


2  קובץ לימוד גאולה ומשיח - תשרי תשע"ט

פתח דבר

נערך על-ידי:
איגוד תלמידי הישיבות המרכזי - 770

ישיבת תות"ל המרכזית, בית משיח - 770
770 Eastern Parkway, Brooklyn, NY. 11213 US :משרד ראשי 

ato770@gmail.com :טלפון: 03.977.0343 | דוא"ל 
משרד בארה"ק: טל: 077-261-9008 | פקס: 04-6974225  | ת.ד. 3033 בני ברק

יוצא לאור על-ידי:
אש"ל – הכנסת אורחים, המחלקה הרוחנית

הפקה: מחלקת ההוצאה לאור של מרכז חב"ד העולמי לקבלת פני משיח
744 איסטערן פארקווי, ברוקלין, ניו-יורק. טל': 778-8000 (718)  פקס: 778-0800 (718)

תוכן ענינים
'נזכרים ונעשים'  – יומן מהתוועדות ש"פ משפטים תשנ"ב............... 7

'אמת הוי' לעולם' – דבר המלך:

13....................................................... 'דבר מלכות' ש"פ משפטים

28............................................................. סיכום השיחה ומושגים

37.................................................................................. 'פיענוחים'

'עיונים' – סוגיות בנושאים המבוארים בשיחה: 

סוגיא א' - העולם ואומות העולם מוכנים לגאולה.........................45

53.............................................. סוגיא ב' - התחלת ייעודי הגאולה



פתח דבר  3

פתח דבר
"אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי בית ה' כל ימי חיי". משאלה זו, היא 
משאת נפשו של כל 'תמים' באשר הוא, לשהות ב'בית חיינו' במחיצת אבינו הוד כ"ק 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. 

זכינו והגענו לעת זו, והננו נמצאים כעת ב"פלטרין של מלך" – 'בית משיח' 770. אך 
ראוי לזכור, שיחד עם זכות נפלאה זו, מוטלת עלינו החובה, לנהוג כ"לגיונו של מלך" – 
צבאו של הרבי מלך המשיח שליט"א. על חיילי המלך מוטל, לבצע את רצונו של המלך. 
ובנוגע אלינו: מילוי רצונו הק' של אבינו מלכנו "להביא לימות המשיח" בפועל ממש. 

לצורך זה, הננו מוציאים לאור קובץ "ואמת הוי' לעולם" – א', קובץ מלא וגדוש 
בקשר עם שיחת 'דבר מלכות' ש"פ משפטים תשנ"ב. שיחה זו הגיעה על רקע פגישתם 
של נשיאי המעצמות, והחלטתם לצמצם את כלי הנשק ולהפנות את המשאבים לצורכי 
כלכלה ושלום. בביטויים נדירים מסוגם, מתבטא הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחה זו 
כי בתהליכים אלו ניכרת "התחלת פעולתו של משיח על האומות", והתחלת קיומו של 

הייעוד "וכתתו חרבותם לאתים".

אין ספק, שלימוד שיחה זו, והתבוננות במצבנו הנוכחי בו "נשיא הדור – המשיח 
שבדור" פועל בעולם ומביאו למצב של גאולה, יגרמו נחת-רוח רב לרבי שליט"א מלך 

המשיח, ויחישו את התגלותו המלאה.

 הקובץ כולל ארבעה שערים:

יומן מרתק מהתוועדות קודש ש"פ משפטים תהא שנת  'נזכרים ונעשים'  –  א. 
נפלאות בכל. 

'אמת הוי' לעולם' – שיחת 'דבר מלכות' ש"פ משפטים, סיכום השיחה ומושגים.  ב. 

'פיענוחים' – קטעי שיחות המביאים ללומד, תוספת עומק בנקודות המבוארות  ג. 
בשיחה.

ואומות  העולם   - א'  סוגיא  בשיחה:  המבוארים  בנושאים  סוגיות   – 'עיונים'  ד. 
העולם מוכנים לגאולה. סוגיא ב' - התחלת ייעודי הגאולה.

תודתנו נתונה ל"מכון להפצת תורתו של משיח" על המצאת היומנים לידינו.

•

פתח דבר
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בטוחים אנו שזעקת "עד מתי" הבוקעת מכל התמימים, יחד עם הביטחון והאמונה 
הפשוטה בהתגלותו של אבינו מלכנו מיד ממש, ישימו קץ וסוף ל'העלם והסתר', ונזכה 
לחזות "אור פני מלך חיים" – הרבי שליט"א מלך המשיח, בגאולה אמיתית ושלימה, 

מיד ממש. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 המחלקה הרוחנית
 אש"ל – הכנסת אורחים
'בית משיח' – 770   

 



נזכרים
ונעשים

 יומן מהתוועדות ש"פ משפטים
תהא שנת נפלאות בכל
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נזכרים ונעשים
יומן מהתוועדות קודש ש"פ משפטים תשנ"ב

בשעה 1:42 לערך ירד כ״ק אדמו״ר שליט״א להתוועדות. 

אחרי ברכת בופה״ג ו״מזונות״ ניגנו )כרגיל לאחרונה( ״עס קומט שוין די גאולה״, 
וכ״ק אדמו״ר שליט״א ענה ״לחיים״ לקהל, ולפתע עודד את השירה כמה פעמים בעוז 
ובהתלהבות רבה בידו הק׳ השמאלית, וגם אח״כ המשיך לעודד מידי פעם בתנועות 
חזקות לעבר הקהל, ובמיוחד לעבר ר׳ זושא שי׳ ריבקין שישב על בימת ההתוועדות 
)וכן עודד לעברו כמה פעמים במשך ההתוועדות(. באמצע הניגון נתן חתיכת ״מזונות״ 

לילדי שארף שיחיו. 

שיחה א׳ ארכה כ-10 דקות, ובה המשיך בענין שדיבר בשיחת יום חמישי, ובמיוחד 
שבעש״ק זה התאספו מנהיגים ובאי כח ממדינות בחצי כדור העליון והתחתון, והכריזו 
בפומבי שבמקום להשתמש עם כסף לעניני נשק וכיו״ב ינצלו כסף זה עבור ענינים 

טובים, מזון וכו׳, כמ״ש ״לא ישא גוי אל גוי חרב וגו׳״. 

בהמשך השיחה התבטא באומרו: ״און ס'איז ַא פלא הכי גדול ַאז דער 'גוי אחד בארץ' 
הָאט נָאך ניט קיין חירות אמיתי, און עד מתי?!...״1, ואח״כ חזר שוב: ״און ס'איז ַא פלא 
הכי גדול ַאז דער אויבערשטער הָאט נָאך ניט געגעבן דעם ציווי און נתינת כח אויף 

'ועשו לי מקדש', ווָאס בעניננו גייט דָאס אויף בנין בית המקדש השלישי!״2. 

וכ״ק  נפוליון3,  מארש  את  ניגנו  מה״מזונות״.  וטעם  מהכוס  שתה  זו  שיחה  אחרי 
אדמו״ר שליט״א עודד את השירה כמה פעמים. 

״שומרי  גמ״ח  של  מלכה״  ה״מלוה  אודות  דיבר  ובה  דקות,  כ-12  ארכה  ב׳  שיחה 
שבת״ שמתקיים במוצש״ק, וכמוזכר אודות צדקה בסיום מסכת בבא בתרא שקשור 
עם סיום הגלות, כמבואר בכתבי האריז״ל, והוא קשור עם גלות האחרון )בתרא( לכל 
הדעות. בהמשך הזכיר אודות העלי׳ מלמטה למעלה להכריז על המלוה מלכה: ״מיט 

1( = "וזהו פלא הכי גדול שה'גוי אחד בארץ' אין לו עדיין חירות אמיתי, ועד מתי?!...".
2( = "וזהו פלא הכי גדול שהקב"ה עדיין לא נתן את הציווי ונתינת כח על 'ועשו לי מקדש', 

שבעניננו קאי זה על בנין ביהמ"ק השלישי!".
3( ע"פ א' היומנים ניגנו "האדרת והאמונה" בניגון המארש הצרפתי.

נזכרים ונעשים
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ַא לבוש מיוחד״4, ו״ראובן ושמעון סלקין״ בגאולה ]והי׳ יותר מרמז בהזכרת שמו של 
מנהל הגמ״ח[. 

אחרי שיחה זו עלה ר׳ שמעון שי׳ גולדמן )יו״ר הגמ״ח( על יד הבימה לקבל ״לחיים״ 
)ושלא כרגיל מידי שנה – שעולה יחד עם כל שאר מקבלי המשקה(. הריל״ג ניגש והניח 
את הבקבוק )בתוך השקית( על השולחן, וכ״ק אדמו״ר שליט״א פתח את הבקבוק ומזג 

לכוסו ואח״כ מזג מהכוס להנ״ל שלוש פעמים ונתן לו ג״כ חתיכת ״מזונות״. 

הנ״ל הכריז אודות ה״מלוה מלכה״, ואח״כ סיפר סיפור )כרגיל( – אודות ר׳ נחום 
מצ׳רנוביל, ובמשך הזמן ענה כ״ק אדמו״ר שליט״א ״לחיים״ לכמה, תוך כדי שמקשיב 

לסיפור. 

כהקדמה לסיפור אמר הנ״ל שאת הסיפור שמע ר׳ רפאל נחמן כהן ע״ה )אביו של 
ר׳ י.כ.( מפי המשפיע ר׳ שמואל לויטין ז״ל. וזה תוכן הסיפור: 

הרה״צ ר׳ נחום מצ׳רנוביל, בהיותו תלמיד אצל הרב המגיד ממעזריטש, ישב פעם 
בשעת לילה מאוחרת ולמד. לפתע התגלה אליו אדם בעל הדרת פנים מיוחדת, ואמר 
לו: כידוע לך, כל אדם בורא ע״י לימודיו ומעשיו הטובים מלאך בשמים שמגין עליו. 
אני הוא המלאך שנברא כתוצאה מלימודך. ובכן, האם אתה מוכן ללמוד עמי בחברותא? 

ר׳ נחום התמהמה לרגע, ואחר השיב: קודם אשאל את פי מורי ורבי הרב המגיד. 

הנ״ל הסכים והלך. כשסיפר את הסיפור לרב המגיד, שאלו מיד המגיד: האם קיבלת 
לו המגיד: טוב  נחום בשלילה. אמר  ר׳  וענה  )איזה דבר תורה( מאותו אדם?  משהו 

עשית שלא קיבלת ממנו דבר; דע לך שאותו מלאך אינו מסטרא דקדושה. 

כששאלו אח״כ את ר׳ נחום מנין ידע שאסור לו לעשות זאת על דעת עצמו, והלך 
לשאול את רבו, ענה בסיפור: מעשה שהי׳ בהיותי ילד קטן, ואני גדלתי אצל אם חורגת 
שהיו לה ילדים מנישואי׳ השניים. כשהיתה מחלקת את האוכל הייתי תמיד מקבל את 
המנה הקטנה ביותר ולא התלוננתי על כך, כי כבר הורגלתי בכך. פעם לא היתה האם 
בבית ולא הי׳ לי כח לחכות עד שתחזור, ולכן נטלתי בעצמי את המנה הקטנה ביותר. 
כשבאה האם והבחינה בכך, היכתה אותי. מה קרה? שאלתי – הלא לא לקחתי יותר 
מהמגיע לי? – לא משנה, השיבה האם – לפני שלוקחים צריך לשאול, לא עושים שום 

דבר לבד. 

מאז למדתי – סיים ר׳ נחום – שאיני עושה שום דבר בלי לשאול. 

כשסיפרו את הסיפור לכ״ק אדמו״ר מהוריי״צ, אמר שכבר שמע את הסיפור הזה 
– מלבד ההוראה  ניתן ללמוד  נ״ע, שהוסיף שמכאן  )מהורש״ב(  מאביו כ״ק אדמו״ר 

4( = "עם לבוש מיוחד" )הכוונה לשטריימל – כהוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לפני 
כמה שנים(. 
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שבדבר,  פרטית  ההשגחה  ענין  את  גם   – לשאול  צריך  דבר  שעושים  שלפני  הנ״ל, 
שמאורע אחד שאירע בילדותו הי׳ לו מורה דרך כל ימי חייו, וזה מנע אותו מלקבל 

השפעה מהסט״א. 

אדמו״ר  כ״ק  בהוראת  דבר  כל  לעשות  שיש  מכאן  נלמד  אנו  שאף  סיים,  הנ״ל 
שליט״א, ולא להחליט החלטות על דעת עצמנו. 

ניגון ההקפות  כשסיים הנ״ל את הסיפור, התחיל כ״ק אדמו״ר שליט״א לנגן את 
לאביו הרלוי״צ ז״ל, ועודד את השירה בחוזק. 

שיחה ג׳ ארכה כ-9 דקות, ובה דיבר על ההוראה לפועל ע״י עשיית מקדש בתוך 
עשר כחות הנפש של כ״א וגם להשפיע על בני הבית וכו׳, וכן להוסיף בצדקה וגמ״ח 
– גם ע״י ההשתתפות ב״מלוה מלכה״, ולהוסיף בתרומה לעניני הגמ״ח, וכמו״כ להוסיף 

באהבת ישראל – שבהיבטל סיבת הגלות בטל גם המסובב ובאה הגאולה. 

כו״כ  השירה  את  עודד  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  ה׳״,  ״שובה  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 
פעמים בחוזק ובעיקר בתנועה שבסיום הניגון. 

שיחה ד׳ ארכה כ-7 דקות, ובה דיבר אודות הקביעות בימי החודש – ז״ך בחודש, 
והגם שיש ענינים ששייכים לאדר שני דוקא מצד ״מיסמך גאולה לגאולה״, הרי בכחו 
ופועלים את כל הענינים כבר באדר  יהודי ע״י עבודתו להפך סדרים!  ויכולתו של 

ראשון. 

אחרי שיחה זו ניגנו את הניגון ד״ויהי בימי אחשורוש״, וכ״ק אדמו״ר שליט״א עודד 
את השירה מפעם לפעם. באמצע הניגון ניגש ר׳ אליעזר שי׳ ננס וביקש ברכה וכו׳, 
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וכ״ק אדמו״ר שליט״א השיב: ״אמן, בשורות טובות, הצלחה רבה, הצלחה רבה״ )ב״פ(5. 
כמו״כ הורה למשב״ק ר׳ שלום בער שי׳ גנזבורג לומר ״לחיים״. 

שיחה ה׳ ארכה כמה דקות, ובה דיבר אודות הספר שי״ל ליום ה״שלושים״ של ר׳ 
משה יצחק העכט ע״ה, שעשו ספר נאה על נייר נאה ודיו נאה ע״ד מה שכתוב ״זה 
א-לי ואנווהו״. אח״כ הזכיר אודות חלוקת המשקה, וסיים באיחול שנצא ידי חובה כבר 
בהחלטות ומיד באה הגאולה, עם כל הפירושים, הרמזים והראשי-תיבות שבזה, החל 

מהפירוש הפשוט והעיקרי – תיכף ומיד ממש. 

הריל״ג העמיד 13 בקבוקים, וכ״ק אדמו״ר שליט״א מזג מכל בקבוק לכוסו ואח״כ 
מזג לרבים מהמקבלים מהכוס שלו )שלא כרגיל(, וכשגמר את מה שהי׳ בכוס מזג מא׳ 

הבקבוקים שוב לכוסו – ולחלק מזג מהבקבוק )כרגיל(. 

בין הלוקחים היו: 

ר׳ אלכסנדר שי׳ נמדר – עבור התוועדות בשוודי׳; 

ר׳ יוסף הלוי שי׳ ויינברג ור׳ זאב יחזקאל הכהן שי׳ כ״ץ – עבור התוועדות לרגל 32 
שנה לשידורי התניא ברדיו; 

ר׳ אברהם שי׳ בר אילן – עבור התוועדות בגוש קטיף, אה״ק; 

ר׳ מנחם שי׳ גרליצקי – עבור סיום הרמב״ם והתוועדות ר״ח ביום שני; 

האחים הרב יוסף ור׳ יהושע שיחיו העכט – עבור ״מלוה מלכה״ לרגל ה״שלושים״ 
של אביהם ר׳ משה יצחק העכט ע״ה; 

הת׳ אברהם סנדר שי׳ דובאוו – עבור שליחות ברוסי׳; 

אחרון הלוקחים הי׳ ר׳ זושא שי׳ ריבקין – עבור ״הנחת אבן הפינה״ לבניית הארמון 
לכ״ק אדמו״ר שליט״א בכפר חב״ד, וגם לו מזג כ״ק אדמו״ר שליט״א מכוסו ובירכו: 

״הצלחה רבה״. 

אחרי החלוקה התחיל כ״ק אדמו״ר שליט״א לנגן )שוב( את ניגון ההקפות לאביו 
הרלוי״צ ז״ל, תוך שמעודד את השירה בידו הק׳. על הקטע הידוע חזרו 10 פעמים תוך 
שכ״ק אדמו״ר שליט״א מעודד בחוזק רב בתנועות גדולות וסופר עם אצבעותיו הק׳. 

אח״כ הזכיר אודות אמירת ברכה אחרונה. 

ההתוועדות הסתיימה בשעה 3:17 לערך. 

]דברי משיח תשנ"ב ח"ג[

5( ע"פ א' היומנים הי' זה אחרי שיחה ג'. 



אמת הוי' 
לעולם

• 'דבר מלכות' ש"פ משפטים •

• סיכום השיחה ומושגים •



t/hsug1afk vnturgu, acguko

vo cvadjv pryh,' uha cvo khnus

uvurtv cgcus, vtso keubu' ugtfu"f

cbudg knturgu, fkkhho ugherhho

veaurho go nshbu, dsuku, ujaucu,

)acvo bnmt ruc nbhi uruc cbhi scb"h

czni vdku,2( cgkh vapgv unbvhdu, fk

vguko fuku' ado vkhnus uvvurtv

nnturgu, tku vut cgbhi fkkh ugherh

cgcus, vtso keubu/

ugs"z cbudg kvnturgu, shnho tkv:

kfk krta _ vnturg athrg cgrc

ac, zv3' acu v,txpu uv,fbxu hjshu

rtah nshbu, dsuku, ujaucu, cguko'

ucrtao bahth a,h vngmnu, vdsuku,'

uvjkhyu uvfrhzu gk ,eupv jsav chjxh

nshbu, vguko _ chyuk nmc ak

nkjnu, chi nshbu, vguko' ah,cyt do

cmnmuo uchyuk fkh bae' ugs kakuo

utjsu,' ah,u; pgukv ugzrv vssh, chi

nshbu, vguko kyuc, vtbuau, fukv/

ueso knturg zv )cvadjv pryh,(

btunu ak baht nshbv zu ktunv fukv

)ctur khuo vrchgh' 
"

enh ac,t"4'

v,jk, grc ac, zv5(' acu vushg

uvfrhz gk pguku,hu cmnmuo uchyuk fkh

bae' ubhmuk vfxpho )akt hb,bu

krfha, fkh bae( fsh kvuxh; cgbhbh

vfkfkv ak cbh vnshbv _ vfrzv

atuarv g"h 
"

ch, vbcjrho"' acu

becgho jueh vnshbv aha kvo ,ue;

g"p ,urv )
"

shbt snkfu,t shbt"6(/

uha kv,cubi cvkhnus uvvurtv

nnturg zv' udo cpryh vgbhbho

svnturg _ neunu uznbu' fukk ahhfu,u

k,ufbu ak vzni c,urv
7' cpra,

vacug8' fskeni/

c/vkhnus uvvurtv nnturg zv vut

cgbhi fkkh ugherh cgcus,o ak cb"h

)
"

ngahbu ugcus,hbu fk zni nal

vdku,"9( _ 
"

kvcht khnu, vnahj"01:

nvhgusho svdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu cahhfu,

kvbvd, tunu, vguko _ 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho ujbh,u,hvo knznru,

kt hat duh tk duh jrc ukt hknsu 

300

*( fukk do ahju, khk uhuo vw pw napyho'

f"v acy' uhuo tw pw ,runv' f"j acy/

**( ukvghr ar"j tsr tw vut chnh dw sw _

ds )nzk(/

1( rtv fa"y vuxpu, xeh"y uthkl/ ua"b/

2( uf,umtv nzv bgah, dsuk,i ujahcu,i ak

nshbu, tku _ 
"

fhsug afk tunv unkfu,

ahartk hcutu cvo cdku, vi n,gkho / / chu,r

nfk vtunu, uvukfho un,dskho cvhu, hartk

,j,o" ),u"j kl kl mc' t/ urtv nfhk,t cakj

hs' v(/

3( aahhl khuo vac,' fntrz"k )g"z d'

xg"t( 
"

nh ayrj cgrc ac, htfk cac,"/ urtv

keni vgrv 32/

nahju,* a"p napyho' z"l acy' ncv"j tsr tw** vw,ab"c

4( pxjho eu' xg"t/

5( fnusda do cxhuo uju,o ahru ak huo

c
"

kfu brbbv veyi" )
"

vhuo huo" f"d fxku/

ucf"n(/

6( dhyhi hu"s' c/ ua"b/

7( fhui av,jk, fk vgbhbho vut c,urv'

fntrz"k )zj"c ext' rha g"c( 
"

ec"v tx,fk

cturhh,t ucrt gknt cr ba ta,sk cturhh,t

unehho gknt"' ucpry cjke v,urv vahhl

cnhujs kzni zv' pra, vacug/

8( f,ur, rchbu vzei amrhfho 
"

kjhu, go

vzni"' fkunr' kjhu, go ,ufbu ak vzni c,urv'

cpra, vacug )
"

vhuo huo" cw jaui/ ucf"n(/

9( ,bht rpk"z/

01( kw jz"k _ cnabv xp"e scrfu,/

אמת הוי' לעולם
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t/hsug1afk vnturgu, acguko

vo cvadjv pryh,' uha cvo khnus

uvurtv cgcus, vtso keubu' ugtfu"f

cbudg knturgu, fkkhho ugherhho

veaurho go nshbu, dsuku, ujaucu,

)acvo bnmt ruc nbhi uruc cbhi scb"h

czni vdku,2( cgkh vapgv unbvhdu, fk

vguko fuku' ado vkhnus uvvurtv

nnturgu, tku vut cgbhi fkkh ugherh

cgcus, vtso keubu/

ugs"z cbudg kvnturgu, shnho tkv:

kfk krta _ vnturg athrg cgrc

ac, zv3' acu v,txpu uv,fbxu hjshu

rtah nshbu, dsuku, ujaucu, cguko'

ucrtao bahth a,h vngmnu, vdsuku,'

uvjkhyu uvfrhzu gk ,eupv jsav chjxh

nshbu, vguko _ chyuk nmc ak

nkjnu, chi nshbu, vguko' ah,cyt do

cmnmuo uchyuk fkh bae' ugs kakuo

utjsu,' ah,u; pgukv ugzrv vssh, chi

nshbu, vguko kyuc, vtbuau, fukv/

ueso knturg zv )cvadjv pryh,(

btunu ak baht nshbv zu ktunv fukv

)ctur khuo vrchgh' 
"

enh ac,t"4'

v,jk, grc ac, zv5(' acu vushg

uvfrhz gk pguku,hu cmnmuo uchyuk fkh

bae' ubhmuk vfxpho )akt hb,bu

krfha, fkh bae( fsh kvuxh; cgbhbh

vfkfkv ak cbh vnshbv _ vfrzv

atuarv g"h 
"

ch, vbcjrho"' acu

becgho jueh vnshbv aha kvo ,ue;

g"p ,urv )
"

shbt snkfu,t shbt"6(/

uha kv,cubi cvkhnus uvvurtv

nnturg zv' udo cpryh vgbhbho

svnturg _ neunu uznbu' fukk ahhfu,u

k,ufbu ak vzni c,urv
7' cpra,

vacug8' fskeni/

c/vkhnus uvvurtv nnturg zv vut

cgbhi fkkh ugherh cgcus,o ak cb"h

)
"

ngahbu ugcus,hbu fk zni nal

vdku,"9( _ 
"

kvcht khnu, vnahj"01:

nvhgusho svdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu cahhfu,

kvbvd, tunu, vguko _ 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho ujbh,u,hvo knznru,

kt hat duh tk duh jrc ukt hknsu 

300

*( fukk do ahju, khk uhuo vw pw napyho'

f"v acy' uhuo tw pw ,runv' f"j acy/

**( ukvghr ar"j tsr tw vut chnh dw sw _

ds )nzk(/

1( rtv fa"y vuxpu, xeh"y uthkl/ ua"b/

2( uf,umtv nzv bgah, dsuk,i ujahcu,i ak

nshbu, tku _ 
"

fhsug afk tunv unkfu,

ahartk hcutu cvo cdku, vi n,gkho / / chu,r

nfk vtunu, uvukfho un,dskho cvhu, hartk

,j,o" ),u"j kl kl mc' t/ urtv nfhk,t cakj

hs' v(/

3( aahhl khuo vac,' fntrz"k )g"z d'

xg"t( 
"

nh ayrj cgrc ac, htfk cac,"/ urtv

keni vgrv 32/

nahju,* a"p napyho' z"l acy' ncv"j tsr tw** vw,ab"c

4( pxjho eu' xg"t/

5( fnusda do cxhuo uju,o ahru ak huo

c
"

kfu brbbv veyi" )
"

vhuo huo" f"d fxku/

ucf"n(/

6( dhyhi hu"s' c/ ua"b/

7( fhui av,jk, fk vgbhbho vut c,urv'

fntrz"k )zj"c ext' rha g"c( 
"

ec"v tx,fk

cturhh,t ucrt gknt cr ba ta,sk cturhh,t

unehho gknt"' ucpry cjke v,urv vahhl

cnhujs kzni zv' pra, vacug/

8( f,ur, rchbu vzei amrhfho 
"

kjhu, go

vzni"' fkunr' kjhu, go ,ufbu ak vzni c,urv'

cpra, vacug )
"

vhuo huo" cw jaui/ ucf"n(/

9( ,bht rpk"z/

01( kw jz"k _ cnabv xp"e scrfu,/

אמת הוי' לעולם
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gus nkjnv"11/

ukvuxh;' agbhi zv hvhw g"h pguk,u

ak nkl vnahj gmnu _ fn"a cv,jk,

vpxue11

"
uapy chi vduho uvufhj kgnho

rcho" )
"

vaupy vut nkl vnahj / /

ahvt tsui fk vgnho' uvut hufhj kvo

uhtnr knh ahnmt cu vguk har vnguu,

/ / unpbh zv kt ,vhw nkjnv chi go kgo

fh vut hakho chbhvo' ukt hmyrfu kfkh

nkjnv' uf,,u tu,o kgau, nvo fkh

kgcus, vtsnv"21(' afi' 
"

ctjrh,

vhnho bfui hvhw vr ch, vw duw ubvru tkhu

fk vduho uvkfu gnho rcho utnru kfu

ubgkv tk vr vw tk ch, tkeh hgec

uhurbu nsrfhu ubkfv cturju,hu fh nmhui

,mt ,urv uscr vw nhruakho"31'

"
uvnurv vut nkl vnahj' ugkhu btnr

uapy"21/

ufhui achnho tku njkhyho unfrhzho

rtah nshbu, cguko g"s mnmuo uchyuk

fkh bae uvvuxpv cvgbhbho vsruaho

kehuo fkfk, vnshbv uvguko fuku _

,ufi vhgus 
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"'

achr, fkh vnkjnv kgau, nvo fkho

kgcus, vtsnv' 
"

tr.41nnbv hmt

kjo"51_ v"z xhni crur gk v,jk,

ehunu ak hgus zvcdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu/

kh,r chtur:

fhui abnmtho c
"

zni vaht" )
"

sh

vgfxyg mhhy"( ak cht, nahj msebu'

"
vbv zv )nkl vnahj( ct"61' rutho fcr

)nghi u(v,jk, pguk,u ak nkl vnahj

gk vgnho' 
"

uapy chi vduho uvufhj

kgnho rcho uf,,u jrcu,o kt,ho uduw"

_ gh"z avec"v bu,i ckc vnkfho

stuv"g )
"

kc nkfho uarho chs vw"71(

kvjkhy ukvfrhz hjshu g"s vngns unmc

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"/

uzvu vygo avjkyv uvfrzv zu vh,v

czni zv suet _ cdkk ahhfu,u vnhujs,

kvdtukv vtnh,h, uvakhnv g"h nahj

msebu cpugk nna/

d/uha kvuxh;' aahhfu,u ak

vnturg kv,jk, pguk,u ak nahj

msebu nusda, do cpryhvnturg _

vneuo uvzniacvo vh,v vjky, uvfrz,

rtah vnshbu, gk vngns unmc

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho":

vneuoacu thrg nturg zv )neuo

nhujs acu nhumdho cechgu, cth-fj

vnshbu, acguko fsh kv,scr chbhvo

csrfh bugo usrfh akuo( _ vut cnshbv

zu ucghr zu' vnshbv uvghr acv bnmt

"
ch, rchbu accck"81' 

"
ch, jhhbu"' ch,

vfbx, uch, vnsra' ch, ,urv ,pkv

udn"j' sf"e nu"j tsnu"r baht surbu'

acjr cu uecgu kvneuo vnrfzh annbu

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw301

61( av"a c' j ucava"r gv"p/

71( kaui vrdhk _ g"p nakh ft' t/ urtv

keu"a jh"d gw 582 vgrv 1 ucauv"d/ ua"b/

81( ndhkv fy' t/ urtv ctrufv eubyrx

cgbhi nesa ngy zv fuw )xv"a ,ab"c j"c gw

564 )keni gw 993( uthkl(/

11( haghw c' s/ nhfv s' d/

21( phw vrs"e gv"p/

31( haghw ao' c-d/ nhfv ao' t-c/

41( thuc fj' v/

51( ukt re 
"

kjo" vnufrjkehunu ak vtso'

tkt do gbhbho ak ,gbud' fphru, vthki _

fnusda cvnal vf,uc 
"

ujbh,u,hvo knznru,"'

"
vfkho azunrho cvo vdpbho uatr thkbu," )phw

vrs"e(/

ukvghr do nvahhfu, k
"

rta vabv kthki"

snhbhw tzkhbi _ acu nusda, vvuxpv s
"

dpi

,tbv urnui duw zh, ani usca" )gbhbh ,gbud(

kdch 
"

jyv uagurv" )scrho vnufrjho(/

"
,mt ,urv"' vpm, v,urv uvnghhbu,

jumv cfk emuh ,ck gs cht, nahj

msebu )fahpumu nghbu,hl jumv91(' atz

hvhw do ehuo vhgus 
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho"/

uvgbhi czv:

ccut baht surbu kjmh fsur v,j,ui'

uecg neunu cnshbv zu ucghr zu' v,jhk

c,ue; ubgav vchrur uvzhful sjmh fsur

v,j,ui' ado cu bnal vdhkuh sn,i-

,urv )avhw cjmh fsur vgkhui02(' uh,hrv

nzv _ tsrcv _ abgav vneur annbu

bnal ub,pay gher vpgukv svpm,

v,urv uvnghhbu, jumv cfk emuh ,ck

nna' g"h vakujho aakj crjch vguko

)do kjmh fsur vgkhui(' gs kpbv vfh

bsj, acguko' fsh kvph. ,urv uhvsu,

chi fk cb"h )fukk ucnhujs tku asrho

chi tunu, vguko unscrho ckaubo

un,bvdho cjhmubhu, fnu,o(' ugus ud"z

gher' vpm, fk gbhbh yuc umse uhuar

do chi tuv"g g"h ehuo nmuu, cbh bj12'

fnusda chu,r cabho vtjrubu,' ffk

avukfho un,ercho hu,r kvzni scht,

nahj msebu' a
"

tz tvpul tk gnho apv

crurv kerut fuko cao vw ukgcsu afo

tjs"22/

uc,eupv vtjrubv )vjk nab, bxho'

uvnafv cab, 
"

bpktu,trtbu"

u
"

bpktu,cfk"( vdhgv pgukv zu kaht

_ cprhm, dcuku,hw ak vnshbv vvht

acag,v jr,v gk sdkv uvfrhzv

nkjnv cvpm, v,urv uvhvsu, ugs

knkjnv ctnubv ccurt guko unbvhdu

)fukk do vntxr sf"e nu"j tsnu"r

baht surbu' uktj"z uf,umtv nzv

hmht,u ndcuku, vnshbv vvht('

utgp"f' bnafv do ao vpghku,

sakujh baht surbu cvpm, v,urv

uvhvsu, cjath ucnx"b nna' gs

k,eupv vtjrubv ab,cykv dzhr,

vnkfu, ub,tpar vnal vpghku,

svpm, v,urv uvhvsu, ch,r at, uch,r

guz' cdkuh ucphrxuo' ugs kbphk,u ak

vnayr veuso' uven,u ak nayr jsa

avfrhz kmse ukhuar ukakuo' gk hxus

vtnubv ccurt vguko unbvhdu/

ucvnal kzv v,ehhnv cgrc ac, zv

vpdhav chi nbvhdv vjsa ak vnshbv

vvht knbvhdv ak nshbv zu32'

cva,,pu,o ak gus fnv nbvhdh

nshbu, dsuku, cguko' acv b,eckv

vvjkyv uvvfrzv a,ufbv 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho"/

uha kunr' acehunv ak pdhav

vjkyv uvfrzv zu cvghr ak baht surbu

f"e nu"j tsnu"r )acv b,ecmu nbvhdh

vnshbu,' fukk do nbvhd nshbv zu'

avumrl kcut nghr vchrv kghr zu42('

nrunz' afk zv ct f,umtv nvpguku,

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 302

32( updha,o bnaf, )uch,r at, uch,r guz(

do chuo vac, zv/

42( ut; avygo vpauykzv vut kph avneuo

vnhujs acu nhumdho cechgu, cth-fj vnshbu,

acguko becg nkf,jhkv cneuo athbu ghr

vchrv ak nshbv nxuhhn,' vrh' vygo vtnh,h

kechg, neuo zv cghr zu suet' vut' kvhu,v ghr

vchrvak 
"

nkfh rcbi" )rtv dhyhi xc' xg"t/

ugus(' f"e nu"j tsnu"rbaht surbu)urtv keni

vgrv 62(/

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

ucf"n/

02( rtv td"e tsnu"r nvurhh"m j"c gw ,mc

uthkl/ ua"b/

12( fpx"s vrnc"o )vkw nkfho p"j v"h(

a
"

muv nav rchbu nph vdcurv kfu; t, fk cth

vguko keck nmuu, abmyuu cbh bj"/

22( mpbhw d' y/ urtv rnc"o ao xph"t/
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gus nkjnv"11/

ukvuxh;' agbhi zv hvhw g"h pguk,u

ak nkl vnahj gmnu _ fn"a cv,jk,

vpxue11

"
uapy chi vduho uvufhj kgnho

rcho" )
"

vaupy vut nkl vnahj / /

ahvt tsui fk vgnho' uvut hufhj kvo

uhtnr knh ahnmt cu vguk har vnguu,

/ / unpbh zv kt ,vhw nkjnv chi go kgo

fh vut hakho chbhvo' ukt hmyrfu kfkh

nkjnv' uf,,u tu,o kgau, nvo fkh

kgcus, vtsnv"21(' afi' 
"

ctjrh,

vhnho bfui hvhw vr ch, vw duw ubvru tkhu

fk vduho uvkfu gnho rcho utnru kfu

ubgkv tk vr vw tk ch, tkeh hgec

uhurbu nsrfhu ubkfv cturju,hu fh nmhui

,mt ,urv uscr vw nhruakho"31'

"
uvnurv vut nkl vnahj' ugkhu btnr

uapy"21/

ufhui achnho tku njkhyho unfrhzho

rtah nshbu, cguko g"s mnmuo uchyuk

fkh bae uvvuxpv cvgbhbho vsruaho

kehuo fkfk, vnshbv uvguko fuku _

,ufi vhgus 
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"'

achr, fkh vnkjnv kgau, nvo fkho

kgcus, vtsnv' 
"

tr.41nnbv hmt

kjo"51_ v"z xhni crur gk v,jk,

ehunu ak hgus zvcdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu/

kh,r chtur:

fhui abnmtho c
"

zni vaht" )
"

sh

vgfxyg mhhy"( ak cht, nahj msebu'

"
vbv zv )nkl vnahj( ct"61' rutho fcr

)nghi u(v,jk, pguk,u ak nkl vnahj

gk vgnho' 
"

uapy chi vduho uvufhj

kgnho rcho uf,,u jrcu,o kt,ho uduw"

_ gh"z avec"v bu,i ckc vnkfho

stuv"g )
"

kc nkfho uarho chs vw"71(

kvjkhy ukvfrhz hjshu g"s vngns unmc

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"/

uzvu vygo avjkyv uvfrzv zu vh,v

czni zv suet _ cdkk ahhfu,u vnhujs,

kvdtukv vtnh,h, uvakhnv g"h nahj

msebu cpugk nna/

d/uha kvuxh;' aahhfu,u ak

vnturg kv,jk, pguk,u ak nahj

msebu nusda, do cpryhvnturg _

vneuo uvzniacvo vh,v vjky, uvfrz,

rtah vnshbu, gk vngns unmc

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho":

vneuoacu thrg nturg zv )neuo

nhujs acu nhumdho cechgu, cth-fj

vnshbu, acguko fsh kv,scr chbhvo

csrfh bugo usrfh akuo( _ vut cnshbv

zu ucghr zu' vnshbv uvghr acv bnmt

"
ch, rchbu accck"81' 

"
ch, jhhbu"' ch,

vfbx, uch, vnsra' ch, ,urv ,pkv

udn"j' sf"e nu"j tsnu"r baht surbu'

acjr cu uecgu kvneuo vnrfzh annbu

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw301

61( av"a c' j ucava"r gv"p/

71( kaui vrdhk _ g"p nakh ft' t/ urtv

keu"a jh"d gw 582 vgrv 1 ucauv"d/ ua"b/

81( ndhkv fy' t/ urtv ctrufv eubyrx

cgbhi nesa ngy zv fuw )xv"a ,ab"c j"c gw

564 )keni gw 993( uthkl(/

11( haghw c' s/ nhfv s' d/

21( phw vrs"e gv"p/

31( haghw ao' c-d/ nhfv ao' t-c/

41( thuc fj' v/

51( ukt re 
"

kjo" vnufrjkehunu ak vtso'

tkt do gbhbho ak ,gbud' fphru, vthki _

fnusda cvnal vf,uc 
"

ujbh,u,hvo knznru,"'

"
vfkho azunrho cvo vdpbho uatr thkbu," )phw

vrs"e(/

ukvghr do nvahhfu, k
"

rta vabv kthki"

snhbhw tzkhbi _ acu nusda, vvuxpv s
"

dpi

,tbv urnui duw zh, ani usca" )gbhbh ,gbud(

kdch 
"

jyv uagurv" )scrho vnufrjho(/

"
,mt ,urv"' vpm, v,urv uvnghhbu,

jumv cfk emuh ,ck gs cht, nahj

msebu )fahpumu nghbu,hl jumv91(' atz

hvhw do ehuo vhgus 
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho"/

uvgbhi czv:

ccut baht surbu kjmh fsur v,j,ui'

uecg neunu cnshbv zu ucghr zu' v,jhk

c,ue; ubgav vchrur uvzhful sjmh fsur

v,j,ui' ado cu bnal vdhkuh sn,i-

,urv )avhw cjmh fsur vgkhui02(' uh,hrv

nzv _ tsrcv _ abgav vneur annbu

bnal ub,pay gher vpgukv svpm,

v,urv uvnghhbu, jumv cfk emuh ,ck

nna' g"h vakujho aakj crjch vguko

)do kjmh fsur vgkhui(' gs kpbv vfh

bsj, acguko' fsh kvph. ,urv uhvsu,

chi fk cb"h )fukk ucnhujs tku asrho

chi tunu, vguko unscrho ckaubo

un,bvdho cjhmubhu, fnu,o(' ugus ud"z

gher' vpm, fk gbhbh yuc umse uhuar

do chi tuv"g g"h ehuo nmuu, cbh bj12'

fnusda chu,r cabho vtjrubu,' ffk

avukfho un,ercho hu,r kvzni scht,

nahj msebu' a
"

tz tvpul tk gnho apv

crurv kerut fuko cao vw ukgcsu afo

tjs"22/

uc,eupv vtjrubv )vjk nab, bxho'

uvnafv cab, 
"

bpktu,trtbu"

u
"

bpktu,cfk"( vdhgv pgukv zu kaht

_ cprhm, dcuku,hw ak vnshbv vvht

acag,v jr,v gk sdkv uvfrhzv

nkjnv cvpm, v,urv uvhvsu, ugs

knkjnv ctnubv ccurt guko unbvhdu

)fukk do vntxr sf"e nu"j tsnu"r

baht surbu' uktj"z uf,umtv nzv

hmht,u ndcuku, vnshbv vvht('

utgp"f' bnafv do ao vpghku,

sakujh baht surbu cvpm, v,urv

uvhvsu, cjath ucnx"b nna' gs

k,eupv vtjrubv ab,cykv dzhr,

vnkfu, ub,tpar vnal vpghku,

svpm, v,urv uvhvsu, ch,r at, uch,r

guz' cdkuh ucphrxuo' ugs kbphk,u ak

vnayr veuso' uven,u ak nayr jsa

avfrhz kmse ukhuar ukakuo' gk hxus

vtnubv ccurt vguko unbvhdu/

ucvnal kzv v,ehhnv cgrc ac, zv

vpdhav chi nbvhdv vjsa ak vnshbv

vvht knbvhdv ak nshbv zu32'

cva,,pu,o ak gus fnv nbvhdh

nshbu, dsuku, cguko' acv b,eckv

vvjkyv uvvfrzv a,ufbv 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho"/

uha kunr' acehunv ak pdhav

vjkyv uvfrzv zu cvghr ak baht surbu

f"e nu"j tsnu"r )acv b,ecmu nbvhdh

vnshbu,' fukk do nbvhd nshbv zu'

avumrl kcut nghr vchrv kghr zu42('

nrunz' afk zv ct f,umtv nvpguku,

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 302

32( updha,o bnaf, )uch,r at, uch,r guz(

do chuo vac, zv/

42( ut; avygo vpauykzv vut kph avneuo

vnhujs acu nhumdho cechgu, cth-fj vnshbu,

acguko becg nkf,jhkv cneuo athbu ghr

vchrv ak nshbv nxuhhn,' vrh' vygo vtnh,h

kechg, neuo zv cghr zu suet' vut' kvhu,v ghr

vchrvak 
"

nkfh rcbi" )rtv dhyhi xc' xg"t/

ugus(' f"e nu"j tsnu"rbaht surbu)urtv keni

vgrv 62(/

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

ucf"n/

02( rtv td"e tsnu"r nvurhh"m j"c gw ,mc

uthkl/ ua"b/

12( fpx"s vrnc"o )vkw nkfho p"j v"h(

a
"

muv nav rchbu nph vdcurv kfu; t, fk cth

vguko keck nmuu, abmyuu cbh bj"/

22( mpbhw d' y/ urtv rnc"o ao xph"t/
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svpm, v,urv uvhvsu,' mse uhuar' cfk

vguko' abgau ubgaho g"h baht surbu'

nahj acsur
52' ugs ag"h akhnu,

vgcusv cfvb"k chnhbu tkv bgav

vguko fuku rtuh unufarkv,jk,

vpgukv snkl vnahj' 
"

uapy chi vduho

uvufhj kgnho rcho uf,,u jrcu,o

kt,ho"62/

udo vzniacu thrg nturg zv

)c,eupv vtjrubv gmnv( vut zni nxudk

cahhfu, kvdtukv _ nms fnv gbhbho:

t( nms hnh vacug _ grc ac,72'

grc uvfbvk
"

huo afuku ac, unbujv

kjhh vguknho"82' acu 
"

nach, nzhehi

)fukk do fkh bae( ni vguko"92' uh,hrv

nzv' fhui a
"

nuxhphi njuk gk veusa'

nak kztc avut yur; nkpbhu

unktjrhu"03)ayur; zni ak juk kzni

esua, vac,(' bgav fcr cgrc ac,

vngns unmc s
"

huo afuku ac,"'

"
nach, nzhehi ni vguko"/

c( nms hnh vjusa _ huo f"ucjusa'

cdhnyrht sao vuhw' nkaui nvuv13'

arunz gk vngns unmc skg,hs kcut

avv,vuu, g"h ao vuhw ,vhw bhfr, cfk

vcrhtv fukv' fn"a23

"
ubdkv fcus vuhw

urtu fk car hjshu fh ph vuhw shcr"'

uthi b,hb, neuo kgbhbho ck,h-rmuhho

)nzheho ufkh bae(' fn"a33

"
kt hrgu

ukt hajh,u duw fh nktv vtr. sgv t,

vuhw"/

unusda hu,r cjhcur abhvo hjshu _

ahuo f"u cjusa jk chuo vaah cacug'

avut csudn, huo aah sngav crtah,'

huo crut tsv"r' gher u,fkh, vcrhtv

fukv' ugk hsh )uktjrh43( jhsua v,vuu,u

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw303

82( ,nhs cxupv/

92( ,u"f cjueu,h fu' u/ urtv keu"a j"z gw

881 uthkl/

03( nfhk,t h,ru f' j/ urtv keu"a jy"z gw

132 uthkl/

13( zj"d rbz' xg"c/ prsx a"t p"y/ ,bht

agvhuv"t rp"s/ ucf"n/

23( haghw n' v/

33( ao ht' y/

43( t; acaa, hnh crtah, bcrtu ,jhkv

fk atr vbcrtho uktj"z bcrt vtso _ fh'

cpgo vrtaubvha ygo nhujs acrht, vtso

,vhw ktjrh fk vbcrtho )go vhu,u gher ,fkh,

vcrhtv( _ 
"

fsh ahfbx kxgusv nhs"' 
"

ahnmt

vfk nufi uhtfk ntar hjpu." )xbvsrhi kj' t

ucpra"h(' tck jhsuavcrhtv hfuk )ucnhkt

mrhl( kvhu, fxsr ngk,o' avtso eusokfk

atr vbcrtho/

52( rtv xv"a ,ab"c j"c gw 07-964 )keni

gw 4-304( abaht vsur vut vnahj acsur/

ucvsdav h,hrv cf"e nu"j tsnu"r baht surbu

_ fnrunz ccw anu,hu: 
"

hux;" _ g"a a
"

huxh;

tsb-h abh, hsu duw utx; bsjh hartk duw"

)haghw ht' ht-hc(' u
"

hmje" _ g"a a
"

tz hnkt

ajue phbu" ),vkho efu' c/ urtv crfu, kt' t(/

62( ukvghr' atrdui jcr vgnho knyr,

tjsu, uakuo chi vgnho vueo cjmh fsur

v,j,ui ktjrh ucxnhfu, kcutu ak baht surbu

kjmh fsur v,j,ui )vjk nvvjkyv ab,eckv

ctnmg vnkjnv' cab, ,a"c kgrl' ucgher

cxhunv ak vnkjnv' cab, ,a"v kgrl(' ubecg

neuo nuacv cghru ak baht surbu' ugs kcbhh,

vcbhi vnhujs )cab, ,ah"t kgrl( _ aczv

nusda avtjsu, uvakuo chi vgnho vht

f,umtv npguk,u ak baht surbu cchrur vguko

)g"h vpm, v,urv uvhvsu, umse uhuar cfk

vguko(' uffk abh,ux; cchrur vguko g"h baht

vsur bh,ux; do cehunu uchxuxu ak vtrdui

anyr,u kpguk tjsu, uakuo cguko' ugs kdnr

uakhnu, chrur vguko cehuo vhgus 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho" avut vhxus ak trdui zv*/

72( bux; kfl afkku, vzni stk; vaah vut

csudn, grc ac, )rtv rnc"i ucjhh crtah,

c'd(/

*(ugs apxue zv n,buxx gk dch fu,k vcbhi

)urtv keni vgrv 55(/

)cfk huo aah( bgav jhsua v,vuu,

vcrhtv fukv53' ucpry fahuo vaah

cacug jk chuo f"u cjusa' vdhnyrht

sao vuhw' nkaui nvuv' nusda gus hu,r

jhsua v,vuu, vcrhtv fukv/

d( ugus ud"z gher _ nms vear

uvahhfu, szni zv kbaht surbu_ kvhu,u

grc ac, vtjrui cjusa acy' jusa

vtjs gar' avgahrh acu vut huo

vvhkukt )dnr uakhnu, vgcusv( ak

f"e nu"j tsnu"r baht surbu' uctjs

gar acu bgav vnal ujhsua vbahtu,

aku ch,r at, uch,r guz gs kxhuo

udnr fk vgcusv ak surbu zv )sur

vtjrui ak vdku, avut vut sur vrtaui

ak vdtukv( cnal n"c abho sh"k avo

fbds n"c vnxgu, acnscr vgnho' atz

fcr nufbho ugunsho kvfbhxv ktr.

cdtukv vtnh,h, uvakhnv )fnsucr

ctrufv cv,uugsu, akpb"z63( _ ado

cvzni)bux; gk vneuo( acu vh,v

vvfrzv g"s 
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"

nusda, vahhfu, kpguk,u ak baht

surbu f"e nu"j tsnu"r' vnahj acsur'

agk hsu bgav ehuo vhgus 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho uduw"/

s/uha kear zv go pra, vacug'

pra, napyho _ 
"

utkv vnapyho tar

,aho kpbhvo"' unpra ra"h' 
"

utkv / /

nuxh; gk vrtaubho' nv vrtaubho

nxhbh t; tku nxhbh"' 
"

kpbhvo' ukt

kpbh duho' utphku hsg, cshi tjs avo

sbhi tu,u fshbh hartk tk ,chtvu

cgrftu, akvo ufuw":

,ufbv ak pra, napyho vut _

fanv _ shbho achi tso kjchru

ajhuco nuci cafk vtso' 
"

scrho

vtnurho c,urv cnapy athku kt

btnru vhu fsth ktunri"73' ugs fsh fl'

a
"

tknkt kt bh,bv ,urv vhhbu knshi

mbhgu, nj,uk udzk nbnkv"83/ uh,hrv

nzv' ajhuco nuci )kt re cafko ak

cb"h' 
"

go jfo ubcui"93' tkt( do

cafko ak tunu, vguko' ugs ah,fi

acfnv shbho sbhi tunu, vguko fshbh

hartk/

uh"k akfi btnr cv,jk, up,hj,

vprav 
"

utkv vnapyho"' 
"

t; tku

nxhbh" _ ado vnapyho ajhuco nuci

cafk vtso mrhfho kehhno )kt npbh

avafk njhhco' fh to( npbh mhuuh

vec"v)tkt armubu ak vec"v

amhuuhho tkv hvhu nucbho do cafk

vtso(' unauo zv 
"

,aho )do

v
"

napyho"( kpbhvo" suet' 
"

ukt kpbh

duho / / )t;( avo sbhi / / fshbh hartk"'

fhui ashbhvo vo nms jhuc vafk' um"k

nms mhuuh vec"v04/

v/ucgune hu,r:

"
utkv vnapyho"' 

"
t; tku nxhbh"

_ h"k phruau' ado vxhcv kvjhuc

vafkh s
"

napyho" vut 
"

nxhbh"' ukukh

b,hb,o 
"

nxhbh" kt vhw afk vtso

njhhco )fnu 
"

vrtaubho"(/ uvvxcrv

czv _ avjhuc vafkh vut f,umtv nzv

acmhuuhho tkv b,kca rmubu ak vec"v

)anms gmnu vut kngkv nvjfnv( do

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 304

73( pra"h tjrh hj' s/

83( ghruchi e' xg"c/

93( ut,jbi s' u/

04( utsrcv: 
"

vncht shbh hartk kpbh duho

njkk t, vao unhher t, ao vtkhkho/ / zvu

gsu, kgkuh hrt,o" )pra"h ao(/

53( ukfi becg rta vabv _ 
"

,jk, ngahl"

sfk vcrhtv fukv _ ctw c,arh' huo crut

tsv"r )ukt cf"v ctkuk acu bcrt vguko(/

63( xv"a ,ab"c j"t gw 213 )kghk gw 352(

uthkl/
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svpm, v,urv uvhvsu,' mse uhuar' cfk

vguko' abgau ubgaho g"h baht surbu'

nahj acsur
52' ugs ag"h akhnu,

vgcusv cfvb"k chnhbu tkv bgav

vguko fuku rtuh unufarkv,jk,

vpgukv snkl vnahj' 
"

uapy chi vduho

uvufhj kgnho rcho uf,,u jrcu,o

kt,ho"62/

udo vzniacu thrg nturg zv

)c,eupv vtjrubv gmnv( vut zni nxudk

cahhfu, kvdtukv _ nms fnv gbhbho:

t( nms hnh vacug _ grc ac,72'

grc uvfbvk
"

huo afuku ac, unbujv

kjhh vguknho"82' acu 
"

nach, nzhehi

)fukk do fkh bae( ni vguko"92' uh,hrv

nzv' fhui a
"

nuxhphi njuk gk veusa'

nak kztc avut yur; nkpbhu

unktjrhu"03)ayur; zni ak juk kzni

esua, vac,(' bgav fcr cgrc ac,

vngns unmc s
"

huo afuku ac,"'

"
nach, nzhehi ni vguko"/

c( nms hnh vjusa _ huo f"ucjusa'

cdhnyrht sao vuhw' nkaui nvuv13'

arunz gk vngns unmc skg,hs kcut

avv,vuu, g"h ao vuhw ,vhw bhfr, cfk

vcrhtv fukv' fn"a23

"
ubdkv fcus vuhw

urtu fk car hjshu fh ph vuhw shcr"'

uthi b,hb, neuo kgbhbho ck,h-rmuhho

)nzheho ufkh bae(' fn"a33

"
kt hrgu

ukt hajh,u duw fh nktv vtr. sgv t,

vuhw"/

unusda hu,r cjhcur abhvo hjshu _

ahuo f"u cjusa jk chuo vaah cacug'

avut csudn, huo aah sngav crtah,'

huo crut tsv"r' gher u,fkh, vcrhtv

fukv' ugk hsh )uktjrh43( jhsua v,vuu,u

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw303

82( ,nhs cxupv/

92( ,u"f cjueu,h fu' u/ urtv keu"a j"z gw

881 uthkl/

03( nfhk,t h,ru f' j/ urtv keu"a jy"z gw

132 uthkl/

13( zj"d rbz' xg"c/ prsx a"t p"y/ ,bht

agvhuv"t rp"s/ ucf"n/

23( haghw n' v/

33( ao ht' y/

43( t; acaa, hnh crtah, bcrtu ,jhkv

fk atr vbcrtho uktj"z bcrt vtso _ fh'

cpgo vrtaubvha ygo nhujs acrht, vtso

,vhw ktjrh fk vbcrtho )go vhu,u gher ,fkh,

vcrhtv( _ 
"

fsh ahfbx kxgusv nhs"' 
"

ahnmt

vfk nufi uhtfk ntar hjpu." )xbvsrhi kj' t

ucpra"h(' tck jhsuavcrhtv hfuk )ucnhkt

mrhl( kvhu, fxsr ngk,o' avtso eusokfk

atr vbcrtho/

52( rtv xv"a ,ab"c j"c gw 07-964 )keni

gw 4-304( abaht vsur vut vnahj acsur/

ucvsdav h,hrv cf"e nu"j tsnu"r baht surbu

_ fnrunz ccw anu,hu: 
"

hux;" _ g"a a
"

huxh;

tsb-h abh, hsu duw utx; bsjh hartk duw"

)haghw ht' ht-hc(' u
"

hmje" _ g"a a
"

tz hnkt

ajue phbu" ),vkho efu' c/ urtv crfu, kt' t(/

62( ukvghr' atrdui jcr vgnho knyr,

tjsu, uakuo chi vgnho vueo cjmh fsur

v,j,ui ktjrh ucxnhfu, kcutu ak baht surbu

kjmh fsur v,j,ui )vjk nvvjkyv ab,eckv

ctnmg vnkjnv' cab, ,a"c kgrl' ucgher

cxhunv ak vnkjnv' cab, ,a"v kgrl(' ubecg

neuo nuacv cghru ak baht surbu' ugs kcbhh,

vcbhi vnhujs )cab, ,ah"t kgrl( _ aczv

nusda avtjsu, uvakuo chi vgnho vht

f,umtv npguk,u ak baht surbu cchrur vguko

)g"h vpm, v,urv uvhvsu, umse uhuar cfk

vguko(' uffk abh,ux; cchrur vguko g"h baht

vsur bh,ux; do cehunu uchxuxu ak vtrdui

anyr,u kpguk tjsu, uakuo cguko' ugs kdnr

uakhnu, chrur vguko cehuo vhgus 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho" avut vhxus ak trdui zv*/

72( bux; kfl afkku, vzni stk; vaah vut

csudn, grc ac, )rtv rnc"i ucjhh crtah,

c'd(/

*(ugs apxue zv n,buxx gk dch fu,k vcbhi

)urtv keni vgrv 55(/

)cfk huo aah( bgav jhsua v,vuu,

vcrhtv fukv53' ucpry fahuo vaah

cacug jk chuo f"u cjusa' vdhnyrht

sao vuhw' nkaui nvuv' nusda gus hu,r

jhsua v,vuu, vcrhtv fukv/

d( ugus ud"z gher _ nms vear

uvahhfu, szni zv kbaht surbu_ kvhu,u

grc ac, vtjrui cjusa acy' jusa

vtjs gar' avgahrh acu vut huo

vvhkukt )dnr uakhnu, vgcusv( ak

f"e nu"j tsnu"r baht surbu' uctjs

gar acu bgav vnal ujhsua vbahtu,

aku ch,r at, uch,r guz gs kxhuo

udnr fk vgcusv ak surbu zv )sur

vtjrui ak vdku, avut vut sur vrtaui

ak vdtukv( cnal n"c abho sh"k avo

fbds n"c vnxgu, acnscr vgnho' atz

fcr nufbho ugunsho kvfbhxv ktr.

cdtukv vtnh,h, uvakhnv )fnsucr

ctrufv cv,uugsu, akpb"z63( _ ado

cvzni)bux; gk vneuo( acu vh,v

vvfrzv g"s 
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"

nusda, vahhfu, kpguk,u ak baht

surbu f"e nu"j tsnu"r' vnahj acsur'

agk hsu bgav ehuo vhgus 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho uduw"/

s/uha kear zv go pra, vacug'

pra, napyho _ 
"

utkv vnapyho tar

,aho kpbhvo"' unpra ra"h' 
"

utkv / /

nuxh; gk vrtaubho' nv vrtaubho

nxhbh t; tku nxhbh"' 
"

kpbhvo' ukt

kpbh duho' utphku hsg, cshi tjs avo

sbhi tu,u fshbh hartk tk ,chtvu

cgrftu, akvo ufuw":

,ufbv ak pra, napyho vut _

fanv _ shbho achi tso kjchru

ajhuco nuci cafk vtso' 
"

scrho

vtnurho c,urv cnapy athku kt

btnru vhu fsth ktunri"73' ugs fsh fl'

a
"

tknkt kt bh,bv ,urv vhhbu knshi

mbhgu, nj,uk udzk nbnkv"83/ uh,hrv

nzv' ajhuco nuci )kt re cafko ak

cb"h' 
"

go jfo ubcui"93' tkt( do

cafko ak tunu, vguko' ugs ah,fi

acfnv shbho sbhi tunu, vguko fshbh

hartk/

uh"k akfi btnr cv,jk, up,hj,

vprav 
"

utkv vnapyho"' 
"

t; tku

nxhbh" _ ado vnapyho ajhuco nuci

cafk vtso mrhfho kehhno )kt npbh

avafk njhhco' fh to( npbh mhuuh

vec"v)tkt armubu ak vec"v

amhuuhho tkv hvhu nucbho do cafk

vtso(' unauo zv 
"

,aho )do

v
"

napyho"( kpbhvo" suet' 
"

ukt kpbh

duho / / )t;( avo sbhi / / fshbh hartk"'

fhui ashbhvo vo nms jhuc vafk' um"k

nms mhuuh vec"v04/

v/ucgune hu,r:

"
utkv vnapyho"' 

"
t; tku nxhbh"

_ h"k phruau' ado vxhcv kvjhuc

vafkh s
"

napyho" vut 
"

nxhbh"' ukukh

b,hb,o 
"

nxhbh" kt vhw afk vtso

njhhco )fnu 
"

vrtaubho"(/ uvvxcrv

czv _ avjhuc vafkh vut f,umtv nzv

acmhuuhho tkv b,kca rmubu ak vec"v

)anms gmnu vut kngkv nvjfnv( do

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 304

73( pra"h tjrh hj' s/

83( ghruchi e' xg"c/

93( ut,jbi s' u/

04( utsrcv: 
"

vncht shbh hartk kpbh duho

njkk t, vao unhher t, ao vtkhkho/ / zvu

gsu, kgkuh hrt,o" )pra"h ao(/

53( ukfi becg rta vabv _ 
"

,jk, ngahl"

sfk vcrhtv fukv _ ctw c,arh' huo crut

tsv"r )ukt cf"v ctkuk acu bcrt vguko(/

63( xv"a ,ab"c j"t gw 213 )kghk gw 352(

uthkl/
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cjfn,uh,w )c,urv(' ufhui av,urv vht

"
shp,rtu, uphbextu," acvo bcrt

vguko14' bgau scrho tkv njuhhcho

cdsrh vguko' ucnhkt do cafk vtso

)ugs kafk stuv"g(' asg,u buyv

kscrho anjuhhcho nms jfn,u ak

vec"v )
"

xhbh"(24/

ugp"z ha kunr do vphrua s
"

utkv

// nuxh;gk vrtaubho" _ avvuxpv

gk vrtaubho )
"

nxhbh"( vht cfl

av
"

napyho" abh,bu 
"

nxhbh" bnafho

do cafk vtso' azvu ,ufi vjhsua

sn,i-,urv )
"

nxhbh"( acykv vdzhrv

uvvpxe achi gkhubho k,j,ubho34'

ajfn,u ak vec"v )gkhubho( ,unal

u,jsur do cafk vtso ),j,ubho(' ado

sg,u),j,ubho nms gmno( buyv kfl

)tkt' achjs go zv m"k brda asg,u

buyv kscrho vn,jhhcho nms jfn,u

ak vec"v' 
"

t; tku nxhbh"(/

ugbhi zv mrhl kvhu, do tmk tunu,

vguko cbudg kehuo nmuu, cbh bj _

at; a
"

vsg, buyv kvi"44' mrhl

"
aheck tu,i uhgav tu,i npbh amuv

cvi vec"v c,urv/ / tck to gati

npbh vfrg vsg,/ / thbu njxhsh tunu,

vguko ukt54njfnhvo"64/

u,fkh, vakhnu, czv ,vhw chnu,

vnahj _ a
"

kt hvhw gxe fk vguko )do

tunu, vguko( tkt ksg, t, vw ckcs

// abtnr fh nktv vtr. sgv t, vw"74'

vhhbu' a
"

sgv t, vw" )hshg, ngav

nrfcv ufhu"c' gher gbhbu ak 
"

xhbh"84(

bnaf, ujusr, cafk vtso/

uha kunr' agbhi zv nrunz do cxhuo

vprav: 
"

uhrtu t, tkeh hartk u,j,

rdkhu fngav kcb, vxphr duw uhjzu t,

vtkeho uhtfku uha,u"94_ arthh,

tkeu, )
"

xhbh"( bnaf, ujusr, cafk

vtso un,tjs, gnu fnu vnzui )
"

uhtfku

uha,u"( abgav so ucar fcaru' g"h

khnus pbhnhu, v,urv ctupi ak vcbv

uvadv )
"

h,prbxui"05( c,ur, jxhsu,

jc"s' fukk do g"h v,rduo )
"

uhjzu"'

,rduo ak rthw( cacgho kaui stunu,

vguko )fnrunz c
"

kcb,vxphr"'

a
"

kcbho" abgaho chsh tso runzho gk

vtu,hu, ak acgho kaui stuv"g15('

fsh ahvhw nuci do kcb"h akg,-g,v

thbo nchbho kaui veusa25' ugs ahvhw

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw305

54( f"v )
"

uktnjfnhvo"( vdhrxt vbpumv'

uha durxhi 
"

tktnjfnhvo" )rtv keu"a j"f gw

141/ ua"b(/

64( ao xp"j/

74( ao xph"c/

84( rtv c"r p"d' c/ ua"b/ keu"a j"t x"g

941 uthkl/

94( fs' hu"s-ht/

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

631 vgrv 53/ ua"b/

15( nat"f vtu,hu, skaui veusa abertho

"
tcbho" acrht,o chsh anho ),u"t pra,bu

gz' d uthkl(/

25( udo kt kaui thsha )
"

zaRûrdTüi"( avut

vnnumg chi kaui veusa kkaubu, tuv"g' g"s

kaui trnh )rtv keu"a jf"t gw 644 uthkl/

ua"b(/

14( c"r c,jk,u/

24( ugp"z hun,e n"a vrnc"o )canubv

preho aku )p"u(( a
"

vgbhbho vnpurxnho tmk

fk cbh vtso avo rgu, / / athku kt bf,cu

rtuhhi vo khf,c / / bpa vjaucv kt ,,tuv

ktjs ntku vrgu, fkk" )ucvo thi kunr 
"

tpah

unv tgav atch acanho dzr gkh"' tkt 
"

th

tpah"( _ skfturv' nvh vahhfu, s
"

th tpah"

anms sg, cbh vtsokvbvd,o ak hartk g"p

,urv_ tkt' avakhkv anms sg, cbh vtso

thbv tkt npbh afl njhhc, jfn,u ak vec"v'

,urv' akfi bgau scrho tku nuakkho cafk

vtso/ ugm"g/

34( ,bjunt utrt yu/ anu"r ph"c' d/ ugus/

44( rnc"o vkw nkfho rp"y/

nuci do ktunu, vguko )ado vo

njuhhcho cakhk, g"z ucvtnubv ccurt

vguko unbvhdu(' azuvh vvfbv kehuo

vhgus 
"

tz tvpul tk gnho apv crurv35

kerut fuko cao vw ukgcsu afo tjs"/

u/unzv nuci do cbudg knturg

vb"k _ vjky, uvfrz, nbvhdh tuv"g

g"s vngns unmc s
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho" _ cgrc ac, pra, napyho:

"
uf,,u jrcu,o kt,ho" vu"g vnuci

unjuhhc do cafk vtso )
"

napyho"('

avrh' afk tbuah njhhc ehunu ak

vguko g"p mse uhuar' g"h akhk,

nkjnv anchtv vrx ujurci' rjnbt

khmki' ugs ahcht kachr, fkh vnkjnv

)
"

uf,,u jrcu,o"( uvphf,o kfkho

anchtho ,ugk, khaucu ak guko

)
"

t,ho"(/

utgp"f' cnal fk vsuru, v,bvku

rhcuh nkjnu, chi tunu, vguko adrnu

vrx ujurci cguko _ cbhduskvn,jhhc

cafk vtbuah!

ugfm"k' avxhcv vtnh,h,kfl

ac,eupv vtjrubv bhfr, vathpv kdnr

ukxhuo ,eup, vnkjnu, cguko'

uv,jk, ,eupv jsav ak ehuo vguko

g"p mse uhuar' akuo utjsu,' fnusda

chu,r cvjky, uvfrz, nbvhdh tuv"g

cgrc ac, zv' vht )kt re nms jhuc

vafk
45)

"
napyho"(' avrh jhuc vafk

vhw do cfk vsuru, akpb"z' tkt do'

ucgher( npbh an,ercho kvzni

atusu,hu vfrhzvv,urv)
"

nxhbh"(

"
uf,,u jrcu,o kt,ho"55/

ugp"z ha kunr' avjky, uvfrz,

nbvhdh tuv"gcgrc ac, pra, napyho

g"s vngns unmc s
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho"' vht' f,umtv nvjky, uvfrz,

"
nkfh rcbi" a

"
vbv zv )nkl vnahj(

ct"' vjk nvpx"s ak f"e nu"j

tsnu"r baht surbu anfcr baknu

ngahbu ugcus,hbu snal zni vdku,

unufbho fcr keck, pbh nahj msebu'

ufi vpx"s ak vrcbho unurh-vurtv

chartk avdhg zni vdtukv' 
"

hgnus nkl

nch, sus ufuw cjze, avut nahj" ugs

kvngns unmc s
"

vrh zv nahj custh"65

_ px"s 
"

nxhbh"' abnal ujsr do cdsrh

vguko' gs fsh fl anbvhdh tuv"g75

njkhyho unfrhzho nsg,o)u
"

cgrftu,

akvo"' aha cvo v,ue; s
"

shbt

snkfu,t shbt"( g"s vngns unmc

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"/

uha kunr' avsda, ahhfu,v ak

vjkyv uvfrzv zu kvpx"s 
"

nxhbh"

n,dkh, chuo vac,
85]acu bgah, vgkhw

sfk gbhbh grc ac, )fukk do vnturg

svfrz, nbvhdh tuv"g( kvesuav shuo

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 306

55( unrunz do cfl avjkyv uvfrzv zu

b,eckv cneuo acu n,buxx ucfu,k vdkuh

svcbhi vpxue 
"

uf,,u jrcu,o kt,ho" _ aczv

nusda avjkyv uvfrzv zu )avht ,fkh, unyr,

ehunu ak neuo zv( nhuxs, gk pxue c,urv'

"
nxhbh"/

65( rnc"o vkw nkfho xph"t/

75( s
"

tg"d sthbvu kt jzu nzkhhvu jzu"

)ndhkv d' t(/

85( unrunz do cechgu,u chnh vjusa chuo

z"l' nkaui 
"

ani zh, zlf,h, kntur"' vsda,

gbhi vtur uvdhkuh )urtv keni xh"t(/

35( ckaui veusa )npraho gv"p(/ urtv

tuv", )frl zw( xu; pra,bu )cxhuo chtur vgbhi

skcbho(: 
"

utp"k azvu n"a tz tvpul tk gnho

apv crurv ahvhw tmk fuko kv"e ukt hmyrl

kcjhw kchbv / / kg"k hvhw vfk kv"e avut

tcbho crhtv chsh anho"/

45( bux; kfl ado jhuc afk vtso vut

f,umtv njfn,u ak vec"v' fb"k x"v/
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cjfn,uh,w )c,urv(' ufhui av,urv vht

"
shp,rtu, uphbextu," acvo bcrt

vguko14' bgau scrho tkv njuhhcho

cdsrh vguko' ucnhkt do cafk vtso

)ugs kafk stuv"g(' asg,u buyv

kscrho anjuhhcho nms jfn,u ak

vec"v )
"

xhbh"(24/

ugp"z ha kunr do vphrua s
"

utkv

// nuxh;gk vrtaubho" _ avvuxpv

gk vrtaubho )
"

nxhbh"( vht cfl

av
"

napyho" abh,bu 
"

nxhbh" bnafho

do cafk vtso' azvu ,ufi vjhsua

sn,i-,urv )
"

nxhbh"( acykv vdzhrv

uvvpxe achi gkhubho k,j,ubho34'

ajfn,u ak vec"v )gkhubho( ,unal

u,jsur do cafk vtso ),j,ubho(' ado

sg,u),j,ubho nms gmno( buyv kfl

)tkt' achjs go zv m"k brda asg,u

buyv kscrho vn,jhhcho nms jfn,u

ak vec"v' 
"

t; tku nxhbh"(/

ugbhi zv mrhl kvhu, do tmk tunu,

vguko cbudg kehuo nmuu, cbh bj _

at; a
"

vsg, buyv kvi"44' mrhl

"
aheck tu,i uhgav tu,i npbh amuv

cvi vec"v c,urv/ / tck to gati

npbh vfrg vsg,/ / thbu njxhsh tunu,

vguko ukt54njfnhvo"64/

u,fkh, vakhnu, czv ,vhw chnu,

vnahj _ a
"

kt hvhw gxe fk vguko )do

tunu, vguko( tkt ksg, t, vw ckcs

// abtnr fh nktv vtr. sgv t, vw"74'

vhhbu' a
"

sgv t, vw" )hshg, ngav

nrfcv ufhu"c' gher gbhbu ak 
"

xhbh"84(

bnaf, ujusr, cafk vtso/

uha kunr' agbhi zv nrunz do cxhuo

vprav: 
"

uhrtu t, tkeh hartk u,j,

rdkhu fngav kcb, vxphr duw uhjzu t,

vtkeho uhtfku uha,u"94_ arthh,

tkeu, )
"

xhbh"( bnaf, ujusr, cafk

vtso un,tjs, gnu fnu vnzui )
"

uhtfku

uha,u"( abgav so ucar fcaru' g"h

khnus pbhnhu, v,urv ctupi ak vcbv

uvadv )
"

h,prbxui"05( c,ur, jxhsu,

jc"s' fukk do g"h v,rduo )
"

uhjzu"'

,rduo ak rthw( cacgho kaui stunu,

vguko )fnrunz c
"

kcb,vxphr"'

a
"

kcbho" abgaho chsh tso runzho gk

vtu,hu, ak acgho kaui stuv"g15('

fsh ahvhw nuci do kcb"h akg,-g,v

thbo nchbho kaui veusa25' ugs ahvhw

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw305

54( f"v )
"

uktnjfnhvo"( vdhrxt vbpumv'

uha durxhi 
"

tktnjfnhvo" )rtv keu"a j"f gw

141/ ua"b(/

64( ao xp"j/

74( ao xph"c/

84( rtv c"r p"d' c/ ua"b/ keu"a j"t x"g

941 uthkl/

94( fs' hu"s-ht/

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

631 vgrv 53/ ua"b/

15( nat"f vtu,hu, skaui veusa abertho

"
tcbho" acrht,o chsh anho ),u"t pra,bu

gz' d uthkl(/

25( udo kt kaui thsha )
"

zaRûrdTüi"( avut

vnnumg chi kaui veusa kkaubu, tuv"g' g"s

kaui trnh )rtv keu"a jf"t gw 644 uthkl/

ua"b(/

14( c"r c,jk,u/

24( ugp"z hun,e n"a vrnc"o )canubv

preho aku )p"u(( a
"

vgbhbho vnpurxnho tmk

fk cbh vtso avo rgu, / / athku kt bf,cu

rtuhhi vo khf,c / / bpa vjaucv kt ,,tuv

ktjs ntku vrgu, fkk" )ucvo thi kunr 
"

tpah

unv tgav atch acanho dzr gkh"' tkt 
"

th

tpah"( _ skfturv' nvh vahhfu, s
"

th tpah"

anms sg, cbh vtsokvbvd,o ak hartk g"p

,urv_ tkt' avakhkv anms sg, cbh vtso

thbv tkt npbh afl njhhc, jfn,u ak vec"v'

,urv' akfi bgau scrho tku nuakkho cafk

vtso/ ugm"g/

34( ,bjunt utrt yu/ anu"r ph"c' d/ ugus/

44( rnc"o vkw nkfho rp"y/

nuci do ktunu, vguko )ado vo

njuhhcho cakhk, g"z ucvtnubv ccurt

vguko unbvhdu(' azuvh vvfbv kehuo

vhgus 
"

tz tvpul tk gnho apv crurv35

kerut fuko cao vw ukgcsu afo tjs"/

u/unzv nuci do cbudg knturg

vb"k _ vjky, uvfrz, nbvhdh tuv"g

g"s vngns unmc s
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho" _ cgrc ac, pra, napyho:

"
uf,,u jrcu,o kt,ho" vu"g vnuci

unjuhhc do cafk vtso )
"

napyho"('

avrh' afk tbuah njhhc ehunu ak

vguko g"p mse uhuar' g"h akhk,

nkjnv anchtv vrx ujurci' rjnbt

khmki' ugs ahcht kachr, fkh vnkjnv

)
"

uf,,u jrcu,o"( uvphf,o kfkho

anchtho ,ugk, khaucu ak guko

)
"

t,ho"(/

utgp"f' cnal fk vsuru, v,bvku

rhcuh nkjnu, chi tunu, vguko adrnu

vrx ujurci cguko _ cbhduskvn,jhhc

cafk vtbuah!

ugfm"k' avxhcv vtnh,h,kfl

ac,eupv vtjrubv bhfr, vathpv kdnr

ukxhuo ,eup, vnkjnu, cguko'

uv,jk, ,eupv jsav ak ehuo vguko

g"p mse uhuar' akuo utjsu,' fnusda

chu,r cvjky, uvfrz, nbvhdh tuv"g

cgrc ac, zv' vht )kt re nms jhuc

vafk
45)

"
napyho"(' avrh jhuc vafk

vhw do cfk vsuru, akpb"z' tkt do'

ucgher( npbh an,ercho kvzni

atusu,hu vfrhzvv,urv)
"

nxhbh"(

"
uf,,u jrcu,o kt,ho"55/

ugp"z ha kunr' avjky, uvfrz,

nbvhdh tuv"gcgrc ac, pra, napyho

g"s vngns unmc s
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho"' vht' f,umtv nvjky, uvfrz,

"
nkfh rcbi" a

"
vbv zv )nkl vnahj(

ct"' vjk nvpx"s ak f"e nu"j

tsnu"r baht surbu anfcr baknu

ngahbu ugcus,hbu snal zni vdku,

unufbho fcr keck, pbh nahj msebu'

ufi vpx"s ak vrcbho unurh-vurtv

chartk avdhg zni vdtukv' 
"

hgnus nkl

nch, sus ufuw cjze, avut nahj" ugs

kvngns unmc s
"

vrh zv nahj custh"65

_ px"s 
"

nxhbh"' abnal ujsr do cdsrh

vguko' gs fsh fl anbvhdh tuv"g75

njkhyho unfrhzho nsg,o)u
"

cgrftu,

akvo"' aha cvo v,ue; s
"

shbt

snkfu,t shbt"( g"s vngns unmc

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"/

uha kunr' avsda, ahhfu,v ak

vjkyv uvfrzv zu kvpx"s 
"

nxhbh"

n,dkh, chuo vac,
85]acu bgah, vgkhw

sfk gbhbh grc ac, )fukk do vnturg

svfrz, nbvhdh tuv"g( kvesuav shuo

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 306

55( unrunz do cfl avjkyv uvfrzv zu

b,eckv cneuo acu n,buxx ucfu,k vdkuh

svcbhi vpxue 
"

uf,,u jrcu,o kt,ho" _ aczv

nusda avjkyv uvfrzv zu )avht ,fkh, unyr,

ehunu ak neuo zv( nhuxs, gk pxue c,urv'

"
nxhbh"/

65( rnc"o vkw nkfho xph"t/

75( s
"

tg"d sthbvu kt jzu nzkhhvu jzu"

)ndhkv d' t(/

85( unrunz do cechgu,u chnh vjusa chuo

z"l' nkaui 
"

ani zh, zlf,h, kntur"' vsda,

gbhi vtur uvdhkuh )urtv keni xh"t(/

35( ckaui veusa )npraho gv"p(/ urtv

tuv", )frl zw( xu; pra,bu )cxhuo chtur vgbhi

skcbho(: 
"

utp"k azvu n"a tz tvpul tk gnho

apv crurv ahvhw tmk fuko kv"e ukt hmyrl

kcjhw kchbv / / kg"k hvhw vfk kv"e avut

tcbho crhtv chsh anho"/

45( bux; kfl ado jhuc afk vtso vut

f,umtv njfn,u ak vec"v' fb"k x"v/
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vac, )
"

htfk cac,"' ctupi a
"

yur;

nkpbhu"([ _ atz eurhi c,urv pra,

napyho fukv95)cmhcur' uccrfv kpbhw

uktjrhw(' acv nusda ado v
"

napyho"

vo 
"

nxhbh"' ugs"z cbsu"s' avfrz,

nbvhdh tuv"g g"s 
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho" g"p jhuc afko )
"

napyho"

asbhi do tuv"g cgrftu, akvo( vht

f,umtv npx"s v,urv )
"

nxhbh"( g"s

cht, nahj msebu/

z/uha kvuxh; cvear uvahhfu,

spra, napyho kxhuo zni vdku,

uv,jk, vdtukv:

cvnal vprahu, _ )t( apra,

napyho ctv ktjrh ucxnhfu, kpra,

h,ru06axhunv uju,nv cshbh vnzcj:

"
knv bxnfv pra, shbhi kpra, nzcj

kunr kl a,aho xbvsrhi tmk vnesa16

)vnzcj("26' aczv nrunz ehuo vhgus

"
utahcv aupyhl fcrtaubv"36' ahc,

vxbvsrhi kkaf, vdzh, cchvn"e

vakhah46' ugs"z cvnal vprav

)cahgur sgrc ac,( _ 
"

kvchtl tk

vneuo tar vfhbu,h"' 
"

fcr neunh bhfr

fbdsu' uzv tw ni vnertu, anushgho

achvn"e ak ngkv nfuui fbds chvn"e

ak nyv"56' )c( unpra, napyho ctho

kpra, ,runv )ugs an,jhkhi keru,v

cnbj, ac, pra, napyho(' acv

btnr vmhuuh 
"

ugau kh nesa uafb,h

c,ufo"66' aeth gk gahh, vnafi' ch,

rtaui uch, abh' udo )ucgher( chvn"e

vakhah76' 
"

nesa tsb-h fubbu hshl"86/

uchbhvo ctv pra, napyho _ fsh

kvsdha agbhbh vdtukv )chvn"e

vakhah' vnzcj uvxbvsrhi( acprahu,

tku )h,ru u,runv( vo ctupi

s
"

napyho"' anjuhhcho do nms afk

vtso' vhhbu' afcr bnafu ujsru cdsrh

vguko' avguko nms gmnu nfrhz avdhg

zni vdtukv/

j/ugus ugher _ ado cpra,

napyho gmnv nrunz vear uvahhfu,

kxhuo zni vdku, uv,jk, vdtukv _

g"p vncutr c
"

phruav" )ak pra,

napyho( c,uacg"p96:

pryh vshbho acpra, napyho

cvgbhbho achi tso kjchru b,ctru

c,uacg"p cxsr bzhehi' a
"

fukv bzhehi

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw307

46( ktjrh a
"

cycrht g,hshi kjzur ,jhkv

unao bg,ehi knesa" )rnc"o vkw xbvsrhi

ph"s vh"c(/

56( fd' f ucpra"h/

66( fv' j/

76( rtv rnc"o rha vkw chvc"j/

86( cakj yu' hz ucpra"h/ zj"d rft' t/

96( fsra, jz"k gk vpxue 
"

uv,urv

uvnmuv" acx"p napyho )crfu, v' t/ vesn,

vrnc"o kxpr vh"s(/

95( bux; gk v,jk, erht,v chuo jnhah _

kpbh vnturg sgrc ac,' uchuo abh _ kpbh

vnturg stur khuo vrchgh/

06( actv ktjrh pra, cakj axhunv

uju,nv c
"

nkjnv kvw cgnke nsur sur"'

"
k,k,h srht nsrt sgknt shi unsrt snahjt

unsrt sgknt st,h" ),hc"g(/

16( agheru vnzcj _ 
"

ch, kvw nufi kvhu,

nerhcho cu vercbu," )rnc"o rha vkw

chvc"j(/ ukvghr nahhfu,u k
"

cbhnhi ztc hyr;"

)aahhl kac, a
"

yur; nkpbhu unktjrhu"( _

achvn"e )uvnzcj( vut cjkeu ak yur; )zcjho

bd' c uthkl(' uvnzcj )gheru ak chvn"e(

ajuy; vercbu, bnak kztc juy; )c"r pm"y'

d(' ayur; ujuy; gbhbh vguko kvgku,o

kesuav/

26( pra"h rha pra,bu/ hruaknh nfu, p"c

v"u/ nfhk,t x"p h,ru )ucfnv spuxho _ rha

pra,bu(/ pra,bu ft' hs/

36( haghw t' fu/

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 308

jst nxf,t vht"07' u
"

jke vnxf,

vrtaubv kakav jkeho' uv,jhk ccct

ent ugbhbv kscr gk bzhehi fdui aur

ucur uvcgr ushi vjuck' uthi vaupy

rath kvesho scr euso ahxhr vvhze

ncbh tso unpbh zv vesho tu,v

crtaubv gk atr vshbhi' utj"f cct

nmhgt ugbhbv kscr gk vygbu,

uvpesubu, uafhru, ushi vautk uvafhr

/ / fnu agav vf,uc )cpra, napyho(

atjr shbh aur ucur uvcgr' ufh hbmu

tbaho' shcr gk trcgv aunrho' utj"f

cct c,rt' ugbhbu kscr cjkue,

veregu, uvshbhi cgbhi vshru,

vnau,pu, / / uxhsr vjke vzv ctjrubv

cachk afuku eckv uscrh xcru, ukt

v,ctr ni v,urv"17/

unusda cscrh vzvr27_ 
"

,k, cch

shbhi ,ehbu )rcbi( cxsrh n,bh,t' jst

esnh,t ctrcg tcu, bzhehi vaur ufuw'

,bhhbt ykh, sta,fj' ,kh,tv au,phi

urzt stchsv / / turj sert beyu

sf,hc37gk fk scr pag / / gk aur gk

jnur gk av st cct ent' svfh vut

cthbui nkhi' gk aknv st cct nmhgt'

gk fk tcsv st cct ,kh,th"47' vhhbu'

adw vccu, sbzhehi nrunzho cpxue 
"

gk

fk scr pag uduw" acpra, napyho/

uchtur vgbhi57:

"
bzhehi" _ runz gk fkku, zni vdku,

)ubjke kaka ccu,' fbds aka dkuhu,

vfkkhu,67(' fahabo cguko gbhbho

ck,h-rmuhho )
"

bzhehi"(' vjk n
"

trcgv

tcu, bzhehi" c
"

cct ent" svdku,'

ugs"z gbhbh nrhcv unjkue, )
"

zv tunr

tbh nmt,hw uzv tunr tbh nmt,hw / /

hjkueu"( c
"

cct nmhgt" svdku,' ugs

k
"

cct c,rt" )xhuo udnr( svdku, _

av,jk,v c
"

vau,phi armu kgau,

njhmv cjmr"' anrmui vyuc' kkt vfrj

)
"

ygnt srmu vt kt rmu thi

njhhchi"77(' n,scrho chbhvo g"s

ttnu"r )keuyh kuh"m kzj"d gw ,t(: 
"

phra fk

tcsv gk au,phi' uvhhbu fk vut hxus vbew fk'

uvut sfurt' tcsv vut nkw buect' fh tav

bert, tcsv fsth,t crha nxw ehsuahi' ufk

tcsv vut jhcur zu"i' uvhhbu au,phi' fh jhcur

tha utav bew au,pu,' fntw akav au,phi

ctso' tchu utnu fuw' uvhhbu d"f nv atnr kghk

,kh,tv au,phi urzt stcsv' rzt hxus' fn"a

cntu"t ngw rz g"a' tcsv nkw" _ ghh"a

ctrufv' unxhe: 
"

ug,v nxuke euahh, t"n

acbmumh zvr"/

57( cvct keni _ rtv do keu"a jf"u gw

051 uthkl/

67( dku, nmrho' vdku, aktjrh jurci ch,

rtaui' uvdku, aktjrh jurci ch, abh/

77( c' rha g"c/

07( c"e ec' xg"t/

17( vesn, vrnc"o kphvn"a )s"v uvjke

vaah(/

27( j"d emj' t/

37( pra,bu fc' j/ _ ukvghr' apxue zv

vut vahrv sztc yur; )pre ahrv p"v(' arunz

gk vahrv anms chyuk uvphf, vgbhbho vck,h-

rmuhho g"h ztc yur; sesuav/

47( cbhmumh turu, ao: 
"

eav sfk shbh

tchsv ccct nmhgt cpre cw' t"n"*/ ucvgru,

*(ucbhmumh zuvr ao:
"

vdr"t cchturu k,eu"z

gahrtv )en"z xg"t( fw kvdhw ,bhbt ykh,

sta,fj urzt stchsv',kh,tv au,phi fuw gk

aknv gk fk tcsv fuw st cct nmhgt"'unxhe

a
"

cct ,kh,th"'
"

au,phi"'brnz cxhuo vpxue 
"

gs

vtkeho hcut scr abhvo"/ukfturv suje dsuk

kvdhw cscrh vzvr _ uca,ho'ahbuh vxsr aczvr

)uahbuh fpuk:vi cv,jk, vgbhi uvi cxhunu('

uvuxp,xhuo vpxue akt bzfr czvr akpbhbu _

cdkk euaht zu )ucpry aeuaht zu ha k,rmv g"p

chtur ttnu"r acpbho vvgrv(/
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vac, )
"

htfk cac,"' ctupi a
"

yur;

nkpbhu"([ _ atz eurhi c,urv pra,

napyho fukv95)cmhcur' uccrfv kpbhw

uktjrhw(' acv nusda ado v
"

napyho"

vo 
"

nxhbh"' ugs"z cbsu"s' avfrz,

nbvhdh tuv"g g"s 
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho" g"p jhuc afko )
"

napyho"

asbhi do tuv"g cgrftu, akvo( vht

f,umtv npx"s v,urv )
"

nxhbh"( g"s

cht, nahj msebu/

z/uha kvuxh; cvear uvahhfu,

spra, napyho kxhuo zni vdku,

uv,jk, vdtukv:

cvnal vprahu, _ )t( apra,

napyho ctv ktjrh ucxnhfu, kpra,

h,ru06axhunv uju,nv cshbh vnzcj:

"
knv bxnfv pra, shbhi kpra, nzcj

kunr kl a,aho xbvsrhi tmk vnesa16

)vnzcj("26' aczv nrunz ehuo vhgus

"
utahcv aupyhl fcrtaubv"36' ahc,

vxbvsrhi kkaf, vdzh, cchvn"e

vakhah46' ugs"z cvnal vprav

)cahgur sgrc ac,( _ 
"

kvchtl tk

vneuo tar vfhbu,h"' 
"

fcr neunh bhfr

fbdsu' uzv tw ni vnertu, anushgho

achvn"e ak ngkv nfuui fbds chvn"e

ak nyv"56' )c( unpra, napyho ctho

kpra, ,runv )ugs an,jhkhi keru,v

cnbj, ac, pra, napyho(' acv

btnr vmhuuh 
"

ugau kh nesa uafb,h

c,ufo"66' aeth gk gahh, vnafi' ch,

rtaui uch, abh' udo )ucgher( chvn"e

vakhah76' 
"

nesa tsb-h fubbu hshl"86/

uchbhvo ctv pra, napyho _ fsh

kvsdha agbhbh vdtukv )chvn"e

vakhah' vnzcj uvxbvsrhi( acprahu,

tku )h,ru u,runv( vo ctupi

s
"

napyho"' anjuhhcho do nms afk

vtso' vhhbu' afcr bnafu ujsru cdsrh

vguko' avguko nms gmnu nfrhz avdhg

zni vdtukv/

j/ugus ugher _ ado cpra,

napyho gmnv nrunz vear uvahhfu,

kxhuo zni vdku, uv,jk, vdtukv _

g"p vncutr c
"

phruav" )ak pra,

napyho( c,uacg"p96:

pryh vshbho acpra, napyho

cvgbhbho achi tso kjchru b,ctru

c,uacg"p cxsr bzhehi' a
"

fukv bzhehi

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw307

46( ktjrh a
"

cycrht g,hshi kjzur ,jhkv

unao bg,ehi knesa" )rnc"o vkw xbvsrhi

ph"s vh"c(/

56( fd' f ucpra"h/

66( fv' j/

76( rtv rnc"o rha vkw chvc"j/

86( cakj yu' hz ucpra"h/ zj"d rft' t/

96( fsra, jz"k gk vpxue 
"

uv,urv

uvnmuv" acx"p napyho )crfu, v' t/ vesn,

vrnc"o kxpr vh"s(/

95( bux; gk v,jk, erht,v chuo jnhah _

kpbh vnturg sgrc ac,' uchuo abh _ kpbh

vnturg stur khuo vrchgh/

06( actv ktjrh pra, cakj axhunv

uju,nv c
"

nkjnv kvw cgnke nsur sur"'

"
k,k,h srht nsrt sgknt shi unsrt snahjt

unsrt sgknt st,h" ),hc"g(/

16( agheru vnzcj _ 
"

ch, kvw nufi kvhu,

nerhcho cu vercbu," )rnc"o rha vkw

chvc"j(/ ukvghr nahhfu,u k
"

cbhnhi ztc hyr;"

)aahhl kac, a
"

yur; nkpbhu unktjrhu"( _

achvn"e )uvnzcj( vut cjkeu ak yur; )zcjho

bd' c uthkl(' uvnzcj )gheru ak chvn"e(

ajuy; vercbu, bnak kztc juy; )c"r pm"y'

d(' ayur; ujuy; gbhbh vguko kvgku,o

kesuav/

26( pra"h rha pra,bu/ hruaknh nfu, p"c

v"u/ nfhk,t x"p h,ru )ucfnv spuxho _ rha

pra,bu(/ pra,bu ft' hs/

36( haghw t' fu/

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 308

jst nxf,t vht"07' u
"

jke vnxf,

vrtaubv kakav jkeho' uv,jhk ccct

ent ugbhbv kscr gk bzhehi fdui aur

ucur uvcgr ushi vjuck' uthi vaupy

rath kvesho scr euso ahxhr vvhze

ncbh tso unpbh zv vesho tu,v

crtaubv gk atr vshbhi' utj"f cct

nmhgt ugbhbv kscr gk vygbu,

uvpesubu, uafhru, ushi vautk uvafhr

/ / fnu agav vf,uc )cpra, napyho(

atjr shbh aur ucur uvcgr' ufh hbmu

tbaho' shcr gk trcgv aunrho' utj"f

cct c,rt' ugbhbu kscr cjkue,

veregu, uvshbhi cgbhi vshru,

vnau,pu, / / uxhsr vjke vzv ctjrubv

cachk afuku eckv uscrh xcru, ukt

v,ctr ni v,urv"17/

unusda cscrh vzvr27_ 
"

,k, cch

shbhi ,ehbu )rcbi( cxsrh n,bh,t' jst

esnh,t ctrcg tcu, bzhehi vaur ufuw'

,bhhbt ykh, sta,fj' ,kh,tv au,phi

urzt stchsv / / turj sert beyu

sf,hc37gk fk scr pag / / gk aur gk

jnur gk av st cct ent' svfh vut

cthbui nkhi' gk aknv st cct nmhgt'

gk fk tcsv st cct ,kh,th"47' vhhbu'

adw vccu, sbzhehi nrunzho cpxue 
"

gk

fk scr pag uduw" acpra, napyho/

uchtur vgbhi57:

"
bzhehi" _ runz gk fkku, zni vdku,

)ubjke kaka ccu,' fbds aka dkuhu,

vfkkhu,67(' fahabo cguko gbhbho

ck,h-rmuhho )
"

bzhehi"(' vjk n
"

trcgv

tcu, bzhehi" c
"

cct ent" svdku,'

ugs"z gbhbh nrhcv unjkue, )
"

zv tunr

tbh nmt,hw uzv tunr tbh nmt,hw / /

hjkueu"( c
"

cct nmhgt" svdku,' ugs

k
"

cct c,rt" )xhuo udnr( svdku, _

av,jk,v c
"

vau,phi armu kgau,

njhmv cjmr"' anrmui vyuc' kkt vfrj

)
"

ygnt srmu vt kt rmu thi

njhhchi"77(' n,scrho chbhvo g"s

ttnu"r )keuyh kuh"m kzj"d gw ,t(: 
"

phra fk

tcsv gk au,phi' uvhhbu fk vut hxus vbew fk'

uvut sfurt' tcsv vut nkw buect' fh tav

bert, tcsv fsth,t crha nxw ehsuahi' ufk

tcsv vut jhcur zu"i' uvhhbu au,phi' fh jhcur

tha utav bew au,pu,' fntw akav au,phi

ctso' tchu utnu fuw' uvhhbu d"f nv atnr kghk

,kh,tv au,phi urzt stcsv' rzt hxus' fn"a

cntu"t ngw rz g"a' tcsv nkw" _ ghh"a

ctrufv' unxhe: 
"

ug,v nxuke euahh, t"n

acbmumh zvr"/

57( cvct keni _ rtv do keu"a jf"u gw

051 uthkl/

67( dku, nmrho' vdku, aktjrh jurci ch,

rtaui' uvdku, aktjrh jurci ch, abh/

77( c' rha g"c/

07( c"e ec' xg"t/

17( vesn, vrnc"o kphvn"a )s"v uvjke

vaah(/

27( j"d emj' t/

37( pra,bu fc' j/ _ ukvghr' apxue zv

vut vahrv sztc yur; )pre ahrv p"v(' arunz

gk vahrv anms chyuk uvphf, vgbhbho vck,h-

rmuhho g"h ztc yur; sesuav/

47( cbhmumh turu, ao: 
"

eav sfk shbh

tchsv ccct nmhgt cpre cw' t"n"*/ ucvgru,

*(ucbhmumh zuvr ao:
"

vdr"t cchturu k,eu"z

gahrtv )en"z xg"t( fw kvdhw ,bhbt ykh,

sta,fj urzt stchsv',kh,tv au,phi fuw gk

aknv gk fk tcsv fuw st cct nmhgt"'unxhe

a
"

cct ,kh,th"'
"

au,phi"'brnz cxhuo vpxue 
"

gs

vtkeho hcut scr abhvo"/ukfturv suje dsuk

kvdhw cscrh vzvr _ uca,ho'ahbuh vxsr aczvr

)uahbuh fpuk:vi cv,jk, vgbhi uvi cxhunu('

uvuxp,xhuo vpxue akt bzfr czvr akpbhbu _

cdkk euaht zu )ucpry aeuaht zu ha k,rmv g"p

chtur ttnu"r acpbho vvgrv(/
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nbhg, vhze rthw tha nrgvuQ uxhunv

c
"

vrumv ahjfho hgxue cshbh nnubu,

// c,urv"87' v,dcru, jfn, v,urv

)
"

xhbh"97( ctupi ajusr, do cdsrh

vguko )
"

shbh nnubu,"' 
"

napyho"('

agh"z cykv ubakk, vtparu, kgbhbho

ck,h-rmuhho )
"

bzhehi"( _ cxhuo udnr

vdku,' atz n,jhkv vdtukv vtnh,h,

uvakhnv )dtukv vakhah, uvnauka,

anvpf, aka vdkuhu,' ugs"z chvn"e

vakhah uvnauka afukk vnafi' ch,

rtaui uch, abh' unvpl jurcbo kcbhi

unaufkk(/

ukvuxh;' acnxf, cct c,rt )xhuo

udnr vdku,( nrunz, do vdtukv

vtnh,h, uvakhnv08g"h nahj msebu18

_ cvxudht vhsugv28acv b,ctru fu"f

nvhgusho skg,hs kcut' unvo: 
"

g,hs

vec"v kgau, xgusv kmsheho ncaru

ak kuh,i"' 
"

g,hs vec"v kgau, xufv

kmsheho nguru ak kuh,i"' 
"

uan,h

fsfs anau,hl38)ctcbho ak junu,

hruakho( / / js tnr avo ujs tnr

hapv' tnr kvu vec"v kvuh fshi

ufshi"' 
"

g,hs vec"v kvdchw t,

hruakho dw prxtu, kngkv' abtnr48

urtnv uhacv ,j,hw / / uant ,tnr ha

mgr kgku,' ,"k nh58tkv fgc ,guphbv

ufhubho tk trucu,hvo"' ufi vxudht68

tusu, jkue, tr. hartk78kg,hs

kcut88/

y/g"p vtnur kghk n,jze, hu,r

vpkhtv uv,nhvv' chjs go dusk vmgr

uvvcvkv )ugs anms dusk vmgr thi

kvtrhl czv chuo vac,( _ vh,fi

acb"h bnmtho gshhi cdku,?!/// gs

n,h?!///

vh,fi aktjrh fk vxhnbho gk cut

vdtukv vtnh,h, uvakhnv ,hf; unhs

nna' gs kvnturg sgrc ac, zv

atphku tuv"gnfrhzho avdhg vzni

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho" _ bnmtho

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw309

38( haghw bs' hc/

48( zfrhw hs' hu"s/

58( haghw x' j/

68( efc' t/

78( ukvghr ado ktjrh jkue,v kacyho

ahhf, tr. hartk fukv kfkk hartk _ g"s

ucsudn,
"

vau,phi armu kgau, njhmv fuw"'

ado gahh, vnjhmv vht ctupi s
"

au,phi"/

88( ugs"z cpra, napyho )cahgur shuo

va"e( cbudg kdcuku, vtr. _ 
"

ua,h t, dcukl

nho xu; ugs ho pka,ho unnscr gs vbvr"'

"
pr," )fd' kt ucpra"h(' fph avucyj ktcrvo

tchbu* ccrh, chi vc,rho )kl kl yu' hj-ft(/

87( egv' c _ cnabv/

97( fukk ucnhujs v,dcru, dhkuh uvpm,

pbhnhu, v,urv ctupi ak vcbv uvadv c,ur,

jxhsu, jc"s _ fnrunz do cx"p napyho:

"
uhjzu t, vtkeho uduw"' fb"k x"v/

08( bux; gk ehrucvdtukv g"h nmu, vmsev'

fskeni x"h/

18( kvghr acnxf, c"c )gv' c( b,ctr

a
"

nahj"* bert gk anu ak vec"v' 
"

sf,hc

)hrnhw fd' u( uzv anu tar hertu vw msebu"**/

28( gs' xg"c uthkl/

*(ukvghr ncct c,rte't:
"

vkl cv ktrfv

ukrjcv ebv neuo vhkufu / /sf,hc euo v,vkl

ctr. ktrfv ukrjcv fh kl t,bbv / /fsh ahvt

buj kfcua kpbh cbhu"/

*(bux; kfl a
"

g,hshi msheho aberthi gk anu

ak vec"v" )ao(/

**(kvghr nzj"c kj't:
"

nti pbh vtsui vw

)fn"a do cpra,bufd'hz( st rac"h" )urtv

vbxni cbmu"z ao(/uh"k avjhsua crac"h kdch

atr msheho vut npbh a
"

vhw nthr cu //ncjhw

vtr, turu ak nahj" )xhsur )go st"j( agr vk"d

cgunr az'c(/

tbu chuo va"e zv cju. ktr.' cneuo

kvnmt' hjs go fk cb"h nfk emuh ,ck'

ctrmbu vesuav' chruakho ghr veusa

ucch, vnesa' nxucho k
"

aukji vgrul

unufi ktfuk kpbh vtso"98' agkhu

grufho vkuh,i uaur vcr uhhi vnaunr!

ugus ugher _ agshhi kt b,eckv

vvusgv uvmhuuh ub,hb,-fj s
"

ugau kh

nesa uafb,h c,ufo" )fph aeurtho

c,urv cnbjv( cbudg kcbhi chvn"e

vakhah!

h/unzv nuci dusk vmurl uvvfrj

kvuxh; ch,r at, uch,r guz cvgbhbho

anercho unzrzho unchtho cpugk nna

t, vdtukv ,hf; unhs nna/

ukfk krta _ cvgbhi vnusda

cpra, napyho:

"
napyho" _ pryh vshbho chi tso

kjchru n,ul akuo09)upahyt akhk,

vpfu' chyuk xhc, vdku, vtjrui19('

agh"z ctv vdtukv' fntjz"k29cngk,

vnapy a
"

cu mhui bcbh,' abtnr39mhui

cnapy ,psv"' ufi msev )
"

uachw

cmsev"39( udnhku, jxsho49' fnpura

cpra,bu59

"
to fx; ,kuv t, gnh t,

vgbh"69' 
"

dsukv dnhku, jxsho hu,r ni

vmsev"79' ufncutr do cvxudht ccct

c,rt89)
"

phruav" ak pra, napyho

c,uacg"p( pryh vgbhbho snmu, msev'

unvgher' 
"

dsukv99msev anerc, t,

vdtukv' abtnr001fv tnr vw anru

napy ugau msev fh erucv haug,h

kcut umse,h kvdku,"101/

]un,jhk cvgbhi avzni drnt _

fbvud cfk abv acnumth ac, eusa

kxsr to fx; ,kuv duw' bgrf, nkuv

nkfv kyuc, eri dnhku, jxsho/ ufhui

a
"

npejhi gk mrfh mhcur cac,"201'

fsth ubfui anbvk vdn"j hgkv301uhfrhz

gk vnkuv nkfv' ucusth ,grl cruc

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 310

59( fc' fs/

69( kvghr nvahhfu, kahgurh vrnc"o sgrc

ac, uhuo vac, _ vkfu, n,bu, gbhho/ ukvghr

do nxhuo uju,o ahgur ,bht shuo va"e

c
"

gcus, vmsev"/

79( xufv ny' c/

89( j' t uthkl/ 

99( hu"s' t/

001( haghw bu' t/

101( uhun,e hu,r _ antnr vzvr adw

vccu, nrunzho cpxue 
"

gk fk scr pag uduw"

)fb"k x"j(' nhuxs gk vpxue 
"

anru napy

ugau msev"/ urtv keuyh kuh"m kzvr ao )gw

,s( _ chtur 
"

vahhfu, sfk zv kvpxue anru

napy ugau msev"/

201( rtv ac, eb' t/

301( krnz gk vgkhw ni vdku, tk vdtukv'

uckaui jz"k )uhe"r pk"c' v/ ua"b( 
"

rtuci

uangui* xkehi"/

98( pra"h rha pra,bu/

09( rtv anu"r rha pra,bu )p"k' t(: 
"

cthi

khsh napy uvo guahi akuo"/ ucjhsuah vrs"k

ao: 
"

tpar r"k g"h parv' ufn"a cxbvsrhi )u'

c( thzvu napy akuo zv vchmug"/

19( rtv hunt y' c/

29( anu"r ao' yu/

39( haghw t' fz/

49( fukk do vpgukv gk tuv"g kgxue

cmsev*' ucpry ktjrh vjky, nbvhdh vnshbu,

g"s jxfui cvumtu, vfxphu, kmrfh bae' tzh

bek hu,r kpguk ahuxhpu cpguku, ak msev' vi

cbudg ktuv"g' uvi cbudg kcb"h/

nvxudht ccct c,rt )hu"s'c( cphrua vpxue

"
ujxs ktunho jyt,"'axhunv uju,nv cphruau

ak rhc"z: 
"

fao avjyt, nfpr, gk hartk fl

msev nfpr, gk tunu, vguko"/

*(kvghr nvgbhi s
"

shhe cant" )hunt pd'c( _

anu ak nbvk vdn"j ahw )vnu"k(/

*(kvghr nvaeu"y cjhuc cbh bj cmsev )rtv

keu"a j"v gw 751 uthkl/ua"b(/ukvghr do
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nbhg, vhze rthw tha nrgvuQ uxhunv

c
"

vrumv ahjfho hgxue cshbh nnubu,

// c,urv"87' v,dcru, jfn, v,urv

)
"

xhbh"97( ctupi ajusr, do cdsrh

vguko )
"

shbh nnubu,"' 
"

napyho"('

agh"z cykv ubakk, vtparu, kgbhbho

ck,h-rmuhho )
"

bzhehi"( _ cxhuo udnr

vdku,' atz n,jhkv vdtukv vtnh,h,

uvakhnv )dtukv vakhah, uvnauka,

anvpf, aka vdkuhu,' ugs"z chvn"e

vakhah uvnauka afukk vnafi' ch,

rtaui uch, abh' unvpl jurcbo kcbhi

unaufkk(/

ukvuxh;' acnxf, cct c,rt )xhuo

udnr vdku,( nrunz, do vdtukv

vtnh,h, uvakhnv08g"h nahj msebu18

_ cvxudht vhsugv28acv b,ctru fu"f

nvhgusho skg,hs kcut' unvo: 
"

g,hs

vec"v kgau, xgusv kmsheho ncaru

ak kuh,i"' 
"

g,hs vec"v kgau, xufv

kmsheho nguru ak kuh,i"' 
"

uan,h

fsfs anau,hl38)ctcbho ak junu,

hruakho( / / js tnr avo ujs tnr

hapv' tnr kvu vec"v kvuh fshi

ufshi"' 
"

g,hs vec"v kvdchw t,

hruakho dw prxtu, kngkv' abtnr48

urtnv uhacv ,j,hw / / uant ,tnr ha

mgr kgku,' ,"k nh58tkv fgc ,guphbv

ufhubho tk trucu,hvo"' ufi vxudht68

tusu, jkue, tr. hartk78kg,hs

kcut88/

y/g"p vtnur kghk n,jze, hu,r

vpkhtv uv,nhvv' chjs go dusk vmgr

uvvcvkv )ugs anms dusk vmgr thi

kvtrhl czv chuo vac,( _ vh,fi

acb"h bnmtho gshhi cdku,?!/// gs

n,h?!///

vh,fi aktjrh fk vxhnbho gk cut

vdtukv vtnh,h, uvakhnv ,hf; unhs

nna' gs kvnturg sgrc ac, zv

atphku tuv"gnfrhzho avdhg vzni

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho" _ bnmtho

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw309

38( haghw bs' hc/

48( zfrhw hs' hu"s/

58( haghw x' j/

68( efc' t/

78( ukvghr ado ktjrh jkue,v kacyho

ahhf, tr. hartk fukv kfkk hartk _ g"s

ucsudn,
"

vau,phi armu kgau, njhmv fuw"'

ado gahh, vnjhmv vht ctupi s
"

au,phi"/

88( ugs"z cpra, napyho )cahgur shuo

va"e( cbudg kdcuku, vtr. _ 
"

ua,h t, dcukl

nho xu; ugs ho pka,ho unnscr gs vbvr"'

"
pr," )fd' kt ucpra"h(' fph avucyj ktcrvo

tchbu* ccrh, chi vc,rho )kl kl yu' hj-ft(/

87( egv' c _ cnabv/

97( fukk ucnhujs v,dcru, dhkuh uvpm,

pbhnhu, v,urv ctupi ak vcbv uvadv c,ur,

jxhsu, jc"s _ fnrunz do cx"p napyho:

"
uhjzu t, vtkeho uduw"' fb"k x"v/

08( bux; gk ehrucvdtukv g"h nmu, vmsev'

fskeni x"h/

18( kvghr acnxf, c"c )gv' c( b,ctr

a
"

nahj"* bert gk anu ak vec"v' 
"

sf,hc

)hrnhw fd' u( uzv anu tar hertu vw msebu"**/

28( gs' xg"c uthkl/

*(ukvghr ncct c,rte't:
"

vkl cv ktrfv

ukrjcv ebv neuo vhkufu / /sf,hc euo v,vkl

ctr. ktrfv ukrjcv fh kl t,bbv / /fsh ahvt

buj kfcua kpbh cbhu"/

*(bux; kfl a
"

g,hshi msheho aberthi gk anu

ak vec"v" )ao(/

**(kvghr nzj"c kj't:
"

nti pbh vtsui vw

)fn"a do cpra,bufd'hz( st rac"h" )urtv

vbxni cbmu"z ao(/uh"k avjhsua crac"h kdch

atr msheho vut npbh a
"

vhw nthr cu //ncjhw

vtr, turu ak nahj" )xhsur )go st"j( agr vk"d

cgunr az'c(/

tbu chuo va"e zv cju. ktr.' cneuo

kvnmt' hjs go fk cb"h nfk emuh ,ck'

ctrmbu vesuav' chruakho ghr veusa

ucch, vnesa' nxucho k
"

aukji vgrul

unufi ktfuk kpbh vtso"98' agkhu

grufho vkuh,i uaur vcr uhhi vnaunr!

ugus ugher _ agshhi kt b,eckv

vvusgv uvmhuuh ub,hb,-fj s
"

ugau kh

nesa uafb,h c,ufo" )fph aeurtho

c,urv cnbjv( cbudg kcbhi chvn"e

vakhah!

h/unzv nuci dusk vmurl uvvfrj

kvuxh; ch,r at, uch,r guz cvgbhbho

anercho unzrzho unchtho cpugk nna

t, vdtukv ,hf; unhs nna/

ukfk krta _ cvgbhi vnusda

cpra, napyho:

"
napyho" _ pryh vshbho chi tso

kjchru n,ul akuo09)upahyt akhk,

vpfu' chyuk xhc, vdku, vtjrui19('

agh"z ctv vdtukv' fntjz"k29cngk,

vnapy a
"

cu mhui bcbh,' abtnr39mhui

cnapy ,psv"' ufi msev )
"

uachw

cmsev"39( udnhku, jxsho49' fnpura

cpra,bu59

"
to fx; ,kuv t, gnh t,

vgbh"69' 
"

dsukv dnhku, jxsho hu,r ni

vmsev"79' ufncutr do cvxudht ccct

c,rt89)
"

phruav" ak pra, napyho

c,uacg"p( pryh vgbhbho snmu, msev'

unvgher' 
"

dsukv99msev anerc, t,

vdtukv' abtnr001fv tnr vw anru

napy ugau msev fh erucv haug,h

kcut umse,h kvdku,"101/

]un,jhk cvgbhi avzni drnt _

fbvud cfk abv acnumth ac, eusa

kxsr to fx; ,kuv duw' bgrf, nkuv

nkfv kyuc, eri dnhku, jxsho/ ufhui

a
"

npejhi gk mrfh mhcur cac,"201'

fsth ubfui anbvk vdn"j hgkv301uhfrhz

gk vnkuv nkfv' ucusth ,grl cruc

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 310

59( fc' fs/

69( kvghr nvahhfu, kahgurh vrnc"o sgrc

ac, uhuo vac, _ vkfu, n,bu, gbhho/ ukvghr

do nxhuo uju,o ahgur ,bht shuo va"e

c
"

gcus, vmsev"/

79( xufv ny' c/

89( j' t uthkl/ 

99( hu"s' t/

001( haghw bu' t/

101( uhun,e hu,r _ antnr vzvr adw

vccu, nrunzho cpxue 
"

gk fk scr pag uduw"

)fb"k x"j(' nhuxs gk vpxue 
"

anru napy

ugau msev"/ urtv keuyh kuh"m kzvr ao )gw

,s( _ chtur 
"

vahhfu, sfk zv kvpxue anru

napy ugau msev"/

201( rtv ac, eb' t/

301( krnz gk vgkhw ni vdku, tk vdtukv'

uckaui jz"k )uhe"r pk"c' v/ ua"b( 
"

rtuci

uangui* xkehi"/

98( pra"h rha pra,bu/

09( rtv anu"r rha pra,bu )p"k' t(: 
"

cthi

khsh napy uvo guahi akuo"/ ucjhsuah vrs"k

ao: 
"

tpar r"k g"h parv' ufn"a cxbvsrhi )u'

c( thzvu napy akuo zv vchmug"/

19( rtv hunt y' c/

29( anu"r ao' yu/

39( haghw t' fz/

49( fukk do vpgukv gk tuv"g kgxue

cmsev*' ucpry ktjrh vjky, nbvhdh vnshbu,

g"s jxfui cvumtu, vfxphu, kmrfh bae' tzh

bek hu,r kpguk ahuxhpu cpguku, ak msev' vi

cbudg ktuv"g' uvi cbudg kcb"h/

nvxudht ccct c,rt )hu"s'c( cphrua vpxue

"
ujxs ktunho jyt,"'axhunv uju,nv cphruau

ak rhc"z: 
"

fao avjyt, nfpr, gk hartk fl

msev nfpr, gk tunu, vguko"/

*(kvghr nvgbhi s
"

shhe cant" )hunt pd'c( _

anu ak nbvk vdn"j ahw )vnu"k(/

*(kvghr nvaeu"y cjhuc cbh bj cmsev )rtv

keu"a j"v gw 751 uthkl/ua"b(/ukvghr do



24  קובץ לימוד גאולה ומשיח - תשרי תשע"ט

ptr uvsr' u
"

cruc go vsr, nkl"401'

uh,bu fph bsc, kco vyvur kveri

dn"j' ugus uvut vgher' avvjkyv gk

zv ,cht ,hf; t, vafr501' ,cht

vdtukv' ,hf; unhs nna' atz ,grl

vnkuv nkfv' 
"

xgus,t ssus nkft

nahjt"601' cva,,pu,u ak baht surbu

nahj msebu crtabu' ctrmbu vesuav'

chruakho ghr veusa ucch, vnesa

vakhah[/

uckaui v,jk, nxf, cct c,rt:

"
vau,phi armu" _ avvbvdv uvhjx

achi tso kjchru vht ctupi ak cw

au,phi afk tjs rumv cyuc,u ak

vau,; vabh )cnf"a ue"u nvjky,

uvfrz, nbvhdh tuv"gg"s vtjsu,

uvau,pu, vvssh, chbhvo(' ugh"z 
"

cubhi

t, vfu,k / / dzh," _ sha kunr' arunz

gk cbhi chvn"e' fvnal vxudht701

"
dzh, tcbh snapht' sf,hc801fk tkv

tcbho heru, fnsu, dzh,"' ucvnal kzv

nsucr tusu, ngk, ch, vnesa vabh

"
ccbhi // cabho"' 

"
sf,hc901dsuk hvhw

fcus vch, vzv vtjrui ni vrtaui" _

apxue zv eth do )ucgher( gk chvn"e

vakhah' fncutr czvr011/

ucvnal kzv _ do vvurtv nv,jk,

pra, ,runv )aeurhi cnbj, ac,(:

"
ugau kh nesa uafb,h c,ufo"' vjk

nvnesa vpryh acftu"t nhartk

)
"

c,ufu kt btnr tkt c,ufo' c,ul fk

tjs utjs"111(' ckcu pbhnv' ucch,u

ucjsru' abgav ch, ,urv ,pkv udn"j'

fukk ucnhujs vva,,pu, ccbhi uvrjc,

c,h-fbxhu, uc,h-nsrau, ctupi

s
"

uheju kh ,runv duw zvc ufx;

ubjua,"211)fk h"d )y"u(311scrho

vnbuhho cf,uc(' agh"z nnvrho unzrzho

upugkho ,hf; cbhi chvn"e vakhah

fpauyu nna/

ht/ub,hb,-fj nhujs, cfvb"k _

chnho tkv:

bux; gk vngkv vnhujs, ak jusa

acy' jusa vtjs gar411' ctho 

zv-g,v nhuo f"vcjusa511' axhnbu

"
fv,crfu t, cbh hartk"611_ crf,

fvbho' 
"

kcrl711t, gnu hartk

ctvcv" suet811' ugs"z cbudg kcrf,

fvbho ancrl ftu"t nhartk )
"

ut,o

,vhu kh nnkf, fvbho"911( cv,jk, fk

huo )ktjrh crf, v,urv( amrhfv

kvtnr n,ul rda ak tvc, hartk'

ufnusda do cfl acvnal kzv )ugus

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw311

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

211( fv' c-d/

311( rtv keu"a jf"t gw 351' ucvbxni ao/

411( ufi vngkv vnhujs, ak fkku, vabv

_ vhw ,vt ab, bpktu, cfk' 
"

cfk nfk fk"'

fntrz"k ccct c,rt)yz' xg"c uthkl( aeth

gk vtcu, a
"

vyghni vec"v cguv"z nghi

vguv"c"/

511( ukpbhu _ huo f"s )acv,jk,u vh,v

vfrz, baht nshbv zu(' axhnbu 
"

uan,h fsfs"

)rtv kghk x"j(/

611( bat u' fd/

711( buxj vcrfv kpbh baht, fpho )xuyv

ky' t(/

811( rtv au"g tsv"z tu"j xef"j xh"y

)g"p zj"d enz' c(/

911( h,ru hy' u/

401( nakh hs' fj/

501( rtv ,gbh, j' c/ au"g tu"j xu"x

,egt/

601( xhsur vtrhz"k cneunu/ ugus/

701( d' xg"t/

801( n"t z' y/

901( jdh c' y/

011( j"t fj' t/

euso v,pkv( tunr ftu"t nhartk

"
vrhbh neck gkh nmu, gav ak utvc,

krgl fnul"021)fn"a rchbu vzei

cxhsur121vauv kfk bpa(221/ ugus ugher

_ acrf, fvbho fukk, fk vcrfu,

c,fkh, vakhnu, )vi vngkv scrfv uvi

vngkv s,pkv321(' ucpry vcrfv vfh

gherh, _ crf, vdtukv vtnh,h,

uvakhnv ,hf; unhs nna/

uktj"z huo f"ucjusa )grc ac,( _

vdhnyrht sao vuhw )fb"k x"d(' aeaur

go ehuo nmu, 
"

fv ,crfu t, cbh

hartk" g"h vfvbho cch, vnesa cao

vnpura)nat"f czni vdku,(421' uvvfbv

kzv g"h gcus,o ak cb"h )
"

nnkf,

fvbho"( ctupi s
"

auh,h vuhwkbdsh

,nhs"521do czni vdku,' agh"z nnvrho

unzrzho upugkho dhkuh ao vuhw cfk

vguko )ktjrh ug"h v,dku,u ccrf,

fvbho acch, vnesa(' 
"

fao atbh

bf,c fl tbh bert"621/

uktj"z huo z"lcjusa )huo va"e( _

"
ani zh, zlduw kvgku, br ,nhs"721

c
"

nbur, zvc yvur duw neav tj,"821'

arunz gk tjsu,o ak acg, vxudho

sba"h921abnaku kacg, ebh vnburv031/

uktj"z huo f"jcjusa )huo rtaui(

_ ,uxp, 
"

fj"' ,ue; ujuze cfk gbhbho

tku/

uktj"z grc r"j' avut vfbv kr"j

_ ajhsua vkcbv )cr"j' ktjrh vvgko

uvvx,r cgrc r"j( nurv gk vjhsua

scb"h )
"

avo g,hsho kv,jsa

fnu,v"131( cvdtukv vtnh,h, uvakhnv'

ucpry ar"j jk chuo vakhah avufpk

cu fh yuc231' un,jhk nvyuc vfh gherh

svdtukv' ucpry yuc fpuk' afpk331

eaur go dtukv431' ucvsdav h,hrv

crta jusa tsr' 
"

scrht nzkhw"531'

kvhu,u 
"

vjusa tar bvpl duw

kanjv"631' vanjv sdtuk, purho'

u
"

nhxnl dtukv kdtukv"' 
"

purho

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 312

621( pxjho b' t/

721( r"p ,muv/

821( ,runv fv' kt-ku/

921( ucfkku, hu,r _ 
"

gs hrfv gs prjv"

)cvgku,l j' s(' 
"

hrfv tku vo nsrdu,

v,j,ubu, uprjv vo cjhw gkhubu," )keu",

cvgku,l kd' d(/

031( keu", ao fy' d uthkl/ ucf"n/

131( buxj crf, ehsua kcbv )xbvsrhi 

nc' t(/

231( pra"h crtah, t' z )nc"r p"s' u(/

331( fukk do vfpk scw vhnho sr"j/

431( rtv prsr"t pn"j/ hk"a r"p kl kl/

s"v kl kl ,rf"z/ ,r"k/ ugus/

531( ,gbh, fy' rha g"c/

631( tx,r y' fc/

021( agr vfuubu, c,jk,u/ urtv keu"a

jf"v gw 473 ua"b/

121( ukvghr' abspx )nkf,jhkv( cf,c

ra"h asunv cnem, kf,c tuv"g avut knyv

nf,c nrucg asunv kf,c taurh' kvsdha

vahhfu, do ktkv abnmtho csrdt bnufvathbo

ahhfho gshhi kf,c taurh )g"s ucsudn,

v,rduo kkaubu, stuv"g aknyv nkaui

veusa(/ utgp"f' cabho vtjrubu, bspx njsa

cf,c nrucg' fatr gbhbh ,urv ana,skho

kvsphxo ctu,hu, nrucgu, suet' fsh kvek gk

veurtho ukunsho ahvhw grul kpbhvo )rtv do

xw vahju, ,an"y j"c gw 134(/

221( ufncutr cpryhu, c,bht pre 
"

kc"

a
"

t; vrjueho n,ur, vw ugcus,u ukfi bertho

cao crhu, cgknt )
"

tuvc t, vcrhu,"( mrhl

knafi cjckh gcu,u, tvcv"' ugs ado tku

a
"

nmuv kabtu,o' nmuv ktvco d"f' ua,hvi vi

tn,' abtv nms vrg acvo utvcv nms cjhw

vyuc vdbuz acvo fuw"/

321( rtv s"v fv ,crfu ,rf"u/ keu"a j"h

gw 83/ ua"b/

421( xuyv kj' t/

521( ,vkho yz' j/ rn"t tu"j c,jk,u/
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ptr uvsr' u
"

cruc go vsr, nkl"401'

uh,bu fph bsc, kco vyvur kveri

dn"j' ugus uvut vgher' avvjkyv gk

zv ,cht ,hf; t, vafr501' ,cht

vdtukv' ,hf; unhs nna' atz ,grl

vnkuv nkfv' 
"

xgus,t ssus nkft

nahjt"601' cva,,pu,u ak baht surbu

nahj msebu crtabu' ctrmbu vesuav'

chruakho ghr veusa ucch, vnesa

vakhah[/

uckaui v,jk, nxf, cct c,rt:

"
vau,phi armu" _ avvbvdv uvhjx

achi tso kjchru vht ctupi ak cw

au,phi afk tjs rumv cyuc,u ak

vau,; vabh )cnf"a ue"u nvjky,

uvfrz, nbvhdh tuv"gg"s vtjsu,

uvau,pu, vvssh, chbhvo(' ugh"z 
"

cubhi

t, vfu,k / / dzh," _ sha kunr' arunz

gk cbhi chvn"e' fvnal vxudht701

"
dzh, tcbh snapht' sf,hc801fk tkv

tcbho heru, fnsu, dzh,"' ucvnal kzv

nsucr tusu, ngk, ch, vnesa vabh

"
ccbhi // cabho"' 

"
sf,hc901dsuk hvhw

fcus vch, vzv vtjrui ni vrtaui" _

apxue zv eth do )ucgher( gk chvn"e

vakhah' fncutr czvr011/

ucvnal kzv _ do vvurtv nv,jk,

pra, ,runv )aeurhi cnbj, ac,(:

"
ugau kh nesa uafb,h c,ufo"' vjk

nvnesa vpryh acftu"t nhartk

)
"

c,ufu kt btnr tkt c,ufo' c,ul fk

tjs utjs"111(' ckcu pbhnv' ucch,u

ucjsru' abgav ch, ,urv ,pkv udn"j'

fukk ucnhujs vva,,pu, ccbhi uvrjc,

c,h-fbxhu, uc,h-nsrau, ctupi

s
"

uheju kh ,runv duw zvc ufx;

ubjua,"211)fk h"d )y"u(311scrho

vnbuhho cf,uc(' agh"z nnvrho unzrzho

upugkho ,hf; cbhi chvn"e vakhah

fpauyu nna/

ht/ub,hb,-fj nhujs, cfvb"k _

chnho tkv:

bux; gk vngkv vnhujs, ak jusa

acy' jusa vtjs gar411' ctho 

zv-g,v nhuo f"vcjusa511' axhnbu

"
fv,crfu t, cbh hartk"611_ crf,

fvbho' 
"

kcrl711t, gnu hartk

ctvcv" suet811' ugs"z cbudg kcrf,

fvbho ancrl ftu"t nhartk )
"

ut,o

,vhu kh nnkf, fvbho"911( cv,jk, fk

huo )ktjrh crf, v,urv( amrhfv

kvtnr n,ul rda ak tvc, hartk'

ufnusda do cfl acvnal kzv )ugus

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw311

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

211( fv' c-d/

311( rtv keu"a jf"t gw 351' ucvbxni ao/

411( ufi vngkv vnhujs, ak fkku, vabv

_ vhw ,vt ab, bpktu, cfk' 
"

cfk nfk fk"'

fntrz"k ccct c,rt)yz' xg"c uthkl( aeth

gk vtcu, a
"

vyghni vec"v cguv"z nghi

vguv"c"/

511( ukpbhu _ huo f"s )acv,jk,u vh,v

vfrz, baht nshbv zu(' axhnbu 
"

uan,h fsfs"

)rtv kghk x"j(/

611( bat u' fd/

711( buxj vcrfv kpbh baht, fpho )xuyv

ky' t(/

811( rtv au"g tsv"z tu"j xef"j xh"y

)g"p zj"d enz' c(/

911( h,ru hy' u/

401( nakh hs' fj/

501( rtv ,gbh, j' c/ au"g tu"j xu"x

,egt/

601( xhsur vtrhz"k cneunu/ ugus/

701( d' xg"t/

801( n"t z' y/

901( jdh c' y/

011( j"t fj' t/

euso v,pkv( tunr ftu"t nhartk

"
vrhbh neck gkh nmu, gav ak utvc,

krgl fnul"021)fn"a rchbu vzei

cxhsur121vauv kfk bpa(221/ ugus ugher

_ acrf, fvbho fukk, fk vcrfu,

c,fkh, vakhnu, )vi vngkv scrfv uvi

vngkv s,pkv321(' ucpry vcrfv vfh

gherh, _ crf, vdtukv vtnh,h,

uvakhnv ,hf; unhs nna/

uktj"z huo f"ucjusa )grc ac,( _

vdhnyrht sao vuhw )fb"k x"d(' aeaur

go ehuo nmu, 
"

fv ,crfu t, cbh

hartk" g"h vfvbho cch, vnesa cao

vnpura)nat"f czni vdku,(421' uvvfbv

kzv g"h gcus,o ak cb"h )
"

nnkf,

fvbho"( ctupi s
"

auh,h vuhwkbdsh

,nhs"521do czni vdku,' agh"z nnvrho

unzrzho upugkho dhkuh ao vuhw cfk

vguko )ktjrh ug"h v,dku,u ccrf,

fvbho acch, vnesa(' 
"

fao atbh

bf,c fl tbh bert"621/

uktj"z huo z"lcjusa )huo va"e( _

"
ani zh, zlduw kvgku, br ,nhs"721

c
"

nbur, zvc yvur duw neav tj,"821'

arunz gk tjsu,o ak acg, vxudho

sba"h921abnaku kacg, ebh vnburv031/

uktj"z huo f"jcjusa )huo rtaui(

_ ,uxp, 
"

fj"' ,ue; ujuze cfk gbhbho

tku/

uktj"z grc r"j' avut vfbv kr"j

_ ajhsua vkcbv )cr"j' ktjrh vvgko

uvvx,r cgrc r"j( nurv gk vjhsua

scb"h )
"

avo g,hsho kv,jsa

fnu,v"131( cvdtukv vtnh,h, uvakhnv'

ucpry ar"j jk chuo vakhah avufpk

cu fh yuc231' un,jhk nvyuc vfh gherh

svdtukv' ucpry yuc fpuk' afpk331

eaur go dtukv431' ucvsdav h,hrv

crta jusa tsr' 
"

scrht nzkhw"531'

kvhu,u 
"

vjusa tar bvpl duw

kanjv"631' vanjv sdtuk, purho'

u
"

nhxnl dtukv kdtukv"' 
"

purho

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 312

621( pxjho b' t/

721( r"p ,muv/

821( ,runv fv' kt-ku/

921( ucfkku, hu,r _ 
"

gs hrfv gs prjv"

)cvgku,l j' s(' 
"

hrfv tku vo nsrdu,

v,j,ubu, uprjv vo cjhw gkhubu," )keu",

cvgku,l kd' d(/

031( keu", ao fy' d uthkl/ ucf"n/

131( buxj crf, ehsua kcbv )xbvsrhi 

nc' t(/

231( pra"h crtah, t' z )nc"r p"s' u(/

331( fukk do vfpk scw vhnho sr"j/

431( rtv prsr"t pn"j/ hk"a r"p kl kl/

s"v kl kl ,rf"z/ ,r"k/ ugus/

531( ,gbh, fy' rha g"c/

631( tx,r y' fc/

021( agr vfuubu, c,jk,u/ urtv keu"a

jf"v gw 473 ua"b/

121( ukvghr' abspx )nkf,jhkv( cf,c

ra"h asunv cnem, kf,c tuv"g avut knyv

nf,c nrucg asunv kf,c taurh' kvsdha

vahhfu, do ktkv abnmtho csrdt bnufvathbo

ahhfho gshhi kf,c taurh )g"s ucsudn,

v,rduo kkaubu, stuv"g aknyv nkaui

veusa(/ utgp"f' cabho vtjrubu, bspx njsa

cf,c nrucg' fatr gbhbh ,urv ana,skho

kvsphxo ctu,hu, nrucgu, suet' fsh kvek gk

veurtho ukunsho ahvhw grul kpbhvo )rtv do

xw vahju, ,an"y j"c gw 134(/

221( ufncutr cpryhu, c,bht pre 
"

kc"

a
"

t; vrjueho n,ur, vw ugcus,u ukfi bertho

cao crhu, cgknt )
"

tuvc t, vcrhu,"( mrhl

knafi cjckh gcu,u, tvcv"' ugs ado tku

a
"

nmuv kabtu,o' nmuv ktvco d"f' ua,hvi vi

tn,' abtv nms vrg acvo utvcv nms cjhw

vyuc vdbuz acvo fuw"/

321( rtv s"v fv ,crfu ,rf"u/ keu"a j"h

gw 83/ ua"b/

421( xuyv kj' t/

521( ,vkho yz' j/ rn"t tu"j c,jk,u/
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kpxj"731' 
"

fhnh mt,l ntr. nmrho

trtbu bpktu,"831_ 
"

nhxnl" do

cahbuh vxsr' avdtukv vtnh,h,

uvakhnv ctv kpbh dtuk, purho/

hc/ukvuxh;' at; a
"

nhxnl dtukv

kdtukv" eth gk tsr abh vxnul kbhxi

)nat"f tsr rtaui atusu,hu vfrhzu

ccrf, vjusa(' ha kunr' aahhl do

ktsr vxnul kacy _ fh931:

nkaui vnabv041

"
thi chi tsr

vrtaui ktsr vabh tkt erht, vndhkv

un,bu, ktchubho"' nang' acatr

vgbhbho )ucbsu"s' ahhfu,u kvdtukv(

auho vo' uh,hrv nzv' fhui abert 
"

tsr

)uh,hrv nzv( rtaui"' nx,cr kunr

avut 
"

rtaui" do cngkv ujahcu,'

fnusda cbudg kacgv ctsr _ aeaur

go chyuk dzhr, vni' a
"

bpk pur cjusa

tsr / / ukt vhw husg / / )a(cacgv ctsr

buks" )nav(141_ agher gbhbu ctsr

rtaui241' ugs"z nmhbu cfnv gbhbho

atsr x,o eth gk tsr rtaui341/

ubux; kzv: t; acac, ncrfho

vfrhzu g"p ,urv )
"

nbvd hartk ,urv

vht"441( a
"

rta jusa tsr rtauichuo

vakhah"' vrh' fahcut nahj msebu

,hf; unhs' kpbh r"j' atz hjzru kesa

vjsaho g"p vrthw541' h,fi aha neuo

axbvsrhi habu uhecgu ahvhw re tsr

tjs641zv' uhvhw xnul kbhxi741)uha

kvtrhl cfk zv' utf"n(/

hd/uhv"r uvut vgher _ avdtukv

vtnh,h, uvakhnv g"h nahj msebu

,cut cpugk nna ,hf; unhs nna'

ucusth athi murl kvn,hi gs jusa

bhxi' udo kt gs jusa tsr vxnul

kbhxi' udo kt gs jusa tsr vxnul

kacy' fhui anahj msebu ct cac,

ncrfho jusa tsr rtaui' cxhunu ak

jusa acy' z"l acy' ucpry chuo

vac, ktjr jmu,' czni vnbjv uxgusv

akhah,' aeaur go dtukv vakhah,

uchvn"e vakhah/

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw313

541( ukvghr' ah,fi ehsua jsaho g"p

vrthw g"h xbvsrhi do kpbh cht, nahj msebu _

kvsgu, atpar kxnul c"s czni vzv )rtv

keu"a j"y gw 501/ ua"b/ urtv do ahj, a"p

crtah, ,an"v )v,uugsu, c((/

641( uha kunr' anrunz do cf,hc, anu ak

vjusa 
"

tsr tw" )cneuo 
"

rtaui"(' aphruau do

"
tsr tjs"' fnu 

"
huo tjs"' t; sktjrhu ct huo

abh ufuw _ aczv nrunz, vtparu, ahatr re

tsr tjs )cto xbvsrhi hjkhyu kabu, akt ,vhw

abv ngucr,(/

741( kvghr' aksg, vrnc"o )vkw ehsuv"j

p"s v"c( a
"

c"s njachi uhusghi to ,vhw ,eup,

bhxi caav gar cbhxi tu tjr zni zv ngcrhi

tu,v vabv / / uthi juaahi kxhni tjr"' cvfrj

avabv ,vhw ngucr, fsh akt ,vhw ,eup, bhxi

ktjrh y"z bhxi*' nat"f ksg, vrn"v )vad,

vrn"v ao/ urtv fx"n ao vy"z( athi ngcrhi

gk v,eupv kcsv' fh to gk cw xhnbho/

731( ndhkv u' xg"c ucpra"h/

831( nhfv z' yu/

931( cvct keni _ rtv do keu"a jf"u gw

763 uthkl' ucvbxni ao/

041( ndhkv ao/

141( ao hd' c/

241( nd"t tu"j x,e"p xe"j/ urtv keu"a

jy"z gw 243/ ua"b/

341( rtv yutu"j x,f"j/ rn"t ao x,f"z/

yuau"g ju"n xn"d xf"j/

441( au"g tsv"z tu"j xu"x ep/ x,m"s

xy"z/ urtv keu"a jf"c gw 65/ ua"b/

*(sfhui acabv zu v,eupv vht csw bhxi

)fnmuhi ckuj( _k,eup, anutk'uk,eup, rw tst

_acv n,jacho cghcur abho _eruc kacughho

kpb"z'vrh'to kt hgcru vabv ,vhw v,eupv

ktjrh y"z bhxi/

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 314

fi ,vhw kbu cpugk nna' u,hf; unhs

nna' go fk vphruaho ac
"

nhs" ]fukk

do vr", sfkku, vsuru, nav hartk

)vcga"y( sus )nkft nahjt(841[' ufk

vphruaho ac
"

nna"' ukfk krta nhs

nna fpauyu' nna nna nna/

841( ucpryhu, hu,r cbudg ksurbu zv _

acr", s
"

nhs" brnzho dw v,eupu, vahhfu,

kf"e nu"j tsnu"r baht surbu )rtv xv"a

,ab"c j"t gw 66-562 )kghk gw 01-902((' ugk

xsr vehrcv tkhbu _ nahj )nbjo anu(' hux;

hmje' sucgr )anu vabh ak f"e tsb"g(/
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kpxj"731' 
"

fhnh mt,l ntr. nmrho

trtbu bpktu,"831_ 
"

nhxnl" do

cahbuh vxsr' avdtukv vtnh,h,

uvakhnv ctv kpbh dtuk, purho/

hc/ukvuxh;' at; a
"

nhxnl dtukv

kdtukv" eth gk tsr abh vxnul kbhxi

)nat"f tsr rtaui atusu,hu vfrhzu

ccrf, vjusa(' ha kunr' aahhl do

ktsr vxnul kacy _ fh931:

nkaui vnabv041

"
thi chi tsr

vrtaui ktsr vabh tkt erht, vndhkv

un,bu, ktchubho"' nang' acatr

vgbhbho )ucbsu"s' ahhfu,u kvdtukv(

auho vo' uh,hrv nzv' fhui abert 
"

tsr

)uh,hrv nzv( rtaui"' nx,cr kunr

avut 
"

rtaui" do cngkv ujahcu,'

fnusda cbudg kacgv ctsr _ aeaur

go chyuk dzhr, vni' a
"

bpk pur cjusa

tsr / / ukt vhw husg / / )a(cacgv ctsr

buks" )nav(141_ agher gbhbu ctsr

rtaui241' ugs"z nmhbu cfnv gbhbho

atsr x,o eth gk tsr rtaui341/

ubux; kzv: t; acac, ncrfho

vfrhzu g"p ,urv )
"

nbvd hartk ,urv

vht"441( a
"

rta jusa tsr rtauichuo

vakhah"' vrh' fahcut nahj msebu

,hf; unhs' kpbh r"j' atz hjzru kesa

vjsaho g"p vrthw541' h,fi aha neuo

axbvsrhi habu uhecgu ahvhw re tsr

tjs641zv' uhvhw xnul kbhxi741)uha

kvtrhl cfk zv' utf"n(/

hd/uhv"r uvut vgher _ avdtukv

vtnh,h, uvakhnv g"h nahj msebu

,cut cpugk nna ,hf; unhs nna'

ucusth athi murl kvn,hi gs jusa

bhxi' udo kt gs jusa tsr vxnul

kbhxi' udo kt gs jusa tsr vxnul

kacy' fhui anahj msebu ct cac,

ncrfho jusa tsr rtaui' cxhunu ak

jusa acy' z"l acy' ucpry chuo

vac, ktjr jmu,' czni vnbjv uxgusv

akhah,' aeaur go dtukv vakhah,

uchvn"e vakhah/

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw313

541( ukvghr' ah,fi ehsua jsaho g"p

vrthw g"h xbvsrhi do kpbh cht, nahj msebu _

kvsgu, atpar kxnul c"s czni vzv )rtv

keu"a j"y gw 501/ ua"b/ urtv do ahj, a"p

crtah, ,an"v )v,uugsu, c((/

641( uha kunr' anrunz do cf,hc, anu ak

vjusa 
"

tsr tw" )cneuo 
"

rtaui"(' aphruau do

"
tsr tjs"' fnu 

"
huo tjs"' t; sktjrhu ct huo

abh ufuw _ aczv nrunz, vtparu, ahatr re

tsr tjs )cto xbvsrhi hjkhyu kabu, akt ,vhw

abv ngucr,(/

741( kvghr' aksg, vrnc"o )vkw ehsuv"j

p"s v"c( a
"

c"s njachi uhusghi to ,vhw ,eup,

bhxi caav gar cbhxi tu tjr zni zv ngcrhi

tu,v vabv / / uthi juaahi kxhni tjr"' cvfrj

avabv ,vhw ngucr, fsh akt ,vhw ,eup, bhxi

ktjrh y"z bhxi*' nat"f ksg, vrn"v )vad,

vrn"v ao/ urtv fx"n ao vy"z( athi ngcrhi

gk v,eupv kcsv' fh to gk cw xhnbho/

731( ndhkv u' xg"c ucpra"h/

831( nhfv z' yu/

931( cvct keni _ rtv do keu"a jf"u gw

763 uthkl' ucvbxni ao/

041( ndhkv ao/

141( ao hd' c/

241( nd"t tu"j x,e"p xe"j/ urtv keu"a

jy"z gw 243/ ua"b/

341( rtv yutu"j x,f"j/ rn"t ao x,f"z/

yuau"g ju"n xn"d xf"j/

441( au"g tsv"z tu"j xu"x ep/ x,m"s

xy"z/ urtv keu"a jf"c gw 65/ ua"b/

*(sfhui acabv zu v,eupv vht csw bhxi

)fnmuhi ckuj( _k,eup, anutk'uk,eup, rw tst

_acv n,jacho cghcur abho _eruc kacughho

kpb"z'vrh'to kt hgcru vabv ,vhw v,eupv

ktjrh y"z bhxi/

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 314

fi ,vhw kbu cpugk nna' u,hf; unhs

nna' go fk vphruaho ac
"

nhs" ]fukk

do vr", sfkku, vsuru, nav hartk

)vcga"y( sus )nkft nahjt(841[' ufk

vphruaho ac
"

nna"' ukfk krta nhs

nna fpauyu' nna nna nna/

841( ucpryhu, hu,r cbudg ksurbu zv _

acr", s
"

nhs" brnzho dw v,eupu, vahhfu,

kf"e nu"j tsnu"r baht surbu )rtv xv"a

,ab"c j"t gw 66-562 )kghk gw 01-902((' ugk

xsr vehrcv tkhbu _ nahj )nbjo anu(' hux;

hmje' sucgr )anu vabh ak f"e tsb"g(/
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סיכום ומושגים
משיח כבר כאן ופועל

חידושה המפעים של השיחה:

בשבוע פרשת משפטים תשנ"ב נחתם הסכם שלום בין ארה"ב ורוסיה, ובכך באו 
לסיומם המפתיע קרוב לחמישים שנות 'המלחמה הקרה'.

רוסיה  ברית המועצות של  לאחר מלחמת העולם השניה התפשטה השפעתה של 
הקומוניסטית על כל חציה המזרחי של אירופה, וכך נוצר הגוש המזרחי. לעומתו היה 

חציה המערבי של אירופה וארצות הברית – הגוש המערבי.

בין שתי הגושים הייתה קיימת עויינות הדדית, שאמנם לא גלשה למלחמה ממשית, אך 
הייתה בעלת משמעויות רבות של מלחמה. הצדדים קיימו ביניהם מרוץ חימוש של נשק 
אטומי למקרה שהמלחמה האמיתית תתפרץ. תקופה זו קבלה את הכינוי ה'מלחמה הקרה'.

בשנת תש"נ קרסה בפתאומיות ברית המועצות, ובהמשך לכך בשנת תשנ"ב נחתם 
נשק  פירוק  על  ברורה  הסכמה  שכלל  ארה"ב,  ונשיא  רוסיה  נשיא  בין  שלום  הסכם 

אטומי, והפניית תקציבים צבאיים לצרכי שלום.

⋅

לכאורה היה זה מאורע בעל משמעות מדינית הנוגע לכמה מאות מליוני גויים, אך 
לא נוגע אלינו ולעבודתנו.

ללמוד  יש  דבר  שמכל  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מזכיר  בשיחתנו  אך 
הוראה בעבודת ה', ועלינו להתבונן במאורע זה ולהפיק ממנו את משמעותו האמיתית. 
והמסקנה היא שמאורע זה הוא סימן ברור על זמן הגאולה בו אנו נמצאים. אין זה 
אירוע מקומי-מדיני בלבד, אלא זהו ביטוי של תהליך פנימי שעובר העולם לקראת 
שלום מוחלט של גאולה אמיתית. אמנם כרגע מתבטא הענין במדה מוגבלת, אך הוא 

ילך ויתפשט ובזמן קרוב יקיף את כל העולם כולו.

מבאר1  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  המשיח.  מלך  של  פעולתו  התחלת 
שמציאותו של מלך המשיח נמצאת תמיד, עוד קודם למלכותו; ובעת התגלותו ישנם 

1( ראה דבר מלכות ש"פ תולדות )ב( תשנ"ב, סי"א.
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שני שלבים. השלב הראשון הוא התגלות אלוקית למלך המשיח בה הוא מתמנה למשיח 
ונשלח לגאול את ישראל – "התגלות מציאותו בתור מלך המשיח". והשלב השני הוא 
כאשר הוא אכן מממש את שליחותו ופועל להבאת הגאולה, נלחם מלחמות ה' ומנצח, 
ידי  על  כל  לעיני  "התגלותו  בפועל,  הגאולה  את  ומביא  שליחותו  את  שמשלים  עד 

פעולותיו".

בכמה שיחות מבואר שלשלב הראשון, של התגלות מציאותו, כבר זכינו. ובלשון 
קדשו: "המינוי2 דדוד מלכא משיחא הרי כבר היה", "עומדים3 כבר בשעה שמלך המשיח 
דמשיח",  ההתגלות  "ישנה5  בא",  שכבר  בא,  המשיח  מלך  זה  שהנה  "ההכרזה4  בא", 

"מתחיל6 להתקיים השלח נא ביד תשלח, השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר".

גם  יותר, שנוסף על התגלות מציאותו של משיח,  עוד  ומחדש  מוסיף  זו  בשיחה 
פעולותיו בעולם בעולם כבר החלו. בהשקפה ראשונה נראית החלטת האומות לצמצם 
בשיחה  אך  שלהם.  עצמאית  כהחלטה  כלכלה,  בצרכי  להוסיף  זאת  ותחת  נשק  כלי 
מבוארת הסיבה הפנימית והאמיתית לכך, פעולותיו של נשיא הדור – משיח שבדור 
בהפצת טוב צדק ויושר בכל העולם, הם שזיככו את העולם והביאו את מנהיגי האומות 

להבנה הנכונה וההחלטה המתאימה7. 

⋅

נקודה נוספת שחשוב לחדד:

מבואר בתורת כ"ק אד"ש מה"מ8 , שמטרתם של פעולותיו של משיח הם לגלות 
אותו בעולם, "שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח . . שידעו שהוא משיח בודאי". 
כלומר, אף שכל פעולותיו של משיח מתקנות את העולם, אך תיקון העולם זוהי תוצאה 

צדדית, עיקר ענינם – לגלות את מציאותו של מלך המשיח.

גם בשיחה זו ניתן לראות כיצד הולך בקו זה. בשיחה מדבר על התגשמות היעוד 
מתמקד  אינו  הביאור  עיקר  אך  למזמרות",  וחניתותיהם  לאתים  חרבותם  "וכתתו 
במאורע לכשעצמו, אלא לאורך השיחה מבהיר ומצביע מי הוא העומד מאחוריו, נשיא 

הדור המשיח שבדור הנמצא כאן וכבר מתחיל לפעול פעולותיו.

2( שיחת ש"פ משפטים תנש"א.
3( דבר מלכות ש"פ נשא תנש"א.
4( דבר מלכות ש"פ בלק תנש"א.
5( דבר מלכות ש"פ וירא תשנ"ב.

6( דבר מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב.
7( האריכות אודות כך מובאת בס"ג בשיחה. וראה שם בהערות 24 ו-26 עניינים נפלאים בזה.

8( ראה דבר מלכות  ש"פ תולדות שבהערה 1, הדרן על הרמב"ם תשמ"ו.
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]כפי שמודגש במיוחד בתחילתו של ס"ב כשמביא את הפסוק מישעיה, ומיד מדגיש 
"ולהוסיף שענין זה יהיה על ידי פעולתו של מלך המשיח עצמו"9[.

ומתאים להנ"ל, כיון שפעולותיו של משיח עיקרם לגלות את מלך המשיח בעולם, 
במשמעותה  להתמקד  חשוב  משיח,  של  פעולה  לראות  זוכים  אנו  כאשר  כעת  לכן 

האמיתית, כיצד היא מגלה ומוכיחה את מציאותו של מלך המשיח.

סיכום מהלך השיחה:

 סעיפים א־ג
פתיחה: התחלת קיום היעוד "וכתתו חרבותם"

בכלכלה  והוספה  הנשק  צמצום  על  המעצמות  נשיאי  הכרזות  השבוע:  מאורעות 
לרווחת האנושות, ונאומו של נשיא המדינה בנושא. עלינו ללמוד הוראה ממאורעות 

אלו )ס"א(.

ומדגיש שזוהי פעולה  "וכתתו חרבותם לאתים",  ישעיה אודות  נבואת  מביא את 
 – השבוע  מאורעות  של  משמעותם  את  מבאר  זה  פי  ועל  המשיח.  מלך  של  ישירה 
התחלת קיום היעוד "וכתתו חרבותם לאתים", התחלת פעולתו של מלך המשיח על 

העמים )ס"ב(.

מוסיף ומבאר שגם פרטי המקום והזמן בו אירע המאורע מצביעים באופן ברור על 
מלך המשיח העומד מאחוריו:

מבאר באריכות כיצד פעולותיו של נשיא דורנו המשיח שבדור הובילו למאורע זה. 
ולכן: המקום בו אירע המאורע הוא ניו-יורק, עירו של נשיא דורנו, משיח שבדור )חלק 
ראשון של ס"ג(. וגם זמן המאורע קשור לגאולה – הן מצד ימי השבוע )ערב שבת(, הן 
מצד ימי החודש )כ"ו(, והן ובעיקר מצד החודש – חודש שבט הקשור לנשיא דורנו, והשנה 

– תשנ"ב – בה סיים את עבודתו, וכבר עומדים מוכנים לגאולה )חלק שני של ס"ג(.

 סעיפים ד־ו
תוספת עומק: התורה )"סיני"( פועלת בעולם )"משפטים"(

בסעיפים הבאים מראה כיצד הסתכלות זו – שהסיבה האמיתית לפעולות אומות 
העולם היא התורה – מקורה בפרשת השבוע:

9( וזהו ג"כ ההבדל שבין שני הביאורים שבסוף ס"ב, שבתחילה מבאר שאנו רואים את "התחלת 
קיומו של יעוד זה", ולאחר מכן מוסיף ומדגיש – "ליתר ביאור" – את הנקודה הפנימית עליה מתעכב 
כיון שכנ"ל  ו(התחלת פעולתו של מלך המשיח על העמים".  בשיחה, "רואים כבר )מעין  באריכות 

הדגש בשיחה הוא לא על התגשמות היעוד עצמו, אלא על מי שפעל אותו.
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פרשת משפטים מדברת בעיקר אודות דינים המחוייבים בשכל, אך עם זאת מדגישים 
שצריך לקיימם מצד ציווי הקב"ה, "מסיני" )ס"ד(. מעמיק יותר ומבאר שהסיבה לכך 
ששכל האדם מבין את דינים אלו, היא רק מפני שכך מחייבת חכמתו של הקב"ה )ס"ה(.

וזוהי גם משמעותו של המאורע הנ"ל: זה ששכלם האנושי של אומות העולם מחייב 
מצב של "וכתתו חרבותם לאתים" – הוא רק כיון שחכמתו של הקב"ה חייבה שהגיע 

זמן הגאולה )ס"ו(.

 סעיפים ז־ח
עוד עניני גאולה בפרשה

מוסיף לבאר כיצד רעיון זה רמוז בפרשתנו מכיוונים נוספים:

יתרו  )שבפרשת  הגאולה  שעניני  מדגיש  יתרו-משפטים-תרומה  הפרשיות  המשך 
ותרומה( נמשכים בעולם ובשכל האדם )ענין המשפטים( )ס"ז(. וכן פירושה של פרשת 
הוא  גם  בבא בתרא(, מתקשר  )ובפרט במסכת  נזיקין  בג' הבבות של סדר  משפטים 

לגאולה וחכמת התורה החודרות בעולם ושכל האדם )ס"ח(.

 סעיפים ט־י
הזעקה לגאולה וההוספה במעשה

ההתבוננות במאורעות אלו מחזקת יותר את הפליאה כיצד נמצאים עדיין בגלות 
)ס"ט(. ולכן מוכרחים להוסיף בענינים המזרזים את הגאולה, משפט וצדקה )ס"י(.

 סעיפים יא־יג
גאולה תיכף ומיד ממש

מקשר את כל התאריכים עד לסיום החודש לגאולה )סי"א(; ומבאר שייכותו של 
חודש אדר ראשון לחודש ניסן והגאולה שבו )סי"ב(.

והעיקר, שהגאולה תבוא מיד ביום זה, לפני כל תאריכים אלו – מיד ממש, עם כל 
הראשי תיבות שבמי"ד ובממ"ש )סי"ג(.

מושגים בשיחה:

הכופרים  לעומת  העולם,  בחידוש  מאמינים  אנו  )ס"ג(.  העולם  התהוות  חידוש 
הסבורים שהעולם הינו קדמון. אנו יודעים שהקב"ה ברא את העולם מאין ליש, פעם 

הוא לא היה וכעת הוא ישנו.

כאילו  נראה  הוא  שטחית  בהסתכלות  מחודש,  שהוא  בעולם  ניכר  לא  הזה  בזמן 
מציאותו היא מעצמותו, כאילו הוא היה מאז ומתמיד. לא ניכר שהכח האלוקי הוא זה 
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המחיה ומהווה את העולם. בגאולה האמיתית והשלימה יהיה ניכר בעולם הכח האלקי 
שמקיים אותו, יהיה ניכר בעולם שהוא איננו קדמון, אלא מחודש.

בלשון הפסוק המובא בשיחה: "וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר". "פי ה' דבר" 
אלו עשרת המאמרות שבהם נברא העולם והם המחיים ומהווים את העולם בכל רגע, 
ולעתיד יהיה ניכר בגלוי בכל דבר בעולם שהוא אינו אלא "פי ה' דבר", כל מציאותו 

היא הדיבור האלקי המקיים אותו. 

נעמדים  המשפטים"  "ואלה  הפסוק  על  )ס"ד-ה(.  הראשונים  על  מוסיף  ואלה   
חז"ל על דיוק הלשון "ואלה" בו"ו החיבור, ומבארים שכוונת הפסוק הוא "מוסיף על 
הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני". "הראשונים", אלו עשרת הדברות 
שבפרשת יתרו, וחז"ל מבהירים שגם דיני המשפטים שבפרשתנו נתקבלו מהר סיני, 

כמו הראשונים.

בשיחה נתבאר על כך ביאור ראשון )בס"ד(, שלמרות שמשפטים אלו מובנים בשכל 
אנושי, בכל זאת עלינו לדעת שמקורם הוא בציווי האלקי שקבלנו בסיני, ולקיימם מצד 

ציווי הקב"ה ולא רק מצד חיוב השכל.

בהמשך השיחה )ס"ה( נתבאר בעומק יותר, שכל הסיבה לכך שהמשפטים מובנים 
בשכל אנושי, היא "מסיני" – כיון שהקב"ה ציווה עליהם בסיני. היינו, שהמשפטים מצד 
עצמם לא היו אמורים להיות מובנים בשכל האדם, ורק לאחר שהקב"ה ציווה עליהם 

בסיני, נהיו מצוות אלו מובנים בשכל האדם.

על פי זה מוסיף ומבאר, שבמצוות אלו מודגשת יותר תכלית הכוונה של מתן תורה 
– חיבור עליונים ותחתונים, כיון שבהם מודגש חיבור האלקות שלמעלה עם האדם 
שלמטה. ולזה כיוונו חז"ל באמרם "מוסיף על הראשונים", שהמצוות של משפטים יש 

בהם הוספה ומעלה לגבי הראשונים.

פסק דין )ס"ו(. בנוסף לפסק הדין של נשיא הדור שהסתיימה על העבודה והגיע זמן 
הגאולה, אותו מזכיר בשיחה, מדבר גם על פסק דין "הרבנים ומורי הוראה בישראל".

בכמה הזדמנויות עורר אד"ש מה"מ רבנים שיפסקו הלכה שכבר הגיע זמן הגאולה, 
פסק הלכה שיחייב את בית דין של מעלה ויפעל במציאות העולם למטה.

לכ"ק אד"ש מה"מ  נמסר  נצח'(  ה'דידן  על  )בימי השמחה  בעשרה בטבת תשמ"ז 
פס"ד מרבני אנ"ש שהגיע זמן הגאולה. בעקבות השיחה של כ"ח ניסן תנש"א "עשו כל 
אשר ביכלתכם" נחתם פס"ד נוסף שכ"ק אדמו"ר שליט"א הוא המלך המשיח שעליו 
לגאול את עם ישראל, פס"ד זה נמסר לידיו הקדושות והתקבל על ידו במאור פנים. 
לאחר חג השבועות תנש"א נחתם פס"ד נוסף באותו תוכן, המבוסס על סימני 'בחזקת 

משיח' שכתב הרמב"ם, פסק דין זה נקרא על ציוני רבותינו נשיאינו.
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כולא נזיקין חדא מסכתא היא )ס"ח(. שלשת הבבות – בבא קמא, בבא מציעא ובבא 
בתרא – הם מסכת אחת ששמה המקורי הוא 'נזיקין', שחולקה לשלשה חלקים שונים.

אחת  המשנה,  בסדרי  חכמים  תקנו  דין  שערי  שלשה   = )ס"ח(.  דינין  בבי  תלת 
הראשונה בארבע אבות נזיקין השור כו', שניה טלית שנמצאה, שלישית שותפין וסוד 
האבידה . . דרך הפסוק אחזו ]כלומר – הלך ע"פ הסדר בפסוק[ שנאמר על כל דבר 
פשע . . על שור על חמור על שה זו בבא קמא, שכך היא באותם דברים, על שלמה זו 

בבא מציעא, על כל אבדה זו בבא שלישית. 

דמשפיא"(.  "אבני  הגמרא  )בלשון  לבנין  ומתוקנות  חתוכות  אבנים  )ס"י(.  גזית 
בתחילת מסכת בבא בתרא מוזכרים אבני הגזית מהם בונים כותל בין אדם לחבירו, 
ובהמשך הסוגיא מוזכרים אבני הגזית מהם נבנה בית המקדש כנאמר בפסוק "כל אלה 

אבנים יקרות כמדת גזית".

אדר ראשון )סי"ב(. בכמה מקומות בשיחות חורף תשנ"ב מרומז שרצונו של כ"ק 
אד"ש מה"מ היה לחסוך את חודש אדר ולהגיע במהרה לי"א ניסן10. גם בשיחה זו מדבר 

אודות האפשרות לבטל את עיבור השנה וכך לחסוך את אדר ולהתקרב לניסן.

חסידים קישרו זאת למאורע שאירע בכ"ז אדר ראשון תשנ"ב. 

פנינים:

כל הפירושים שבמיד )סי"ג(. בשיחה המוגהת הלשון היא "כל הפירושים שב"מיד", 
גשמיות  תוארו  "ממש11  פירושים:  כמה  בזה  ישנם  ואכן  שב"ממש".  הפירושים  וכל 
שבגשמיות", או "ממש12 שמורה על נצחיות", ועוד. אך בסרט ההקלטה13 ניתן לשמוע 
את הביטוי כפי שיצא מפיו, "כל הראשי תיבות שבמיד, וכל הראשי תיבות שבממש" 

)ובלשונו הק': "די אלע ראשי תיבות אין מיד, און די אלע ראשי תיבות אין ממש"(.

ולהעיר משיחת י"ג ניסן תנש"א: "שבתיבת "ממש" נרמזים הראשי-תיבות של משה 
)משה רבינו, וכן הרמב"ם( ומנחם )שמו של משיח, "מנחם שמו"(, שמו של הצמח-צדק". 

ראו באורי שזרח עליכם. ידוע המדרש המצוטט פעמים רבות בדברי אד"ש מה"מ 
להם  משמיע  והוא  המקדש  בית  של  גג  על  עומד  בא  המשיח  שמלך  "שעה  אודות 
לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם". למדרש זה ישנו המשך מוכר פחות14, "ואם 

אין אתם מאמינים ראו באורי שזרח עליכם".

10( ראה ד"מ ש"פ וירא סי"ג, ד"מ ש"פ תצוה סט"ו, ובכמה מקומות.
11( היום יום כ"ג מנחם-אב.

12( דבר-מלכות ש"פ שופטים תנש"א.
13( שיחת כ"ד שבט בסיומה.

14( הובא בד"מ ש"פ תצא הערה 95.
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אד"ש מה"מ מבאר שחלקו הראשון של המדרש כבר התקיים, "עומדים כבר בשעה 
שמלך המשיח בא"3. מהי אם כן משמעותו של החלק השני במדרש, היכן הוא אורו של 

משיח העונה לחוסר האמונה?

ואולי יש לומר הביאור בזה ע"פ המבואר במקום אחר1 אודות שני השלבים בהתגלותו 
של משיח. שלב ראשון הוא התגלותו בתור מלך המשיח, ולאחר מכן מתחילה ההתגלות 
לעין כל על ידי פעולותיו, פעולות אלו נקראים "אורו של משיח" כיון שהם מגלים 

אותו לעין כל.

ואולי זוהי גם כן הכוונה במדרש, שכאשר משיח נגלה ומבשר לישראל על הגאולה 
)התגלותו בתור מלך המשיח( עדיין אין כל ישראל מאמינים בו, אך ככל שפעולותיו 
הולכות וגוברות )אורו של משיח, אורי שזרח עליכם( הרי זה מוכיח לנו יותר ויותר את 
אמיתתו. עד שישלים משיח את פעולותיו ויגאל את כל ישראל, זוהי שלימות זריחת 

אורו, ואז יאמינו בו הכל ללא יוצא מן הכלל.

ועל פי זה יש לומר ששיחה זו בה מבאר אד"ש מה"מ באריכות ש"החלה פעולתו של 
מלך המשיח", היא היא דבריו של משיח אלינו "ראו באורי שזרח עליכם", ראו כיצד 

החלה כבר פעולתו של מלך המשיח, ראו והאמינו.



פיענוחים
 תוספת עומק

בנקודות המבוארות בשיחה



פיענוחים
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⋅ פיענוחים ⋅

שינוי נפלא
בקשר עם המבואר בשיחה, אודות פגישת שתי מעצמות–העל בבנין 

התורה,  מכח  נעשה  זה  ושכל  הנשק,  את  לצמצם  ווהחלטה  האו"ם 

מובא להלן קטע משיחת ו' תשרי תשמ"ח, בענין זה.

בעיר זו נקבע )מאיזו סיבה שתהי׳( המקום שבו מתאספים באי כח שבעים האומות 
לאסיפה גדולה ומרכזית לדון בכמה ענינים פרטיים וכלליים

ומפני ההפלגה נעשו להרבה יותר משבעים, אבל כולם נכללים בשבעים האומות 
וכנ״ל )ס"ה( ד״יצב גבולות עמים למספר בנ״י", שמספר  שמהם באים כל האומות. 

האומות הוא כנגד מספר שבעים נפש יוצאי ירך יעקב.

ובשנה זו האסיפה היא גדולה יותר מאשר בשנים שלפנ״ז. ויותר מאשר בתקופת 
 – זה  וכל  חגה״ס בכל שנה, שישנם גם משתתפים שלא השתתפו בשנים הקודמות, 

מתוך קול קורא ומתוך נטי׳ לבוא לידי החלטה אחת.

בין שתי המדינות הנקראות ״סופער  זו: עד עתה היתה  ועוד שינוי נפלא בשנה 
כדי  ביחד, עד  יכולים להתדבר  היו  ולא  גדולה  )"מעצמות־העל״( מחלוקת  פאווער״ 
איום במלחמה בעולם כו' )היל"ת ואל תפתח פה כו'( ועכשיו – קרוב לודאי שבאסיפת 
האומות הנוכחית יתדברו ויבואו לידי קירוב הלבבות, עד ל׳׳לשבת יצרה״ – תפקידם 

ע״פ תורה.

]ולהוסיף, אשר ה״סופער פאווער״ האמיתי הוא הקב״ה, וממילא, גם בין האומות 
– הרי זו האומה שבה בחר הקב״ה, עם ישראל, הנקרא ״אדם״ ע״ש אדמה לעליון והם 
שלוחי אדם העליון, כמותו ממש, ולכן, כאשר בנ״י מתנהגים כדבעי. אזי הם נעשים 

בעלי־בתים על כל העולם כולו, ועל כל המציאות.

ורק שע״י המזלות השונים ולבושי הטבע. יכול להיות נמשך למטה המזל דנשיא 
פלוני ומדינה פלונית כו'[.

. כדאי לעשות כן( שבאסיפת האו"ם ידברו בשם עם ישראל דוקא רבנים יראי   .
ה׳ המדברים בשם תורת ישראל ומכוונים לכוונת התורה, מכיון שרק הם זכאים להיות 

פיענוחים
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שלוחים אלו, כי חייהם הם ע״פ התורה. ונוסף ע״ז – הקדישו את כל שכלם להבנה והשגה 
בלימוד התורה ועד שהתאחדו בתורה – בל׳ התניא ב״יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו״.

. . ולהוסיף, אשר אם תבוא דרישה מרבנים אלו, קרוב לודאי שבקשתם תתמלא. 
ועאכו״כ אם יבקשו בתוקף המתאים ולא תהי׳ שום סיבה שלא למלא את בקשתם )ורק 
שתשאר הקושיא ״עד השתא אמאי לא אתית״, אבל ״אין צועקין על העבר״( – לבוא 

ולומר בשם עם ישראל את מ"ש בתורת ישראל:

לכל לראש, בנוגע לאומות העולם, שתפקידם הוא ״לשבת יצרה״ ולכן עליהם לקיים 
את שבע מצוות בני נח. ובכללות – הענין ד״לא ישא גוי אל גוי חרב וגו״, שבלא״ה 
נעשה לסיסמת מוסד זה ורק שיש לחדש את הדבר ולפרשו ולבארו כדי שיבוא למעשה 
בפועל. היינו להכין את הגוי במשך כל השנים כולם ש״לא ישא חרב״, עי״ז שיקיים 

בחייו הפרטים את ז׳ מצוות ב״נ.

. . ויהי רצון שיפעלו בכל האמור כפי האפשרי, וכנ״ל – יפה שעה אחת קודם, כיון 
שהענין הוא בגדר ד״לאפרושי מאיסורא״, נוסף על חשיבות הדבר מצ״ע.

למרות שמאיזו סיבה שתהי׳ עדיין נשאר הרגש הגלותי כמו שהי׳ מעבר לים, שהיו 
מפחדים משוטר העיירה, ועור יותר – ממפקד המשטרה, ועוד יותר – מהמושל... ובפרט 
מכמה מושלים ביחד... וסיף סוף יוכיחו בנ״י, אשר אע״פ ש׳׳אתם המעט״ בכמות, בכ״ז 
– באלו  ובפרט  והוא בחר בכאו״א מאתנו,  אנו עמו של מלך מלכי המלכים הקב״ה 
המביאים את ״דבר ה׳ זו הלכה״, ועד לפירסום ההלכה גם בנוגע לאומות העולם – ז׳ 

מצוות ב״נ, הן בנוגע ל׳׳סור מרע״ והן בנוגע ל׳׳ועשה טוב״.

ויעשו כל זה בזמן המתאים ובמקום המתאים, מתוך גאון יעקב האמיתי, ואזי בודאי 
יצליחו, ועד שמלכתחילה לא יהי׳ לצד ההוא רצון לדבר ולעשות מעשים מעין אלו, 
בידעם שתיכף ומיד תהי׳ מחאה ושלילה בתוקף גדול על כל דבר שהוא היפך התורה.

ומכאן ולהבא יהי׳ שלום בכל העולם כולו, בהתאם לענינו של חג הסוכות, ובמיוחד 
בשנת הקהל שלאחר שנת השמיטה ושביתה מכל ענינים בלתי רצויים. ועד ש״לא ישא 

גוי אל גוי חרב״.

ועי״ז שיקבצו את כל בנ״י האנשים הנשים והטף מכל ״גבולות עמים״ ותהי׳ אחדות 
אמיתית ב״יעקב חבל נחלתו״, הרי זה יפעול גם ב״יצב גבולות עמים למספר בנ״י״, 
וכל  והמלחמה  והתחרות  הקנאה  ענין  כל  לגמרי  יתבטלו  האומות  עד שבכל שבעים 
הרעה כו׳, כדברי הרמב"ם בסיום ספר משנה תורה. היד החזקה. ויקויים גס היעוד שבו 
מסיים הרמב"ם בנוגע ל״אותו הזמן״ – וכן תהי׳ לנו בזמן הזה – ״כי מלאה הארץ – כל 
הארץ – דעה את ה׳ – ובנוגע לבנ״י – כמים לים מכסים״, והיינו )כמ״ש הרמב״ם בסיום 

הל׳ מקוואות( שיהיו שקועים לגמרי ב״מי הדעת הטהור״,

בגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו.
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מקומו של מאורע זה 
בקשר עם המבואר בשיחה, אודות מעלת המקום בו אירעה פגישת 

נשיאי המעצמות: "המדינה והעיר שבה נמצא "בית רבינו שבבבל"". 

מובא בזה קטעים מקונטרס "בית רבינו שבבבל" )וכמצוין בהערות 

18 ו–25 לקונטרס זה(:    

על הפסוק "ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם" – שגם בחוץ לארץ 
)"בארצות אשר באו שם"(, במקום ובזמן הגלות, ישנו "מקדש מעט", מעין ודוגמת 
"המקדש הגדול אשר בירושלים", "תניין )שני( לבית מקדשא" – איתא בגמרא "אמר 
רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, ור"א אמר זה בית רבינו שבבבל".

ויש לומר, שר"י ור"א לא פליגי, היינו, שגם לדעת ר"א נקראים כל בתי כנסיות 
ובתי מדרשות שבבבל "מקדש מעט", וגם לדעת ר"י עיקר ושלימות הענין ד"מקדש 

מעט" הוא ב"בית רבינו".

. . ויש להוסיף בביאור העילוי ד"בית רבינו שבבבל" – שמעלתו לגבי בתי כנסיות 
ובתי מדרשות שבבבל" היא )נוסף על מעלת בית הכנסת ובית המדרש שבבית רבינו( 
גם מצד היותו "בית רבינו" )"רבינו" )סתם( דכל בנ"י, נשיא הדור, ו"רבינו שבבבל", 

רבן של כל בני הגולה(, ביתו של נשיא הדור, ש"הנשיא הוא הכל".

. . ועפ"ז יש לבאר העילוי ד"בית רבינו שבבבל" – שלהיותו מקומו הקבוע )בית( 
של נשיא הדור, "הנשיא הוא הכל", שכולל כל הדור, יש בו השראת )וגילוי( כללות 
השכינה )לא רק חלק ששורה )ומתגלה( על עשרה מישראל(, מעין ודוגמת השראת 
וגילוי השכינה בבית המקדש, "שנסע מקדש וישב שם", וממנו נמשך השראת וגילוי 
ובתי מדרשות בארצות אשר באו שם, כמו בית המקדש  כנסיות  השכינה בכל בתי 

שממנו אורה יוצאה לכל העולם.

. . ועוד ועיקר – מעלת "בית רבינו שבבבל" בנוגע להגאולה:

"רבינו", נשיא הדור, הוא גם המשיח )גואלן של ישראל( שבדור, כמו משה רבינו 
)הנשיא הראשון(, "גואל ראשון הוא גואל אחרון", כידוע שבכל דור ישנו "א' הראוי 
מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", ומסתבר לומר 
שהוא נשיא הדור, כמפורש בגמרא בנוגע לרבי יהודה הנשיא: "אמר רב אי מן חייא 
הוא כגון רבינו הקדוש", "אם משיח מאותן שחיין עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש", 

הנשיא שבדור.

ומזה מובן שעיקר ענינו של "בית רבינו שבבבל", הוא, הגאולה מבבל, ע"י הנתינת 
כח לכללות עבודתם של ישראל לעשות מבבל )חוץ לארץ( ארץ ישראל, פתגם הידוע 

"עשה כאן )בחוץ לארץ( ארץ ישראל".
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. . יש לבאר כהנ"ל בנוגע ל"בית רבינו שבבבל" בדורנו זה – ביתו )בית הכנסת 
ובית המדרש( של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו: . . שבדורנו זה נמצאים רוב מנין 
ורוב בנין דבנ"י בגלות ַאמריקא, ויש לומר, שזהו א' הטעמים לכך שגם נשיא הדור 
בהפצת  עסק  ומשם  ַאמריקא,  בגלות  שנים  עשר  ונמצא  חי  הכל"(  הוא  )ש"הנשיא 
התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה בכל שאר הארצות אשר באו שם בנ"י, ע"י 

תלמידיו ושלוחיו בכל קצוי תבל.

וכיון ש"בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהן", הרי, בגלות זה האחרון שרוב מנין 
ורוב בנין דבנ"י ביחד עם נשיא הדור נמצאו בגלות אמריקא, גלתה גם השכינה לגלות 
ד"בית רבינו"  מעט"  בה"מקדש   – היכא"  ")בבבל(  עצמה  אמריקא  ובגלות  אמריקא; 
שהוא בדוגמת "בי כנישתא דהוצל ובי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא", "שנסע מקדש 
וממנו נמשכת השראת השכינה בכל בתי  )במקום המקדש שבירושלים(,  וישב שם" 

כנסיות ובתי מדרשות שבכל העולם.

ויש לומר ההסברה בזה – לפי שבדור זה, דור האחרון של הגלות ודור הראשון של 
הגאולה מסיימים ומשלימים "מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות" לעשות מארץ 
העמים ארץ ישראל גם במקום היותר תחתון דארץ העמים, חצי כדור התחתון )שבו 
לא הי' מתן תורה(, אשר, ע"י העלאת המקום היותר תחתון מעלים גם את כל שאר 
המקומות דארץ העמים, וענין זה נעשה ע"י "בית רבינו" שבחצי כדור התחתון, שממנו 
אורה יוצאה לכל העולם, לעשות מהעולם כולו )עד לפנה הכי נדחת בקצוי תבל( ארץ 
ישראל, שזהו"ע ד"עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות", ו"עתידה ירושלים 
שתתפשט בכל ארץ ישראל", שבה יוקבעו כל בתי כנסיות ובתי מדרשות שבכל העולם 
כולו מחובר לבית המקדש, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, נשיא הדור, 
שהוא המשיח )גואלן של ישראל( שבדור )כנ"ל ס"ה(, ועוד וג"ז עיקר, שהוא הנשיא 
דתורת החסידות, אשר, ע"י הפצתה חוצה )"יפוצו מעינותיך חוצה", עד לחוצה שאין 

חוצה ממנו, בכל קצוי תבל( פועלים ביאת מלכא משיחא.

נקבע שמו אשר  זה  מספר  וע"ש  ושבעים,  מאות  מספרו שבע   – )רבינו("  ו"בית 
ד"פרצת",  הגימטריא  הוא  זה  שמספר   ,"770" ישראל,  כל  בפי  רבינו"  ל"בית  יקראו 
ע"ש "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה", שרומז שמבית זה אורה יוצאה לכל ד' רוחות 
העולם, ובאופן של פריצת גדר, שכל ד' רוחות העולם מתעלים לדרגת ארץ ישראל 
כנסיות  בתי  שכל  ובמיוחד  כולל  הארצות"(,  בכל  שתתפשט  ישראל  ארץ  )"עתידה 
ובתי מדרשות שבכל העולם נקבעים בארץ ישראל ומתחברים לבית המקדש, בגאולה 
האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, עליו נאמר "פרצת עליך פרץ", ודרשו חז"ל "זה 

משיח, שנאמר עלה הפורץ לפניהם".

ובהערה 92: ולהעיר, ש"בית משיח" בגימטריא "פרצת" )770(. ודו"ק.
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אומות העולם לע"ל
בקשר עם המבואר בשיחה, אודות בירורם והכנתם של אומות העולם 

לגאולה, ע"י פעולתו של נשיא הדור – המשיח שבדור. מובא בזה 

קטע מלקוטי-שיחות חלק כ"ה )שיחה לי"ט כסלו(, המדבר אודות 

בירור אומות העולם בגאולת מצרים ובגאולה האמיתית והשלימה.

א. וי״ל הביאור בזה: כתיב ״כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות״ – הגאולה 
והנפלאות שהיו ב״ימי צאתך מארץ  והנפלאות שיהיו לעת״ל, ה״ה בדוגמא לגאולה 
מצרים״ )אלא שלעתיד לבא הם יהיו באופן נעלה יותר – ״נפלאות״ גם לגבי הנסים 
מהגאולה  ללמוד  יש  דלעתיד  החידוש  תוכן  את  אשר  מובן,  מכך  מצרים(.  דיציאת 

דיציאת מצרים.

כדי  אשר   – ישראל  לבני  בשייכות  רק  לא  ענין  התחדש  מצרים  וגאולת  ביציאת 
שבנ״י יהיו ראויים לקבלת התורה בהר סיני, הם היו חייבים לעבור ולהזדכך ב״כור 

הברזל״ של גלות מצרים וגמר וסיום הזיכוך והבירור הי׳ ביצי״מ – 

אלא גם בנוגע למצרים גופא )ואוה״ע בכלל(, וכמפורש בכתוב ״וידעו מצרים כי 
אני הוי׳״: לפרעה ומצרים מצ״ע אין כל שייכות לידיעת הוי׳, כפי שאמר פרעה ״לא 
ידעתי את הוי׳״: מצ״ע שייכים הם רק לשם אלקים )כפי שאמר יוסף לפרעה ״אלקים 

יענה את שלום פרעה״(, אשר שם אלקים בגימטריא הטבע,

והיינו, שמצד שם אלקים ההנהגה היא ע״פ הטבע שבו לא ניכר בגלוי האור האלקי; 
לפרעה  אין  ולזה   – הוי׳  משם  שרשה  נסית,  הנהגה  מהטבע,  שלמעלה  ההנהגה  אבל 

ומצרים )אוה״ע( שום שייכות ואין להם בזה שום השגה והכרה.

לידיעה  הגיעו  שהם  הוי׳״,  אני  כי  מצרים  ש״וידעו  מצרים,  בגאולת  נתחדש  וזה 
בהנהגה נסית שלמעלה מן הטבע, הקשורה עם שם הוי׳.

ב. בדוגמא לזה – אבל באופן נעלה הרבה יותר, יהי׳ החידוש לעת״ל: נוסף לגאולה 
של ישראל אורייתא וקוב״ה, תפעל הגאולה גם בעולם בכל אוה״ע, וכמפורש בכמה 
כתובים ונבואות הגאולה, עד, כמו שמביא הרמב״ם בספרו הלכות הלכות, שאז ״יתקן 
. שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם הוי׳   . את העולם 

ולעבדו שכם אחד״.

ויעוד זה בנוגע לאוה״ע אינו סתם דבר נוסף אליו יזכו בביאת משיח צדקנו, אלא זה 
קשור עם עצם ענין הגאולה: מאחר שאז השכינה ״תצא״ כביכול מהגלות, הרי שתתגלה 
אז האמת הוי׳, אשר ״כל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת 

המצאו״, ש״אמיתת המצאו״ היא שם הוי׳ שלמעלה מ)טבע( העולם.
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ולפיכך מודגש בנוגע לעת״ל ״ונגלה כבוד הוי׳ וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי׳ דיבר״ 
– שגילוי שם הוי׳ )״ונגלה כבוד הוי׳״( יפעל ראי׳ מוחשית בבשר הגשמי שאמיתית 

מציאותו )של הבשר( היא ״פי הוי׳״:

ויתגלה  מגלותה(  השכינה  )גאולת  אלקות  על  והסתר  ההעלם  שיתבטל  היות 
שהמציאות האמיתית של העולם היא אלקות )פי הוי׳(, יהי׳ זה באופן של ״וראו כל 
בשר״, שהבשר יראה את כבוד הוי׳ מצד התכונות והטבע שיהיו אז לבשר גופא, באותו 

האופן שהטבע והתכונה של עיני בשר לראות דברים גשמיים.

וזהו אחד החידושים של הגאולה העתידה על הגאולה ד״ימי צאתך מארץ מצרים״: 
המכות  ע״י  באה  הוי׳״  אני  כי  מצרים(  ״)וידעו  מצרים  של  הידיעה  מצרים  בגאולת 
)וכיו״ב( – ע״י שבירת מצרים; משא״כ לעת״ל, יהי׳ ״וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי׳ 
את  ״ויתקן  הנ״ל  הרמב״ם  ובלשון  תיקון,  בדרך  אלא  שבירה,  מכות,  ע״י  לא  דבר״, 

העולם כולו כו׳ לקרוא כולם בשם הוי׳ ולעבדו שכם אחד״.

וטעם החילוק בזה:

גאולת מצרים לא היתה, גאולה שלימה )גם דשכינתא מגלותא(, ולכן זה פעל על 
מצרים )שהי׳ בה רק שבירה ולא תיקון וזיכוך( רק ענין הידיעה ״כי אני הוי׳״; אבל 
גם  אז  והעולם״״,  הגוף  גשמיות  ש״יזדכך  באופן  שתהי׳  דלעת״ל,  השלימה  בגאולה 

הבשר הגשמי מצד טבעו יראה את ״כבוד הוי׳״.



עיונים
סוגיות בנושאים המבוארים בשיחה

 סוגיא א'
העולם ואומות העולם מוכנים לגאולה

•

 סוגיא ב'
התחלת ייעודי הגאולה



עיונים
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 העולם ואומות העולם
מוכנים לגאולה

בשיחת 'דבר מלכות' משפטים מדבר הרבי שליט"א מלך המשיח, אודות 

נעסוק  בסוגיא שלפנינו  העמים",  על  המשיח  מלך  של  פעולתו  "התחלת 

ונראה את כללות דבריו של הרבי שליט"א בנושא זה – כיצד 'אומות העולם 

מוכנים לגאולה'.

אלא  ישראל,  בני  של  רק  לא  גאולה  תהיה  והשלימה  האמיתית  הגאולה 

גם של כל העולם ואומות העולם, כפי שכתב הרמב"ם שמשיח "יתקן את 

העולם כולו לעבוד את ה' ביחד".

ואכן כאשר מעיינים בשיחות הקודש, רואים כי בתקופתנו זו אף העולם 

כך,  כדי  ועד  והשלימה.  האמיתית  לגאולה  כבר  מוכנים  העולם  ואומות 

העולם עצמו תובע מיהודי להתנהג באופן של גאולה.

גשמיות העולם התבררה
יעקב אבינו בזמנו חשב כי עשו כבר התברר וגם הוא מוכן לגאולה, אך 
התברר כי לא כך. כיום, שנים רבות לאחר מכן, מודיע הרבי שליט"א כי 
עשו כבר התברר לגמרי, וכי ניתן לראות זאת בהנהגת האומות המתייחסות 
שגשמיות  מובן  ומכך  חסד".  של  "מלכות  של  באופן  שמתנהגות  לעשו, 

העולם גם היא כבר התבררה לגמרי:

כולל גם הבירור של "עשו הוא אדום" ומכ"ש וק"ו, שהרי אפילו בזמן יעקב, סבר 

יעקב וחשב שעשו נתברר כבר )ומצד דרגתו של יעקב אמנם כך הי'(, כנ"ל, עאכו"כ 

לאחרי ריבוי העבודה מאז, הרי עשו כבר נתברר לגמרי, כפי שרואים זאת גם בהנהגה 

בזמן הזה )בגלות אדום( של אוה"ע המתייחסים ל"עשו הוא אדום", בדרך מלכות של 

חסד )והנהגה זו מתפשטת גם בעוד מדינות, כפי שראו ורואים בפרט לאחרונה( -

הרי מובן, שעתה נמצאים כבר במצב בו הגוף הגשמי ואפילו גשמיות העולם כבר 

כולל  הרוחניים,  והענינים  האורות  לכל  מוכן  "כלי"  הם  והרי  לגמרי,  ונזדככו  נתבררו 

לגילוי  גם  ועד  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  אור  צדקנו,  משיח  של  אורו   – ובעיקר 

פשיטות העצמות של עצמות ומהות ית', כפי שזה מתגלה בפשיטות העצמות של משיח 

עיונים
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צדקנו )שלמעלה מבחינת יחידה ומכל השמות והדרגות והשפעות כו'(, ועל-ידי זה – 

מתגלה הדבר גם בפשיטות של כאו"א מישראל.

)דבר מלכות ש"פ ויצא תשנ"ב, סי"ח(

כל חלקי העולם
לעתים נשמעת הטענה "הרי הגאולה תלוי' בכך שכל העולם יהיה מוכן 
לקראתה, וכיצד ניתן לראות בדורנו זה את מוכנות העולם כולו לגאולה"? 

בשיחה שלפנינו עונה הרבי שליט"א מלך המשיח על טענה זו:

בני  היו  לא  בדורות הקודמים  הדורות שלפנ"ז.  לגבי  זה  דורנו  מובן העילוי של  עפ"ז 

ישראל מפוזרים כ"כ בכל קצווי תבל כפי שהוא בדורנו זה. לא מיבעי בזמן שבית המקדש 

הי' קיים כשבני ישראל היו בארץ ישראל )וסביבתה(, אלא אפילו בדורות הראשונים של 

הגלות, התגוררו יהודים רק במדינות מסויימות, על כל פנים רק בחצי כדור העליון; משא"כ 

בדורות שלאח"ז – התפזרו בנ"י במדינות רבות יותר, עד גם בחצי הכדור התחתון )באמריקה 

וכו'(, ובכל דור ודור נתוסף בזה עוד יותר, עד לדורנו אנו – אשר בו יהודים מצויים בכל 

קצוי תבל ממש, והם מקיימים שם תומ"צ, ובאופן של התלבשות לפי מנהגי המקום, ועד 

שהקימו וממשיכים להקים, מוסדות של תורה ומצוות בכל מקום ומקום לפי ענינו.

כשמתבוננים בזאת – אפילו לרגע קל – רואים את העילוי שבדורנו אנו לגבי הדורות 

שלפנינו, בזה שישנו הבירור והזיכוך של כל מדינה ומדינה שבעולם.

וע"פ המדובר לעיל )וכמה פעמים(, שלפי כל הסימנים, כבר סיימו את כל הבירורים, 

הרי מובן מדוע אוחזים כבר בשלב הגאולה.

 )דבר מלכות ש"פ וישב תשנ"ב, ס"ג(

משטרים משתנים
בכמה מקומות בעולם היה מונהג במשך שנים רבות שלטון דיקטטורי – 
רוחו. בשנים  ועושה בה ככל העולה על  אדם אחד המנהיג את המדינה 
דיקטטורי  משלטון  רבות  במדינות  ההנהגה  אופן  השתנה  האחרונות 
לשלטון דמוקרטי, בו העם עצמו בוחר את המנהיגים, והמנהיגים מייצגים 
את דעותיו של העם ומתחשבים בדעתו. מלבד הדבר הטוב הכללי שבזה 
החיים  שליהודים  המעלה  בכך  יש  תקינה,  בצורה  העולם  מתקיים  שכך 

במדינות אלו ניתן חופש לקיום תורה ומצוות:

בתקופתנו זו מתרחשים ברחבי העולם נסים ונפלאות )עד ל"נפלאות גדולות, ולא רק 

באופן של "לעושה נפלאות גדולות לבדו", ש"אין בעל הנס מכיר בניסו, אלא גם( באופן 



עיונים  47

גלוי לעין כל – מעין ודוגמת והכנה לנסים ונפלאות דגאולה העתידה לבוא תיכף ומיד, 

עלי' נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".

ולדוגמא: במדינות גדולות וחזקות הולכים ומשתנים סדרי השלטון והמשטר לטוב, 

לתיקון ושלימות העולם בימות המשיח, כולל  ויושר – מעין ודוגמת והכנה  טוב צדק 

בנוגע לבנ"י – נתינת חופש בכל הקשור לעניני יהדות, תורה ומצוותי'.

)דבר מלכות ש"פ בראשית תנש"א, סי"ג(

בהזדמנות אחרת ביאר כ"ק אדמו"ר שליט"א, את גודל הנס בכך שמהפכות 
אלו קרו ללא שפיכות דמים מיותרת. בין הדברים מזכיר כ"ק אד"ש את 

המהפכה שהתרחשה במדינת סין:

ויש להוסיף, שההדגשה דבירור העולם בתקופתנו זו כהכנה לימות המשיח, היא . . 

באופן הנראה בגלוי במצב העולם כולו בימינו אלה.

ובהקדמה:

ישנם התמהים על המדובר בתקופה האחרונה שעומדים אנו בסוף זמן הגלות, עקבתא 

דמשיחא, ושואלים: היכן רואים זאת? הרי עולם כמנהגו מידי שנה בשנה כרגיל נוהג? – 

ולפלא הכי גדול שאינם מתבוננים בהמאורעות שמתרחשים בעולם, מאורעות הגלויים 

ומפורסמים!

בתקופה האחרונה )החל משנים הכי אחרונות, ומוסיף והולך מזמן לזמן( מתרחשים 

ברחבי העולם מהפיכות קיצוניות, מן הקצה אל הקצה, ובחסדי ה׳, מתרחשים מהפיכות 

כך, שחיי  כדי  עד  ליצלן,  רחמנא  ושפיכות־דמים,  ללא מלחמות  כלומר,  אלה בשקט, 

היום־יום )בעניני המסחר וכיו״ב( ממשיכים להתנהל ע״ד הרגיל, כאילו עולם כמנהגו 

נוהג, למרות שמתרחשת מהפיכה קיצונית בהנהגת המדינה כולה, אלא שהיא מהפיכה 

פנימית, בדרכי פוליטיקא מדינית:

נשיא  אדמו״ר  מו"ח  כ״ק  בא  )המדינה שממנה  רוסיא  ומתחיל ממדינת  לראש  לכל 

דורנו יחד עם תלמידיו ושלוחיו(, אשר, לאחרי תקופה של שבעים שנות משטר תקיף 

ואימתני שהפיל חיתתו על כל תושבי המדינה. עד שאפילו עבור התבטאות של ביקורת 

בפרק  לפתע,  נעשה   – וכיו״ב(  )סיביר  גזירה  לארץ  להשלח  עונשים  היו  המשטר  על 

זמן קצר ביותר, שינוי קיצוני )ע״י העומדים בראש הנהגת המדינה( במשטר המדינה, 

ומתפשט גם בשאר מדינות דוגמתן.

ועד״ז במדינת סין – שבתקופה האחרונה מתרחשת מהפיכה בהנהגת המדינה בפנים 

– שבפרק  הודו  וכן במדינת  וכיו״ב,  מדינות העולם,  ויחס עם שאר  בנוגע לקשר  וגם 

זמן קצר יחסית הוחלפו ראשי השלטון ששלט במשך תקופה ארוכה, ועד״ז מהפיכות 

לפרט  צורך  אין  אשר,  הים״,  ל״איי  ועד  העולם,  ברחבי  מדינות  כמה  בעוד  קיצוניות 

ולהאריך, כיון שהדברים ידועים ומפורסמים.
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והמדובר אודות מהפיכות במדינות כאלו שיש בהם ריבוי עצום של בני־ אדם, כלומר, 

מהפיכות בממשלות ומשטרים שמנהיגים בליוני אנשים בכל רחבי העולם, ועד לרוב 

האנשים שבכל העולם!

וה״נס״ שבדבר – ולפלא הכי גדול שלא שמים לב לכל זה, ״אין בעל הנס מכיר בנסו״ 

– שמהפכות קיצוניות,

שיש להם השפעה ישירה על רוב העולם, מתרחשות בשקט ובמנוחה, דבר שאין לו 

אח ורע בתולדות האנושיות כולה:

דם  עקובות  במלחמות  תמיד  מלווים  היו  מדינות  של  ושלטון  במשטר  מהפיכות 

שהתנהלו במשך תקופה ארוכה, שיבשו את מהלך החיים, הביאו הרס וחורבן ר״ל. ואין 

צורך להרחיק לכת ולחפש בדברי ימי העולם בדורות שלפנ״ז, כיון שראינו בדורנו זה 

את החורבן הנורא במלחמת העולם השני׳, לא תקום פעמיים צרה.

ואילו בימינו אלה, מתרחשות מהפכות קיצוניות גדולות יותר, ברוב העולם, ובחסדי 

ה׳, ה״ז ללא מלחמות, ללא שפיכות דמים, ח״ו, אלא מתוך שקט ומנוחה.

ויש להוסיף, שמהפכות בעולם בימינו אלה רואים )לא רק ביחס להנהגת בני־אדם, 

שאירעו  אדמה  רעידות   – ודומם  צומח  חי  שבעולם,  הנבראים  לשאר  ביחס  גם  אלא( 

)גם  בעולם  שונים  במקומות  עתה  גם  ונמשכות  קצר,  זמן  בפרק  האחרונה,  בתקופה 

במדינה זו(, ובחסדי ה', הקרבנות היו במספר קטן, ובפרט ביחס למקרים דומים שאירעו 

בתקופות שלפנ״ז.

)ש"פ תולדות תש"נ, ס"י(

אומות העולם מסייעים ליהודים
סיפורים רבים ידועים בדברי ימי ישראל אודות הפרעות וקשיים שהערימה 
הוא  המלכות  יחס  כיום  אך  ומצוות,  תורה  בקיום  היהודים  על  המלכות 
הרבי  מוסיף   – מזו  יתירה  נוספות.  במדינות  מתפשט  זה  ודבר  לטובה, 
שליט"א – כיום צריך רק "לפקוח את העיניים" ולראות כיצד העולם תובע 

מיהודי להתנהג באופן של גאולה:

בכל הדורות – היו . . הגבלות מבחוץ, מצד אוה"ע וגזירותיהם על ישראל ר"ל היל"ת, 

שלא תמיד איפשרו לבנ"י להתנהג עם כל התוקף והבעה"ב'תיות.

משא"כ בדורנו זה ובזמננו זה, רואים בפועל שלא קיימים הבלבולים שבעבר, ואוה"ע 

מאפשרים לבנ"י להתנהג כרצונם, ולכן אין הדבר תלוי אלא ברצונם של בני ישראל, 

כל  עם  מקומות,  בכו"כ  בפועל  שמתקיים  כפי  מאד",  וירבו  ויפרו  בה  "ויאחזו  שיהי' 

התוקף וה"ברייטקייט" )רחבות(,

כפי  להתנהג  לבנ"י  המאפשרת  חסד,  של  מלכות  הברית(,  )ארצות  זו  במדינה  הן 
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גם  כיצד  רואים  האחרונות  ובשנים  בעולם.  מדינות  בכו"כ  ועד"ז  ברצונם,  החלטתם 

במדינות שהיו קודם כמה הגבלות כו', נתבטלו הגבלות אלו, וכמדובר כמ"פ.

ואדרבה: לא זו בלבד שבנ"י חופשיים להתנהג כרצונם, אלא יתירה מזו – הממשלות 

של אוה"ע מסייעות בזה!

ונוסף לזה שבנ"י יכולים להתנהג בדרך התומ"צ בד' אמות הפרטיות שלהם – רואים 

בכל  בה"  ה"ויאחזו  את  לפעול  קל  ויותר  יותר  נעשה  האחרונות  שבשנים  בפועל,  גם 

מקום ומקום בכל קצוי תבל, מכיון שהעולם – לא רק בנ"י אלא אף אוה"ע – הוא כלי 

לקבל ענינים של יהדות, תורה ומצוות, ובנוגע לאוה"ע – שבע מצוות בני נח.

ועד – כפי שדברו ועוררו כמה פעמים לאחרונה – שע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר 

נשיא דורנו, כבר סיימו את כל ההכנות לגאולה, וכעת צריכים רק להמשיך את הגאולה 

בפועל בגשמיות וחומריות העולם )חומריות שנעשית לגשמיות(, בגלוי לעיני בשר.

. . היום צריך רק לפתוח את העיניים, ולראות איך שכל העולם תובע שכאו"א מישראל 

יהי' כבר בהמעמד ומצב דגאולה האמיתית והשלימה.

ויש לומר, שזה גופא הוא הטעם לכך שרואים כיום איך שבנ"י יכולים לעמוד בעניני 

היהודים עם כל התוקף והבעה"ב'תיות גם על אוה"ע – ואין הדבר תלוי אלא ברצונם 

– דהיות שעומדים מיד לפני הגאולה, שבה יתגלה בפועל כיצד "ודוד עבדי נשיא להם 

לעולם", "וידעו הגוים כי אני ה'" – לכן זה משתקף בפועל במצב של דורנו, כהכנה 

המוליכה ישירות לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

 )דבר מלכות ש"פ ויגש תשנ"ב, סי"ב(

אומות העולם עושים טוב וחסד
דירה  של  האלוקית  הכוונה  את  שפעל  זה  ישראל  עם  רק  היה  בעבר 
בתחתונים, ואילו אומות העולם התנהגו באופן אכזרי זו לזו ודאגו בעיקר 
העולם  ואומות  זה,  בדבר  שינוי  רואים  אנו  האחרונות  בשנים  לעצמן. 
משתמשים בכוחם לעשות מעשי חסד לטובת אחרים ולא לטובת עצמם, 

וכן דואגים להחדיר מושגים חיוביים כחסד וחינוך:

נוסף על הסיוע הישר דאוה"ע לבנ"י – ישנם גם ענינים שבהם רואים איך שאוה"ע 

בעצמם עושים פעולות של טוב וחסד, שמגלים עוד יותר שיש בעה"ב לבירה זו כהכנה 

שדוקא  פעם,  שהי'  כפי  לא  והשלימה,  האמיתית  בגאולה  המלוכה"  לה'  ל"והיתה 

דדירה  הכוונה  את  בפועל  השלים  העמים"(  מכל  המעט  ש"אתם  )אע"פ  ישראל  עם 

בתחתונים, ואחדות ממלכיות אוה"ע התנהגו באופן אכזרי אחת אל השני', והתעסקו 

בעיקר בתועלת עצמן, או בכיבוש מדינות אחרות וכיו"ב.

ואוה"ע  שהעולם  איך  רואים  שבהם  ממש  אלו  בימים  שנתוספו  הגלויים  מהענינים 
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עיקריים  יסודות  שני  והחינוך,  הצדקה  ענין  ע"י   – לגאולה  בדרך  ומסייעים  מכינים 

בישובו של עולם, "לשבת יצרה": ידוע ומפורסם )בכל הכתבי-עת( אודות המאורעות 

בימים האחרונים – שמדינה זו )המיוסדת על צדקה וחסד, כידוע( ניצלה את חוזק כחה 

לסייע ולהציל אנשים במקום רחוק בעולם )הרחק ממדינה זו(, אע"פ שעי"ז לא באה 

תועלת ישרה לתושבי מדינה זו: מדינה זו שלחה ריבוי אנשים ואנשי חיל מצבאה לסייע 

לפליטים במקומות ההם, ביחד עם מזון ובגדים ורפואות. במקום להשתמש במטוסים 

לעניני כיבוש, ובמקום להשתמש במזון ובגדים עבור אזרחי מדינה זו – משתמשים בהם 

להציל אנשים אומללים, ובפרט ילדים קטנים, מהקור, עד מהיפך החיים. ובזה רואים 

את הרחמנות דתושבי מדינה זו: כאשר הם שמעו וראו איך אנשים סובלים – הגם שאין 

הם קרוביהם, ואף פעם לא היתה להם שייכות עמם – התעוררה מדינה זו לסייע להם. 

ואין  כולו,  העולם  בכל  לאנשים  צדקה, שמסייעים  בעניני  זו  דמדינה  לשיטה  בהתאם 

זו  מדינה  מנהיג  יצא  האחרונים  שבימים  גם  ידוע  עד"ז  עזרה.  לבקשת  אפילו  מחכים 

בהכרזה והוראה מפורטת בנוגע לחינוך הנוער. בהתאם לכך שבתחילת נשיאותו הכריז 

ששאיפתו היא להזכר כ"עדזשוקיישען )חינוך( פרעזידענט", בגלל הפעולות והשינויים 

הגדולים לטוב שהוא ינהיג בכדי לחזק את החינוך במדינה זו.

)דבר מלכות ש"פ אחרי-קדושים תנש"א, סי"ג(

צרפת
מדינה צרפת נחשבה בעבר לקליפה הכי קשה, אך לאחר עבודת נשיאי 
ונעשתה  התבררה  שהיא  בגלוי  לראות  ניתן  רבות  שנים  במשך  חב"ד 
בעצמה מקום ממנו מופצים עניני תורה וחסידות. הרבי שליט"א מצביע 
על בירורה של מדינת צרפת כסימן על כך שבירור כל העולם כבר הסתיים 

ונשלם, שהרי צרפת היא המקום התחתון ביותר:

כל הענינים בנויים באופן של כללות ופרטות. הענין הנ"ל – שלימות בירור העולם – 

משתקף במיוחד בבירורה של מדינת צרפת.

. . בדורנו זה הגיעו גם לבירורה של צרפת, שמבלי הבט על כך שהיא היתה מקום תחתון 

ביותר, ומנהגי המקום שלה היוו אז סתירה לעניני יראת שמים כו' )שבגלל זאת התנגד רבינו 

הזקן לנצחונה של צרפת(, מכל מקום התיישבו במדינה זו יהודים בדורנו זה )בכחו של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, כדלקמן(, וביררו וזיככו אותה, עד שאדרבה – ניצלו את מנהגי 

המקום )"הלך בנימוסי'"( כדי להוסיף בהפצת התורה והיהדות והפצת תורת החסידות. 

. . וזהו החידוש של דורנו זה לגבי דורו של אדמו"ר הזקן )והדורות שלפני זה בכלל( 

– כפי שרואים זאת בגלוי ביחס כלפי מדינת צרפת: לאחרי הבירור והזיכוך שנעשו ע"י 

דורות  וכמה  והפצת המעינות חוצה במשך כמה  והיהדות  העבודה של הפצת התורה 

מאדמו"ר הזקן, עבודה שפעלה בירור וזיכוך גם בכל העולם )בדרך מלמעלה למטה(, 
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ועוד ועיקר: ככל שמתקרבים לגאולה שאז תהי' שלימות הבירור של כל העולם – הרי 

בדורנו זה, נתקבל מאת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו כח נוסף, נעלה יותר, לפעול גם 

את הבירור של מדינת צרפת.

. . ולהוסיף )על דרך הצחות והרמז(: "צרפת" היא גם בגימטריא שבע מאות ושבעים 

)770( שלימות מספר שבע, כפי שכל אחד כלול מעשר )שבעים(, וכפי שכל אחד כלול 

מרמז,  זה  לומר שדבר  ויש  ושבעים(.  מאות  )שבע  יחד  ושניהם  מאות(,  )שבע  ממאה 

שבבירורן של המדינות הללו נגמר ונשלם בירור כל העולם שנברא בשבעת ימי הבנין 

בכל הפרטים ופרטי פרטים.

)דבר מלכות ש"פ וישב תשנ"ב, ס"ד-ו-ח(

רוסיה
עד לפני שנים לא רבות לחמה מדינת רוסיה בכל עוז נגד כל דבר הקשור 
לתורה ומצוות, אך בשנים האחרונות התהפכה הנהגתה לגמרי, ואדרבה – 

היא מסייעת להפצת תורה ויהדות:

ובמיוחד בשנת "נסים" )תש"נ( ושנת "נפלאות אראנו" )נ"א( – כפי שראינו במוחש 

המדינה  דמלכות  להיחס  בנוגע  ובמיוחד  כולל  האחרונה,  בתקופה  והנפלאות  הנסים 

ההיא )"מעצמת-על"( לאפשר ולעזור ולסייע לבנ"י להיות המעמד ומצב של הרחבה, 

לצאת מן המיצר אל המרחב, באופן שגם בארץ מצרים )ברגעי הגלות האחרונים( יהי' 

אצלם מעמד ומצב ד"ויחי יעקב" ..

)דבר מלכות ש"פ ויגש תנש"א, ס"ח(

כולל גם ה"פלא" שמתרחש בימים אלו ממש: כינוס אנ"ש והשלוחים שיחיו במדינת 

ליובאוויטש,  בעיירה  שבעולם(  מדינות  משאר  )גם  מקומות  מכו"כ  שהתכנסו  רוסיא, 

כולל גם כדי להשתטח על ציוני קודש של רבותינו נשיאינו ששם מנוחתם כבוד, וגם על 

הציון הק' של אאמו"ר ז"ל )שיום ההילולא שלו, עשרים באב, מתברך מיום הש"ק זה(, 

ונוסף לזה, מתכנסים בעיר הבירה דכל המדינה, מאסקווא כדי להתייעץ ולהתדבר יחדיו 

)"איש את רעהו יעזורו" מתוך אהבה ואחדות, "כאיש אחד בלב אחד"( ולקבל החלטות 

טובות להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה 

בכל המדינה ובכל העולם כולו, ויה"ר שיהי' הכינוס בהצלחה רבה ומופלגה, ובאופן 

של הוספה כפולה ומכופלת, "דמוסיף יוסיף", ועד להוספה שלמעלה ממדידה והגבלה 

– שמאורע זה הו"ע של "נפלאות", שאותה מדינה שלחמה נגד פעולותיו של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר נשיא דורנו )ועד"ז בנוגע לפעולותיו של בעל ההילולא דעשרים באב( בהפצת 

בדרכיו  וההולכים  ושלוחיו  תלמידיו  את  ומכבדת  מארחת  חוצה,  והמעיינות  התורה 

ואורחותיו בהפצת התורה והמעיינות חוצה – 
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ש"נפלאות" אלו )שכבר ראו בפועל( מעוררים ומדגישים שתיכף ומיד רואים הפלא 

"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו  נאמר  עלי'  והשלימה  גאולה האמיתית   – גדול  הכי 

נפלאות", "נפלאות" גם בערך ליצי"מ.

)דבר מלכות ש"פ ואתחנן תנש"א, ס"י(

בשנה  לנפלאות  בהמשך   – זו  שנה  בתחילת  הנפלאות  את  בגלוי  ראינו  שכבר  וכפי 

שעברה – במיוחד בקשר לזה, שמדינה ההיא )רוסי'( משחררת ומסייעת לאלפי אלפי 

יכולים הם לחיות במלוא  נוספים(, אשר בם  )ולמקומות  יהודים לעלות לארץ ישראל 

מכירים  אוה"ע  באופן שגם  ישראל,  גילוי מעלתם של   – בחייהם הפרטיים  החפשיות 

ומסייעים בזה . . ובזה גופא, נוסף יותר בכך בשנים האחרונות, ובפרט בשנה שעברה 

)שנת אראנו נפלאות( ובתחלת שנה זו )שנת נפלאות בה( – בנוגע להיתר היציאה והסיוע 

ממדינה ההיא בעליית אחינו בנ"י לארץ ישראל, כנ"ל.

)דבר מלכות ש"פ בראשית תשנ"ב, ס"ח(

אומות העולם – עומדים "הכן כולכם"
לסיום, הובא כאן 'ביטוי מיוחד' של הרבי שליט"א מלך המשיח, לגבי מצב אומות 

העולם בזמן זה, שהינם עומדים "הכן כולכם" ליציאת בני ישראל מהגלות:

את החידוש של דורנו לגבי הדורות שלפני זה – רואים בפועל בעבודת הדור: בדורנו 

זה נוסף עד שלא בערך לגבי הדורות שלפנ"ז בעבודה דהפצת התורה והיהדות והפצת 

המעינות חוצה, הן בריבוי השפע )הספרים הנדפסים וכו'(, והן בעשיית כל העולם, עד 

לחוצה שאין חוצה ממנו, כלי לקבלת האורות הגדולים, הן בנוגע לבנ"י – ע"י התרי"ג 

כל  את  שמאירים  כך  נח,  בני  מצוות  השבע  הפצת  ע"י   – לאוה"ע  בנוגע  והן  מצוות, 

העולם עם "נר מצוה ותורה אור" באופן ד"אתפריעו כל נהורין", שכל אחד יכול לקבל 

את האור כנשמה בריאה בגוף בריא,

עד שרואים בפועל )כמדובר כמ"פ לאחרונה( שאומות העולם בכו"כ מדינות מסייעים 

לבנ"י בעבודתם )ע"ד ויותר מכפי שהי' ביציאת מצרים(, עד שגם במדינה ההיא שהיתה 

לקיים  להם  איפשרו  ולא  ממנה  לצאת  לבנ"י  נתנו  ולא  שנים,  ריבוי  ומסוגרת  סגורה 

תומ"צ בשלימות וכו' – הרי לאחרונה נשתנתה מן הקצה אל הקצה, וכעת לא זו בלבד 

שמאפשרים לבנ"י להתנהג שם כרצונם, ומאפשרים להם לצאת משם, אלא יתירה מזו 

– מסייעים להם בכך.

עד שרואים כיום בפועל, שנוסף לזה שבנ"י עומדים "הכן כולכם" לגאולה, גם אוה"ע 

עומדים "הכן כולכם" שבנ"י יצאו כבר מהגלות וילכו לארץ ישראל בגאולה האמיתית 

והשלימה.

 )דבר מלכות ש"פ בא תשנ"ב, סי"ג(
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התחלת ייעודי הגאולה 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  מראה  משפטים  ש"פ  מלכות'  'דבר  בשיחת 

כיצד החל להתממש היעוד הגאולתי "וכתתו חרבותם לאתים". 

בסוגיא שלפנינו נראה כיצד בתקופה מיוחדת זו, מצביע הרבי שליט"א על 

עוד כמה וכמה מיעודי הגאולה שכבר עתה אנו עדים להתחלת קיומם, או 

עכ"פ לטעימה מהם.

עניני  'כל  זה  בזמננו  אשר  שופטים,  ש"פ  מלכות'  ב'דבר  בהקדים המבואר 
הגאולה התחילו כבר':

לאחרונה שהגאולה  כך שמדברים  על  על השאלה ששואלים  מענה  גם  ישנו  ועפ"ז 

באה תיכף ומיד ממש – לכאורה: כיצד זה יכול לעבור ולהצליח בצורה חלקה כל כך; 

עניני  הוא, שאילו  והמענה  כך?!  על  העולם  יאמר  ומה  זה,  על  הבית  בני  יגיבו  כיצד 

הגאולה היו חידוש, אולי הי' מקום לשאלה; אבל היות והגאולה אינה חידוש דבר, אלא 

כל עניני הגאולה התחילו כבר )"כבתחלה"( וכבר נמשכו ונתקבלו בעולם הזה הגשמי 

התחתון שאין תחתון למטה ממנו )בבחי' "ויועציך כבתחלה"( – לא יהי' פלא כאשר 

הגאולה באה תיכף ומיד ממש!

אלא שגם בשלב זה, ישנם ייעודים שנתגלו יותר בעולם, עליהם מצביע 
כ"ק אדמו"ר שליט"א במפורש, וכדלהלן:

ואשיבה שופטיך כבראשונה
אוחזים כבר עתה בזמן של קיום היעוד "ואשיבה שופטיך גו' ויועציך", ויתירה מזו: 

כבתחילה: כבר ישנה ההתחלה בזה.

מובן  הדורות,  כל  במשך  ועבודתינו"  ד"מעשינו  מופלג  הכי  הריבוי  לאחרי   .  .

הענין  ניתוסף  כאשר  האחרונים,  בדורות  ובמיוחד  זה.  למצב  ויותר  יותר  שמתקרבים 

דגילוי פנימיות התורה, החל מה"מצוה לגלות זאת החכמה" בזמן האריז"ל, ואח"כ – 

"יפוצו מעינותיך חוצה" ע"י רבותינו נשיאנו – שעל ידם "תחזור נבואה לישראל" )בלשון 

הרמב"ם הנ"ל(, "גלה סודו אל עבדיו הנביאים", הם הנם נביאי דורנו עד "נביא מקרבך 

גו' כמוני" )בהיותם אתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא(, והם "שופטיך" ו"יועציך" 

דדורנו: הן "שופטיך" – בהיותם נשיאינו, ונשיא )מלשון התנשאות( הוא למעלה שלא 
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וגם  ומעלה"(,  "ויגבה מכל העם משכמו  )ע"ד מ"ש  נשיא  הוא  בערך מאלו שעליהם 

רבותינו המלמדים תורה לכל העם – ע"ד "שופטיך"; והן "יועציך" – הנותנים עצות 

בעניני תורה ויראת שמים, עד גם עצות בענינים גשמיים )ענין הנביאים(. ..

. . וע"פ ההכרזה הנ"ל דכ"ק מו"ח אדמו"ר, שכבר סיימו את כל עניני העבודה, כולל 

העבודה דרבותינו נשיאינו כ"שופטיך" ו"יועציך" עד היום הזה, ו"אכשור דרי" כפשוטו 

– מובן, שכבר הגיע הזמן ד"ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה" בתכלית 

השלימות )ואין צריכים לשוטרים, כיון שכבר הכל מבורר(, לאחרי הטעימה וההתחלה 

בזה ע"י רבותינו נשיאינו.

)דבר מלכות ש"פ שופטים תנש"א, ס"א-י(

חזרת הנבואה לישראל
ובפרט לאחרי ש"תחזור הנבואה לישראל", שהיא "הקדמת משיח" )כנ"ל( – הנבואה 

שתהי' אצל משיח צדקנו )ש"נביא גדול הוא קרוב למשה רבינו"(, ואמרו חז"ל ש"גואל 

ראשון )משה( הוא גואל אחרון", ובכל דור ודור ישנו אחד הראוי לזה – לכן צריכים 

לדעת כהלכה גם בזמן הזה )עוד קודם הגאולה(, שישנה המציאות דגילוי הנבואה )אצל 

משיח עוד לפני הגאולה(, כמעין והתחלת )"יועציך כבתחלה"( שלימות גילוי הנבואה 

לאחרי הגאולה. היינו, שאין זה חידוש שיתחדש רק לאחרי הגאולה, אלא שההתחלה 

בספר  הרמב"ם  זאת  כותב  ולכן  כבתחלה",  "יועציך  בבחי'  קודם  עוד  נפעלת  בזה 

ההלכות שלו )ובפרט שהרמב"ם כותב בספרו גם את ההלכות הנוגעות לימות המשיח, 

גם – ההקדמה לזה(.

. . ויתירה מזה: "נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא – כפי שהוא בנוגע לנשיא 

דורנו, וזה נמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו כו' – הרי הוא בחזקת נביא ואין זה השני 

צריך חקירה"; וצריכים לציית לו תיכף ומיד עוד "קודם שיעשה אות", ו"אסור לחשוב 

אחריו ולהרהר בנבואתו שמא אינו אמת ואסור לנסותו יותר מדי כו' שנאמר לא תנסו 

את ה' אלקיכם כאשר נסיתם במסה כו' אלא מאחר שנודע שזה נביא יאמינו וידעו כי ה' 

בקרבם ולא יהרהרו ולא יחשבו אחריו כו'", כיון שמאמינים בדברי הנביא, לא משום 

שאלו דבריו של הנביא, אלא משום שאלו דברי הקב"ה ע"י נביא זה!

לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר  כנ"ל, שצריכים לפרסם  ישנה ההוראה   .  .  

ומינה בעל-בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך" 

ו"יועציך" ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בנ"י וכל האנשים 

דדור זה, בכל עניני תורה ומצוות, ובנוגע לחיי והנהגת היום יום הכללית, גם ב"בכל 

דרכיך )דעהו(" ו"כל מעשיך )יהיו לשם שמים(",

זה  "הנה  ומיד ממש  ותיכף  לגאולה"  הנבואה ש"לאלתר   – הנבואה העיקרית   – עד 

)משיח( בא".
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גילוי פנימיות התורה
. . ע"י הגילוי דתורת חסידות חב"ד, בהתלבשות בחכמה בינה ודעת בהבנה והשגה, 

 – קמ"ל"  טובה  "עצה  בבחי'  עכ"פ   – דנפש הבהמית  אפילו בשכל  מובן  באופן שזה 

שמתקבלת בשכל ורגש האדם, וע"י גילוי פנימיות התורה בחב"ד שבשכל )"יועציך"( 

– עד באופן ד"טועמי' חיים זכו" )שע"י הטעימה טועמים את עצם הדבר( – נעשה שער 

)"שעריך"( והתחלה )"יועציך כבתחלה"( לגילוי פנימיות התורה לע"ל, וע"י הטעימה 

וההתחלה עכשיו – נעשים בנ"י וכל העולם כלי פנימי לגילוי פנימיות התורה שלאחרי 

זה ע"י משיח צדקנו.

)דבר מלכות ש"פ שופטים תנש"א, ס"י(

יתקע בשופר גדול
נשארו רק כמה רגעים שקודם ליום ההוא שיתקע בשופר גדול, ויתירה מזה שבנוגע 

לכמה וכמה ענינים התחיל כבר הענין דיתקע בשופר גדול, כמובן ממאמר הנ"ל דכ"ק 

מו"ח אדמו"ר. ובפרט שמעת כתיבת המאמר עד עכשיו כבר עברו כו"כ שנים, ועאכו"כ 

רח"ל  ונדחים  אובדים  של  במצב  תחלה  שהיו  שכו"כ  במוחש  שראו  האחרון  בזמן 

התעוררו בתשובה ע"י התקיעה בשופר גדול.

)קונטרס ראש השנה תשנ"ב, ס"ח(

והיו מלכים אומניך
בשנה  לנפלאות  בהמשך   – זו  שנה  בתחילת  הנפלאות  את  בגלוי  ראינו  שכבר  וכפי 

שעברה – במיוחד בקשר לזה, שמדינה ההיא )רוסי'( משחררת ומסייעת לאלפי אלפי 

יכולים הם לחיות במלוא  נוספים(, אשר בם  )ולמקומות  יהודים לעלות לארץ ישראל 

מכירים  אוה"ע  באופן שגם  ישראל,  גילוי מעלתם של   – בחייהם הפרטיים  החפשיות 

ומסייעים בזה.

ובהקדים, אשר – הגילוי וההכרה של העולם ושל אוה"ע במעלתם של ישראל מתחזק 

יקויים  כאשר  והשלימה,  האמיתית  לגאולה  ויותר  יותר  כשאנו מתקרבים  לדור,  מדור 

"והלכו גוים לאורך", "והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך", וכו'. וכהכנה לזה, 

הרי במשך הדורות – גם בזמן הגלות – רואים שאפילו אוה"ע מכירים בכך שהיהודים 

הם העם הנבחר. כנראה בכו"כ מדרשי חז"ל ]לדוגמא: הגמרא בזבחים, שמלך מאוה"ע 

ועוד[.  סייע שיהודי יהי' לבוש "לכבוד ולתפארת", "אקיים בך והיו מלכים אומניך", 

וכידוע גם, שאוה"ע קוראים ליהודים בלשונם )גם כאשר הם מדברים ביניהם( – "העם 

הנבחר".

)ועוד  הברית  ארצות  במדינת   – ובמיוחד  האחרונים,  בדורות  יותר  עוד  נוסף  ובזה 
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מנוחת  עבודתם מתוך  לעשות  ליהודים  חסד, המתירה  מדינה של  היא  מדינות(, אשר 

הנפש ומנוחת הגוף, ועוד מסייעת בזה, ומסייעת ליהודים בארץ ישראל וכו'. ובזה גופא 

– נוסף יותר בכך בשנים האחרונות, ובפרט בשנה שעברה )שנת אראנו נפלאות( ובתחלת 

שנה זו )שנת נפלאות בה( – בנוגע להיתר היציאה והסיוע ממדינה ההיא בעליית אחינו 

גדולי  ע"י הפעולות של  נסללה  זה  בכל  לומר שהדרך  ויש  כנ"ל.  ישראל,  לארץ  בנ"י 

ישראל במשך הדורות עם אוה"ע, ובמיוחד – של רבותינו נשיאינו ]מתחיל מאדמו"ר 

נפוליון  על  אלכסנדר  של  בנצחונו  השתדלותו  כידוע  העולם,  בעניני  שהתערב  הזקן, 

לטובת בנ"י )ברוחניות(. וי"ל, שעתה נעשתה טובת בנ"י במדינה ההיא גם בגשמיות, 

ע"י סיוע המדינה ההיא שיהודים יוכלו לצאת משם, כנ"ל[.

)דבר מלכות ש"פ בראשית תשנ"ב, ס"ח(

וכתתו חרבותם לאיתים
נשק  כלי  וביטול  ע"ד צמצום  ומכריזים ראשי מדינות בעולם  בימים אלו מחליטים 

וההוספה בהענינים הדרושים לקיום כלכלת המדינה והעולם כולו – תוכן היעוד "וכתתו 

"ארץ  האדמה,  לעבודת  כלים  מהם  לעשות  המלחמה  כלי  שבירת  לאתים",  חרבותם 

זה בגאולה האמיתית  יעוד  קיומו של  – ה"ז סימן ברור על התחלת  יצא לחם"  ממנה 

והשלימה ע"י משיח צדקנו.

)דבר מלכות ש"פ משפטים תשנ"ב, ס"ב(

קיבוץ גלויות
ועוד ועיקר – שעיקר הענין ד"ויקהל" שצריך להיות תיכף ומיד ממש הוא, הקהלת כל 

בני ישראל ל"קהל גדול" בקיבוץ הגליות שיהי' תיכף ומיד ממש! ..

שבה   – בכל"  נפלאות  שנת  תהא  "הי'   – זו  בשנה  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  וכל   .  .

רואים כבר בגלוי את הענין ד"ויקהל": הענין ד"פקודי", מנין בני ישראל, לא הותחל 

עדיין בגלוי; משא"כ )מעין( הענין ד"ויקהל" – הקהלת כל בני ישראל לארצנו הקדושה 

מארבע כנפות הארץ – הותחל כבר בפשטות, כפי שרואים בזמננו זה, בשנה זו )וכבר 

כמה שנים(, ועד שגם אומות העולם רואים זאת – שכמה וכמה מבני ישראל עלו לארצנו 

הקדושה. ואף שבכל הדורות היו כמה מישראל שעלו לארצנו הקדושה – הרי עתה הענין 

הוא שלא בערך לגמרי!

. . ועוד – והוא העיקר – שתיכף ומיד נעשה עיקר הענין ד"ויקהל" – הקהלת כל בני 

נדחינו מארבע כנפות הארץ", ע"י ה"תקע בשופר גדול  גליות, "קבץ  ישראל בקיבוץ 

לחרותנו", "שופר גדול" וגאולה גדולה, וכל זה – תיכף ומיד ממש.

 )ש"פ ויקהל תשנ"ב, הנחה בלתי מוגה(
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מעדנים מצויים כעפר
בדורות האחרונים, שהקב"ה ברך את בנ"י שיקבלו את פרנסתם ביגיעה פחותה יותר, 

עי"ז שהעולם  זה(,  לפני  בדורות  )יותר מכפי שהי'  הגוף  ומנוחת  הנפש  מנוחת  מתוך 

עצמו מסייע לזה.

)דבר מלכות ש"פ קרח תנש"א, ס"י(

אז ימלא שחוק פינו
כאשר  אמורים,  דברים  במה   - בעוה"ז"  פיו  שחוק  שימלא  לאדם  ש"אסור  "ומה 

המדובר אודות רגע קודם גילוי משיח צדקנו; אבל בנדו"ד, הרי מכיון שנשיא דורנו הי' 

המשיח של דורנו, והוא נתגלה בכל התוקף - הרי לא רק שניתנה רשות, אלא יתירה מזה, 

שיש חיוב להתנהג באופן של "ימלא שחוק פינו"..." 

)שיחת י"א אלול תנש"א – בלתי מוגה(















לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

לזירוז התגלותו בפועל ממש
יה"ר שיראה רוב נחת מבניו תלמידי התמימים,

ומשלוחיו, חסידיו ומקושריו, וכלל ישראל
ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

וישמיענו תורה חדשה מפיו
בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומי"ד ממ"ש!


