומי שלא מספיקה לו השיחה והוא מחפש הוכחות
ממשיות ,הרי מעשה רב ) -בעצם רבים( יוכיח .שהרי משנה
לשנה הולך וגדל במספרים משמעותיים מספרם של הנוהרים
ל 770-עד כדי אלפים רבים .הם בני כל הגילאים  -אנשים
ונשים ,בחורים וגם בנות ,ילדים וטף .הם בני כל המגזרים -
חסידים ואנשי מעשה ,כל סוגי המקורבים מכל קצווי תבל,
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
לפחות לשבוע ,אין להם לא מיניה ולא מקצתיה מכל הנ"ל .להפך  -מנת חלקם כוללת
טלטולים ,דחיפות ,היפך המנוחה ,והסתפקות בטעימה כלשהי להחיות את הנפש.

אין להתחשב במלעיגים
יש המנסים לומר שבשנים כתיקונן כל זה היה כדאי בשביל לקבל לפחות חיוך
מאד"ש ,אמירת לחיים ,לעקאח ,דולר וכדו' .היה כדאי לשאת את הקשיים כי חזרו שמחים
וטובי לב ,מלאים תקוות שחיוכו האבהי של אד"ש או המטבע מאד"ש יביאו השפעות
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
אין אנו זוכים )נכון לרגע זה( ,אם כן מה המקום לנסיעה כזו בתנאים כאלו כיום? ועוד
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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
רב בקהילה עניה וחי בדוחק רב .פעם אספו אנשי העיירה
ביניהם סכום כסף והביאוהו לרב עבור צרכי ביתו ,והוא נטל
את הכסף ונסע עמו אל הרבי .כששב ,קבלו אנשי העיירה עד כדי כך מגיעה
בפניו על מה שעשה בכסף ,והוא השיב להם :מה היא נסיעה ה " ת מ ה ו נ י ו ת "
לרבי אינכם יכולים להבין ,אז אין לי מה לענות לכם...
)במרכאות כפולות(
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?

שהצעירים נלחמים
לילך
יזכה
מי
רחוק
למקום
לתהלוכות
יותר
תורה
בשמחת

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
את המים הללו ,והפרה אשר נכזבה תוחלתה לקבל את מעדן המלכות שלה העלתה
בדעתה שכנראה בעלת הבית מקנאה בה על המשקה שהיא זוכה בו כל שבוע ועל כן
החליטה לשתות אותו בעצמה.
הנמשל מובן  -אי אפשר להסביר לפרה שמה שאצלה זה מעדן ,אצל בני אדם הוא
מעורר גועל .מתנגד ,החושב שהמעדן שלו )החג של "אכלו משמנים ,שתו ממתקים"(
הוא הכי נעלה ,לא קולט ואינו מבין את העונג הנעלה שבשהות במחיצת הרבי ,עם כל
הויתורים על נוחיות המענגת והמשמחת את הגוף .על כן לא חשב ר' לייב שיש מקום
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
בדומה לפרופסור פישל שניאורסאהן אומרים ש"בית רבינו שבבבל" היא פאנטזיה
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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
קצוי תבל ,הבאים להדחק על יד הבימה של אד"ש ,על יד המקום של ההתוועדות של
אד"ש או על יד המקום שהיו זוכים לקבל בו ברכות ולעמוד על גבי פירמידות  -ראש על
ראש  -ארבע שעות מסביב להתוועדות של שמחת תורה,
וכל זאת בהעדר נוחות מינימלית כפי שנוכח לראות כל מי
בתים
עוזבים
ששוהה שם...

מטופחים ,סעודות
חג מכובדות ,ואף
על פי כן הם באים
למקום שבגשמיות
אי אפשר להנות
בו במנוחת הנפש

יתכן שהדוחק והעדר תנאי שהיה בסיסיים הם בגלל
אותה סיבה שבגללה מבואר בגמרא מדוע אין חמי טבריה או
תמרים ושאר דברים מענגים בירושלים .הרי היא עיר הבירה
והיה צריך להיות בה כל טוב ,כמקובל בעיר בירה של מלך
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
חסרי דיור או חסרי תרבות ומשכונות מצוקה וכדו' .הבאים  -בחלקם הגדול ,לפחות -
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
בקסמיו להפנט אלפים מכל המינים והסוגים ,ולעשות שיעמדו בחרדה בעת התקיעות,
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
גווני הקשת על מנת לשמוע עוד משהו ועוד משהו מה"פנטזיות" של "המיעוט האחוז
טרוף".
עד כדי כך מגיעה ה"תמהוניות" )במרכאות כפולות( שהצעירים נלחמים מי יזכה
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
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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
מי שלמד את השיחה אודות "בית רבינו שבבבל" אינו תמה על תופעה ייחודית
זו .יחד עם זה שאינו מתפלא ,הוא ממשיך להיות נפעם ומרוגש איך השיחה שהודפסה
מחוללת נפלאות ,ונוסכת בכל אחד השתוקקות והמשכות
לבית רבנו בדיוק כפי שהיה לפני ג' תמוז.
אף אחד לא משתמש בפאנטזיות כדי לשכנע ,אלא רק
משפיעים ושאר שלוחים ומקושרים לאד"ש לא מתביישים
ומבארים בעל פה ובכתב לכל הרוצה לשמוע ,שזהו המקום
שאיווה אד"ש למושב לו והוא המקום האחרון שלשם גלתה
השכינה והוא יהיה הראשון בכל רגע להתחבר לבית המקדש,
כמבואר בשיחה הנ"ל.

פשר
הוא
זה
התופעה המפליאה
של "תשרי" אצל
הרבי מה"מ :שם
נוכח ומאיר אורו של
המקור ,ומושך אותנו
בקרניו כמו בחבלי
עבותות אהבה אליו

על אף כל מיני אחים מבשרנו המנסים בכל מיני דרכים
לטעון שאין מה לעשות שם ,ולמרות שהם אומרים שזה היה
פעם מקום קדוש  -והכי קדוש ,אך זה היה לפנים בישראל
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
את הנקודה הליובאוויטשית בהתגלות מלכנו משיחנו היכן שהבטיח להתגלות ,כלשון
הרמב"ם "בונה בית המקדש במקומו" ותיכף ומיד ממש.
)בית משיח ,גליון (570
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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
להפצת המעיינות ושופר שקישר רבבות יהודים לחצרות הקודש בבית רבינו
שבבבל  770 -סקירה נרחבת ומרתקת מאחורי הקלעים של ההו"ל ,שלוותה
במענות קודש ועידודים מיוחדים מכ"ק אד"ש מה"מ

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.
נושא זה של רישום מפורט מהנעשה אצל הרבי ,קטן כגדול ,דברים רוחניים
כ"גשמיים" ,החל עוד בתקופת המגיד ממעזריטש .בספר "דברי דוד" להרה"צ רבי דוד
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
הנשיא בעצמו ,כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ,כתב יומנים מפורטים ממה
שראה ושמע אצל כ"ק אדמו"ר הריי"צ .כאשר הרבי היה רחוק מהרבי הריי"צ ,שהגיע
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.
בתקופה מסויימת ,כאשר הרבי הריי"צ ידע על גודל הצמאון של החסידים לדעת
מהנעשה ,הוא כתב לחסידים על עצמו בלשון נסתרת.
אחד התפקידים של הרה"ח ר' יחזקאל פייגין ,מזכירו של אדמו"ר הריי"צ ,היה
לכתוב לחסידים ברחבי תבל ,אודות הנעשה והנשמע בבית חיינו ,ועל מצב בריאותו של
אדמו"ר הריי"צ.
ואכן ,במשך השנים היו תמימים שרשמו מהנעשה והנשמע בבית חיינו ,אך רובם
כתבו את רשמיהם כרשימות פרטיות ואלה לא התפרסמו ברבים .היו כמה יומנים בודדים
שיצאו כספרים ,כמו יומן שנת תשמ"א ,תשד"מ ותשמ"ח .אך למרות הכל ,הדברים
נשארו בחוג הפנימי המצומצם ,כמכתבים שנשלחו מחסיד לרעהו וכד'.
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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
זכו להתבשם מדי שבוע מעיתוני 'בית חיינו'  -בידעם
במפורט מהנעשה והנשמע בבית חיינו .וכשמו כן הוא:
מקור של שפעת חיים לכל החסידים באשר הם.
החל משנת תש"נ זכו עיתוני "בית חיינו" לעדנה.
לא עוד בית חיינו שנשאר בתוך המסגרת של  770או
בחצרות החסידים .אלפים ורבבות מכל החוגים זכו
מידי שבוע לקרוא מהמתרחש בחצרות קודשנו .דבר זה
פרץ שלב חדש בהתקשרות המוחלטת לנשיא הדור .כל
האירועים שהתרחשו בבית חיינו  ,770זכו בתוך מספר
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
תבל .בכך זכו להביא לשלב חדש בכל הקשור להתקשרות לרבי ,דבר שנעשה בעידודו
הגמור של הרבי מלך המשיח )כפי שיפורט להלן(.
שער גליון ה100-

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?
"במשך השנים היו תלמידי ה'קבוצה' מוציאים גיליונות של 'בית חיינו' ,בדרך
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
תשמ"ט ,גיסי עבד באותה תקופה ב'אור שמחה' בכפר חב"ד .ההנהלה שם קנתה פקס
משוכלל ,והוא ביקש ממני שאאזין ל'קו החם' שפעל אז בקראון הייטס ,וארשום משם
את הנעשה בבית חיינו ואפקסס לו .בפועל ,אותו 'קו חם' לא מסר יותר מידי פרטים ,אלא
בעיקר את זמני היציאות והחזרה של הרבי מה'אהל' ותו לא .הצעתי לגיסי ,היות ואני
כותב יומנים פרטיים ,אעתיק חלקים מהיומן שאני כותב וכך יהיה אפשר להוציא משהו
ראוי לשמו.
"בעקבות זאת התחלתי לשלוח לגיסי את החומר כשהוא כתוב בכתב יד ,ובארץ
ישראל היו מקלידים ומדפיסים את זה .יומנים אלו היו מיועדים לתלמידי 'אור שמחה',
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הרבי מחזיק בסידורו עותק מהגליון החדש של 'בית חיינו'

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
של הרב ברנדלר ,שלמעשה לא ידע כיצד 'אוכלים' את זה .הרב ברנדלר חשב למעשה
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
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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
רגילה את העיתון הטרי ,שהפך עד מהרה לשופר המרכזי
המביא את קולו של הרבי מבית חיינו .הרב ברנדלר ראה בכך
כיוון דרך ברור ,הרבי לא רק שלא נותן לעיתון לקרוס ,אלא אף כל תנועה של הרבי
מורה להמשיך להוציאו ואף להרחיבו .רבני ומשפיעי אנ"ש ,וכל מה שזז בבית
שחלקם לא הבינו עד אז את חשיבותו ,הרי שלאחר התשובה חיינו ,זכה לתיעוד
ופרסום
של הרבי "כל המפרט הרי זה משובח" הבינו שזאת הדרך .מדוייק
הרב מנחם מענדל גלוכובסקי ,רב קהילת חב"ד ברחובות ,אף גדול .לראשונה החלו
התוועד ארוכות על התשובה המיוחדת של הרבי והסביר עד להתפרסם באופן
כמה חשוב להיות מחוברים לנעשה ב'בית חיינו' ,שהרי הוא
תשובות,
מסודר
הבית ממנו אנו שואבים את חיותנו וחיינו.
מה קרה בפועל בעקבות התשובה של הרבי?

הוראות
ברכות,
ודיבורים של הרבי

"לאחר התשובה הזאת ,הנהלת ) wlccהמכון שתיעד
ושידר את הנעשה בבית חיינו( התירה לנו לצפות בכל שבוע
בקטעי הוידאו של חלוקת הדולרים .כך החל למעשה שלב חדש בפירוט האירועים מבית
חיינו .כל תנועה של הרבי ,כל מה שזז בבית חיינו ,זכה לתיעוד מדוייק ופרסום גדול.
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?
"נגעת בנקודה מעניינת מאד .כאשר העיתון החל להתפתח ,כאשר אנו ממלאים
את ההוראה של הרבי לפרט ולהרחיב ,הרגשתי שהדברים פוגעים בסדרי הלימוד שלי.
התחלתי לחשוב על כיוונים נוספים ,כמו להעביר את העבודה לבחור אחר .בסופו של
דבר החלטתי לשאול את הרבי .ביום כ"ו בטבת תש"נ ,כתבתי לרבי שאני מבקש ברכה
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".
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התפשטות העלון הייתה בתפוצה אדירה .העיתון נמכר באלפי עותקים ,ולאו
דווקא בריכוזים החב"דיים .באותה תקופה הצטרפו ליוזמה הרב יצחק פיין והרב אברהם
בן שמעון מבני ברק שביקשו לחבר ולקשר רבבות יהודים
מהחוגים החרדיים לרבי מלך המשיח .כך נולד הרעיון לערוך
ההפתעה הגדולה
תקציר בית חיינו ,בו הובאו נקודות מהעלון המורחב ,וכן
ביותר הייתה כאשר פירוט מחלוקות הדולרים .את הדפים חילקו בבתי הכנסת
הרבי יצא לתפילת בבני ברק.

כשבידו
שחרית
זה הפך ללהיט של ממש" .המוני יהודים חרדים שעד
סידורו הק' ובתוכו אז לא זכו לשמוע באמת מהנעשה בבית חיינו ,פתחו לפתע
"בית חיינו" .לעידוד את העיניים וגילו את המנהיגות העצומה של הרבי" ,אומר ר'
גדול מזה לא יכלו יצחק פיין" .מידי שבוע חילקנו אלפי עותקים מהגליון ,ורבים
לחלום התקרבו לחסידות ולרבי ,ורבים אחרים אף החלו לכתוב לרבי
היוזמים
בקשות ברכה .קשה לתאר ,ובעצם אי אפשר כלל לדעת ,את
גודל הפעולה שאותן גיליונות פעלו על אנשים .וכך במשך
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
את התקציר של העלון המחולק בבתי הכנסת .הוספתי לרבי פתק ובקשת ברכה על
התקציר ,ואף צירפנו לרבי שני עותקים .המזכיר הרב בנימין קליין סיפר לי לאחר מכן,
שכאשר הכניס זאת לרבי ,סיפר לרבי כי יוצא תקציר מתוך העלון 'בית חיינו' .הרבי הצביע
על המיטה שהייתה בחדרו הק' ,שם היה מונח הגיליון האחרון של 'בית חיינו' ,ואמר:
"שוין פאראן דא" ]= הרי זה כבר נמצא פה?[ המזכיר אמר לרבי שמדובר בתקציר בלבד,
אבל הרבי הגיב שוב "דאס איז די זעלבע ַזאך" ]= 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  54שינה 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,
הפך 'בית חיינו' לשופר האמיתי של הרבי במלוא מובן המילה .העולם היהודי שחרד
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
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על הגיליונות שעברו מיד ליד כמטבע עובר לסוחר; אפשר היה לראות בשטיבלאך של
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
ברבבות עותקים נסכו עידוד רב בקרב אלפי
שלומי אמוני ישראל.
כך הפך העיתון לעיתון של ממש' .בית
חיינו' החל להכיל מוספים וכתבות נרחבות.
הצוות של 'בית חיינו' התרחב .התמימים
שעמדו בחוד החנית ,ראו בכך שליחות להביא
את דבר המלך לכל קצווי תבל.
בשנת תנש"א נסע הרב ברוך כהנא
לישיבת 'תומכי תמימים' בקרית גת לשמש
שם כשליח ,ואת מקומו מילא הרב אלישיב
קפלון .זה מספר על העבודה מזווית מבטו:

הרבי יוצא לאוהל עם שני הקונטרסים
'בית חיינו' ו'בית רבינו שבבבל'

"אני רוצה להתעכב קצת על תקופה
קדומה יותר .ב'קבוצה' תשמ"ז התחלנו להוציא באופן פרטיזני עלונים בשם "מבית
חיינו" .היינו כמה בחורים שהוצאנו את זה לאור .אחרי כמה גילונות הרבי הוציא לנו
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
לכתוב את 'בית חיינו'' .בית חיינו' הביא את הדברים של הרבי ללא עטיפות ,בצורה
אותנטית ומיוחדת .זה סוד ההצלחה של בית חיינו שהפכו למצרך מבוקש.
"מעניין כי בשנת תשנ"ב ,הרבי עצמו השתמש בביטוי 'בית חיינו'; היה זה כאשר
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  770חי .אנשים חיו את הרבי; דיברו
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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.

הרבי המשיך לעודד
באמצעות עשרות
תשובות על כל
שאלה ,וגם עידודים
שגרתיים...
בלתי
לא לחינם ,הקשיים
לא
והמניעות
תפסו מקום כלל

"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".
העורכים גם ידעו בדיוק מה הקהל רוצה :בית חיינו
הקפיד להביא מידי שבוע לא רק דיווחים כתובים ,אלא גם
תמונות 'חמות' מהנעשה בבית חיינו ,כך אנ"ש יכלו להתעדכן,
לקרוא ולראות ובעיקר 'לנשום' מהנעשה ב'בית חיינו' -
דבר שלא היה רגיל באותם ימים ,טרום עידן האינטרנט
והטכנולוגיה האלקטרונית.

הקשיים שעבר 'בית חיינו' אינם ניתנים לתיאור ,אבל הרבי לא הירפה .העידודים
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
בבית חיינו הקשורים לציפייה הדרוכה למשיח( ענה הרבי" :אזכיר עה"צ להצלחה רבה
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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
בכ"ח בניסן' .בית חיינו' עמד בראש החץ להבאת בשורת
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.

מבית
התקציר
חיינו הפך ללהיט
של ממש .המוני
יהודים חרדים שעד
אז לא זכו לשמוע
מהנעשה
באמת
בבית חיינו ,גילו
לפתע את המנהיגות
העצומה של הרבי

מעניין לקרוא את 'דבר המערכת' של גיליון המאה:
"מתוך שבח והודיה להשי"ת על שהחיינו וקיימנו והגיענו עד
הלום ,שמחים אנו להגיש בזה לפני קוראינו וכל בית ישראל
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

ולכן נרגש הדבר ,וכפי הנראה גם בגיליון זה ,שככל שמתקרבים אנו לגאולה,
מתקרבת ומזדרזת גם גאולתו הפרטית של הגיליון מקשיי הקיום המאיימים עליו.
"..מזה מובן גם שבבוא הגאולה בקרוב ממש ,יבוא גליונינו לשלמותו הנכספת -
חדשות מפורטות מהנעשה בבית מקדשנו בירושלים עיה"ק".

לבשר על הגאולה
אכן ,השקפה חסידית זו הייתה המוטו המיוחד של 'בית חיינו' שמטרתו הייתה
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
הופיעו מדורים חדשים ,וכן עשרות ברכות מארגונים וגופים בחב"ד .כך למשל ברכה
מיוחדת צדה את עינינו מאת הרב ישראל הלפרין ,השליח מהרצליה הכותב בברכתו:
"המפיץ את דבריו של כ"ק מלכנו שליט"א והנהגותיו כנתינתן מסיני" .גם וועד כפר חב"ד
איחל" :שתזכו לבשר הנה הנה משיח בא" .צעירי אגודת חב"ד איחלו להם "להמשיך
להביא לציבור הרחב את ה'מעשה רב' של מלכנו נשיאנו הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א ואת
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המתרחש יום יום ושעה שעה בחצרות קודשנו".
יותר מכל ,הפליאה והדהימה התשובה המיוחדת של הרבי לגיליון זה" :נת' ות"ח
ת"ח ובוודאי כחז"ל )זהו גם נתינת )בעין יפה( כח( כבר רוצים
מאתיים ,ויקויים בהם ממש רצון יראיו יעשה גו' :אוהביו.
אכן זהו תוכנו של
אזכיר עה"צ".

הגיליון  -דיווח
מהנעשה
מלא
בבית מדרשו של
נשיא דורנו כ"ק
אדמו"ר שליט"א,
שבו ההכנה לגאולה
עוצמתה
בשיא

התשובות הבלתי פוסקות של הרבי נתנו את הכח
להגדיל את העיתון ולהרחיב את תפוצתו בקנה מידה רחב
ביותר.

הרבי יוצא לאוהל עם שני
הקונטרסים...

ביום שני כ"ף במר-חשוון תשנ"ב ,יום לאחר שהרבי
הוציא לאור את הקונטרס "בית רבנו שבבבל" ,יצא הרבי
לאהל הק' כשבידו הק' שני קונטרסים ,העלון 'בית חיינו'
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  ,115וכן 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

לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר

