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פתח דבר
אליך, תמים יקר!

וכולנו חדורים באווירת ההכנה לנסיעה לחצרות קודשנו. כל חסיד  חודש החגים מתקרב 

בגשמיות  לרבי,  לנסיעה  בהכנות  וטרוד  עסוק  אלו  בימים  עצמו  את  מוצא  לרבי  המקושר 

ורוחניות כאחד.

דבר ברור הוא אשר ההעלם וההסתר הכי גדול בו אנו נמצאים, כאשר איננו זוכים לחזות 

באור פני מלך חיים "ועדיין לא בא", לא מחליש אצל אי מי מאיתנו את התשוקה העזה, ביחד 

עם ההתלהבות והשמחה, להיות בחודש השביעי המּוׂשבע בכל, בחצרות קודשנו, ליובאוויטש 

שבליובאוויטש, ולחסות בצילו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, כאשר כולנו מודעים 

ובטוחים כי זהו רצונו הק' ונחת רוחו האמיתי.

חייא מנין?
מאז ומעולם היתה הנסיעה לרבי פן חשוב ומיוחד בהתקשרות ובדרכי החסידות. כבר אצל 

מייסד החסידות הראשון – רבינו הבעל-שם-טוב, אנו מוצאים תקנה מיוחדת לפיה הוא מורה 

לתלמידיו לבא מפעם לפעם לחלות פניו וכלשונו של הרבי הריי"צ: "חק בתוככי החסידים".

בהמשך הדורות הוסיפו רבותינו נשיאינו והפליאו במעלה המיוחדת לבא ולהתראות פנים 

אל פנים בד' אמות הקודש. מפורסמת היא הרשימה אודות אחד מחסידי קמאי שנסע לרבי 

כבר בהיותו ילד, והינו מתאר בלשון ציורית ומיוחדת את אופי הנסיעה והרגשות המעורבים 

שהתלוו אליה; רשימה זו פורסמה בשעתו בקובץ "התמים" שהיה שופר הפרסום בין תלמידי 

התמימים והחסידים בימים ההם.

וציין "יש אמנם כאלו שלא  בהזדמנות מסוימת הפליא הרבי במעלת השהות בבית רבינו 

באו, אלא נשארו לשבת ב"חור" שלהם )"געבליבן זיצן בַא זיך אין קַאטוך"( בדמיינם לעצמם 

שיושבים בארמון המלך...", וסיים הרבי "ומובן גודל הרחמנות עליהם"...

מקנה  הרבי  של  אמותיו  בד'  שההסתופפות  מכך  נובע  לרבי  הנסיעה  של  המיוחד  הטעם 

לחסיד חיות מחודשת לכל התקופה שלאחריה, וכפי שאומר הרבי מלך המשיח: "עצם הענין 

של נסיעת חסיד לרבו – הרי זה דבר הפשוט, שלכן מזמן לזמן נוסע החסיד לרבו ונסיעה זו 

היטב  כפי שהדבר מתבטא  או  לפעם הבאה שנוסע".  עד  כל השנה  פועלת בעבודתו במשך 

בפתגם-צחות חסידי ידוע האומר: "רבי לא שנא – חייא מנין" – אם לא נמצאים אצל הרבי 

לפחות פעם בשנה, חיות מנין תהא?!

פתח דבר
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בהזדמנות אחרת הסביר הרבי כי בעצם המקום האידיאלי המתאים ביותר לשהותו של כל 

יהודי בכלל וחסיד בפרט הוא במקומו של הרבי. הרבי מסביר כי הקב"ה יעד לנו את מקומם 

כמו  הינם  אלו  הגלות. אתרים  בדרכינו הארוכה במדבר  מנוחה  הרביים שהינם מקומות  של 

ניתן לנוח לרגע מעמל הדרך וללמוד ולהתפלל במנוחת  )פונדקי דרכים( בהם  קרעטשמע'ס 

הדעת.

קבלת פני רבו ברגל
הנסיעה יכולה להיות בכל זמן ועת, כל יום ותאריך בשנה מתאים לנסיעה לרבי. אך הדבר 

בחודש   – ובעיקר  גופא  ובהם  דפגרא,  ויומי  ומועד  חג  בימי  כשמדובר  תוקף  משנה  מקבל 

החגים, חודש תשרי.

הרבי הרש"ב התבטא פעם: "כיצד זה שיהודי אינו בליובאוויטש בראש-השנה, אלא היכן 

ימצא?!". והרבי שליט"א כתב פעם למישהו: "שיערתי שנתראה כאן בתקופת סוכות )כפי 

רגילותכם לבא לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א לימים אלו( להתברך בפתקא טבא לשנה טובה 

ושמחה, לצערי השנה לא הגעתם".

הרבי גם הבהיר כמה וכמה פעמים כי הנסיעה לרבי בשלושת הרגלים בכלל הינה ענין של 

עליה לרגל בכלל ו"קבלת פני רבו ברגל" בפרט. כאשר ענין זה מודגש במיוחד בחודש תשרי 

תבל"  קצוי  מכל  ישראל  מבני  "רבים  של  וההתאחדות  ההתאספות  במועדות, שאז  המרובה 

בבית הכנסת של נשיא דורנו, היא הנתינת כח להמשיך ולפעול את ענין האחדות במשך שאר 

חודשי השנה כשנמצאים איש איש במקומו.

בתשרי ה'תשמ"ז, הפליא הרבי במעלת הנסיעה לחודש תשרי, והסביר שכיום שאין לנו בית 

יכולים לקיים אפס קצהו ושמץ מנהו מהענין של "להשתחוות  אנו  מקדש הרי המקום שבו 

לפניך" הוא בעיקר בבית הכנסת של נשיא דורנו, ובהמשך עורר על העובדא הנפלאה ש"כמה 

וכמה עשיריות ומאות מישראל מטלטלים את עצמם )"טלטולי-גברא" וגם "טלטולי-איתתא"( 

מביתם ומקומם, כדי לשהות במשך מועדי תשרי בד' אמותיו של נשיא דורנו, מעין ודוגמת 

וזכר לענין דעליה לרגל בזמן שביהמ"ק היה קיים".

נעשה  ממש,  האחרונות  בשנים  ובפרט  בכלל  האחרון  שבדור  היא  קיימת  עובדה  ואכן 

לרבי. חודש הכולל  והעיקרי של הנסיעה  חודש תשרי המרובה במועדות כהתאריך המרכזי 

את המעלות המיוחדות של הימים הנוראים וראשית השנה המסוגלים להתברך בשנה טובה, 

לתאריך  הרבי  ע"י  שהפך  בשמחת-תורה,  לשיאו  ועד  שמחתנו  בזמן  השני  בחלקו  וממשיך 

המיוחד ביותר במהלך השנה כולה וידוע אצל החסידים כ"יום של הרבי".

מבלי הבט על המעלה הנפלאה והעיקרית של ההתראות פנים אל פנים, עין בעין, עם הרבי 

– הרי שחשיבות הנסיעה לרבי כוללת את עצם השהות בד' אמותיו של הרבי. מקומו של הרבי 

מצד עצמו הינו מקום בעל חשיבות רבה ומיוחדת, וגם אם אין זוכים לראות את הרבי, יש בו 

את מלוא המעלה: להיות אצל הרבי.

פתגם חסידי מפורסם ממחיש עד היכן מגיעים הדברים: אחד החסידים בזמנו של הצמח-
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לשמוע  זכה  לא  והחסיד  בשקט  נאמרו  והמאמרים  מאחר  אך  הרבי  אצל  לביקור  הגיע  צדק 

אותם. פנה הוא בקובלנא לאחד מזקני החסידים: לשם מה, אם-כן, הגעתי?! ענה לו הלה: 

השהות  בעצם  שגם  זאת-אומרת,  דיינו"!   – התורה  את  לנו  נתן  ולא  סיני  להר  קרבנו  "אילו 

ב"הר-סיני" יש מעלה חשובה ונפלאה.

◆ ◆ ◆

אלפי  של  והרוחני  הגשמי  לסידורם  הפועל  אורחים"  "הכנסת  ארגון  מתוכניות  כחלק 

האורחים המגיעים לחצרות קודשינו – הננו מוציאים לאור קובץ "מפאר'ט צום רבי'ן" הכולל:

מאמר מבואר ד"ה אני לדודי תשכ"ו, קונטרס בית רבינו  שער ראשון - מאמרים ושיחות: 

שבבבל, מכתב כללי מכ"ק אד"ש מה"מ לר"ה.

שער שני - קטעי שיחות וסיפורים: שיחות, מכתבים וסיפורים שונים הקשורים בענין בית 

רבינו שבבבל - בית משיח, והנסיעה לרבי.

ליקוט מיוחד של שיחות ומכתבים בעניני התקשרות של חסיד  - אני לדודי:  שער שלישי 

לרבי.

שער רביעי - נאמנים ומאמינים: מאמרי משפיעים בדור השביעי על הנסיעה לרבי.

וזאת למודעי: בקונטרס זה, כמו בקודמיו, תורגמו קטעי שיחות רבים מאידית ללה"ק, ומן 

הראוי לציין כי תרגום זה הינו – תרגום חפשי ללא אחריות, ועל החפץ להעמיק ולדייק ב"לשון 

הרב", לראות ולעיין במקורות המצויינים במקומם הם.

אי אפשר לסיים מבלי להתיחס לעיקר העומד עתה בראש מעינותיו של כל חסיד ומקושר 

אשר הרבי יקר לו, והיא הצעקה והתביעה מלב קרוע ומורתח, ביחד עם הבקשה והתחינה הכי 

גדולה: רצוננו לראות את מלכנו! מתוך אמונה שאכן דורנו דור השביעי הוא הוא דור הגאולה, 

ומתוך בטחון גמור בנבואה הברורה ש"הנה זה )משיח( בא".

עינינו"  תחזינה  ביופיו  "מלך  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  להתגלות  ומיד  תיכף  שנזכה  רצון  ויהי 

בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

טייערע ברידער! מיר וועלן זיך ווייטער זעהן, ַאז דער אויבערשטער וועט געבן געזונט און 

לעבן, וועלן מיר פָאר'ן צום רבי'ן, מיר וועלן זיך ווייטער זעהן!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 הנהלת "הכנסת אורחים"

חצרות קודשנו – בית משיח – 770
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במקום הקדמה
שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  לחתנו,  הריי"צ  הרבי  שכתב  מכתב 
במכתב  החסידות.  בדרכי  "חק"  שהיא  לרבי,  והנסיעה  במהות  המדבר 
זה הרבי הריי"צ מזכיר את הפתגם הידוע שנדפס אחר-כך ב"היום-יום" 
שחסידים היו מחשיבים את היום שהגיעו בו לליובאוויטש ליום הולדתם 

ומדייקים להניח תפילין בדיוק בשעה בה נכנסו ל"יחידות".

 ב"ה ג' ה' תמוז רצ"ה

 אטוואצק 

לחתני הרב רמ"ש שי'

. . מאז ומקדם, ומקדם קדמתה, גם בדור הראשון של גילוי תורת החסידות, וסדר הנשיאות 

להיות  אל הקדש  לגשת  אלו שהתקרבו  זאת אשר  לבד  הנה  מורנו הבעש"ט,  בנשיא אלקים 

רב  זמן  יושבים  שהיו  תלמידים  מהם  שונות  לכתות  התפלגו  דמהימנותא,  בצלא  חוסים 

במעזבוש, שנתים, או שנה או כמה חדשים - הכל עפ"י הוראת ופקודת מורנו הבעש"ט - אם 

רצופים או בהפסקות, ומהם שהיו באים רק פעם בשנה או בשנתיים, ומהם הבאים איזה פעמים 

בשנה, הנה לבד זאת הנה כל אחד ואחד היה לו זמנו הקבוע בשנה, אשר אז היה נוסע לרבו, 

זה היה בוחר לו מועד זה דר"ה או יוכ"פ, וזה חג הסוכות, או פסח וחג השבועות, וכן בשבתות 

השנה, ומועדי השמחה דל"ג בעומר חנוכה ופורים.

הסדר הזה נעשה לחוק בתוככי החסידים בדור השני בימי נשיאותו של מורנו הרב המגיד 

ממעזריטש ובימיו היו כבר מסודר אשר הרבה חסידים היו באים על כל שבת ושבת משבתות 

השנה, ומה גם בימים הנוראים וימים טובים שהיו באים מאות אורחים גם ממקומות רחוקים 

ביותר, שהיו הולכים בדרך הליכתם איזה שבועות, עד בואם למעזריטש, והיו מתעכבים זמן 

יותר ארוך, מכמו שהיו מתעכבים החסידים שהיו באים למורנו הבעש"ט . .

ספרי  אותן  אודות  על  כתבתי  שי'  הרש"ג  יקירי  חתני  הנכבד  לגיסך  המכתבים  באחד   .  .

הסיפורים של החסיד ר' שמואל נ"ע הורעוויטש ובו - במכתב הנ"ל - הזכרתי בקצרה על אודות 

מוהר"ש  אדמו"ר  אאזמו"ר  כ"ק  הוד  בהסתלקות  החורבן  אחרי  ליובאוויטש  בנין  התחלת 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בקיץ תרמ"ט, ומר"ה תר"ן התחילו אנ"ש לבוא לליובאוויטש לימים 

נוראים וימים טובים ושבתות השנה .
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נסיעתם וביאתם לליובאוויטש קבוע
משנה לשנה במשך השתי שנים הנה בשנת תרנ"ב, כבר היו מאנ"ש שהיה נסיעתם וביאתם 

לליובאוויטש קבוע זה היה בא על ר"ה, וזה על חה"ס, זה על ימים אחרונים דחג הפסח וזה על 

חג השבועות, וכן בשבתות השנה, ודרכם היה לאמר על עצמם, איך בין ַא ראש השנה'דיקער 

- כוונתו שנוסע על ר"ה לליובאוויטש - איך בין ַא שמחת תורה'דיקער וכו'.

בדרך כלל הנה אצל החסידים הישנים היו אצלם יום הולדת, והיו רושמים את יום הולדתם, 

מורי הרשב"ץ בא לליובאוויטש ביום ו' פרשת משפטים תר"ח, היה קורא את היום הזה יום 

הלילה  כל  ער  היה  משפטים  פרשת  ו'  ליום  אור  ה'  דיום  בלילה  ושנה  שנה  ובכל  הולדתו, 

והשעון היה מונח על השולחן לנגד עיניו ומכיוון שהגיעה השעה השניה אחר חצות לילה היה 

אומר בשעה זו יצאתי ללכת לליובאוויטש ובשעה חצי החחמישית היה אומר בשעה זו דרכתי 

על מפתן ביהכ"נ של רבינו, ובכל שנה ושנה ביום ו' פ' משפטים היה מכוין להניח תפילין בה 

בשעה אשר נכנס לרבינו - הוד כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר צמח צדק - בפעם הראשון.

החסיד ר' חנוך הענדיל נ"ע היה יום הולדתו ה' אלול תר"ג, אבל אז רק בא לליובאוויטש, 

והיה ביום ה' פרשת שופטים, ובהיותו בדרך הלוכו בדובראוונע שמע כי כ"ק אדמו"ר עוד 

לא בא מפטרבורג, ובכ"ז הלך לליובאוויטש ובא ביום ה' שופטים, וביום ג' תצא יו"ד אלול 

בא כ"ק אדמו"ר מפטרבורג, וראה את הוד כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר בפעם הראשון, והיה שמח 

בשמחה גדולה מראיית פני הקדש עד אשר קץ בכל דבר מאכל, ומיום ד' עד יום ועש"ק שזכה 

לכנוס ביחידות להוד כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר, התענה תענית הפסקה.

שלשה ימים עברו עלי בששון ובשמחה
ואין לספר,  אין לתאר  והחדוה שהיה בליובאוויטש אז  כי אותה השמחה  הוא היה מספר 

הו"ד  בני  כל   - אויפגעלייגט  זייער  און  זייער   - ביותר  עליז  היה  כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר  הוד 

כ"ק האדמו"ר היו בשמחה, וכל בעלי בתי העיר היו צהלים, עם כ"ק האדמו"ר באו שלשים 

עגלות חסידים שהיו מלוים אותו מעיר לעיר, בהכפר הסמוך לליובאוויטש עשו הנכרים שער 

מעוטרת בענפים ועמדו בשורה לקבל פני קדשו, כל בני העיר עם בני האדמו"ר בראשם יצאו 

מחוץ לעיר, ובבואינו חזרה לעיר בקול שיר וזמרה היה שעת המנחה והתפללנו תפלת המנחה 

בחצר, ובערב הדליקו נרות בכל החלונות לאות כבוד ושמחה, שני ימים ושני לילות קיבל כ"ק 

להשאר ש"ק,  רוצים  ביחידות  הנכנסים  כל  עמו,  אתו  החסידים שבאו  כל  ביחידות  אדמו"ר 

ובמשך השלשה ימים באו אורחים חדשים.

מה אומר לך - מספר לי החסיד רח"ה נ"ע - הלא ישבתי בתענית והאמין לי כי לא הרגשתי 

מאומה, בו ביום שנודע כי היום יבוא אדמו"ר הנה חשבתי כי ביום הזה אין צריכים לטעום 

גם  כל הכבוד שעושים להבדיל  וראיתי  פני קדש האדמו"ר,  ומכיון שהלכתי לקבל  מאומה, 

הנכרים והמורא הגדול הנופל עליהם מקדושת האדמו"ר נשאתי קל וחומר בעצמי, איזה כבוד 

ומורא צריך להיות אצלי, ואח"כ בהראות מרכבת האדמו"ר והכבודה הולכת אחריו, נבהלתי 

ממראה עיני, ובבוא מרכבת אדמו"ר למקום עמידתם של כ"ק בני האדמו"ר, עמדה המרכבה 
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ופתחו דלת]ו[תיה הסירו את המכסה ובני האדמו"ר עלו אחד אחד במרכבה וקבלו שלום וירדו 

וישבו באותן העגלות אשר נסעו לקראת אביהם כ"ק אדמו"ר, ומכיון שהתחילו לנסוע נתנו 

החסידים וכל התהלוכה את קולם בשיר, וכשבא מרכבת האדמו"ר להשער המעוטרה שעשו 

הנכרים ומעמדם, עמדה מלכת, ושלשה נכרים הגשו לכ"ק אדמו"ר לחם ומלח, כ"ק אדמו"ר 

קיבל ונתן להם עשרים רו"כ לעשות סעודה לכל השלשה כפרים שהשתתפו בהקבלת פנים, 

עלי  עברו  הימים  ושלשה  ובשוק  ברחובות  רקדנו  לביתו  נכנס  אדמו"ר  וכ"ק  לעיר  ובבאינו 

בששון ושמחה לילה ויום כשעות אחדות.

קודם קבלת שבת הגיד כ"ק אדמו"ר מאמר חסידות ובהיות קהל רב הוכרח להגיד בחצר, 

כל הלילה חזרו החסידים המאמר, בעת התפלה נודע מבני האדמו"ר כי אחר התפלה תסדר 

הרבנית סידור קידוש עבור בני האדמו"ר והחסידים, והאדמו"ר בעצמו יהיה נוכח, כרגע נוכח 

הדבר אבל לא ידעו באיזה מקום יסודר שולחן הקידוש.

הסיפורים הלהיבו לב השומעים
בתחלה סידרו את השולחן בביהכ"נ אבל מכיון שנכנסו חלק קטן מהאורחים כבר היה סכנה 

בני  ישבו  בנפש ממש הוציאו השולחנות לחצר, כ"ק אדמו"ר בא אחרי שעה ארוכה שכבר 

האדמו"ר ונבחרי סגולי החסידים ובבואו קידש על כוס יין בישיבה - ולא כהנוהגין לעמוד בעת 

אמירת פסוק על כן ברך וגו' וברכת הגפן - וטעם פרוסת מזונות, והתחיל לדבר מאן דקטיל 

חויא יהבין ליה ברתא דמלכא, ודיבר זמן לא ארוך, ואחרי כן סיפר שני סיפורים מה ששמע 

מפי זקנו - הוד כ"ק רבינו הזקן - בהיותו בן שמונה שנים, וסיפור אחד מה ששמע מפי כ"ק 

אביו - כ"ק אאזמו"ר הרה"צ ר' שלום שכנא נ"ע - מה שסיפר לו חותנו - הוד כ"ק רבינו הזקן 

- ביום חופתו, מה שמע מפי כ"ק מורו הרב המגיד ממעזריטש שסיפר בשם מורנו הבעש"ט.

לב  הלהיבו  הסיפורים  דקשוט,  עלמא  שהוא  עוה"ב  מענין  כולם  היו  סיפורים  השלשה 

השומעים, ואמר כ"ק אדמו"ר העוה"ז הוא עלמא דשיקרא לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת 

וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה למטה, והעוה"ב הוא עלמא דקשוט הנה 

גם הדברים בדברי תורה הנראים לחסרון, הנה כמו שלומדים אותם בג"ע הם מעלה והתחיל 

כל  ענו  ואחריהם  לנגן  האדמו"ר  בני  והתחילו  ינגנו,  כי  לאות  הקדושה  בידו  והראה  לנגן, 

החסידים בקול שיר שהלהיב הלבבות.

דעם ערשטין מאהל - מספר החסיד רח"ה - אין מיינע עטליכע און צוואנציג יאהר פון לעבין, 

האב איך אזא הרהור תשובה גיהרט בשעת מי האט גיזונגען ]=בפעם הראשונה בעשרים וכמה 

שני חיי, היה לי כזה הרהור תשובה בשעה שנגנו[, מרגע לרגע התגברה ההתעוררות והדביקות 

וכשגמר לנגן אמר כ"ק אדמו"ר, בעלמא ד]י[ן איז דער טייטש פון דעם מאמר הלומד תורה 

לפרקים, אז ער לערינט תורה צייטנווייז, און אין גן עדן טייטש מען דעם מאמר הלומד תורה 

לפרקים, אז ער לערינט תורה און די תורה נעמט אים פאנאנדער, די דברי תורה דערנעמען 

איהם ]=בעלמא דין פירוש המאמר הלומד תורה לפרקים, הוא - שהוא לומד מזמן לזמן. ובגן 

עדן מפרשים זאת - שהוא לומד תורה, והתורה "מפרקת" אותו, דברי התורה "חודרים" אותו[.



12 / מראפ'ט צום פתי'ן

לא  דסליחות  א'  יום  עד   - רח"ה  החסיד  מספר   - לליובאוויטש  אדמו"ר  כ"ק  בוא  מיום 

אמרנו תחנון בתפלה, כי נתקיים וביום השמיני ימול, כי ביום השמיני - י"ג אלול מיום ביאתי 

לכל  ידוע  היה  וזאת  לאדמו"ר,  ביחידות  הראשון  בפעם  נכנסתי   - אלול  ה'   - לליובאוויטש 

סגנונו של  היה  כך   - ואס  ניט  ואס  היתה העברת הערלה  ביחידות הראשונה  החסידים אשר 

החסיד רח"ה - פון ערלת הלב אין מען גלייך פטור גיווארין ]=מה שלא יהיה - מערלת הלב 

נפטרנו מיד[.

יום בואם לליובאוויטש . . יום הולדתם
וכן שמעתי מכמה וכמה חסידים אשר יום בואם לליובאוויטש חשבו אותם ליום הולדתם, 

ומעת שנכנסתי בחדרו של מורי ר' ניסן ז"ל סקאבאלא - אלול תר"ן - ואני בן תשע ושלשה 

מהאדמו"רים  שונים  סיפורים  לנו  מספר  רנ"ס  מורי  שהיה  יום  בכל  קביעות  היה  חדשים, 

ומחסידים הגדולים, וכמעט אשר בכל יום ה' ערב - אחר הלימוד - בשעה השמינית, ובמוצאי 

ליב  פנחס  ר'  מאזי]נ[קער,  שמואל  ר'  צערנין,  מאיר  ר'  רח"ה,  החסידים  באים  היו  ש"ק 

מאגידסאהן - משרת השני של הוד כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר מוהר"ש - והיו יושבים ומספרים 

היו  הרוב  על  אבל  רח"ה,  החסיד  לחדרו של  הולכים  היו  ולפעמים  שונים,  סיפורים  ביניהם 

יושבים באותו החדר שלמדנו.

הזקנים  את   - ימים  בב'  פעם   - קרובות  לעתים  מבקר  הייתי  רנ"ס  מורי  של  הוראתו  עפ"י 

הקבוע  מקומם  היה  שניהם  אשר  מווארשא,  ברוך  שמואל  ור'  מצאשניק  אבא  ר'  החסידים 

בחדר שני של הזאהל הקטן, והייתי שומע מהם סיפורים, ואת הסיפורים הייתי חוזר לפני מורי 

הרנ"ס, והוא - הרנ"ס - היה משתדל להסבירני הבכן והמוסר השכל העולה מכל סיפור.

מורי הרנ"ס היה אוהב סיפורי החסידים והתועדותם ובמשך השנים מאחרי הסתלקות הוד 

היה  תרמ"ט,  בשנת  ליובאוויטש  צמיחת  התחיל  אשר  עד  מוהר"ש  אדמו"ר  אאזמו"ר  כ"ק 

מהסובלים צער, ולכן כאשר התחילו החסידים לבוא לליובאוויטש הנה בכל ערב, - אחרי זמן 

הלימוד בחדר - היה יושב בביהכ"נ - זאהל הקטן - לשוחח עם האורחים ולמותר להגיד כי אנכי 

הייתי מן החברים הראשונים, והייתי שומע בפה פתוח, כי שמיעת סיפורים היה משאת נפשי, 

ולתומי הייתי חוקר ודורש אצל כל אחד מהחסידים אימתי היה בפעם הראשון בליובאוויטש 

ומתי היה ביחידות מה שאל ומה הושיבו לו, ובהיותי כבר יכול לכתוב ואוהב לכתוב הייתי 

רושם לעצמי כל מה שסיפרו לי, ובמשך שנה הנה כבר היה כתובים אצלי כמה וכמה גליונות 

עם סיפורים שונים.

כבוד זקינך, החסיד ר' ברוך שניאור נ"ע היה בא לליובאוויטש איזה פעמים בשנה בעתים 

שונים, ובעיקר זמנו היה חג השבועות כמו שהיה אומר על עצמו, איך בין ַא שבועות'דיקער, 

כי אף שהזדמן שהיה בשארי הזמנים, ג"כ, אבל הקביעות שלו היה חג השבועות.

)אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ חלק ג ע' ת ואילך(
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vesnv

gk srua rchbu vzei "tbh ksush" vrtaui ckeuyh-,urv _ avut "tcuvui sfk vsruaho go v,jkv

zu"
1

_ bh,i kvnkh. vkaui "kt zz njccu":

_ rhcuh gmuo ak chturho tnr gkhu f"e tsnu"r nv"n cnal vabho' fnho athi kvo xu;' favut

n,gfc cpry gk beus,u v,hfubv _ vnak vhsug avtr, h"d nsu, vrjnho cjusa tkuk vht fsudn,

"vnkl casv"/

vchturho gk ntnr unak zv kcs' gk fk ,hcv upry cu' hfukho knkt xpr ako/ tphku chjx

ksruaho u"p,hju," rdhku, ak ntnrho avhu juzrho gkhvo fngy nsh abv' nsucr c,upgv humt,

supi kdnrh athi kv tj urhg/

cgus usruah rcu,hbu bahtbu vhv nctro cgher cntnrho _ vrh ntnr unak vb"k chtr do

cgaru, rcu, ak ahju,-eusa' kpgnho cnal fnv ahju, rmupu, ctu,v v,uugsu,' ucfnv

v,uugsuhu, ctu,v abv' vjk nac, ncrfhi tkuk/ uzv nkcs gmo thzfuru tkphpgnho cahju,

ucthdru,-veusa/

rnz kxhc, vscr' bh,i tukh krtu, cpgo vrtaubv cv chtr nak zv' cahj, ac, pra, bmcho

vwah",/ ctu,v ahjv chtr t, vahbuhho uvvuxpu, cntnr f"e tsnu"r vrhh"m
2

_ chjx kkaui

tsnu"r vzei ckeuyh-,urv/ ucrtao' vvuxpv vhsugv _ vnuct, do cntnr akpbhbu _ ackeuyh

,urv f,c aftar vnkl casv "tz rathi fk nh arumv kmt, kvechk pbhu"' ucntnr tsnu"r vrhh"m

nuxh; "ratho uhfukho"/

uzv kaubu cahjv' abtnrv n,ul cfhu, gmunu,
3

:

"uha kunr' aygo vahbuhho vut cv,to kvahbuh cvngns unmc csuru ak tsnu"r vzei ksurbu zv _ acznbu

ak tsnu"r vzei kt vhw murl kvcvhr )"CRuuTrgbgi"( fk fl' nv athi fi csurbu zv/

_ tjs vjxhsho avhw cznbu ak tsnu"r vzei utj"f cznbu ak tsnu"r vtnmgh uvmnj-mse' tnr' apgo vhu

tunrho jxhsu, cehmur' "eurmg ,uru," )avrh do vntnrho vtrufho ak tsnu"r vzei vo "cehmur" kdch

trhfu, vntnrho csuru, aktjrh zv( avhu pugkho pguk,o )"gx vTy sgrbungi" ]=zv jsr ukej[(' nv athi

fi vhuo/// uto vscrho tnurho kdch vzni vvut' chnhbu tkv gk tj, fnv ufnv!

1( tbh ksush ,an"c/

2( abspx ctu,v abv' vht ab, vx,keu,u' ceubyrx j"h tkuk/

3( vbjv ck,h nudv' bspx c,u"n v,uugsuhu, j"t gw 612/

5
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uvvxcrv czv:

cbudg kahbuh vtw _ csuru ak tsnu"r vzei vhw nxphe kunr a"rathi fk nh arumv kmt, ukvechk pbhu"'

ukt vhw murl kvuxh; hu,r' nv athi fi csurbu zv mrhfho kvuxh; cphrua a"ratho uhfukho fuw kvechk pbhu"/

ugk srl zv cbudg kahbuh vcw _ acsuru ak tsnu"r vzei nxphe kunr a"ckf,u vghrv vrh vo vukfho

tjrhu"' unuci ntkhu a"vo" eth gk tkv atusu,o nsucr kpbh zvQ nv athi fi cachk surbu zv _ vsur acu

jh )"dgkgcy tui kgcy"( f"e nu"j tsnu"r _ vuxh; cvntnr aakju cfk nrjch ,ck a"fuko vukfho tjrhu"'

fsh kvcvhr cchrur )akt hvhw neuo kygu,( avfuubv vht kfuko nna' do tkv avnkl vrtv kvo pbho aujeu,

ukt vughk kvo' do vo _ fuko _ vukfho tjrhu"/

ugk hxus zv bh,i kunr: to czni vvut vxphev vuxpv uahbuh c,hcu, xpuru, _ vrh csurbu zv ak

"gec,t snahjt" avut do sur rtaui kdtukv' uvbxhubu, cu rcho kntus _ bnafv vb,hb, fj

ctnmgu, rhcuh gmuo ak chturho cgbhi "vnkl casv"/

uck,h bh,i kafuj thl kpbh akuaho abv cshue' cjusa tkuk ,ak"d' ert f"e tsnu"r nv"n kfbx

hksh hartk cfk neuo avo kfhbuxho ak ,urv ,phkv umsev' ucpry khs vfu,k vngrch' "ukvxchro

vnak vnuct ckeuyh-,urvacjusa tkuk vec"v vut fnak nkl aeuso cutu humthi tbah vghr

kert,u uneckhi pbhu casv" ufuw' "anak zv ahhl cnhujs keybho fph asucr cv,ugsu, veusn,"/

uczv hpgku "nph gukkho uhubeho hxs, guz duw kvach, tuhc un,beo"
4

/

fnv acugu, ktjr nfi' cghmunu ak vhuo vesua sab, ,ak"s' prmv nkjn, huo-vfpurho _ tz

vucbv parv ak vurtv anhhnh, zu///

* * *

vntnr akpbhbu btnr ca"e pw rtv' ncrfhi vjusa tkuk ,af"u/ fph vrdhk' ktjr vv,uugsu,

branv "vbj, vaungho" )ck,h nudv(' uvht fbrtv re rtah-preho nvntnr/ cvbjv habo fnv

pryho akt bfkku cntnr vnudv' kjkeo v,hhjxbu cvgru, acchtur/

jke nvntnr nhuxs gk ntnr tsnu"r nvura"c "bjnu _ g,"r"' tar hmt ktur ctu,v abv

)cbuxj vnudv vut cgher cxgh; zw' tusu, vear chi gbhi vnkl casv kpxue "nkl kasv bgcs"(/

cg, tnhr, vntnr vzfhr f"e tsnu"r nv"n )fph abrao cvbjv( fh ntnr vb"k stsnu"r vra"c

"vut vbjv nrta vnbhjho chnhu"' vkt vut "tjs nvaungho avhw ctu,u ngns' avhw nrtah

vjuzrho uv,upxho' uvut vrc rw tkhw ahw ]g"v[ xhnpxui"
5

/

ntnr zv hmt ktur cag,u "cgxe dsuk"' cvnal kvspx, ntnr "bjnu ,rf"u" nt, f"e tsnu"r

nvr"a gkhu vut nhuxs' uabhvo _ cear go cheuru ak nr abhtur zkni az"r tmk f"e tsnu"r nv"n

at; vgbhe ku ntnrho tkv f,aurv ]gk pra, vscrho _ rtv ctrufv cxpr "baht ujxhs" gw 952

uthkl[/

4( keu"a jh"s gw 262/

5( kaubu cthdr,-eusa nhuo h"c tkuk ,af"u/

ntnr ncutr jucr, cw 6
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vntnr vudv cab, ,a"b uhmt ktur ceubyrx "rta jusa tkuk _ ,a"b"' utj"f bspx cxpr

vntnrho nkuey jke sw gw axduthkl/

***

cgrhf, vchtur bgzrbu cfk vneuru, vb"k' bux;' fnuci' gk vneunu, abxnbu cvgru, cntnr

gmnu' ufi vchturho vrcho gk ntnr zv cxprh f"e tsnu"r nv"n/

fsh kvek gk vkuns' aub,v mur, vghnus cjucr, zu:

crta fk gnus _ mhyuy nvntnr uvvgru, fph abspxu ceubyrx/ knyv _ chtur naukc' ftar

du; vntnr ctu,hu, dsuku, unusdau,' ucpgbuj nkt ak vrtah-,hcu,/

vchtur n,nes cvcb, ,ufi uvnal vgbhbho cntnr/ scrho vnmrhfho vrjcv tu athbo budgho

hahru, kvcb, vgbhi _ ctu caukh vdkhui tu cnhkutho/

ha kmhhi fh nxprh vvgru, acchtur' thbonechkho knxprh vvgru, acntnr/ ukfi' do vvpbhu,

vo kvgru, acchtur' nkcs ftar muhhi cphrua "rtv cvgrv pkubh, cntnr"/ cchtur kt bfpku

vnrth-neunu, acvgru, kntnrQ fnu fi cmhyuyho nxprho tjrho ctu n"n re ctupi jkeh/

gk t; ava,skbu' ftnur' kvx,nl ffk vtpar gk vneuru, anmhhi kvo ufuw _ go zt, vchtur

vut re csrl tpar' gk ph vcb,bu t, vscrho' ucyj athbu ct kecug nxnru, cvcb, scrh vrc/

* * *

cntnr zv numtho fnv gbhhbho tuphhbho chu,r kahy,u usrfu ak f"e tsnu"r nv"n/ vi csrl

vkhnus ]fdui vshue crnzho urtah-,hcu, )xgh; tw(Q vshue cpryh vnak vnuct cntnr )xgh; cw(Q

vear chi vphrua vpauycpxue "nkl kasv bgcs" uphrua vzuvr)xgh; zw(' ugus[' uvi cvcb, gbhhbho

hxushho c,ur, vjxhsu,/

vsudnv vcuky, chu,r kzv' vht ajke dsuk nvchturho cntnr' near kngkv vgmnh, ak banu,

hartkvn,dkv cgcus, v,aucv/ u"ngkv gmnh," zu _ vht vnvu, vpbhnh, ufk nmhtu,u ak fk tha

hartk _ "hartk ueusat crhl vut fukt js"/

vntnr pu,j cchtur fkkh cgbhhbu ak jusa tkuk' avut jusa ak gcus, v,aucv ctupi ak

"t,gru,t sk,,t"' cv,gurru, vtso ngmnu _ "tbh ksush" )xgh; tw(/ kgcusv zu bh,i fj uxhug

nhujs cfl an,dku, cjusa zv "h"d nsu, vrjnho"' vntparu, do knh avut c,fkh, vrhjue kauc

c,aucv akhnv )xgh; cw(/

a,h beusu, tkv kfturv xu,ru, tj, kabhv: nms tjs habu tz dhkuh tkueh fv bgkv' ukthsl

tunrho athi vut ngurr upugk gk vtso tkt re b,hb, fj' uvtso guav gcus,u cfj gmnu!

ufsh kctr zv ncht t, vnak ak tsnu"r vzei' ajusa tkuk vut csudn, "nkl casv": vnkl thbu

ndhg kasv go fk ,ptr, nkfu,u )fnu cvhfku(' ucnmc fzv thi vut ngurrctso vrutv rda ak

tvcv uhrtv/ tl suuet casv rath uhfuk fk tjs kda, ukvechk pbhu )xgh; dw(/

tjr fl n,jhk gbhi jsa _ chtur ,ufi vnuzfr cnak avnkl "neck t, fuko cxcr pbho hpu,

unrtv pbho aujeu, kfuko"/

vesnv7
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uhxusu' tar hmht, vnkl kasv' vht do gcur vbnmtho c"nscr" skgun,-zv' tar suuet vo

zeueho k,uxp, b,hb, fj kauc c,aucv akhnv )tkt avdhkuh vut re khartk vbnmtho ao' ukt

c"nscr" gmnu(/ fh vdo arumho kmt, ukeck pbh vnkl' acuhho vo chsh hmro uthbo hfukho kgau,

fi cpugk/ tl gmo rmubo n,eck tmk vnkl vndkv kvo "pbho hpu,"' ugh"z bnal kvo ,uxp, fj

ughsus kv,dcr gk fk vnbhgu, ughfucho )xgh; sw(/

unnahl a"nrtv pbho aujeu,"' vut ,gbud bgkv hu,r _ ",gbud vgmnh" _ uvut v,gbud chartk

gmno' akngkv nv,gbud vn,eck g"h gcus,o/ uzv ngurr tmko do fi' fnho vpbho kpbho' a"gmo

v,gbud" akvo hvhw ctkeu,' unuxh; cb,hb,-fj avo neckho kauc c,aucv akhnv )xgh; vw(/

uvdo adsku ngku, dhkuhho tkv' go zt,' thi vdhkuh stkuk ngurr upugk gk vtso' tkt re b,hb,

fj/ fh fnu avear ak vgo knkl _ avut "kc fk vgo" _ vut cgmo nmhtu,o' re akpgnho vut

cvgko ufavnkl humt kasv ubnmt ctu,u neuo ak vgo _ n,dkv ear zv/ fl do gmo nmhtu,u

ak tha hartk vht rmubu ctkeu,/ szvu phrua ao hartk _ acjhb, "t-k" avut dhkuh tur thi-xu;

nna' auky unuak cercu/ ubnmt' fh dhkuh h"d nsu, vrjnho cjusa tkuk re ndkv t, rmubu vpbhnh

ak vtso )xgh; uw(/

unfhui afk vguko bcrt cachk hartk' vrh do vdhkuh sh"d nsu, vrjnho n,gkv g"h avut bnal

khartk aaurao cgmnu,u h,w/ utsrcv' ghkuh zv vut cgher favdhkuh bnal khvush vbnmt cnscr

skgun,-zv' aftar n,gurr c,aucv n,dkv vear vgmnh aku ktkeu, nms gmo ban,u)_ ear

aehho t; cag, vjyt fpxe shi vrnc"o' uf,ur, vmnj-mse gk vpxue "fh casv nmtv mgev

vbgrv"(/ uzv eaur kpxue "nkl kasv bgcs"' ado srd, "nkl ghktv"' avut vtur akngkv nxsr

va,kaku,' neck njh,u fchfuk nv"asv" )xgh; zw(/

ukfi "usush kh" ct cpxue ktjr "tbh ksush"' t; a,jhkv ct vdhkuh nkngkv fb,hb,-fj kgcus,

vtso _ nfhui avghkuh vtn,h vut cgcus, vtso' unnbv neck un,gkv do vdhkuh sh"d nsu,

vrjnho/ unxfo vnsrhdu, ahabo cghkuh zv )xgh; jw(/

uju,o vntnr cear ak gbhi vdtukv kgbhi vajue uv,gbud vncutr cpbho vntnr' tar "tz hnkt

ajue phbu"/

ntnr ncutr jucr, cw 8
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9

cx"s/ a"p rtv' ncv"j tkuk vw,af"u

tbh ksush usush kh1r", tkuk2' uncutr ckeu", cvntnr s"v zv3vahhfu, stkuk ktbh ksush

usush kh4' fh ctkuk vut t,gru,t sk,,t' tbh ksush' ucr"v uhuvf"p vht vvnafv

nkngkv knyv )t,gru,t skghkt(' usush kh/ uvvnafv acr"v uhuvf"p vht g"h vt,sk",

actkuk/ uzv atkuk vut r", tbh ksush usush kh ]ado usush kh bfkk cr", tkuk[' fh

1( av"a u' d/2( tcusrvo xsr ,pk, r"v uphruav p"t/ pg"j agr f"s )agr r"v( p"t/ agv"p kvtrhz"k

gv"p/ c"j kyur tu"j vkw r"v x,ep"t s"v uvgchru/ vbxni cxv"n nkuey j"c gw pc vgrv 76/3( pra,

rtv kc' t uthkl/ urtv s"v tbh ksush ,an"u )bspx cxv"n nkuey j"t gw ,xz uthkl( vahhfu, sntnr zv )ackeu",(

kpra, rtv uvrnz ks; kc/4( fnpura ckeu", ao cv,jk, vntnr "uvgbhi fhctkuk fuw"' szv actkuk

vut t,gru,t sk,,t fuw vut chtur vgbhi stbh ksush usush kh r", tkuk/

tbh ksush usush kh rtah_,hcu, tkuk/

habo abh tupbho cear ak vec"v ugo hartk _

vn,cytho cabh pxueho cahr vahrho )a,ufbu

vfkkh vut vear svec"v ufbx,-hartk cnak ak

j,i ufkv(: tupi tjs' avv,jkv vht g"h v,gurru,

nvec"v )t,gru,t skghkt( _ "sush kh )uvut

nnahl ktjrh zv t, v,gurru, vtso( utbh ku"Q

tupi abh' avv,jkv vht g"h v,gurru, ugcus,

vtso knyv )t,gru,t sk,,t( _ "tbh ksush

)utj"f ct vdhkuh nkngkv( usush kh"/

unuct cxprho tar "tkuk" vut rtah-,hcu, "tbh

ksush usush kh"' unfhui aanu tar hertu ku ckaui

veusa nurv gk ,ufi vscr
1

_ bnmt azvu gbhhbu ak

jusa tkuk' ufph annahl:

uncutr ckeuyh_,urv cvntnr shcur_vn,jhk

zv vahhfu, stkuk ktbh ksush usush kh' fh ctkuk

vut t,gru,t sk,,t' tbh ksush' ucrta_vabv

uhuo_vfpurho vht vvnafv nkngkv knyv

)t,gru,t skghkt( usush kh/ uvvnafv

acrta_vabv uhuo_vfpurho vht g"H vt,gru,t

sk,,t actkuk/

cznbh vabv jusa bhxi vut xsr vgcusv ak"sush

kh utbh ku" _ fph avhv chmht, nmrho' avhu aeugho

cn"y agrh yuntv ure g"h a"bdkv gkhvo nkl nkfh

vnkfho"bpgk "fh crj vgo" )ug"h zv v,jhk tj"f

do xsr vgcusv scbh hartk nknyv kngkv' cxphr,

vgunr ufuw(/ ucjusa tkuk vut zni gcus, vtso cfj

gmnu ucv,gurru,u shhetQ ure tj"f ct vdhkuh

crta-vabv uhuv"f
2

/

]ukphfl crtah-,hcu, zv ct khsh chyuh gher

gbhhbu ak jusa tkuk' avut zni t,gru,t sk,,t
3

/

uatr vrtah-,hcu, c,hc, "tkuk" nurho gk pryh

vgcusv cjusa zv
4

[/

kh,r phruy _ nshhe avvnafv cr"v uhuv"f "vht

g"h" vt,gru,t sk,,t actkuk:

ckeu", vkaui "re amrhl ,jhkv kgurr t,

vtvcv uhrtv gk hsh t,gru,t sk,,t avht

ctkuk"/ ucsrl fkk kunsho avfuubv vht: cfsh

avv,gurru, vctv nkngkv ,jsurctso u,vhw

tmku ctupi pbhnh uecug' "mrhl ,jhkv" avtso

hgav fkhkzv g"h vfb,u cjusa tkukQ fh ckt zv'

,jku; vv,gurru, ukt ,ecg cbpau )urtv do keni

xgh; dw: "cfsh avtso hrdha vdhkuh sr"v uhuvf"p'

1( f"v ckeu"a jf"y gw 361 vgrv 91' unmhhi

kagvhuv"t p"t/ tu", kvv"n _ s' d/ ucf"n/ urtv keni

cpbho uvbxni cvgrv 9/

2( tbh ksush vwa",' bzfr do cvbjv nvntnr' ucf"n/

3( uzvu vygo avvbvdu, vnhujsu, sjusa tkuk ),ehg,

aupr' tnhr, wksus vw turh uhaghw( thbo shi )vnuphg cdnrt

ucrtaubho(' tkt nbvd abvdu hartk nms gmno _ vnurv

gk gcusv ctupi ak "t,gru,t sk,,t"/ _ nahj, aupyho

,an"j x"z/

4(  t, vuhw vtnr, ,ak"t' nahj, a"p rtv ,ba"t/
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ntnr ncutr jucr, cw - eubyrx r"j tkuk ,a"b 10

vt,gsk", actkuk )tbh ksush( vht )do( vesnv kvvnafv )usush kh( acr"v uhuvf"p5/ umrhl

chtur' fh nzv avtu,hu, uw kw )r", usush kh( vo n,hc, tkuk gmnv' nang' ajusa tkuk

vut kt re vesnv kusush kh' tkt acjusa tkuk vut do vgbhi susush kh/

5( ugp"z hun,e nv af,uc cvntnr acfsh ahvhw usush kh cr"v uchuvf"p mrhl ,jhkv t,gsk", ctkuk _ t; antnr

zv nscr cgbhi tkuk' ukt cr"v uhuvf"p _ fh zvu chtur gk tbh ksush usush kh r", tkuk/

vut )cgher( ktjrh eshn, vgcusv cjusa tkuk"(/

cnhkho tjru,:"tbh ksush" vut vfb, vtsok"usush

kh"/

tnbo fti nuxh; )re cbeusv' uncutr cfnv

neunu,( _ akt re eck, vvnafv cbpa vtso

,kuhw cgcusv )sjusa tkuk(' tkt do gmo vvnafv

)acr"v uhu"f( bpgk, g"h vgcusv uvht ,umtv nnbv

_ "tbh ksush" durot, v"usush kh"/ucneuo tjr
5

nmhhi vneur kphrua zv )cpxue ucntnr( ntur-

v,urv kvmnj-mse
6

gk ph vzuvr
7

: "ct,gru,t

sk,,t ta,fj t,gru,t kghkt' svt kt t,gr

kghkt gs st,gr k,,t" )=g"h v,gurru, sknyv

bnaf, v,gurru, skngkv' avrh kt n,gurr

kngkv gs an,gurr knyv(/

unuxh; kvki vsdav uchtur cgbhi akt b,pra

cntnr ckeu",:

uzv atkuk vut rtah_,hcu, tbh ksush usush

kh ]ado usush kh bfkk crtah_,hcu, tkuk['

ukfturv' to gbhhbu vut v,gurru, ugcus, vtso'

nsug brnz cu do vdhkuh nkngkv' aahhl ftnur kr"v

uhu"f?

fh vt,gru,t sk,,t actkuk )tbh ksush(

vht )do( vesnv kvvnafv )usush kh( acr"v

uhuvf"p/

vhhbu ankcs vgbhi vgmnh )uvngkv( cjusa tkuk

avut vgcusv cfj gmnu' ha cu do vgbhi avut nvuv

vesnvkvnafv cr"v uhu"f' ukfi bfkk crtah-,hcu,

aku do "usush kh"/

unuxh; cvgrv 5:

ugk ph zv hun,e nv af,c cntnr acfsh

ahvhw usush kh cr"v uchuvf"p mrhl ,jhkv

t,gru,t sk,,t ctkuk _ t; antnr zv nscr

cgbhi tkuk' ukt cr"v uhuvf"p

unrjhc cchtur gbhbo ak vhnho nr"v gs hu"f

"atz vut zni v,dku, nkfu,u h,w / / unzv bnal / /

hrt,u gk pbhvo fk vabv / / uzv cjhb, usush kh"'

ukfturv nv vear ak gbhi zv kfti?

_fh zvu chtur gk tbh ksush usush kh rtah

,hcu, tkuk/

fb"k' anfhui ag"h vgcusv sjusa tkuk n,eck

)ubnal( vdhkuh cr"v uhu"f _ kfi bfkk cu do vgbhi

s"usush kh"/

unnahl cpbho vntnr:

umrhl chtur' fh nzv avtu,hu, uw kw )rtah

,hcu, usush kh( vo n,hc, tkuk gmnv' nang

ajusa tkuk vut kt re vesnv kusush kh' tkt

acjusa tkuk vut do vgbhi susush kh/

fk gbhhbh v,urv vrh vo c,fkh, vshue/ cpry

cbudg kao ak scr' tar ao scr nurv gk nvu,u'

fb"k
8

/

cnhujs vut canu, ckaui veusa _ fncutr

c,bht' acrht, vguko vhv g"h vtu,hu, acgarv

ntnru,' ufk gbhbh vguko "vanu, abertho cvo

ckaui veusa vi vi tu,hu, vscur" )vgkhui( vctu,

cmhrupho aubhoQ uao zv vnfhk tu,hu, tku csuuet

5( keu"a jf"y gw 261vgrv 11/

6( av"a frl cw gw ,end/

7( j"t pj' t/

8( rtv ctrufv td"e j"t gw rpj uthkl/ keu"a j"v gw

85 uthkl/ ugus/
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tbh ksush' ,af"u - xgh; tw11

"vut jhu,u uehunu" ak vbcrt' v"mhbur" srfu bnal

vapg uvjhu, vtkueh tkhu/

ucsudn, zv vut canu, vnuctho c,urv cfkk' do

to thbo ckaui-veusa )fukk anu, abh,bu gk ph

"nbvd hartk ,urv vut"( _ akt re avo eaurho

cscr' tkt nurho gk ,ufbu unvu,u
9

/

azvu vvcsk chi anu, vxfnhho _ atjrh aehho

scr nxuhho vxfhnu k,, ku ao pkubh' ukpgnho

cujrho ao vnrnz tu eaur k,ufbu' kchi vao

ckaui-veusa tu c,urv _ avut vaura uvneur

vrujbh ak vscr' unnbu vut bnal una,kak )avrh

"tx,fk cturhh,t ucrt gknt"(/

gk ph vtnur nuci tar: vao fukk t, fkpryh

vgbhi' ukt h,fi ahvhw thzv pry cscr akt eaur

canuQ ufi _ fk vgbhhbho acao )_caura( ehhnho

cscr vbnal nnbu unvuho jke gherh n,ufbu

unvu,u/

ugk ph zv' nfhuui a,hc, "tkuk"fukk, do

tu,hu, uw kw' avo rtah ,hcu, "usush kh" _ nufj

ajke ngbhhbu ak jusa tkuk gmnu vut "usush kh"

)ukt re atj"f c,arh ndhg "usush kh"(/

]fph abrtv kvki' zv gmnu sura chtur:nfhui

agher gbhhbu ak jusa tkuk vut v,gurru, vtso

ngmnu' uthku "usush kh" vut c,arh _ uftnur' thi

zv re eshnv uthjur czni' tkt gbhhbho aubho c,ufi'

fh "sush kh" vut kt x,o v,dku, nkngkv' tkt

dhkuh tkueh vngurr t, vtso _ to fi fhms ha

ctkuk dhkuh ak "usush kh"' uchjs go zv gcusv ctupi

ak "tbh ksush"' cv,gurru, vtso nms gmnu/ ufph

ah,ctr keni[/

^

,ufi vxgh;:gcus, jusa tkuk ctupi ak

t,gru,t sk,,t )"tbh ksush"(/ cjusa ,arh

t,gru,t skghkt actv ktjrh ug"h gcus, vtso

)"usush kh"(/ nshhe skph zv nsug do "usush kh" bfkk

crtah-,hcu, ak tkuk/

buatho ab,ctru cxgh;:t,gru,t sk,,t'

t,gru,t skghkt/

9( cbudg kanu, vjusaho )ujusa tkuk( cpry _ rtv

keu"a j"y gw 692' jh"s gw 272' uao ajusa tkuk bzfr

c,urv acf,c )bjnhv utu' yu(/ urtv do jf"d gw 412

ucvbxni ao/ ufi nshhe rhcuh pgnho cbudg kanu,

vprahu,' rtv keu"a j"v vb"k' ugusQ anu, tbaho _

keu"a j"u f"s yc,/ urtv ctrufv nahj, a"p gec

,an"j c,jhk,v ucvgrv 01' anzv ba,kak do ckaui

vtunu,/ ghh"a/
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c( unnahl cvntnr' actkuk vut zni h"d nsu, vrjnho6/ svdo actkuk vut tbh ksush'

t,gru,t sk,,t' n"n' vt,gru,t sk,,t ak vtso' ucpry favut rjue

ntkeu,' vut g"h v,gurru, ub,hb, fj nkngkv/ udhkuh h"d nsu, vrjnho actkuk' sdhkuh zv

vut kftu"t nhartk' do kvrjueho chu,r7' vut vb,hb, fj nkngkv gk vgcusv stbh ksush/

tkt avdhkuh actkuk vut )cgher( re b,hb, fj )ukt avdhkuh ngurr t, vtso(' uvgcusv

gmnv ctv nvtso' tbhksush/ uzuvh vngkv actkuk kdch gah",' scgah", ucpry cr"v

6( rtv n"j nxw tkuk p"t n"d/ pg"j ao/7( xv"n vwa", gw 661/

c( unnahl cvntnr' actkuk vut zni h"d

nsu, vrjnho/ svdo actkuk vut tbh ksush'

t,gru,t sk,,t' nfk neuo' vt,gru,t

sk,,t ak vtso' ucpry favut rjue ntkeu,'

vut g"h v,gurru, ub,hb, fj nkngkv/

ncutr cf,ch vtrhz"k tar ctkuk nthru,

nkngkv h"d nsu, vrjnho/ ukfturv' thl zv n,tho

go vncutr kghk agbhhbu ak jusa tkuk vut

v,gurru, vtso cfj gmnu suuet? uvvxcr czv'

ado gcus, vtso cv,gurru, gmnu mrhfv kxhug

nkngkv/ ucpry  acjusa zv vut gcus, v,aucv'

avht cpayu, gk fl avtso vhv rjue ntkeu, _

uktso fzv sruav hu,r b,hb,-fj nhujs, ahufk

kv,erc ktkeu,/

udhkuh h"d nsu, vrjnho actkuk' sdhkuh zv

vut kfk tjs utjs nhartk' do kvrjueho

chu,r' vut vb,hb, fj nkngkv gk vgcusv

stbh ksush/

azvu cpayu, gbhhbo ak h"d nsu, vrjnho'

athbo re kph aur, vshi' tkt rjnho do gk nh

amrhl xkhjv ufprv/ svhhbu )kt re avec"v nujk

ktjr avtso chea njhkv' tkt( v,dku, ehruc

uvnafv ak vec"v kvtso vbnmt gshhi crhjue

ntkeu, _ anms zv dupt vut vrjnho gkhu _ fsh

k,, ku fj utparu, kgau, ,aucv
01

)urtv do

keni xgh; dw uvnuct cvgrv 81 cntnr(/

tkt akph zv mrhl kvchi gus hu,r: to cjusa

tkuk nthr nkngkv fzv dhkuh bgkv' ak h"d nsu,

vrjnho' ugs avut nthr undhg do krjueho chu,r

)azv nurv gk dusk vdhkuh( _nsug bjac, gcus,u

fv,gurru, vtso nms gmnu? unctr

tkt avdhkuh actkuk vut )cgher( re b,hb,

fj )ukt avdhkuh ngurr t, vtso(' uvgcusv

gmnv ctv nvtso' tbhksush/

beus, vchtur vht _ ahabo abh tupbho cdhkuh

nkngkv:

)t( vdhkuh ngurr t, vtso upugk gkhu' uzv nual

unyv t, vtso krda ak tvc, uhrt, vw/

)c( dhkuh tar re bu,i fj ktso tl thbu ctupi

anaphg gkhu nna' uvtso mrhl kv,gurr ngmnu

ukgau, gcus,u
11

)ukeni hcutr ctrufv(/

ucvaepv rtaubv brtv' avdhkuh ctupi vrtaui

bgkv hu,r/ unxchr actupi vdhkuh cjusa tkuk ha

do ngkv:

uzuvh vngkv actkuk kdch gar, hnh ,aucv'

scgar, hnh ,aucv ucpry cr"v uhuvf"p' vdhkuh

01( rtv keu"a jh"s gw 272 vgrv s"v "h"d nsu,

vrjnho" -avtr,i ctkuk vut "abu,bho fj kcut kcjhb,

,aucv' nat"f hdnv"r sgah",' a)gher( gbhbo xkhjv

unjhkv )xhsur agr vtkuk gw rfz uthkl/ xs"v nafbh

,r"k("/

11( ha kaho kc kshue kaubu' "avdhkuh actkuk vut

)cgher( re b,hb, fj"' fkunr' tparh acnmc nxuhho

vdhkuh stkuk tfi hgurr uhpgk gk vtso ngcr kx,o b,hb,

fj/ utfn"k/
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uhuvf"p' vdhkuh vut ctupi avdhkuh ngurr t, vtso ugcus, vtso vht fnu ,umtv nvdhkuh 

nkngkv/ ugher vgbhi uvngkv sgcus, vtso )gcusv cfj gmnu( tbh ksush' vut ctkuk/

vut ctupi avdhkuh ngurr t, vtso ugcus,

vtso vht fnu ,umtv nvdhkuh nkngkv/ ugher

vgbhi uvngkv sgcus, vtso )gcusv cfj

gmnu( tbh ksush' vut ctkuk/

b,ctr cfnv neunu,
21

a,fkh, vfuubv ccrht,

vtso vht vgcusv chdhg,u ufj gmnu suuet' azv

nurv avtso cnmhtu,u eaur kec"v ctupi pbhnhQ

ukt re avtur vtkueh duro ktso kgau, t,

vgcusv csrl nnhkt ]vdo aha murl ungkv do

ctupi anthr dhkuh nkngkv' athbu cfj gcus,

vtso vnudck,
31

[/

unfhui ajusa tkuk vut jusa vjacui _

n,cyt, cu cnhujs beus, vgcusv sfk vabv fukv:

cgar, hnh ,aucv vut "ehruc vntur tk vbhmu."
41

_ ukfi vdhkuh nkngkv ngurr t, vtso vbnal csrl

nnhkt kgcus, vw/ tl ngk, gcus, v,aucv ctkuk

vht' avxhug nkngkv vut re b,hb, fj kgcusv

avtso guav cfj gmnu/

^

,ufi vxgh;: ctkuk n,dkho dhkuh h"d nsu,

vrjnho kfk tjs' fb,hb, fj kgcus, v,aucv/

vdhkuh s,arh _ pugk ungurr t, vtso' ugcus,

vtso vht ,umtv nnbuQ ngk, vdhkuh ctkuk _ avut

re b,hb, fj' uvgcusv vht cfj uv,gurru, vtso/

buatho ab,ctru cxgh;: dhkuh h"d nsu, vrjnho/

21( nahj, a"p rtv ,a"b x"c/ urtv do "ntnr ncutr"

jucr, tw gw 52' gw 04 cvgw 83/

31( rtv ahj, a"p rtv ,ba"t ucvbxni ao/

41( rtv vbxni cxv"n nkuey j"t gw agc vgw 111(/
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d( ucfsh kctr abh gbhbho vb"k cvdhkuh shdnv"r actkuk _ avdhkuh stkuk vut kftu"t

do kvrjueho chu,r' uatgp"f vdhkuh thbu ngurr t, vtso uvut re b,hb, fj _

nnahl cvntnr' avdhkuh shdnv"r ctkuk vut sudn, nkl casv/ snvjhkueho chi nkl casv

p,hjv

cxgh; veuso chtr acdhkuh h"d nsu, vrjnho

cjusa tkuk habo cw emuu,: nms tjs zvu dhkuh bgkv

chu,r vndhg do kvrjueho chu,rQ ukthsl' thi vdhkuh

ngurr unual t, vtso tkt re bu,i fj kgcus,u/

cro' ha kvchi: vrh ffk avdhkuh bgkv hu,r' fl

nx,cr kunr' avut nual hu,r t, vtso ungurru

kgcus, vw/ unfhui aftnur' zvu dhkuh vfh bgkv' thl

h,fi kunr avut re b,hb, fj kgcusv )ukt ngurr

t, vtso ccjhb, "usush kh"(/

ckeuyh-,urv autk zv cxdbui tjr: nfhuui

anthrho tz h"d nsu, vrjnho )anthrho chuv"f( _

nsug hnh jusa tkuk vo hnu, vjuk ukt hnho-

yucho?

uabh vshueho gukho cebv tjs: cac, uhuo-yuc

nthrv srdv bgkh, ctkeu,' acfsh keck tu,v mrhl

kvhu, cvcskv urunnu, ngbhbh vguko' nfhuui

avv,gxeu, cvo xu,r, keck, vdhkuh
51

/ uffk

avdhkuh bgkv hu,r' mrhl kvhu, hu,r prhav ngbhbh

vguko )chu"y _ nktfu, x,o txuru,' tck nktf,

tufk bpa nu,r,Q cac, _do nktf, tufk bpa

txurvQ chuv"f avut cjhb, "ac, ac,ui" _mrhl

kvhu, ach,v do ntfhkv ua,hv(/ fkunr:vdhkuh

sac, uhuo-yuc "kt nbhj" ktso kvatr cngnsu

unmcu' tkt fchfuk "nfrhj" tu,u kv,gku,

nnsrhd,u fsh keck t, vdhkuh )uvi vi shbh ach,,

ac, uhu"y(/

uto fi' vatkv ackeuyh-,urv _ nsug tkuk vo

hnh juk t; anthr cvo h"d nsu, vrjnho _ nuct,

cntnr fti ctu,hu, ak "gcusv": thl h,fi adhkuh

fk fl bgkv vut re ccjhb, "b,hb, fj" ukt ngurr

t, vtso/

uzv nxchr cxgh; skeni' cv,to knak snkl

casv/

d( ucfsh kctr abh gbhbho vb"k cvdhkuh

shdnv"r actkuk _ avdhkuh stkuk vut kfk tjs

utjs do kvrjueho chu,r' uatgp"f vdhkuh thbu

ngurr t, vtso uvut re b,hb, fj _nnahl

cvntnr avdhkuh sh"d nsu, vrjnho ctkuk vut

sudn, nkl casv/

uzv kaubu ckeuyh-,urv: "nak knkl aeuso cutu

kghr humthi tbah vghr kert,u uneckhi pbhu casv'

utz rathi fk nh arumv kmt, kvechk pbhu' uvut

neck t, fuko cxcr pbho hpu, unrtv pbho aujeu,

kfuko/ uckf,u vghrv vo vukfho tjrhu' utj"f

ccutu kvhfk nkfu,u thi bfbxho fh to crau,' ut;

do zt, vnucjrho acgo uhjhsh xdukv/ ufl vgbhi gk

srl nak cjusa tkuk' humthi kvechk tur pbhu h,w

casv"/

uhctr keni anak zv nechk kcw vgbhbho cdhkuh

stkuk: athbu ngurr t, vtso tkt re b,hb, fj _

nms srd, utupi vdhkuhQ uavut do krjueho chu,r _

nms gmo gbhi vdhkuh:

snvjhkueho chi nkl casv unkl cvhfku vo

abh vgbhbho/ cbudg ksrd, vdhkuh' gher vdhkuh

51( cvbjv )ck,h-nudv( nvntnr bzfr, vatkv fph

avht ckeu",' unpry vx,hrv achi vdhkuh sac, kchi vgbhi

s"asv": chnu, vjuk bgaho fk vk"y nktfu, ak vjura

uvzurg ufuw avo nktfu, vasv )vtxurhocac,(' uvgbhbho

amrhl kgxue cvo cac, vo vhpl gbhi vasv' acac,

mrhl kgxue cgher c,phkv u,urv' uvrh _,phkv mrhfv

kvhu, cch,' nv athi fi cce,v )"asv"( txur kv,pkk*Q

ufnu fi gbhi v,urv yuc hu,r cch,' fvvkfv cvkw xufv ado

cjd vxufu, nu,r kknus cch,-vnsra' fh cxufv th tpar

*( au"g )ustsv"z( tu"j x"m x"v-u/
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unkl cvhfku vo abh vgbhbho8/ cbudg ksrd, vdhkuh' gher vdhkuh snkl chphu ),jzhbv ghbhl(9

vut cvhfk nkfu,u' favut ckcuah nkfu, ucf,r nkfu,' nat"f favut casv01/ tck vdhkuh

gmnu vut cgher favut casv/ scvhu,u cvhfk nkfu,u thi bfbxho tkhu tkt crau, ure

vnucjrho acgo uhjhsh xdukv' ucvhu,u casv' ratho ]uhfukho11[ kvechk pbhu fk nh arumv'

uvnkl neck t, fuko cxcr pbho hpu, unrtv pbho aujeu, kfuko/ ugs"z vut cvbnak'

8( cvct keni rtv do keu"a j"s gw 3431 uthkl/ xv"n nkuey j"d gw rxd/9( haghw kd' hz/ ucrnc"o vkw

nkfho p"c v"v "vnkl fuw n,btv cnkcuahi btho unputrho abtnr nkl chphu ,jzhbv ghbhl"/01( kvghr

nkeu", rtv fv' d' sfavnkl casv "vut kcua gs"n kcua vjhmui"/11( vuxp, f"e nu"j tsnu"r cxv"n

vwa", gw 761/

snkl chphu ),jzhbv ghbhl( vut cvhfk nkfu,u'

favut ckcuah nkfu, ucf,r nkfu,' nv athi fi

favut casv/

habo cw gbhbho:srd, vdhkuh _ gs fnv n,dkv

nvscr' vsrdv an,dkh,' uzv fukk do t, tupi

vdhkuhQ uvdhkuh gmnu_ vhhbu gmo vgucsv an,dkv
61

)fkunr: gs fnv n,dkv ktjrho(/ uabh tku thbo

cvfrj ,kuhho zv czv: h,fi usrdv bgkh, chu,r

n,dkh,' tl vdhkuh vut ctupi nmunmo ukt brtv

kfkQ ukthsl h,fi akuejho gbhi nxuhho athbu csrdv

bgkh, fl fl' tl ndkho tu,u ckh fk vdcku,/

cbudg kgbhi vrtaui _ srd, utupi vdhkuh _

favnkl cvhfk nkfu,u go kcuah vnkfu, uf,r

vnkfu,' vut csrdv vdcuvv chu,r/ nv athi fi

casv vut kcua ckcuaho pauyho' ufkaui tsnu"r

vzei ancht cvgrv 01 )cear knak cntnr shsi

"ufnu af,uc keni gk pxue tbh ksush' avut gk srl

nak vnkl favut cju. casv euso cutu kvhfku / /

utz( vut kcua gk srl nak kcua vjhmui"/

]unang nvchtur apry zv _ avnkl ckcua

vjhmui _ budg kgbhi vnuxcr cnak: avahbuh vut kt

re cneuo dhkuh vnkl )avut casv' tl go fk

vkcuaho atz nyhk thnv(' tkt do tupi hmht,u

kasv vut fzv angbhe re tparu, ub,hb, fj kda,

tkhu' ukt avut cgmnu ngurr kzv' fskeni[/

tck vdhkuh gmnu vut cgher favut casv/

scvhu,u cvhfk nkfu,u thi bfbxho tkhu tkt

crau, ure vnucjrho acgo uhjhsh xdukv'

ucvhu,u casv' ratho ]uhfukho[ kvechk pbhu fk

nh arumv' uvnkl neck t, fuko cxcr pbho

hpu, unrtv pbho aujeu, kfuko/

tl kdch gmo vgbhi ak dhkuh _ svhhbu athbu

cvx,r fh to cdhkuh _ vrh zv suuet casv/ sftar

vnkl cvhfk nkfu,u' cfnv pryho thi vut cdhkuh

kgo' avrh thi bfbxho fh to crau, ufuw/ tck

cvhu,u casv' vrh tz fuko ratho _unuxh; cjmth-

rhcug t, vuxp,-chtur acntnr tsnu"r vrhh"m:

"uhfukho" _kvfbx tk vnkl/ vhhbu akt re aha

kvo rau,' tkt do fj uhfuk, gk zv
71

/

uvjhkue cpayu, chi abh vgbhbho: "rau," vut

cgher anms vnkl hursu, vnbhgu,' ufk tjs rath

kcut tkhu )vhpl n"thi bfbxho fh to crau,"

kghhi fnu cch,-vnsra**/ ufnu"f vnmuv sxgusu, ac,'

vrh vtufk caue ufuw***/

61( tukh ha kvcht sudnv kzv' nvhsug acabho

vtjrubu, b,dku fnv xudh erbh-tur vnthrho do cjual/

tkt aghi rdhkv ak tso thbv hfukv krtu,o' umrhl nfahr

nhujs fsh kekuy erbh tur tku/ uvut gk srl vncutr

cpbho: ha tur acsrd, vtur uvdhkuh vut bgkv hu,r

)csudn, tur "kci"' ftur vana ufuw(' tkt avut n,dkv re

cneuo avut nms gmnu "fkh" uahhl kgbhi vtur/ ukgun, zv'

habu tur ahfuk kvthr tphku cneuo ak jual' tkt amrhl

"gcusv" uvfbv nhujs, fsh kekuy tur zv/

71( f"v vkaui cs"v t, vuhw vtnr, ,ak"t/

**( ao x,rk"y x"s/

***( vtufk caue sunv kfkc )esuahi n' c(/
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avdhkuh sr"v uhuvf"p ugs"z cgah", cfkk avut csudn, nkl cvhfku vut ctupi avdhkuh

ngurr t, vtso' csudn, nkl cvhfku )ckcuah nkfu, ucf,r nkfu,(' avut nyhk thnv upjs/

tck cfsh avtso hrdha vdhkuh sr"v uhuvf"p' vut )cgher( ktjrh eshn, vgcusv cjusa

tkuk' agh"z zv vut bgav nvnucjrho acgo uvhjhsh xdukv abfbxho kvhfk vnkl/ uvdhkuh

stkuk avut sudn, nkl casv' vut ctupi avdhkuh thbu ngurr t, vtso uvut re b,hb, fj

acvhfk nkfu,u(/ "hfukho"_ n,hhjx hu,r kgo'

aftar vnkl casv bh,i kvo vfj uvhfuk, kda,

tk vnkl/ ucneuo tjr nuxh;:"uhfukho' unzv nuci

avo guaho fi cpugk"
81

/ )ufph ahctr keni' cbnak

vut vtr, h"d nsu, vrjnho ctkuk' ag"h zv fk

hartk "ratho uhfukho" kgau, ,aucv ukv,erc

knkl(/

]tnbo' chjs go zv ha kvsdha
91

: vdo ac"kcua"

uSrd, vdhkuh zuvh hmhtv kasv' svhhbu gbhi ak

mnmuo nxuhho _ vrh xu; xu; zvu dhkuh ak vnkl

casv )ukt ak tjs narh tu pehsh vnkufv('

ucbnak _ dhkuh bgkv ak h"d nsu, vrjnho akngkv

nvdhkuh vtkeh vnmunmo acfk vabv/ utsrcv _ fsh

ahufk kvhu, v,dku, do casv )uchnu, vjuk( vrh

zv npbhaaurau dcuv chu,r' ahfuk kjcr dhkuh fk fl

bgkv go vasv[/

uhctr fg, fhms vut cbnak uh,r. vatkv

ac,jhk, vxgh;:

ugk srl zv vut cvbnak' avdhkuh srta-

vabv uhuo-vfpurho ugk-srl-zv cgar, hnh

,aucv cfkk avut csudn, nkl cvhfku vut

ctupi avdhkuh ngurr t, vtso' csudn, nkl

cvhfku )ckcuah nkfu, ucf,r nkfu,(' avut

nyhk thnv upjs/ tck cfsh avtso hrdha vdhkuh

srta vabv uhuo vfpurho' vut )cgher( ktjrh

eshn, vgcusv cjusa tkuk' agh"z zv vut

bgav nvnucjrho acgo uvhjhsh xdukv abfbxho

kvhfk vnkl/

njs' tupi usrd,vdhkuh cgar, hnh ,aucv vut

bgkv hu,r' fnu nkl cvhfku vpugkgk vtso thnv

upjs uchyuk cfk nmhtu,u )hu,r nvhrtv uvchyuk

ahfuk kvdhg tkhvo g"h v,cubbu, cafku cdsku,

vw
02

(/ tnbo' cgbhi vdhkuh gmnu )fkunr gs fnv

n,dkv(' vrh zv suuet knucjrho acgo uhjhsh

xdukv' akfi sruav vvfbv sjusa tkuk fsh kvhu,

rtuh keck, tur zv
12

/

ucxdbui vntnr ckeuyh-,urv _ akfi rta-vabv

uhuv"f vo hnho yucho' svhhbu' anms dhkuh vesuav

vbgkh, acvo mrhl vtso kvhu, cprhau, uvcskv

ngbhhbh vguko/ ufnuct cvgrv avgbhbho vnhujsho

sac, uhu"y mrhfho kvhu, suuet cch,' u"asv" vut

cx,hrv kzv/

uvdhkuh stkuk avut sudn, nkl casv' vut

ctupi avdhkuh thbu ngurr t, vtso uvut re

81( tbh ksush ,ak"d/

91( tbh ksush ,ak"y' urtv do keni xgh; uw/

02( tbh ksush ,ak"c/

12( cpbho nshhe' avrda, vdhkuh sr"v uhu"f vut

"cgher"ktjr vvfbv stkuk' svhhbu' aahhl adhkuh zv hcut

uhurda do ckh vvfbv/

ukfturv vchtur czv' gk ph na"f cneuo tjr kdch gbhi

sunv: "fnu cfnvgbhbho agk ph pbhnhu, _ mrhl kvhu,

vfbv' fuubv tu crfv cfsh ahgavvgbhi/ ucshi vbdkv _

cgahw drhst tu ccut vzni vecug_ cfk tupi bgav vgbhi

)fdu; ckt banv ufhu"c("/ uncht gk zv sudnt nvkfv' avut

gk srlvshi s"fk vrtuh kchkv thi chkv ngfc, cu" )hcnu,

es' c(/ st; amrhl kvhu, chkv cnbju,' nfk neuo cto

vscr rtuhkchkv kt ngfc )cshgcs( nv akt ckk cpugk/

ufi kdch xphr, vgunr' t; avxphrv vht gk fk tjs utjs'

uchuo vjnhaho kxphrv aku mrhl kjdud t, jd vacugu,

)uthi zv ,kuh cxphrv ak ch,-shi(' ufi cpbhnhu, vgbhbho

vxphrv vht vfbv kacugu, - nfk neuo vshi pauy ado nh

akt xpr )tu akt vhv jhhc kxpur( jhhc kanur t, jd

vacugu, )"v,nho" nux; ch,-nahj' dkhui bhxi-thhr

,ax"d(/
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kgcusv' tck vb,hb, fj kgcusv ag"h dhkuh zv vut kftu"t do kvrjueho chu,r/ csudn,

nkl casv' sfavnkl vut cnmc zv thbu nyhk thnv upjs/ ucpry gk tku vbnmtho casv'

avo csrdt bnufv/ uh,hrv nzu' sfavnkl vut cnmc zv' thbu ngurr tphku ,auev kvechk

t, pbhu21/ uzvu anshhe cvntnr fk nh arumvkmt, kvechk pbhu' szv avo humtho kvechk

t, pbh vnkl vut nms vrmui akvo31/ tkt avb,hb, fj kvechk t, pbh vnkl vut g"h avnkl 

casv/ atz )cvhu,u casv( habu vrau, uvhfuk, kftu"t kvechk t, pbh vnkl/

21( nat"f favut cvhfk nkfu,u' vrh "fnv ufnv nmpho hnho uabho krtu, guzu ufcusu" )tdv"e xf"c _ ,bht eks'

c(/31( kvghr n,u"t nd"t mj' s uthkl cphrua nrz"k )ac, pj' t( fpv gkhvo vr fdhdh, fuw nusgt rcv

kturhh,t' sfhui aveshnu bgav kbang nms vdhkuh nkngkv ukt nms gmno _ thi zv ccjhrv urmui' fpv/ usuet chnh

tjaurua' zni ak vx,r' ecku crmui dnur' rmui anms gmno/

b,hb, fj kgcusv' tck vb,hb, fj kgcusv

ag"h dhkuh zv vut kfk tjs utjs do kvrjueho

chu,r/ csudn, nkl casv' sfavnkl vut cnmc

zv thbu nyhk thnv upjs/ ucpry gk tku

vbnmtho casv' avo csrdt bnufv/

tnbo vdhkuh cjusa tkuk aubv ccw vgbhbho vb"k:

ncjhb, srd, vdhkuh vut fnu nkl casv ckcuaho

vpauyho' athbu nyhk upugkgk vtso thnv upjs'

ukfi mrhl avtso h,gurr ngmnu g"h ah,cubi cdusk

vvzsnbu, abh,bv ku kda, knkl/

ucpry ftar nsucr gk vbnmtho casv' ucbnak'

ftku agxueho cgbhhbh vguko _ anpt, pjh,u,o

thi kvo vadv uvfrv cdusk ngk, vnkl/ ukfi'

vhshgv avnkl casv thbv pugk, gkhvo fk fl' uvo

zeueho khu,r gcusv gmnh, fsh kvchi t, dusk

vvzsnbu, abh,bv kvo' kda, tk vnkl gmnu )ukfi

zvu re b,hb, fj kgcusv' ukt agcus, vtso vht

,umtv nvdhkuh' fskeni(/

ufao avut ceu vhrtv ueck, guk nkfu, anho

)azvu gher vgcusv ctkuk u,arh' ceck, guk

nkfu, anho(' fnu fi vut cbudg keu vtvcv )ado

vut mrhl kvhu, cjusa tkuk _ "sush" nkaui hshsu,

utvcv
22

(: ftar vnkl cvhfk nkfu,u' ngurr,

rthh, ,ptr,u ctso do ,auev utvcv knkl'

ucbnak _ avdhkuh vtkueh vbgkv ngurr t, vtso

crda ak tvc, vw' nv athi fi ftar vnkl casv/

fph annahl:

uh,hrv nzu' sfavnkl vut cnmc zv' thbu

ngurr tphku ,auev kvechk t, pbhu/

)ucvgrv 21 gk ph kaui tsnu"r vzei c,bht:(

nv athi fi favut cvhfk nkfu,u' vrh "fnv

ufnv nmpho hnho uabho krtu, guzu ufcusu"/

uzvu anshhe cvntnr fk nh arumvkmt,

kvechk pbhu' szv avo humtho kvechk t, pbh

vnkl vut nms vrmui akvo/ tkt avb,hb, fj

kvechk t, pbh vnkl vut g"h avnkl casv/

atz )cvhu,u casv( habu vrau, uvhfuk, kfk

tjs utjs kvechk t, pbh vnkl/

nfhuui av,dku, vnkl casv thbu cfk vdhkuhho

aku' mrhl vtso kgurr cgmnu vrmui kvechk pbh

22( rtv keu"a jf"y gw 171 vgrv 04: "cshcur vn,jhk

tbh ksush ckeu", ao' scr"v uhuvf"p vut cjhb, hrtv

)nms v,dku, nkfu,u h,w(/ tck nzv dupt anear zni zv go

"usush kh" nuci' atz vut )do( gbhi vtvcv)ufi npura

ckeu", xu; pra, ,ct )amuhhi cs"v tbh ksush ao(:

neckho / / / sjhku urjhnu nkngkv/ urtv keu", ao nc' t(/

urtv ntnrh tsv"z - prahu, ao )gw ,,fu(:chuv"f / /

fnak vtuvc ak vnkl vnupkd faneck vtr, pbho ak

tvcv gzvcjsr nhujs"/

_ urtv do nahj, a"p ,ct ,an"y x"c ucvbxni ao/

nahj, a"p ,cut ,ba"t cxupv/
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vnkl' fph ansdha cntnr a"fk nh arumv" humt

kvechk pbhu/ sthi zv ct kakuk re athi gk fl fphv

)snth et-nang ki?(' tkt avdhkuh acasv thbu

"suj;" t, vtso kva,uee knkl' ugk vtso kgurr

cgmnu vrmui/

tl chjs go zv' hmht, vnkl kasv bu,b, rau,

uhfuk, _athbvehhn, czni avut cvhfk nkfu,u _

kfk tjs kda, tkhu/ uvht vht vngkv cgmo gbhi

dhkuh vh"d nsu, vrjnho cjusa tkuk' an,dku, do

krjueho chu,r ubu,bu, fj gk gcus, v,aucv/

cvgrv 31 ncht sudnt kcw tupbh vv,gurru,

cgcusv: adhkuh tur gkhui ngurr upugk gk vtso

)ufthku "nfrhj"tu,u(' utupi cu vtso n,gurr

ngmnu/

kvghr n,urv-tur ndhk, tx,r mj' s uthkl

cphrua ntnr rz"k )ac, pj' t( fpvgkhvo vr

fdhdh, fuw nusgt rcv kturhh,t' sfhui aveshnu

bgav kbang nms vdhkuh nkngkv ukt nms

gmno _ thi zv ccjhrv urmui' fpv/ usuet chnh

tjaurua' zni ak vx,r' ecku crmui dnur' rmui

anms gmno/

gk vpxue tusu, ngns vr xhbh "uh,hmcu c,j,h,

vvr"' sura, vdnrt: "tnr rc tcshnh cr jnt cr

jxt: nkns afpv vec"v gkhvo t, vvr fdhdh,

utnr kvo to t,o neckho v,urv nuyc uto ktu

ao ,vt ecur,fo/ tnr rc tjt cr hgec: nfti

nusgv rcv kturhh,t )ato hznhbo kshi knv kt

ehhn,o nv aeck,o gkhfo ha kvo ,aucv aeckuv

ctubx/ ra"h
32

(/ tnr rct: t; gk ph fi vsr eckuv

]jzru uecku gk gmno t, v,urv[ chnh tjaurua

sf,hc "ehhnu uecku vhvusho" _ ehhnu nv aehcku

fcr"/

unctr tsnu"r vzei ntnr jz"k zv gk ph pbhnhu,

vgbhbho:

vr _ vut gbhi vtvcv )fntnr jz"k
42

atcrvo

ans,u vhh,v ns, vjxs utvc, vw "ertu vr"(/

u"fpv gkhvo vr fdhdh," vut _ av,dkv kvo tvcv

ujhcv gkhubv chu,r' ctupi ak jhcue fnu dhdh,

avht scr gduk uneh; ktso/ fl vhw tz dhkuh cjhb,

"uhnhbu ,jcebh" _"atvcv zu ,jcebh kfbx,

hartk unep, tu,u nfk ms' tphku kcjhb, tjurho'

gs athbu nbhju kpbu, nnbu unufrjkvhu, guns gnu

pbho cpbho' svhhbu ag"h tvcv gkhubv zu b,gurr do

fi vtvcv cbanu, hartk" )kaui tsv"z ao(/

uzvu gbhi v"fphv" avhw tz _ akt hfku kgnus

c,auev vgmunv av,gurrv cerco ktkeu,/ ukfi'

t; avfphv kt vhh,v fpauyv tkt g"h dhkuh tur

bgkv' ha czv jxrui aveckv kt vhh,v ccjhrv

urmui ngmno' tkt ag"h vdhkuh b,gurru ctvcv

urmui fnho vpbho kpbho/

tl czni tjaurua vhu cbh hartk capk vnmc

cdanhu, ucrujbhu, _ azvu "tx,r" nkaui "vx,r

tx,hr" _ tz vh,v "nxhr, bpa cfk hartk ngmno'

akt g"h v,gurru, nkngkv c,jkv"
52

' ukfi vhv tz

dnr eck, v,urv' fhui aeck,o vhh,v nms gmno

ucv,gurru,o suuet/ t; ado tz pahyt avumrfu

kxhug nkngkv' fvdv, vmnj-mse ao "usth

atknkt guzru fuw ]thi hfuk ku )khmr-vrg(
62

[ to fi

bnal do fi t,gru,t skghkt kvuks, chyuk zv"'

unfk neuo "vv,jkv vhv nvo"/

ucsudn, zv cgbhbbu: cgah", nms gumo vdhkuh

vtso n,gurr ubnal ctvc, uhrt, vw/ tl cjusa

tkuk' favnkl casv' thi zv ngurr upugk gk vtso

ure bu,i ku hfuk, kgcus,u cgmnu/

32( uphrua "nusgt rcv" _ fnu nxhr, nusgv ak vhusg

ahtbxuvu knfur jp. nxuhho ufhu"c' ato nxr nusgv kpbh

fi ancyk zv' vnfhrv kt ehhn, _ rtv rnc"o vkw nfhrv

p"h/ ua"b/

42( pxjho pj' t/

52( cra"h cac, f,c aeckuv "ntvc, vbx"/ uckeu",

nang anscr gk zni vdzhrv anxru bpao akt kvnhr s,o/

tl vchtur acntnr _ aveckv vh,v nmso ukt njn,

dhkuh tur gkhui _ vut do ksg, ra"h' rtv cntnr vhsug

"ut,v ,muv" ,an"t vgrv 22ucxgh; y/ uncutr ao

atsrcv:suuet ktjr vbx v,cyt hu,r azv njn, eck,

gmno ukt nms vdhkuh skngkv/

62( c"c g"v' t/
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]kh,r vxcrv:

c"ehmur" vmnj-mse ksrua ckeu",' nmhhi kntnr

vb"k c,urv-tur )s"v jhhc thba kcxunh( cear

kpry tjr/ ftnur' xdbui vatkv ckeuyh-,urv vut

nsug hnh jusa tkuk vo hnu, juk vdo anthrho

cvo hdnv"r/ ugk zv nmhhi ksrua c,urv-tur'

aneav euaht sunv cbudg kpurho: nfhui aanj,

purho dsukv nfk vhnho-yucho )are cu ha vgbhi

s"gs skt hsg"( _ nsug thbu txur cnktfv )fscrh

vdnrt
72

anrsfh dzr ukt ecku gkhvo(/ unctr'

sftar nthrho dhkuhho gkhubho' mrhl kvhu, prhau,

uvcskv ngbhhbh vguko' fsh ahvhw cfj v,j,ui keck

vtrv zu )ugahh, nktfv vht x,hrv keck, vtur(/

tl cpurho vhv dhkuh bgkv chu,r' ncjhb, gmnu,u

unvu,u h,crl akngkv nxsr va,kaku,' akdchu

ngkv unyv auhi' ukfi' thi murl cach,v nnktfv'

fhui ahfuk kv,dku, do c,ul gucshi sjuk/ ugk srl

zv vdhkuh cjusa tkuk' avnkl bnmt "casv"/

ufph avuxcr kghk' abh vgbhbho bucgho ntu,v

beusv: nms tupi usrd, vdhkuh' cr"v uhuv"f )ugk-srl

avhw cn,i ,urv( vdhkuh vut ctupi nruno ubgkv'

andusk runnu,u pugk gk vtso tvc, uhrt, vwQ

ukfi dhkuh zv xu,r kgucshi sjuk uvo hnho yucho/

tl ctkuk )ufi cpurho(' tupi vdhkuh thbu nual

ungurrt, vtso' fh to re bu,i ku tparu,

kv,erc ngmnuQ tck gmo vdhkuh _ vut kfk tjs

utjs' do krjueho chu,r udo chnu, vjuk )utsrcv

_ zvu dhkuh ak vnkl gmnu )fnu avut kngkv ngbhi

vkcuaho( a"asv" ugucshi sjuk thbo cx,hrv

tkhu
82

[/

^

,ufi vxgh;: vnak snkl casv nctr t, abh

vgbhbho cdhkuh stkuk:srd, dhkuh vnkl cvhfk

nkfu,u vht cfk vsru' unnhkt zv nyhk thnv upjs

gk vtso )ufi ,auev utvcv knkl(Q tl gmo vdhkuh

vdhkuh vut re knucjrho aha kvo rau, kvfbx

kvhfk/ uzvu csudn, vdhkuh c,arh vngurr t, vtso

kgcus, vw/ uthku casv _ csrd, vdhkuh vnkl humt

ckcuaho pauyho' uthi bupk thn,u gk vtso udo thi

zv ngurr ,auev krtu,u' tl gmo vdhkuh vut kfk

tjs utjs/ ucsudn, zv vdhkuh ctkuk _ athi zv

ngurr t, vtso' tl vut b,hb, fj kda, tk vnkl/

cvgrv nctr avut sudn, vjhkue chi n",' anms

gumo vdhkuh bjac "fpv gkhvo" ukt vhh,v veckv

nrmubo ucjhr,o' uchi vzni spurho' aknru, vvgko

uvx,r ehhnu uecku ngmno t, v,urv/

buatho ab,ctru cxgh;:srd, vdhkuh ugmo

vdhkuh/ fpv gkhvo vr fdhdh,/

72( ndhkv v' c/82( keu"a j"s gw 4431/ nahj, aupyho ,a"b x"z/
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92( rtv keu"a jy"z gw 925 cauv"d/ keu"a j"c pw rtv

c,jhk,u/ ,u"n v,uugsuhu, j"d gw 541 cvgrv' j"v gw 741

cvgrv ucvbxni ao/

03( kvsdha: fk pry ahabu cnak nfuui )kaurau(' tck

kt avnak nfhkt, fk vpryho acbnak uctu,u tupi nna

- nfhui agbhi nudck )udanh( cguko-vzv kt hfuk kfkuk t,

fk vgbhbho fph avo crujbhu, ucthi-xu; )keu"a j"z tnur('

ufk gbhi ak "jxrui" uvdckv acnak' fpauy thbu ehho

cbnak vn,hhjx kvbvdv kngkv/ ukfi nmhbu agk gbhi tjs

huctu fnv nakho' afk tjs ncyt gus gbhi cvbnak

)eubyrx ac, bjnu ,a"b(/

13( rtv do tbh ksush ,ak"v/ ahj, a"p rtv ,an"z

x"c/

s(umrhl kvchi' skfturv cfsh kctr avdhkuh stkuk )uvb,hb, fj ag"h vdhkuh( vut

kftu"t' budg re afavnkl casv ratho uhfukho fk nh arumv kvechk pbhu'

uknv nuxh; avnkl neck t, fuko cxcr pbho hpu, unrtv pbho aujeu, kfuko/ ucpry szv

p,hjv

cxgh; veuso chtr t, fkku, vnak snkl casv'

vnxchr t, cw vgbhbho ctupi dhkuh h"d nsu, vrjnho

cjusa tkuk:aha ngkv cgmo vdhkuh' atz vut kfk

tjs do krjueho chu,rQ ukthsl' ctupi usrd, vdhkuh

_thi vdhkuh ngurr t, vtso' tkt re ccjhb,

b,hb, fj' fnkl casv vkcua ckcuaho pauyho/

ukvki h,gfc gk fnv nvpryho vnuphgho cnak/

fnv pgnho chtr rchbu' tar nakho c,urv

nsuhheho vo c,fkh,/ vdo actupi vkhnus gk srl

vpay uvjehrv phrau fnv ndsukh hartk aha

nakho c,urv vnfuubho re kfkku, vrghui )fnu

vnakho acxpr nakh ufhu"c(' go zt,' nvchtur

c,ur, vjxhsu, gk gbhhi v"nak" c,urv )kvcshk

nnak abh,i g"h cbh tso( _ nufrj kunr ado fk

vpryho acu nsuhheho c,fkh,
92

:

fk vnsrhdu, uvgbhhbho skngkv' fvkaui c,bht

)p"d(' "ba,kaku nvi" vgbhbho fph avo fti cguko

vzv )ufnu cgbhi vnsucr c,bht ao: fao akngkv

ha gar xphru,' fl cbpa vtso ha gar fuju,(/

ukfi' fk gbhi vbnmt cguko dcuv hu,r' ftar vut

bnal cguko bnul hu,r vbu "nak"usudnt gk vsrdv

akngkv vhnbu/ uzv vygo ana,naho cgbhbh

vguko fnak _ avrh kfturv nvh vvufjv ntupi

vvbvdv fti knyv ado kngkv fi vut? tkt

atsrcv: tnh,h, uneur vgbhi vut kngkv' unzv

ba,kak ubumr vscr fph avut knyv/

ukfi' kt h,fi ahvhw cnak pry athbbu nfuui

kbnak' avrh to thi vscr ehho cbnak )_aura

vgbhi kngkv( _fhms vut ehho cnak )_vna,kak

ubnal nnbu(? tkt gk frjl fk pry acnak nfuui

kthzv gbhi cneuru cbnak
03

/

ufnu"f cnak snkl casv' tar cvfrj kunr afk

vpryho acu nfuubho uha kshhe cvo
13

/

do crnv cxhxh, hu,r ha kshhe cnak )fph

avuxcr fnv pgnho cahju, rchbu(: ftar bu,bho

nak' vrh zv nauo acbnak )vgbhi vrujbh ufuw( ha

scr vsura vxcrv' ug"h vnak n,ux; vxcrv uvcbv

cbnak )ukt re sudnt kgbhi acbnak' fhui atz re

"ng,heho" t, veuaht ahabv cbnak' umrhl kvcht

vxcrv gk vgbhi fph avut cnak dupt(/ ukfi' thi

ahhl kfkuk cnak pry athbu nuxh; vxcrv cgbhi'

ucyj kt _ pry vnuxh; ceuaht' tu avut vhpl gbhi

vbnak/

ufnu fi cnak shsi: fhui anyr,u kvxchr t,

gcus, jusa tkuk anvu,v ctupi ak "tbh ksush"'

cv,gurru, vtso ngmnu _ )1( nsug nuxh; cnak

gbhbho veaurho cdhkuh ak vnkl ktjr aehcku pbhu'

azv eaur kfturv k"usush kh" avut c,arh/ )2(

nvo pryh vgbhbho uvnsrhdu, abrnzu c"pbho hpu,"

u"pbho aujeu,"/

s( umrhl kvchi' skfturv cfsh kctr avdhkuh

stkuk )uvb,hb, fj ag"h vdhkuh( vut kfk tjs

utjs' budg re afavnkl casv ratho uhfukho

fk nh arumv kvechk pbhu' uknv nuxh; avnkl

neck t, fuko cxcr pbho hpu, unrtv pbho

aujeu, kfuko/
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avnkl neck t, fuko cxcr pbho hpu, unrtv kvo pbho aujeu, vut vvnafv uvdhkuh

nkngkv aktjrh vgcusv41/ uthbu nuci' svvnafv uvdhkuh aktjrh vgcusv )usush kh( vht

cgah",' uvnak snkl casv vut chtur gk vdhkuh stkuk avut )b,hb, fj u(kpbh vgcusv/

do mrhl kvchi abh vgbhbho avut neckocxcr pbho hpu, uanrtvkvo pbho aujeu,/ udo' 

acbudg knecko tunr cxcr pbho hpu,ucbudg knrtv kvo tunr pbho aujeu,/

41( avrh zv avnkl neck t, fuko fuw eth )cpayu,( gk tkv aneckho t, pbhu/

fsh kvxchr actkuk n,dku, h"d nsu, vrjnho

kfk tjs tl re ctupi ak b,hb, fj _ tpar

kvx,pe kfturv cjke vrtaui ak vnak' avnkl

bnmt casv ufk tjs hfuk kvechk pbhu/ unv nuxh;

cvxcr, vgbhi a"vut neck t, fuko cxcr pbho

hpu, unrtv pbho aujeu,"/

ucpry szv avnkl neck t, fuko cxcr pbho

hpu, unrtv kvo pbho aujeu, vut vvnafv

uvdhkuh nkngkv aktjrh vgcusv/ uthbu nuci'

svvnafv uvdhkuh aktjrh vgcusv )usush kh(

vht cgah",' uvnak snkl casv vut chtur gk

vdhkuh stkuk avut )b,hb, fj u(kpbh vgcusv/

vhhbu kt zu ckcs acvuxpv zu kt nh,ux; vxcr'

vht kfturv do vhpl vgbhi acbnak: to vfuubv

c"neck t, fuko" ufuw vht' aktjrh aehcku t, pbh

vnkl vut necko cpbho hpu, uaujeu,
23

_ vrh zvu

fcr dhkuh vnkl act ktjr gcus, vtso )ucrujbhu,

_dhkuh ak "usush kh" act ktjr vt,gru,t

sk,,t(Q

uvatkv crurv: vrh vgbhi ak "usush kh" vut re

cgar, hnh ,aucv' uthku fti ncht zv fnak gk

dhkuh vnkl acjusa tkuk' act fvesnv ufb,hb, fj

kgcusv!

do mrhl kvchi abh vgbhbho avut necko

cxcr pbho hpu, uanrtvkvo pbho aujeu,/ udo'

acbudg knecko tunr cxcr pbho hpu,ucbudg

knrtv kvo tunr pbho aujeu,/

unzv nuci abux; gk fkku, vb,hb, fj nms zv

avnkl casv _ habo gus cw gbhbho cvdhkuh cjusa

tkuk' vn,ctrho g"h ,htur zv cnak: gbhi tjs

n,cyt c,htur "neck t, fuko cxcr pbho hpu,"'

ugbhi abh vn,cyt c,htur "unrtv pbho aujeu,"/

]unvvxcr kvki h,ctr shue bux; c,hcu, tku'

avnkl "neck t, fuko" ukt x,o "neck tu,o"[/

un,jhk ceyg skeni kctr vshue nvu "pbho

hpu,"/ ucvesho:

gk vatkv ckeu", nsug hnh tkuk vo hnu, vjuk

ukt hnho yucho' ncht cnak t, vjhkue chi nkl

casv unkl cvhfk nkfu,u/ ukfturv rutho fti re cw

srdu,: hnu, vjuk _ vnechk kasv )uv,gurru,

vtso ngmnu(' ugar, hnh ,aucv _ vnechk knkl

cvhfk nkfu,u )ut,gru,t skghkt(/ ujhsuau ak

jusa tkuk ado casv "ratho uhfukho" keck pbh

vnkl/

tnbo' cvnal vntnr fu,c ahabo dwcjhbu,: ghr

)vhfk(Q asvQ nscr/ avo cbnak: gbhbh esuavQ gbhbh

jukhi )ahfuk kv,dku, cvo esuav(Q ugbhbho ak

thxur )nscr avut "tr. kt zrugv"
33

ukfi "kt hac

tso ao"' akt hfuk kvhu, ao v,dku, cjhb, tso

vgkhui(/ unnahl' avgcusv ctkuk vht' ado nh

avbhmu. aku bpk kcjhb, "nscr" mrhl kvhu, tmku

"ucea,o nao" _ kmt, nnmcu ukv,erc kvw

c,aucv/

uha kvchi: vhfi rthbu cnak vxcr gk vb,hb, fj

aha ktjs fzv? nhkt nh aaeug cgbhbh jukhi' sh cfl

tbh ksush' ,af"u - xgh; sw21

23( ufph atunr cvgrv: "avrh zv avnkl neck t,

fuko fuw eth )cpayu,( gk tkv aneckho t, pbhu"/

33( ucneuo tjr b,ctr vphrua vpbhnh czv: avut zrug

cgbhbho ak "kt"' vhpl vesuav/
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uha kunr vchtur czv cvesho avjhsua cdhkuh shdnv"r ctkuk kdch vdhkuh cr"v uhuvf"p

vut cabh gbhbho/ acfsh keck vdhkuh sr"v uhuvf"p vut g"h gcusv bgkh, )nucjrho

acgo uhjhsh xdukv( ucfsh keck vdhkuh stkuk mrhfv kvhu, re veck, pbh vnkl' scbnak

vut v,gurru, veck, guk nkfu, anho51/ ugus jhsua cvdhkuh stkuk avdhkuh vut do ktkv

vbnmtho cnscr61skgu"z71/ ufnuci do nzv agher vdhkuh shdnv"r actkuk vut b,hb, fj gk

,aucv81' s,aucv fpauyv vht gk gbhbho ck,h rmuhho )cjhb, nscr(' ugher v,aucv vut gk

prhe, guk91' snzv nuci' avdhkuh stkuk vut do ktkv avo c,fkh, vrhjue/ un"a cvntnr

51( xv"n vwa", gw 761/61( kvghr nntnrh tsv"z gk prahu, v,urv s"v gbhi tkuk )x"g ,,fv( "ubew

asv unscr fnu nkl vbuxg csrl cnscr"/ uh"k avfuubv ao vht actkuk vdhkuh shdnv"r vut khartkvbnmtho cnscr'

fcpbho/71( rtv vntnr ackeu", rp"c )kc' c(/ ucf"n/81( rtv keu", rtv kd' xg"d "h"d

nfhkhi srjnh vnthrho un,dkho cjusa tkuk kvhu, guaho ,aucv"/ uctuv", pw rtv x"g ,,z "h"d nsu, vnthrho

ctkuk vo vrjnho gk jhh vbanv kgurrv c,aucv"/91( kvghr ntdv", p"t ),bht mt' rg"t( sgbhi

v,aucv vut ahdnur ckcu akt knrus cnkfu,uh,w ukt hgcur gus nmu, vnkl/

avnkl humt kasv uvut rath kvechk pbhu/ tnbo

vbnmt ccjhb, nscr _ nv ,ughk ku hmht, vnkl

kasv?

unctr keni' ado ktjs fzv ha b,hb, fj cjusa

tkuk' uvut vgbhi s"neck t, fuko cxcr pbho hpu,"/

uha kunr vchtur czv cvesho avjhsua cdhkuh

sh"d nsu, vrjnho ctkuk kdch vdhkuh crta-

vabv uhuo-vfpurho vut cabh gbhbho/

b,ctr cxgh; veuso' avngkv ctkuk kdch gah",

vht c"gmo vdhkuh" ak vnkl )kgun, "srd, vdhkuh"

vbgkh, hu,r cgah",(/ uchtr ao fhms vscr n,cyt

cdhkuh vnkl gmnu_ acvhfk nkfu,u vrh vut nyhk

thnv' ucasv vut kcua ckcuaho pauyho un,dkv

kfk tjs/ fg, nxchr' nvh v"bpet-nhbv" czv kdch

vgo' aczv ha abh pryho/ vgbhi vrtaui vut:

acfsh keck vdhkuh sr"v uhuvf"p vut g"h

gcusv bgkh, )nucjrho acgo uhjhsh xdukv(

ucfsh keck vdhkuh stkuk mrhfv kvhu, re

veck, pbh vnkl' scbnak vut v,gurru,

veck, guk nkfu, anho/

cgah", bsra, nvtso gcusv bgkh, fsh keck

t, vdhkuhho vbgkho/ uctkuk mrhl kvhu, re "neckhi

pbhu" _ eck, guk nkfu, anho/ vhhbu akt mrhl

"kpauy"t, vkcuaho ak vasv )uak hnu, vjuk(

fsh keck t, vnkl' tkt sh cv,gurru, seck, guk

nkfu, anho )_uczv neckho t, vnkl gmnu'

svhhbu t, vdhkuh vnhujs sh"d nsu, vrjnho(/

ugus jhsua cvdhkuh stkuk avdhkuh vut do

ktkv vbnmtho cnscr skgun,-zv/ ufnuci do

nzv agher vdhkuh sh"d nsu, vrjnho actkuk

vut b,hb, fj gk ,aucv' s,aucv fpauyv vht

gk gbhbho ck,h rmuhho )cjhb, nscr(' ugher

v,aucv vut gk prhe, guk' snzv nuci' avdhkuh

stkuk vut do ktkv avo c,fkh, vrhjue/

ugus gbhi' sknru, avkaui cntnr vut avnkl

bnmt casv' ukt ahhl ah,dkv cnscr _ go zt,

cvfrj kunr' avnyrv cdhkuh vht do gcur tkv

vbnmtho cnscr )fnpura ckaui tsnu"r vzei

vnuct cvgrv 61Q ufi nuci nvnal vgbhbho cntnr

gmnu' anctr do t, v,heui kbnmt ccjhb, nscr'

fncutr cvgrv 71(/

uvygo pauy:nfhui acjusa tkuk mrhl kvhu,

gcus, v,aucv' u,aucv cpayu, gbhbv _ ftar

gav gbhi ck,h rmuh umrhl kauc c,aucv/

uh,hrv nzu: gher v,aucv vht kt gbhi ,heui

vpdo vpryhagav cgchrv aku' tkt fph atsnu"r
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avdhkuh stkuk vut casv )ukt cnscr(' vut' fh vdhkuh shdnv"r vut )kt cvnscr gmnu'

scgbhbho avo vhpl rmui vw71' thi ahhl ahvhw cvo dhkuh tkeu,' tkt( chartk vbnmtho

cnscr' uvdhkuh cvo vut vb,hb, fj kmt, nnscr kasv keck pbh vnkl/ ugp"z ha kunr'

sn"a cvntnr avnkl neck t, fuko cxcr pbho hpu,' vfuubv czv ansdha t, fukovht'

ado tkv avo re rumho kvechk t, pbh vnkl tkt avo acuhho chsh hmro udo fan,gurr

vzei fu,c cthdr, v,aucv
43

agbhi v,aucv vut

"ahdnur ckcu ckc ako kck hauc gus kfxkv knrus

cnkfu,u h,w ukt hgcur gus nmu, vnkl jx uakuo"/

fkunr: cgbhi vjyt habu gbhi fkkh' vxhcv kgbhi

vjyt _ avtso pure ngkhu rjnbt khmki guk

nkfu, anho/ vdo ahusg avw nmuv kgau, fl ufl'

tu kt kgau, fl ufl' vut njkhy avut fchfuk rau,

kgmnu' uvukl carhru, kcu/ uvscr vzv jnur vrcv

hu,r ntar vpdo vpryh agav/ ukfi' gher v,aucv

vut nv adunr ckcu ang,v uthkl vut gcs vw

uguav rmubu/

unpbh actkuk vut gcus, v,aucv _ mrhl kvhu,

b,hb, fj do ucgher ktjs fzv' avhv cnmc sprhe,

guk )"nscr"(' umrhl kgau, ahbuh ni vemv tk

vemv' k,bugv seck, guk )ukeni hxchr cthzv tupi

vut vb,hb, fj tkhu(/

tkt ato vb,hb,-fj vht do kbnmt cnscr _

nsug nshhe cntnr avnkl bnmt casv suuet/

ucnhkho tjru,: nvu vvcsk chi vdhkuh casv kdhkuh

cnscr? unctr:

unv af,c cvntnr avdhkuh stkuk vut

casv )ukt cnscr(' vut' fh vdhkuh sh"d nsu,

vrjnho vut )kt cvnscr gmnu' scgbhbho avo

vhpl rmui vw thi ahhl ahvhw cvo dhkuh tkeu,'

tkt( chartk vbnmtho cnscr' uvdhkuh cvo vut

vb,hb, fj kmt, nnscr kasv keck pbh vnkl/

vjhkue vut cthzv tupi vdhkuh: casv' gbhbh jukhi

_ ahhl acvo dupt hvhw dhkuh tkeu,' g"h vgcusv

s"fk ngahl hvhu kao anho" )ukfi' chnu, vjuk

stkuk nthrho h"d nsu, vrjnho(/ tnbo' gbhbh thxur

)ufph atunr cntnr ckeu", "tphku do gbhbh vh,r

re avo gbhbho athbi mrhfhi kgcus, vw uscrho

cykho' vrh ktu turjt snkft kta,gh cnhkh

svshuyt
53

" ]=thi srfu ak nkl kgxue cscrh

vshuy[( _ ukt ahhl acvo gmno hvhw dhkuh vesuav'

fnuci udo pauy/

cro' nfhuui akcjhbv bnufv zu bpk tha hartk'

aha ku bpa tkeh,_nthr vdhkuh khartkvbnmt

cnscr' fsh k,, ku vfj kmt,nvnscr ukauc

c,aucv/

]cxdbui tjr:vdhkuh casv' t; ado nyr,u vht

tar "ckf,u vghrv vo vukfho tjrhu"' kv,gku,

keck, vdhkuh s,arh _ go zt,' ha ,fkh, ugbhi

cdhkuh casv dupt' nms vghkuh ak v,dku, vesuav

cgbhbh vguko' shrv c,j,ubho
63

/ tck zv avdhkuh

pugk do cnscr' vut tl ure knyrv tj,:avbnmt

cnscr hvhw ku vfj kmt, nao kdnrh' ukauc tk vw

c,aucv[
73

/

unvu vb,hb, fj?

ugk ph zv ha kunr' snv af,uc cvntnr

avnkl neck t, fuko cxcr pbho hpu,' vfuubv

czv ansdha t, fukovht' ado tkv avo re

tbh ksush' ,af"u - xgh; sw23

43( vnuct cvgrv 91/

53( zvr j"d eny' c/

63( rtv ctrufv nahj, aupyho ,a"b/ tbh ksush

,ak"d/ ua"b/

73( ucsudn, vhsug gk fu"f msheho abxgu kneunu,

bhsjho crujbhu,' fsh kvumht nao banu, abpku cgneh

vekhpu,/ rtv vxhpur tusu, tsnu"r nvr"a abxg kpRrhz

ubfbx kneuo cnkui ahac tcrl cdhkuh rta ua,v hhi-bxl'

utnr ku nhkho xpuru, cvo gurr tu,u k,aucv/ ct,h kdbh

,ah"t/ ugus/
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tmko rmui kgau, ,aucv ukeck gkhvo guk nkfu, anho thi zv ct cpugk' do tu,o vut

neck cxcr pbho hpu,' uzv ngurr tmko rmui jze u,eh; kvechk t, pbh vnkl' ug"h rmui zv 

vo n,dcrho gk vnbhgu, uvghfucho/

rumho kvechk t, pbh vnkl tkt avo acuhho

chsh hmro udo fan,gurr tmko rmui kgau,

,aucv ukeck gkhvo guk nkfu, anho thi zv ct

cpugk' do tu,o vut neck cxcr pbho hpu,' uzv

ngurr tmko rmui jze u,eh; kvechk t, pbh

vnkl' ug"h rmui zv vo n,dcrho gk vnbhgu,

uvghfucho/

ktjrh atunr cntnr actkuk rathi "fk nh

arumv kmt, kvechk pbhu"' vhv nxphe kfturv kunr

"uvut neck tu,o"' ucnhkt nuci a"tu,o" n,hhjx

kfktku aneckho pbhu/ tl vut nshhe utunr auc

"uvut neck t, fuko"/

unshhe nzv jhsua bpkt: nfti nuci' acbux;

ktkv acgcuro sh chmht, vnkl kasv uvo humtho

kvechk pbhu' ha nh avscr kt nxphe gcuru' fh vdo

avut "rumv kmt," ha ku nbhgv kmt, ukeck pbh

vnkl/ ukfzv xud ha b,hb, fj buxp,: g"h avnkl

neck t, fuko_fukk tkv are rumhokmt, keck

pbhu tl acuhho chs hmro' vrh vut neck t, gmo

vrmui akvo cxcr pbho hpu,/ uv"pbho hpu," andkv

kvo zv dupt ngurr t, rmubo gus hu,r' ahufku

kv,dcr gk vnbhgu, ugfucho ukkf, knkl/

uczv n,ur. nv anshhe c,jhk, vxgh; _

avdhkuh s"pbho hpu," thbu "usush kh" vct ktjr

vgcusv )fnu avuci c,jhkv' aktkv afcr ehcku

tu,u nrtv vnkl pbho hpu,(' sto fi thi zv ahhl

kjusa tkukQ tkt zvu akc ugbhi bux; cb,hb, fj

kgcusv stkuk:habo ftku avhmhtv kasv nxphev

kvo fsh ahufku khkl knkl' uhabo ftkv amrhfho

k,uxp, b,hb, fj s"nrtv pbho hpu,"' fsh ahvhw

cfujo kmt,nach vhmr uvnscr ukda, knkl/

^

,ufi vxgh;:nshhe nvu vvuxpv avnkl "neck

t, fuko cxcr pbho hpu, unrtv pbho aujeu,

kfuko"' akfturv vut dhkuh aktjr vgcusv )avut

c,arh(' uthku tkuk vut v,gurru, vtso ngmnu/

nshhe cjhkueh kaubu, vb"k/

nctr acdhkuh stkuk )casv( abh gbhbho:)t( fsh

kecku mrhl re eck, guk nkfu, anho )ukt gcusv

bgkh,' fc,arh avnkl cvhfk nkfu,u(/ )c( vdhkuh

vut do ucgher kbnmtho cnscr )gbhbho skgun,-

zv(' snfhuui avut b,hb, fj kgau, ,aucv' agherv

gk prhe, guk _ vrh vbnmt cnscr mrhl ,uxp,

b,hb, fj kzv/ tkt avdhkuh casv vut cgbhbh vasv

gmno' uvdhkuh cnscr vut re khartkvbnmt cnscr'

ahvhw ku fj kmt, nao ukgau, ,aucv/ uczv nuci

vgbhi s"neck t, fuko cxcr pbho hpu," _ avfuubv

c"fuko"vht' ado nh are rumv keck guk nkfu,

anho' tl acuh chs hmru' n,eck gmo rmubu cxcr

pbho hpu,' uzv bu,i ku fj kv,dcr gk fk vnbhgu,

ugfucho ukgau, ,aucv )ubnmt adhkuh zv vut jke

nvb,hb, fj kgcusv stkuk ukt dhkuh aktjr

vgcusv(/

buatho ab,ctru cxgh;: vjhkue chi cjhb, asv

kcjhb, nscr/ gher v,aucv vut gk prhe, guk/
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v( unuxh; cvntnr unrtv pbho aujeu, kfuko' svjhkue chi neck )cxcr pbho hpu,(

knrtv )pbho aujeu,( vut' skaui neck bupk gk scr ahabu neuso )kpbh

p,hjv

cxghpho vctho bfbx kgbhi ngk,i vgmnh, ak

hartk uaurao' vn,ear kfnv gbhbho cntnr:

cxgh; vw)nveyg vcw( hcutr angk,i ak hartk

vht ngkv gmnh,' uvear sban,o go vec"v bgkv

hu,r nvear abumr cxhc, gcus,o c,urv unmuu,/

cvgrv 12 hfbx do kjhkue se achi dhkuh vbanv

ag"h v,aucv udhkuh gmo vbanv gmnv/ cxgh; uw

huzfr tar vear vgmnh shartk go vec"v thbu re

"nsrhdv cbanv"' fh to _ gmo nvu,o vpbhnh, ak

hartk vjusr, cfk nmhtu,o/ ucxgh; zwhcutr tar

banu, hartk nuarau, cgmnu,u h,crl' ukfi

akhnu, fk gbhhbh vguko vut favo nar,ho t,

hartk' ugk hso ndhgho kngk,o/

fk tkv eaurho ktu,v beusv' ukvcb, vbuat

vfrjh kvesho nvncutr cfnv nntnrh uahju,

rchbu/

cv,earu, ak cbh hartk go vec"v habo fnv

nsrhdu,
83

:

)t( vear go vec"v gk hsh avtso nehho t,

nmuu, vcurt uneck gk gmnu guk nkfu, anho'

avut nufi knkt t, mhuuhh vcurt/

)c( v,earu, pbhnh, hu,r ak cbh hartk' avht

kngkv hu,r ucgune hu,r nvv,earu, ag"h ehuo

v,urv unmuu, )rtv cvgrv
93

(/ ear pbhnh zv

n,cyt cfl ado fagcr gk mhuuh vec"v upre ngkhu

guk vec"v _ vscr nprhg ku' uvut n,gurr ngmnu

kgau, ,aucv/

_ avrh' thi xhc, v,aucv npbh anthr ku tur

nkngkv' fh tsrcv:kpbh agav ,aucv vut bnmt

c,fkh, vrhjue' ukt ahhl ahthr cu dhkuh tkueh/ tkt

zvu njn, an,dkv ,ue; v,earu, vbanv aku

ktkueu,' uzv ngurr tu,u k,aucv/ _

ukfi' njn, av,aucv ctv near zv' avut gnue

hu,r cbpa ntar vv,earu, ag"h ehuo vnmuu,' ha

cfujv kvxhr t, vpdnho abumru cbpa/ nfhuui

avpdo vut re cear vdkuh
04

/

uzvu tjs vygnho kntnr jz"k: cneuo acgkh

,aucv gunsho thi msheho dnurho hfukho kgnus/

scmshe habu cdhkuh vear kvec"v ag"h ehuo ,urv

unmuu,' tnbo ccgk ,aucv ctv khsh chyuh

v,earu,u kec"v nms vbanv' akngkv nvear

ag"h ,urv/

)d( v,earu, vgmnh, ak gmo vbanv vntujs,

go gmnu,u h,crl/ v,earu, zu thi cv fk nshsu,

uvdcku, uvht kngkv nkv,cyt c,bugv fkavh'

tphku c,bugv ak ,aucv/ v,earu, zu thbv bpgk,

g"h pguku, ugcus, vtso _ fh pguku, vtso'

dsuku, ffk a,vhhbv' ha cvi thzu nshsvQ v,earu,

zu ehhn, cfk hvush cycg nms gmo ban,u avht

"jke tkev nngk nna"' udo favht hurs, cdu; vht

"jcuev uscuev cl' hjhsv khjsl"/

nfhuui uv,earu, zu bgkh, nfk nshsu, avi tu

83( keu"a j"s huvf"p/

93( ufntnr jz"k "abh scrho esnu kguko' ,urv

uhartk' uthbh husg thzv nvo euso' favut tunr "mu t,

cbh hartk" "scr tk cbh hartk" - tunr tbh hartk esnu"

),sct"r ph"s/ urtv vbxni cahj, a"p ,uksu, ,ab"c

vgrv 02(/ u"eshnv" zu _ vht eshnv cngkv ucaura)rtv

do kvki xgh; z vgrv 85(/

tkt av,dku, ngk,i ak hartk- vht g"h v,urv

)keu"a jh"j gw 904(/ ukfi cjusa tkuk )agbhhbu gcus,

v,aucv' avht dhkuh gmo vbanv( mrhl kvhu, vuxpv

ckhnus v,urv' fsra, rz"k gk vpxue ")tbh ksush usush kh(

vrugv cauabho" - "aaubho cvkfu," )ahj, numth a"p

rtv ,ak"y x"h' ucf"n(/

04( uckaui vjxhsu,' ag"h v,aucv ndhg kcjhb, "cgk

vrmui"' akngkv nvrmui s,urv unmuu,' "avut fnu nkl

vnmuv scr g"h akhj' avakhj thbu hfuk kabu, nmhuuh vnkl

unrmubu' nat"f vnkl thbu nufrj cvrmui uchfuk,u kabu,"

)xv"n nkuey j"d )abxni cvgrv 12( gw yz vgrv 72' gk ph

xv"n tg,"r gw hj(/
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aehck( uvut neck t, vscr' unrtv pbho aujeu, vut avpbho aujeu, aku)ahabo do kpbh

anrtv( vut nrtv undkv tu,o kzuk,u/ uzvu sktjrh atunr avnkl neck t, fuko cxcr

pbho hpu, nuxh; avut nrtv pbho aujeu, kfuko' szv avut necko cxcr pbho hpu, vut

avrmui svgo)kvechk t, pbh vnkl( n,eck tmk vnkl cxcr pbho hpu,' uvvuxpv snrtv

pbho aujeu, vut sfan,gurr crmui kgau, ,aucv bnal ku vdhkuh spbho aujeu, skngkv'

"mhur" )vdckv udsr( fk avut' vrh fao athi vht

bpgk, njn, gcus, vw ak vtso' fl do th tpar

kvjkhav tu kpduo cv gk hsh vgsr vgcusv tu gk

hsh gchru,/ uvut vbtnr kdch huo fpur:"ghmunu ak

huo nfpr" _ anms v,dku, vear vgmnh ak gmo

vbanv go vec"v bupkho cnhkt fk vpdnho/

cxdbui tjr: g"h v,aucv n,dkh, vsrdt acv )ha

ahhfu, kpdo' tl kvhu,v kngkv nzv( n,cykvpdo/

tck dhkuh gmo vbanv aeaurv go vec"v vut srdt

acv nkf,jhkvthi ahhl pdo
14

/

ukfi' t; ag"h v,aucv n,dkv ,ue; vv,earu,

vgmnh, svbanv ctkeu,' go zt,' nfhui aear zv

ct c"mhur" uknyrv nxuhhn, _ nzv dupt rthw athi

zv nna gmnhu, vscr' tkt v,payu, akuQ fthku

btnr agmo vbpa bnal un,dkv kmurl gcus,

vtso/

tl gmo v,earu, vbanv ctkeu,' vut kngkv

nfk chyuh cthzv gbhi ahvhw/ usrdv zu thi gcus,

v,aucv hfukv kvnahl' fh to re atjrh vesn,

gcus, v,aucv n,dkv ngk, hartk gmno/

* * *

cxgh; skeni hcutr' scjusa tkuk n,dkv kt re

vear ak vec"v uhartk ag"h gcus, v,aucv

)"pbho hpu,"(' tkt do vear vgmnh nms gmo ban,

hartk )"pbho aujeu,"(/

v( unuxh; cvntnr unrtv pbho aujeu,

kfuko' svjhkue chi neck )cxcr pbho hpu,(

knrtv )pbho aujeu,( vut' skaui neck bupk gk

scr ahabu neuso )kpbh aehck( uvut neck t,

vscr'

vhhbu aneckscr avut ju. vhnbu )ukpbh fi kt

vhv ku t, vscr(' cnhkho tjru,:vhv scr adro

kdhkuh s"pbho hpu,"/

unrtv pbho aujeu, vut avpbho aujeu,

aku)ahabo do kpbh anrtv( vut nrtv undkv

tu,o kzuk,u/

u"nrtv"nangu _ avut re ndkv unrtvscr

ahabu fcr tmku)ukt aehck tu,u(/ vhhbu srdv

bgkh, hu,r ak ,gbud/

]ucbnak' vrh zv nurv gk cw xudh bj,-ruj u,gbud

aha kpbhu h,w: ,gbud tjs avut "neck" ubdro

fchfuk ngcus, v,j,ubhoQ u,gbud bgkv hu,r' ,gbud

ak vec"v cgmnu )akngkv ngcus, v,j,ubho( re

avut n,dkv k,j,ubho[/

uzvu sktjrh atunr avnkl neck t, fuko

cxcr pbho hpu, nuxh; avut nrtv pbho

aujeu, kfuko' szv avut necko cxcr pbho

hpu, vut avrmui svgo)kvechk t, pbh vnkl(

n,eck tmk vnkl cxcr pbho hpu,' uvvuxpv

snrtvpbho aujeu, vut sfan,gurr crmui

kgau, ,aucv bnal ku vdhkuh spbho aujeu,

skngkv' v,gbud )ajue( svnkl gmnu/

uzvu ,ufi vvuxpv c,hcu, "nrtv pbho aujeu,":

"neckcxcr pbho hpu," _ nurv gk bj, u,gbud

vn,eckho ngcus, vgoQ ucnhkt' vrh zv ,gbud

nsus unudck _ cv,to kdusk ugrl gcus,o fl vut

dusk v,gbud/ tnbo "nrtv)pbho aujeu,( _nurv

gk v,dku, v,gbud ak vnkl gmnu' akngkv

ngcus, vgoQ uvut vbert ckaui vjxhsu, ",gbud

gmnh vck,h nurfc"/

14( "ugh"z n,dkv avgbhbho vck,h rmuhho vo re

cjhmubhu,' tck cpbhnhu, )nms vv,earu, shartk

ueuc"v(' nkf,jhkv kt vhu scrho ck,h rmuhho"/ _ xv"n

nkuey ao gw hz/
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24( bxni cvgrv 02/34( crfu, y' c/

v,gbud )ajue( svnkl gmnu/ s,gbud zv vut kngkv nv,gbud )scjhb, pbho hpu,(

anv,gurru, v,aucv' ufncutr cne"t02' saura vajue )pbho aujeu,( vut cgmnu, v,gbud 

),gbud gmnh vck,h nurfc( akngkv n,gbud vct g"h scr ),gbud vnurfc(/

uha kunr' sgbhi pbho aujeu, cvbnak vut v,gbud skngkv achartk gmno12)akngkv

nv,gbud anehuo v,urv unmuu, shartk' ukngkv do nv,gbud angcus, v,aucv(

vxcr vnuad cemrv: cgbhi v,gbud habo cw

cjhbu, _ ,gbud vnurfc' u,gbud vgmnh )abert do

,gbud pauy(/

ftar tso kuns scr afk gnue' tu rutv scr hpv

ntus' uvut n,gbd gkhu' tzh v,gbud aku vut

"nurfc" _ scr anju. vhnbu dro ku ,gbud/ unnhkt

nuci' av,gbud vut cv,to kdusk grl vscr' affk

acscr ha hu,r ,ufi ugbhi' fl hdsk v,gbud )nvafkv

gnuev hu,r h,gbd hu,r ufuw(/

tnbo' kpgnho vtso bnmt cnmcak p,hj,

urjcu, vbpa _ vut cgmo n,gbd/ udo to vhv thzv

gbhi avcht tu,u knmc zv' rutho av,gbud thbu

nsus fkk kph grl tu,u gbhi/ uksudnv: fatso xhho

kcbu, ch,' ha ku ,gbud gmuo vrcv ngcr k,gbud

ahfuk kcut cxhc, huph vch, ufuw/ ufi faha ku thzv

anjv dsukv uvut nnahl kreus do ktjr avpxheu

kbdi/ fh vscr vjhmubh )vch,' vahr( vut kt xhc,

v,gbud' tkt av,gbud vpbhnh ak vtso fchfuk

bnal un,dkv cscr zv/

s,gbud zv vut kngkv nv,gbud )scjhb,

pbho hpu,( anv,gurru, v,aucv' ufncutr

cneuo tjr' saura vajue )pbho aujeu,( vut

cgmnu, v,gbud ),gbud gmnh vck,h nurfc(

akngkv n,gbud vct g"h scr ),gbud nurfc(/

tsnu"r vtnmgh nctr
24

' aajue eaur go

"gmnu, v,gbud"/ avrh' vscr angurr t, vtso

cajue )nhk,t scshju,t ufhu"c( thbu xhc, vajue

uv,gbud' kph athi cu auo ,ufi ugbhi tkt "vck

uayu,"' tkt kvhpl _ cdkk avtso bnmt cgmo

cnmc ak p,hj, vkc chu,r' kfi bnal "unjpa" t,

vajue/ uckaubu: "tbu rutho cvdsk, anj, vkc

uvbpa chu,r nfph vnsv ccaur, vyuc cscr abudg

kgmo beus, bpau nna a,anj vbpa chu,r nfph

vnsv tz hcut kfkk ajue ucshju,tavut pkha,

up,hj, vkc chu,r kgau, ajue dsuk' ufnu vajue

aguaho kpbh vnkl uarho cvdhg ku caurv yucv

ntus tu cg, anj, kcu chu,r nfph vnsv"/

uncht kzv sudnt nxhpur vdnrt
34

tusu, rc

crubt' axnl dtukv k,phkv "ukt pxhe juft npunt

fukt hunt"]=kt pxe ajue nphu fk vhuo[/ vhhbu

anms vgbhi ak xnhf, dtukv k,phkv vhv cnmc ak

p,hj, vbpa chu,r "avut xhc, vajue aarau

cgmnu, neur v,gbud akngkv nfk ,gbud nurfc

crmui uscr nv"/

gs fti vuxcr nvu srd, v,gbud s"nrtv pbho

aujeu,"/ fg, batr kvxchr: )t( nvu vgbhi s"pbho

aujeu,"),gbud vgmnh( cbnak/ )c( fph ashhe

c,jhk, vxgh; veuso' nfhui avdhkuh ctkuk gbhbu

b,hb, fj gk ukpbh vgcusv )ukt vdhkuh aktjr

02( rtv ctrufv ,u"j ,uksu, c' d-s/12( nvygnho gk vngkv scg", gk msheho vht a,aucv ctv nms

vbanv' akngkv n,urv )xv"n ,a"v gw 521/ ucf"n(/ ukfi' g"h v,aucv n,dkh, )tj"f( vngkv shartk gmno/ tkt

atgp"f' gbhi v,aucv vut re vesnv kdhkuh v,gbud achartk gmno _ fh vbanv gmnv vht kngkv do ngbhi v,aucv

)rtv ctrufv s"v aucv hartk sac, aucv vw,ak"z x"s )kghk ]xv"n nkuey j"s[ gw yz( cgbhi ghmunu ak huo nfpr/

ucf"n(/
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s,gbud zv vut cvgmnu,/ ug"h anrtvkvo pbho aujeu,' a,gbud zv n,dkv kvtso

)vn,gurr crmui k,aucv(' zv ngurr tmku )fnho vpbho kpbho22( v,gbud ctkeu, ugs

av,gbud ctkeu, vut gmo v,gbud aku' uzv bu,i ku vfj gus hu,r kv,dcr gk vnbhgu, 

ughfucho ukauc c,aucv akhnv/

vgcusv vahhl k,arh(' uto fi _ kthzv scr cgcus,

vhvush ct vb,hb, fj ak "nrtv pbho aujeu,"/

unctr:

uhakunr' sgbhi pbho aujeu, cvbnak vut

v,gbud skngkv achartk gmno )akngkv

nv,gbud anehuo v,urv unmuu, shartk'

ukngkv do nv,gbud angcus, v,aucv(

s,gbud zv vut cvgmnu,/

fph avuxcr cp,hjv kxgh; zv' habu v,gbud

ngmo nmhtu,o shartk )rtv cvgrv
44

(' scr vbgkv

hu,r ngcus,o c,urv unmuu, uhu,r t; ngcus,

v,aucv )ufph ahuxcr keni )nvvgrv cntnr( _

hu,r do ndhkuh vbanv fph avut n,cyt cgbhi

v,aucv(/ snpbh ahartk ntujsho caurao go

vec"v _ kfi v,gbud cvo thbu fnu ,gbud vct g"h

thzv scr' tkt ,gbud ak vgmo cgmnu/

unv dhkuh zv pugk ctso?

ug"h anrtvkvo pbho aujeu,' a,gbud zv

n,dkv kvtso )vn,gurr crmui k,aucv(' zv

ngurr tmku )fnho vpbho kpbho( v,gbud

ctkeu, ugs av,gbud ctkeu, vut gmo v,gbud

aku' uzv bu,i ku vfj gus hu,r kv,dcr gk

vnbhgu, ughfucho ukauc c,aucv akhnv/

btnr cpxue "fnho vpbho kpbho"' unpra tsnu"r

vzei c,bht
54

"fnu afsnu, umur, vpbho avtso

nrtv cnho fi brtv ku ao cnho tu,v murv gmnv'

ffv nna kc vtso vbtni ctvc,u ktha tjr vrh

vtvcv zu ngurr, tvcv ckc jchru tkhu do fi kvhu,

tuvcho btnbho zv kzv / / zvu ycg vbvud cns, fk

tso"/ fkunr' azvu scr ycgh uvfrjh aftar tjs

ndkv tvcv kabh' do vut n,gurr ctvcv tkhu/

ucpry ftar "nkl dsuk urc nrtv tvc,u vdsukv

uvgmunv" ktha pauy ufuw/

ugk ph zv: ftar vnkl nrtv undkv agmo

v,gbud aku vut chartk _ zv pugk do cvo' "fnho

vpbho" ,gbud ctkeu, cfkk' ugs ktupi av,gbud

ctkeu, kt hvhw fnu scr bux; gkhvo )anms vrda,

22( nakh fz' hy/ urtv ,bht pn"u/

44( kvxcr, vnuad: gk vpxue )h,ru hy' v( "uvhh,o kh

xdukv"' npra ra"h _ "tumr jchc ufnu uxduk, nkfho' fkh

her utcbho yucu, avnkfho dubzhotu,o fl t,o ,vhu kh

xdukv natr tunu,"/

uvvxcr czv: habo tumru, vnkl a,pehso vut' agk

hso baknho gbhbh vnkfu, _ g"h b,hb,o kmurfh vnshbv

ufhu"c' tu cfl aeucgho tu,o cf,r vnkl fsh kvuxh;

cvus uvsr, vnkl' azv gbhi gherh cvbvd, vnkfu, "nkl

chuphu ,jzhbv ghbhl"/ tl vtumru, vbatrho dbuzho' fnuxho

uj,unho nghi fk rutv _ vut kph atumru, tkvbudgho

)ucgrl(knkl gmnu' cgmo ehuno unmhtu,o fph avo

kgmno/

vtumru, vdbuzho ak vnkl' vhbo )kt fsh kana gbhi ak

nkufv' tkt( eaurho go vnkl gmnu/ gmo nmhtu,u fnkl

eaurv go zv aha ku tumru, dbuzho ak tcbho yucu,

unrdkhu, avut na,gag cvo uha ku vbtv nvo/ zv nuxh;

crunnu, vtnh,h, aku )v,batu, gmnh,(/

uzvu nv ahartk vo "kh xdukv"_ "tumr jchc": gmo

vnmhtu, ak vhvush vht kngkv tphku nzv agk hsu n,dkh,

nkfu,u h,w cguko )g"h gcus,u c,un"m(' ,fkh,o vht _

gmo nmhtu,oQ hvusho vo scr tjs fchfuk go gmnu,u

unvu,u h,w' uvec"v "na,gag" go hvusho fnu ankl ha ku

,gbud ntumru,hu vdbuzho uhu,r nzv/ ]keu"a jf"s gw 261

uthkl[

54( pn"u' urtv chtur f"e ts"a c"ahgurho cxpr

v,bht"/
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64( kvghr acntnr ckeuyh-,urv bzfr )tu,u gbhi cxdbui

tjr em,(' avear vgmnh ak hartk kec"v vut kph

ahartk vo cbho kneuo' "fh crt frgt stcuv vut' abfkk

crmubu ak tchu ckh auo ygo usg,"' skvhu,u jke

nnmhtu, vtc' kfi ha chbhvo tvcv gmnh, athbv na,bh,

)"fh bgr hartk utuvcvu"(' ukfi nufi vci knxur bpau kngi

tchu' nms vear vgmnh chbhvo/

vyuc-ygo ctkeu, "neck" vtso ,gbud' csudn,

",gbud vnurfc"( _ tkt agmnu, v,gbud akvo hvhw

ctkueu, )fscr vnuycg un,hhjx kbpa gmnv' tar

fk jpmv urmubv rectkeu,(/

ufan,dkv cjhbv zu' vrh zv bu,i ku gus hu,r fj

kv,dcr gk vnbhgu, uvghfucho:

to v,gbud ctkeu, vut re nms vyuc-ygo

anrdha czv' vrh zv nsus unudck cv,to ktupi

vad,u uvrda,u/ ukfi' h,fi aftar nms pjh,u,u

thi nthr cnuju ukcu vtur vtkeh' bjka tmku ,ue;

vrmui kv,gbd nzv/ tnbo ftar v,gbud ctkeu, vut

gmo v,gbud )uvnmhtu,( aku
64

uthi vut jp. c,gbud

tjr _ cnv bjacu fk vnbhgu, uvghfucho fsh

kv,erc ukv,sce c,gbud zv' uvut guav fk

achfuk,u kauc c,aucv akhnv ukda, tk vnkl/

cvgrv 12 ct kctr t, kaubu cpbho vntnr

av,gbud chartk vut "kngkv nv,gbud anehuo

v,urv unmuu, shartk' ukngkv do nv,gbud

acgcus, v,aucv"/ u,ufi vgbhi' ahabi cfkku,

akua srdu, )fph avuxcr cvesnv kxgh; zv(:

vear ak hvush go vec"v ag"h ,un"mQ kngkv nzv

_ vear go vec"v nms vbanv vn,dkv cgcus,

v,aucvQ kngkv nzv _ vear ak gmo vbanv go

vec"v' akngkv do ngcus, v,aucv/ uckaubu

)bg,e ckh vn"n(:

nvygnho gk vngkv scgkh-,aucv gk

msheho vht a,aucv ctv nms vbanv'

akngkv n,urv / / ukfi' g"H v,aucv n,dkh,

)tj"f( vngkv shartk gmno/ tkt' atgp"f'

gbhi v,aucv vut re vesnv kdhkuh v,gbud

achartk gmno _ fh vbanv gmnv vht kngkv

do ngbhi v,aucv )rtv ctrufv / / cgbhi ghmunu

ak huo nfpr/ ucfnv neunu,(/

ucsudn, zv ctkuk vo cw vgbhbho s"pbho hpu," _

avut vb,hb, fj kgbhi v,aucv do knh avut acuh

chs hmru' gk srl v,bugv s,aucv akngkv n,urvQ

u"pbho aujeu,"_ dhkuh v,gbud achartk gmno

)kngkv do ngbhi v,aucv(' vngurr tmk vtso

agmo v,gbud aku hvhw ctkeu,' nv abu,i ku fj

hu,r kv,dcr gk fk vnbhgu, ughfucho/

]tkt achuvf"p )fnuzfr kghk( fk nsrhdu, tkv

gbhhbo fpr,vguubu,' uctkuk _ b,hb, fj kgcusv

s,aucv[/

ugk ph fk vb"k ncutr thl ado nv anuxh; cnak

avnkl ndkv "pbho hpu, upbho aujeu,"thbu dhkuh

aktjr vgcusv )csudn, vdhkuh s,arh' "usush kh"('

tkt b,hb, fj gk vgcusv stkuk dupt/

^

,ufi vxgh;: "neck cxcr pbho hpu," vut vbj,

avnkl neckngcus, vgo ),gbud vnurfc(' u"nrtv

pbho aujeu," _ vut v,gbud svnkl gmnu' avut re

nrtv undkv tu,u kgo )gmnu, v,gbud(/ uzv eaur

kgbhi vajue' kph aaura vajue vut cgmnu,

v,gbud/ 

ucbnak vut v,gbud ak vec"v chartk gmno'

akngkv nv,gbud ag"h ehuo v,un"m ukngkv do

ngcus, v,aucv/ uzv pugk gk hartk fnho vpbho

kpbho' ado gmo v,gbud akvo hvhw ctkeu,' uzv

bu,i kvo fj hu,r kv,dcr gk fk vnbhgu, uvgfucho

ukauc c,aucv )udo zv vut jke nvb,hb, fj

kgcusv stkuk ukt dhkuh aktjr vgcusv(/

cvgrv hctr av,aucv vut njn, ear vbanv

kec"v akngkv n,un"mQ tl habu srdv bgkh, hu,r

uvut dhkuh gmo vbanv gmnv )ugcus, v,aucv vht

re vfbv kzv(' uvut sudn, vjhkue chi v,aucv

shuv"f kdhkuh s"ghmunu ak huo"/

buatho ab,ctru cxgh;: ,gbud nurfc' ,gbud

gmnh/ aura gbhi vajue/ ghmunu ak huo/ dw srdu,

cear ak hartk uvec"v:,un"m' ,aucv' gmo

vbanv/
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u(umrhl kvchi' snvb"k nuci avdhkuh actkuk vut kt re b,hb, fj kgcusv ]sfavnkl

casv habu vrau, uvhfuk,kfk tjs kvechk t, pbhu[ tkt do ngurr t, vtso

]sg"h avnkl neck t, fuko cxcr pbho hpu, ucpry g"h anrtv pbho aujeu, kfuko' zv 

ngurr tu,o kauc c,aucv akhnv[' utgp"f vgcusv ctkuk vht tbhksush' gcus, vtso/

uha kvuxh;' sgbhi zv avdhkuh stkuk vut kt re b,hb, fj tkt do ngurr32' nuci do

nfkku, vgbhi snkl casv42' sfavnkl casv vrh bux; atz ha kfk tjs vrau,

32( kvghr do nvkaui ctuv", acvgrv 81 "kgurrvc,aucv"/42( ukvghr snvpryho anuxh; )aneck cxcr

pbho hpu, unrtv pbho aujeu,( nuci re avdhkuh nkngkv actkuk pugk avrmui kvechk pbh vnkl hvhw c,ue; hu,rQ

unvgbhi snkl casv nuci avdhkuh nkngkv pugk do v,gurru, vrmui nkf,jhkv' fskeni cpbho/

p,hjv

cxghpho veusnho )s-v(' chtr avgbhi ak "pbho

hpu, upbho aujeu," ctkuk thbu dhkuh ak "usush kh"

vct ktjr vgcusv' tkt pryho cb,hb, fj kgcusv

stkuk/ tl kph zv n,gurr, ,nhvv kthsl dhxt:

nfhui actkuk nthrho ftku dhkuhho bpktho

vbu,bho ktso xhug gmuo cgcus, v,aucv _ thl

h,fi kunr atz vut gcusv ak "tbh ksush"'

cv,gurru, vtso ngmnu' tsrcv' zv n,tho hu,r

kxsr ak "sush kh" vct c,jhkv ungurr t, vtso?!

vi tn, atupi vdhkuhak vnkl casv )fph

ab,ctr kghk( thbu sunv kdhkuhu cvhfk nkfu,u go

kcuah uf,r vnkfu, _ ukfi' th tpar kunr avdhkuh

"nfrhj"fchfuk unual t, vtso ktkeu, )fnu avhw

cn,i-,urv' adhkuh vtvcv vgkhubv khartk bjac

a"fpv gkhvo vr"' ufthku kt vhh,v kvo crhrv tkt

keck t, v,urv(Q

_ tnbo' gmo vtparu, kfk tjs kda, knkl'

vht scr angurrt, rmui vtso/ st; acrtu,u t,

vnkl cnmc fzv kt ,hpuk gkhu thnv upjs' udo kt

h,gurr ctvcv nrthh, ,ptr, vnkfu, _ tck fk nh

anuj ku cesesu aa uanj fabh,b, ku vvzsnbu,

kda, knkl vnecku cpbho hpu, uaujeu,/ unsug

tunrho acfk zt, bjac rmui zv "tbh ksush"? ugbhi

zv hctr cxgh; skeni/

u( umrhl kvchi' snvb"k nuci avdhkuh actkuk

vut kt re b,hb, fj kgcusv ]sfavnkl casv

habu vrau, uvhfuk,kfk tjs kvechk t, pbhu[

tkt do ngurr t, vtso ]sg"h avnkl neck

t, fuko cxcr pbho hpu, ucpry g"h anrtv

pbho aujeu, kfuko' zv ngurr tu,o kauc

c,aucv akhnv[' ut; gk ph fi vgcusv ctkuk

vht tbhksush' gcus, vtso/

fkunr' thi zv re b,hb, fj drhst nms zv avnkl

casv' atz "rathi uhfukhi" kvechk pbhu' tkt do _

dhkuhho spbho hpu, uaujeu, vngurrho t, vtso

c,aucv' uthl zv n,tho go vncutr actkuk vut

gcus, vtso cfj gmnu/

uvbv' to vatkv vhh,v re nms vpryho ak

"pbho hpu, uaujeu," ab,ctru kghk' vhv tpar

k,r. avrmui c,jhkv ct nvtso' ukfi bjac

fgcusv ak "tbhksush"' tkt afsh kxhhg ukjze t,

vrmui ct tj"f vdhkuh ak pbho hpu, uaujeu,/

tnbo )nkcs vsuje cchtur vb"k' kunr ado

ctupi zv bjac fgcus, vtso ngmnu' vrh(' fph

anuxh; kvki' vatkv vht kt re nms vgbhi s"pbho

hpu, upbho aujeu,"' tkt do nms fkku, vgbhi

s"nkl casv":

uha kvuxh;' sgbhi zv avdhkuh stkuk vut kt

re b,hb, fj tkt do ngurr' nuci do nfkku,

vgbhi snkl casv' sfavnkl casv vrh bux;

atz ha kfk tjs vrau, uvhfuk, kvechk t,
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uvhfuk, kvechk t, pbh vnkl' vbv vhshgv ak vgo avnkl vut casv' ctu,u vneuo avo 

bnmtho' ngurr tmko t, vrmui kvechk t, pbh vnkl52/

uha kunr vchtur czv' avrmui ak vgo kvechk t, pbh vnkl vut nms gmo nmhtu,o/ sfhui

avnkl vut vkc ak fk vgo62' kfi v,earu,o kvnkl vut cgmo nmhtu,o72' tkt

52( ucpry g"h vv,cubbu, afuub, vnkl chrhs,u kasv vht cfsh ado tbah vasv hufku kvechk t, pbhu _ ucachk

zv vut nuu,r gk dhkuh f,r nkfu,u ukcuah nkfu,u _ agh"z h,gurr gus hu,r )fnho vpbho kpbho( vrmui kvechk t,

pbh vnkl/62( rtv rnc"o vkw nkfho p"d v"u/72( rtv keu"a j"s gw 0501/ j"j gw 52/ ucf"n/

82( keu", rtv kc' c/92( ,vkho ehj' fz/03( rtv xpr vgrfho _ jc"s frl cw gw ,bj uthkl/ ua"b/

pbh vnkl' vbv vhshgv ak vgo avnkl vut

casv' ctu,u vneuo avo bnmtho' ngurr tmko

t, vrmui kvechk t, pbh vnkl/

chtur vgbhi: b,ctr kghk aftar vnkl casv

)uthbu kcua ccdsh uf,r nkfu,(' nfhui athi vut

n,dkv go fk v"dhkuhho" aku _ thi vut nyhk thnv

upjs )hrtv(' ufi thbu ngurr ,auev kvechk pbhu

)tvcv(/ ucbnak' nfhui avdhkuh ctkuk vut ccjhb,

asv' thi zv pugk gk vtso tvcv )veaurv go

cjhb, "vdsuk" ak vec"v( tu hrtv )veaurv go

dhkuh cjhb, "vburt" ak vec"v(/

tnbo fti kt nsucr gk rda ak tvcv tu hrtvQ

fh to _ agmo hmht, vnkl ngurr t, vrmui ak

vtso' njn, avut husg avnkl fti utpar keck

pbhu/ st; armui zv thbu csunv cthfu,u ktvcv

fraph ta vctv nrthh, ,ptr, vnkl )ukfi mrhl

gcusv fsh kvcht rmui zv kpugk(' tl crur agmo

vhshgv gk tparu, zt, )t; kpbh avtso rtv t,

vnkl cpbho hpu, uaujeu,( _vht dhkuh vngurr t,

vtso/

)uncutr fk vb"k ckaubu cvgrv 42: "ukvghr'

snvpryho anuxh; )aneck cxcr pbho hpu, unrtv

pbho aujeu,( nuci re avdhkuh nkngkv actkuk

pugk avrmui kvechk pbh vnkl hvhw c,ue; hu,rQ

unvgbhi snkl casv nuci avdhkuh nkngkv pugk do

v,gurru, vrmui nkf,jhkv/ fskeni cpbho"(/

utsrcv' cpry nxuhho suuet vhmhtv kasv ckh

kcuah vnkfu, ngurr, hu,rt, rmui vtso' fph

anctr cvgrv 52:

ucpry g"h vv,cubbu, afuub, vnkl chrhs,u

kasv vht cfsh ado tbah vasv hufku kvechk

t, pbhu _ ucachk zv vut nuu,r gk dhkuh f,r

nkfu,u ukcuau nkfu,u _ agh"z h,gurr gus hu,r

)fnho vpbho kpbho( vrmui kvechk t, pbh vnkl/

avrh gcur vnkl vut mnmuo uhrhsv gmunv' kcut

ukv,dku, ckh kcuah vnkfu,' ucfk zt, nuu,r gk fk

zv fsh kvhu, cehruc kgo _ avv,cubbu, czv

ngurr, gus hu,r t, vtso crmui kda, tk vnkl/

]do fti rutho athi zv tu,u xud ak pgukv

uv,gurru, thku vhv kcua ckcuah vnkfu,' avrh

vtso n,gurr nzv suuet "g"Hvv,cubbu," )uthku

favnkl cvhfk nkfu,u bupk ,hf; gk vtso thnv

upjs(/ tl go zt,' ftnur' zv kfturv hu,r ntar

x,o "b,hb, fj"' tkt do scr vngurr upugk gk

vrmui[/

uha kunr vchtur czv' avrmui ak vgo

kvechk t, pbh vnkl vut nms gmo nmhtu,o/

vjhkue chi vhjx achi rc u,knhs uvhjx achi

nkl kgo vut: ,knhs njuhhc cfcus rcu' utxur ku

kgau, gbhbho ak vhpl vfcus/ tnbo' nfhui avear

chbhvo nmynmo kgbhi ak vapg, vafk uvkhnus'

kfi do gbhi vfcus uakhk, vpfu vut re cnv aeaur

kgbhbho tkv )ak ,urv( aneck nrcu' ukfi txur

k,knhs kvuru, "vkfv cpbh rcu"' fh zv cx,hrv

k,bugv ak vchyuk krc cgbhi vkhnus/ cnhkho

tjru,: nmhtu,v,knhs thbv cx,hrv knmhtu,

vrcQ ure csrd, vafk uvnuj mrhl v,knhs kvhu,

cyk krc fsh keck nnbu/
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an"n' ftar vnkl uvgo vo crhjue neuo' tpar avv,earu, akvo kvnkl' u)cnhkt do(

vrmui akvo kvechk t, pbhu hvhw cvgko' ug"h avnkl vut casv' ctu,u vneuo avo 

bnmtho' vrmui vut cdhkuh/

tnbo' vhjx chi nkl kgo _ vut cfk nmhtu,o/

kt re avo neckho nnbu gbhbho veaurho knkufv'

tkt fk jhu,octv nnbu/ )ukfi vnurs cnkl hartk

do cscr ek hfuk kvhgba cgbhi svhpl vjhho
74

' fh

vguba vut kph grl vpdo
84

' uvnkufvbudg, cfk

nmhtu,u gs kgmo jhu,u
94

(/

sfhui avnkl vut vkc ak fk vgo' kfi

v,earu,o kvnkl vut cgmo nmhtu,o'

_ ugbhi zv vuct kvkfvcrnc"o "akcu ]ak vnkl[

vut kc fk evk hartk"
05

:

vnuj eaur kfk vthcrho _cgher cfl avut

nbvhdo' tck vut gmnu nruno unbuat nvo/ tck

vear ak vkc kfk vthcrho _vut avso vndhg

nvkc vut gmnu bnmtcfk vthcrho unjhvtu,o/

fkunr
15

: knuj ha ear )1( k,pehs vpryh ak fk

tcr' )2( do zv ctupi avut nruno nnbu ure nurv

ku fchfuk thl kbvud' )3( cv,jkeu, kfk tcr kph

gbhbu' unnhkt nurv athi zv gmo vjhu, )avrh gmo

vjhu, auv cfk vthcrho(/ uthku vkc )1( bu,i ku t,

gmo nmhtu,u ujhu,u' )2( zv dupt ctupi ak ehruc'

avso gmnu bnmt ctcr' )3( vso bnmt cfk

vthcrho cauv' azv nurv gk gmo vjhu,' ukt gk

pryh vgbhbho ak fk tcr cpbh gmnu
25

/

ufi vut cnkl ugo _ akt re vbvd, vgo' tkt do

gmo nmhtu,o ujhu,o ctv nvnkl ueaurv tkhu/

åukfi: ftar nsucr gk vdhkuhho ak vnkl )kcuah

vnkfu, ufuw(' ahhl kunr avut ngurr tmk vtso

,auev krtu,u )Nms huer uhuphvdhkuhho(' ufi _

thnv upjs ndsuk, vnkl/ fh cgbhi zv v,auev )ufi

vhrtv(' ctv njn, )uvht cgrl( vdhkuhvnxuhho
35

/

tl gmo vrmui keck pbh vnkl' nms gmo vear

ak vnkl uvgo )uvceau, uvvapgu, vpryhu,

ctu, ktjrh zv uf,umtv nzv( _ vrh scr zv nuycg

unuara tmk fk tjs nvgo cgmo nvu,u/ tkt

ahfuk kvhu, scr tu nmc vngkho unx,hr gk zv'

uftar nxhrho t, vnubg ungfc ufuko "rathi

uhfukhi" kda, t, vnkl _ tzh n,dkv vrmui vtnh,h

ak vgo )nms gmno( keck pbh vnkl/ uckaubu:

tkt anfk-neuo' ftar vnkl uvgo vo

crhjue neuo' tpar avv,earu, akvo kvnkl'

74( rnc"o vkw nkfho p"d' v"j/

84( ,bht pf"s/

94( ufi vhv tmk nav rchbu' agk hsu ehcku cbh hartk

kt re vadu, bgku, ufsunv' tkt do t, fk gbhbhvo' gs

kgbhbho pauyho chu,r )ukfi ftar tnr nav rchbu nthi kh

car akt hfuk kmnmo gmnu cvapg, vcar tnr ku vec"v

txpv kh acgho tha nzebh hartk duw utmk,h ni vruj tar

gkhl uan,h gkhvo duw' svvapgv mrhfv kvhu, nruju ak

nav suet' kvhu, vut vnaphg csuru(/ ufi vut do

ct,payu,t snav acfk sur' cbahtho rtah cbh hartk _

afk tbah suro mrhfho keck t, fk jhu,o gk hsh

vbahtho/

05( "cpayu, thi fuub, vrnc"o ksnu, vnkl kkc fk

evk hartk' fh to "akcu vut kc fk evk hartk"- akfi

"gk vxr, kcu )snkl( vephsv ,urv" )rnc"o ao(/ tck

nzv a"vephsv ,urv" cgher cbudg kkcu ak nkl )nauo

"akcu vut kc fk evk hartk"(' nuci' agher ahhfu, vnkl

kfk evk hartk vut cgbhi vkc/ urtv do cjhh rha pra,

cakj/ tcrcbtk aupyho cpra, vnkl shcur vn,jhk

vvesnv vtj, )cao vpkxupho(/ _ ucxpr hmhrv )p"u

n"v(: kc cbpa fnkl cnkjnv/ urtv g"s veckv - ,ur,

kuh"m gw rh"/ ]_ kaubu ckeu"a jh"y gw 561 vgrv 6[/

15( rtv cfk zv nahj, ct' cakj ,an"j/ uctrufv

ahj, cw bhxi ,an"j' unctr ao snpbh zv do nmhtu, ujhh

vnkleaurho cgo )ucsudn, vso vjuzr nfk vthcrho

kkc(' ukfi ha murl cvfrz, vgo "hjh vnkl"' fsh kvuxh;

jhho cnkl/

25( vvcsk chi xgh; 1 u-3: xgh; 1 guxe cgmo nmhtu,

vtcr)ukt re ,pehsu(/ xgh; 3 _ cjhu, vbnaf, ku' avht

kt re vjhu, vpryh, ktcr' tkt gmo vjhu, acfk

vthcrho cauv/

35( ukfi' ftar vut re nms vdhkuhho' do to vo ctho

nnkl tjrvscr ngurr ,auev krtu, huphu/
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ugs"z vut cvbnak' avv,gurru, k,aucv vctv g"h dhkuh hdnv"r actkuk vut ag"h

vdhkuh shdnv"r n,dkv vrmui vpbhnh shartk ]ufnuci do nvncutr cvnal vntnr82

)ktjrh vnak snkl casv(' sao t-k vut rtah, fk vh"d nsu, uneuri ufkku,i/ ugbhi ao

t-k vut tur t"x c"v nna' fnu af,uc92t-k vuhw uhtrkbu' stur vut fnu vgmo ]ufncutr

cf"n03vjhkue chi tur kapg' sapg vut avnaphg nmnmo gmnu kph"g vneck' utur vut

13( ckeu", ao avhu"s nurv gk v,ns, vpgukv/ vhhbu' avgbhi s"ar t-k" vut ,nhsh/ uao cv"ehmur" )kc' s(

u)cnhkt do( vrmui akvo kvechk t, pbhu hvhw

cvgko' ug"h avnkl vut casv' ctu,u vneuo

avo bnmtho' vrmui vut cdhkuh/

ufi vut cbnak:

zv akhvush ha nms ban,u ear gmnh upbhnh go

vec"v akngkv nvear ag"h ,urv unmuu,' ugs

anms zv "gmo v,gbud"aku vut ctkeu, _ thi

vfuubv re acnsrhdvbgkh, hu,r n,dkv ear zv/

fkunr: habv nsrhdv ak nmhtu, dupu ubpau vcvnh,'

kngkv nzv _vfuju, vdkuhho cban,u' ukngkv

nfuko _ gmo ban,u/ uftar vht n,dkv' vdo anms

vsrdu, v,j,ubu, uvjhmubhu, hfuk kvhu, gbhi ak

rhjue ufhu"c' vrh nms srdt zu bpgk ear ck hb,e

go vec"vQ

tkt _ atkeu, vut gmo vnvu, ak hvush )ak

fk fju, bpau udupu(/ ukfi' favut n,gurr crmui

ktkeu,' thi zv angurrho tmku scr bux; gkhu' tkt

aczv n,dkv gmo nmhtu,u urmubu vtnh,h/

uto fi: v,gurru, ktkeu, actv c"mhur" nxuhho

)fdui rda ak tvcv tu hrtv(' hfukv kcut nms

adhkuhnxuhho )vhfk vnkl ukcuahu( gurr u"nal"

t, vtsoQ ugcus,u tj"f vht ,umtv nzv )ukfi

nhhjxho zt, kpguk, vdhkuh nkngkv
45

(/ tl ftar

nsucr gk gmo vrmui keck pbh vnkl )favut casv

ckcuaho pauyho' uthi czv gbhi ak vapgv udhkuh

pryh nxuhho( _ zvu cgmo rmubu ak vhvush' ure

mrhl ahxhru nnbu vvgknu, uvx,rho anms vhmr

ufuw' utz vut bhda knkl cv,gurru, ,aucv/

uhcutr kvki' aczv nuci vnal vgbhbho cntnr

ckeu", _ aktjrh vnak snkl casv nctr gbhi

vtr, cjhb, "t-k" cfk hvush' aczv nxchr avdhkuh

snkl casv thbu ngurr upugk vrmui' tkt re ndkv

vrmui vpbhnh ak vhvush/

ugk srl zv vut cvbnak' avv,gurru,

k,aucv vctv g"h dhkuh h"d nsu, vrjnho

actkuk vut' ag"h vdhkuh sh"d nsu, vrjnho

n,dkv vrmui vpbhnh shartk

uchtur zv nuci nvnal vgbhbho cntnr ckeuyh-

,urv:  

]ufnuci do nvncutr cvnal vntnr )ktjrh

vnak snkl casv(' sao t-k vut rtah, fk

vh"d nsu, uneuri ufkku,i/ ugbhi ao t-k vut tur

thi-xu; crul-vut nna' fnu af,uc t-k vuhw uhtr

kbu'

vhhbu acao "t-k" nusda avut cjhb, "tur"'

uncutr cjxhsu,' sgbhi vtur ct kvsdha )kt re azu

vtrv ntur thi xu;(' fh to do tupi vvnafv:

stur vut fnu vgmo ]ufncutr cfnv neunu,

vjhkue chi tur kapg' sapg vut avnaphg

nmnmo gmnu kph grl vneck' utur vut nghi

vntur[/

45( ctnur cpbho nucvr nsug knru, a"gmo nmhtu,o"

ak hartk vut vrmui ktkeu,' ha do tupi a"sush kh"

ngurr"utbh ku"/ fh cv,gurru, fju, vdkuhho' h,fi uvscr

ct nmsvdhkuh nkngkv' ufvsudnv ancht euso' avut fnu

cn,i-,urv a"fpv gkhvo vr _ tvcv rcv _ fdhdh,"/ tl

v,gurru, gmo vrmui ak hvush _ fdui cnxhru, bpa do

cnmc aha vgkogk tkeu, )fph avhw czni purho( _ zvu

dhkuh rmubu vgmnhnknyv kngkv/ tkt ado kzv bmrl uhabu

)re( xhug ub,hb, fj nkngkv/
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nghi vntur[/ ucfk tjs nhartk nthr dhkuh zv' uh,hrv nzu avdhkuh sao t-k acf"t nhartk

vut var uvnuak acercu' shartk vut tu,hu,13hu"s ar t-k/ uzvu avchyuk ktkeu, acfk

tjs nhartk vut chyuk akngkv nygo usg,' fh chartk vut dhkuh tur t"x c"v gmnu nna

shartk vut "har t-k"/

habu tupi avtur vtkueh nmynmo kph grl

vneck' ucfkku, bert cao "apg"/ uvsudnv kzv

fnu rc vnaphg afk k,knhsu' aafk vrc vut cthi

grul kafk v,knhs' ukfi njpa tupbho fhms kmnmo

t, vafk ukvxchru cvxcrho pauyho vnucbho do

k,knhs/ ukfi' vapg abnal nvrc kv,knhs vut

nsus unudck' uthbu "fnu vgmo"' svhhbu: vvafkv

akhns tu,u ncyt, re pry tjs chjx kfkku, afk

vrc )udo zv ctupi vnu,to kgrl v,knhs(' ucyj

athbv ncyt, scrho tjrho cthahu, vrc/ cnkho

tjru,:apg thbu nv avrc hfuk k,,' tkt nv

av,knhs nxudk keck/

uhabu tupi avtur vtkueh bnal fph avut' uzv

bert cao "tur"/ uvnak kzv vut ntur vana'

vbnal ckh auo "v,gxeu,"umnmuo ak vana

tkt csrl nnhkt vana nthrv )t; afnuci ctkeu,

vut kt cycg ucvfrj tkt crmui' tl tupi vvnafv

vut kt csrl mnmuo tkt avtur bnal fph avut(/

ukfi vtur vut "nghi vntur"' fkunr _ ctupi fkkh

n,cytu, un,dku, cu ,fubu, vntur fnu avut

)ucxdbui vtnur: tur ncyt nv ha cntur(/ ucbnak

_ v,dku, "tur thi xu; crul vut gmnu nna"/

]sudnv pauyv kzv _ vjhkue chi vapgv ujhbul

g"h vsrfv' uvapgv g"h b,hb, sudnt jhv: habu tct

arumv kjbl t, hksu k,phkv' uvut kuej tu,u kch,-

vfbx,' uao nadhj gk fk ngahu' sutd akt hprhg'

unxchr ku fk vzni fhms mrhl kv,pkk/ ctupi zv

vtct n,gxe unmnmo t, gmnu kph grl vcb,

vhks' ukfk vhu,r zv hfuk kvaphg cv,to kvcbv

nmunmn, zu/ tl habu tct apauy bu,i khksu sudnt

jhv czv avut fk fuku aeug c,phkv cscheu,' uthbu

n,gxe kvghr khks/ ut; avscr kngkv nvad, vci

fg,' tl tupi vvapgv vut "fnu vgmo"' vhhbu avci

rtv nvh ,phkv tnh,h, fph avht tmk vtct'

unnhkt "vthr" tmku aha nuad ak ,phkv avut

scr nhujs ubpkt[/

uvjhkue chi abh vtupbho ctu,hu, ak gcusv:

nms vtr, vtur vtkeh vnudck' do gcus, vw vht

ctupi nsus unudck' an,jac go vdcku, vguko'

ucfkku, gcusv gk ph ygo usg, )vjk nvv,cubbu,

a"erc, tkeho kh yuc" ufuw' ufi vgcusv gmnv

cnshsv ujacui(/

uthku nms vtur vtkeh avut thi xu;' do vgcusv

vht kngkv nygo usg, uckh v,jacu, cgbhbh

vguko' ucnhkt gcusv ckh vdcku,

ukeni hxchr acjhbv zu bnmt, cfk tjs nhartk'

unvh pguk,v/

ucfk tjs nhartk nthr dhkuh zv' uh,hrv nzu

avdhkuh sao t-k acfk tjs nhartk vut var

uvnuak acercu' shartk vut tu,hu, hu"s ar

t-k/

"hartk" vut gk ao "fh arh, go tkueho"'

uvphrua vpauy cpxue vut a"tkeho" vo nktfho

uhvush vut kngkv nvo )fnu hgec abhmj t,

vnktl' svhhbu: ar gkt-k(/ tl vphrua vpbhnh

cpxue vut' acjhb, t-k vut var uvnuak cercu

ak hvush/ vhhbu cjhbv zu ctkeu, avht thi xu; nna

uckh mnmunho' vht vnuak, cercu ak hvush

)uckaubu cxgh; veuso: gmo nmhtu,u(/

unpry cvgrv 13:

ckeuyh-,urv ao avhu"s nurv gk v,ns,

vpgukv/ vhhbu avgbhi s"ar t-k" vut ,nhsh"/

vhu"s c,hc, hartk ctv kvuxh; avgbhi s"ar-

tk" vut ,nhs _ fh hu"s c,jhk, v,hcv nurv gk

pgukv ,nhsh,' fnu af,uc "FFV HGaV thuc fk
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akngkv nva,kaku,/ ug"h vdhkuh sh"d nsu, vrjnho )actkuk( artah,i uneuri ufkku,i

vut t-k' n,gurr un,dkv cjhb, t-k acfk tjs nhartk[/ uzvu avgcusv stkuk vht tbh

ksush' t; avv,gurru, vht g"h vdhkuh nkngkv' fh vdhkuh ankngkv vut re xhcv agk hsu 

n,dkv vrmui vpbhnh svtso/

55( tbh ksush ,an"c/ gus gbhbho cphrua "har tk" _ rtv xpr vkheuyho st"j m"m grl hartk c,jhk,u cvbxni

cauv"d/

vhnho"' uphra ra"h )a"hgav" thi phruau kaui

g,hs' tkt( "fnu fi vhw guav ,nhs"/

uao cv"ehmur" )kc' s( shartk vut "har

t_k"/

uvfuubv c"har-tk" cbudg kgbhhbbu nuci nvncutr

ao cntnr' aao t-k vut vtrv ccjhb, "pbho

cpbho' svhhbu ahthr dhkuh pbhnhu, rmubu h,w kneur

banu, hartk gk hsh ahvhw gher pbhnhu, rmubu tkhu

h,crl kscev cu / / fl fchfuk vtr, pbho vnthr

kfkku, hartk vut ncjhb, t-k"/ svhhbu' har )t-k(

vut vtrv chartk "ctupi har"
55

' ccjhb, pbho

upbhnhu,' ukt ccjhb, tjurhho ujhmubhu,/

uzvu avchyuk ktkeu, acfk tjs nhartk

vut chyuk akngkv nygo usg,' fh chartk vut

dhkuh tur thi-xu; crul-vut gmnu nna akngkv

nva,kaku,/

nfhui acjhbv zu' fph ab,ctr kghk' ",ucg,"

v,nxru, ktkeu, ckh nshsv uvdckv _ kfi njn,

vtr,v cfk tha hartk' ugs avht vnuak, cercu

unvu,u vpbhnh,' ha ku chyuk ktkeu, kngkv nygo

usg,/ ufvkaui ckeuyh-,urv: "svhhbu aha cfk bpa

nhartk bhmu. tkeu, nna vnjhv bpau vtkeh,

unual cycgu kngkv ktur ctur vjhho knxur bpau

tkhu h,w' uvut kngkv ni vjfnv usg, acbpau' fh

gk hsh vjfnv uvsg, kt vhv nahd cjhbv zu kcyk

ukvpehr t, gmnu nfk ufk cachku h,w"/

tkt akpgnho cjhbv zu hfukv kvhu, cvgko _

ufncutr c,bht atmk vtso vjuyt cjhbv zu

"ccjhb, ahbv / / uthbv pugk, pguk,v"' un,dkv re

cbxhui ak nxhru, bpa gk ehsua vw _ "tzh vht

bhgurv nab,v upugk, pguk,v cfj vw vnkuca cv

// kgnus cbxhui ctnub, vw ckh auo ygo usg,

uafk nuad ku / / ukcjur ku vw kjkeu ukdurku knxur

ku bpau gk esua, anu" )ut; av,gurru, zu vht

njn, vbxhui abudg gs pbhnhu, vbpa _ fnuci thi

vbxhui "pugk"gk vtso' tkt xhcv udro a,,dkv

chvush nvu,u vtnh,h,Q ufph avuct kghk cgbhi

eck, v,urv czni )vdzhrv s(purho' anjn, agnsu

cbxhui unxru bpao akt kfpur' vhh,v akhnu,

eck, v,urv nms rmubo ucjhr,o(/

tkt acjusa tkuk' njn, vtr, cjhb, "t-k" _

n,gurr, cjhb, t-k acbpa hartk:

ug"h vdhkuh sh"d nsu, vrjnho )actkuk(

artah,i uneuri ufkku,i vut t-k' n,gurr

un,dkv cjhb, t-k acfk tjs nhartk[/

ugk ph vncutr gs fti n,urm, vatkv ac,jhk,

vxgh;:nfhui ah"d nsu, vrjnho actkuk ndkho t,

cjhb, "tk" achartk dupt _vhhbu agmo nmhtu,o

vut v"bhmu. tkeu," vnuak cerco' unjn,u vo

cykho ktkeu, ctupi ak kngkv nygo usg, _ kfi

vgcusv stkuk vht ccjhb, "tbh ksush"' ct,gru,t

sk,,t' fh vdhkuh nkngkv kt pugkt, vrmui' tkt

re "xhcv" udrnt ancht t, vrmui kdhkuh/ fkaubu:

uzvu avgcusv stkuk vht tbhksush' t;

avv,gurru, vht g"h vdhkuh nkngkv' fh vdhkuh

ankngkv vut re xhcv agk hsu n,dkv vrmui

vpbhnh svtso/

uv"v,gurru,"vtnurv fti vht gk srl

vv,gurru, cgbhi nxhru, bpa avuct kghk _ azvu
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nkaui "bhgurv nab,v"' fkunr' n,dkv czv vnmhtu,

uvnvu, vtn,h, ak vtso
65

/

^

,ufi vxgh;: nshhe akph vnuxcr cxghpho

veusnho' vdhkuh s"pbho hpu, uaujeu," kfturv do

ngurr t, vtso ukt re b,hb, fj/ ukt re pryho

tku' tkt do gmo vhshgv avnkl casv )gus kpbh

artvu(' ucpry vv,cubbu, acachk hrhs,u kgo

acasv uh,r gk kcuah nkfu,u' ngurr, t, vtso

kda, knkl/ unsug zv bjac "tbh ksush"/

unctr svear ak vgo knkl vut cgmo

nmhtu,o' fh vnkl vut vkc ak vgo' ukfi vrmui

krtu, t, vnkl nuycg cgmo nmhtu,o ak vgo'

tkt ahfuk kvhu, scr anx,hr gk zv' uvhmhtv

kasv re ndkv t, rmubo vtn,h ak vgo/

ufi vut cbnak' avrmui ktkeu, vut nvu,u

vtnh,h, ak fk tha hartk' uzvu vncutr cntnr

ckeu", aao t-k avut cjhb, tur thi xu; nna

)ukt nmunmo fnu "apg"( nthrv cfk tjs nhartk

ubhmu. zv nuak uauky cercu' unjn, zv v,earu,u

ktkeu, vht kngkv nygo usg,/ ug"h vtr, h"d

nsu, vrjnho ctkuk' artah,i ufkku,i vut cjhb,

"t-k"' n,dkv vrmui vpbhnh shartk gmno/ ukfi

ctkuk vut gcusv ak "tbh ksush" _ nms rmubu

vpbhnh ak vtso/

buatho ab,ctru cxgh;: nkl kc vgo/ ao t-k/

tur uapg/ hartk: hw ar t-kQ har t-k/

65( cntnr tbh ksush )vcw' j"h tkuk( ,ak"c nuxh;

vxcr usudnv kzv: h"d nsu, vrjnho bnaku cpxue kauabv

aha cv h"d gkhi )"tbh ksush usush kh vrugv cauabho"(/

uvbv auabv vut ,fahy vnuxh; huph' fnu f"s eauyh fkv'

urutho ag"h ,fahyho n,dkv vhuph ak vfkv gmnv/ ufi

h"d nsu, vrjnho' ndkho t, vrmui vpbhnh shartk gmno/
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z( uha kunr' sg"h avdhkuh shdnv"r ngurr undkv vrmui vpbhnh shartk' avrmui shartk

ctkeu, vut kph avo nuaraho cvgmnu,' bgav ghkuh chdnv"r/ uvgbhi vut' szv

avcrhtv vht cachk hartk23' vfuubv czv vht33kt re kcrht, vguko tkt kfk vdhkuhho'

23( phra"h r"p crtah,/33( rtv do xv"n nkuey j"d gw rbz/

p,hjv

cxgh; zv hctr' fh g"h dhkuh aura ban,o ak

hartk cgcus, v,aucv' bgav ghkuh ch"d nsu,

vrjnho vbnafho tkhvo/

fk gbhbh vguko' fukk vturu, uvdhkuho vfh bgkho'

vo "cachk hartk"' uctho k,fkh,o uakhnu,o

ftar vo nnktho nyrv zu/ uthku chartk' fph

ab,ctr kghk' habu v,gbud cvo gmno' ftar

n,dkv aura ban,o avut js go vec"v/

to fi' kpbhbu abh gbhhbho: fkku, vgbhi ascr

fkavu acguko nnkt fuub, crht,u "cachk hartk"

)g"h anxhhg kvo cgcus,o(/ h,r gk fi fti' ch"d

nsu, vrjnho' snfhui agbhhbi kgurr c,aucv agk

hsv n,dkv aura hartk cgmnu,u h,w _ vrh czv vo

"nruhjho" uneckho do ngkv zu acaura hartk/

uvjhsua vut _ angkv zu vht suuet cv,gurru,

,aucv ak nh avhv c,fkh, vrhjue! avrh )fph

avuxcr cp,hjv kxgh; vw(' ffk avtso vhw rjue

ub,gurr c,aucv' zv nurv avscr ct nv,earu,

gmo ban,u kvw _ uto fi' suuet tmku n,dkv hu,r

,ue; gmo vbanv' udo h"d nsu, vrjnho ndhgho

k,fkh, ghkuhho/

z( uha kunr' sgk hsh avdhkuh sh"d nsu,

vrjnho ngurr undkv vrmui vpbhnh shartk'

avrmui shartk ctkeu, vut kph avo

nuaraho cvgmnu,'

fkaui vhsug
75

"hartk ueusat-crhl vut fukt

js"
85

bgav ghkuh ch"d nsu, vrjnho/

umrhl kvchi:thzv "ghkuh"hfuk kvhu, cnsu,hu

vesuau, ak vec"v' h"d nsu, vrjnho' g"h ahursu,

ubnafu, knyv' ugs apugku, gk tso avhw c"nscr"

skgun, zv?

uvgbhi vut' szv avcrhtv vht cachk hartk'

vfuubv czv vht kt re kcrht, vguko tkt kfk

vdhkuhho' do kdhkuhho vfh bgkho/

do vturu, vbgkho chu,r ak vxphru,' ufi

vnsrhdu, akngkv nvo ctur-thi-xu; ufuw' go

vhu,o kngkv ngkv ncjhb, guko' thbi gmnu,u

unvu,u ak vec"v' tkt turu, abnafu nnbuQ ukfi'

jk gkhvo vfkk tar fk vcrhtv vht cachk hartk'

uvnaf,i vhh,v cachk hartk/

]unctr f"e ts"a cfnv ntnrho' sfk pry

cturu, vgkhubho' nfuui kgbhi amrhl kvhu,

cgcus,o ak hartk/ ksudnv: tur vnnkt fk gknhi'

bnal nzv amrhl kvhu, tmk hvush tvc, vw ctupi

ak "cfk kccl"' ctupi annkt t, pbhnhu, kcuQtur

vxucc fk gknhi )akngkv nvguko( _ fsh ahvhw

tvcv s"cfk bpal"' ctupi ak rmut u,auev kmt,

ndsru ufuw
95

[/

ucbudg kgbhhbbu _h"d nsu, vrjnho:

75( rtv zvr j"d gd' t/

85( vkaui czvr vut a"hartk turhh,t ueuc"v fukt

js"' tl tnh,h, vgbhi ak "fukt js" vut suuet chartk

)aesnu ukngkv nv,urv( - sc,urv vut "fnu nmhtu, scr

aneuar unjucr cvec"v"' tl v"fukt js" chartk' thi zv

anuara cu scr bux; )j"u(' tkt avaura shartk vut js

nna go vgmnu, )xv"n nkuey j"d gw ebu )p,j rch angui

,ak"s((/ ghh"a vchtur czv/ ughhi cxv"n ,a"v abxni

cvgrv 12 cntnr/

95( uhscr duw zt, jue, ,af"y )nkuey j"v eubyrx h"c

,nuz(/ rtv do cvbxni cvgrv 4-33cntnr/
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do kdhkuhho vfh bgkho/ ag"h vhrhsv shdnv"r nneuno )vhfk nkfu,u' kngkv nva,kaku,(

kasv cfsh kgurr ukdku, vrmui vpbhnh chartk n,dkv cvo avfuubv cvo vht cachk hartk

aarao vut cvgmnu,43/ uha kear zv go n"a53nkl kasv bgcs' atphku vnkl athi kngkv

nnbu bgcs kasv fh nnbu njh,u63' ukph nv af,uc czvr73nti nkl st nkl ghktv st,jcr

43( urtv xv"n nkuey ao gw rbj fnv pryho czv/53( evk, v' j/63( phrua vrtc"g ao/ urtv

chtuv"z )cvuxpu,( jhh arv efy' xg"t uthkl' sphrua vpauycvf,uc vut ado vnkl kasv bgcs amrhl keck vapg

n,cutu,hu uphru,hu/73( j"t efc' t/

ag"h vhrhsv sh"d nsu, vrjnho nneuno

)vhfk nkfu,u' kngkv nva,kaku,( kasv cfsh

kgurr ukdku, vrmui vpbhnh chartk n,dkv cvo

avfuubv cvo vht cachk hartk aarao vut

cvgmnu,/

ftar h"d nsu, vrjnho' avo dhkuh "kngkv

nva,kaku," uxsr vnsrhdu, cguknu,' tkt tur

thi-xu; akt nmynmo )fnuxcr cxgh; veuso( _

vbv suuet favo hursho nngk,o zu un,dkho kt re

"cvhfk nkfu,u" tkt do casv fsh kgurr hvush

c,aucv' vbo nnktho t, fuub,o undhgho

kaknu,o/

h,r gk fi:nfhuui ag"h v,aucv n,dkv gmo

ban,u ak hartk veaurv go gmnu,u h,w _ bnal

cvo do ghkuh zv
06

/

]unshhe' sthi zv re avo "neckho" nhartk

ngkv zu _ tkt an,dkv azu "vfuubv cvo"/ fkunr:

vdhkuh abnal cvo thbu fnu scr bux; gkhvo' tkt

n,dkv azu cgmo fuub,o vpbhnh, nkf,jhkv
16

[/

uha kear zv go nv af,uc nkl kasv bgcs'

atphku vnkl athi kngkv nnbu bgcs kasv fh

nnbu njh,u'

_ azvu vphrua vpauy cpxue' avnkl go fk

dsku,u bgcs kasv' kph"amrhl keck vapg

n,cutu,hu uphru,hu" )kaubu cvgrv 83 cntnr('

fkunr:bh,ux; cu ghkuh g"h vasv/ u,hc, "bgcs"

nuxc, gk "nkl" _ avnkl bgcs kasv/

ukph nv af,uc czvr nti nkl st nkl ghktv

st,jcr kasv

,rduo: "nvu "nkl" )abtnr cpxue( _zuvh

vsrdt ak "nkl ghktv" ftar vht n,jcr,

)bnaf,( kasv"/ uvphrua czvr vut' avsrdt ak

"nkl ghktv"' avht srdt akngkv nva,kaku,'

cjhb, vf,r )fnmuhhi cvgrv 83 cntnr(' bnaf,

kcjhb, "asv" avut xphr, vnkfu,/ tl kphrua

vzvr ,hc, "bgcs" nuxc, gk vnhkv "asv"' ankl

ghktv bnal kasv "fs thvu bgcs"' ftar vasv

bgcs/

tnbo' gk ph vfkk anchtu f"e ts"a rhcuh

pgnho' tar fk vphruaho actu,u pxue eaurho zv

kzv
26

' ut; vphrua vpbhnh cpxue eaur kphrua vfh

pauy )utsrcv' suuet kpay ha ear go cjhb,

vxus( _ha kpra ado kvphrua a"nkl" vut "nkl

ghktv"' vut neck ghkuh _"nnbu njh,u" _gk hsh

abgcs kasv
36

' fskeni/

06( cw vpryho acpbho _ akhnu, vfuubv acvo'

uabnal cvo naura hartk acgmnu, _ fi vut cphrua

cxv"n j"d gw rbj )abxni cvgrv 43 cntnr(' ufi nang

nvphruy cxgh; vct' ahabu vghkuh g"h gmo vnaf,vh"d

nsv"r )annktho ,pehso(' uvghkuh abgav cvo g"h

avtso n,gurr cpugk)dhkuh aura vbanv(/

16( rtv keu"a jh"zx"g 59 uthkl/

26(ufhsug vrthw kzv ngbhi vbudg kvkfv_ n,hc,

"agybz": avphrua vpauy cpxue vut mnr upa,ho hjshu'

ujz"k srau avut "aug yuuh ubuz"' unzv kunsho

ansturhh,t jhhcho gk agybz ftar vut "aug yuuh ubuz"

)keu"a j"d gw 287' unao cneunu, rcu nkxpur(/ urtv do

s"v uhvhu jhh arv ,ba"t x"d uvgrv 31' uao n,uul phrua

vzvr uphrua ra"h gk pxue uhvhu jhh arv/

36( cvgrv 83 cntnr' at; akphrua vzvr ,hc, "bgcs"

nuxc, gk asv )avasv bgcs' utz vnkl bnal tkhu(' nfk
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kasv ha kunr ado njhh,u fchfuk ak nkl ghktv83vut g"h ahurs ubnal kasv' fh gh"z

n,dkv avfuubv cu vht cachk hartk aarao cvgmnu,/ ug"p n"a czvr73th, asv uth,

asv' asv sesuav uasv skgu"z' ha kunr93' sgbhi nkl kasv bgcs )ag"h vhrhsv uvvnafv

kasv bgav ghkuh cnkl ghktv( vut cgher g"h avdhkuh shdnv"r akngkv nva,kaku,

)scfkku, vut nkl ghktv04( vut do khartk vbnmtho cnscr )asv14skgu"z( agh"z n,dkv

vrmui pbhnh akvo uhumtho nnscr )asv skgu"z( kasv sesuav kvechk t, pbh vnkl/ fh g"h

83( czvr ao npra abgcs eth gk asv ukt gk nkl/ tck fhui akph pauyu bgcs eth gk nkl' ha neuo kphrua zv

do kvphrua ankl vut nkl ghktv/93( urtv gs"zxv"n nkuey j"d gw rnu/04( cchtuv"z ao

ankl ghktv vut z"t/ tck cs"v bjnu g,"r )xv"n g,"r x"g rhjQ ao x"g rfd uthkl( ankl ghktv vut vf,r

akngkv nva,kaku,/14( rtv tuv", ,uksu, end' xg"c )cao vrs"e caraho ucnfkuk( "kpgnho btnr

asv uvphrua nscr"/

ha kunr ado njhh,u fchfuk ak nkl ghktv

vut g"h ahurs ubnal kasv' fh g"h zv n,dkv

avfuubv cu vht cachk hartk aarao

cvgmnu,/

uzv cv,to ktnur kghk:nfhuui afk vturu,

uvdhkuhho vo cachk hartk' vrh do cjhb, "nkl

ghktv" bakn, ftar vht bnaf, kgurr hvush

c,aucv' ugh"z n,dkv avfuubv cv vht cachk

hartk aarao cgmnu, )fb"k: aneck, dhkuh gmnh

zv' uctupi azv nmhtu,v uvfuubv cv dupt(
46

/

ukvki huxh; anjh,u ak "nkl ghktv" vht kt re

fabnal kasv x,o' tkt h,hrv nzu _ cgher

fabnal kgurr hvush vbnmt ckgun,-zv/

ugk ph nv af,uc czvr th, asv uth, asv'

asv sesuav uasv skgun,_zv'

cvnal vzvr ao nuct phrua tjr: "nkl" vut

xphr, vnkfu,' ufao aha "asv" cesuav fl ha

"asv" ckgun, zv )ms vyuntv(' uvphrua cpxue

vut vhrhsv sxphr, vnkfu, kguknu, ch"g ufuw/

ufti near t, fk dw vphruaho-gbhbho cpxue:

phrua vpauy cpxue avnkl bgcs kasvQ vphrua

a"nkl" vut "nkl ghktv"Q uvphrua a"asv"vut

asv skgun, zv _ ag"h ankl ghktv bnal kvbnmt

casv skgun, zv' vut neck ghkuh/ fskeni:

ha kunr' sgbhi nkl kasv bgcs )ag"h vhrhsv

uvvnafv kasv bgav ghkuh cnkl ghktv( vut

cgher g"h avdhkuh sh"d nsu, vrjnho akngkv

nva,kaku, )scfkku, vut nkl ghktv( vut do

khartk vbnmtho cnscr )asv skgun,_zv(

agh"z n,dkv vrmui pbhnh akvo uhumtho nnscr

)asv skgun,_zv( kasv sesuav kvechk t,

pbh vnkl/

fph avuxcr cxgh; sw' nfhui avdhkuh sh"d nsu,

vrjnho vut fsh kgurr t, vtso c,aucv' vrh gher

neuo' fhuui akph vphrua vpauy ,hc, "bgcs" nuxc, gk

"nkl")avnkl bgcs kasv(' ha neuo kpra ado "nkl

ghktv" bgcs uneck ghkuh nvasv/ gs fti ,ufi vvgrv

)uvufbx do cpbho vchtur(/

uha kvghr' aphrua vb"k czvr vut ak rch huxh' tl ksg,

rch tkhgzr ao' ,hc, "bgcs"nuxc, gk "nkl")rtv

chturh vzvr abxni cvgrv 63 cntnr/ uvphrua s"th,

asv"ufuw acpbho vntnr vut nscrhu(/ tnbo' do kphruau'

thi nucbv ak ,hc, "bgcs" fpauyv)"annbu njh,u"(' tkt

cnangu, ak aurv ubnal/ udo' npra a"nkl" vut nkfu,

)ukt nkl ghktv(/ tl cntnr njsa' ado kvphrua ankl

vut nkl ghktv' bh,i kpra "bgcs" fpauyu nna_ avut

bgcs uneck ghkuh nvasv/ fskeni cpbho/

46( urtv nahj, rtv ,a"b' aczv nuxcr vshue nsug

vnak vut nnkl casvsuuet' ukt nnkl vhumt kaue_

fh czv nusda do vgbhi ag"h vhrhsv kasv bgav ghkuh

cnkl/
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v,aucv shartk avhu ,jkv c,fkh, vrhjue n,dkv gus hu,r vpbhnhu, shartk armubo

vtnh,h )do cag, vjyt( vut ctkeu, re ahmro vut a,epo24]fphrua vm"m34gv"p44fh

casv nmtv mgev vbgrv uthi nuahg kv' ado favbgrv )vbanv( vht casv skgu"z' uh,hrv

nzu' azv dro agau tha asv vjzhe cv uafc gnv54' vbv do tz vrmui svbanv vut cesuav'

uvht muge, cnr bpav gk zv agau tha asv njzhe cv' mgev vbgrv' ugh"z thinuahg kv'

24( rnc"O vkw dhruahi xp"c/34( tuv", ao ens' t uthkl/44( ,mt fc' fz/54( ao

fc' fv/

vb,hb, fj kzv bmrl knh abnmt c,fkh, vrhjue

)nscr' asv skgun, zv(Q uto fi' ha kunr azvu do

vphrua "nkl kasv bgcs" _ asrd, "nkl ghktv"'

avo h"d nsu, vrjnho akngkv nva,kaku,'

bnafho kasv skgun, zv fsh kgurr vhvush vbnmt

ao' ugh"z neckho ghkuh/

uh,ctr' stsrcv _ gher vghkuh vut suuet

cvnafv casv skgun, zv vngurr, t, rmubu

vpbhnh ak hartk c,aucv/

fh g"h v,aucv shartk avhu c,jhkv

c,fkh, vrhjue n,dkv gus hu,r vpbhnhu,

shartk armubo vtnh,h )do cag, vjyt( vut

ctkeu, re ahmro vut a,epo 

fpxe shi vrnc"o vhsug cvkfu, dhruahi'

avnjuhhc k,, dy' uvshi vut amrhl kvhu, nrmubu

suuet _ fuphi tu,u "gs ahtnr rumv tbh" uvdy far/

"uknv kt cyk dy zv' avrh vut tbux / / athi tunrhi

tbux tkt knh abkj. ubsje kgau, scr athbu

njuhhc cu ni v,urv / / tck nh a,epu hmru vrg

kcyk nmuv tu kgau, gchrv' uvufv gs agav scr

ajhhc kgau,u tu gs ab,rje nscr vtxur kgau,u

_ thi zv tbux nnbu' tkt vut tbx gmnu csg,u

vrgv/ kphfl zv athbu rumv kdra _ ntjr avut

rumv kvhu, nhartk urumv vut kgau, fk vnmuu,

ukv,rje ni vgchru, _uhmru vut a,epu' ufhui

avufv gs a,aa hmru utnr "rumv tbh" fcr dra

krmubu"/

ucsudn, zv c,aucv _ avut ndkv t, ,ue;

vrmui vpbhnh ktkeu, ahabu chartk/ snh akt vhw

c,fkh, vrhjue' tpar kunr av,gurru,u njn,

vjhbul aehck' vscrho akns' tu "nmu, tbaho

nkunsv"ufhu"c' uthi brtv czv fk fl ,ue; vbanv/

tl tjs fzv avhw c,fkh, vrhjue _ vrh usth

av,gurru,u vht nms pbhnhu, ban,u/

]fphrua vmnj_mse gk vpxue fh casv

nmtv mgev vbgrv uthi nuahg kv' ado

favbgrv )vbanv( vht casv skgun,_zv'

uh,hrv nzu' azv dro agau tha asv vjzhe cv

uafc gnv' vbv do tz vrmui svbanv vut

cesuav' uvht muge, cnr bpav gk zv agau

tha asv njzhe cv' mgev vbgrv'

upry zv vut vvuxpv fti gk phrua vmnj-mse _

avmgev ak vbgrv' t; avht drnv kgmnv czv

avhh,v casv skgun,-zv' nufhjv fh docagv zu

rmubv vpbhnh vut ctkeu, )gk srl vncutr

crnc"o(

ugh"z thinuahg kv' abnal kv haugv

ncjhb, thi akngkv nva,kaku,[/

fphrua vhsug cntnr jz"k
56

"thi nzk khartk" _

avnzk shartk vut ncjhb, "thi"' gk srl nv

abtnr "nthi hcut gzrh" cbhju,t' ancjhb, "thi"

akngkv nva,kaku, bnal vgzr khartk
66

/

]xsr va,kaku, vguknu, vut gbhi ak "ha"

udhkuh' udo nsus unudck turu, cfkho ufuwQ tl vtur

56( ac, ebu' t/66( keu", r"p vtzhbu/
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abnal kv haugv ncjhb, thi akngkv nva,kaku,[/ ufhui adhkuh rmui vpbhnh shartk

)anms arao cvgmnu,( vut g"h v,aucv shartk avhu ,jkv casv skgu"z )nscr(' kfi

vghkuh abgav cvh"d nsu, g"h hrhs,o uvnaf,o knyv kgurr t, vtso vut cgher g"h 

angurrho t, tkv avhu ,jkv c,fkh, vrhjue/

akngkv nnbu vut cjhb, "thi"' kvhu,u kngkv

kdnrh ndhkuh nms avut thi-xu; uck,h nudck/

ucjhbv zu n,gurr, ubnaf, cgcus, v,aucv/ ukfi'

do to nms "xsr va,kaku," habu gbhi ck,h rmuh'

vrh nms vtur akngkv nzv' athbu nudck cvdcku,

ak xsr va,kaku,' bnaf, vhaugv[/

ufhui adhkuh rmui vpbhnh shartk )anms

arao cvgmnu,( vut g"h v,aucv shartk

avhu ,jkv casv skgun,_zv )nscr(' kfi

vghkuh abgav cvh"d nsu, g"h hrhs,o

uvnaf,o knyv kgurr t, vtso vut cgher

g"h angurrho t, tkv avhu ,jkv c,fkh,

vrhjue/

^

,ufi vxgh;: nfhuui afk vcrhtv vht cachk

hartk' bgav ghkuh ch"d nsu, vrjnho g"h abnafho

kasv/ uzv eaur kpxue "nkl kasv bgcs"' avphrua

vpauy vut anvasv neck vnkl njh,u' uczuvr

phra a"nkl" vut nkl ghktv' vhhbu ado nkl ghktv

neck jhu,u fabnal kasv/ ucgher fabnal kasv

skgun,-zv )nscr(' fhui ag"h angurr hvush avhw

c,fkh, vrhjue n,dkv aura ban,u acgmnu,'

ado cag, vjyt rmubu ctkeu,' fpxe-shi vrnc"o

vhsug ufphrua vmnj-mse gk vpxue "fh casv

nmtv mgev vbgrv"' ado cnmc sasv skgun,-zv

mgev vbgrv anrtv armubv cesuav/

buatho ab,ctru cxgh;: hartk nuaraho

cgmnu,/ cjhb, "nkl ghktv"/ cw cjhbu, casv/

cjhb, "thi"akngkv nva,kaku,/
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ntnr ncutr jucr, cw - eubyrx r"j tkuk ,a"b 42

j( uzvu tbh ksush usush kh r", tkuk/ sha kunr64ausush kh acr", tkuk eth )cgher( gk

vdhkuh shdnv"r actkuk/ uzv abtnr usush kh ktjrh tbh ksush ]t; avdhkuh shdnv"r

actkuk vut vb,hb, fj gk vgcusv stbh ksush[ vut' fh cpbhnhu, vgbhbho' tbh ksush )gcus,

vtso( vut kngkv nusush kh )dhkuh nkngkv(' ufb"k )xgh; u uxgh; z( avfuubv cvdhkuh

shdnv"r vht cfsh kgurr gcus, vtso' ugh"z bgav ghkuh ch"d nsu, vrjnho/ uabh gbhbho

czv/ vghkuh abgav cvdhkuh nkngkv g"h hrhs,u knyv cfsh kgurr t, vtso )fb"k xgh; z('

uvghkuh abgav g"h v,gurru, ,aucv svtso cpugk/ uczv gmnu _ abh gbhbho/ vghkuh anms

v,gbud skngkv acgcus, vtso ucpry cgcus, v,aucv _ neck fuw cxcr pbho hpu,' ugh"z

n,dkv tj"f v,gbud vgmnh achartk gmno )saura vbanu, vut kngkv nvaura s,un"m'

do nnmu, v,aucv( _ pbho aujeu, )fb"k xgh; v(/ uha kunr' sfhui av,gurru, v,aucv

64( gus chtur czv _ rtv xv"n nkuey j"d gw rxy/

xgh; zv nvuv xhfuo gk vntnr u,hru. vatkv

acxgh; tw/

j( uzvu tbh ksush usush kh rtah_,hcu, tkuk/

sha kunr ausush kh acrtah_,hcu, tkuk eth

)cgher( gk vdhkuh sh"d nsu, vrjnho actkuk/

fkunr:v"usush kh" acpxue zv thbu vdhkuh

aktjr vgcusv' tkt vb,hb, fj kgcusv dupt/ tkt

akph zv mrhl kvchi nsug nesho "tbh ksush" k"usush

kh"? uhctr fh czv brnz avdhkuh s"usush kh"neck

t, vghkuh abumr njn, v,dku, vbanv' fph

avuxcr cxghpho veusnho' ukfi vut ct ktjrh "tbh

ksush"/

uzv abtnr usush kh ktjrh tbh ksush ]t;

avdhkuh sh"d nsu, vrjnho actkuk vut vb,hb,

fj gk vgcusv stbh ksush[ vut' fh cpbhnhu,

vgbhbho' tbh ksush )gcus, vtso( vut kngkv

nusush kh )dhkuh nkngkv(' ufb"k )xgh; u uxgh; z(

avfuubv cvdhkuh sh"d nsu, vrjnho vht cfsh

kgurr gcus, vtso' ugh"z bgav ghkuh ch"d

nsu, vrjnho/

fh v,fkh, vht gcus, vtso' usuuet gh"z ndhg

vdhkuh kakhnu,u/

uabh gbhbho czv/ vghkuh abgav cvdhkuh

nkngkv g"h hrhs,u knyv cfsh kgurr t,

vtso )fb"k xgh; z('

fkunr' g"h gmo vgucsv avdhkuh nnkt t,

,pehsu uhhgusu' kmurl gcus, vtso )uzv fchfuk

,fkh, vghkuh ahfuk kvdhg tkhu nms gmnu(/

uvghkuh abgav g"h v,gurru, ,aucv

svtso cpugk/

vhhbu avdhkuh do "vmkhj" uczfu,u vtso v,gurr

c,aucv/ utzh bgav cvdhkuh ghkuh bux; _ vghkuh

abgav g"h gcus, vtso' aaurau bgkv hu,r/

uczv gmnu - abh gbhbho/ vghkuh anms v,gbud

skngkv acgcus, vtso ucpry cgcus,

v,aucv - neck fuw cxcr pbho hpu,'

fkunr vbj,-ruj aeaur go gcus, vtso

)c,urv unmuu,( cfkk )ado bj, ruj zv' kvhu,u

,fkh, vfuubv ccrht, vguko' vut kngkv

nvakhnu, ak vdhkuh nms gmnu(' ukngkv nzv _

vbj,-ruj vnhujs veaur go dhkuh vbanv anms

gcus, v,aucv/

ugh"z n,dkv tj"f v,gbud vgmnh achartk

gmno )saura vbanu, vut kngkv nvaura

s,urv unmuu,' do nnmu, v,aucv( - pbho

aujeu, )fb"k xgh; v(/

ugs ksrdv vbgkh, chu,r _ v,gbud nhartk

gmno _ veaur go dhkuh gmo vbanv nna _

akngkv do ngcus, v,aucv/
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tbh ksush' ,af"u - xgh; jw43

svtso )agk hsv vut vdhkuh spbho hpu, upbho aujeu,( ctv g"h vdhkuh susush kh )vdhkuh

shdnv"r actkuk(' kfi' vpgukv stbh ksush cusush kh vut ado vdhkuh susush kh n,gkv 

kv,gbud spbho hpu, upbho aujeu,/

uhvh rmui' ag"h ngahbu ugcus,hbu74' ucpry g"h vgcusv sjusa tkuk' bzfv ceruc nna

kdtukv vg,hsv' atz hvhw tnh,h, vgbhi snrtv pbho aujeu,' ufncutr cf"n84cgbhi

vebhdht ag,hs vec"v kgau, kmsheho kg"k94' ahrtu cdhkuh afk vnkjnv syuc urg

)acguko vzv( vut re cfsh ahvhw ajue u,gbud' utz hnkt ajue phbu05' ufk zv _ ceruc nna/

74( ,bht rpk"z/84( ,u"j ,uksu, hu"s' xg"s uthkl/ agrh ,aucv ktsnu"r vtnmgh j"t ft' s/

ugus/94( uhe"r ph"d' d/05( ,vkho efu' c/

uha kunr' sfhui av,gurru, v,aucv svtso

)agk hsv vut vdhkuh spbho hpu, upbho aujeu,(

ctv g"h vdhkuh susush kh )vdhkuh sh"d nsu,

vrjnho actkuk(' kfi' vpgukv stbh ksush

cusush kh vut ado vdhkuh susush kh n,gkv

kv,gbud spbho hpu, upbho aujeu,/

ufhui avdhkuh sh"d nsu, vrjnho pgk gbhi zv'

vrhvu "n,gkv" k,gbud zv/

]ufph avut c,urv' av,urv ndkv ngk,o

vgmnh, shartk' u)kfi( hartk nnahfho gmnu,

thi-xu; c,urv/ "ncrfho _do nkaui crfv uvnafv

_ c,urv"
76

[/

uhvh rmui' ag"h ngahbu ugcus,hbu' ucpry g"h

vgcusv sjusa tkuk' bzfv ceruc nna kdtukv

vg,hsv' atz hvhw tnh,h, vgbhi snrtv pbho

aujeu,' ufncutr cfnv neunu, cgbhi vebhdht

ag,hs vec"v kgau, kmsheho kg,hs kcut'

ahrtu cdhkuh afk vnkjnv syuc urg )acguko

vzv( vut re cfsh ahvhw ajue u,gbud'

th,t cnsra' akg,hs kcut g,hs vec"v kgau,

"erc"chi aur vcr kkuhh,i/ uvgbhi vpbhnh czv' vut

aczv hunja fk gbhi gcus, vtso cguko-vzv' avut

csudn, ajue avarho uvnkfho guaho' angnhshi

cw jhu, kvkjo zu czu' athbv nkjnv tnh,h,' fh to

andrho t, vjhu, upugkho atj, nvo ,bmj' ufk

vnyrv vht kgau, mjue u,gbud dsuk krutho/

ucsudn, zv vut vgcusv cguko vzv' stg"p avht

gcus, tnh,h, )aha cjhrv ktso' ukfi ha afr

uguba( _ vrh nms aura ban,u ak hartk vut

kngkv nfk gbhbh vguko uthi vo ,upxho tmku

neuo' kvhu,u js go euc"v' ucsrdv zu brda fhms fk

vgcusv vht re fsh kdruo ,gbud kvw
86

/

utz hnkt ajue phbu' ufk zv - ceruc nna/

^

,ufi vxgh;: "usush kh"vut vb,hb, fj kgcusv

stkuk' uct ktjr "tbh ksush"' fh g"h gcus, vtso

bpgk ghkuh cvdhkuh/ udw gbhbho czv:g"h gmo hrhs,

vdhkuh kgurr vtsoQg"h avtso n,gurr c,aucv _

vdhkuh spbho hpu,Q g"h dhkuh gmo vbanv ugmnu,

v,gbud skngkv _pbho aujeu,/ vear spbho

aujeu, kdhkuh sdtukv vg,hsv' atz hnkt ajue

phbu/

buatho ab,ctru cxgh;: gbhi vebhdht kmsheho

kg,hs kcut/

76( rtv keu"a jh"j gw 804 vgrv 86/ nahj, a"p ,cut

,ba"t ucvgrv 88/ ua"b/

86( rtv do ahj, f"s ,arh ,a"b' ua"b/
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t/gk vpxue1

"
utvh kvo knesa

ngy ctrmu, tar ctu ao" _ ado

cju. ktr. )
"

ctrmu, tar ctu ao"('

cneuo uczni vdku,' habu 
"

nesa ngy"'

nghi usudn, 
"

vnesa vdsuk tar

chruakho"2' 
"

,bhhi )abh( kch,

nesat"3_ th,t cdnrt4

"
tnr rch

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

accck' ur"t tnr zv ch, rchbu5

accck"/

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

vhhbu' ado ksg, r"t bertho fk c,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck 
"

nesa

ngy"' udo ksg, r"h gher uakhnu,

vgbhi s
"

nesa ngy" vut c
"

ch, rchbu":

v,utr 
"

rchbu" _ vut g"a ankns

,urv k,knhsho' u
"

ch, rchbu" )vch,

acu nkns rchbu ,urv k,knhshu( _ vut

ch, nsra' ucnhkt v"v do ch, fbx,

)vch, acu n,fbxho vrc uv,knhsho

k,pkv(' fhui avkhnus uv,pkv m"k

cch, tjs' fvnal vxudht6

"
vuth

drhxbt cch fbha,t"7/ 

ungkv h,hrv c)ch, vfbx, uch,

vnsra ac(
"

ch, rchbu" kdch atr c,h

fbxhu, uc,h nsrau, _ fsra, jz"k8

"
nth sf,hc9tuvc vw agrh mhui nfk

nafbu, hgec' tuvc vw agrho

vnmuhhbho cvkfv hu,r nc,h fbxhu,

uc,h nsrau, / / nhuo ajrc ch, vnesa

thi ku kvec"v cguknu tkt trcg tnu,

ak vkfv"' 
"

sczni achvn"e ehho vhw

ao kaf, vdzh, anao humt, vkfv

pxuev g"p xbvsrhi ugnvo usth vafhbv

aruhw' ugfahu ajrc chvn"e tu,i sw

tnu, ak vkfv / / neuo ecug annbu

humt, vurtv ktbah vghr"01)ukfi do

v,pkv vht cneuo zv suet11( _ azvu

gbhbu ak 
"

ch, rchbu"21/

unms vghkuh vnhujs s)ch, vfbx,

uch, vnsra ac(
"

ch, rchbu" kdch atr

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

"
nesa ngy" vgherhabu,i vec"v

khartk czni vdku, ,nur, vnesa

vdsuk achruakho/

c/uha kvcht rthw kjhkueh vsrdu,

c
"

nesa ngy" _ nn"a cv,jk,

vxudht )g"s vart, vafhbv chartk

czni vdku,( 
"

cfk neuo adku afhbv

1( hjzetk ht' yz/

2( nmu"s gv"p/

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

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

c,h fbxhu, uc,h nsrau, vpxue
"

vw nguit,v

vhh, kbu csur usur"'
"

svhhbu do fathi ch,

vnesa ehho hvhw ngui kbu cc,h fbxhu, fuw"

)jst"d nvra"t(/ urtv keni x"j/

5( rc )pra"h(/

6( ugs"z ccrfu, j' t:
"

kt vuv nmkhbt tkt

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

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

7( ucvdvu, vc"j:
"

kt vuth drhxbt tkt cch

fbha,t vhft snmkhbt"/

8( crfu, ao/

9( ,vkho pz' c/

01( jst"d nvra"t ao/

11(
"

fhui sangbt kvt / / nhuo ajrc ch,

vnesa thi ku kvec"v cguknu tkt trcg tnu,

ak vkfv ckcs' kt vuv nmkhbt tkt vhft

sdrhxbt" )ccrfu, ao(/

21( g"s ucsudn, vxbvsrhi_
"

vaupy tar

hvhw chnho vvo" )aupyho hz' y('
"

ch, shi

acsurl" )rnc"o vkw nnrho rp"c(/

399

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

_ G"S ch,-vfbx, uch,-vnsra vnrfzh skhucRuuhya ackhucRuuhya )
"

077"( _

gnvi' dku knmrho afhbv gnvi / / dku

kcck afhbv gnvi / / ccck vhft tnr

tchh cch fbha,t svumk31ucch fbha,t

sa; uh,hc41cbvrsgt51' ukt ,hnt vft

uvft' tkt znbhi vft uznbhi vft"61:

vjhsua c
"

afhbv gnvi" )do cdku,(

vut _ 
"

dhkuh vafhbv / / cneunu,

nhujsu, fnu cnafi unesa"71' uneuo

zv vut cc,h fbxhu, ucc,h nsrau,'

abertho 
"

nesa ngy"81' fvnal

vxudht/

ugp"z h"k' acvnal scrh vdnrt

"
ccck vhft / / cch fbha,t svumk ucch

fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt" )c,h-

fbx, nhujshoccck(' nsucr tusu,

dhkuh afhbv ctupi bgkv hu,rndhkuh

vafhbv acatr c,h fbxhu, uc,h

nsrau, )
"

neuo abhfravht aurv

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

)tjs' hjhs unhujs( avut ,nur, vnesa

achruakho )
"

vneuo tar hcjr vw"02(

acu ghervart, udhkuh vafhbv' akfi'

"
kt ,hnt vft uvft )cch fbha,t

svumk ucch fbha,t sa; uh,hc

cbvrsgt( tkt znbhi vft uznbhi vft"'

cneuo tjs suet/

ugbhi zv nusda canu ak vneuo' 
"

ch

fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt" _

avphrua s
"

a; uh,hc" vut 
"

abxg

nesa uhac ao"12' vhhbu' adhkuh

vafhbv avhw cnesa chruakho )ukt

cneuo tjr(' bxg uhac cneuo nhujs

ccck' ,nur, vnesa chruakho22/

unzv nuci do cbudg k
"

nesa ngy"

acvnal vxudht _ abux; gk fkku,

vgbhi s
"

nesa ngy" acfk 
"

c,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck"' habu

v
"

nesa ngy" vgherh ,nur, vnesa

vdsuk achruakho' 
"

ch, rchbu

accck"' 
"

abxg nesa uhac ao"/

d/ugus ugher _ avngkv vnhujs,

c
"

nesa ngy" s
"

ch, rchbu" bnaf, do

)uch,r at, uch,r guz( 
"

favi g,hshi

kvdtk"' atz )fvnal vxudht( 
"

g,hshi

c,h fbxhu, uc,h nsrau, accck

ahecgu ctr. hartk":

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

91( pra"h kghi hgec ao/

02( pw rtv hc' v/ ugus/

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

22( ukfi v"v do vneuo vgherh sdhkuh

v,urv'
"

neuo ecug annbu humt, vurtv ktbah

vghr"' g"s ucsudn, kaf, vdzh, acchvn"e/

urtv rnc"i cnkjnu, xp"s sf,ucu,:
"

gher

,urv nhnh dku, cbvrsgt ao adku, hfbhw

uvjra uvnxdr fuw"/

31( fbha,t svumk erucv kch, vnsra ak

gzrt vxupr knyv nbvrsgt )grul grl a;(/

urtv keni vgrv 73/

41(
"

)ao neuo u(cbtv hfbhw uxhg,u ntcbho

ugpr avchtu gnvi cdku,i kehho nv abtnr fh

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

)ucghi hgec((/ ucpra"h r"v fs' c:
"

neuo vut'

uha pu,rhi ajrc ujzr ubcbv' u,nhs vh,v

afhbv nmuhw ao' uhfbhw udku,u cbtuvu abatu

gnvo ntcbh hruakho' ugkhvo btnr fh rmu

gcshl t, tcbhw"/ ucgrul ao:
"

hxsuv ntcbho

ugpr sth,htu cvshhvu nch, vnesa/ / uerhuv

a; h,hc' fkunr' abxg nesa uhac ao"/ 

51( ucgrul ao:
"

rc tnr cfbha,t svumk

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

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

kzj"d gw rxc/

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

a
"

cdhrx, vg"h nhh,h bnh dku kghko afhbv

gnvo abtnr uan,h fxthcghko' svhhbu neuo

nhujs kdhkuh afhbv"/

81( ubertho do
"

nafbu," _
"

tuvc vw duw

nafbu, hgec"'
"

srha nafbu, c,h fbxhu,

uc,h nsrau, avo cneuo nafiavafhbv aruhw

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

400
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t/gk vpxue1

"
utvh kvo knesa

ngy ctrmu, tar ctu ao" _ ado

cju. ktr. )
"

ctrmu, tar ctu ao"('

cneuo uczni vdku,' habu 
"

nesa ngy"'

nghi usudn, 
"

vnesa vdsuk tar

chruakho"2' 
"

,bhhi )abh( kch,

nesat"3_ th,t cdnrt4

"
tnr rch

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

accck' ur"t tnr zv ch, rchbu5

accck"/

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

vhhbu' ado ksg, r"t bertho fk c,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck 
"

nesa

ngy"' udo ksg, r"h gher uakhnu,

vgbhi s
"

nesa ngy" vut c
"

ch, rchbu":

v,utr 
"

rchbu" _ vut g"a ankns

,urv k,knhsho' u
"

ch, rchbu" )vch,

acu nkns rchbu ,urv k,knhshu( _ vut

ch, nsra' ucnhkt v"v do ch, fbx,

)vch, acu n,fbxho vrc uv,knhsho

k,pkv(' fhui avkhnus uv,pkv m"k

cch, tjs' fvnal vxudht6

"
vuth

drhxbt cch fbha,t"7/ 

ungkv h,hrv c)ch, vfbx, uch,

vnsra ac(
"

ch, rchbu" kdch atr c,h

fbxhu, uc,h nsrau, _ fsra, jz"k8

"
nth sf,hc9tuvc vw agrh mhui nfk

nafbu, hgec' tuvc vw agrho

vnmuhhbho cvkfv hu,r nc,h fbxhu,

uc,h nsrau, / / nhuo ajrc ch, vnesa

thi ku kvec"v cguknu tkt trcg tnu,

ak vkfv"' 
"

sczni achvn"e ehho vhw

ao kaf, vdzh, anao humt, vkfv

pxuev g"p xbvsrhi ugnvo usth vafhbv

aruhw' ugfahu ajrc chvn"e tu,i sw

tnu, ak vkfv / / neuo ecug annbu

humt, vurtv ktbah vghr"01)ukfi do

v,pkv vht cneuo zv suet11( _ azvu

gbhbu ak 
"

ch, rchbu"21/

unms vghkuh vnhujs s)ch, vfbx,

uch, vnsra ac(
"

ch, rchbu" kdch atr

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

"
nesa ngy" vgherhabu,i vec"v

khartk czni vdku, ,nur, vnesa

vdsuk achruakho/

c/uha kvcht rthw kjhkueh vsrdu,

c
"

nesa ngy" _ nn"a cv,jk,

vxudht )g"s vart, vafhbv chartk

czni vdku,( 
"

cfk neuo adku afhbv

1( hjzetk ht' yz/

2( nmu"s gv"p/

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

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

c,h fbxhu, uc,h nsrau, vpxue
"

vw nguit,v

vhh, kbu csur usur"'
"

svhhbu do fathi ch,

vnesa ehho hvhw ngui kbu cc,h fbxhu, fuw"

)jst"d nvra"t(/ urtv keni x"j/

5( rc )pra"h(/

6( ugs"z ccrfu, j' t:
"

kt vuv nmkhbt tkt

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

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

7( ucvdvu, vc"j:
"

kt vuth drhxbt tkt cch

fbha,t vhft snmkhbt"/

8( crfu, ao/

9( ,vkho pz' c/

01( jst"d nvra"t ao/

11(
"

fhui sangbt kvt / / nhuo ajrc ch,

vnesa thi ku kvec"v cguknu tkt trcg tnu,

ak vkfv ckcs' kt vuv nmkhbt tkt vhft

sdrhxbt" )ccrfu, ao(/

21( g"s ucsudn, vxbvsrhi_
"

vaupy tar

hvhw chnho vvo" )aupyho hz' y('
"

ch, shi

acsurl" )rnc"o vkw nnrho rp"c(/
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"
utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck"

_ G"S ch,-vfbx, uch,-vnsra vnrfzh skhucRuuhya ackhucRuuhya )
"

077"( _

gnvi' dku knmrho afhbv gnvi / / dku

kcck afhbv gnvi / / ccck vhft tnr

tchh cch fbha,t svumk31ucch fbha,t

sa; uh,hc41cbvrsgt51' ukt ,hnt vft

uvft' tkt znbhi vft uznbhi vft"61:

vjhsua c
"

afhbv gnvi" )do cdku,(

vut _ 
"

dhkuh vafhbv / / cneunu,

nhujsu, fnu cnafi unesa"71' uneuo

zv vut cc,h fbxhu, ucc,h nsrau,'

abertho 
"

nesa ngy"81' fvnal

vxudht/

ugp"z h"k' acvnal scrh vdnrt

"
ccck vhft / / cch fbha,t svumk ucch

fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt" )c,h-

fbx, nhujshoccck(' nsucr tusu,

dhkuh afhbv ctupi bgkv hu,rndhkuh

vafhbv acatr c,h fbxhu, uc,h

nsrau, )
"

neuo abhfravht aurv

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

)tjs' hjhs unhujs( avut ,nur, vnesa

achruakho )
"

vneuo tar hcjr vw"02(

acu ghervart, udhkuh vafhbv' akfi'

"
kt ,hnt vft uvft )cch fbha,t

svumk ucch fbha,t sa; uh,hc

cbvrsgt( tkt znbhi vft uznbhi vft"'

cneuo tjs suet/

ugbhi zv nusda canu ak vneuo' 
"

ch

fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt" _

avphrua s
"

a; uh,hc" vut 
"

abxg

nesa uhac ao"12' vhhbu' adhkuh

vafhbv avhw cnesa chruakho )ukt

cneuo tjr(' bxg uhac cneuo nhujs

ccck' ,nur, vnesa chruakho22/

unzv nuci do cbudg k
"

nesa ngy"

acvnal vxudht _ abux; gk fkku,

vgbhi s
"

nesa ngy" acfk 
"

c,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck"' habu

v
"

nesa ngy" vgherh ,nur, vnesa

vdsuk achruakho' 
"

ch, rchbu

accck"' 
"

abxg nesa uhac ao"/

d/ugus ugher _ avngkv vnhujs,

c
"

nesa ngy" s
"

ch, rchbu" bnaf, do

)uch,r at, uch,r guz( 
"

favi g,hshi

kvdtk"' atz )fvnal vxudht( 
"

g,hshi

c,h fbxhu, uc,h nsrau, accck

ahecgu ctr. hartk":

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

91( pra"h kghi hgec ao/

02( pw rtv hc' v/ ugus/

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

22( ukfi v"v do vneuo vgherh sdhkuh

v,urv'
"

neuo ecug annbu humt, vurtv ktbah

vghr"' g"s ucsudn, kaf, vdzh, acchvn"e/

urtv rnc"i cnkjnu, xp"s sf,ucu,:
"

gher

,urv nhnh dku, cbvrsgt ao adku, hfbhw

uvjra uvnxdr fuw"/

31( fbha,t svumk erucv kch, vnsra ak

gzrt vxupr knyv nbvrsgt )grul grl a;(/

urtv keni vgrv 73/

41(
"

)ao neuo u(cbtv hfbhw uxhg,u ntcbho

ugpr avchtu gnvi cdku,i kehho nv abtnr fh

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

)ucghi hgec((/ ucpra"h r"v fs' c:
"

neuo vut'

uha pu,rhi ajrc ujzr ubcbv' u,nhs vh,v

afhbv nmuhw ao' uhfbhw udku,u cbtuvu abatu

gnvo ntcbh hruakho' ugkhvo btnr fh rmu

gcshl t, tcbhw"/ ucgrul ao:
"

hxsuv ntcbho

ugpr sth,htu cvshhvu nch, vnesa/ / uerhuv

a; h,hc' fkunr' abxg nesa uhac ao"/ 

51( ucgrul ao:
"

rc tnr cfbha,t svumk

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

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

kzj"d gw rxc/

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

a
"

cdhrx, vg"h nhh,h bnh dku kghko afhbv

gnvo abtnr uan,h fxthcghko' svhhbu neuo

nhujs kdhkuh afhbv"/

81( ubertho do
"

nafbu," _
"

tuvc vw duw

nafbu, hgec"'
"

srha nafbu, c,h fbxhu,

uc,h nsrau, avo cneuo nafiavafhbv aruhw

cvo cdku," )crfu, ao ucjst"d nvra"t(/
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vart, vafhbv cfk neuo adku

hartk g"h v
"

nesa ngy" a
"

ctrmu,

tar ctu ao" )nghi usudn, vart,

vafhbv cnesa achruakho( thbv tkt

czni vdku,' tck ktjrh a
"

g,hshi

kvdtk"32' 
"

,jzur dhkuh afhbv

khruakho ukt ,atr ao cneuo adku

hartk fcr42' vhhbu' akt ,vhw vart,

vafhbv cneuo cju. ktr.agkhu gns

v
"

nesa ngy"52' fhui av
"

nesa ngy"

hger nneuo zv uhecg ctr. hartk'

cnesa vdsuk achruakho/

ukfi 
"

tnru cnsra kg,hs kcut hvhw

chvn"e dsuk fhruakho acguv"z / / kph

achruakho vcbuhw kg,hs hvhw jucrv kv

knesa hjshu fk neunu, ak c,h

fbxhu, avhu cguv"z"42/

ufnrunz do cpxue62

"
uvchtu,ho tk

vr esah uanj,ho cch, ,pk,h duw

hert kfk vgnho" _ a
"

ch, ,pk,h"

aeth gk ch, vnesa skg,hs' 
"

cguv"z

cdku, vut hert kfk vgnho svhhbu c,h

fbxhu, acfk tr. vgnho ahecgu kg,hs

ct"h njucr kch, vnesa"42/

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

s
"

nesa ngy" _ sfhui a
"

chruakho

vcbuhw kg,hs hvhw jucrv kv knesa

hjshu fk neunu, ak c,h fbxhu, avhu

cguv"z"' 
"

bnmt g,v cdku, / / ch,

vfbx, vrh vut neuo vnesa duphw

skg,hs"42/

uha kunr' ajhcur vc,h fbxhu,

acfk tr. vgnho )
"

nesa ngy"( kch,

vnesa skg,hs hvhw cv,to ukph-grl

jhkueh vsrdu, achbhvo _ ac,h

fbxhu, vnhujsho aha cvo ngkv h,hrv

kdch atr c,h fbxhu, )fnu 
"

ch fbha,t

svumk uch fbha,t sa; uh,hc

cbvrsgt"' 
"

ch, rchbu accck"( hvhu

eusnhocvjhcur kch, vnesa' ahvhu

njucrho nnakch, vnesa )budgho

uscueho cu kkt vpxe chbhvo(72' ugk

hso uctnmgu,o hvhu njucrho kch,

vnesa fk atr c,h fbxhu, actr.

vgnho/

s/uh,hrv nzv ha kunr _ avnesa

skg,hs )a
"

cbuh unaufkk hdkv uhcut ni

vanho"82( h,dkv ,jhkv cvneuo 
"

abxg

nesa uhac ao" czni vdku, )
"

ch,

rchbu accck"(' unao hug,e kneunu

chruakho:

vart, udhkuh vafhbv cv
"

nesa

ngy" vgherh accck )
"

abxg nesa

uhac ao"( vht do 
"

favi bdtkhi" _

fncutr cvnal vxudht a
"

t; favi

bdtkhi afhbv gnvi' abtnr92uac vw

tkehl t, acu,l' uvahc kt btnr tkt

uac' nkns avec"v ac gnvi)
"

t,

acu,l" fnu go acu,l03( nchi

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

32(
"

ndku, tsuo' tck fabdtku fcr ndku,

cck' batrv dhkuh afhbv ao/ svt czni tchh

avhw fnv ntu, abho tjr abdtku ncck ugshhi

batrv dhkuh vafhbv ao ccvf"b" )jst"d

nvra"t ao(/

42( jst"d nvra"t ao/

52( ukfi'
"

c,h fbxhu, accck gk ,bth vi

gauhhi"'
"

fajrc / / nvbh v,bth / / ktu,i

accck / / avrh kg, ct dutk cnvrv chnhbu

,peg esua,i" ),us"v c,h fbxhu, _ ndhkv

fj' rha g"c(/

62( haghw bu' z/

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

ak vxbvsrhi( acchvn"e _ a,aho xbvsrhi

"
tmk vnzcj" )hruaknh nfu, p"c v"u/ nfhk,t

x"p h,ru/ ugus(/

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

92( bmcho k' d/

03( jst"d nvra"t ao/ ,bht tdv", xp"u/
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vdkhu,"' fkunr' do crdg vtjrui

svdku, bnmt, vafhbv cvneuo adku

hartk' 
"

abxg nesa uhac ao"' unao

ac vec"v go fk cb"h kvnesa

achruakho kvaru, ukdku, cu afhb,u

kguko ugs/

ufhui a
"

vec"v ac gnvi nchi

vdkhu,"' nv
"

nesa ngy" )
"

ch, rchbu

accck"( 
"

abxg nesa uhac ao"'

bnmt' acneuo zvn,jhkv ubgah,

dtuk, vafhbv' v,dku,v cfk v,ue;

uvakhnu, )kt re ctupi s
"

nesa

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

cxdbui tjr: fao aahc, vafhbv

vht nvneuo abnmt, cdku,' fl ahc,

nesa vg,hs)agbhbu vart, udhkuh

vafhbv( vut nvneuo 
"

abxg )nesa(

uhac ao" czni vdku,' aao n,dkv

,jhkv utj"f bg,e kneunu chruakho13/

utukh ha kunr' anrunz ckaui

vrnc"o )cvkfu, nkl vnahj23( 
"

ucbv

nesa cneunu" _ skfturv: nvu vmurl

kvanhgbu fti acbhi vnesa vut

cneunu
33? ukthsl' knv thbu npra

vneuo' 
"

ucbv nesa chruakho"? _

a
"

cneunu" runz43do gk neunu ak nkl

vnahj czni vdku, )kpbha
"

vrh zv

nahj custh"(53' vhhbu' acvhu,u cdku,

)aao huac63unn,hi unmpv kdtuk t,

cb"h uafhbv gnvi nvdku,( cubv nkl

vnahj nesa )ngy(73avut nghi

usudn, vnesa achruakho83)fnu 
"

ch

fbha,t sa; uh,hc"' 
"

abxg nesa

uhac ao"(' c,ur vfbv knesa vg,hs'

ah,dkv ,jhkv ao' unao hauc )go

vec"v ucb"h( khruakho/

v/uha kvuxh; cchtur vghkuh

s
"

ch, rchbu accck" _ angk,u kdch

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

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

kxhunu _ acv,jk, vpre fu,c vvkfv

a
"

vnkl vnahj / / cubv vnesa" )fpauyu('

nat"f cxhunu' anctr vxhnbho agk hso

eucgho nh vut vnkl vnahj'
"

cjze, nahj"'

ugs
"

nahj custh"' fu,c
"

to gav uvmkhj ucbv

nesa cneunu"' achi pguku,hu czni vdku,

bfkk do cbhi nesa ngy vgherh cdku,' c,ur

vfbv uv,jk, vv,dku, snesa vg,hs' fcpbho/

63( rtv xbvsrhi mj' t:
"

h,hc tph,jt

srunh"/

73( fnu ch, vnsra ak gzrt vxupr* _

vnahj )dutki ak hartk( sdku, cck/

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

haghw rnz ,my( a
"

cagv ankl vnahj ct guns

gk dd ch, vnesauvut nanhg kvo khartk

utunr gbuho vdhg zni dtuk,fo"' eth gk dd

ch, vnesa snesa ngyacju. ktr.** avut

cneuo vnesa chruakho )
"

abxg nesa uhac

ao"(' fh' ktjrh anesa vg,hs h,dkv uhrs

knyv kt hvhw murl kvanhg khartk
"

vdhg zni

dtuk,fo"/

13( ug"sanmhbu cbudg kxbvsrhi )aneuno

ckaf, vdzh, acnesa( _ a
"

cycrht )vneuo

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

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

xbvsrhi xph"s(/

23( xph"t/

33( ufn"a cv,jk, vpre
"

cubv vnesa"

)x,o(' ukt
"

cubv vnesa cneunu"/

43( ucpayu, h"k _ anvgbhbho ahushgu

a
"

vrh zv nahj custh" ahsg kfuhi neunu ak

vnesa )rtv keu"a j"j gw 263 cvgrv/ urtv

do keu"a jf"s gw 256 cvgrv(/ 
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*(ukvghr'angk, 
"

ch fbha,t svumk"

aerucvkch, vnsra ak gzrt vxupr )fb"k vgrv

31(/

**(ugp"z hun,e vshue 
"

guns gk ddch,

vnesa"_ùa
"

ddu, //kt b,esau" )rnc"o vkw

chvc"j p"u v"z('arunz gk ju"k cgrl kesua,

t"h/
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vart, vafhbv cfk neuo adku

hartk g"h v
"

nesa ngy" a
"

ctrmu,

tar ctu ao" )nghi usudn, vart,

vafhbv cnesa achruakho( thbv tkt

czni vdku,' tck ktjrh a
"

g,hshi

kvdtk"32' 
"

,jzur dhkuh afhbv

khruakho ukt ,atr ao cneuo adku

hartk fcr42' vhhbu' akt ,vhw vart,

vafhbv cneuo cju. ktr.agkhu gns

v
"

nesa ngy"52' fhui av
"

nesa ngy"

hger nneuo zv uhecg ctr. hartk'

cnesa vdsuk achruakho/

ukfi 
"

tnru cnsra kg,hs kcut hvhw

chvn"e dsuk fhruakho acguv"z / / kph

achruakho vcbuhw kg,hs hvhw jucrv kv

knesa hjshu fk neunu, ak c,h

fbxhu, avhu cguv"z"42/

ufnrunz do cpxue62

"
uvchtu,ho tk

vr esah uanj,ho cch, ,pk,h duw

hert kfk vgnho" _ a
"

ch, ,pk,h"

aeth gk ch, vnesa skg,hs' 
"

cguv"z

cdku, vut hert kfk vgnho svhhbu c,h

fbxhu, acfk tr. vgnho ahecgu kg,hs

ct"h njucr kch, vnesa"42/

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

s
"

nesa ngy" _ sfhui a
"

chruakho

vcbuhw kg,hs hvhw jucrv kv knesa

hjshu fk neunu, ak c,h fbxhu, avhu

cguv"z"' 
"

bnmt g,v cdku, / / ch,

vfbx, vrh vut neuo vnesa duphw

skg,hs"42/

uha kunr' ajhcur vc,h fbxhu,

acfk tr. vgnho )
"

nesa ngy"( kch,

vnesa skg,hs hvhw cv,to ukph-grl

jhkueh vsrdu, achbhvo _ ac,h

fbxhu, vnhujsho aha cvo ngkv h,hrv

kdch atr c,h fbxhu, )fnu 
"

ch fbha,t

svumk uch fbha,t sa; uh,hc

cbvrsgt"' 
"

ch, rchbu accck"( hvhu

eusnhocvjhcur kch, vnesa' ahvhu

njucrho nnakch, vnesa )budgho

uscueho cu kkt vpxe chbhvo(72' ugk

hso uctnmgu,o hvhu njucrho kch,

vnesa fk atr c,h fbxhu, actr.

vgnho/

s/uh,hrv nzv ha kunr _ avnesa

skg,hs )a
"

cbuh unaufkk hdkv uhcut ni

vanho"82( h,dkv ,jhkv cvneuo 
"

abxg

nesa uhac ao" czni vdku, )
"

ch,

rchbu accck"(' unao hug,e kneunu

chruakho:

vart, udhkuh vafhbv cv
"

nesa

ngy" vgherh accck )
"

abxg nesa

uhac ao"( vht do 
"

favi bdtkhi" _

fncutr cvnal vxudht a
"

t; favi

bdtkhi afhbv gnvi' abtnr92uac vw

tkehl t, acu,l' uvahc kt btnr tkt

uac' nkns avec"v ac gnvi)
"

t,

acu,l" fnu go acu,l03( nchi

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

32(
"

ndku, tsuo' tck fabdtku fcr ndku,

cck' batrv dhkuh afhbv ao/ svt czni tchh

avhw fnv ntu, abho tjr abdtku ncck ugshhi

batrv dhkuh vafhbv ao ccvf"b" )jst"d

nvra"t ao(/

42( jst"d nvra"t ao/

52( ukfi'
"

c,h fbxhu, accck gk ,bth vi

gauhhi"'
"

fajrc / / nvbh v,bth / / ktu,i

accck / / avrh kg, ct dutk cnvrv chnhbu

,peg esua,i" ),us"v c,h fbxhu, _ ndhkv

fj' rha g"c(/

62( haghw bu' z/

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

ak vxbvsrhi( acchvn"e _ a,aho xbvsrhi

"
tmk vnzcj" )hruaknh nfu, p"c v"u/ nfhk,t

x"p h,ru/ ugus(/

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

92( bmcho k' d/

03( jst"d nvra"t ao/ ,bht tdv", xp"u/
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vdkhu,"' fkunr' do crdg vtjrui

svdku, bnmt, vafhbv cvneuo adku

hartk' 
"

abxg nesa uhac ao"' unao

ac vec"v go fk cb"h kvnesa

achruakho kvaru, ukdku, cu afhb,u

kguko ugs/

ufhui a
"

vec"v ac gnvi nchi

vdkhu,"' nv
"

nesa ngy" )
"

ch, rchbu

accck"( 
"

abxg nesa uhac ao"'

bnmt' acneuo zvn,jhkv ubgah,

dtuk, vafhbv' v,dku,v cfk v,ue;

uvakhnu, )kt re ctupi s
"

nesa

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

cxdbui tjr: fao aahc, vafhbv

vht nvneuo abnmt, cdku,' fl ahc,

nesa vg,hs)agbhbu vart, udhkuh

vafhbv( vut nvneuo 
"

abxg )nesa(

uhac ao" czni vdku,' aao n,dkv

,jhkv utj"f bg,e kneunu chruakho13/

utukh ha kunr' anrunz ckaui

vrnc"o )cvkfu, nkl vnahj23( 
"

ucbv

nesa cneunu" _ skfturv: nvu vmurl

kvanhgbu fti acbhi vnesa vut

cneunu
33? ukthsl' knv thbu npra

vneuo' 
"

ucbv nesa chruakho"? _

a
"

cneunu" runz43do gk neunu ak nkl

vnahj czni vdku, )kpbha
"

vrh zv

nahj custh"(53' vhhbu' acvhu,u cdku,

)aao huac63unn,hi unmpv kdtuk t,

cb"h uafhbv gnvi nvdku,( cubv nkl

vnahj nesa )ngy(73avut nghi

usudn, vnesa achruakho83)fnu 
"

ch

fbha,t sa; uh,hc"' 
"

abxg nesa

uhac ao"(' c,ur vfbv knesa vg,hs'

ah,dkv ,jhkv ao' unao hauc )go

vec"v ucb"h( khruakho/

v/uha kvuxh; cchtur vghkuh

s
"

ch, rchbu accck" _ angk,u kdch

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

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

kxhunu _ acv,jk, vpre fu,c vvkfv

a
"

vnkl vnahj / / cubv vnesa" )fpauyu('

nat"f cxhunu' anctr vxhnbho agk hso

eucgho nh vut vnkl vnahj'
"

cjze, nahj"'

ugs
"

nahj custh"' fu,c
"

to gav uvmkhj ucbv

nesa cneunu"' achi pguku,hu czni vdku,

bfkk do cbhi nesa ngy vgherh cdku,' c,ur

vfbv uv,jk, vv,dku, snesa vg,hs' fcpbho/

63( rtv xbvsrhi mj' t:
"

h,hc tph,jt

srunh"/

73( fnu ch, vnsra ak gzrt vxupr* _

vnahj )dutki ak hartk( sdku, cck/

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

haghw rnz ,my( a
"

cagv ankl vnahj ct guns

gk dd ch, vnesauvut nanhg kvo khartk

utunr gbuho vdhg zni dtuk,fo"' eth gk dd

ch, vnesa snesa ngyacju. ktr.** avut

cneuo vnesa chruakho )
"

abxg nesa uhac

ao"(' fh' ktjrh anesa vg,hs h,dkv uhrs

knyv kt hvhw murl kvanhg khartk
"

vdhg zni

dtuk,fo"/

13( ug"sanmhbu cbudg kxbvsrhi )aneuno

ckaf, vdzh, acnesa( _ a
"

cycrht )vneuo

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

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

xbvsrhi xph"s(/

23( xph"t/

33( ufn"a cv,jk, vpre
"

cubv vnesa"

)x,o(' ukt
"

cubv vnesa cneunu"/

43( ucpayu, h"k _ anvgbhbho ahushgu

a
"

vrh zv nahj custh" ahsg kfuhi neunu ak

vnesa )rtv keu"a j"j gw 263 cvgrv/ urtv

do keu"a jf"s gw 256 cvgrv(/ 

402

*(ukvghr'angk, 
"

ch fbha,t svumk"

aerucvkch, vnsra ak gzrt vxupr )fb"k vgrv

31(/

**(ugp"z hun,e vshue 
"

guns gk ddch,

vnesa"_ùa
"

ddu, //kt b,esau" )rnc"o vkw

chvc"j p"u v"z('arunz gk ju"k cgrl kesua,

t"h/
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"
c,h fbxhu, uc,h nsrau, accck" vht

)bux; gk ngk, ch, vfbx, uch, vnsra

acch, rchbu( do nms vhu,u 
"

ch,

rchbu"93)
"

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

vsur' u
"

rchbu accck"' rci ak fk cbh

vdukv04(' ch,u ak baht vsur' a
"

vbaht

vut vfk"14:

gher24vgbhi svart, vafhbv

cchvn"e vht chartk )nms ngk,o ak

hartk' 
"

hartk ueuc"v fukt js"34('

fn"a44

"
ugau kh nesa uafb,h

c,ufo"' c,ufu kt btnr tkt c,ufo54'

ugs"z cbudg kvart, vafhbv czni

vdku, )
"

ccck vhft / / cch fbha,t

fuw"' 
"

nesa ngy"( fnusda cv,jk,

vntnr 
"

cut urtv fnv jchchi hartk

kpbh vec"v acfk neuo adku afhbv

gnvi"' ukt gus tkt av,dku, vafhbv

cch, vnesa vht npbh acu n,txpho

fk cb"h' fn"a64

"
ccut fk hartk

krtu, t, pbh vw tkehl cneuo 

tar hcjr"' ugs"z cc,h fbxhu, 

ucc,h nsrau,' acvo n,txpho 

garv nhartk' a
"

tfk74chw garv

afhb,t arht"84/

uzvu do tw vygnho ac,h fbxhu,

uc,h nsrau, accck bertho 
"

nesa

ngy" _ fh' cchvn"e acu vhu n,txpho

fk cb"h' vh,v dhkuh fkku,vafhbv'

abert, fbx, hartk' neur fbx"h

aknyv' nat"f cc,h fbxhu, uc,h

nsrau, ctrmu, tar ctu ao cfk

nshbv unshbv ghr ughr' acvo

n,txpho garv nhartk' aurv un,dkv

gkhvo re jkefchfuk nvafhbv/

ugp"z ha kctr vghkuh s
"

ch, rchbu

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

ak baht vsur' 
"

vbaht vut vfk"'

afukk fk vsur' ha cu vart, )udhkuh(

fkku,vafhbv )kt re jke aaurv

)un,dkv( gk garv nhartk(94' nghi

usudn, vart, udhkuh vafhbv cch,

vnesa' 
"

abxg nesa uhac ao"05'

unnbu bnal vart, udhkuh vafhbv cfk

c,h fbxhu, uc,h nsrau, ctrmu, tar

ctu ao' fnu ch, vnesa annbu turv

humtv kfk vguko15/

uha kunr' ach,u ak baht vsur'

afukk fk vsur' vut g"s ucsudn,

"
,kphu,"' 

"
,k afk phu, pubho cu"'

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

93( ugp"z hun,e vkaui
"

ch, rchbu"' ukt

"
ch, vfbx, uch, vnsra ak rchbu"/

04( ukvghr' a
"

rchbu accck" vut rc

)pra"h(' abert rc x,o'
"

fnu aeurhi krw

hvusv vbaht rchctr. hartk eru khw bnh ccck

rc" )phw rac"o pxjho ehy' c/ c"c bc' t(/ _

ubert
"

rha xsrt ccck" )jukhi ekz' c _ vuct

cphw rac"o ao(/

14( pra"h jue, ft' ft/

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

xv"n ,ex"u gw ec uthkl/

34( rtv zj"d gd' t/

44( ,runv fv' j/

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

64( uhkl kt' ht/

74( xbvsrhi ky' t/

84( urtv ,bht tdv"e xf"d:
"

ang,h

nrcu,h fh thku bnmt nktl tjs guns cngns

garv nhartk chjs t; athbo nscrho cscrh

,urv,puk gkhu thn,v upjs ckh dcuk u,fkh,

nafhb,t sarht gkhhvu gs avhw n,cyk

nnmhtu,u kdnrh"/

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

k
"

ch, rchbu accck" rcho nhartk' akt cgrl

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

nr"v fs' c:
"

fhui sbaht vut afhjh rcho dchw"/

05( ukvghr nr"v fs' c:
"

ch fbha,t sa;

uh,hc cbvrsgt / / vuu ghhkh rc)rchbu accck(

/ / unmku v,o"/

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

403

fsra, jz"k25cbudg kchvn"e/

ugus ugher _ ngk, 
"

ch, rchbu

accck" cbudg kvdtukv:

"
rchbu"' baht vsur' vut do vnahj

)dutki ak hartk( acsur35' fnu nav

rchbu )vbaht vrtaui(' 
"

dutk rtaui

vut dutk tjrui"45' fhsug55acfk sur

habu 
"

tw vrtuh nmse,u kvhu, dutk'

ukfahdhg vzni hdkv tkhu vah", uhakju

fuw"' unx,cr kunr avut baht vsur'

fnpura cdnrt65cbudg krch hvusv

vbaht: 
"

tnr rc75th ni jhht vut fdui

rchbu vesua"' 
"

to nahj ntu,i ajhhi

gfahu usth vhhbu rchbu vesua"' vbaht

acsur85/

unzv nuci agher gbhbu ak 
"

ch,

rchbu accck"' vut' vdtukv ncck' g"h

vb,hb,-fj kfkku, gcus,o ak hartk

kgau, ncck )ju. ktr.( tr. hartk'

fp,do vhsug95

"
gav fti )cju. ktr.(

tr. hartk"' agbhi zv bgav kfk krta

g"h cbhi c,h fbxhu, uc,h nsrau,

)
"

nesa ngy"( ctrmu, tar ctu ao06'

unvo bnaf, vesuav cfk tr. vgnho'

ugh"z nnvrho unzrzho upugkho ehuo

vhgus 
"

g,hsv tr. hartk a,,pay

cfk vtrmu,"16' 
"

ahvhw fk vguko fuku

tz cnsrd, tr. hartk sgfahu' utz hvhw

t"h cnsrd, hruakho sgfahu' uzvu

atnru ahruakho ,,pay gk fk tr.

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

uc,h nsrau, accck njucr knesa/

ufhui agher gbhbu ak 
"

ch, rchbu

accck" vut ehcu. utxhp,fk vc,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck kecgo

ctr. hartk' njucr kch, vnesa _

"
vrh vut )kt re v

"
nesa ngy" vgherh

ccck 
"

abxg nesa uhac ao"' tkt do(

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

85( rtv as"j ao:
"

csrl vzv vhw naugr

tmko cfk sur nh vut/ / rchbu vesua / / csuru

tnru uhsguavut vnufi / / ufi vut cfk sur usur

m"k tjs nufar ant hzfu' ugp"z f,cu d"f

,knhsh vtr"h z"k achnhu vhw vtr"h z"k"'

unxhho
"

uf"z vut pauy"/

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

gw ,pv/

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

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

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

g"s ucsudn,
"

nesa ngy"/

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

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

26( keu", nxgh py' c uthkl/

25( crfu, k' t/

35( kvghr' acftu"t nhartk ha bhmu.

nahj ]ugp"z ha k,uul srau, jz"k gk vpxue

)cke fs' hz( 
"

srl fufc nhgec"' aeth gk nkl

vnahj )hruaknh ,gbh, p"s v"v(' ueth gk

ftu"t nhartk )hruaknh ng"a xp"s( _

aabhvo tn, cpugk' fhui acftu"t nhartk ha

bhmu. nahj )rtv ntur ghbho x"p phbjx([' cjhw

vhjhsv' bhmu. ncjhw vhjhsv vfkkh, avht

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

a
"

vbaht vut vfk"' afukk fk vbhmumu, snahj

acftu"t nhartk' cjhw vhjhsv vpryh,' bnmt'

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

nahj' ukfi vut vnahj acsur/

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

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

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

vtk"; fkk gw/ ugus/ 

65( xbvsrhi mj' c ucpra"h/

75( rchbu accck' avut fnu rchbu vesua

ctr. hartk )fb"k vgrv 04(/ _ ugp"z h"k

acscrh rc
"

vhhbu rchbu vesua" pxe do cbudg

kgmnu* a
"

vhhbu rchbu accck"/
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*( g"s vphrua ckaui vnabv )tcu, rp"d( 
"

shi

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

)ao ny"z( a
"

bprghi nnbu nsg,u uakt nsg,u"'

aktjrh vtso apuxe nsg,u shbu ak jchru'puxe

shi kgmnu akt nsg,u'fhui ag"p 
"

shi" zv guaho

"
jacui" cbudg knmcu vut )rtv keu"a j"u gw 382/

ua"b(/
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"
c,h fbxhu, uc,h nsrau, accck" vht

)bux; gk ngk, ch, vfbx, uch, vnsra

acch, rchbu( do nms vhu,u 
"

ch,

rchbu"93)
"

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

vsur' u
"

rchbu accck"' rci ak fk cbh

vdukv04(' ch,u ak baht vsur' a
"

vbaht

vut vfk"14:

gher24vgbhi svart, vafhbv

cchvn"e vht chartk )nms ngk,o ak

hartk' 
"

hartk ueuc"v fukt js"34('

fn"a44

"
ugau kh nesa uafb,h

c,ufo"' c,ufu kt btnr tkt c,ufo54'

ugs"z cbudg kvart, vafhbv czni

vdku, )
"

ccck vhft / / cch fbha,t

fuw"' 
"

nesa ngy"( fnusda cv,jk,

vntnr 
"

cut urtv fnv jchchi hartk

kpbh vec"v acfk neuo adku afhbv

gnvi"' ukt gus tkt av,dku, vafhbv

cch, vnesa vht npbh acu n,txpho

fk cb"h' fn"a64

"
ccut fk hartk

krtu, t, pbh vw tkehl cneuo 

tar hcjr"' ugs"z cc,h fbxhu, 

ucc,h nsrau,' acvo n,txpho 

garv nhartk' a
"

tfk74chw garv

afhb,t arht"84/

uzvu do tw vygnho ac,h fbxhu,

uc,h nsrau, accck bertho 
"

nesa

ngy" _ fh' cchvn"e acu vhu n,txpho

fk cb"h' vh,v dhkuh fkku,vafhbv'

abert, fbx, hartk' neur fbx"h

aknyv' nat"f cc,h fbxhu, uc,h

nsrau, ctrmu, tar ctu ao cfk

nshbv unshbv ghr ughr' acvo

n,txpho garv nhartk' aurv un,dkv

gkhvo re jkefchfuk nvafhbv/

ugp"z ha kctr vghkuh s
"

ch, rchbu

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

ak baht vsur' 
"

vbaht vut vfk"'

afukk fk vsur' ha cu vart, )udhkuh(

fkku,vafhbv )kt re jke aaurv

)un,dkv( gk garv nhartk(94' nghi

usudn, vart, udhkuh vafhbv cch,

vnesa' 
"

abxg nesa uhac ao"05'

unnbu bnal vart, udhkuh vafhbv cfk

c,h fbxhu, uc,h nsrau, ctrmu, tar

ctu ao' fnu ch, vnesa annbu turv

humtv kfk vguko15/

uha kunr' ach,u ak baht vsur'

afukk fk vsur' vut g"s ucsudn,

"
,kphu,"' 

"
,k afk phu, pubho cu"'

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

93( ugp"z hun,e vkaui
"

ch, rchbu"' ukt

"
ch, vfbx, uch, vnsra ak rchbu"/

04( ukvghr' a
"

rchbu accck" vut rc

)pra"h(' abert rc x,o'
"

fnu aeurhi krw

hvusv vbaht rchctr. hartk eru khw bnh ccck

rc" )phw rac"o pxjho ehy' c/ c"c bc' t(/ _

ubert
"

rha xsrt ccck" )jukhi ekz' c _ vuct

cphw rac"o ao(/

14( pra"h jue, ft' ft/

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

xv"n ,ex"u gw ec uthkl/

34( rtv zj"d gd' t/

44( ,runv fv' j/

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

64( uhkl kt' ht/

74( xbvsrhi ky' t/

84( urtv ,bht tdv"e xf"d:
"

ang,h

nrcu,h fh thku bnmt nktl tjs guns cngns

garv nhartk chjs t; athbo nscrho cscrh

,urv,puk gkhu thn,v upjs ckh dcuk u,fkh,

nafhb,t sarht gkhhvu gs avhw n,cyk

nnmhtu,u kdnrh"/

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

k
"

ch, rchbu accck" rcho nhartk' akt cgrl

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

nr"v fs' c:
"

fhui sbaht vut afhjh rcho dchw"/

05( ukvghr nr"v fs' c:
"

ch fbha,t sa;

uh,hc cbvrsgt / / vuu ghhkh rc)rchbu accck(

/ / unmku v,o"/

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

403

fsra, jz"k25cbudg kchvn"e/

ugus ugher _ ngk, 
"

ch, rchbu

accck" cbudg kvdtukv:

"
rchbu"' baht vsur' vut do vnahj

)dutki ak hartk( acsur35' fnu nav

rchbu )vbaht vrtaui(' 
"

dutk rtaui

vut dutk tjrui"45' fhsug55acfk sur

habu 
"

tw vrtuh nmse,u kvhu, dutk'

ukfahdhg vzni hdkv tkhu vah", uhakju

fuw"' unx,cr kunr avut baht vsur'

fnpura cdnrt65cbudg krch hvusv

vbaht: 
"

tnr rc75th ni jhht vut fdui

rchbu vesua"' 
"

to nahj ntu,i ajhhi

gfahu usth vhhbu rchbu vesua"' vbaht

acsur85/

unzv nuci agher gbhbu ak 
"

ch,

rchbu accck"' vut' vdtukv ncck' g"h

vb,hb,-fj kfkku, gcus,o ak hartk

kgau, ncck )ju. ktr.( tr. hartk'

fp,do vhsug95

"
gav fti )cju. ktr.(

tr. hartk"' agbhi zv bgav kfk krta

g"h cbhi c,h fbxhu, uc,h nsrau,

)
"

nesa ngy"( ctrmu, tar ctu ao06'

unvo bnaf, vesuav cfk tr. vgnho'

ugh"z nnvrho unzrzho upugkho ehuo

vhgus 
"

g,hsv tr. hartk a,,pay

cfk vtrmu,"16' 
"

ahvhw fk vguko fuku

tz cnsrd, tr. hartk sgfahu' utz hvhw

t"h cnsrd, hruakho sgfahu' uzvu

atnru ahruakho ,,pay gk fk tr.

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

uc,h nsrau, accck njucr knesa/

ufhui agher gbhbu ak 
"

ch, rchbu

accck" vut ehcu. utxhp,fk vc,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck kecgo

ctr. hartk' njucr kch, vnesa _

"
vrh vut )kt re v

"
nesa ngy" vgherh

ccck 
"

abxg nesa uhac ao"' tkt do(

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

85( rtv as"j ao:
"

csrl vzv vhw naugr

tmko cfk sur nh vut/ / rchbu vesua / / csuru

tnru uhsguavut vnufi / / ufi vut cfk sur usur

m"k tjs nufar ant hzfu' ugp"z f,cu d"f

,knhsh vtr"h z"k achnhu vhw vtr"h z"k"'

unxhho
"

uf"z vut pauy"/

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

gw ,pv/

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

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

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

g"s ucsudn,
"

nesa ngy"/

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

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

26( keu", nxgh py' c uthkl/

25( crfu, k' t/

35( kvghr' acftu"t nhartk ha bhmu.

nahj ]ugp"z ha k,uul srau, jz"k gk vpxue

)cke fs' hz( 
"

srl fufc nhgec"' aeth gk nkl

vnahj )hruaknh ,gbh, p"s v"v(' ueth gk

ftu"t nhartk )hruaknh ng"a xp"s( _

aabhvo tn, cpugk' fhui acftu"t nhartk ha

bhmu. nahj )rtv ntur ghbho x"p phbjx([' cjhw

vhjhsv' bhmu. ncjhw vhjhsv vfkkh, avht

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

a
"

vbaht vut vfk"' afukk fk vbhmumu, snahj

acftu"t nhartk' cjhw vhjhsv vpryh,' bnmt'

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

nahj' ukfi vut vnahj acsur/

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

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

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

vtk"; fkk gw/ ugus/ 

65( xbvsrhi mj' c ucpra"h/

75( rchbu accck' avut fnu rchbu vesua

ctr. hartk )fb"k vgrv 04(/ _ ugp"z h"k

acscrh rc
"

vhhbu rchbu vesua" pxe do cbudg

kgmnu* a
"

vhhbu rchbu accck"/
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*( g"s vphrua ckaui vnabv )tcu, rp"d( 
"

shi

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

)ao ny"z( a
"

bprghi nnbu nsg,u uakt nsg,u"'

aktjrh vtso apuxe nsg,u shbu ak jchru'puxe

shi kgmnu akt nsg,u'fhui ag"p 
"

shi" zv guaho

"
jacui" cbudg knmcu vut )rtv keu"a j"u gw 382/

ua"b(/



58 / מראפ'ט צום פתי'ן

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

vnesa skg,hs' unao hauc khruakho/

u/gp"z ha kctr fvb"k cbudg

k
"

ch, rchbu accck" csurbu zv_ ch,u

)ch, vfbx, uch, vnsra( ak f"e nu"j

tsnu"r baht surbu:

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

a
"

gar dkhu, dk,v khucRuuhya"46'

nkhucRuuhya ]acv vhw dhkuh pbhnhu,

v,urv fph ab,ctrv ctupi ak vcbv

uvadv )
"

h,prbxui"56( g"h ,ur, jxhsu,

jc"s cnal fnv suru,66[ krxyuc'

nrxyuc kPyrcurd76' unPyrcurd dk,v

nju. knshbv vvht' kkycht86utj"f

kPukhi96' ugs kdku, Rnrhet07'

ucRnrhet dupt cfnv neunu,' gs

kvneuo vecug s
"

ch, rchbu"' ch,

vfbx, uch, vnsra aku' vnrfz ak

khucRuuhya cnal gar abho ),eupv

akhnv( vtjrubu, )
"

vfk vukl tjr

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

surbu cjhho jhu,u cgknt shi' udo

ktjrh vx,keu,u esuav kt zzv

nneunv27' utsrcv' ctupi s
"

ngkhi

ceusa"' 
"

nuxh; uvukl"37' gs cht,

dutk mse/

ugs"z cbudg kvdku, sfkku, scb"h

_ acsurbu zv bnmtho ruc nbhi uruc

cbhi scb"h cdku, Rnrhet' uha kunr'

azvu tw vygnho kfl ado baht vsur

)a
"

vbaht vut vfk"( jh ubnmt gar

abho cdku, Rnrhet' unao gxe cvpm,

v,urv uvhvsu, uvpm, vnghhbu, jumv

cfk atr vtrmu, tar ctu ao cb"h'

g"h ,knhshu uakujhu cfk emuh ,ck/

ufhui a
"

cfk neuo adku hartk

afhbv gnvi"' vrh' cdku, zv vtjrui

aruc nbhi uruc cbhi scb"h chjs go

baht vsur bnmtu cdku, Rnrhet' dk,v

do vafhbv kdku, RnrhetQ ucdku,

Rnrhet gmnv 
"

)ccck( vhft" _

cv
"

nesa ngy" s
"

ch, rchbu"' avut

csudn, 
"

ch fbha,t svumk uch fbha,t

sa; uh,hc cbvrsgt"' 
"

abxg nesa

uhac ao" )cneuo vnesa

achruakho(47' unnbu bnaf, vart,

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

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

ua"b/

46( g"s anmhbu cxbvsrhi _ a
"

kgarv

neunu, dku" )rnc"o acvgrv 13(/

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

631 vgrv 53/ ua"b/

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

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

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

abho )
"

akak, vhjx urtah preho n,uksu,

ch, rchbu" cvesn, v
"

huo huo"(/

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

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

knuacv nRkRjRuueR _ xnufv knTxeuuT

)ao(/

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

uv,hhac crhdt' kycht/

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

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

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

vwa", )rtv ncut ktdru, eusa tsnu"r

nvurhh"m j"v(/

07( cyw tsr abh vwa",/

17( crfu, hc' t/

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

p"t/ tdv"e chtur kxhw z"l/

37( ac, ft' c/

47( rtv
"

v,nho" juw cw gw efu:
"

nhuo

ajrc ch, vnesa uesah esaho gs tar hrjo

vah", uhakj kbu dutk mse / / uhcbv kbu t,

hruakho uch, vnesa go vesah esaho' vbv

khucRuuhya vut hruakho akbu' uvch, vfbx,

tar f"e tsnu"r n,pkk cu vut ch, vnesa

akbu fuw"/
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*(fph abert, tz kgbhbdrRs/_uchnho tku ha

aeu"y kvjzhr anv k
�

Pyrcurd )rtv ahj, a"p

eurj'dw ,nuz )xv"a ,ba"t j"c gw 856((/

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

acfk vguko/

uha kunr vvxcrv czv _ kph acsur

zv' sur vtjrui ak vdku, usur vrtaui

ak vdtukv' nxhhnho unakhnho

"
ngahbu ugcus,hbu fk zni nal

vdku,"57kgau, ntr. vgnho tr.

hartk do cneuo vhu,r ,j,uistr.

vgnho' jmh fsur v,j,ui)acu kt vhw

n,i ,urv67(' tar' g"h vgkt, vneuo

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

vneunu, str. vgnho77' ugbhi zv bgav

g"h 
"

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

annbu turv humtv kfk vguko' kgau,

nvguko fuku )gs kpbv vfh bsj, cemuh

,ck( tr. hartk' azvu"g s
"

g,hsv tr.

hartk a,,pay cfk vtrmu,"'

u
"

g,hsv hruakho a,,pay cfk tr.

hartk"' acv huecgu fk c,h fbxhu,

uc,h nsrau, acfk vguko fuku njucr

kch, vnesa' cdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu' baht vsur'

avut vnahj )dutki ak hartk( acsur

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

vbaht s,ur, vjxhsu,87' tar' g"h

vpm,v jumv )
"

hpumu nghbu,hl jumv"'

gs kjumv athi jumv nnbu' cfk emuh

,ck( pugkho cht, nkft nahjt97/

ugp"z nuci dusk vghkuh s
"

ch,

rchbu" _ 
"

nesa ngy" vgherh cdku,

vtjrui' 
"

abxg nesa uhac ao"' ukfi

"
vrh vut neuo vnesa duphw skg,hs"'

ukt gus tkt acu h,dkv nesa vg,hs'

unao hauc khruakho )fb"k x"s(/

z/uha kvuxh;' agbhi zv nrunz do

canu08ak 
"

ch, rchbu" acsurbu:

"
rchbu" _ cw anu,hu runzho gk

vdtukv: anu vrtaui _ hux; _ g"a

"
chuo vvut huxh;tsb-h abh, hsu kebu,

t, atr gnu tar hatr ntaur

unnmrho duw unthh vho duw utx; bsjh

hartk ubpumu, hvusv hec. ntrcg

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

g"a vmjue uvanjv aakhnu,v cdtukv

vtnh,h, uvakhnv g"h nahj msebu'

fn"a28

"
tz hnkt ajue phbu"' 

"
tz"

shhet' kg,hs kcut38' fahtnru khmje

)suet( 
"

fh t,v tchbu"48/

u
"

ch,)rchbu(" _ nxpru acg ntu,

uacgho58' ug"a nxpr zv becg anu

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

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

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

urtv ctrufv ,aucu, uchturho )ev", ,ak"s(

x"t* ua"b(/

18( haghw ht' ht-hc/

28( ,vkho efu' c/

38( nat"f czni vdku,' a
"

txur ktso

ahnkt ajue phu cguv"z' abtnr tz hnkt ajue

phbu" )crfu, kt' t(/

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

58( kvghr nvbvd, dsukh hartk aknsu

rnzho uvurtu, cgcus, vw do ngbhbh juk fhu"c

)fnu nxpr verui cnrfc, vnxg' avu"g grth'

ugtfu"f cbudg kch, ecug(' ucpry cbsu"s

avnxpr bgav anuak vch,' fcpbho/

57( ,bht rpk"z/

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

gw ,mc uthkl/ ua"b/

77(
"

fnu cvdcv, fu,kh ch, amrhfho

kv,jhk kvdchw veurv v,j,ui suet utz nnhkt

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

ntnmg vfu,k kt vhw ndchw v,j,ubho" ),u"t

crtah, s' rg"t(/

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

ac,urv )rtv eubyrx gbhbv ak ,ur,

vjxhsu,(' veaurv go cjhw vhjhsv achartk'

ban,u ak nahj msebu )fb"k vgrv 35(/ 

97( tdv"e svcga"y _ fa"y c,jk,u/
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neuo vnesa duphw skg,hs"' acu h,dkv

vnesa skg,hs' unao hauc khruakho/

u/gp"z ha kctr fvb"k cbudg

k
"

ch, rchbu accck" csurbu zv_ ch,u

)ch, vfbx, uch, vnsra( ak f"e nu"j

tsnu"r baht surbu:

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

a
"

gar dkhu, dk,v khucRuuhya"46'

nkhucRuuhya ]acv vhw dhkuh pbhnhu,

v,urv fph ab,ctrv ctupi ak vcbv

uvadv )
"

h,prbxui"56( g"h ,ur, jxhsu,

jc"s cnal fnv suru,66[ krxyuc'

nrxyuc kPyrcurd76' unPyrcurd dk,v

nju. knshbv vvht' kkycht86utj"f

kPukhi96' ugs kdku, Rnrhet07'

ucRnrhet dupt cfnv neunu,' gs

kvneuo vecug s
"

ch, rchbu"' ch,

vfbx, uch, vnsra aku' vnrfz ak

khucRuuhya cnal gar abho ),eupv

akhnv( vtjrubu, )
"

vfk vukl tjr

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

surbu cjhho jhu,u cgknt shi' udo

ktjrh vx,keu,u esuav kt zzv

nneunv27' utsrcv' ctupi s
"

ngkhi

ceusa"' 
"

nuxh; uvukl"37' gs cht,

dutk mse/

ugs"z cbudg kvdku, sfkku, scb"h

_ acsurbu zv bnmtho ruc nbhi uruc

cbhi scb"h cdku, Rnrhet' uha kunr'

azvu tw vygnho kfl ado baht vsur

)a
"

vbaht vut vfk"( jh ubnmt gar

abho cdku, Rnrhet' unao gxe cvpm,

v,urv uvhvsu, uvpm, vnghhbu, jumv

cfk atr vtrmu, tar ctu ao cb"h'

g"h ,knhshu uakujhu cfk emuh ,ck/

ufhui a
"

cfk neuo adku hartk

afhbv gnvi"' vrh' cdku, zv vtjrui

aruc nbhi uruc cbhi scb"h chjs go

baht vsur bnmtu cdku, Rnrhet' dk,v

do vafhbv kdku, RnrhetQ ucdku,

Rnrhet gmnv 
"

)ccck( vhft" _

cv
"

nesa ngy" s
"

ch, rchbu"' avut

csudn, 
"

ch fbha,t svumk uch fbha,t

sa; uh,hc cbvrsgt"' 
"

abxg nesa

uhac ao" )cneuo vnesa

achruakho(47' unnbu bnaf, vart,

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

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

ua"b/

46( g"s anmhbu cxbvsrhi _ a
"

kgarv

neunu, dku" )rnc"o acvgrv 13(/

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

631 vgrv 53/ ua"b/

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

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

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

abho )
"

akak, vhjx urtah preho n,uksu,

ch, rchbu" cvesn, v
"

huo huo"(/

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

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

knuacv nRkRjRuueR _ xnufv knTxeuuT

)ao(/

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

uv,hhac crhdt' kycht/

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

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

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

vwa", )rtv ncut ktdru, eusa tsnu"r

nvurhh"m j"v(/

07( cyw tsr abh vwa",/

17( crfu, hc' t/

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

p"t/ tdv"e chtur kxhw z"l/

37( ac, ft' c/

47( rtv
"

v,nho" juw cw gw efu:
"

nhuo

ajrc ch, vnesa uesah esaho gs tar hrjo

vah", uhakj kbu dutk mse / / uhcbv kbu t,

hruakho uch, vnesa go vesah esaho' vbv

khucRuuhya vut hruakho akbu' uvch, vfbx,

tar f"e tsnu"r n,pkk cu vut ch, vnesa

akbu fuw"/
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*(fph abert, tz kgbhbdrRs/_uchnho tku ha

aeu"y kvjzhr anv k
�

Pyrcurd )rtv ahj, a"p

eurj'dw ,nuz )xv"a ,ba"t j"c gw 856((/

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

acfk vguko/

uha kunr vvxcrv czv _ kph acsur

zv' sur vtjrui ak vdku, usur vrtaui

ak vdtukv' nxhhnho unakhnho

"
ngahbu ugcus,hbu fk zni nal

vdku,"57kgau, ntr. vgnho tr.

hartk do cneuo vhu,r ,j,uistr.

vgnho' jmh fsur v,j,ui)acu kt vhw

n,i ,urv67(' tar' g"h vgkt, vneuo

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

vneunu, str. vgnho77' ugbhi zv bgav

g"h 
"

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

annbu turv humtv kfk vguko' kgau,

nvguko fuku )gs kpbv vfh bsj, cemuh

,ck( tr. hartk' azvu"g s
"

g,hsv tr.

hartk a,,pay cfk vtrmu,"'

u
"

g,hsv hruakho a,,pay cfk tr.

hartk"' acv huecgu fk c,h fbxhu,

uc,h nsrau, acfk vguko fuku njucr

kch, vnesa' cdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu' baht vsur'

avut vnahj )dutki ak hartk( acsur

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

vbaht s,ur, vjxhsu,87' tar' g"h

vpm,v jumv )
"

hpumu nghbu,hl jumv"'

gs kjumv athi jumv nnbu' cfk emuh

,ck( pugkho cht, nkft nahjt97/

ugp"z nuci dusk vghkuh s
"

ch,

rchbu" _ 
"

nesa ngy" vgherh cdku,

vtjrui' 
"

abxg nesa uhac ao"' ukfi

"
vrh vut neuo vnesa duphw skg,hs"'

ukt gus tkt acu h,dkv nesa vg,hs'

unao hauc khruakho )fb"k x"s(/

z/uha kvuxh;' agbhi zv nrunz do

canu08ak 
"

ch, rchbu" acsurbu:

"
rchbu" _ cw anu,hu runzho gk

vdtukv: anu vrtaui _ hux; _ g"a

"
chuo vvut huxh;tsb-h abh, hsu kebu,

t, atr gnu tar hatr ntaur

unnmrho duw unthh vho duw utx; bsjh

hartk ubpumu, hvusv hec. ntrcg

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

g"a vmjue uvanjv aakhnu,v cdtukv

vtnh,h, uvakhnv g"h nahj msebu'

fn"a28

"
tz hnkt ajue phbu"' 

"
tz"

shhet' kg,hs kcut38' fahtnru khmje

)suet( 
"

fh t,v tchbu"48/

u
"

ch,)rchbu(" _ nxpru acg ntu,

uacgho58' ug"a nxpr zv becg anu

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

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

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

urtv ctrufv ,aucu, uchturho )ev", ,ak"s(

x"t* ua"b(/

18( haghw ht' ht-hc/

28( ,vkho efu' c/

38( nat"f czni vdku,' a
"

txur ktso

ahnkt ajue phu cguv"z' abtnr tz hnkt ajue

phbu" )crfu, kt' t(/

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

58( kvghr nvbvd, dsukh hartk aknsu

rnzho uvurtu, cgcus, vw do ngbhbh juk fhu"c

)fnu nxpr verui cnrfc, vnxg' avu"g grth'

ugtfu"f cbudg kch, ecug(' ucpry cbsu"s

avnxpr bgav anuak vch,' fcpbho/

57( ,bht rpk"z/

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

gw ,mc uthkl/ ua"b/

77(
"

fnu cvdcv, fu,kh ch, amrhfho

kv,jhk kvdchw veurv v,j,ui suet utz nnhkt

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

ntnmg vfu,k kt vhw ndchw v,j,ubho" ),u"t

crtah, s' rg"t(/

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

ac,urv )rtv eubyrx gbhbv ak ,ur,

vjxhsu,(' veaurv go cjhw vhjhsv achartk'

ban,u ak nahj msebu )fb"k vgrv 35(/ 

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

ch, rchbu" cph fk

hartk' 
"

077"68' anxpr zv vut

vdhnyrht s
"

prm,"' g"a 
"

uprm, hnv

uesnv umpubv ubdcv"78' arunz anch,

zv turv humtv kfk sw ruju, vguko'

uctupi ak prhm, dsr' afk sw ruju,

vguko n,gkho ksrd, tr. hartk

)
"

g,hsv tr. hartk a,,pay cfk

vtrmu,"(' fukk ucnhujs afk c,h

fbxhu, uc,h nsrau, acfk vguko

becgho ctr. hartk un,jcrho kch,

vnesa88' cdtukv vtnh,h, uvakhnv

g"h nahj msebu' gkhu btnr98

"
prm,

gkhl pr."' usrau jz"k09

"
zv nahj'

abtnr19gkv vpur.kpbhvo"29/

uha kear cw vgbhbho _ vrnz c,ufi

vnxpr acg ntu, uacgho )
"

ch,

rchbu"( go anu )vrtaui( ak rchbu

vnrunz cpxue 
"

huxh; tsb-h abh, hsu

uduw":

vnxpr acg ntu, uacgho nurv gk

vakhnu, snxpr acg _ acg fph afk

tw fkuk ngar )nxpr vako(' acgho'

uh,hrv nzv' fph afk tw fkuk nntv

)gar pgnho gar(' acg ntu,' ugs

kmhru; abhvo hjs' acg ntu, uacgho/

uvgbhi czv:

nxpr acg eaur go nmhtu, vguko'

abcrt cacgv hnho' acg, hnh vcbhi

)acg nsu,(39' ueaur do go chrur

vguko g"h gcus,o ak hartk'

abjkeho kzw xudho' zw nsrdu, cgcus,

vw )acg nsu,(' acg, ebh vnburv49/

ugp"z' vakhnu, snxpr acg )acg

ntu, uacgho( nurv gk akhnu,

gcus,o ak hartk cchrur vguko g"h

ngahbu ugcus,hbu fk zni nal vdku,'

atz bdtkho59ni vdku, ujuzrho uctho

ktr. hartk/

uckaui vf,uc acu brnz vear

uvahhfu, sanu vrtaui ak rchbu

kvdtukv _ 
"

chuo vvut huxh; tsb-h

abh, hsu kebu, t, atr gnu tar hatr

ntaur unnmrho unp,rux unfua

unghko unabgr unjn, duw"' dtuk,o

ak fk cb"h nacg,vtrmu,' unuxh;

cf,uc 
"

unthh vho"' aeth gk jmh fsur

v,j,ui' tar' cgkhh, v,j,ui chu,r'

n,gkho cnhkt atr vtrmu, akngkv

nnbu' fk acg, vtrmu,' fkku, vguko/

uha kunr' acakhnu, snxpr acg

)acg ntu, uacgho( brnz, do akhnu,

gcus,u ak rchbu cnal fk hnh jhhu'

acggahrhu,69abho' acghoabv

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

68( vi ckaui veusa _ acg ntu, acgho'

vi cthsha _ zhci zhcgmhe' uvi ckaui vnshbv

)tbdkh,( _
"

xguugi xguubyh"/

78( uhmt fj' hs/

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

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

dsr shruakho fukv' fn"a )zfrhw c' j(
"

przu,

,ac hruakho"*/

98( uhac kj' fy/

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

ucpra"h/

19( nhfv c' hd/

29( ukvghr' a
"

ch, nahj" cdhnyrht

"
prm," )077(/ usu"e/

39( rtv au", vrac"t j"t x"y/ ugus/

49( rtv keu", r"p cvgku,l/ ucf"n/

59( kvghr' adtukv ahhf, kachgh _

"
dtukv cachgh, / / ag,hshi khdtk cachgh,"

)ndhkv hz' c(/

69( fukk do vakhnu, sntu, )avrh gcus,u

vh,v c,fkh, vakhnu, s
"

ci ntv fthku n,

ugcr ucyk ni vguko)vvgko(" )tcu, xp"v(( _

afk gar fkuk ngar )acg ntu,(/

407

*(uchjs go zv _
"

tbh tvhw kv duw jun, ta

duw" )ao'y(/

),r"o _ ,a"h(' ugs kdnr uakhnu,

gcus,u cgaur vachghcjmh fsur

v,j,ui )nvch, anxpru acg ntu,

uacgho(' fukk do vnal vgcusv cabho

aktj"z g"h sur vachgh' 
"

fk vachghi

jchchi"79_ agh"z bgah, vakhnu,

sngahbu ugcus,hbu fk zni nal vdku,

cfk acg, vtrmu, acguko' u,hf;

unhs 
"

huxh; tsb-h abh, hsu duw utx;

bsjh hartk duw"' gh"z a
"

prm,

)cdhnyrht acg ntu, uacgho( gkhl

pr."' 
"

gkv vpur. kpbhvo"/

j/ucfk zv bh,ux; vsdav h,hrv

c,eupv tjrubv:

vgcusv svpm, v,urv uvhvsu,

uvnghhbu, jumv n
"

ch, rchbu" )
"

077"(

vukf, ubnaf, uch,r at, uch,r guz

do ktjrh )gar abho vtjrubu, c(jhho

jhu,u cgknt shi' hu,r ntrcgho abv

),a"h _ ,a"b(' ctupi s
"

b,i vw kfo

kc ksg, ughbho krtu, utzbho

kanug"89' ubnmt' a
"

ch, rchbu"

)
"

077"( vut ccjhb, 
"

,kphu,"' 
"

,k

afk phu, pubho cu"' hu,r nhuck abho

),"a _ ,a"b(' 
"

gs guko"99/

ugbhi zv nusda gus hu,r farutho

cnuja avukl ubh,ux; ch,r at, uch,r

guz cnxpr cb"h actho k
"

ch, rchbu"'

"
cruc go vsr, nkl"001)fukk do 

"
nti

nkfh rcbi"101' ucpry baht )nkl(

vsur(' ubgav murl uvfrj kvdshk

ukvrjhc201gus hu,r301t, 
"

ch, rchbu"'

ugs kvdskv uvrjcv avht ctupi

sprhm, dsr' 
"

prm," )cdhnyrht 077('

fnu cbhi ch, jsa
401/

ug"p vtnur kghk g"s dusk vghkuh

s
"

ch, rchbu accck" _ a
"

bxg nesa

uhac ao"' u
"

vut neuo vnesa duphw

skg,hs"' ugs acu h,dkv nesa vg,hs

unao hjzur khruakho _ nuci dusk

vzfu, sftu"t nhartk kva,,; cdupu

ucnnubu501)ufk vnrcv vrh zv naucj(

ccbhh, 
"

ch, rchbu accck"' fvfbv

khrhs, uv,dku, nesa vg,hs ,hf;

unhs nna/

uvzni drnt _ cab, vmsh"e _

fnusda c,vkho nznur msh"e601)vahhl

kabv zu701( av,jk,u 
"

vw ngui t,v

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

201(
"

kjze t, vcbhi ukvdchvu / / abtnr

ukruno t, ch, tkehbu" )rnc"o vkw chvc"j

p"t vh"t _ cbudg kchvn"e/ ugs"z cbudg

kchvfb"x uchvn"s _ rtv rnc"o vkw ,pkv

ph"t v"c(/

301( bux; gk vrjc,u )ufn"p( cnal vabho

akpb"z/

401( ugs kvbj, tci phbv*/

501( g"s ucsudn, ch, vnesa _ a
"

vfk

jhhchi kcbu, ukxgs cgmni ucnnubo fuw"

)rnc"o vkw chvc"j p"t vh"c(/

601( ktjrh xhuo uju,o nznur p"y: 
"

tar

jrpu gecu, nahjl"'
"

crul vw kguko tni

utni"/

701( g"p vnbvd vneuck nvcga"y kunr

vnznur ,vkho vnfuui knxpr abu,hu )rtv

tdru,-eusa tsnu"r nuvrhh"m j"h gw bd(/

79( uhe"r pf"y' ht/ urtv s"v ct,h kdbh

vwah", c,jk,u/ uctrufv _ s"v zv ,ah"t

)xv"n ct,h kdbh j"t gw fy uthkl(/

89( ,cut fy' d/âã

99( anutk-t t' fc ucpra"h/ hruaknh

crfu, p"s v"t/ urtv ehsuahi yu' t/ nfhk,t

upra"h napyho ft' u/ 

001( nakh hs' fj/

101( rtv dhyhi xc' xg"t/ zj"d rbd' c _

crg"n/

408

*(cgrc j"h tkuk ab, ,an"j bgrfv vbj,

tci phbv k)vdsk, uvrjc,( ch, vfbx, uch,

vnsra skhucRuuhya ackhucRuuhya'cngns f"e

tsnu"r akhy"t'avbhj vtci phbv chsu vew )urtv

vahjv abtnrv cngns zv/urtv do ahj, khk

vua"r ,an"y(/vnu"k/
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tar hertu k
"

ch, rchbu" cph fk

hartk' 
"

077"68' anxpr zv vut

vdhnyrht s
"

prm,"' g"a 
"

uprm, hnv

uesnv umpubv ubdcv"78' arunz anch,

zv turv humtv kfk sw ruju, vguko'

uctupi ak prhm, dsr' afk sw ruju,

vguko n,gkho ksrd, tr. hartk

)
"

g,hsv tr. hartk a,,pay cfk

vtrmu,"(' fukk ucnhujs afk c,h

fbxhu, uc,h nsrau, acfk vguko

becgho ctr. hartk un,jcrho kch,

vnesa88' cdtukv vtnh,h, uvakhnv

g"h nahj msebu' gkhu btnr98

"
prm,

gkhl pr."' usrau jz"k09

"
zv nahj'

abtnr19gkv vpur.kpbhvo"29/

uha kear cw vgbhbho _ vrnz c,ufi

vnxpr acg ntu, uacgho )
"

ch,

rchbu"( go anu )vrtaui( ak rchbu

vnrunz cpxue 
"

huxh; tsb-h abh, hsu

uduw":

vnxpr acg ntu, uacgho nurv gk

vakhnu, snxpr acg _ acg fph afk

tw fkuk ngar )nxpr vako(' acgho'

uh,hrv nzv' fph afk tw fkuk nntv

)gar pgnho gar(' acg ntu,' ugs

kmhru; abhvo hjs' acg ntu, uacgho/

uvgbhi czv:

nxpr acg eaur go nmhtu, vguko'

abcrt cacgv hnho' acg, hnh vcbhi

)acg nsu,(39' ueaur do go chrur

vguko g"h gcus,o ak hartk'

abjkeho kzw xudho' zw nsrdu, cgcus,

vw )acg nsu,(' acg, ebh vnburv49/

ugp"z' vakhnu, snxpr acg )acg

ntu, uacgho( nurv gk akhnu,

gcus,o ak hartk cchrur vguko g"h

ngahbu ugcus,hbu fk zni nal vdku,'

atz bdtkho59ni vdku, ujuzrho uctho

ktr. hartk/

uckaui vf,uc acu brnz vear

uvahhfu, sanu vrtaui ak rchbu

kvdtukv _ 
"

chuo vvut huxh; tsb-h

abh, hsu kebu, t, atr gnu tar hatr

ntaur unnmrho unp,rux unfua

unghko unabgr unjn, duw"' dtuk,o

ak fk cb"h nacg,vtrmu,' unuxh;

cf,uc 
"

unthh vho"' aeth gk jmh fsur

v,j,ui' tar' cgkhh, v,j,ui chu,r'

n,gkho cnhkt atr vtrmu, akngkv

nnbu' fk acg, vtrmu,' fkku, vguko/

uha kunr' acakhnu, snxpr acg

)acg ntu, uacgho( brnz, do akhnu,

gcus,u ak rchbu cnal fk hnh jhhu'

acggahrhu,69abho' acghoabv

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

68( vi ckaui veusa _ acg ntu, acgho'

vi cthsha _ zhci zhcgmhe' uvi ckaui vnshbv

)tbdkh,( _
"

xguugi xguubyh"/

78( uhmt fj' hs/

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

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

dsr shruakho fukv' fn"a )zfrhw c' j(
"

przu,

,ac hruakho"*/

98( uhac kj' fy/

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

ucpra"h/

19( nhfv c' hd/

29( ukvghr' a
"

ch, nahj" cdhnyrht

"
prm," )077(/ usu"e/

39( rtv au", vrac"t j"t x"y/ ugus/

49( rtv keu", r"p cvgku,l/ ucf"n/

59( kvghr' adtukv ahhf, kachgh _

"
dtukv cachgh, / / ag,hshi khdtk cachgh,"

)ndhkv hz' c(/

69( fukk do vakhnu, sntu, )avrh gcus,u

vh,v c,fkh, vakhnu, s
"

ci ntv fthku n,

ugcr ucyk ni vguko)vvgko(" )tcu, xp"v(( _

afk gar fkuk ngar )acg ntu,(/

407

*(uchjs go zv _
"

tbh tvhw kv duw jun, ta

duw" )ao'y(/

),r"o _ ,a"h(' ugs kdnr uakhnu,

gcus,u cgaur vachghcjmh fsur

v,j,ui )nvch, anxpru acg ntu,

uacgho(' fukk do vnal vgcusv cabho

aktj"z g"h sur vachgh' 
"

fk vachghi

jchchi"79_ agh"z bgah, vakhnu,

sngahbu ugcus,hbu fk zni nal vdku,

cfk acg, vtrmu, acguko' u,hf;

unhs 
"

huxh; tsb-h abh, hsu duw utx;

bsjh hartk duw"' gh"z a
"

prm,

)cdhnyrht acg ntu, uacgho( gkhl

pr."' 
"

gkv vpur. kpbhvo"/

j/ucfk zv bh,ux; vsdav h,hrv

c,eupv tjrubv:

vgcusv svpm, v,urv uvhvsu,

uvnghhbu, jumv n
"

ch, rchbu" )
"

077"(

vukf, ubnaf, uch,r at, uch,r guz

do ktjrh )gar abho vtjrubu, c(jhho

jhu,u cgknt shi' hu,r ntrcgho abv

),a"h _ ,a"b(' ctupi s
"

b,i vw kfo

kc ksg, ughbho krtu, utzbho

kanug"89' ubnmt' a
"

ch, rchbu"

)
"

077"( vut ccjhb, 
"

,kphu,"' 
"

,k

afk phu, pubho cu"' hu,r nhuck abho

),"a _ ,a"b(' 
"

gs guko"99/

ugbhi zv nusda gus hu,r farutho

cnuja avukl ubh,ux; ch,r at, uch,r

guz cnxpr cb"h actho k
"

ch, rchbu"'

"
cruc go vsr, nkl"001)fukk do 

"
nti

nkfh rcbi"101' ucpry baht )nkl(

vsur(' ubgav murl uvfrj kvdshk

ukvrjhc201gus hu,r301t, 
"

ch, rchbu"'

ugs kvdskv uvrjcv avht ctupi

sprhm, dsr' 
"

prm," )cdhnyrht 077('

fnu cbhi ch, jsa
401/

ug"p vtnur kghk g"s dusk vghkuh

s
"

ch, rchbu accck" _ a
"

bxg nesa

uhac ao"' u
"

vut neuo vnesa duphw

skg,hs"' ugs acu h,dkv nesa vg,hs

unao hjzur khruakho _ nuci dusk

vzfu, sftu"t nhartk kva,,; cdupu

ucnnubu501)ufk vnrcv vrh zv naucj(

ccbhh, 
"

ch, rchbu accck"' fvfbv

khrhs, uv,dku, nesa vg,hs ,hf;

unhs nna/

uvzni drnt _ cab, vmsh"e _

fnusda c,vkho nznur msh"e601)vahhl

kabv zu701( av,jk,u 
"

vw ngui t,v

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

201(
"

kjze t, vcbhi ukvdchvu / / abtnr

ukruno t, ch, tkehbu" )rnc"o vkw chvc"j

p"t vh"t _ cbudg kchvn"e/ ugs"z cbudg

kchvfb"x uchvn"s _ rtv rnc"o vkw ,pkv

ph"t v"c(/

301( bux; gk vrjc,u )ufn"p( cnal vabho

akpb"z/

401( ugs kvbj, tci phbv*/

501( g"s ucsudn, ch, vnesa _ a
"

vfk

jhhchi kcbu, ukxgs cgmni ucnnubo fuw"

)rnc"o vkw chvc"j p"t vh"c(/

601( ktjrh xhuo uju,o nznur p"y: 
"

tar

jrpu gecu, nahjl"'
"

crul vw kguko tni

utni"/

701( g"p vnbvd vneuck nvcga"y kunr

vnznur ,vkho vnfuui knxpr abu,hu )rtv

tdru,-eusa tsnu"r nuvrhh"m j"h gw bd(/

79( uhe"r pf"y' ht/ urtv s"v ct,h kdbh

vwah", c,jk,u/ uctrufv _ s"v zv ,ah"t

)xv"n ct,h kdbh j"t gw fy uthkl(/

89( ,cut fy' d/âã

99( anutk-t t' fc ucpra"h/ hruaknh

crfu, p"s v"t/ urtv ehsuahi yu' t/ nfhk,t

upra"h napyho ft' u/ 

001( nakh hs' fj/

101( rtv dhyhi xc' xg"t/ zj"d rbd' c _

crg"n/

408

*(cgrc j"h tkuk ab, ,an"j bgrfv vbj,

tci phbv k)vdsk, uvrjc,( ch, vfbx, uch,

vnsra skhucRuuhya ackhucRuuhya'cngns f"e

tsnu"r akhy"t'avbhj vtci phbv chsu vew )urtv

vahjv abtnrv cngns zv/urtv do ahj, khk

vua"r ,an"y(/vnu"k/
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vhh, kbu csur usur"' aeth )do( gk c,h

fbxhu, uc,h nsrau,801' uxhunu uju,nu

"
uhvh bugo vw tkehbu gkhbu duw ungav

hshbu fubbvu"' aeth gk vart, vafhbv

cnafi )unesa(901/

uhv"r agus kpbh vdsk, uvrjc,

"
ch, rchbu accck"' h,dkv uhrs ni

vanho nesa vg,hs' 
"

nesa tsb-h

fubbu hshl"011' ch, vnesa vakhah

uvnauka )afukk do vnafi uch, rtaui

uch, abh111(' ah,dkv ,jhkv c
"

ch,

rchbu accck"' ado vut 
"

ch, nauka"'

ch, vfbx, ),pkv(' ch, vnsra ),urv('

uch, ngaho yucho )dnhku, jxsho('

unao hjzur khruakho' chjs go fk c,h

fbxhu, uc,h nsrau, acfk vguko

ahecgu ctr. hartk uchruakho' njucr

knesa' uchjs go fk cb"h acfk emuh

,ck' fn"a62

"
uvchtu,ho tk vr esah

uanj,ho cch, ,pk,h / / fh ch,h ch,

,pkv hert kfk vgnho"211' 
"

bfui hvhw

vr ch, vw crta vvrho ubat ndcgu,

ubvru tkhu fk vduho211uvkfu gnho

rcho211utnru kfu ubgkv tk vr vw tk

ch, tkeh hgec uhurbu nsrfhu ubkfv

cturju,hu fh nmhui ,mt ,urv uscr vw

nhruakho"311' 
"

,urv jsav nt,h

,mt"411' ,hf; unhs nna/ 

)nahju, a"p bj ,an"zQ

a"p phbjx uf"j xhui ,ba"t/ugus(

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

801( fb"k vgrv 4/

901( rtv pra"h gv"p/ peush ky' nd/ anhbh

y' fd/ ugus/

011( cakj yu' hz/ urtv pra"h u,uxw xufv

nt' xg"t/ ugus/

111( rtv zj"d rft' t/

211( unghi zv do cxu; zni vdku, _ a
"

ch,

rchbu accck"
"

hert )do( kfk vgnho"' g"h

vva,sku, cvpm, vkhnus uvehuo snmuu,

abmyuu cbh bj' fpx"s vrnc"o cvkw nkfho

xp"j/

311( haghw c' c-d/

411( ao bt' s/ uhe"r ph"d' d/

409

� �
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vhh, kbu csur usur"' aeth )do( gk c,h

fbxhu, uc,h nsrau,801' uxhunu uju,nu

"
uhvh bugo vw tkehbu gkhbu duw ungav

hshbu fubbvu"' aeth gk vart, vafhbv

cnafi )unesa(901/

uhv"r agus kpbh vdsk, uvrjc,

"
ch, rchbu accck"' h,dkv uhrs ni

vanho nesa vg,hs' 
"

nesa tsb-h

fubbu hshl"011' ch, vnesa vakhah

uvnauka )afukk do vnafi uch, rtaui

uch, abh111(' ah,dkv ,jhkv c
"

ch,

rchbu accck"' ado vut 
"

ch, nauka"'

ch, vfbx, ),pkv(' ch, vnsra ),urv('

uch, ngaho yucho )dnhku, jxsho('

unao hjzur khruakho' chjs go fk c,h

fbxhu, uc,h nsrau, acfk vguko

ahecgu ctr. hartk uchruakho' njucr

knesa' uchjs go fk cb"h acfk emuh

,ck' fn"a62

"
uvchtu,ho tk vr esah

uanj,ho cch, ,pk,h / / fh ch,h ch,

,pkv hert kfk vgnho"211' 
"

bfui hvhw

vr ch, vw crta vvrho ubat ndcgu,

ubvru tkhu fk vduho211uvkfu gnho

rcho211utnru kfu ubgkv tk vr vw tk

ch, tkeh hgec uhurbu nsrfhu ubkfv

cturju,hu fh nmhui ,mt ,urv uscr vw

nhruakho"311' 
"

,urv jsav nt,h

,mt"411' ,hf; unhs nna/ 

)nahju, a"p bj ,an"zQ

a"p phbjx uf"j xhui ,ba"t/ugus(

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

801( fb"k vgrv 4/

901( rtv pra"h gv"p/ peush ky' nd/ anhbh

y' fd/ ugus/

011( cakj yu' hz/ urtv pra"h u,uxw xufv

nt' xg"t/ ugus/

111( rtv zj"d rft' t/

211( unghi zv do cxu; zni vdku, _ a
"

ch,

rchbu accck"
"

hert )do( kfk vgnho"' g"h

vva,sku, cvpm, vkhnus uvehuo snmuu,

abmyuu cbh bj' fpx"s vrnc"o cvkw nkfho

xp"j/

311( haghw c' c-d/

411( ao bt' s/ uhe"r ph"d' d/

409
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tdr, eusa

nt, f"e tsnu"r akhy"t kert, vabv vjsav vw,ab"c 

_,rduo nthsh, _

c"v' numth a"e pw ,cut tk vtr.' 

f"t tkuk'

ac, xkhju,' vw,ba"t'

cruekhi' b/h/

tk cbh ucbu, hartk

cfk neuo avo

vw gkhvo hjhu

akuo ucrfv!

ccutbu nhuo ac,-eusa' cv ertu crcho t, pra,
"

,cut tk vtr."' vbp,j,

cnmuu, chfurho)ucphruy pryho rcho cvct, vchfurho(' 

zvu vzni vn,tho _ ktjr vp,hjv ccrfv' crfv avzni drnt' crf, f,hcv

uj,hnv yucv kabv yucv un,uev _ kgnus ch,r vrjcv gk beusv abdgbu cv cemrv

cthdr, veusn,' cear knmuu, chfurho' a,ufbv ak vct, vchfurho vht vvfrv

acrf, vw vht vnchtv khvush t, apg v,cutu, uvphru, casvu' tar nauo fl vut

ngbhe kec"vnrtah, fk prh vtsnv' nrtah, unnhyc phru,' unusv kvw gk fk

jxshu/

tmk hvush ehhn, vrdav ,nhsh,ak vushv kec"v gk jxshu ccbh jhh unzubh'

ucpryho upryhvpryho acfk tjs nvo' fph atbu tunrho cfk huo' akua pgnho:

"
busv kl / / gk jhhbu vnxurho chsl / / ugk bpktu,hl uyucu,hl acfk g, grc ucuer

umvrho"/

h,hrv nzu: tphku cerc tunu,vguko' vntnhbho unfhrho avec"v vut curt

nf,cho fkkhho kr"v

g"s cht, vnahj )cke fs' z(: ,bat nkfu,u/ucpra"h gv"p: ahcut tjrhu ]tjrh hgec[ sus uaknv

)snahj vut nzrg sus uaknv _ xvn"m kvrnc"o nk", axc/ ugus(/

bgho znhru, hartk: anutk-c fd' t/ urtv ava"r p"s' s )c,jhk,v(/

ubrbbv ubanjv cfk hnhbu: ,vkho msh"e' hs/

numth a"e/ /ac, xkhju,: rtv nf,c numa"e f"v tkuk vw,as"n vgru, s"v
"

numth ac,-eusa"

us"v
"

numth ac,-eusa/ / ac, xkhju," )keu"a jf"s gw 746(/ ua"b/

f"t tkuk: huo jbuf, ch, vfbx, uch, vnsra vnrfzh skhucàRuuhya ackhucRuuhya )
"

077"( cab,

vwa",/ vntnr abtnr tz _bspx cxv"n vwa", gw 061/ vahjv _ cxpr vahju, vwa", gw 7-671/

xkhju,: pguk, hnh vxkhju, ktjrh vgcusv chnh tkuk veusnho _ rtv f,r ao yuc )vumt, ev",(

vuxpu, xhw hd/ ua"b/

pryho rcho: gus pryho rtv cnxw cfurho p"d/ crnc"o vkw chfurho p"d up"s/

vp,hjv ccrfv: g"p p,hj, tdr, vrtaubv ctdv"e ac,bht/ urtv nf,c ga"e j"h tkuk

vw,as"n vgrv s"v pu,jhi ccrfv )keu"a jf"s gw 146(/ ua"b/

cthdr, veusn,: shuo sw pw ,cut tk vtr. duw' j"h tkuk )bspxv kghk(/

16

tdr, eusa

nt, f"e tsnu"r akhy"t kert, vabv vjsav vw,ab"c 

_,rduo nthsh, _

c"v' numth a"e pw ,cut tk vtr.' 

f"t tkuk'

ac, xkhju,' vw,ba"t'

cruekhi' b/h/

tk cbh ucbu, hartk

cfk neuo avo

vw gkhvo hjhu

akuo ucrfv!

ccutbu nhuo ac,-eusa' cv ertu crcho t, pra,
"

,cut tk vtr."' vbp,j,

cnmuu, chfurho)ucphruy pryho rcho cvct, vchfurho(' 

zvu vzni vn,tho _ ktjr vp,hjv ccrfv' crfv avzni drnt' crf, f,hcv

uj,hnv yucv kabv yucv un,uev _ kgnus ch,r vrjcv gk beusv abdgbu cv cemrv

cthdr, veusn,' cear knmuu, chfurho' a,ufbv ak vct, vchfurho vht vvfrv

acrf, vw vht vnchtv khvush t, apg v,cutu, uvphru, casvu' tar nauo fl vut

ngbhe kec"vnrtah, fk prh vtsnv' nrtah, unnhyc phru,' unusv kvw gk fk

jxshu/

tmk hvush ehhn, vrdav ,nhsh,ak vushv kec"v gk jxshu ccbh jhh unzubh'

ucpryho upryhvpryho acfk tjs nvo' fph atbu tunrho cfk huo' akua pgnho:

"
busv kl / / gk jhhbu vnxurho chsl / / ugk bpktu,hl uyucu,hl acfk g, grc ucuer

umvrho"/

h,hrv nzu: tphku cerc tunu,vguko' vntnhbho unfhrho avec"v vut curt

nf,cho fkkhho kr"v

g"s cht, vnahj )cke fs' z(: ,bat nkfu,u/ucpra"h gv"p: ahcut tjrhu ]tjrh hgec[ sus uaknv

)snahj vut nzrg sus uaknv _ xvn"m kvrnc"o nk", axc/ ugus(/

bgho znhru, hartk: anutk-c fd' t/ urtv ava"r p"s' s )c,jhk,v(/

ubrbbv ubanjv cfk hnhbu: ,vkho msh"e' hs/

numth a"e/ /ac, xkhju,: rtv nf,c numa"e f"v tkuk vw,as"n vgru, s"v
"

numth ac,-eusa"

us"v
"

numth ac,-eusa/ / ac, xkhju," )keu"a jf"s gw 746(/ ua"b/

f"t tkuk: huo jbuf, ch, vfbx, uch, vnsra vnrfzh skhucàRuuhya ackhucRuuhya )
"

077"( cab,

vwa",/ vntnr abtnr tz _bspx cxv"n vwa", gw 061/ vahjv _ cxpr vahju, vwa", gw 7-671/

xkhju,: pguk, hnh vxkhju, ktjrh vgcusv chnh tkuk veusnho _ rtv f,r ao yuc )vumt, ev",(

vuxpu, xhw hd/ ua"b/

pryho rcho: gus pryho rtv cnxw cfurho p"d/ crnc"o vkw chfurho p"d up"s/

vp,hjv ccrfv: g"p p,hj, tdr, vrtaubv ctdv"e ac,bht/ urtv nf,c ga"e j"h tkuk

vw,as"n vgrv s"v pu,jhi ccrfv )keu"a jf"s gw 146(/ ua"b/

cthdr, veusn,: shuo sw pw ,cut tk vtr. duw' j"h tkuk )bspxv kghk(/
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vguko unbvhdu _ afl mrhl kvhu, ufl do hvhv cnhsv vaknv uvnktv ftar vguko

hvhv fph avut mrhl kvhu,' ufph atbu nceaho c,phku, rta-vabv:uhsg fk pguk

fh t,v pgk,u' uhchi fk hmur fh t,v hmr,u' uhtnr fk tar banv ctpu' vw tkeh hartk

nkl unkfu,u cfk nakv_ do tmko nmtbu vbvdv zu ak n,i ,usv kvw gk vnzui

ufsunv/

go zt,' cnmuu, chfurho tbu numtho chyuh gnue hu,r uneh; hu,r ak vfr,-

,usv kec"v: vhvush ncyt t, rdah-,us,u kec"v gk vapg avgbhe ku kt re

cshcur' tkt vut ncyt zt, cmurv jzev hu,r' cngaho_ vut kuej t, rtah,

unhyc phru,hu'nrtah, fk prh vtsnv' uncht tu,o kch,-vnesa'
"

,cht ch, vw

tkehl"' unbhj tu,o kpbh vec"v'uvbj,u kpbh vw tkehl/

cvct, ucnxhr, fk vnhyc uvhpv kec"v' na,ep, vvfrv vnktv akvw vtr.

unkutv' avfk ahhl kec"vQ vhvush thbu nx,pe cvfrv' afk tar ku vdhg tkhu

cjxsh vw ucrf,u h,crl _ tkt cvct, vchfurho vut nrtv' ado ktjr avut

neck t, apg vphru,' gshhi vfk ahhl kcurt vguko' afi
"

kvw vtr. unkutv" _

unauo fl vut ncht t,rtah, fk prh vtsnv)vnhyc uvhpv(kpbh vw tkehl' azv

batrcrau,u ak vec"v/

* * *

fhsug' hvusho bertho
"

chfurho"' gk-ph vf,uc:fchfurv c,tbv crtah,v rth,h

tcu,hfo' nauo avo v
"

rtah," ak vguko _ eusnho ubgkho nfk vcrutho _

njac,i ak hartk esnv kfk scrQ afi cbh-hartk vo v,fkh, ak fk vcrhtv' fph

ajz"k tunrho gk vpxue 
"

crtah, crt tkueho"' avguko bcrt gcur vhvusho

abertho
"

rtah,"/ scr zv n,hhjx kfk hvush hjhs' ktbaho' baho uy;' fph

atunrho jz"k:fk tjs utjs jhhc kunr cachkh bcrt vguko/

fao avchfurho' cpayu,' mrhfho kvhu, nuctho khruakho ukvhu, nubjho cch,-

vnesa'kpbh nzcj vw tkehl_ fl do cbudg kgo hartk: cvhu,o v
"

chfurho" ak

nf,cho fkkhho kr"v

nrtah, fk prh vtsnv: ,cut fu' c/

vrdav ,nhsh, ak vushv kec"v: kvghr nc"r ph"s' y: gk fk bahnv ubahnv atso buao mrhl

kekx kcurt/ hk"a gv"p ),vkho eb' u( fk vbanv ,vkk h"v )rnz ,,py(/ urtv keu"t kvv"n )vumt,

ev",( xhw rt )b' s(/ tu", g' s )cvumt, ev", ,a"n uthkl _ xhw rk(/

tunrho cfk huo: c,phk, vgnhsv crf, nusho/

akua pgnho: ucac, )uhuvf"p( trcg )ujna( pgnho/

c,phku, rta-vabv: c,phk, vgnhsv )ccrf,
"

tkehbu fuw nkul fuw"(/

,cht ch, vw tkehl: napyho fd' hy/ ,at ks' fu/

uvbj,u kpbh vw tkehl: ,cut fu' h/

kvw vtr. unkutv: ,vkho fs' t/

ado ktjr avut neck t, apg vphru, //kcurt vguko: ug"s kaui xw vjhbul )nmuv afj( cbudg

kab, vanhyv: ahrtv nngav vtso cfk gbhi abv zu )sanhyv( fthku thi scr nhujs crau, ure

avfk crau, tsui vfk/

fhsug'hvusho bertho
"

chfurho": zvr j"d rbd' t )crg"n(/ urtv zj"c ef"t' rg"t )crg"n(/ _

vuctu ub,ctru ctuv", pw ,cut )gw ,,rkd uthkl/ ao gw ,,rky uthkl(/ xv"n ,rb"s gw rps uthkl/

urtv tx,"r p"y' c/
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vguko' vrh v
"

neuo" vtnh,h ak cbh-hartk' ak fk tjs utjs nhartk' vutkpbh

vw tkehl' cch,-vnesa/  

avrh gher nmhtu,u ak hvush vht ban,u vtkueh,' tar vhtjke tkev nngk

nna' unauo fl' fk hvush' cfk nmc acu vut bnmt' vrhvu eaur unjucr go vec"v'

ukfi gkhu kvhnmtkpbh vw tkehl/

urghui zv mrhl kjsur uknkt t, fk jhhu ak hvush' vi ctupi fkkh uvi cfk pry/

hvush mrhl kvrdha fh fk pryak jhhu vut gbhi ak
"

chfurho" kvao h,crl: kt re

cagv avut guxe cgbhbho tkuehho' gbhbh khnus v,urv uehuo vnmuu,' tkt do ftar

vut n,gxe cscrh vjukhi acguko' fnu prbxv ufsunv _ vuthk utkv vo scrh

vrau, ak hvush' ahhfho do vo kgbhi vchfurho' unnhkt gkhvo kvhu, jsurho

unnuktho cnhsv vnktv uvdcuvv chu,r ak runnu, uesuav' fph artuh kscr amrhl

kvhgau,kpbh vw tkehl/

utphku fansucr cnjacv shcur tu ngav hjhs' abrtho eybh-grl cvauutv

knjacu, shcurho ungaho tjrho aku _ vrh ftar vut n,cubi frtuh' ado njacv

shcur tu ngav tkv vo jke n
"

chfurho"' anuctho kch, vnesa'kpbh vw tkehl_

uvfvi tar hvhv chnho vvonadhj gk fk ,bugv aku _ usth ha,sk uh,tn.' afk

scr' uku vpguy chu,r' fk pry upry ak v,bvdu,u hhgau cnkut ahn,-vkc

uvzvhru,/

ufph atbu rutho cnmuu, chfurho cpayu,' avct, vchfurho bgah, n,ul vrcv

rhfuz u,aun,-kc cfk pry upry: nhs cv,jkv' cvpra, vchfurho'tso hurs k,ul

asvu urutv ,tbv acfrv' furl gkhv dnh kxhni utunr' vrh zu chfurhoQ tjr-fl vut

tux; t, vphru,' nukhl tu,o cgmnu t, fk vsrl' gs avut ncht tu,o cybt

neuay ufuw khruakho' kch,-vnesa' go fk vxsr vnpury ak vct, vchfurho'

fn,utr cpruyruy gk-hsh jz"k/

nf,cho fkkhho kr"v

hvusho//v
"

rtah," ak vguko: fn"a )hrnhw c' d( esa hartk kvw rtah, ,cut,u/ urtv zvr j"c

uj"d ao/ ,sct"r ph"s/ uhe"r pk"u' s/ ,bjunt )ctcgr( crtah, d/ pra"h r"p crtah,/ s"v esa

hartk kvw ckeu", phbjx gy' xg"c uthkl/ tuv", phbjx x"g twrd uthkl/ ao gw twrhc uthkl/ ,cut

ao/ xv"n ,r"k gw rv uthkl/

fchfurv //tcu,hfo: vuag y' h/

njac,i ak hartk esnv kfk scr: c"r p"t' s/

fntnr jz"k //
"

rtah,": ,bjunt )ctcgr(' uhe"r upra"h ao/ urtv tu", kvv"n c,jk,u/

crtah, crt tkeho: crtah, t' t/

fph atunrho jz"k //vguko: xbvsrhi kz' xg"t cnabv/ urtv phrua vnabhu, kvrnc"o cvesn,u

s"v sg fh vesnubho jeru/

kpbh nzcj vw tkehl: ,cut fu' s/

gher nmhtu,u ak hvush vht ban,u vtkueh,: rtv ,bht pf"y )ku' t(/ r"p kc/ agvhuv"t p"u )p'

xg"c(/ rsc"z krnc"o vkw nnrho p"c v"s/

jke tkev nngk nna: ,bht rp"c/

scrh vrau, //jsurho //uesuav: rtv do nf,c ga"e j"h tkuk ,an"d )keu"a jf"s gw 226

uthkl(/ ua"b/

uvfvi tar hvhw chnho vvo: ,cut fu' d/
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uhjs go ,jua, dusk vtjrhu, uvzvhru, ak hvush cfk pry ak vbvd,-

v
"

chfurho" aku' vut n,nkt anjv gmunv gk vtuar vdsuk azfv' cvadjv pryh,'

kvhu, v
"

chfurho" ak vec"v' uha cfuju
"

kvcht" t, gmnu' go fk njacu,hu'

shcurhu ungahu' uknxur t, vfk kvec"v'

ufl tbu numtho cxsr vdsuk uvjdhdh ak vct, vchfurho cpayu,' gs acnal fk

vvkhfv khruakhoanj,h ctunrho kh ch, vw bkl' ufavdhgu khruakho ukvr vch,'

byk fk tjs nnchth vchfurho t, v
"

xk"' t, ybt vchfurho gk f,pu ubat acj

kec"v _utunrhi vkkuhw vkku t-k cesau ufuw' gs fk vbanv ,vkk h-v vkkuhwQ ucnhujs

vh,v vanjv dsukv go vdg,o kch,-vnesa' ktjr avubju vchfurhokpbh nzcj vw

tkehl' atzugbh, utnr,_ ertu ceuk ro ucrur ucruc jsuuv t, pra, vchfurho/

* * *

vtnur kghk ngbhe jhzue u,uxp, jhu, uanjv cgcus,u vnhujs, ak hvush cnal

jusa tkuk _ ,eup, jacui vbpa gk vabv vjukp, u,eup, vvfbv kabv vctv'

vctv gkhbu ugk fk hartk kyucv ukcrfv _ ftar fk hvush nrdha eruc kec"v'

tbh ksush usush khQ ufnak vhsug ak rcbu vzei' acjusa tkuk n,bvd vec"v go

hvush fph abuvd nkl vhumt
"

kasv"' uneck ao t, fk vcthocxcr pbho hpu, unrtv

pbho aujeu, kfuko/

fahvush nrdha t, vehrcv vzt, ak vec"v' ngurr vscr ckcu v,gurru, fpukv

_ nms tjs' v,jzeu, h,hrv cjacui-vbpa ucvfbv' gk-hsh va,pru, uv,gku, cfk

pry ucfk vpryho ak gcus, vao _ ,urv' gcusv udnhku,-jxsho' fph an,tho

kv,bvdu,u ak tso azufv kehrcv fv humt,-supi knkl nkfh vnkfho vec"vQ uchjs

go zt,' do rdau, tvcv gnueho kec"v )fph ancytu, vnhkho
"

tbh ksush"(' cagv

avut euky unrdha t,
"

vtr, vpbho" vdsukv uvjnv ak vec"v kfk hvush/

nf,cho fkkhho kr"v

tso hurs k,ul asvu fuw: pra"h gv"p ,cut fu' c/ nchfurho p"d n"t/ ,uxp,t chfurho p"c v"z/

pra"h gv"p napyho fd' hy/ rnc"o vkw chfurho p"c vh"y/

vut / /nukhl tu,o cgmnu: s
"

vnprha chfurhu kvgku,o chsu khruakho' kt hakjo chs akhj" _

rnc"o ao p"c vf"t' nhruaknh chfurho p"t v"v/ urtv kvki cpbho' ucvbxni ao vgrv s"v

ufavdhgu/

fn,utr cpruyruy gk-hsh jz"k: chfurho p"d/ rnc"o ao p"d vh"c uthkl/ p"s vy"z uthkl/

eurhi //bkl: rnc"o ao p"s vy"z' nhruaknh ao p"d v"c/

anj,h //bkl: ,vkho efc' t/

ufavdhgu khruakho //fk tjs //nnchth //v
"

xk" gk f,pu: chfurho p"d n"s/ ,uxp,t chfurho

p"c v"j/ rnc"o ao p"d vh"c/ p"s vh"z/

utunrhi //vkkuhw: rnc"o ao p"s vh"z' nhruaknh ao p"d v"c/

vkkuhw vkku t-k cesau ufuw: ,vkho nznur eb/ urtv chturu: prsx agr c rp"d urp"v/ ugus/ tuv",

k,vkho )hvk tur( gw ,epj uthkl/ ua"b/

ugbh, utnr,: ,cut fu' v/ urtv keuyh kuh hmje kb"l gw rns/

tbh ksush usush kh: av"a u' d/ _ r", tkuk )bxni cnf,c j"h tkuk a/z/ vgrv s"v zv)bspx kghk((/

ufnak vhsug ak rcbu vzei: keu", pw rtv s"v tbh ksush vtw x"t )kc' c(/ urtv s"v tbh ksush

,an"u )xv"n nkuey j"t gw ,xz uthkl(' vahhfu, sntnr zv )ackeu",( kpra, rtv uvrnz ks; kc/

,urv'gcusv udnhku, jxsho: akua, vgnusho agkhvo vguko guns uehho _ tcu, p"t n"c/ ao
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* * *

uhvh rmui' afk tjs utj, hbmku t, hnh-vxdukv vtjrubho ak jusa-vxdukv

tkuk' ak ab,-vxdukv vhw ,vt ab, trtbu bpktu, _ cnhsv vnktv'

uabzfv nhs k
"

,cut tk vtr. tar vw tkehl bu,i kl uhra,v uhac, cv"' gs afk

hvush nhhac nhs t, jkeu vpryh ctr.-hartk' 

uncht nhs chfurho cpayu,' ucanjv dsukv' cch,-vnesa vakhah' ahhcbv gk-

hsh vec"v gmnu'nesa tsb-h fubbu hshl'ungav hshbu fubbvu' 

cdtukv vtnh,h, uvakhnv gk-hsh nahj msebu' hcut uhdtkbu uhukhfbu eunnhu,

ktrmbu' ,hf; unhs nna/

cfcus uccrf, f,hcv uj,hnv yucv

kabv yucv un,uev cfk 

nbjo abhturxtvi 

nf,cho fkkhho kr"v

nh"j/ urtv s"v gk akav scrho vguko guns abtnr c
"

jbuf, chvfb"x' f"t tkuk' a"," )bspx

cxv"n vwa", gw 061 uthkl(/ s"v zv cxv"n nkuey j"s gw apd uthkl/

jusa-vxdukv tkuk: acu vut zni v,dku, h"d nsu, vrjnho _ keu", s"v vb"k ao )kc' t-c(/ s"v

zv vcw x"t )kd' t(/ ao s"v uan,h fsfs vtw x"t )fs' s(/ ntnrh tsvtn"m scrho j"c x"g ,fc

uthkl' ucvbxni ao cvgrv s"v vbzfr cxprh veckv/

vhw ,vt ab, trtbu bpktu,: rtv ctrufv nf,cho fkkhho kjd vpxj abv zu*/

cch,-vnesa vakhah'ahhcbv gk-hsh vec"v gmnu: pra"h u,uxw xufv nt' xg"t/ ,us"v thi _

acugu, yu' rha g"c/ zvr j"t fj' t/ j"d rft' t/ ,eu"z ,heui j/ pra"h gv"p nesa tsb-h fubbu

hshl/

nesa tsb-h fubbu hshl: cakj yu' hz/

ungav hshbu fubbvu: ,vkho msh"e' hz )yu"c(/ ucnsra ,vkho gv"p: kg,hs kcut tbh tcbv tu,u

unarv afhb,h c,ufu uthbu jrc kguko/

*(bspxu cxv"a ,ba"t j"c gw 388 uthkl/ vnu"k/

buxj vncre avuthk fWe tsnu"r akhyWt

kakuj ktbWa ahw cfk nrjch ,ck

kert, rta vabv' vw,abWc

’’”’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ kabv yucv ,f,cu u,j,nu/

qneuo vj,hnvq
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פרק ראשון

הנסיעה ומעלתה
עצם הנסיעה – דבר פשוט!

ולהעיר גם מסיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו אודות אביו, כ"ק אדנ"ע, ודודו הרז"א, 

ונכנסים  לרבי  באים  שחסידים  לראות  שהורגלו  ]כפי  וחסיד  ברבי  "שיחקו"  שבקטנותם 

ל"יחידות" כו' – בבית זקנם, הצמח-צדק[, וה"חסיד" נכנס ל"רבי" ושאל אצלו, מהי מציאותו 

של יהודי, וה"רבי" ענה לו שמציאותו של יהודי – "אש", כידוע פרטי הדברים בסיפור זה.

ויש לקשר זה עם שלילת הענין ד"אשר קרך בדרך" – הדרך של החסיד שנוסע לרבו:

נוסע כל חסיד  עצם הענין של נסיעת החסיד לרבו – ה"ז דבר הפשוט, שלכן, מזמן לזמן 

לרבו )ככל פרטי הענינים שבזה(, ונסיעה זו פועלת בעבודתו במשך כל השנה עד לפעם הבאה 

שנוסע )בשנה הבאה, או בשנה זו עצמה(:

אלא מאי, יתכן שיהיה בזה ענין של קרירות – "אשר קרך בדרך", קרירות בהנסיעה לרבו, 

ועל זה צ"ל המלחמה בעמלק. לשלול ענין הקרירות אפילו "בדרך" שנוסע לרבו, וכאמור, לא 

רק בגלל שממצב של קרירות יכולים לירד ח"ו למצב גרוע יותר, אלא גם מפני שענין הקרירות 

הוא היפך מציאותו של יהודי – "אש".

)משיחת ש"פ ויקרא, פ' זכור, י"א אדר שני תשמ"ט – בלתי מוגה. התוועדויות ע' 134(

איפה בר"ה, אם לא אצל הרבי?!
זה  ַאנדערש" ]=כיצד  זע  וואו דען  ַא איד ראש-השנה אין ליובאוויטש,  ניט  "ווי איז דאס 

שיהודי אינו בראש השנה בליובאוויטש, היכן ימצא אחרת[?!

)ספר השיחות תורת שלום ע' 881(

האיר בהם הרגש החסידי
ענין נוסף שבקשתי שיפרסמוהו – בקשר ובשייכות לשבעה במרחשון:

א( נתינת יישר-כח לכל האורחים שליט"א, אשר, הרגש החסידי שלהם האיר בהם בגילוי 

)בית-כנסת  אמותיו  בד'  להיות  כדי  גו'"  מארצך  לך  ה"לך  את  לקיים  ממש,  פועל  לידי  ובא 

העם  את  "הקהל  ד"הקהל",  הזמן  אדמו"ר, במשך  מו"ח  כ"ק  הדור,  נשיא  ובית-מדרש( של 
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האנשים הנשים והטף" )חג הסוכות( – עכ"פ שעה 

כל משך  ועאכו"כ אלה שהיו  יום אחד,  או  אחת 

שבעה  עד  המשכו  גם   – ובמיוחד  הסוכות,  חג 

במרחשון.

)משיחת ש"פ לך-לך תשמ"ח. התוועדויות ע' 924(

להימצא ככל היותר ב"קרעטשמע"
ההילולא  ביום  שהתוועדות  להאמור  ובהמשך 

היא הפדיון שנותנים לבעל ההילולא – כדאי ונכון 

ניגון  ההילולא(  דיום  )בהתוועדות  עתה  שינגנו 

המיוחס לחסידים של אדמו"ר האמצעי.

הניגונים המיוחסים לחסידים של אדמו"ר  בין 

חלאפצי",  זשוריצי  "ניע  הניגון  ישנו  האמצעי 

שאצל  נ"ע,  )מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  ומבאר 

הדאגה  היתה  האמצעי  אדמו"ר  של  החסידים 

היחידה כיצד לבוא עד ה"מרזח" )"יַאק דַאיעדעם דַא קרַאטשַאמקע"(, וכאשר באים לשם אזי 

לא חסר מאומה...

ותוכן הענין:

כאשר נמצאים בנסיעה בדרך, נכנסים לה"בתי מרזח" )"קרעטשמעס"( שנמצאים באמצע 

הדרך, ושם יכולים לנוח, להתפלל וללמוד השיעורים במנוחת הדעת.

והנמשל בזה – שהנסיעה בדרך קאי על זמן הגלות, "מפני חטאינו גלינו מארצנו", שכל בנ"י 

והן אלה שנמצאים בארץ ישראל( הם בגלות, בדרך,  )הן אלה שנמצאים כאן, בחוץ לארץ, 

ובאמצע הדרך ישנם "בתי-מרזח" – "קרעטשמעס", שהם המקומות של הרביים.

ובמילא, צריכים להשתדל למעט ככל האפשרי בשהות בדרך, ולהמצא יותר ב"בית-המרזח" 

)"קרעשטשמע"(, במקומו של הרבי, מתוך ידיעה ששם לא חסר מאומה.

וכאמור, ינגנו עתה ניגון זה )בודאי כולם יודעים הניגון(.

ואח"כ  חיות,  ביתר  שינגנו  י"ח,  לצאת  כדי  רק  מנגנים  למה  ואמר:  הניגון,  לנגן  ]התחילו 

הפסיק עוה"פ ואמר שינגנו ביתר חיות, וניגנו בהתעוררות גדולה, וגם כ"ק אדמו"ר שליט"א 

ניגן עם הקהל ונענע בחוזק בידו הק'[.

)משיחת ש"פ ויצא, ט' כסלו תשי"א – בלתי מוגה. התוועדויות ע' 601-701(

גודל הרחמנות על אלו שלא באו ל-770
ישנם אמנם כאלו שלא באו, אלא נשארו לשבת ב"חור" שלהם )"געבליבן זיצן בַא זיך אין 

קַאטוך"(, בדמיינם לעצמם שיושבים בארמון המלך... וכך "העבירו" )"אפגעשמאכטעט"( את 

לאן באת?
כאשר הרבי הריי"צ גר בלנינגרד, 
להיות  כדי  לעיר  אחד  חסיד  הגיע 
אצל הרבי, ובהזדמנות זו ביקר גם 
אז  אצל הגאון הרוגוטשובי, ששהה 

בעיר.

שאל הגאון את החסיד:

באת  או  לרבי,  ללנינגרד  "באת 
לרבי ללנינגרד? ישנם שבעה-עשר 
לדוגמא:  לאופן.  אופן  בין  הבדלים 
מסוכה,  פטור  הנך  לרבי,  באת  אם 

ואם ללנינגרד הנך חייב".
)"אוצר פתגמי חב"ד" ע' 298(
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כל משך "זמן שמחתנו".

)לשבת  זה  מצב  להיות  שיכול  לכך  הסיבה 

המלך"(  ב"ארמון  שנמצאים  ולחשוב  ב"חור" 

היא – חשכת הגלות, אבל, מה שייך חושך הגלות 

לאלו השייכים לנשיא דורנו, שמכריז שכבר סיימו 

כל העבודה, כולל גם "צחצוח הכפתורים"?!...

גדול  ובמילא,  עליהם,  הרחמנות  גודל  ומובן 

כו',  ברוחם  יפלו  שלא  כו'  לעודדם  הצורך  יותר 

ואדרבה – שיהיה אצלם הענין ד"כפלים לתושיה".

לצד השמאלי, אבל  זה שייך  כל   – אופן  ובכל 

כאמור,  הימני,  בצד  שנעשה  מה  הוא  העיקר 

להביע יישר-כח לכל האורחים כו'.

)משיחת ש"פ לך לך תשמ"ח – בלתי מוגה. התוועדויות 

ע' 534(

נסיעה לרבי ו"ביטול-תורה"
בעל  מפולנאה,  יעקב-יוסף  רבי  הקדוש,  הרב 

"תולדות יעקב יוסף", הרבה לנסוע ולבקר בחצרו 

של מורו ורבו, הבעל-שם-טוב.

נטפלו אליו המתנגדים שבעירו בשאלה: הליכה 

זו, הרי יש בה משום ביטול תורה, ומה יענה ליום הדין?

השיב בעל ה"תולדות":

כאשר נוסעים לצדיק, על מנת ללמוד כיצד לעבוד את ה', הרי ביטולה זהו קיומה. ביטול זה 

של הזמן, מאפשר קיום אמיתי של מצווה.

)אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ חלק י ע' קיז(

"הוצאת המת" ו"הכנסת כלה"
הוא  מרשה  כיצד  פעם:  נשאל  יוסף",  יעקב  "תולדות  הספר  בעל  מפולנאה,  הקדוש  הרב 

לעצמו להרבות בנסיעות אל הבעל שם טוב, והרי יש בכך משום ביטול תורה?

השיב בעל ה"תולדות":

"מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה".

הוצאת המת – היינו הוצאת ה"מוות" מן הנפש; הכנסת כלה – היינו הכנסת תשוקה וכלות 

הנפש, לאלוקות.

דבר הנוגע בחיים ממש
סיפר ר' מענדל פוטערפס:

לייב שיינין  ר'  פעם לקח החסיד 
את הכסף שאספו לו אנשי קהילתו 
בו  והשתמש  אשתו  רפואת  לצורך 
לנסיעה לרבי )היה זה בשנת תרפ"ח 
הגיע  הריי"צ  אדמו"ר  כשכ"ק 

ללטביה(. 

'אהב'  לא  הקהילה  מאנשי  אחד 
אליו  ופנה  הרב  של  הנהגתו  את 
הכסף  הרי  "הייתכן?!  בתרעומת 
בזבזת  ומדוע  אחרת  למטרה  נועד 

זאת לנסיעה לרבי"?

המטרה  בענין  לייב:  ר'  ענה 
את  אספתם  שלשמה  המסויימת 
הכסף שנינו בני שיחה, אבל בענין 
לשוחח  ביכולתי  אין  לרבי  נסיעה 
עמך, כי אין ביכלתי להעביר לך את 
תחושת ההכרח בנסיעה לרבי, שהוא 

דבר הנוגע לי בחיים ממש.
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על תכונות אלו, שניתן לקבלן רק אצל הבעל-

שם-טוב, אכן מבטלין תלמוד תורה.

)אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ חלק י ע' קיז, בשוה"ג(

הכי קרוב לבית המקדש
. . שיערתי שנתראה כאן בתקופת סוכות )כפי 

שליט"א  אדמו"ר  מו"ח  לכ"ק  לבוא  רגילותכם 

טובה  לשנה  טבא  בפתקא  להתברך  אלו(,  לימים 

ושמחה, לצערי השנה לא הגעתם. בתקוה שהכל 

כשורה בבריאות הגוף אצלכם ואצל ב"ב שיחיו.

גם  הקיימות  ועבודתם  הכהנים  ממעלות  אחת 

כפים  נשיאות  היא  המקדש  בית  חורבן  לאחר 

מקדש  קרויים  בתי-כנסת  ואכן  התפלה,  בשעת 

מעט.

המקדש  לבית  לרגל  שהעליה  הדברים  אחד 

שהיה  מבארת,  שחסידות  כפי  ביהודי,  פעלה 

משתחוה, ולא רק בחיצוניות, עם הגוף, אלא גם 

עם נשמתו, כלומר, הוא ביטל את כל כחות נשמתו: רצון, שכל ומדות אל הקב"ה, במילא מובן 

שבית כנסת שבו ההשתחויה הפנימית מתבצעת באופן הכי טוב, הוא ]בית כנסת כזה שהוא[ 

יותר מקדש מעט, יותר קרוב למעלת בית המקדש.

וזאת מוצא חסיד כאשר הוא מתפלל בבית המדרש של רבו, שהרי כל חסיד בטל פחות או 

יותר לרבי, וכשחסיד כהן נושא כפיו בביהמ"ד של רבו, הרי שבהשוואה לנשיאות כפים בסתם 

גדול  בערך  שלא  )שהיה  המקדש  בבית  שהיתה  כפים  לנשיאות  קרוב  יותר  זה  המדרש  בית 

לנשיאות כפים במדינה. ראה משנה סוטה לז, ע"ב(.

)תרגום חופשי ממכתב כ"ח תשרי תש"ח. אגרות קודש חלק ב ע' רנו(

קבלת פני רבו ברגל בזמן הזה
. . אמור אמרתי אשר, כמו בכל שנה, יבוא הנה לימי השמע"צ ושמח"ת ונתראה ונשוחח 

יחד. וכנראה אשר מפני סיבות שונות ומשונות עכבוהו ולא יכול להוציא לפועל נסיעה זו.

וחבל, וכמרז"ל )ר"ה טז, ב( חייב אדם להקביל פני רבו ברגל. וראה כסף משנה ברמב"ם 

הל' ת"ת פ"ה ה"ז.

והוא  בזה.  יש  אחת  עוד  הנה  בזה,  נאמרו  טעמים  וכמה  בהנ"ל,  מקילין  שעתה  אף  והנה 

ע"פ הידוע הקושיא במה שאנו אומרים ואין אנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך, 

דבשלמא לעלות ולראות אי אפשר מפני היד כו' אבל ההשתחוואה אפשר להיות בכל מקום 

לפניו ית' כמו ואנחנו כורעים ומשתחווים כו' ולמה צריך לזה ביהמ"ק דוקא.

הטיסה כמשל
מענדל  ר'  הביא  רבים  משלים 
פעם  לה.  שסביב  ומה  מטיסה 
להיות  צריך  שטייס  "כשם  אמר: 
כך  למכשירים,  הזמן  כל  'מקושר' 
באופן  קשורים  להיות  צריכים  אנו 
כזה שנדע שאם לרגע אחד נניח את 
ההתקשרות הרי אנו בסכנה גדולה.

פעם אחרת אמר: "כשם שבשעה 
קצר  בזמן  כיצד  מבחינים  שטסים 
שרואים,  מה  וכל  שלמטה,  הבתים 
יותר  הרבה  קטן  לדבר  נראה 
אליהם,  בקירבה  נמצאים  מכאשר 
ומתקשרים  כשמתרוממים  כך 
הרבה  יורד  ומלואו  העולם  לרבי, 

מחשיבותו בעיננו".
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 והתירוץ ע"ז הוא כי יש ב' בחינות בהשתחוואה: 

או,  בגופו  שמשתחוה  חצונית  השתחוואה  א( 

חצונית,  בהשתחוואה  יותר  נעלית  מדרגה 

ימרוד  לא  בגופו,  תלוי  שזה  בפועל,  שבמעשה 

השתחוואה  ב(  הקב"ה.  המלכים  מלכי  במלך 

רצון  מפני  רצונו  ביטול  פנימית שנעשה בבחינת 

וזהו  כלל,  אחר  וחפץ  רצון  לו  שאין  הקב"ה 

מקבלים  היו  זו  והשתחוואה  הנפש.  השתחוואת 

ומשחרב  בביהמ"ק.  ברגל  הראיה  ע"י  ישראל 

ביהמ"ק הגם שאין אנו יכולים להשתחוות עכ"פ 

במקדש  קצהו  אפס  זו  הארה  קדושת  נתפשטה 

התפלה  בשעת  והיינו  וביהמ"ד  ביהכ"נ  מעט 

 – – הראשון  פ' ברכה ד"ה מזמור שיר  )בלקו"ת 

פ"ב בארוכה(.

למדרגת  לבוא  אשר  במוחש,  אנו  רואין  והנה 

בטל רצונך שכלך וכל כחות נפשך בלי סיוע קשה 

מאד: כי בהכירו ערך עצמו, לא ימצא טעם מספיק 

שיבטל רצון עצמו מכל וכל. ואדרבה, אם יתקרב 

לידי הכרה והחלטה שצריך הוא לבטל רצון עצמו, הרי איש שבא להחלטה כזו ה"ה ירא שמים 

במדריגה חשובה, וא"כ שוב אינו מובן למה אין לו לסמוך על החלטות שכלו ורצונו. והעצה 

היעוצה היא שיבקש עזר מאדם כזה שמודה הוא בו שעומד למעלה ממדריגתו הוא, ואין לו 

פניות ח"ו בענינים אלה, שאז בטח ישמע לפקודתו מה שיורהו בדרכי עבודת ה'. והזמן המסוגל 

 לזה הוא בשלש רגלים וע"ד דוגמא כמו שהיה בזמן שביהמ"ק היה קיים. והאריכות בזה אך 

למותר.

)ממכתב כ"ד תשרי תש"ח. אגרות קודש חלק ב ע' רנד(

מעין ודוגמת וזכר לענין דעליה לרגל
. . ויש להוסיף, שענין זה מודגש עוד יותר – כאשר "עושים גם היום" מעין ודוגמת הענין 

דעליה לרגל:

בנוגע לתוכן הענין דעליה לרגל בעבודה הרוחנית בנפש האדם – מבואר בלקו"ת ש"משחרב 

ביהמ"ק, הגם שאין אנו יכולים להשתחוות )"עיקר הראיה היא ההשתחוואה שהיה משתחווה 

ויוצא"(, עכ"פ נתפשטה קדושת הארה זו אפס קצהו במקדש מעט, בית-הכנסת ובית-המדרש", 

ועאכו"כ – ביהכנ"ס וביהמ"ד מיוחדים, וע"ד – של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

עצמם  את  מטלטלים  מישראל  ומאות  עשיריות  וכמה  שכמה   – היום"  גם  "עושים  ואכן 

)"טלטולי דגברא" וגם "טלטולי איתתא"( מביתם ומקומם, כדי לשהות במשך מועדי חודש 

"נסיעה לעילא"
"דידן  אודות  הבשורה  כשהגיעה 
הרבו  תשמ"ז  טבת  בה'  נצח" 

בהתוועדויות בכל מקום ומקום. 

אמירת  את  ניצל  התמימים  אחד 
הנהלת  מחברי  אחד  של  ה'לחיים' 
לנסוע  רשות  ממנו  וקיבל  ישיבתו, 
לשבוע ימים אל הרבי מלך המשיח 

שליט"א.

אחר זמן אמר על כך ר' מענדל: 
גדלות,  של  תכונות  לו  יש  "פלוני 
אבל הוא ניצל זאת לקדושה - שהיה 
עוד פעם אצל הרבי. אם כי הי' לו 
זה  אין  לפועל  אך  כך,  בשל  ישות 
נוגע. העיקר הוא שבפועל הוא נסע 

עוד פעם לרבי".
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מעין  דורנו,  נשיא  של  אמותיו  בד'  תשרי 

בזמן  לרגל  דעליה  לענין  וזכר  ודוגמת 

שביהמ"ק היה קיים.

וכמה  כמה  עדיין  כאן  שנמצאים  ומכיון 

לאחר  מיד  לבתיהם  לחזור  מיהרו  שלא 

גם לששה במרחשון  נשארו  אלא  שמח"ת, 

לחזור  עומדים  כן  לאחרי  ורק  זה(,  )שבת 

המקום  למקומו,  איש  איש  לבתיהם, 

את  למלא  העליונה  ההשגחה  לו  שהועידה 

 – שם"  שמו  "לשכן  ושליחותו,  תפקידו 

יותר ענינו המיוחד דששה  אזי מודגש עוד 

במרחשון, סיום וגמר העליה לרגל.

)משיחת ש"פ נח, ו' מרחשון תשמ"ז. התוועדויות 

ע' 564(

מעלה מיוחדת בחודש החגים
בעליה   – תשרי  בחודש  מודגש  זה  וענין 

לרגל בחג הסוכות, "בבוא כל ישראל לראות 

את פני ה' אלקיך במקום אשר יבחר", ועד"ז 

בשו"ע  הזקן  רבינו  כמ"ש  הגלות,  בזמן 

ש"אף לאחר החורבן היו מתאספים ג"כ מכל 

הסביבות בירושלים לרגל כמו שעושים גם 

היום*, ועד להתאספות וההתקהלות דבנ"י 

בבתי-כנסיות  מושבותיהם  מקומות  בכל 

ובתי-מדרשות שנעשית במשך חודש תשרי 

ה"מרובה במועדות" יותר מבכל שאר חדשי 

ולפעול  להמשיך  הנתינת-כח  וזוהי  השנה; 

השנה,  חדשי  שאר  במשך  האחדות  ענין 

כשנמצאים איש איש במקומו.

יתירה  בהדגשה  הוא  זה  שענין  ס"ג,  תשמ"ז  נח  ש"פ  משיחות  קונטרס  בארוכה  ראה   )*

כשבאים רבים מבנ"י מכל קצוי תבל לשהות יחד בביהכנ"ס וביהמ"ד בד' אמותיו של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, עיי"ש.

)משיחת ש"פ נח, ערב ז' מרחשון תש"נ. התוועדויות ע' 613(

מראה פנים שוחקות
מספר ר' גרשון מענדל גרליק :

של  הראשונים  בימים  השנים,  באחת 
שלקראת  השמועה  פשטה  אלול,  חודש 
גדול  צ'ארטר  להגיע  עומד  תשרי  חודש 

עם ריבוי חסידים מארץ הקודש, 

הדבר  היה  לא  שנים  שבאותם  מכיון 
טבעי  שבאופן  הרי  בכך,  מה  של  ענין 
כולם דיברו על כך – האווירה היתה של 

"מגיעים לרבי".

אני הייתי אמור לחזור למקום שליחותי 
באיטליה, כבר עמדתי לקחת מונית לשדה 
ל'ברכת  להיכנס  תמיד  וכדרכי  התעופה, 

פרידה' מאמו של הרבי, הרבנית חנה.

הרגשתי  מר,  היה  ליבי  הפעם  אולם   
הרגשה מוזרה – הנה, כל החסידים מגיעים 
לרבי, ואני עוזב את כל הגילויים האלה, 

ונוסע מכאן.

ל-770,  מחוץ  מהורהר  עמדתי  כך 
בקודש  עומד  עצמי  את  מצאתי  ופתאום 
המשיח  מלך  הרבי  לפני   – הקודשים 
שליט"א... הרבי הביט בי במבטו המיוחד, 
וכשחיוך רחב נסוך על פני קודשו, אמר 

לי:

]=זהו  פון  ענין  דער  דאך  סאיז  "נו, 
הרי הענין של[ המלך בשדה ומראה פנים 

שוחקות לכולם..."
)מבעל המעשה(
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להשאר עד ז' מרחשון
ישנם אמנם כאלו שכבר חזרו לבתיהם, ולפלא, 

שמיהרו לעזוב את ד' אמותיו של נשיא דורנו, אם 

תורה,  ע"פ  וסיבות,  להם טעמים  היו  בוודאי  כי, 

ע"פ יושר, וכו', ואין כאן המקום להאריך בזה,

בד'  שנשארו  כמה  ישנם  זה,  עם  ביחד  אבל, 

במרחשון,  לששה  עד  דורנו  נשיא  של  אמותיו 

שבו מסתיים הענין דעליה לרגל, ובמילא, גם אלו 

שנסעו כבר – נמשכים אחר אלה שנמצאים כאן, 

רישא  "בתר  שהרי  הדור,  נשיא  של  אמותיו  בד' 

גופא אזיל".

ובפרטיות יותר:

הגיעו  שכבר  או  בדרך,  שנמצאים  אלו  גם 

נוסף לכך ש"במקום שמחשבתו  – הרי,  לבתיהם 

השבת  ביום  )כמודגש  נמצא"  הוא  שם  אדם  של 

נמצאים  ובמחשבתם  עירובין(,  להלכות  בנוגע 

עדיין כאן, הרי, ידוע המשל דכ"ק מו"ח אדמו"ר )שנזכר לעיל( מאכילת ה"שיריים" דסעודה 

גדולה ]ככל סעודה הראויה לשמה שהיא באופן ד"די והותר", כלומר, כאשר ישנם "שיריים", 

"הותר", יודעים שהיתה זו סעודה שהיתה "דיים" של כל המוזמנים[ גם כאשר נמצאים בדרך, 

יהודים(,  אינם  אצל  גם  אדם,  בני  בהנהגת  במוחש  שרואים  )כפי  הראשונה  בתחנה  ובפרט 

ודוגמתו בנמשל – שגם לאחרי שמח"ת נהנים מה"שיריים" דסעודת המלך ואוהבו בשמע"צ, 

אשר, ההשפעה ד"שיריים" אלו היא על כל השנה כולה, ובמיוחד בתחנה הראשונה )כבמשל( 

עד ששה במרחשון.

תופס  כשאתה  העצם  הרי,  עצמי,  ענין  של  "שיריים"  אודות  שמדובר  מכיון  לזה,  ונוסף 

במקצתו אתה תופס בכולו, כך, שיש להם את כל העצם!

)שע"י  כו'  מיוחד  ולימוד  והסבר  צורך  כל  אין   – כאן  עדיין  שנמצאים  לאלו  בנוגע  אמנם 

התפיסא במקצתו תופסים בכולו(, מכיון שאצלם ישנו העצם כפשוטו . . ולא עוד, אלא שאצל 

הוא  זה  שזמן  דמכיון   – יותר  גדול  עילוי  ניתוסף  שמח"ת  לאחרי  הרי,  כאן,  הנמצאים  אלו 

בהמשך לשמחה וסעודה דשמע"צ ושמח"ת, נמצא, שלא זו בלבד שיש להם את העצם ממש 

זאת,  עוד  אלא  מכאן(,  נסעו  אלו שכבר  אצל  כמו  דשמח"ת  ה"שיריים"  רק  )לא  כבשמח"ת 

שניתוסף בזה באופן נעלה יותר, כבכל עניני קדושה שבהם ישנו הציווי ד"מעלין בקודש".

משיחת ש"פ נח, ו' מרחשון תשמ"ז – בלתי מוגה. התוועדויות ע' 674(

הניגון של הנוסעים
ר'  המשפיע  היה  פעמים  כמה 
מענדל ע"ה פוטערפס מנגן בחודש 
מחסידי  הידוע  הניגון  את  אלול 
אדמו"ר האמצעי, בו מודגש התוכן 
של נסיעת החסידים לרבי שבחזרתם 
הסחורה?  ומהי  סחורה,  מביאים 
"תקעו  ד"ה   – המאמרים  שלוש 
השביעי",  "בחודש  ד"ה  בחודש", 
וד"ה "שובה ישראל" ר' מענדל היה 
"נאשי  ברוסית  מהמילים  מתחיל 

קליַאמקי".

המשפיעים  היו  בהתוועדות 
זה  ניגון  להחדיר  שצריך  מעוררים 
לנסיעתנו  ההכנה  שזוהי  בקרבנו, 

לחודש החגים. 
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שיהא לתועלת הרבים
ת"ח על הקורת רוח מביקורו כאן בימים אלו. ויה"ר שיהא ג"כ לתועלת הרבים, )נוסף על 

שכל יחיד – עולם מלא הוא( אזכיר עה"צ להנ"ל ולחה"פ כשר ושמח...

)יומן שנת הקהל תשמ"א, י"א תשרי(

"כשמגיעים לרבי – צריך להפסיק להיות סוס"
קבוצת חסידים נסעה לה בעגלה, למרכז העולם – ליובאוויטש. 

בואכה  המוריקים  השדות  כולם.  הנוסעים  של  רוח  בהתרוממות  התנהלה  הנסיעה 
והאיכרים המגושמים שעבדו  הנהרות הקפואים,  הרועות באחו,  ליובאוויטשה, הפרות 
בשדות ובצידי הדרכים, עוררו מחדש את התרגשותם, 'הנה-הנה מגיעים אנו אל הרבי' 

חלף הרהור במוחם  – הרהור אליו נלוו גם הפרפורים המוכרים בבטן.

המוכר  השלט  לעיניהם  מתגלה  והנה  דרך,  כברת  עוד  בדרכה  ממשיכה  העגלה 
'ליובאוויטש – חמש ווירסט'. מבלי משים נוסעים עיניהם, וניגון געגועים שובה לבבות, 

קלח באחת מפיהם.

סימנים  כל  ללא  באחת,  הסוס  התפגר   – בדרכם  התערב  שטן  מעשה  כמו   – לפתע 
מוקדמים, וגופתו צנחה למרגלות השלט. 

המצב לא היה מרנין כלל, אנשים רגלים, אשר לא עבדו על עצמם, למען יהיה המוח 
שליט על הלב, ודאי היו נתקפים יאוש וחרדה, או כעס מלווה ברחמים עצמיים על מצב 

הביש אליו נקלעו, אך לא אנשים כחסדים יאמרו נואש...

כרגע כמימרא, צווה העגלון לרוץ לעיירה הקרובה בכדי לרכוש סוס חדש שישמשם 
להמשך הדרך. 

מאין שהוא,  נשלף  כהוגן. משקה  הזמן  וניצלו את  בחוסר מעש,  לא המתינו  הם  גם 
עוגה מאפה ידי רעיית אחד החסידים, הוצאה מתיקה, והרי לכם התוועדות על אם הדרך. 

"לחיים" ועוד "לחיים".

המשקה נשפך כמים, ואיתו מתרוממת רוחם של החסידים, והם יוצאים במחול 'אשרנו 
מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו'.

 כטוב ליבם במשקה, החלו החסידים 'להתוועד' על מוצאו של הסוס המת.

 "סוס זה ודאי גלגולו של מתנגד", הכריז אחד הנוסעים, "ראו כיצד מוכן הוא 'למסור 
נפשו', בכדי למנוע מאיתנו להגיע לרבי". "אכן, אכן" נשמעו הנהוני הסמכה מסביב. 

"גלגולו של מתנגד?", שאל חסיד אחר, "הוא מתנגד בעצמו"... 

לפתע קם אחד החסידים הישישים ממקומו בהתרגשות. עיני הכל הופנו אליו באחת, 
סבר פניו העליז בדרך כלל, לבש גוון רציני. "סוס זה – חסיד הינו!" הצהיר בהתרגשות 

לא רגילה.  "ח-ס-י-ד? ה-ס-ו-ס הזה?" שאלו הכל. "מה חסיד בו?!"  

"כן, כן", קרא החסיד, "סוס זה, למרות סוסיותו הרבה, יודע – שכשמגיעים לרבי – 
צריך להפסיק להיות סוס!...
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פרק שני

אופי הנסיעה וההכנה
לא להתחלק בשכר עם הסוס

בין החסידים שבאו על ימים האחרונים דחג הסכות היו ר' שלמה המלמד מנעוול הנקרא 

שלמה דער געלער ואתו עמו באו עוד כארבעה הולכי רגל, ומרגלא בפומיה דר' שלמה מלמד, 

אין מיין ליובאוויטש וועלן די פערד קיין חלק ניט האבען, אז מען וועט קומען אויף דעם עולם 

האמת און מלאך מיכאל וועט זיין דער מליץ יושר און אין דברי זכות וועט ער דערמאנען אז 

מען איז געווען אין ליובאוויטש בא די רביים וועלן זיך אנהובין אריינשפארען די פערד מיט 

און מאנען  ליובאוויטש  אין  איז געפארען  וועלכע מען  אויף   – – עגלות  גרויסע בוכטעס  די 

קיין  וועלן  ליובאוויטש  מיין  אין  קטנה,  בריה  כל  שכר  מקפח  הקב"ה  אין  וואס  שכר  זייער 

פערד און בוכטעס קיין חלק ניט נעמען, איך אליין בין דער סוס ורוכבו ]=ב"ליובאוויטש" 

שלי – לסוסים לא יהיה שום חלק. כשנגיע לעולם האמת ומלאך מיכאל ימליץ יושר, ובדברי 

הזכות יזכיר שהיינו בליובאוויטש אצל הרביים – יתחילו להדחק הסוסים עם העגלות הגדולות 

בריה  כל  שכר  מקפח  הקב"ה  אין  כי  שכרם,  את  ויתבעו  לליובאוויטש,  נסעו  שבאמצעותם 

קטנה, ב"ליובאוויטש" שלי שום סוס ועגלה לא יקחו חלק, אני לבד הוא הסוס ורוכבו[.

)אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ ע' רסט-רע(

ה"גיהנם" של חב"דניק
. . יש לבאר גם בנוגע לדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר שתיאר בסיפור ארוך החילוק שבין חסידים 

גופא )נוסף על החילוק בין חסידים לאלה שאינם חסידים(, בין חסידי פולין לחסידי חב"ד – 

והן עוה"ב, משא"כ חסידי חב"ד "ווערן אויסגעריסן" הן  שחסידי פולין יש להם הן עוה"ז 

בעוה"ז והן בעוה"ב:

)בפרט  ו"שיריים"  בקיצור,  היא  ה"תורה"  אזי   – לרבו  נוסע  פולין  מחסידי  חסיד  כאשר 

ביו"ט( ישנם בריבוי, בכל הסעודות, ואח"כ יוצאים בריקוד, וכך עובר כל הזמן מתוך עבודה 

בשמחה, ולפני שחוזר לביתו נכנס אל הרבי להפרד ממנו, ומבקש ברכתו בכל המצטרך לו 

בני חיי ומזונא רויחא, עבור בת בוגרת, עבור פרנסה וכו', והרבי מבטיח לו, וכשחוזר לביתו 

ומספר לבעה"ב'סטע על הבקשות והברכות שקיבלו מהרבי, הרי גם היא שמחה מנסיעתו אל 

הרבי, וכשרוצה לנסוע לרבו עוד הפעם, מסייעת בידו עי"ז שנותנת לו צידה לדרך, "קלעצלעך 
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מיט הערינג" ]=פרוסת לחם עם דג מלוח[, וכמה 

פרוטות עבור הנסיעה וכו' – כך שיש לו עוה"ז.

של  וב"ד  לעוה"ב,  בבואו  שנה,  ק"כ  ולאחרי 

)"וואס  ומצבו  מעמדו  אודות  שואלים  מעלה 

הערט זיך מיט אים"(, און עס ווערט ביטער ]ונהיה 

מר[... יש לו תשובה מן המוכן: הייתי חסיד של 

יחיה,  א"ת  יחיה",  באמונתו  ו"צדיק  שלי,  הרבי 

מה  כל  קיים  האם  אותו  וכששואלים  יחיה,  אלא 

שהרבי צוה עליו, משיב: הרב שלי נתן לי ברכות, 

ואמר לי שאהיה שומר תומ"צ, שיהיה לי שיעור 

בלימוד התורה וכו', וזאת עשיתי. וכשממשיכים 

לשאול אותו אודות "דע את אלקי אביך", "צפית 

במרכבה", משיב: לימדוני שצריך אמונה, כאמור, 

יחיה,  אלא  יחיה,  א"ת  יחיה"  באמונתו  "צדיק 

ואמונה יש לי, ולימדוני גם שאין דורשין במעשה 

זאת,  קיימתי  ואכן  בראשית,  ובמעשה  מרכבה 

ועאכו"כ  "אצילות",  תיבה  שראיתי  מקום  ובכל 

"קו", ברחתי מזה כמטחוי קשת...  או  "צמצום" 

שהרי מי אני ומה אני, ובמופלא ממך אל תדרוש!

ובמילא כיון שאמונה יש לו מעל הראש )מקיף 

בני  "מאמינים  הם  ישראל  כל  שהרי  אמיתי(. 

איז  זיי  )"ביי  החסידים  עדת  ובפרט  מאמינים", 

דאך ניט שייך צו זאגן"(, ואת דברי הרבי קיים הן 

בקום ועשה והן בשב ואל תעשה – הרי, כל הג"ע והעוה"ב אינו מספיק עבורו!...

ואילו חסיד חב"ד שנוסע אל הרבי – הרי הוא נדחף )לא לקבלת "שיריים", דמאן דכר שמיה, 

אלא( לשמיעת המאמר, ולפעמים, מרוב הדחיפות קשה לו לשמוע ולהבין את המאמר...

– סיפר לי יהודי א' "א עולם'שער", מה שנשאר בזכרונו מהשבת שהיה בליובאוויטש: דחפו 

אותו כל כך בעת אמירת המאמר שידע רק הקושיא על הפסוק שבהתחלת המאמר. את פנים 

המאמר לא הבין, ולקראת התירוץ בסיום המאמר "איז ער שוין געווען אינגאנצן צוקוועטשט" 

)כנראה ידעו מי הוא, ולכן, דחפוהו באופן של הידור מצוה...(. לטעום משהו )"איבערכַאפן די 

הַארץ"( לאחרי המאמר לא היה שייך, כיון שהיתה "חזרה", ואח"כ התפלה, ולאחרי המאמר 

יום  והחזרה והתפלה באריכות )קצת עכ"פ(, הגיע כבר זמן תפלת מנחה, וכך עבר עליו כל 

השבת "ַא פַארמַאטערטער, ַא צוקוועטשטער און ַא הונגעריקער" ]=מיוגע, מכווץ ורעב[, וגם 

את המאמר לא ידע... 

ואח"כ כשנכנס אל הרבי – מתבייש לדבר אודות צרכיו הגשמיים, פרנסה, בת בוגרת וכו', 

בעסער פון גארניט
משבתות  באחת  בהתוועדות 
נכנס  אלול  בחודש  הראשונות 
להתוועדות בזאל בכפר חב"ד תמים 
תכלית  אודות  הניגון  את  וניגן  א' 
בחודש"(  )"תקעו  לרבי  הנסיעה 
כך  גדולה  והתפעלות  בהתלהבות 

שקולו גבר על כל המנגנים.

תמים אחד שראה זאת חייך קצת 
בלעג. המשפיע ר' מענדל פוטערפס 
היחס  קרירות  את  לישא  יכל  לא 
באותו  וגער  החסידית  להתלהבות 
וואס  דאס  לאכסטו?  "וואס  תמים: 
ער איז בהתפעלות חיצוניות קומט 
חודש אלול ווערט ער נתעורר. עס 
דאס  אבער  חיצוניות,  טאקע  איז 
הנך  ]=מה  גארניט  פון  בעסער  איז 
מחייך? מכך שהלה הוא בהתפעלות 
אלול  חודש  הגיע  הרי  חיצונית, 
זהו  אמנם  בהתעוררות.  הוא  לכן 
מאשר  עדיף  זה  אך  חיצוניות, 

כלום[".
)מפי הרה"ח שד"ב ריכמאן(
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שכן, לאחרי שזה עתה שמע מאמר מהרבי אודות 

של  זמנו  יקח  איך  מאצילות,  ולמעלה  אצילות 

מנוח  לו  נותנת  אינה  לו שזוגתו  לספר  כדי  הרבי 

בימי  שחור  ולחם  לשבת  בשר  לה  שאין  בגלל 

בהקפה,  ליתן  עוד  רוצה  אינו  החנוני  השבוע, 

הבעלי-חובות יורדים לחייהם וכו'... מהרבי הוא 

עול,  קבלת  ה',  ויראת  ה'  אהבת  אודות  מבקש 

לו  שיהיה  זרות,  מחשבות  ללא  להתפלל  שיוכל 

הרגש "אין ַא ווארט חסידות", וכיו"ב, והרבי נותן 

לו ברכתו על בקשות אלו. 

וכשחוזר לביתו שואלת הבעה"ב'סטע – בידעה 

הרבי  הבטיח  מה   – מועילה  הרבי  של  שברכתו 

בנוגע לפרנסה, בנוגע ל"נדן" עבור הבת הבוגרת 

וכו', ומשיב, שאודות ענינים אלו לא דיבר עם הרבי 

כלל, כי אם, אודות אהבה ויראה, עבודת התפלה 

ללא בלבולים מטרדות הפרנסה... הרי מובן מאליו 

שמקבל ממנה "פסק" על אתר. וכשרוצה לנסוע אל 

הרבי בשנה הבאה, צועקת זוגתו שמוטב שישכיר עצמו בתור "חזן" או "שמש" וישתכר רובלים 

אחדים ואינה מניחה לו לנסוע, ואינה נותנת לו מאומה וכו' וכו' – כך שעוה"ז אין לו.

ולאחרי ק"כ שנה, בבואו לעוה"ב –שואלים אותו איזה חסיד אתה, ועונה "מיט ַא ברייטקייט" 

]=ברחבות[: "ַא ליובַאוויטשער חסיד, ַא חב"דניק". א"כ – ממשיכים לשאול אותו – יודע הנך 

מה הר"ת דחב"ד? ומשיב: בודאי, חכמה בינה דעת. ומהו הפירוש בזה – שלא מספיק אמונה 

בלבד, שהיא בבחינת מקיף, אלא צ"ל גם ידיעה והשגה, "דע את אלקי אביך", בפנימיות דוקא. 

א"כ – אומרים לו – הבה נבחן את ידיעתך, "ווערט דאך ביטער"... ושותק. שואלים אותו: 

אולי הרבי לא למדך, לא תבע ממך? ומשיב: הרבי למדני ותבע ממני, שמעתי מאמר אחד, 

ועוד מאמר ועוד מאמר, וגם כשלא היה לי עבור הוצאות הדרך, ולילך רגלי לא יכלתי, שלח 

אלי הרבי את המאמר בכתב. ובמילא מתחילה החקירה ודרישה: היתכן וכו', ומובן מאליו מה 

נעשה סוף הדבר.

)משיחת ש"פ ראה, מבה"ח וער"ח אלול תש"י –בלתי מוגה. התוועדויות ע' 178 ואילך(

אין מקום להכנס בחובות
במה שכותב אודות נסיעה לכאן, מובן שבמה דברים אמורים – באם יש מוצא לכסף, אבל 

פשוט שאין מקום להכנס בחובות, ובמה שכתב אודות נסיעה באוניות מסע, מובן שזה מופרך, 

הן מטעם בריאות, והן מטעם איבוד הזמן...

)ממכתב להר"י גאנזבורג,  חייל בשירות הרבי עמ' 781(

ר"ה עם היהודי הכי אמיתי
ע"ה  דוד  ר'  הרה"ח  של  פרנסתו 
אך  בשפע,  מצויה  הייתה  לא  חנזין 
אף על פי כן, כחסיד הדבוק לרבו, 
לנסוע  הצורך  ואת  החובה  את  חש 

לרבי ולהסתופף בצילו.

כסף  ברשותו  היה  לא  אם  גם 
במיוחד  כסף  לווה  היה   – לנסיעה 
למטרה זו – אף על פי שלא נהג כך 

לגבי שאר צורכי היום-יום.

כלפיו  טענו  משפחה  כשקרובי 
בזמן  נוסע,  מדוע   - ילדיו  וכלפי 
ענה:  אצלו,  מצויה  הפרוטה  שאין 
השנה  בראש  להיות  משתוקק  "אני 

עם היהודי הכי אמיתי בדור..."
)"דוד עבדי" ע' עו(
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הלואה – רק אם תועלת הרבים מצדיקה זאת
במה שכותב שעושה כל המאמצים להשיג כסף, וכנראה כוונותו להוצאות נסיעה לכאן – 

הרי מלתי אמורה בכגון דא, שצריך עיון גדול אם יש לעשות כהנ"ל. ובפרט שלאחרי שכמה 

מאה"ק ת"ו ביקרו כאן – ומוכרחני לאמר שתועלת הרבים שראה ע"י נסיעתם צריך עיון אם 

מדתה מצדקת קבלת הלוואות ודוחק כל-כך וכו', ויש לקשר זה גם עם הכתוב בספר חסידים 

ס' שצז בהנוגע למצוות צדקה ששקולה כנגד כל המצוות. 

)ממכתב להר"י גאנזבורג, חייל בשירות הרבי עמ' 881(
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פרק שלישי

770 – בית רבינו
ביתו של הקב"ה

בפשטות – שכאשר שואלים יהודי שנמצא בגלות, הן אלה שנמצאים בארצות הגולה, והן 

אלה שנמצאים בארץ הקודש, בירושלים עיר הקודש, בסמיכות לכותל המערבי, מהו ה"נס" 

שמצפה ומשתוקק עליו, יענה מיד בפשטות: נס דגאולה האמיתית והשלימה!

ואלה שאינם  בדיבור,  גם  נוהגים לאמרו  קהילות מישראל  וכמה  – שבכמה  הידוע  בלשון 

נוהגים לאמרו בדיבור, ה"ז במחשבתם – "אחכה לו בכל יום שיבוא", ועאכו"כ בזמן סגולה, 

כבנדון-דידן, שנה שהר"ת שלה הוא "תהא שנת נסים", החל מנס הגאולה.

]ויש להוסיף, שבענין ה"נסים" נכלל גם זה ש"לא יבטלו במציאות ממש באור ה' הנגלה 

גדול  יום, ש"זהו חסד  לעבודת התפלה שבכל  בנוגע  וק"ו מתורת הבעש"ט  – במכ"ש  כו'" 

מהשי"ת שאדם חי אחר התפלה, שלפי דרך הטבע היה לו למות כו'", היינו, שזה שנשאר חי 

אחר התפלה הו"ע של "נס"[.

ומעלה נוספת גם מצד המקום – בית-הכנסת ובית-המדרש, בית שמגדלין בו תורה ותפלה 

והחלטות טובות על גמ"ח, ביתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, אשר, ב' שמותיו קשורים 

עם הגאולה )כמדובר כמ"פ(, ומובן, שכל עניניו הם בהדגשה יתירה בבית שבו התפלל ולמד 

זזה  אינה  ו"קדושה  דין,  בעלמא  חיותו  בחיים  האחרונות  שנים  עשר  במשך  עבודתו  ועבד 

ממקומה", ועוד ועיקר – שכיון שזהו ביתו של הקב"ה, הרי בודאי שכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 

דורנו )ביחד עם כל הצדיקים( נמצא באותו מקום שבו נמצא הקב"ה, כמובן מהנהגת יהושע, 

"יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל", שבודאי למד זה מהנהגת משה רבו, להמצא תמיד 

באותו מקום שבו נמצא הקב"ה, ובפרט מצד הביטול דמשה – "ונחנו מה", שכל מציאותו אינה 

אלא "סימן" על המציאות דלמעלה.

)משיחת ש"פ האזינו, שבת שובה התש"נ – בלתי מוגה. התוועדויות ע' 88(

ד' אמותיו של נשיא דורנו
התוועדות זו קשורה בשבת מברכים החודש שבט, החודש האחד עשר. שהרי הדין נפסק 

בכל  מברכים",  "שבת  שזוהי  פי  על  אף  ולכן,  כרב",  הלכה  דרב  ש"באתריה  הוא  בגמרא 
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תפוצות ישראל, הרי לכל מקום ישנו הענין הנוגע למקום פרטי זה, בנוסף לצד השוה והנקודה 

המשותפת לכל המקומות, ולכן, גם בענין זה מובן ש"באתריה דרב הלכה כרב", זאת אומרת, 

שזהו הענין העיקרי שישנו במקום זה, והוא גובר על כל הענינים.

ובנידון דידן: בבית כנסת ובית מדרש זה, בד' אמותיו אלו ]שהרי על פי דין כל העיר נחשבת 

יום  )הכולל בתוכו את  כד' אמות לענין שבת[, כשמדובר על הענין של שבת מברכים שבת 

ראש חודש ואת כל ימי החודש(, נוגע בעיקר היום העשירי בחודש, שבעשירי בשבט היתה 

ההסתלקות וההילולא של נשיא המקום, נשיא ישראל, כ"ק מו"ח אדמ"ר נשיא דורנו, שהרי 

כאן הוא בית הכנסת שלו, בית המדרש וד' אמות שלו . .

)משיחת ש"פ שמות, מברכים החודש שבט, תש"ל(

בית משולש
ענין זה מתחזק יותר בעמדנו עכשיו בבית משולש, ביהכנ"ס, ביהמ"ד ובית מעשים טובים 

מעין  שזה   – שבדורנו  משה  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק   – ובמיוחד  חסדים,  וגמילות 

)מקום  תורה  בית  תפלה,  בית  ביתי  משולש:  בית  הוא  שאף  השלישי,  המקדש  לבית  והכנה 

סנהדרין ליד לשכת הגזית(, ובית גמילות חסדים )שנמשך ע"י( הקרבת הקרבנות.

ובבית המשולש גופא נמצאים כעת בהתוועדות יחדיו עם כמה עשיריות מישראל, "ברוב עם 

הדרת מלך", אשר נוסף לזה שכל יהודי הוא בעה"ב על כל המציאות, ועאכו"כ על מציאותו 

הפרטית ועבודתו הפרטית ד"אדם כי יקריב – מכם קרבן לה'", "מכם" דוקא, ועל ידי זה ה"ה 

מקריב גם את כל עניני העולם )דצח"מ( שכלולים בו )ובקרבן( – ה"ז ביתר שאת וביתר עוז 

האהבה  אשר  באחדות,  שנמצאים  מישראל,  עשיריות  כו"כ  באמצעות  הדבר  מתבטא  כאשר 

והאחדות בין בנ"י מבטלת סיבת הגלות, ובמילא – מתבטל המסובב )גלות(, ותיכף ומיד ממש 

באה הגאולה.

)משיחת ש"פ דברים, חזון )ת"ב נדחה(,יו"ד אב וי"א אב תנש"א. התוועדויות ע' 93(

לוקחים לארץ הקודש את ביהכנ"ס
)ובהוספה מדיליה(,  לצדקה  כל אחד לשליח מצוה  עי"ז שעושים  יותר  עוד  זאת  ומזרזים 

ד"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. ובפרט בבית הכנסת ובית המדרש ובית מעשים טובים 

– בית משולש – של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, והקיצו ורננו שוכני עפר, והוא וכל בני 

ביתו נשמות בגוף בתוכם, יחד עם כל בנ"י מכל הדורות.

ולוקחים לארץ הקודש את ביהכנ"ס וביהמ"ד וכל בתי כנסיות ובתי מדרשות.

ובזקנינו  בנערינו  בציון,  אלקים  אל  יראה  עין,  כהרף  אפילו  עכבן  לא  העיקר:  והוא  ועוד 

בבנינו ובבנותינו.

)משיחת כ"ו ניסן – בעת היחידות תנש"א. התוועדויות ע' 901-801(
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"בית גדול"
גדול,  בבית  אלו  ענינים  על  שמכריזים  וע"י 

תפלה,  בו  שמגדלין  בית  תורה  בו  שמגדלין  בית 

דתפלה הוא בקשת כל צרכיו, הן צרכיו הרוחניים 

יותר  ניתוסף עוד  והן צרכיו הגשמיים, הנה עי"ז 

בכל הנ"ל שהקב"ה עוזר לקיים את כל ההחלטות 

תורה,  למתן  דההכנות  ותפלה(  בקשה  גם  )שהם 

דמ"ת  לההמשכה  בנוגע  הבקשות  ממלא  וגם 

תורה[,  בו  שמגדלין  בבית  שנמצאים  ]ובפרט 

חדש  ובאופן  בשלימות  תהיה  התורה  שהמשכת 

תצא  מאתי  חדשה  לתורה  ועד  כנ"ל,  לגמרי 

צדקנו.  משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

התורה  נתינת   – הוא  תורה  מתן  דענין  ולהוסיף, 

למטה בארץ, ובאופן שלא בשמים היא, וכמחז"ל 

שהקב"ה אומר למלאכי השרת אני ואתם נלך אצל 

ב"ד של מטה כו'.

)ממאמר ד"ה אנכי ה"א גו' תשמ"ט. ספר המאמרים מלוקט חלק ג ע' קפ(

בית חיינו של כל הדור
כולל ובמיוחד ומתחיל מאלו הנמצאים כאן בבית הכנסת ובית המדרש ובית מעשים טובים 

דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ה"מקדש מעט" . . "בית רבינו שבבבל", שהוא ה"בית חיינו" 

דכל בני ישראל הנמצאים במקום זה וכל בני ישראל בכל הדור כולו, שכן "הנשיא הוא הכל", 

ממנו נמשכת השפעת החיות לכל הדור כולו בכל קצוי תבל, ובמילא מובן שביהכנ"ס ובימה"ד 

ובית מעשים טובים שלו הוא "בית חיינו" ובפרט ע"י השפעתו מתורת חיים ומצוות )שעליהן 

נאמר "וחי בהם"(, ש"הם חיינו ואורך ימינו".

ועי"ז שבני ישראל הנמצאים כאן מראים דוגמא חיה איך יש לנהוג לפי הוראות נשיא דורנו 

– נמשכת ההשפעה והחיות מבית זה ]ובפרט שמוסיפים כעת שיפורים ושיפוצים בבית – עד 

כמה ששייך בעולם הזה התחתון[ עד לבני ישראל בכל קצוי תבל, עד – לכל העולם כולו.

ממש,  בפועל  והשלימה  האמיתית  הגאולה  באה  ממש,  ומיד  שתיכף   – העיקר  והוא  ועוד 

והביהכ"נ וביהמ"ד ובית מעשים טובים, יחד עם כל הבתי כנסיות ובתי מדרשות ובתי מעשים 

טובים, עולים, יחד על כל בני ישראל "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו", לארץ הקודש, 

לירושלים עיר הקודש, להר הקודש, ולבית המקדש השלישי והמשולש.

ותיכף ומיד ממש, עם כל הפירושים שבזה, מתחיל מהפירוש הפשוט – מיד עתה ממש.

)תרגום משיחת ש"פ יתרו, כ"ף שבט תשנ"ב. ספר השיחות ע' 343-243(

הבעש"ט נמצא ב -770
אד"ש  כ"ק  מהתוועדויות  באחת 
הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בחיי  מה"מ 
השתתף בין השאר, יהודי שאביו הי' 

רב באחד מבתי הכנסת בעיר. 

שיש  אביו,  מדוע  שאלו  הרבי 
המתפללים  על  רבה  השפעה  לו 
בביהכנ"ס, לא מביא אותם לבקר ב 

– 770 אצל הרבי הריי"צ.

והוסיף הרבי ושאל: האם במידה 
והבעש"ט הי' ב -770, האם אז אביך 
וכשענה  לביקור?!  אותם  מביא  הי' 

הלה בחיוב, אמר לו הרבי:

נמצא  טוב  שם  שהבעל  לך,  "דע 
ב  – 770!".
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בית כללי עבור כלל ישראל
וכל זה מודגש ביותר בנוגע לה"בית" של כ"ק מו"ח אדמו"ר – להיותו בית כללי, עבור כלל 

ישראל.

"יהי  וביהמ"ד ואמר:  נכנס לביהכ"נ  כשנכנס כ"ק מו"ח אדמו"ר לביתו בפעם הראשונה, 

רצון אז די תפלות זאלן זיין מיט ַא פנימיות, און עס זאל זיך דַאוונען מיט דעם אמת עבודה-

פנימיות'דיקן געשמַאק" ]יהי רצון שהתפלה תהיה מתוך תענוג של עבודה פנימית-אמיתית[.

ולכאורה: כשמדובר אודות קניית בית דירה – מה נוגע התפלות וכו'?

והסברה בזה – משום שהבית הוא בית כללי עבור כלל ישראל, כי זה שנכנס לדור בבית זה 

הוא נשמה כללית שהתעסקותה בענין התפלה, מלשון חיבור )תפלה מלשון התופל(, לחבר את 

כלל ישראל לאביהם שבשמים.

)משיחת ר"ח סיון תש"י – בלתי מוגה. התוועדויות ע' 38-28(

המקור להפצת המעיינות חוצה בכל קצוי תבל
זה, בית הכנסת, בית המדרש,  זה ]בכתב "ברייל"[ כבר הגיע לבית  ובפרט – שספר תניא 

ובית מעשים טובים שנמצא בד' אמות דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בעשר שנים האחרונות 

שלו בעלמא דין )ד"קדושה לא זזה ממקומה"( – המקור להפצת המעיינות חוצה בכל קצוי 

תבל. וזכינו להמשיך עבודתו בביהכ"נ וביהמ"ד ובית מעש"ט זה )גם ע"י עריכת התוועדויות 

ובהוספה  חוצה,  המעיינות  דהפצת  העבודה   – ובמיוחד  כולל  זה(,  במקום  וכיו"ב  חסידיות 

באופן ד"מעלין בקודש".

)משיחת ש"פ עקב, מבה"ח אלול תנש"א. התוועדויות ע' 173(

מרכז הפצת המעינות עד ביאת משיח
גדולות  מדינות  ראשי  יחדיו  והתכנסו  התאספו  שבו  זה,  שבת  בערב  שאירע  המאורע   .  .

וחשובות בעולם, ובראשם נשיאי שתי המעצמות הגדולות, והחליטו והכריזו על תקופה חדשה 

ביחסי מדינות העולם – ביטול מצב של מלחמות בין מדינות העולם, שיתבטא גם בצמצום 

וביטול כלי נשק, ועד לשלום ואחדות, שיתוף פעולה ועזרה הדדית בין מדינות העולם לטובת 

האנושות כולה.

ליום  )באור  כולה  זו לאומה  נשיא מדינה  נאומו של  )בהשגחה פרטית(  זה  וקדם למאורע 

בצמצום  פעולותיו  על  והכריז  הודיע  שבו  זה(,  שבת  ערב  התחלת  שבתא",  "קמי  הרביעי, 

וביטול כלי נשק, וניצול הכספים )שלא ינתנו לרכישת כלי נשק( כדי להוסיף בעניני הכלכלה 

של בני המדינה – הכרזה שאושרה ע"י "בית הנבחרים", שבו נקבעים חוקי המדינה שיש להם 

תוקף ע"פ תורה )"דינא דמלכותא דינא"(.

המדינות  באי-כח  בקביעות  מיוצגים  שבו  מיוחד  )מקום  זה  מאורע  אירע  שבו  המקום   .  .

שבעולם כדי להתדבר ביניהם בדרכי נועם ודרכי שלום( – הוא במדינה זו ובעיר זו, המדינה 
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"בית  שבבבל"  רבינו  "בית  נמצא  שבה  והעיר 

תורה  בית  המדרש,  ובית  הכנסת  בית  חיינו", 

דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק  וגמ"ח,  תפלה 

"תצא  המרכזי שממנו  להמקום  וקבעו  בו  שבחר 

תורה", הפצת התורה והמעיינות חוצה בכל קצוי 

)כשיפוצו מעינותיך  ביאת משיח צדקנו  עד  תבל 

חוצה(, שאז יהיה גם קיום היעוד "וכתתו חרבותם 

לאתים".

והענין בזה:

וקבע  התחתון,  כדור  לחצי  דורנו  נשיא  בבוא 

מקומו במדינה זו ובעיר זו, התחיל בתוקף ונעשה 

בו  שגם  התחתון,  כדור  דחצי  והזיכוך  הבירור 

כדור  בחצי  )שהיה  תורה  דמתן  הגילוי  נמשך 

העליון(, ויתירה מזה – אדרבה – שנעשה המקור 

דהפצת  הפעולה  עיקר  ונתפשט  נמשך  שממנו 

ממש,  תבל  קצוי  בכל  חוצה  והמעיינות  התורה 

לחצי  )גם  העולם  ברחבי  ששלח  השלוחים  ע"י 

כדור העליון(, עד לפנה הכי נדחת שבעולם, כדי 

להפיץ תורה ויהדות בין כל בנ"י )כולל ובמיוחד 

אלו שדרים בין אומות העולם ומדברים בלשונם 

עיקר,  וג"ז  ועוד  כמותם(,  בחיצוניות  ומתנהגים 

אוה"ע  בין  גם  ויושר  וצדק  טוב  עניני  כל  הפצת 

בשנים  ביותר  כמודגש  נח,  בני  מצוות  קיום  ע"י 

האחרונות, ככל שהולכים ומתקרבים יותר להזמן 

דביאת משיח צדקנו, ש"אז אהפוך אל עמים שפה 

ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד".

ובתקופה האחרונה )החל משנת נסים, והמשכה 

בשנת "נפלאות אראנו" ו"נפלאות בכל"( הגיעה 

פעולה זו לשיא – בפריצת גבולותיה של המדינה 

ההיא שבשעתה חרתה על דגלה והכריזה מלחמה 

באמונה  למלחמה  ועד  והיהדות  התורה  בהפצת 

בבורא עולם ומנהיגו )כולל גם המאסר דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ולאח"ז וכתוצאה 

מזה יציאתו מגבולות המדינה ההיא(, ואעפ"כ, נמשכה גם שם הפעילות דשלוחי נשיא דורנו 

בהפצת התורה והיהדות בחשאי ובמס"נ ממש, עד תקופה האחרונה שנתבטלה גזירת המלכות 

ונתאפשר המשך הפעילות דהפצת התורה והיהדות ביתר שאת וביתר עוז, בגלוי ובפירסום, 

ועד לנפילתו של המשטר הקודם, והקמתו של משטר חדש שהכריז לצדק וליושר ולשלום, על 

"געשמאקע עבודה"
כ"ק  הורה  תשמ"ט  כסלו  בחודש 
חסידיות  התוועדויות  לערוך  אד"ש 

בכל לילה מלילות חודש כסלו. 

תלמידי  ביקשו  הלילות  באחת 
הקבוצה ב – 770 מהרה"ח ר' אהרן 
שי' סריברנסקי שהגיע מאוסטרליא 
שיתוועד עמם, הלה נענה לבקשתם, 
נערותו  ימי  על  סיפר  דבריו  ובין 
באוסטרליה, שם הוא היה בודד בין 
יהודים שלא חיו עם רבי וחסידות, 
היו  מרוסיה  חבריו  שכל  בעוד 
לו  והיו  חיינו,  לבית  מקום  בקרבת 
לנסוע  עז  ורצון  גדולים  געגועים 

ללמוד ב-770.

התעסק  הוא  תקופה  באותה 
בנות  בקרב  המעיינות  בהפצת 
הצלחה  לו  היתה  וב"ה  ישראל 
ביקש  אד"ש  לכ"ק  במכתביו  בזה. 
את  לעזוב  רשות  לו  שיותן  רבות 
לשבת  שיוכל  כדי  בזה  התעסקותו 

בבית ה'.

תשובת אד"ש הייתה: "במשך זמן 
בנות  עם  הקודש  בעבודת  יעסוק 
ישראל בה ת"ל הצליח ובעז"ה יבוא 
זמן אז ער וועט טאן אין געשמאקע 
שיתעסק  הזמן  ]=יגיע  עבודות 

בעבודות נעימות[".

חסידים,  למדו  זו  מתשובה 
שלהיות אצל הרבי זהו "געשמאקע 

עבודה".
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יסוד האמונה בבורא העולם ומנהיגו.

ההיא  המדינה  של  החדש  מנהיגה  בין  הפגישה  זה  שבת  בערב  התקיימה  לזה  ובהמשך 

שבה  בעולם,  גדולות  מדינות  מנהיגי  כמה  עוד  של  בהשתתפותם  זו,  מדינה  של  למנהיגה 

נתקבלה ההחלטה וההכרזה שתוכנה "וכתתו חרבותם לאתים".

מו"ח  כ"ק  דורנו  נשיא  של  בהעיר  זו  והכרזה  החלטה  פגישה  של  שבקיומה  לומר,  ויש 

אדמו"ר )שבה נתקבצו מנהיגי המדינות, כולל גם מנהיג מדינה זו, שהוצרך לבוא מעיר הבירה 

לעיר זו(, מרומז, שכל זה בא כתוצאה מהפעולות דהפצת התורה והיהדות, צדק ויושר, בכל 

העולם, שנעשו ונעשים ע"י נשיא דורנו, משיח שבדור, ועד שע"י שלימות העבודה בכהנ"ל 

בין  ומוכשר להתחלת הפעולה דמלך המשיח, "ושפט  ראוי  כולו  נעשה העולם  בימינו אלה 

הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים".

)משיחת ש"פ משפטים תשנ"ב. ספר השיחות ע' 88(

חגיגת "זמן מתן תורתנו" ב"ליובאוויטש"
המצו"ת,  "חג  תורתנו",  מתן  ל"זמן  באים  שהם  עי"ז  כח  תוספת  הרבנים  מקבלים  ובזה 

ל"ליובאוויטש" לרבם, ובנדו"ד – בהמקום )בית הכנסת ובית המדרש ובית מעשים טובים( 

שלו  האחרונות  שנים  עשר  במשך  הק'  עבודתו  עבד  שבו  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק 

ואור,  אור  והולך  מוסיף   – ואדרבה  ממקומה,  זזה  לא  וקדושה  דין,  בעלמא  חיותו  בחיים 

בהעבודה דפעולות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ע"י תלמידיו ותלמידי תלמידיו וכו':

ע"י חגיגת "זמן מתן תורתנו" ב"ליובאוויטש", בהד' אמות דמקום התורה הפצת התורה 

והפצת המעיינות חוצה, שבו לומדים וחוזרים את התורה דרבותינו נשיאינו, ובמיוחד בתורת 

החסידות – הרי זה מוסיף כח מיוחד בכל עניני התורה, כולל ובמיוחד – בהענין ד"מורה צדק", 

עד צדק באופן דמדת חסידות )לפנים משורת הדין(, בהיותו מיוסד וחדור עם התורה וההדרכה 

דרבותינו נשיאנו בתורת החסידות, מאור שבתורה.

)משיחת יום ב' דחג השבועות תש"נ. התוועדויות ע' 082(

קומה האמצעית של 770
וכן תהיה לנו – אשר מתוך שמחה וטוב לבב נזכה לברכתו העיקרית של הקב"ה, שכל בנ"י, 

יחדיו, באופן ד"אחישנה", "ארו עם ענני  ובבנותינו", הולכים  גו' בבנינו  ובזקנינו  "בנערינו 

שמיא" – לארצנו הקדושה, "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית 

שנה".

ולוקחים עמהם את כל חפציהם ורכושם – "כספם וזהבם אתם" ועאכו"כ – בתי כנסיות ובתי 

מדרשות, ובפרט – בית הכנסת ובית המדרש של בעל הגאולה, בקומה האמצעית של "770" 

)"סעווען סעווענטי"( – אשר חסידים מצאו ש"770" בגימטריא "פרצת", ביחד עם הבנין כולו.

ועאכו"כ שלוקחים את כל החסידים ובני ביתם, ביחד עם כל בני הדור, ו"הקיצו ורננו שוכני 

עפר", ובראשם – נשיא דורנו, בעל הגאולה, וכולם יחדיו, ובראשם משיח צדקנו – באים "עם 
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אותה  ומוצאים  הקדושה,  לארצנו  שמיא"  ענני 

בשלימותה, ויתירה מזה – "כי ירחיב ה' אלקיך את 

גבולך", ארץ קיני קניזי וקדמוני, באופן ד"ופרצת 

ללמוד  וממשיכים  ונגבה",  וצפונה  וקדמה  ימה 

את תורתו של בעל הגאולה, ואת שיעורי הרמב"ם 

בארצנו  שעומד  כפי   )"770"( ד"פרצת"  בבנין   –

הקדושה, על כל קומותיו וחדריו וכל חפציו.

)משיחת ליל ט"ו תמוז תשד"מ. התוועדויות ע' 7842-

)8842

בית הכנסת של הרבי הוא מספיק גדול
חי  שבו  למקום  בנוגע  שאפילו  ולהעיר,   .  .

במשך  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  והתגורר 

עשר שנותיו האחרונות בחיים חיותו בעלמא דין, 

קשורה  היתה  זה  במקום  ושתיה  האכילה  שענין 

קשורה  האכילה שלו  הרי,   – אכילה שלו  עם  רק 

במשך  שאכילתם  החסידים,  של  האכילה  עם  גם 

כל השנה כולה )לא רק בחג הסוכות כשאוכלים 

ביחד עם ה"אושפיזין"...( חדורה ברוח החסידות 

כו'. ועד"ז בנוגע להבנין בכללותו – שמזמן לזמן 

הדרת  עם  "ברוב  מישראל,  כו"כ  בו  מתאספים 

מלך" – כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ועורכים 

התוועדות שיש בה גם עניני אכילה ושתיה גשמית 

מעין  ברכה  עכ"פ  או  המזון,  דברכת  לחיוב  )עד 

רוחניות  תיכף  עושים  שמהגשמיות  אע"פ  ג'(, 

)כהפתגם הידוע(.

היותו  )עם  הנ"ל  בכל  שמאריכים  לכך  הסיבה 

בנוגע  דבר הפשוט(, היא, מצד הבלבול שנעשה 

לבנין ביהכ"נ וביהמ"ד:

בהעדר נקודת התכנית הראויה, בא כל אחד עם 

אומר  כך,  באופן  אומר  וכשפלוני  משלו,  סברא 

שהוא יבנה בנין גדול יותר!

על כך אומרים לו: את בית הכנסת של הרבי – אינך צריך "להגדיל", הוא מספיק גדול... 

כמה שרק תגדיל אותו, ישאר לא יותר גדול כמו עד עתה. גדלותו )עד עתה( אינה ע"י הוספה, 

ואדרבה, הלוואי שההוספה לא תעשה שינוי בגדלותו של ביהכ"נ וביהמ"ד כמו שהיה במשך 

העיסקה המוצלחת
באה"ק  המשפיעים  מחשובי  א' 
על  קדשנו,  לחצרות  לנסוע  הרבה 

אף שהפרוטה לא הייתה בכיסו

במשפחתו היו יהודים שלא מאנ"ש 
יראי  תמימים  יהודים  אלא  המה, 
שמים מיוצרי הונגריה, וכשראו זאת 
שהנך  "היתכן  בטרוניא:  אליו  פנו 
לשם  כאלו  עצומים  סכומים  מבזבז 
לא  אך  חשובה,  שאמנם  זו,  מטרה 
אחרים  חשובים  דברים  שיש  בזמן 

על הפרק" – טענו.

אמר להם המשפיע: נסיעה לרבי 
היא היא זו שמביאה את ההרחבה גם 
לספר  והמשיך  הגשמיים,  בענינים 

את שארע לו באחת הנסיעות:

אחר ג' תמוז תשנ"ד נסעתי לרבי 
על  ברכה  וביקשתי  המשיח,  מלך 
דבר הדירה אותה רציתי למכור ולא 

מצאתי קונה במחיר סביר וכו'.

ימים  עברו  והנה,  מהרבי,  חזרתי 
מחיר  ששילם  קונה  ונמצא  ספורים 
בשעה  בה  זאת  וכל  ביותר.  יפה 
שדירה בגודל ובמידה תואמת ממש 
לדירתי, ואפילו באותו בנין נמכרה 

בסכום קטן בהרבה.

על  המשפחה  בני  שמעו  כאשר 
שנתבצע  המוצלחת"  "העיסקה 
גם  הבינו  לרבי,  הנסיעה  עקב 
רק  אפשר  לרבי  שבנסיעה  הם 

להרוויח...
)מפי ר' שד"ב רייכמאן(
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עשר שנים האחרונות דכ"ק מו"ח אדמו"ר בחיים חיותו בעלמא דין, נשמה בגוף.

זאת ועוד:

ביהכ"נ וביהמ"ד – כמו כל ענין של קדושה – אינו נשאר על עמדו, אלא הוא באופן של 

"מהלך", ובמילא, מזמן לזמן )ועד – מרגע לרגע( ניתוסף בו יותר, בגובה, ברוחב ובאורך, ואין 

להתערב בענין זה, להוסיף או לשנות, אלא, צריך לסמוך שכל מה שיכולים להוסיף בגובה, 

ברוחב ובאורך – יעשה זאת בעל הבנין, הרבי, נשיא דורנו!!

אלא מאי – הוא לא רואה זאת בעיני בשר שלו, הרי זה כמשל הידוע לעגלה רתומה לסוסים 

שמונהגים ע"י העגלון בשביל להוליך את החכמים שיושבים בעגלה ומדברים דברי חכמה, 

אשר, לכאורה נוסעים כולם )החכמים, העגלון והסוסים( לאותו מקום, ולכולם תכלית שיש לה 

מקום בתורה, שכן, גם מחשבת העגלון או מחשבתם של הסוסים להגיע אל התבן, קשורה עם 

שלילת צער בעלי חיים, ומה גם שצריכים את הסוסים בשביל ליקח את החכמים לנסיעה שניה 

ושלישית, לכל מקום שליבם חפץ.

ובנוגע לסוסים – הרי ידוע הפתגם )שמביא כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו( בשתי הגרסאות: 

א( להכות את הסוסים עד שלא יהיו סוסים )"שמייסן די פערד זיי זאלן ווערן אויס פערד"(, ב( 

להכות את הסוסים שידעו שהם סוסים )"שמייסן די פערד זיי זאלן וויסן אז זיי זיינען פערד"(. 

וכשידעו שהם סוסים, אזי יתפללו להקב"ה שהם לא יהיו סוסים, אלא יגיעו למעלת השלימות 

שסייעו  מכיון   – מזו  ויתרה  בעגלה,  היושבים  החכמים  של  מהשלימות  מעין(  )והיא  שבאה 

לחכמים להביאם למחוז חפצם, ועי"ז גרמו לחכמה הכי גדולה שנתאספה אצל החכמים ע"י 

השקו"ט שביניהם וכו', בוודאי מגיע להם שכר – שתהיה אצלם מעין השלימות של החכמים, 

ולא מספיק מעין זה או כעין זה, כי, הגורם צריך לקבל חכמה גדולה יותר ממה שגרם לחכמים 

שקבלו את עזרתו.

ותן לחכם ויחכם עוד – להבין פרטי הנמשל בעבודתו של כל אחד ואחד, ובפרט שהנמשל 

מובן באופן הכי פשוט, הכי גלוי והכי ברור )אפילו לטף( . .

)משיחת ליל הושענא רבה תשמ"ט - התוועדויות עמ' 891(

הכתלים של בית הרבי
כשם שאלה שנוסעים מכאן צריכים לידע שהרבי נמצא עמהם בכל מקום שנוסעים אליו, 

כמו כן אלה שבאים לכאן, לד' הכתלים של הרבי ]אפילו אלה שבאים רק בזמנם הפנוי, או 

בד'  כאן,  היא  קביעותם  שעיקר  לידע  צריכים  לבוא...[,  שיכולים  סבורה  כשהבעה"ב'סטע 

הכתלים של הרבי, אלא שלפי שעה )גם אם שעה זו נמשכת ריבוי זמן( נוסעים מכאן, וע"ד 

הסיפור בענין "בר בי רב דחד יומא"  )ולהעיר, שעיקר הקביעות ע"פ תורה )כפי שמצינו לענין 

סוכה( היא לא בזמן, אלא בנפש(.

איתא בגמרא שלעתיד לבא "אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו, שנאמר כי 

אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה". כלומר, גם לאחרי שעברו אלפי שנים )מזמן אמירת פסוק 
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זה עד בוא יום ה' הגדול והנורא( יעידו קורות הבית - שאינו קיים משך זמן רב – על מה שאירע 

בתוכו. ועאכו"כ בנוגע לד' הכתלים וקורות ביתו של הרבי, שבו התפלל ולמד ועסק בעניניו 

וקיבל אנשים ל"יחידות" בהתייחדו עם בחינת היחידה שלהם, הרי בודאי שקורות בית זה – 

שבו נמצאים אנו – "האבן זיך אנגעזאפט" ]ספגו[ בכל הענינים הקשורים עם מהותו של הרבי!

החילוק הוא רק שיש כאלה שגם ד' אמות הגשמיות שלהם נמצאים כאן, ויש כאלה שד' 

אמות הגשמיות שלהם נמצאים במקום אחר, וצריכים לקחת עמהם ד' אמות אלה, וכאמור, 

שהרבי נוסע עם כאו"א מהנוסעים בשליחותו, ובודאי שבגלל זה ישפיע להם בכל המצטרך 

– כי הרבי לא נשאר בעל-חוב, ובלשון חז"ל ש"אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה" – להצלחה 

מרובה בגשמיות וברוחניות.

)משיחת י"ב תמוז תש"י – בלתי מוגה. התוועדויות ע' 931 831(
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פרק רביעי

בית משיח
משיח צדקנו יתגלה כאן

בפשטות – שתיכף ומיד יבוא משיח צדקנו ויתגלה כאן, בד' אמותיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

נשיא דורנו, שבהם היה במשך עשר שנים האחרונות בחיים חיותו בעלמא דין, בהם התפלל 

ולמד, ובהם הכריז "לאלתר לגאולה".

כבר  חלפו  לגאולה"  "לאלתר  ההכרזה  שמאז  ובפרט  ממש,  "לאלתר"   – לנו  תהיה  וכן 

עשיריות שנים, ומאז, ניתוסף ריבוי עצום בעניני התומ"צ, הרי בודאי שכבר הגיע הזמן לגאולה 

האמיתית והשלימה בפועל ממש, לאלתר ממש, תיכף ומיד ממש.

)משיחת ש"פ האזינו תשמ"ט – בלתי מוגה. התוועדויות ע' 88(

משיח צדקנו בא לבית מדרש זה
ויה"ר שמההליכה להקהיל קהילות בבתי-כנסיות ובתי-מדרשות באופן ד"הוי רץ למצוה" – 

נלך ונרוץ לקבל פני משיח צדקנו תיכף ומיד.

ויתירה מזה – שאין צורך לרוץ אפילו בדרך קצרה, כיון שמשיח צדקנו בא תיכף ומיד לבית-

הכנסת ובית-המדרש זה, בית תורה תפלה ומעשים טובים של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו 

)שהרי "קדושה לא זזה ממקומה"(, אלופו של הדור, אשר, על ידו נעשה ההמשכה והגילוי 

דאלופו של עולם ב"גולה", שעי"ז נעשה מ"גולה" "גאולה".

ו"קהל גדול ישובו הנה": "קהל גדול" – לשון יחיד, "ישובו", לשון רבים, כיון שבאים ביחד 

ישראל,  בירורם ה"ה למטה מדרגתם של  גם לאחרי  בעניני העולם, אשר,  כל הבירורים  עם 

"הנה" – לשון נוכח, מקום גשמי זה שמראים באצבע הגשמית.

ובפשטות – שכל בנ"י "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו", ו"הקיצו ורננו שוכני עפר", 

ומרדכי ואסתר עמהם, וגרשון קהת ומררי עמהם, ולוי ויעקב )שנקרא גם ישראל, שכולל כל 

בנ"י( עמהם, ושכינה עמהם, יוצאים מהגלות ובאים לארצנו הקדושה, לירושלים עיר הקודש, 

להר הקודש ולבית המקדש ולקדש הקדשים, ותיכף ומיד ממש.

)משיחת ש"פ במדבר, ב' סיון תש"נ – בלתי מוגה. התוועדויות ע' 552-452(
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פרצת – 770
בשלשלת של "יפוצו מעינותיך חוצה" עצמה )ע"י רבותינו נשיאנו( היו כמה דרגות ושלבים 

– במשך השבעה-תשעה דורות מהבעש"ט ואדמו"ר הזקן עד דורנו זה: אחרי אדמו"ר הזקן 

)שחי בליאזנא ולאחמ"כ בליאדי( היו רבותינו נשיאינו כמה דורות בליובאוויטש. ואחר כך 

פעטערבורג,  )או  לענינגראד   – מכן  ולאחר  לראסטאוו,  עברו   – מהבעש"ט(  השביעי  )בדור 

כפי שנק' כן בעבר( ולאחרי זה – בפולין, עד – השלב האחרון – כאשר הגיעו לארצות הברית, 

ב"חצי כדור התחתון", ושם גופא בכמה מקומות, עד שהגיעו להבנין והמקום שבו נמצאים אנו 

עכשיו, ביהכנ"ס וביהמ"ד ליובאוויטש – ב"770" )כפי שנקרא כך(.

רואים בפועל, שאע"פ שבכל הדורות ומקומות אלה היתה התגלות החסידות והפצת המעינות 

חוצה – הרי דוקא ב"חצי כדור התחתון", ששם מתן תורה לא היה )בגלוי( – היתה התגלות 

החסידות והפצת המעינות חוצה ביתר שאת וביתר עוז, יותר מבדורות ומקומות שלפני כן, עד 

באופן שזה מגיע לחוצה שאין חוצה ממנו – כפי שרואים בפשטות.

והטעם לזה הוא – כנ"ל בנוגע להגילוי דמ"ת למטה – כי דוקא בהתחתון ביותר נפעל הגילוי 

ד"יתרון ארץ בכל היא", ועד"ז מובן לאחרי מתן תורה עצמו שדוקא ב"חצי כדור התחתון", 

"יתרון ארץ בכל היא", השלימות  נעשית שלימות ההתגלות של  ששם לא היה מ"ת בגלוי, 

דגילוי התורה ופנימיות התורה באופן דיפוצו מעינותיך חוצה.

וכמרומז גם במספר הכתובת של הבנין )המרכז של ליובאוויטש בחצי כדור התחתון, שמשם 

אורה יוצא לכל העולם כולו בהפצת המעינות חוצה( – 770, שכידוע הוא גימטריא של "פרצת" 

)כפי שהתפרסם בין בנ"י(.

מדות  שבעה  ההיקף,  ימי  דשבעת  השלימות  על  מורה  שבעה  מספר  השייכות:  לומר  ויש 

– ההשפעה בכל הדרגות )מחסד עד מלכות(. והשלימות דשבעה היא – מאה פעמים שבעה 

)700( ביחד עם עשר פעמים שבעה )70(, שבצירופם יחד הרי זה – 770, ולכן זהו בגימטריא 

"פרצת" – כי השלימות ד"פרצת", הפריצה מכל ההגבלות דזמן ומקום )"ופרצת ימה וקדמה 

וצפונה ונגבה"(

– עד באופן ד"פרצת", הפריצה מכל ההגבלות דזמן ומקום )"ופרצת ימה וקדמה וצפונה 

אלא  ומקום,  מזמן  היציאה  ע"י  )לא  נפעל   – "פרצת"  בתוך  ד"פרצת"  באופן  עד   – ונגבה( 

אדרבא – ( דוקא בתוך ועל-ידי שלימות הזמן )והמקום( – 770, השלימות דמספר שבעה )שבע 

מאות ושבעים(.

זאת אומרת, שביחד עם זה שישנה הפריצה שלמעלה ממדידה והגבלה )"פרצת"( – ישנו 

– גם המקום וזמן, כפי שהדין בפשטות שהמקום ובנין צריך להיות בעל ד' כתלים וגג ותקרה 

וכו', אלא שהזמן ומקום עצמו קיים באופן של "פרצת" )ואדרבא: דוקא זמן ומקום למטה 

פועל את שלימות ענין הפריצה כנ"ל(, ע"ד כתבו על ירושלים, ש"פרזות תשב ירושלים" ויחד 

עם זאת "ואני אהיה לה גו' חומת אש סביב".

והמקום הזה – 770 גימטריא "פרצת" – נעשה המקור ונתינת-כח על יפוצו מעינותיך חוצה 
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בכל העולם כולו, באופן שפועלים את ה"פרצת" 

ואת יפוצו מעינותיך ב"חוצה", עד לחוצה שאין 

ארץ  ה"יתרון  את  שם  שמגלים  כך  ממנו,  חוצה 

בכל היא".

 )70( השבעים  ושלימות  הסך-הכל  ולהוסיף: 

ב"חצי  דוקא  היה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  שנה 

כדור התחתון", ב"770", היכן שהגיע וחי במשך 

דין;  חיותו בעלמא  עשר שנים האחרונות בחיים 

וזה נותן אח"כ את הכח לדור השביעי שלאחרי זה 

)כנגד ספירת המלכות( – שתהיה שלימות הגילוי 

שבע  עם  ביחד  שבעה(  פעמים  )עשר  דשבעים 

ושלימות   ,770  = שבעה(  פעמים  )מאה  מאות 

הגילוי ד"ויתרון ארץ )מלכות( בכל )יסוד( היא".

וע"פ המדובר לעיל מובן איפוא, שענין זה בא בגילוי ביום כ"ח סיון, אשר מגלה את כחו של 

החודש – "ירחא תליתאי", והכח ד"אוריאן תליתאי", והכח ד"עמא תליתאי", וכל הענינים של 

"תליתאי" הקשורים עם מתן תורה )כפי שרב נסים גאון מונה אותם(, ובכללות – הכח דמלכות, 

"ויתרון ארץ בכל היא" שמגלה "כל" בשלימות ובאופן של קיימא )שלש פעמים שלש פעמים 

שלש(, ודוקא בגשמיות העולם, באופן של ממש )ממשות(.

. ויש לומר, שכשם שזה בנוגע לכללות ענין הגלות וגאולה, כך הוא גם בנוגע להמקום   .

פרטי שנמצאים בו ב"חצי כדור התחתון" – שהיות שזה )ה"מקדש מעט"( המקום ששם כ"ק 

מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו קבע את מקומו, בתור המקור להפצת המעינות חוצה בכל העולם 

כולו, הרי דוקא במקום וממקום זה נפעלת הגאולה ובנין בית המקדש השלישי, "מקדש אד' 

כוננו ידיך".

דאף על פי שמקומו בארץ הקודש, בירושלים עיר הקודש, על הר הקודש – הרי כיון שזה 

ע"י  הגלות  זמן  של  בסיום  ובפרט  הגלות",  משך  זמן  כל  ועבודתינו  "מעשינו  ידי  על  נפעל 

העבודה ד"יפוצו מעינותיך חוצה" – יש כבר במקום זה, ודוקא במקום הזה, ההכנה בשלימותה 

לה"מקדש אד' כוננו ידיך".

עד שתיכף ומיד נעשה במקום זה הגילוי של "מקדש אד' כוננו ידיך" – שאת זה יכול לתבוע 

להביא לפועל, שלכל לראש נעשה הגילוי ד"מקדש אד' כוננו ידיך" במקום זה )"שבע מאות 

ושבעים"( שבו הוא חי ופעל עבודתו במשך עשר שנים האחרונות שלו, הסך-הכל דכל עבודתו 

)כנ"ל(.

ודוקא על ידי סיום העבודה בחצי כדור התחתון – "מעלין" ומגלין את כל הבנין של "מקדש 

אד' כוננו ידיך". כולל גם הגג של הבנין, אשר "מלך המשיח . . עומד על גג בית המקדש והוא 

ידי  )נפעל( על  זה "מתעלה"  – כל  גאולתכם"  זמן  ענוים הגיע  ואומר  משמיע להם לישראל 

העבודה )הגבהה( של התחתון ביותר.

יש ללמוד ממנו
הרה"ח ר' לייבל  שי' שילדקרויט,  
סיפר  בחיפה,  אד"ש  כ"ק  שליח   –
קטנה  בישיבה  שבלמדו  פעם, 
בבדפורד התוועד עמם ר' יואל שי' 
כהן ודיבר על א' מאנ"ש שאמנם אינו 
מסויימות  במדרגות  מאומה  יודע 
באלקות המבוארים בדא"ח, אבל יש 
סלקא  קא  אצלו  שאין  ממנו  ללמוד 
דעתך להפסיד חלילה תפילת מנחה 

עם הרבי.
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בבנינו  גו'  ובזקנינו  בנערינו  ישראל  בני  כל   – שמיא"  ענני  עם  "ארו   – ממש  ומיד  ותיכף 

ובבנותינו", נמצאים בארצנו הקדושה, ביחד עם בית המקדש השלישי שישנו כאן, ולוקחים 

את כל זה ביחד, יחד עם "כספם וזהבם אתם", העבודה דאהבת ה' ויראת ה', שזה כולל את כל 

מצוות עשה וכל מצוות לא תעשה.

)משיחת כ"ח סיון תנש"א. התוועדויות ע' 483-183(

הבירור דצרפת נעשה ע"י 'בית יוסף' – 770
ויש להוסיף ולהעיר ע"ד הרמז:

"צרפת" בגימטריא שבע מאות ושבעים )770(, השלימות דמספר שבע, כפי שכל א' כלול 

מעשר )שבעים(, וכפי שכל א' כלול ממאה )שבע מאות(, ושניהם יחד )שבע מאות ושבעים(, 

וי"ל שבזה מרומז שבהבירור דמדינת צרפת, נגמר ונשלם בירור העולם שנברא בשבעת ימי 

הבנין בכל הפרטים ופרטי פרטים.

ולהעיר שהבירור ד"צרפת" שמספרו "770" נעשה ע"י )ה"להבה" שמאירה מ( "בית יוסף", 

ועד לבית יוסף כפשוטו, הבית שבו בחר ועד שקנהו ובו חי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו 

והולך"(  )"מוסיף  ונמשכת  הולכת  ומשם  דין,  בעלמא  חיותו  בחיים  האחרונות  שנים  בעשר 

העבודה ד"בית יוסף" – שמספרו )מספר הבית כפשוטו( "770".

)משיחות ש"פ וישלח, ט"ז כסלו תשנ"ב. התוועדויות ע' 365(

 ,)770( ושבעים  מאות  שבע  בגימטריא  גם  היא  "צרפת"  והרמז(:  הצחות  )ע"ד  ולהוסיף 

שלימות המספר שבע, כפי שכל א' כלול מעשר )שבעים(, וכפי שכל א' כלול ממאה )שבע 

מאות(, ושניהם יחד )שבע מאות ושבעים(. ויש לומר שדבר זה מרמז שבבירורם של המדינות 

הללו, נגמר ונשלם בירור כל העולם שנברא בשבעת ימי הבנין בכל הפרטים ופרטי פרטים.

חי  בו  אשר  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הבית  מספר  זהו   –  "770" כן:  על  יתר 

ועבד עבודתו בעשר שנים האחרונות של חיים חיותו בעלמא דין, בארצות הברית )חצי כדור 

התחתון(. ויש לומר, שזה מרמז על הענין השני )הנעלה( בבירור וצירוף ]נוסף על הבירור של 

התחתון ביותר, אבל באופן שנשאר תחתון בערך לעליון[, שהוא נעשה כמו העצם )"770"( 

עצמו, הבית של נשיא דורנו, מקורה של הפצת המעיינות חוצה בזמן הזה בכל קצוי תבל.

)משיחות ש"פ וישב, כ"ד כסלו, מבה"ח טבת תשנ"ב. התוועדויות ע' 406(

ביתו של נשיא דורנו גם לאחרי ביאת המשיח
. . כדי לעשות התחלה טובה בזה "לפתוח את הדרך", להוסיף יותר כח ליהודים בכל מקום 

שהם לבנות בנינים חדשים – התחילו לעשות בזה לפני כימים אחדים ע"י הנחת "אבן הפינה" 

של בית הכנסת ובית המדרש דנשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר )ששם עבד עבודתו וזה נשאר 

ביתו עד סוף כל הדורות, כי גם לאחרי ביאת המשיח, הרי זה ייעתק וילקח מארץ ישראל(, 

ועשו מתוך שמחה וקישרו זאת עם חזרת דברי תורה, שבכתב ושבעל פה, ובמיוחד דברי תורתו 
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דנשיא דורנו.

כח  ואחד  אחד  כל  מקבל  הכל",  הוא  ש"הנשיא  דורנו,  נשיא  בית  של  הבניה  ומהתחלת 

להתחיל בניית בנינים, כל אחד ואחת במקומו הוא.

)משיחת שבת פרשת תבוא, כ"א אלול, תשמ"ח(

כתיבת "ס"ת לקבלת פני משיח" – דווקא ב"770"
. . הרי היו כמה וכמה קיצים מאת גדולי ישראל... ובכל זאת, לא מצינו מעולם שיצוו לכתוב 

וקרא  כן כ"ק מו"ח אדמו"ר ציוה לכתוב ספר תורה,  כן, מה שאין  ספר תורה בשנה שלפני 

לו "ספר תורה לקבלת פני משיח" וכעת הגיעה הצעה מארץ הקודש, שיסיימו כעת את ספר 

התורה.

למרות שלכאורה ההצעה היתה צריכה לבוא מכאן, מהמקום שבו ספר התורה מונח, דוקא 

מארבע אמות שלו, הד' אמות של "סעווען סעווענטי", ובפרט שדורשי גימטריאות אומרים 

מארץ  דוקא  הגיעה  ההתעוררות  אבל  ")ו(פרצת"...  בגימטריא  הוא  סעוונטי"  ש"סווען 

הקודש... ייתכן שזהו משום שהם נמצאים בארץ הקודש...

מבואר בכמה מאמרי חסידות, שיכול להיות מצב שעומדים ליד אוצר גדול, באמצע היום, 

כאשר השמש מאירה בתוקפה, והעינים פקוחות, ובכל זאת, לא רואים זאת משום שמביטים 

הצידה. ובכן, היכן ישנו אוצר גדול יותר מזה שכל הדורות חיכו לו – שיביאו בפועל את משיח 

צדקנו? – האוצר עומד בגלוי, השמש מאירה בכל תקפה והיום מואר, ובכל זאת, לא רואים 

זאת, מאחר שמביטים הצידה ועסוקים בענינים אחרים...

על כל פנים, ההתעוררות הגיעה מארץ ישראל עם כל ה"שטורעם": הייתכן שלא מסיימים 

את ספר התורה?! וכאשר ממריצים, אזי אין ברירה כביכול. ואולי הדבר ימריץ גם את אלו 

הנמצאים כאן, שיפסיקו להיות עסוקים בטרדות שונות ]אמנם ענינים נעלים, עניני קדושה, 

אבל בינתים לא מביטים[, שאולי גם הם יתחילו להביט.

]כ"ק אדמו"ר שליט"א ציווה להרב אליהו סימפסון שיכריז שמקום סיום כתיבת ספר התורה 

יהיה בבנין של 770, שהוא בגימטריא ")ו(פרצת", וציווה עליו להתחיל ניגון שמח[.

)משיחת ש"פ וארא תש"ל(

שער שלישי - אני לדודי



שער שלישי
אני לדודי

שער שלישי - אני לדודי
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פרק ראשון

אהבה והתקשרות
בין רבי וחסיד 

אהבה היא חוט המקשר חסידים עם הרבי 
האהבה היא רוח החיים בעבודת החסידות: החוט המקשר ]את ה[חסידים בינם לבין עצמם, 

והחוט המקשר ]את ה[רבי עם חסידים וחסידים עם הרבי. זהו גם בדרך "אור ישר" וגם בדרך 

"אור חוזר"; אין לזה כל מחיצה, זהו מעל להגבלת מקום וזמן. 

)היום יום כו שבט(

אהבת רבותינו נשיאנו פועלת הרגש אצל החסידים
אצל כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, הרי שמלבד הענין של התעוררות רחמים על המקושרים 

– היתה עבודה של הזכרת המקושרים בינו לבין עצמו, ולהתבונן בענין אהבתם והתקשרותם, 

שרואים  כפי  אודותיו.  שמתבוננים  זה  של  הפנימיים  כוחותיו  את  מעורר  שזה  הפנים,  כמים 

במוחש שכאשר מביטים בחזקה על אדם, נאלץ הוא להחזיר מבט, כי הבטה פנימית מעוררת 

עצם הנפש – וכך גם במחשבה.

)היום יום יד שבט(

בהפרדו מרבו, הוא כפורש מן החיים ממש
של  ועצמותו  מהותו  כל  כי  עד  עצמי  בהתקשרות  לרבו  הקשור  תלמיד  בזה,  והמשל   .  .

התלמיד אינו אלא זה מה שהוא מקושר ברבו, וכל חיותו הוא בהיותו סמוך לרבו, היינו לבד 

זאת אשר הגה של רבו בתורה וחכמה ומדות מתעצם אצלו בקליטה וצמיחה טובה, כדוגמת 

קליטתו של הגרעין הנזרע בעדיות שעושה פרי טוב. הנה עוד זאת גם שיחה שנראית לחולין 

ותנועה קלה של הרב בארחות חיי היומי, הנה אצל התלמיד המקושר הוא תורה שלמה, ומקור 

מעיין החיים בכל הנהגותיו.

נקל להבין אשר תלמיד מקושר כזה הנה בהפרדו מרבו, הוא כפורש מן החיים ממש, ואין 

שום דבר וסיבה בעולם אשר יפרידנו מרבו, כי הכל כלא ואין ממש לגבי התקשרות זו.
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ונצייר כאשר רבו, גזר על תלמידו זה, להפרד ממנו ולהיות באחד המקומות אשר פקד עליו 

להיות נמצא שם, וסידר לו אופן עבודתו במקום ההוא, במה שיתעסק בלימודו, ואיך שתהי' 

הנהגתו בכל פרטי עניניו.

והתלמיד כי כבד לו הדבר להפרד מרבו, בכל זה מקיים הוא הגזירה והצווי באותה הדיוק 

ונתון  והזהירות שהנהו רגיל בהתקשרות לרבו. אמנם בהיות כל עצמותו ומהותו הוא מסור 

להרב הנה גם בהיותו במקום שהוא, הנה גם שם, כוסף ומשתוקק אל רבו, ואדרבה אז דוקא 

מתגדל תשוקתו ביותר, עד אשר בא לכלל כלות הנפש, כי בזכרו ימים מקדם בעמדו לפני רבו, 

ואז דוקא נזכר הוא כל אשר שמע, את אשר הקשיב, את אשר ראה, וכה הוא נמשך בזה )ווערט 

ער אריינגיצויגין אין דעם( דברגע ההוא כולו רועד, גוע בנעימה, ועוד מעט וכאלו איננו כי 

כלתה נפשו לשוב אל אותו המצב אשר הי' בתחלה במסיבת רבו.

אמנם עוד נשמתו בו הנה לפתע פתאום זכור יזכור גזירת רבו אשר פקדהו להיות באשר הוא 

עתה, ואשר זהו רצונו וחפצו של רבו שהוא יהי' במקום שהוא עתה, תוקף חפצו האדיר, והנחת 

דרוסינדיקע  פנימית, ַא  והבערה  חיצונית,  שקיטה  בו  פועל  רבו,  רצון  אל  וביטולו  עצמותו 

רואיקייט, און ַא אינוועניק-ברען.

די גזירת הרב פועל'ט אין אים דרויסינדיקע רואיקייט און דער תוקף החפץ פנימי ווערט 

קיום  כי  להיות  הוא  הדבר  טעם  רבו,  עליו  הפועל שציוה  אותו  קיום  דעם  אין  פארווענדעט 

הציווי הנה הוא אך הוא הפתיל המאחד ומקשר אותו עם רבו, להיות אתו עמו לאחדים ממש 

כאשר הי' בתחלה, ואשר על כן הנה הדבר מובן אז דער גאנצער ברען זיינער און די געגועים 

זיינע אל רבו לייגט ער אריין אין דעם פועל שציוהו רבו ]= גזירת הרב פועלת בו רוגע חיצוני, 

ותוקף החפץ הפנימי מופנה לקיום אותו הפועל שציוה עליו רבו, טעם הדבר הוא להיות כי 

קיום הציווי הנה הוא אך הוא הפתיל המאחד ומקשר אותו עם רבו, להיות אתו עמו לאחדים 

הוא  והגעגועים שלו  הבעירה  מובן שאת  הדבר  הנה  כן  על  ואשר  הי' בתחלה,  כאשר  ממש 

מבטא בקיום ציווי רבו אשר ציווהו[.

 כוסף ותשוקת התלמיד ושקידת עבודתו במסירת ונתינת נפשו פועל גם על הרב בסוד כמים 

הפנים אל הפנים, להיות פונה לתלמידו בפנים מאירות ובפנים מסבירות, וטעם הדבר הוא כי 

כל אותו המהלך נפש של התלמיד, די איבערלעבונג פון דעם תלמיד און אלע זיינע געפילען, 

הן אין דער גרויסע ביינקשאפט צום רב שהוא הרצוא, און הן די דרויסענדיקע בערואיקייט, 

שהוא השוב, און הן דעם אומבעגרעניצטן אינוועניקסטין ברען אין דעם קיום און צווי הרב, 

הרי הרב מבין זאת בעומק ופנימיות ממש, כי זהו מציאותו של הרב שיודע כל דבר בטהרתו 

העצמי, דאס איז דער מציאות מהות הרב וואס ער פארשטייט יעדער זאך אין זיין ריכטיקע 

ריינקייט ]= את ההתמסרות של התלמיד וכל רגשותיו, הן בגודל הגעגועים לרב שהוא הרצוא, 

הן השקט החיצוני, שהוא השוב, והן הבעירה הפנימית הבלתי מוגבלת בקיום ובציווי הרב, 

הרי הרב מבין זאת בעומק ופנימיות ממש, כי זהו מציאותו של הרב שיודע כל דבר בטהרתו 

גורם  וזהו  נכונה[,  בנקיות  כל דבר  ומהותו של הרב שהוא מבין  זאת היא מציאותו  העצמי, 

ופועל בהרב לפנות בפנים מאירות ומסבירות לתלמידו, ולהאציל עליו אור בהיר גם מרחוק 
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באותן הדברים הנעלמים, אשר נתיבותיהם ידועים רק ברגשי לב, וכמאמר הלב מרגיש.

)אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ - ח"ב עמ' תכ"ג(

התקשרות צריכה להיות בכל הכוחות
אמרתי פה בהתועדות עם אנ"ש והתמימים, דהנה ההתקשרות צ"ל בכל הכחות שאפשר. 

והנה, לכל לראש, אצל חסידי חב"ד כשמו כן הוא שצריך להתקשר בחב"ד, היינו בפשטות, 

ללמוד מאמרי וכ"ק הנשיא. - כיון שכוונת אומר המאמרים הוא המשכת חב"ד במדות ושינוי 

המדות על ידן, ה"ז מכריח התקשרות ע"י שוהלכת בדרכיו וע"פ הוראותיו במדות ומחדו"מ.

אבל כ"ז נוגע - רירט ָאן - בכח או כחות פרטים, ועכ"פ בכחות הגלויים, וא"כ כיון שעדיין 

נשאר הספק באיזה דרך מוליכין אותו, ה"ז מטיל ספק באיזה מקום מקושר הוא בפנימיות 

ועצמותו. 

)אג"ק כ"ק אד"ש חכ"א ע' סא(

 שלמה המלך אם הי' מתבונן באהבה שבין רבי לחסיד,
היה מביא דוגמא מזה

. . והרי אהבה לוקחת את הדבר כולו )"אהבה נעמט דאך אינגאנצן"(, כך, שהאוהב והנאהב 

נעשים דבר אחד. ובהקדם מה שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות הפתגם של החסיד ר' אייזיק 

מהאמליע, בנוגע להמשל של שלמה המלך בשיר השירים על אהבת הקב"ה וכנס"י, - )כ"ק 

אדמו"ר שליט"א אמר בבת שחוק:( אם אחזור על הלשון, עלול גם מחר להיות "שטורעם"... 

– שאילו הי' מתבונן באהבה שבין רבי לחסיד, לא הי' מביא המשל והדוגמא מחתן וכלה.

)משיחת יום שמח"ת תשט"ז(

נפגשו  והתוועדו,  ממלסטבקה  פסח  ור'  זעזמער  זלמן  ר'  מפאריטש,  הלל  ר'  ישבו  פעם 

בליובאוויטש במפתיע, ושמחו מאד אחד עם השני באהבה וידידות נפלאה. בינתיים נכנס ר' 

אייזיק מהומיל, והשמחה גדלה והתוועדו בצורה טובה מאד.

ועמוקים מאד  גדול, היה מדבר דברים קצרים  נפלא, עמקן  זלמן "משכיל"  ר'  כידוע היה 

)רבינו הזקן אמר: אימרה של ר' זלמן צריכים ללמוד, הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה 

נבג"ם זי"ע מביא בשמו באחד מהמאמרים: גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, גולל אור 

שלפני הצמצום מפני חושך הצמצום וחושך הצמצום מפני שיתגלה אור העצמי( ועשה את ר' 

הלל מפאריטש לחסיד.

פסח  ר'  מאד  התלהט  זו  בהתוועדות  תרומיות.  מדות  ובעל  גדול  "עובד"  היה  פסח  ר' 

ממלסטבקה חיבק את ר' זלמן זעזמער, נישקו ופרץ בבכי רב, באמרו : זלמן, זלמינקע, אילו 

הלב שלך היה כלי אמיתי לראשך היה הכל באופן אחר לגמרי, איזו רחמנות היא עליך.

ואמר ר' הלל מפאריטש שהוא התפעל ממדת החסידות של ר' זלמן זעזמער וממדת האמת 

של ר' פסח ממלסטבקה.
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שלשתם, ר' זלמן, ר' הלל ור' פסח היו עייפים מאד מאותה התוועדות, והחלו להתנמנם. 

חושים  בעל  היה  הרי  אייזיק  ור'  להתוועד,  בכוחו  עוד  היה   – במאוחר  הגיע  הרי  אייזיק  ר' 

וכשרונות נפלאים ובעל ציור בדיבור יפה ומסודר ופה מפיק מרגליות.

חכמה  אלקים  "ויתן  ככתוב  בחכמה  נעלה  היה  הרי  המלך  שלמה  ואמר:  אייזיק  ר'  נענה 

לשלמה", "החכמה גו' נתון לך", ומה יכול להיות יותר נעלה ויותר טוב מחכמה, ומה גם עצם 

החכמה, מכל מקום לא היה לו רבי. אילו היה נוסע אל רבי, הרי לא זו בלבד שהחכמה היתה 

באופן אחר, היו לו גם חברים חסידיים, והיה נוכח בהתוועדות חסידית, ואז היה מצייר כל 

ההפלאות של אוהב ואהוב - על חסידים ורביים.

בהיותי בפעמים הראשונות בליאזנא – אומר ר' אייזיק – כשהייתי עדיין אברך צעיר, לנתי 

ב"מנין הקטן" של הרבי, והתעוררתי באמצע הלילה, והנה זלמן, משרתו של הרבי, הולך ונר 

בידו, והרבי בעצמו צועד לידיו, התבלבלתי מאד ולא היה בכחי להניע אבר, כך אוהב רבי 

חסידים יותר מאשר אמא את בנה.

)ליקוטי דיבורים ח"ה, עמ' 4801 ואילך(

אוהב הנני את החסידים אהבה בלתי מוגבלת
היחס  רוע  רואה  שהנני  מזה  רב,  ועגמ"נ  גדול  צער  לי  הסיב  בהם  האמור  מכל  המורם 

וההשקפה הרעה של ידידי וחביריו שי' לתלמידיי יקיריי שי' האהובים לי כבנים ממש.

ועל כל הדברים האמורים במכתביכם הנני מאמין לכם כי אפשר הי' איזה קורטוב של דבר 

מה, אבל הדברים עתיקים כל סגנון ומבטא מתפרש לפי טעמי הנגינה, וטעמי הנגינה יוצאים 

לפי הגיון הלב.

למותר הוא לכפול אותן הדברים אשר כתבתי במכתבי העבר, בשבחם של תלמידיי יקיריי צמודי 

לבבי, אשר כל אחד ואחד מהם הוא אוצר בלום ביראת שמים בקנין המדות ובאהבת ישראל.

ידידי השמתם לבכם להתבונן באותן הנסיונות והמס"נ אשר עמדו התמימים היקרים שי', 

ואיך ירהיב - יהי' מי שיהי' - עוז, לכנותם באותן השמות אשר ידידי כותב עליהם.

אוהב הנני את החסידים אהבה בלתי מוגבלת, ויקרים לי הבע"ב של עדתנו עדת החסידים 

ביוקר בלתי משוער, ומקרב ולב עמוק הנני רוחש להם כל טוב גשמי ורוחני, אבל עם זה לא 

אוכל להעלים עיני מהאבק העולמי - דער ועלטיקער שטייב און פיל - המכסה עליהם.

בימי האור, אשר בכל עדה ועדה מעדת החסידים, היו מזקני אנ"ש ובראשם אחד מיחידי 

סגולה בתור משפיע, והבע"ב היו להם ההתאחדות והמשמעת הדרושה, היו מנקים את האבק 

העולמי, ועדת החסידים עמדה על הגובה הראוי לה. עכשיו נשתנו פני הדברים לגמרי, האחדות 

הושבתה והמשמעת נעדרה, וכל אחד ואחד גם מהבע"ב הבינונים בונה במה לעצמו, ועולה על 

הדוכן להשמיע חוות דעתו ברבים, ולא זו בלבד אלא דורש הנהו כי הכל יענו אמן.

ידידי הרבה יותר מדאי הרשותים לעצמיכם בהנוגע אל תלמידיי אהוביי התמימים הנעלים 

יחיו, והנני מבקש אתכם ואת חביריכם הנכבדים שי' לשנות את היחס ולהכיר את האמת באשר 
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הוא, כפי היסוד מוסד אשר יסדו הוד כ"ק אבותנו רבותנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. בבקשה 

אשר בהגיע מכתבי זה יואיל נא ידידי לסבב הענינים אשר יוטב היחס אל תלמידיי יקיריי יחיו 

כראוי להיות בין אנ"ש שי'.

)מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. "בית משיח" גיליון 972(

הרבי מסתכל בה בשעה זו
תסתכל בתמונתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר בעת שמרגישה חלישות רצונה הטוב ותזכור אשר 

גם הוא בהיותו רועה אמיתי של ישראל, מסתכל בה בשעה זו. ויועיל להנ"ל. 

)ממכתב כ"ק אד"ש(

הקשר עם הרבי ניכר גם בעת האכילה ושתיה
זו על  ניכרת השפעה  בפרט נשיאי חב"ד שהשפעתם היא באופן דיתפרנסון מיני', וכמו כן 

באופן  המתנהג  חב"ד  דנשיאי  אמיתי  חסיד  שזה  שניכר  שלהם,  ושתי'  לאכילה  עד  החסידים 

דהולך בדרכיו, לא רק בנוגע להעבודה בג' קוין דתורה עבודה וגמ"ח אלא גם בעניני רשות שלו.

)ס' תוכן קצר - משיחות תשמ"ט עמ' 58(

הרבי רוצה בטובתו הרבה יותר ממנו
עליו לזכור שהרבי יודע עוד יותר טוב ממנו את המעלות שבסביבת שומרי תורה וכד' והוא 

הוא  שהרבי  ומאחר  אותו...  שלח  זאת  ובכל  ממנו,  יותר  הרבה  הרוחנית  בטובתו  רוצה  גם 

"טוב" ו"טבע הטוב להיטיב" – הכריז שאף אחד מהשלוחים אינו בודד כי הרבי נוסע אתו. 

)משיחת שמחת ביה"ש ה'תשי"א(

חסידים אינם מבודדים
פעם אחת התוועדו חסידים הראשונים – בשנת תקמ"ד־ז - ותוכן שיחתם היה:

הרבי – רבינו הזקן – הסיר את הבדידות. פעם הרבי – הר"מ והגאון – היה מבודד לעצמו 

הגדול,  האלוקי  ההישג  הוא  הרבי  שיסד  החסידות  דרך  לעצמם.  מבודדים  היו  והתלמידים 

שהרבי אינו מבודד וחסידים אינם מבודדים.

)היום יום כ"ב אייר(

דפיקה בדלת
בין החידושים שחסידות פעלה הוא שלחסידים יש רבי, חיים עם פתגם של הרבי, עם תנועה, 

עם ניגון.

כשחסיד שומע פתגם או תנועה או ניגון מהרבי הוא נהי' באותו רגע, עם הנר"נ שלו – נפש 

רוח ונשמה – מקושר לרבי.
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לחזור על הפתגם או ניגון, שהרבי אמר או ניגן, אפילו אם חוזרים על הפתגם רק בחיצוניות 

זה נקרא דפיקה בדלת.

הדפיקה בדלת אומרת שהוא פה ושרוצה להיכנס. לדפוק בדלת ולא לרצות להיכנס הרי לא 

יעשו, אין חלילה עזות פנים כזאת לדפוק ולא לרצות להיכנס, הוא הרי לא כזה, אלא בחיצוניות 

זה נקרא דפיקה בדלת.

הדפיקה בדלת היא מה שמחונך חסידי אומר: רבי אני שלכם, אני מתמסר אליכם לגמרי, 

זה רק שהקלוגינקער, החכם להרע, היצר הרע, רוצה לרמות אותי, להכניסני בשק, אני בעצם 

לא רוצה את זה, אני שלכם, אני רוצה להיות כמו שצריך, רחמו עלי רבי והוציאו אותי מאיפה 

שאני נמצא, והעמידו אותי איפה שאני צריך להיות.

)לקו"ד ח"ג ע' תקט"ז(

ביטוי של רגש הלב
השתתפות בנתינת מעמד אין זה רק בממון כי אם זה ביטוי של רגש לבבכם וגם כיבוד לאות 

הכרה של התקשרות לכל עניני כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שמסר נפשו לנטוע 

תורה ויהדות בכל העולם ובמיוחד במדינה זו.

)אג"ק כ"ק אד"ש ח"ד ע' תב - תרגום מאידית(

חסיד צריך לזכור תמיד ההתקשרות שלו עם הרבי
הענינים  בב'  לשמה  ההכנה  היא  הענינים  כל  ועיקר  שהתחלת   – לחסידים  בנוגע  ועד"ז 

האמורים: "אפזאגן זיך פון גשמיות און איבערגעבן זיך מקיים זיין דעם רבי'נס רצון, וואס דאס 

איז דער רצון פון עצמות א"ס ב"ה" ]=להתנזר מגשמיות ולהתמסר לקיום רצונו של הרבי, 

שזהו רצונו של עצמות א"ס ב"ה[ חסידים צריכים לזכור תמיד, בכל ענין וענין, אודות החיים 

הקאפיטל  את  לומר  צריך  חסיד  הרבי.  – שזהו  רוחניות  עם  והקשר שלהם  הרוחניים שלהם 

תהלים של הרבי, לצייר לעצמו ציור פניו, וללמוד מתורתו )"לערנען יינעם א ווארט"( – מאמר 

חסידות שיחה או סיפור.

שאר  לכל  הם  קודמים  זה  ומועד  בזמן  ומועד,  זמן  דכל  ושיחות  שהמאמרים  ומובן   .  .

ועיקר העיקרים בכל הענינים בלימוד תורתו, הן בהסיפורים והשיחות  המאמרים והשיחות. 

והן במאמרי חסידות, הוא, ההתקשרות אל הרבי, כמדובר לעיל בפירוש "תורה צוה לנו משה".

)משיחת כ"ף מנ"א תש"י(

כל אברך צריך לחשוב כל יום בבוקר על הרבי
מספר א' מאנ"ש שי': כשנכנסתי ליחידות אצל הרבי, בשנים הראשונות לנשיאות, אמר לי 

הרבי )תוכן(: "יעדער יונגערמאן דארף טראכטן יעדער טאג פאר ברכות השחר און נאך ברכות 

השחר אויף דעם רבי'ן דער שווער" ]=כל אברך צריך לחשוב מידי יום קודם ברכות השחר 

ולאחרי ברכות השחר על כ"ק מו"ח אדמו"ר[, ובאומרו מילים אלו פרץ בבכי.

)גליון כפר חב"ד(



רופ רשירי מ איי שחוחי / 105

לצייר את צורת הרבי כל בוקר
כל אברך שראה את הרבי, צריך בכל בוקר - לא משנה אם לפני ברכות השחר או לאחרי 

ברכות השחר ]נ"א: "לפני 'מודה אני' או לאחר 'מודה אני'"[ - ללכת לפינה, לצייר לעצמו את 

צורת הרבי, וזה יתן לו חיות לעשות את מה שצריך.

)מתוך יחידות בשנת תשי"ב(

חסידים מזכירים שמו של הרבי בשמע קולנו
שנים  כמה  זה  – שאלתי:  הדיבורים  כל  – אחר  פנימה(  הקודש  )אל  פעם אחת כשנכנסתי 

]בשמונה  קולנו"  "שמע  בתפילת  אדמו"ר  כ"ק  של  אמו  ושם  שמו  את  מזכירים  שחסידים 

עשרה[, ומובן שעתה ג"כ מזכירים את שם כ"ק אדמו"ר שליט"א – האם נכון עושים? והעמיד 

את עצמו, ואמר: בטח אחר ]המילים[ "ריקם אל תשיבנו"? ועניתי: הן. ואמר: א גרויסע ישר 

כח, ואמר: מסתמא אז חסידים טוען אזוי איז פאראן א מקור" ]=מסתמא אם חסידים עושים 

כך, יש לזה מקור[.

)ממכתב החסיד ר' יצחק גולדין ע"ה – גליון כפ"ח(

הנשמה כולה מקושרת אל הרבי
המקדיש אבר אחד - אם הוא אבר שהנשמה תלוי' בו, חלה הקדושה על כל הגוף.

ויש לבאר זה בב' אופנים: )א( חלות הקדושה מצד המקדיש אינה אלא על אבר זה. אלא, 

כיון שבאבר זה תלוי' חיות כל הגוף, מתפשטת הקדושה )בדרך ממילא( בכל הגוף )ולכאורה 

כן משמע לשון הגמרא "תפשוט קדושה בכולה"(. )ב( כיון שבאבר זה תלוי' חיות כל הגוף 

ה"ז כמו שמקדיש מלכתחילה את כל הגוף )ובש"ס מפרש טעמי' דדינא(. ואף שאומר בפירוש 

שמקדיש אבר זה בלבד, ה"ז כמו האומר "הריני נזיר על מנת שלא אקריב ג' קרבנות", שבאמירת 

ועד"ז  פטור,  שיהי'  אח"כ  להתנות  יכול  ואינו  נזיר,  דקרבנות  החיוב  עליו  חל  נזיר"  "הריני 

להפקיע הקדושה  יכול  אינו  ושוב  הגוף,  כל  את  כמו שהקדיש מלכתחילה  בנדו"ד, שנעשה 

משאר האברים חוץ מאבר זה.

ועד"ז בנוגע להתקשרות שבין חסיד לרבי - שגם כשמדובר אודות ענין פרטי )אבר אחד(, 

ה"ז אבר שהנשמה תלוי' בו, הן מצד הרבי והן מצד החסיד:

כשבאים אל הרבי לשאול ע"ד ענין רוחני או גשמי, אין זה בגלל שבענין מסויים מתמחה 

הרבי, כי אם, מפני שהרבי הוא נשמה כללית, בדוגמת הראש שכולל את החיות של כל אברי 

הגוף, כולל גם בנוגע לענין פרטי זה.

והמענה של הרבי - גם בנוגע לענין פרטי זה - הוא באופן שפונה אליו )"ער גיט זיך אפ"( 

בנשמתו.

- ובודאי לא באופן של בדרך ממילא, שהרי אצל חסידים בכלל לא שייך בדרך ממילא, וכפתגם 

הצ"צ שחסידים צריכים להיות "עבודה'דיקע יראי שמי'ס", ולא "במילא'דיקע יראי שמים'ס" -
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וכוונתו בזה, שבאמצעות ענין פרטי זה יוכל להעלות ולקדש את הנשמה שלו )של האיש 

הפרטי( עד כמה שאפשר )"וויפל עס איז נאר מעגליך"(.

]וכמה אפשר - איתא בתדב"א שכאו"א מישראל יכול לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי 

אברהם יצחק ויעקב[.

וכיון שכן, הרי, כל ענין פרטי הוא בבחינת מקדיש אבר שהנשמה תלוי בו, שעי"ז נעשית 

כל מציאותו קדושה.

וכיון שהרבי, הראש שמושל ושולט על כל האברים, הקדיש את הנשמה שלו - אזי אין לו שום 

ברירה! - אלא יתכן שיהי' למוטב, ועל זה פעל רבי שיהי' "בחסד וברחמים", הברירה היחידה היא 

אם להתחיל בזה היום או לדחות למחר, וכיון שיכולים להתחיל היום, לשם מה לדחות למחר?!

)משיחת י"ב תמוז ה'שי"ת(

כל מציאותו שהוא חסידו של הרבי
סיפור המעשה הוא, שהצ"צ נהג לשלוח לאורחים הבאים לפסח את צרכי הפסח ועכ"פ זכר 

לפסח, מצה ומרור, והי' שולח כמה ימים קודם החג כדי שהאורחים יהיו רגועים, ור' יחזקאל 

דרויע )נ"א רוניע( שהי' אחד מהאורחים, אשר שאל את הצ"צ מה יהי' עם צרכי הפסח שלו, 

והצ"צ צוה למשרתו שישלחו לו את צרכי הפסח, וכשהגיע אליו אכלם מיד.

בהגיע ערב פסח בא ברעש ואמר שאין לו את צרכי הסדר, ושאלהו היתכן, הלא קיבל את 

צרכי הסדר, וענה – זאת? זאת אכלתי מיד, תיכף כשקבלתי מהרבי הבנתי שיש לאכול את זאת 

. . וסיפר שזה עזר לו בעניניו, לימוד החסידות ועבודת התפלה, ועד שהצ"צ הזמינו אליו לסדר.

זהו סיפור שסיפר נשיא בשם נשיא, וברבים, שצריך להוציא מזה הוראה. ולכאורה – איך 

עשה כך, ובודאי ידע המנהג שם לשלוח כמה ימים קודם? אלא, כיון שהוא "אויס מציאות" 

וכל מציאותו היא שהוא חסידו של הצ"צ, ממילא כששלחו לו דבר מרבו מיד אכלו, דמסתמא 

ידע מה אוכל, שהרי בודאי ברך ע"ז )וההבדל שבין פסח מצה ומרור נוגע גם לברכתם(, וא"כ 

איך אכל ומדוע הזמינו הצ"צ? . . במה דברים אמורים, ששייך להקשות עליו קושיות, אם הי' 

מציאות בפ"ע, אבל כאן הרי הי' אויס מציאות, וא"כ כל מציאותו הוא רק לשמש את קונו, 

זה  בהוי' בשלימות  שויאמינו  במכילתא,  כמ"ש  עבדו,  ובמשה  ע"י   – בהוי'  ויאמינו  וכמ"ש 

רק כאשר ובמשה עבדו הוא בשלימות, וכיון ששלח לו באותו זמן ה"ז סימן ששייך לרגע זה 

ולכן לא עיכב לאח"כ אלא אכלו מיד, ונעשה דם ובשר כבשרו, ומה רואים – שאמנם סייע לו 

בעבודתו והרויח שאח"כ הזמינו הצ"צ לסדר.

)משיחת ש"פ פקודי תשל"ד( 

מציאותו של כל-אחד תלויה במלך
כבר הוסבר פעם בהרחבה, שאנשי המדינה קשורים למלך לא רק לגבי פרטים בענין המלוכה, 

כפי שהקשר שבין תלמיד לרב מתבטא בעיקר בענינים של תורה, אלא שכל קיומם נתון תחת 

המלך.
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זוהי הסיבה להלכה, שכאשר מישהו אינו מציית לציווי של מלך ישראל - כל ציווי שהוא, אף 

כאשר אינו קשור כלל לענין המלוכה, כגון ציווי "שילך למקום פלוני" או "שלא יצא מביתו" 

- הוא חייב מיתה. כי כל מציאותו של כל אחד מאנשי המדינה תלויה במלך, ולכן לא ייתכן 

לומר על פרט כלשהו, שפרט זה אינו קשור למלך. ולפיכך קובעת ההלכה, ש"כל המורד במלך 

ישראל" חייב מיתה, כי המלוכה קשורה לעצם קיומו.

)לקו"ש ח"ח שיחה לחג השבועות סעי' ו-ז - מתורגם ללה"ק(

בכח ההתקשרות - נהפך הכל לטוב
בכח ההתקשרות אל הרבי - שיכיר שכל הענינים נמשכים מלמעלה ע"י הרבי, והכל טוב 

- אזי יהפכו הקללות לברכות בפועל ובגלוי . . ועד להשלימות האמיתית בכל זה - כשתהי' 

בקרוב הגאולה השלימה, והרבי יוליכנו לקראת משיח צדקנו, אמן.

)משיחת ש"פ ראה ה'שי"ת(

בשבילנו אין למעלה מזה 
- לפני ימים אחדים נכנס אלי אברך, וסיפר מתוך התפעלות שפעם אמר לו כ"ק מו"ח אדמו"ר 

שעי"ז שיהי' מקושר אליו יהי' מקושר )על ידו( אל מי שהוא )הרבי עצמו( מקושר...

)למי הוא  לנו  נוגע  זה  אין  רציתי לקררו, אבל, לאמיתו של דבר,  בהיותו בהתפעלות, לא 

-הרבי - מקושר(, אנו מקושרים אליו, ובשבילנו אין למעלה מזה )"העכער פון דעם איז פאר 

אונז ניט"(.

)משיחת ליל ב' אייר תש"י( 

ההתקשרות עם עצמות אוא"ס - דוקא ע"י התקשרות לרבי 
...ומזה מובן גודל ההכרח בענין ההתקשרות לרבי - משה שבדור, אתפשטותא דמשה בכל 

דרא:

ובהקדמה - שאף שהלשון הוא "אתפשטותא דמשה", התפשטות בלבד, מ"מ, כיון שמדובר 

שגם  כך,  בכולו",  תופס  אתה  במקצתו  תופס  כשאתה  ש"העצם  באופן  ה"ז  עצמי,  אודות 

באתפשטותא דמשה שבדור ישנו כל העצם דמשה.

וע"י ההתקשרות לרבי - משה שבדור, שיש בו כל העצם דמשה - מקשר הרבי )ע"י סתים 

שבנשמה( עם הסתים דקוב"ה.

וללא  לרבי,  התקשרות  ללא  בלבד,  המצוות  קיום  שע"י  לידע  צריכים  ישראל  כל  ולכן: 

פנימיות התורה שנתגלתה ע"י הרביים, מגיעים אמנם לדרגות הכי נעלות בקדושה, אבל חסרה 

ההתקשרות דעצם הנשמה עם עצמות ומהות א"ס ב"ה; ובהכרח שתהי' ההתקשרות אל הרבי 

- משה שבדור, שיש בו כל העצם דמשה - שהוא מקשר את הסתים שבישראל, עצם הנשמה, 
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עם סתים דתורה, פנימיות התורה שנתגלתה ע"י הרביים, ועי"ז עם סתים דקוב"ה.

וכשם שהדברים אמורים ברוחניות )שנמשכת עצם הנשמה נעשית ע"י הרבי, משה שבדור( 

- כן הוא גם בגשמיות:

אלא  אינו  ביניהם  שהחילוק  וחלש,  דגיבור  מההתחלקות  למעלה  )שהוא  העצמי  החיות 

בכחות הגלויים( - התגלותו והמשכתו נעשית ע"י הרבי דוקא, משה שבדור.

כלומר: בנוגע להתפשטות החיות - הרי כשישנו איזה קלקול )לא רק העלם החיות, אלא 

קלקול בהתפשטות החיות( יכולים לפנות לרופא, והרופא יכול לעזור; אבל בנוגע לחיות עצמי 

- לא יכול רופא לעזור, והכרח לפנות אל הרבי דוקא, משה שבדור, שיש בו כל העצם דמשה, 

והוא יכול להמשיך גם חיות עצמי.

ומזה מובן שגם כאשר חוות-דעתו של הרופא היא שפלוני אינו יכול לחיות ח"ו, הרי, בנוגע 

לחיות עצמי אין הרופא בעל הבית, וביכולתו של הרבי, משה שבדור, להמשיך חיות עצמי.

בענין ההתקשרות אל הרבי יש תועלת גם בהדיבור על זה - בבחינת "ונשלמה פרים שפתינו".

)וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:( יעזור השי"ת שלא יצטרכו להענין ד"ונשלמה פרים שפתינו", 

אלא הרבי בעצמו - "הרבי שליט"א" - יולכינו לקראת משיח צדקנו.

)משיחת ש"פ ויקהל, פ' שקלים ה'תשי"א(

כל עניני בנ"י תלויים בנשיא דוקא
ההוראה מפרש"י זה: 

למלאכת  מישראל  כ"א  של  לבם  נדבת   - בשלימות  ה'  ציווי  כל  קיימו  שבנ"י  לאחרי  גם 

המשכן, עד לאחר סיום והשלמת כל העבודה של החכמי לב במלאכת המשכן - "ככל אשר 

צוה ה'", עדיין לא יכלו להקים את המשכן והוצרכו להביאו אל משה שהוא יקים אותו; וגם 

זה לא הספיק עדיין עד ש"ויברך אותם משה" שעי"ז דוקא שרתה השכינה במעשה ידיהם.

ולאידך, כשהביאו בנ"י מלאכתם אל משה, הנה לא זו בלבד שמשה ברכם כנ"ל, אלא עוד 

זאת, שמשה כלל את עצמו עמהם בברכתו: "ויהי נועם הוי' אלקינו עלינו ומעשה ידינו גו'", 

היינו שמשה שיתף א"ע עם כלל ישראל בעבודתם ופעולתם הם.

ועד"ז בעבודת כאו"א: גם לאחרי גמר והשלמת עבודתו שנועדה לו, עליו לידע שעדיין אין 

בכוחותיו הוא להגיע לתכליתה - הקמת משכן לו ית' - כ"א צריך "להביא" "מלאכת" עבודתו 

למשה רבינו ]ה"אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" - עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו[ 

כי רק הוא בכוחו ויכולתו להקים ממלאכת בנ"י משכן לו יתברך, היות והוא ה"עומד בין ה' 

וביניכם" - ממוצע המחבר נש"י לאביהם שבשמים;

וגם לאחרי השתתפות משה רבינו, עדיין לא תשרה שכינה במעשה ידי בנ"י עד שמשה רבינו 

בירך אותם כו'.

וקשור  דבוק  להיות  עליו  ועבודתו  מעלותיו  כל  עם  מישראל,  כאו"א  פשוטות:  ובאותיות 
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ל"אתפשטותא דמשה" - "רבי" - שעל ידו דוקא הוא מתקשר עם ה' אלקיו; וכמפורש בנגלה 

דתורה, במכילתא עה"פ "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", שכל מי שמאמין במשה עבדו, הרי"ז 

כאילו מאמין בה'. ויתירה מזו: כל עניניו של כאו"א מישראל הן בגשמיות והן ברוחניות תלוים 

בהנשיא. וג"ז אינו ענין הנאמר רק בקבלה וחסידות, אלא מפורש הוא בגמ': "מי שיש לו חולה 

בביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים" - היינו שה"חולה" - הן בגופו והן בנשמתו, שעדיין 

חסרה השלימות בעבודתו לקונו - אין די לו בזה שהוא עצמו )או זולתו מב"ב( יבקש רחמים 

לתרופה )למחלתו בגו"ר(, אלא צריך הוא לתפילתו של "חכם" והיא היא הפועלת להיות "ושב 

ורפא לו".

אלא שב' תנאים בזה: א( "חכם" - ד"איזהו חכם הרואה את הנולד", ופי' אדמוה"ז שרואה 

את הדבר ה' שמוליד ומהווה כל נבראים בכל רגע ורגע: כי מאחר שרואה את דבר ה' שבדבר 

ולכן ביכולתו לעורר  וגם לא גשמיותו הרי רואה הוא את הדבר לאמיתתו,  ולא חומריותו   -

רחמים ולרפאו; דמכיון שרואה את דבר ה', כי אז באפשרותו לשנות הצירופים כו', ע"ד "מי 

שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק".

ב( החכם צ"ל "בעיר" - שאינו סוגר את עצמו בד' אמותיו, עם היותו עסוק בת"ת ותפילה 

ושאר ענינים נעלים, כ"א מצוי הוא בתוכיותה של ה"עיר" ומסור לכאו"א מבנ"י הנמצאים בה 

- ולכן מבקש עליהם רחמים וכו'. 

וב' תנאים אלו הם בדוגמא לב' הענינים דלעיל בשייכות למשה ובנ"י:

א( שהוצרכו להביא את כל המלאכה למען תכליתה והשלמתה למשה, שהוא הי' ה"חכם" - 

הרועה ישראל; ב( משה כלל את עצמו יחד עם כלל ישראל. 

שקודם  היינו  ה'",  צוה  אשר  ככל  בנ"י  "ויעשו  נאמר  משה  אל  בנ"י  שבאים  קודם  אך 

השתתפותו של משה וברכתו כבר נגמרה כל עבודת המשכן המוטלת עליהם ומצדם הרי היא 

בתכלית השלימות, ורק אז השתתף משה עמהם בעשיית המשכן ובירך אותם.

רק  זוכה האדם  ולברכתו  ודרא  וכן הוא בעבודת כאו"א: להשתתפותו דמשה שבכל דרא 

דוקא;  תעשה"  אשר  בכל  ה"א  "וברכך  ע"ד  ויכולתו,  אפשריותו  ככל  היא  עבודתו  כאשר 

"רפואת" )משה( ה"חכם" באה רק אם ה"חולה" עושה גם פעולות טבעיות ע"פ תורה )כדרז"ל 

"ורפא ירפא - מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות"(.

אבל כאשר עדיין יש חוסר במלאכת בנ"י לעשיית המשכן )וע"ד פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר 

שישנם "צרות-חסידים", דבעת שטוב להם אין "באים", כשמטילים עליהם שליחות בהפצת 

המעינות משתמטים כו', ורק כשנמצאים בעת צרה ר"ל באים ובתביעה כו' שצריכים ל"מופת"( 

- הנה במצב כזה אינם כלים ראויים להשתתפות משה וברכתו.

יכולתם הם, ובאים אל  אולם כשבנ"י עובדים עבודתם כדבעי כו' בתכלית השלימות כפי 

משה רבינו באופן הראוי - באמונה, וכדרז"ל הנ"ל ע"פ "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" - הנה אז 

משתתף משה עם העבודה של כאו"א שכולל א"ע עם הכלל, ומסייע לכאו"א בפרט בעבודתו 

לו יתברך; ואחרי השתתפותו בעבודת כלל ישראל פועל בברכתו השראת השכינה ב"מעשה 
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ידינו" של כלל ישראל ומשה בתוכם, ומביא את כאו"א לשלימותו האמיתית.

)לקו"ש חי"א ע' 271(

היום יש צורך והכרח להתקשרות מיוחדת
... ענין זה שייך גם בנוגע להתקשרות אל הרבי - "צדיק יסוד עולם": 

רבי - ענינו ממוצע המחבר כמ"ש במשה רבינו "אנכי עומד בין ה' וביניכם".

הצורך  ביותר  מודגש  האחרון,  דגלות  ומכופל  כפול  בחושך  כשנמצאים  אלה,  ובימינו 

וההכרח בהתקשרות מיוחדת )"א ספעשל התקשרות"( אל הרבי, "צדיק יסוד עולם", שזוהי 

הנתינת-כח להיות קשורים תמיד למעלה, מבלי להתפעל משינוי הזמן או המעמד ומצב, שבת 

או יום חול, יום או לילה, חשכת הגלות וכו'.

מסופר אודות הרה"צ ר' מאיר מפרעמישלאן, שבית הטבילה בעירו הי' מאחורי הר גבוה, 

וכשהאדמה היתה נעשית בוצית וחלקה, היו אנשי העיר צריכים לילך מסביב להר, כדי שלא 

יחליקו, ואילו הרה"צ ר' מאיר הי' הולך גם אז דרך ההר. פעם אחת התארחו בעיר כמה אברכים 

שלא החזיקו )"זיי האבן ניט געהאלטן"( מעניני מופתים, ובראותם שר' מאיר הולך דרך ההר, 

ניסו גם הם לילך דרך ההר, ומיד החליקו וניזוקו. שאלו אצל ר' מאיר כיצד הולך הוא דרך ההר 

גם בשעה שאף א' אינו יכול לילך דרך ההר מבלי ליפול? והשיב: "אז מ'איז צוגעבונדן אויבן 

פאלט מען ניט אונטן" )כאשר קשורים למעלה לא נופלים למטה(. 

)וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א(: מי שקשור למעלה, אין אצלו נפק"מ בין הליכה על גבי ההר 

או למטה מההר וכיו"ב, כיון שבכל מעמד ומצב אינו נופל למטה.

התפילה  בעת  רק  )לא  למעלה  מקושר  ה"ה  עולם",  יסוד  צדיק  ע"י  למעלה  שמקושר  מי 

אדנ"ע  כ"ק  כפתגם   - עם העקב שברגל  גם  רק בחב"ד שבנפשו, אלא(  ולא  ולימוד התורה, 

בפירוש "עקב אשר שמע" )שנאמר באברהם אבינו(: "די פיאטע האט דערהערט", ובמילא, 

אצל חסיד גם ה"עקב" הוא באופן אחר )"א חסיד'שע פיאטע"(.

יסוד  )הצדיק  זוכים שהוא  עולם,  יסוד  - שע"י ההתקשרות להצדיק  והוא העיקר  ועוד   ...

עולם( יוציאנו מן הגלות, ויוליכנו לארצנו הקדושה, להגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח 

צדקנו, במהרה בימינו.

 )מר"ד כ"ד אייר ה'תשי"א(

קשר חזק
אחד החילוקים העיקרים אשר בין חסיד למתנגד הוא - יסוד השקפת עולמו של החסיד הוא 

אשר נשמתו )וכן נשמות חבריו(, ניצוץ וענף הוא מנשמה יותר כללית, היא נשמת האדמו"ר 

שלו, וכתוצאה מזה, הרי, הן בענינים גשמיים והן בענינים רוחניים, יש בניהם קשר חזק.

)אג"ק כ"ק אד"ש ח"ט ע' ו'(
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פרק שני

'אני לדודי'
עבודת החסיד 

 בהתעוררות האהבה
שי'  אנ"ש  בהתוועדות  והקונטרסים,  המאמרים  בלימוד  היא  האמיתית  ההתקשרות 

ובהתעוררות האהבה.

מנהג החסידים המקושרים - בכל דור ודור - שהיו קובעים להם זמן מיוחד, מהם שעה ליום 

או פעם בשבוע, בשני שבועות או בחודש, להתעורר ברגשי אהבה למורם ורבם - פשוט לאהוב 

את הרבי באהבה מורגשת בלב כמו אהבה בשרית לאשה ובנים - נוסף על הזכרון בכל ברכת 

- ובהתעוררות רגשי אהבה היו מציירים לעצמם אותם  יברך את מורנו  המזון בהרחמן הוא 

הזמנים שהיו ב"יחידות" או ששמעו דא"ח או היו בעת התוועדות, שבאופן הנהגה כזו היו 

תמיד מקושרים, והעולה על כולנה היא עבודה בפועל, כל אחד לפי יכולתו, הן בעצמו והן 

עם זולתו.

)אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ חלק ו עמ' שנג(

ההנהגה נוגעת לרבי
. . בכלל צריכים לידע שההנהגה של חסידים נוגעת גם אל הרבי . . ומזה מובן גודל האחריות 

גם אל הרבי, כך, שכאשר  נוגעת  כיון שההנהגה שלהם  של החסידים המקושרים אל הרבי, 

מתנהג באופן בלתי רצוי ח"ו, הרי זה לא רק בבחינת "חובל בעצמו" שאינו רשאי אבל פטור, 

נשמה  הוא  שה"אחרים"  בנדו"ד,  ועאכו"כ  חייב,  שהוא  באחרים"  "חובל  בבחינת  גם  אלא 

כללית וכו' וכו', שאז האחריות היא גדולה ביותר.

)משיחת ש"פ חיי שרה ה'תשי"א(

 החסיד לוקח איתו את הרבי לכל מקום שהולך
אחרי כל זה אם ח"ו נכונה השמועה ששמעתי על דבר רצונו בענין הקאלעדזש ]=קולג'[ 
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לאמור:  עדתו,  קהל  גם  מרובה  בתוספת  יעשו  וכן  יראו  ממנו  ג.   .. לזה:  תוצאות  כמה  הנה 

אם השליח של הרבי מליובאוויטש זצקוללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ, אחרי שלמד כמה שנים 

בישיבתו, בכל זאת מוכרח הוא כדי צו ווערן א מענטש ]=כדי להיות "בן אדם"[ ללמוד תורת 

לקבל  לכתחילה  ובנותינו  בנינו  שנשלח  ומוטב  בטעות  לחיות  לנו  למה  כן  אם  הקאלעדזש, 

חנוך כזה. ד. והיא העולה על כולנה, וואס האט ער צום רבי'ן וואס שלעפט עם מיט זיך אין 

קאלעדזש ]=שהוא מושך את הרבי איתו אל הקולג'[, כי כוחות המשלח נמצאים בו, וכאשר 

גופו הוא הולך לקאלעדזש, הרי גם נפש האלקית האסורה בגוף זה מוכרחת ללכת ג"כ, ובדרך 

נמצא  כו',  העצם  מן  דמקצת  וכנ"ל,  זו,  האלקית  בנפש  המלובשים  הרבי  כוחות  גם  ממילא 

שלפעט ער כביכול דעם רבי'ן מיט זיך ]=סוחב הוא - כביכול - את הרבי עמו[. 

)אג"ק כ"ק אד"ש ח"ג עמ' תעג(

 באימרה, תנועה או ניגון
ובניגון  חסידות חידשה, שחסידים יש להם רבי, החיים באימרתו של הרבי, בתנועה שלו 

שלו.

בכל  לרבי  מקושר  רגע  באותו  נהי'  הוא  מרבי,  ניגון  או  תנועה  אימרה,  שומע  וכשהחסיד 

הנר"ן ]נפש, רוח, נשמה[ שלו.

)לקוטי דיבורים חלק ג ע' תקטז(

 במעשה, דיבור ומחשבה
הרבי ]מהורש"ב[ נ"ע אמר:

שלשה אופני התקשרות הם, והם בשלשת לבושי הנפש של מי שמתקשרים בו ושל המתקשר. 

כאשר מספרים איזה מעשה, ההתקשרות היא בלבוש המעשה; כאשר חוזרים על דברי תורה, 

ההתקשרות היא בלבוש הדיבור וכאשר מנגנים איזה ניגון, ההתקשרות היא בלבוש המחשבה.

)לקוטי דיבורים ח"ג ע' 888(

 רבי "מקדש" בשלושה דרכים
"האשה נקנית בשלש דרכים בכסף בשטר ובביאה". בענין הקידושין ישנם שני ענינים: א( 

האשה נאסרת על כל העולם. ב( ייחודה לאיש המקדש אותה. ובענין זה גופו שני ענינים - קנין 

ואישות.

כך גם בקידושין שמקדש רבי - חסידים:

נטל  הזקן  שרבנו  הידוע  כמאמר   - העולם  מהנחות  היציאה   - עלמא"  אכולא  להו  "אסר 

- לא לרצות בגשמיות, בהנאה מגשמיות, והרבי שהוא  מחסידים את התענוג בעניני העולם 

טבע הטוב להטיב ישפיע כבר מעצמו טוב רוחני וגשמי.

ענינים  גם  ישנם  עלמא.  אכולא  להו  אסר   - שלילה  תעשה,  לא  איסור,  בעניני  הוא  זה  כל 
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של עשה, חיוב, שבהם שני ענינים - קנין ואישות. בנמשל של רבי וחסידים זוהי התקשרותם 

ומסירותם של חסידים לרבם ולכל ציוויו בקיום התורה והמצוות, המסירה והנתינה בענינים 

החיצוניים )קנין( ובענינים הפנימיים )אישות(. בכלל לבבך ובכל נפשך )אישות( ובכל מאדך 

)ממונך - קנין(.

עליהם  הדברים  בשלשת  בנמשל  לבאר  יש  לבעלה,  בהם  נקנית  שהאשה  הדברים  שלשת 

העולם קיים: כסף - אהבה, מלשון נכסוף נכספתי, קו הימין של גמ"ח, צדקה נקראת מצוה 

 - ביאה  - מוח.  לב. שטר   - או: כסף  זו תפילה(.  )שבלב  - עבודה  ביאה  - תורה.  סתם. שטר 

פנימיות המוח ופנימיות הלב.

)משיחת כ"ף מנחם-אב ה'שי"ת(

 האמונה צריכה גם היא התחזקות מזמן לזמן
אין איש החיל עושה את הקנה רובה וגם אין זה ביכולתו, אינו משיג בשכלו איך יורה הקנה 

רובה בפרט ותכסיסי המלחמה בכלל, אבל מוסר הוא את נפשו ורצונו למפקד המלחמה ועושה 

את זה בשמחה ואז הוא דוקא המנצח. ובמוחש רואין שהיסוד לכל זה היא האמונה שמאמין 

בראש כל מפקדי המלחמה הוא המלך והנשיא, במלחמה הרוחנית היינו הנשיא מנהיג הדור. 

ואחת מאתנו  והעמיד את כל אחד  – הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שהורה  ובדורנו בפרט 

במקום מיוחד בשדה המלחמה נגד צד הלעומת זה. והנה האמונה צריכה גם היא התחזקות 

בכלל מזמן לזמן, והתעוררות מיוחדת שלא תשאר בבחי' מקיף כי אם תמשול בכל הכחות 

ובמחשבה דיבור ומעשה בפועל בחיים היום יומיים.

)אג"ק כ"ק אד"ש ח"ג עמ' רסה(

 במסירה והתקשרות
על פי דין אסור להסתמך על סימנים בלבד בקשר לעוף טהור, אלא צריכים גם למסורה.

לכאורה, לשם מה צריכים למסורה, הרי יכול אדם לראות הסימנים הדרושים ולדעת בעצמו 

אם זה טהור.

אלא הענין הוא, אדם אסור לו להסתמך על שכלו העצמי. יכול אדם ללמוד שולחן ערוך 

ולהתנהג לפנים משורת הדין ויחד עם זאת להיות שקוע בשאול תחתית. צריכה להיות מסורה 

- מלשון מסירה והתקשרות, התקשרות לרבי, ורבי צייד, שעסק בהצלת נשמות ישראל מעצות 

היצר, ובקי בהם ובשמותיהם.

)לקו"ש ח"א עמ' 622 - תרגום מאידית(

 כשקשורים עם חסידים קשורים עם אילנא דחיי
. . בכלל, צריכים חסידים - בין אנשים ובין נשים – לדעת, כפי שכ"ק מו"ח אדמו"ר כתב 

פעם לאחד, שחסידים אינם בודדים, לכן עלי' להיות חזקה בבטחון שע"י זה שקשורים עם 
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- במילא אין  - מעיין החיים  ידי זה קשורים גם באילנא דחייא  חסידים ודרכי החסידים, על 

צורך להיות מודאגים, ו)אדרבא(להיות חזקים בביטחון שה' יתברך ינחה אותה וישלח לה כל 

מה שהיא צריכה, וכאשר חזקים בביטחון, פועלים שרואים זאת גם בעיני בשר בחיי היום יום.

)אג"ק כ"ק אד"ש ח"ד ע' שס"ב - תרגום מאידית(

 הואיל ונפק מפומי' דרב
. . והנה, מצינו בגמרא ש"רב אחא ברי' דרבא )שהי' תלמידו של רב כהנא( מהדר אתרי וחד 

)ליקח הדס שיש לו רק "שני עלין בעוקץ אחד ועלה אחד מלמטה ועולה ורוכב על השנים"( 

הואיל ונפק מפומי' דרב כהנא" )"רב כהנא אמר אפילו תרי וחד"(.

כלומר, אע"פ שרב כהנא אמר "אפילו תרי וחד", ואילו "תלתא בחד קינא כל שכן דכשר" - 

מ"מ, כדי להדגיש את התקשורתו לרב כהנא, הי' תלמידו מהדר אתרי וחד".

ומצינו גם במשנה - "הלל אומר מלא הין . . אדם חייב לומר בלשון רבו" )"אין במקום הין", 

או "הן" במקום "הין"(, אע"פ שהטעם לדיוק לשון רבו בנדו"ז אינו שייך אצל התלמיד כו'.

)מאיזה טעם  נהג כ"ק מו"ח אדמו"ר באופן האמור  בנדו"ד: מכיון שבפועל ממש  ועד"ז 

שיהי'( - הנה כו"כ מהחסידים שדייקו להתבונן בהנהגתו התחילו גם לנהוג כן )ליטול לאמירת 

לאחרי  האתרוג  לבדוק  וגם  הנענועים,  בעת  רק  האתרוג  את  ולצרף  ומיניו,  הלולב  רק  הלל 

הנענועים כו'(, כמנהג הרב.

]ולהעיר, שאף שלכאורה אין זה סדר "לחקות" את הנהגת הרבי בכל עניניו - הרי, ראינו גם 

אצל חסידים הראשונים, שבענינים הקשורים עם דיוק וזהירות יתירה וכיו"ב שראו אצל הרבי, 

היו גם הם נוהגים כן[.

)התוועדויות ה'תשמ"ח ח"א ע' 5-342(.

 מה יש לך לחפש בשדות אחרים?!
הענין  אצלו  יש  בודאי  ועכ"פ  ו"חסיד",  ל"מקושר"  עצמו  את  שמחזיק  למרות  ולפלא:   

ד"מורא רבך כמורא שמים"...

מ"מ, צריכים לעורר ושלא יאמץ לעצמו ענינים שמבחוץ - לא ענינים שמחוץ לגבול הקדושה 

ח"ו, אמנם, עניני קדושה, דרך מסויימת בעבודת ה', אבל אעפ"כ אין זה "כרמי שלי" ]כלשון 

הכתוב: "כרמי שלי לא נטרתי גו'"[ - מה יש לך לחפש בשדות אחרים?!

טענתו היא - שמכיון ששמע שפלוני עושה כך וכך, הרי זה בודאי בהשגחה פרטית, ולכן הרי 

זה נוגע אליו כו' - אמנם כן הוא, דבר זה הוא בודאי בהשגחה פרטית, אבל הכוונה בזה היא - 

שישלול דבר זה, שכן, למרות שזוהי דרך ושיטה בעבודת ה', מ"מ אין זה שייך ל"כרמי שלי"!

"מעשה רב" בגמרא בנוגע לדיני הדס - "רב אחא ברי' דרבא מהדר אתרי וחד )אע"ג דתלתא 

בחד קינא כל שכן דכשר( הואיל ונפיק מפומי' דרב כהנא" - שס"ל "אפילו תרי וחד" גם כשר.

והגע עצמך:
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למרות שרב כהנא לא אמר שיש להדר ב"תרי וחד", כי אם שגם "תרי וחד" כשר, למרות 

היותו "הדס שוטה". ובודאי ש"תלתא בחד קינא" כ"ש דכשר - מ"מ, "הואיל ונפק מפומי' דרב 

כהנא" - רבו ש"חד ותרי" גם כשר, לכן, הידר לקחת "תרי וחד" דוקא. וכאמרו ענין זה נכתב 

בגמרא, בתור הוראה ד"מעשה רב".

ומזה מובן במכ"ש וק"ו שכאשר דרכו של ה"רבי" שלך היא באופן כך וכך - בודאי אין לך 

מה לחפש בשדות אחרים. לכל לראש יש לשמור על "כרמי שלי"!

אצל יהודי לא קיים ענין של "שיתוף", ובלשון חז"ל: "אנו אין לנו אלא ה' אחד כו' וכהן 

גדול אחד"!

)משיחת ש"פ חוקת ה'תשד"מ( 

 אפילו אם רק אוחזים שהוא זקן שלו ואביו שלו...
בנוגע לענין ד"בטוחים בכחו של אותו זקן", הרי מובן שזהו יותר ממה שרש"י אומר על 

"ויצא יעקב וגו'", ש"פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה", כיון ששם הפירוש הוא שכיון שהוא 

התפלל עבורם. אך הענין ד"בטוחים בכחו של אותו זקן" הוא שאפילו כאשר הצדיק אינו יודע 

מכך, הרי זכותו מגינה, כיון שכאן לא כתוב ה'תפלה של אותו זקן', אלא בכחו, אפילו שהוא 

עצמו אינו יודע מכך, עד שאפילו בענין שהוא לא כפי רצונו, באם הוא עושה זאת לשם שמים, 

אזי הם בוטחים בכחו של אותו זקן.

הוראות לעבודה,  רק שלוקחים ממנו  לא  לרבי, שזהו  ענין ההתקשרות של חסידים  שזהו 

כמובאר באגה"ק, אלא בוטחים בכחו אפילו כאשר הוא אינו יודע מכך, כיון שזה מגין עליו. 

רק באם הוא לוקח אותו בתור זקן שלו ואביו שלו, אזי בטוחים ובוודאי הוא יכול בכוחו של 

זקן לפעול בכל הענינים, ואפילו בענינים שאינם כפי הרצון, כיון שזה לשם שמים. ואזי יש את 

הכח להיכנס לעיר ושנים במדינה ולפעול את כל הענינים אפילו כאשר הזקן אינו יודע מכך, 

כפי שהיה אצל יעקב, מ"מ בטוחים בכחו.

 )משיחת ש"פ ויגש ה'תשכ"ט(

 חסידים משתדלים בהליכותיהם להדמות לרבם 
...ובפרט בין חסידים לרבותיהם, שמשתדלים בסגנון מכתביהם והליכותיהם בכלל להדמות 

לרבם. וכבר ידוע הצחות בזה, ע"פ מרז"ל )סוטה י"א ע"א(: אחרי ה' אלוקיכם תלכו - וכי 

אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה וכו', משא"כ תלמיד אחר רבו.

ודוגמא אופינית בזה הוא מהידוע, שמעתיקים של כתבים ומאמרי דא"ח לדורתיהם השתדלו 

בגוף  לעיין  גם מבלי  הנה  תכופות  עד שלפעמים  הרבי,  ידו של  כתב  את  ידם  בכתב  לחקות 

המאמר, יש להכיר מכתב היד עצמו, אם הי' זה מעתיק בדורו של אדמו"ר האמצעי או של 

הצמח צדק וכו'.

)אג"ק כ"ק אד"ש ח"ט ע' לא(
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לחייל אין ראש...
...ענין הקבלת עול מודגש ביותר בהיחס של חסיד אל הרבי - כי, בידעו שהוא אינו אלא 

"רגל", והרבי הוא ה"ראש", ה"ה מתמסר לגמרי )"ער גיט זיך איבער אינגאנצן"(. אל הרבי, 

ומקיים את הוראותיו של הרבי מתוך קבלת עול מוחלטת.

- כיון שנצטווה  לכאורה יש מקום לשאלה: כיצד אפשר לומר שהוא בעצמו אין לו ראש 

בתורה להניח תפילין של ראש, עכצ"ל שיש לו גם ראש?!

והמענה על זה - מבהיר כ"ק מו"ח אדמו"ר בהשיחה בענין הקבלת עול ד"איש חיל": "דער 

סָאלדַאט הָאט קיין קָאּפ ניט. מ'הָאט ַאמָאל געזָאגט, ַאז ַא סָאלדַאט הָאט בלויז ַא קָאפ אויף 

ווָאס ער זָאל טרָאגן דעם פַאס פון דעם ביקס" )החייל - אין לו ראש. פעם היו אומרים שראשו 

של החייל הוא רק בשביל לשאת את חגורת הרובה(.

)משיחת חוהמ"ס ה'תשי"א(

מציאותו וכל עניניו, בכל מכל כל, נעשים קודש לנשיא הדור
תורתו  במעשיו,  עוז  וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  עצמו  על  לקבל  ואחד  אחד  כל  צריך   ...

ונלכה  מדרכיו  הורנו  אשר  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ההילולא,  בעל  של  ועבודתו 

באורחותיו נס"ו, ובפרט בהביטול וההתקשרות אל כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא הדור, "הנשיא 

עי"ז  הדור,  לנשיא  קודש  נעשים  כל,  מכל  בכל  עניניו,  וכל  מציאותו  שבכאו"א  הכל",  הוא 

שמלאים וחדורים בקיום שליחותו של נשיא הדור - משה רבינו שבדור, גואל ראשון הוא גואל 

אחרון - שענינו העיקרי "להביא לימות המשיח" בפועל ממש.

ולהוסיף, שהידיעה שתיכף ומיד נכנס כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו )כיון ש"הקיצו ורננו 

מעוררת  כו',  ומצבו  מעמדו  לבחון  והמקושרים  מהחסידים  כאו"א  על  ומביט  עפר"(  שוכני 

ופועלת לסיים ולהשלים )גם מלשון שלימות( את כל מעשינו ועבודתינו.

)משיחת שבת פרשת וארא תשנ"ב(

סילוק מחשבות זרות ע"י הסתכלות בתמונתו
א' התאונן בפני הרבי ביחידות )בסוף שנות הכ"ף( אודות מחשבות זרות וכו', והתבטא בין 

השאר "כי תאוה הוא לעינים". אמר לו הרבי: "וועסט הַאלטן ביי זיך ַא פיקטשער פון רבי'ן, 

און בשעת ס'פַאלן דיר ַאריין די מחשבות זאלסטו זאגן דעם יצר הרע - ער קוקט!" ]=תחזיק 

אצלך תמונה של הרבי ובשעה שנופלים לך מחשבות תאמר ליצר הרע - הוא מביט![

)התמים )תשס"א( חוברת ה' עמוד 22(

התגברות על הירידה - רק על ידי הרבי
...אמנם, בענין זה )התגברות על הירידה( אין לכל אחד לילך בדרכים שלו )"מיט אייגענע 
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יש  הוראותיו  וע"פ  שבדור,  רבינו  משה  הרבי,  אצל  ולשאול  לבוא  צריכים  אלא  דרכים"(, 

להתחזק ולשאוף לעלי' שתבוא לאחרי וע"י הירידה.

זאת ועוד:

גם כאשר הרבי אינו אומר לו בפירוש מה לעשות - אם משום שזהו ענין שהרבי אינו יכול 

להורות לו משום שזהו ענין ש"הבא לימלך אין מורין לו", או משום שרצונו של הרבי שיבוא 

לענין זה בכח עצמו - הרי, ע"י השאלה אצל הרבי וההתמסרות אליו, ידע ויכיר )"וועט ער 

דערהערן"(. דעתו של הרבי גם בענינים שהרבי אינו אומר לו בפירוש.

וע"ד שמצינו בנוגע לפדיון נפש כידוע אצל חסידים שכאשר כותבים פדיון ושולחים אל 

הרבי, נפעלת כבר הפעולה גם אם הפדיון לא הגיע עדיין לידי הרבי ובמילא לא ראהו בעיני 

בשר. - על החסיד לעשות את שלו, להתמסר אל הרבי ולסמוך עליו, וכאשר הוא עושה את שלו 

ומצדו אין שום מניעות, אזי נפעל כבר הענין ע"י הרבי.

)משיחת ש"פ פנחס ה'תשי"א(

 בשורות טובות - משמחות את הרבי
לא  שבעצמו  ולפלא   .  . מו"ה  אי"א  הוו"ח  בריאות  מצב  מהטבת  הבשו"ט  על  ת"ח   .  .  .

הודיע עד"ז, והרי זהו אחד האופנים בקיום מצות ואהבת לרעך כמוך ע"י שמשמחים לב איש 

הישראלי בבשורה טובה ובפרט זה שהודיע מקודם ע"ד המצב שלפני הטפול, וק"ל, וכנראה 

שפתגם רבנו הזקן אשר ואהבת לרעך כמוך היא כלי וגם חד עם ואהבת את ה' אלקיך, עדיין 

לא חדר לכל החוגים. 

)אג"ק כ"ק אד"ש חי"ד עמ' שנח(

בשעת הנחת התפילין יזכיר לעצמו שהוא קשור עם הרבי
יש פתגם מכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שהקב"ה אינו נשאר בעל חוב. הנני מאחל לו, שבזכות 

מו"ח אדמו"ר  כ"ק  עם המוסדות של  ובפרט באלה הקשורות  זה שישתתף בצדקות שונות, 

הכ"מ, ישמח השי"ת את לבותיכם בפרט ]לזרעא חייא וקיימא[ וימלא משאלות לבם לטובה 

בגשמיות וברוחניות.

הנרות,  הדלקת  לפני  טוב  ויום  שבת  ערב  בכל  צדקה  תתן  תחי'   .  . מרת  שזוגתו  המלצתי 

בקופת ר' מאיר בעל הנס, והוא עצמו בשעת הנחת התפילין יזכיר לעצמו שהוא קשור עם כ"ק 

מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שזה יהיה הצינור שעל ידו תקויים הברכה ]לזרעא חייא וקיימא[.

 )אג"ק כ"ק אד"ש ח"ד עמ' נא - תרגום מאידית(

 הרבי תמיד עם מקושריו ומנהיג אותם על כל צעד ושעל
. . במה שנוגע להתבוננות במעמד ומצב שלו, לכך ישנם זמנים מיוחדים שצריך לעשות זאת, 

אבל בשאר הזמן עדיף לחשוב על הרבי, כיצד הוא תמיד עם מקושריו וכיצד הוא מנהיג אותם 

על כל צעד ושעל.
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והרעיון כשלעצמו, אפילו ללא התבוננות מיוחדת, צריך לפעול חיזוק בכל כוחות הנפש על 

מנת לנצל אותם מתאים לפי רצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

ואם נופלות מחשבות צדדיות כלשהן היפך מהנ"ל, יש לדעת שזו עצת היצר, המחפש דרכים 

שונות לבלבל מתורה ועבודה.

היוצא מזה, שצריך להיות חזק בבטחונו בברכות צדיק הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר 

הוא עומד עליו ומנהלו בדרך הישרה, ובלבד שלא יהי' נופל ברוחו, ויאמר בכל יום פרק ע"א 

מתהלים, והעיקר, שיהי' מונח במוחלט, שהרבי אתו, והוא יכול לסמוך עליו שהכל יהי' טוב, 

כי עצמות ומהות א"ס ב"ה הרי הוא תכלית הטוב, והרבי הוא הממוצע המחבר עם עצמות 

ומהות א"ס ב"ה וממלא את הרצון שהכל יהי' טוב. וסוף סוף שיהי' בטוב הנראה והנגלה...

)אג"ק ח"ג עמ' תיט – תרגום מאידית(

הרבי יבוא אל אותם חסידים 
מלילות  כשבאחד  הבהיר,  המחזה  הוא  שלי  הילדות  זכרונות  של  הרבות  העשרות  מן  אחד 

ור'  אהרן  ר'  והחסידים  הענדל  ר'  החסיד  רשב"ץ,  החסיד  מורי  התאספו  תר"נ,  בשנת  חנוכה, 

יקותיאל מדוקשיץ והחסיד ר' זלמן והפליגו בזכרונות ימי קדם, עת היו אברכים ונוסעים אל אב-

הסבא, ה"צמח צדק". בתוך כך התרומם לפתע ממקומו החסיד ר' זלמן והחל לנגן ניגון ידוע של 

אב-הסבא בו היה מתפלל מוסף של ראש השנה. כל הנוכחים עמדו ממקומם והצטרפו לשירתו.

כשהגיעו לאותה "תנועה" ידועה, בה היה אב-הסבא, ה"צמח צדק", אומר המלים "אשרי 

איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך", נכנסו כולם להתלהבות גדולה, פניהם להטו ודמעות 

נזלו על לחייהם. היה נראה לכל שאנשים אלה חיים כעת מחדש אותם רגעי אור וקודש, ואין 

ספק שכל אחד מהם חש באותו רגע שהוא עומד ליד הרבי, רואה ושומע את הרבי בתפלתו.

אב-הסבא,  של  ה"זאל"  נראה  כיצד   - כך  על  ששמעתי  הרבות  הפעמים  מן   - ברור  בידעי 

ה"צמח צדק", ואת המקום בו עמד בשעת תפלתו, עשו עלי ניגונם ומראה פניהם רושם חזק, 

עטוף  צדק",  ה"צמח  אב-הסבא,  את  רואה  שאני  לי  היה  ונדמה  בהתלהבותם  שנספחתי  עד 

בטליתו, לבוש בגדי לבן ובכיפתו הלבנה ואומר - "אשרי איש שלא ישכחך" וכאילו אני שומע 

את קולו הקדוש המשתפך במלים "ובן אדם יתאמץ בך".

לבניהם  ובסתר,  בגלוי  הצדיקים,  נשמות  התגלות  על  רבים  בסיפורים  ספוג  בהיותי 

ולתלמידיהם, הייתי בטוח שאב-הסבא, ה"צמח צדק" נוכח כעת כאן, והדבר שימח אותי, ויחד 

עם כך גם הפחיד אותי. הייתי כולי אפוף רגש נעלה, רגש שאינו מתבטא במלים, מן הדרגות 

הגבוהות של "תווני דליבא דלא כתבי אינשי".

אז חשתי בכך בתמימותי הילדותי הטהור והזך, וכשגדלתי והתחלתי ללמוד חסידות ולהבין 

יותר מהי ההתקשרות של חסיד לרבי, הבנתי היטב שדביקות מחשבה כזו של חסידים לרבי, 

אכן יש בכוחה לפעול שהרבי יבוא אל אותם חסידים.

)לקוטי דיבורים ח"א מתורגם עמ' 851(
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פרק שלישי

'ודודי לי'
הרבי לחסיד

רגש ההתקשרות – מצד זה שהרבי חושב עליו
א. בין העניינים שסיפר הרבי אודות הנהגת רבותינו נשיאינו, ישנו גם הסיפור שאצל רבותינו 

נשיאינו הי' סדר מזמן לזמן להתבונן ולהיזכר אודות המקושרים, ולהתבונן בענין התקשרותם, 

שזה הי' פועל אצל אלו שהתבוננו אודותם – להתעורר בענין ההתקשרות ביתר שאת, "כמים 

הפנים לפנים גו'".

מסתכלים  כאשר  אפילו  הנה  מישהו,  על  מסתכלים  שכאשר   – דוגמא  ע"י  הסביר  והרבי 

בכך  חש  הוא  אבל  הדבר,  פשר  את  יודע  לא  אמנם  הוא  ופונה;  הלה  זאת  מרגיש  מאחוריו, 

שמישהו מביט עליו.

ויש להוסיף הסברה בזה: אמרו חז"ל "צדיקים דומים לבוראם".

– בפנימיות הענינים, הרי הדמיון להבורא הוא מצות עשה מן התורה, כפי שמצינו שהרמב"ם 

מונה במנין מצוות עשה את הציווי להידמות אליו ית' ע"י ההליכה בדרכיו. אלא, שישנם כאלו 

שאצלם פעמים כך ופעמים כך, "אזיל הכא והכא", אבל אצל צדיק, ועאכו"כ נשיא – ענין זה 

הוא בתמידות. כיון ש"חיי הצדיק אינם חיים בשריים כ"א חיים רוחניים", והרי המקור והתוכן 

של רוחניות הוא אלקות, ולכן, אצל הצדיק הענין "להידמות בדרכיו" אינו באופן שמדמה את 

עצמו לדבר שני, אלא ענין זה מתעצם עמו – "זה א-לי ואנוהו" – שנעשה כחו וחיותו; הוא חי 

בזה, ומתנהג בהתאם לכך.

והנה, בנוגע להנהגת הבורא )שדוגמתה היא הנהגת הצדיקים( אמרו חז"ל "בכל יום ויום 

בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות כו'", ועד"ז ה"בת קול" שאומרת 

"שובו בנים שובבים".

וידוע ביאור הבעש"ט בזה – דלכאורה, כיון שאף אחד אינו שומע את הכרוזים הנ"ל, מהי 

לא  דאיהו  ש"אע"ג  מארז"ל  ע"ד  הכרוזים,  את  שומעת  הנשמה  שעצם   – שבזה?  התועלת 

כיון  אין צורך בהכרוזים,  בנוגע לעצם הנשמה  – שהרי  והתועלת שבזה  חזי, מזלייהו חזי". 

שנמצאת מלכתחילה במקום הראוי – שמעצם הנשמה נמשך ופועל בנשמה המלובשת בגוף, 
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ידעו  ולא  ראו  עליהם", אף שלא  נפלה  גדולה  פעל ש"חרדה  חזי"  ד"מזלייהו  כשם שהענין 

סיבת הדבר, ובנדו"ד, שכתוצאה מהכרוז "שובו בנים שובבים", למשל, נופלים לאדם הרהורי 

תשובה ללא הכנה מצדו כלל, עד שאינו יודע מניין באו אליו הרהורים אלו.

ועד"ז הוא גם בצדיקים שדומין לבוראם – שהם מעוררים אצל החסידים את ענין ההתקשרות.

ולהסביר את העובדה שלפעמים קורה  ויש לומר בדרך אפשר, שהכוונה בזה היא, לבאר 

שנתעורר מחדש ענין ההתקשרות או שמתעוררים להוסיף בענין ההתקשרות להרבי הנשיא, 

שהרבי  היא  לכך  שהסיבה  שיתכן   – זה  ענין  לפתע  אצלו  נתעורר  מדוע  ביאור  מוצאים  ולא 

הנשיא הרהר אודותיו, אודות ענין ההתקשרות שלו, וענין זה עורר אצלו את רגש ההתקשרות 

"כמים הפנים לפנים".

ב. וכיון שזהו סיפור שסיפר הרבי אודות רבותינו נשיאינו – הרי זה בודאי גם הוראה )כנ"ל 

ס"א(. אך עדיין צריך להבין – למאי נפק"מ לידע מניין באה ההתעוררות על ענין ההתקשרות?

ההתעוררות  מצד  לאדם  שנופלים  תשובה  להרהורי  בנוגע  המבואר  ע"פ  זה  לבאר  ויש 

מלמעלה:

– חל  דלעילא, מצד הכרוז דלמעלה  ענין שבא באתערותא  ישנו  מבואר בלקו"ת שכאשר 

היינו,  קלות,  דעתן  נשים  והרי  נקבה",  "יולדת  שאז  תחילה",  מזריע  "איש  מארז"ל  זה  על 

שההתעוררות היא באופן קל, ובמילא הרי זה עלול לשינויים, ועד שתסתלק ההתעוררות ללא 

תועלת, ללא פועל יוצא. ולכן, מיד צריך להיות בזה ענין של פועל מצד אתערותא דלתתא, 

שעי"ז תומשך ותתקיים למטה ההתעוררות שבאה מצד הכרוז שלמעלה.

כלומר: לכאורה יכול לחשוב לעצמו שכיון שנתעורר בהרהור תשובה, הרי זה סימן שנמצא 

בדרגא הראוי', ומה צריך לחפש עוד עצות כו'. ולכן יש צורך להבהיר שהרהור תשובה הנ"ל 

יכול לבוא מצד אתערותא דלעילא, ולולי הפעולה בזה מצד התחתון, עלול לחלוף ח"ו ללא 

פועל יוצא.

כו' של  רגש  או  נופל לפתע הרהור  בנוגע למה שסיפר בעל ההילולא, שגם כאשר  ועד"ז 

התקשרות, יתכן שהוא מצדו לא עשה מאומה עבור זה, אלא שהרבי הנשיא מתבונן בהתקשרותו 

פעולה מצדו,  בזה  להיות  בכדי שידע שצריכה  לפנים"  הפנים  ד"כמים  באופן  אותו  ומעורר 

תכלית  שזהו  פועל,  של  ענין  אצלו  ומביאה  אליו,  השייך  באופן  ההתעוררות  נעשית  שעי"ז 

הענין.

כלומר: כשם שבנוגע להתעוררות אהבה ויראה, הרי אף שאהבה ויראה הם במנין מצוות 

מ"מ,  דרחימותא",  כפולחנא  פולחנא  ד"לית  האהבה  מעלת  ביותר  שגדלה  גם  ומה  עשה, 

קיום מצוות  היא  והיראה  כיון שתכלית האהבה  בלבד,  "גדפין"  ויראה בשם  נקראים אהבה 

עשה ושמירת מצוות לא תעשה,

יתיר",  "בחילא  ביותר,  נעלה  ענין  היא  אף שתשובה  להתעוררות תשובה,  בנוגע  כן  וכמו 

ומעשים  בתשובה  אחת  "שעה  שתהי'  היא  התכלית  מ"מ,  חדא",  וברגעא  חדא  "בשעתא 

טובים", היינו, שכתוצאה מההתעוררות תשובה יבואו מעשים טובים בפועל.
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כן הוא גם בענין ההתקשרות – שהעיקר הוא המעשים טובים שבאים כתוצאה מזה, וכדי 

שיוכל לעבוד עבודתו בהמעשים טובים שצריכים להיות לאחרי רגש ההתקשרות – הרי יתכן 

והוא  החזקה,  בהסתכלות  עליו  שמביט  זה  לו  נותן  זה  ענין  משלו;  אינו  ההתקשרות  שרגש 

ויתלבש במעשיו  בזה, שיומשך  זיך"(  )"ָאנהַאלטן  להאחז  בו  התלוי  כל  לעשות  צריך  מצדו 

ובפעולותיו בכל הימים ובכל השעות שלאח"ז.

)משיחת י"א שבט ה'תשכ"א(

 אצל רבותינו נשיאינו היתה סדר להתבונן
באהבתם והתקשרותם של החסידים

אצל כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, הרי שמלבד הענין של התעוררות רחמים על המקושרים 

– היתה עבודה של הזכרת המקושרים בינו לבין עצמו, ולהתבונן בענין אהבתם והתקשרותם, 

שרואים  כפי  אודותיו.  שמתבוננים  זה  של  הפנימיים  כוחותיו  את  מעורר  שזה  הפנים,  כמים 

במוחש שכאשר מביטים בחזקה על אדם, נאלץ הוא להחזיר מבט, כי הבטה פנימית מעוררת 

עצם הנפש – וכך גם במחשבה.

)היום יום – יד שבט(

יש לנו "אבא קדישא", ובמילא, אין מה לדאוג
. . הרבי נותן עצה – שכאשר יושבים ב"תפיסה", במצב של נמיכות רוח כו', אזי העצה היא 

להתקשר אל הרבי ע"י ציור פני קדשו. מזמן לזמן צריך כאו"א לצייר לעצמו פני קדשו של 

הרבי, ולהזכר בדברים ששמע מהרבי . .

צריכים אנו לדעת שיש לנו "אבא קדישא" . . ובמילא, אין מה לדאוג! 

)משיחת ל"ג בעומר ה'תש"י(

להעמיק דעתו שממנו ועל ידו כל ההשפעות בגו"ר
רבים המחפשים ומבארים מעלות וגדולת נשיאי חב"ד בכלל, ונשיא דורנו, הוא כ"ק מו"ח 

אדמו"ר הכ"מ, בפרט בענינים שונים: איש המסירות-נפש, גאון, בעל מדות, צדיק, בעל רוח 

הקודש, מלומד בנסים ועוד ועוד.

וגדלו ביותר שבחים אלו, על פי ההגדרה בתורת החסידות מהו מסירות נפש, מהו גאון וכו'.

ובכל זה - העיקר חסר כאן, ונוסף על זה, שהוא עיקר בעצם, חשוב הוא ביחוד משום שנוגע 

ביותר, וביחוד לנו, קהל חסידיו ומקושריו, וזהו - מה שהוא הוא הנשיא, ונשיא חב"ד.

כי - נשיא בכלל, נקרא ראש אלפי ישראל, הוא בחינת ראש ומוח לגביהם, וממנו היא יניקה 

וחיות שלהם. ועל ידי הדביקה בו קשורים ומיוחדים הם בשרשם למעלה מעלה. והנה כמה 

ואלו אשר השפעתם בבחינת מקיף.  פנימיות,  סוגים בנשיאים: אלו אשר השפעתם בבחינת 

דרכי  לימדו  יחדיו,  בשניהם  או  הנסתר  או  הנגלה  בתורת  אם השפיעו  חילוקים:  גופא  ובזה 
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העבודה והחסידות, המשיכו השפעות גשמיות וכו' וכו'.

וישנם כאלו, שהי' בהם כמה מבחינות הנ"ל, או גם כולם.

וזה הי' מאז ועד עתה ענין הנהגת נשיאי חב"ד, מן כ"ק אדמו"ר הזקן ועד כ"ק מו"ח אדמו"ר 

הכ"מ ועד בכלל, אשר כללו כל הסוגים והחילוקים: השפיעו בפנימיות ובמקיף, בתורה עבודה 

וגמ"ח, ברוחניות ובגשמיות. ובמילא היתה התקשרותם עם השייכים אליהם בכל תרי"ג אברי 

נפש וגוף המקושרים.

ועל כל אחד ואחת מאתנו כולם לדעת, היינו להעמיק דעתו ולתקוע מחשבתו בזה, אשר הוא 

הוא הנשיא והראש, ממנו ועל ידו הם כל ההשפעות בגשמיות וברוחניות ועל ידי ההתקשרות 

אליו )וכבר הורה במכתביו איך ובמה מתקשרים( קשורים, ומיוחדים בשרש ושרש השרש עד 

למעלה מעלה כו'.

)אג"ק כ"ק אד"ש ח"ג עמ' שלא-שלב(

 הרבי מבקש ברכה והצלחה לכ"א במיוחד להמקושרים אליו
כולנו צריכים לדעת, שהי' לנו רבי גדול וגם עתה יש לנו רבי גדול הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר 

הכ"מ, שביקש ופעל וגם עתה פועל ברכה והצלחה ליהודים בכלל ולאלו הקשורים עמו בפרט.

הרבי ידע ויודע גם עתה את חולשות האנשים או נשים בקהל עדת החסידים אך מבלי הבט על 

כך התפלל עבורם והוא מתפלל עליהם, שיהי' להם מה שהם צריכים, בני חיי ומזונא רויחא, ושה' 

ימחל להם העבירות שלהם, מתוך התחשבות במצב בו הם נמצאים ואת הנסיונות מהיצר הרע.

זו תמשיך ברכה  יותר טובים, והסכמה  נהי'  לכן, כולנו צריכים להחליט, שמהיום והלאה 

יתמלאו  ומתוקה,  טובה  שנה  תהי'   – בכלל  שיחיו  ביתה  ובני  היא  וגם   – שלכולנו  והצלחה 

משאלות לבו של כל אחד לטובה שיהיו יראי שמים ובמילא יהי' טוב, בגשמיות וברוחניות.

)אג"ק כ"ק אד"ש ח"ג עמ' תמד – תרגום מאידית(

הרבי משגיח ונוגע לו כל פרט ופרט שבחיי החסידים
החסידות  תורת  אמר:  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  המשיך:(  ואח"כ  בכה,  שליט"א  אדמו"ר  )כ"ק 

פעלה שהרבי אינו מבודד, וחסידים אינם מבודדים )"דער רבי איז ניט עלענט, און חסידים 

זיינען ניט עלענט"(, היינו, שהרבי משגיח ונוגע לו כל פרט ופרט שבחיי החסידים, וגם עתה, 

כשנמצא בדרגא נעלית יותר, משגיח הוא ונוגע לו כל פרט ופרט שבחיי החסידים )כמדובר 

לעיל(, ובמילא, ישנה הנתינת-כח להמשיך בכל הענינים שהרבי תובע ודורש מאתנו. ואדרבה: 

כיון שכוונת ההעלם היא בשביל הגילוי, צריכים עתה להתעסק בכל הענינים שהרבי תובע 

בתוספת כח.

)משיחת פסח שני ה'תש"י(
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 הרבי מוותר אפילו על הרוחניות שלו עבור החסידים
אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר היו ג' הענינים דאהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל )קשורים 

]וכידוע מאמר רבינו הזקן ש"ואהבת לרעך כמוך" הוא כלי )פירוש  זב"ז, ועד ל( דבר אחד 

האט  )"ער  הרבי  וויתר  חשבונות,  לעשות  מבלי  שלכן,  אלקיך"[,  ה'  את  ל"ואהבת  וביאור( 

פארבויגן"( על הגשמיות שלו ואפילו על הרוחניות שלו בשביל אהבת ישראל.

)לקו"ש ח"ב עמ' 494(

 טובתו הגשמית של החסיד נוגעת ביותר לרבי
טובתו הגשמית של החסיד נוגעת ביותר לרבי, ומצד טבע הטוב להיטיב משפיע לו )נוסף 

על טוב רוחני, גם( טוב גשמי. כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע התהלך פעם בליל ראש השנה 

בהזכירו בינו לבין עצמו שמו של א' החסידים שהי' חסר אצלו בעיקר )לא ברוחניות אלא( 

בגשמיות. ומזה רואים עד כמה הי' נוגע אצל אדנ"ע טובתם הגשמית של החסידים, עד כדי 

כך, שאפילו בליל ראש השנה, שכל רגע יקר, ונזהרים למעט בדבור, הזכיר שמו של חסיד שהי' 

זקוק לטובה גשמית.

)משיחת כ"ף מנ"א ה'תש"י(

לרבי נוגע איך שחסידים מתנהגים 
ועד"ז אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר – כידוע מה שאמר בזמן החתונה בשנת תרפ"ט: אני הנני 

"משפך", שעל ידו שופכים ומשפיעים כו', וכאשר נשפכת טיפה אחת החוצה, מאשימים את 

ה"משפך". אלא שעל עצמי לא איכפת לי. אפי' אם יזמינו את כולם לחתונה, ואותי לא – גם לא 

איכפת לי. אבל מקוה הנני שחסידים וועלן מיר ניט פארלאזן ]=לא יעזבו אותי[...

ומזה מובן גודל האחריות שמוטלת עלינו – שהרי כאשר חסידים מתנהגים שלא כדבעי ח"ו, 

הרי זה נוגע גם ל"המשפך", שנחשב כמו שנשפך החוצה. ואכן בגלל שלא צייתנו אל הרבי 

כדבעי ולא היינו מקושרים אליו כדבעי, הנה באשמתנו אירע מה שאירע בשנת תש"י...

)כ"ק אדמו"ר שליט"א בכה מאוד. ואח"כ סיים:(

 ואעפ"כ "מפיו אנו חיים גם עתה" – מההשפעות שהרבי משפיע לנו, וכיון שכל הקשור 

ולוקחים את ההשפעות, צריכים לדעת שההשפעה  להשפעת הגשמיות רוצים אנו ומקבלים 

היא על תנאי – בשביל רוחניות, שהו"ע ההתקשרות, ובמילא, כשלוקחים את ההשפעה אזי 

מתחייבים בקיום התנאי דהתקשרות, והרי ענין ההתקשרות הוא לא רק ע"י שמירת התקנות, 

גם  נמשכים  שעי"ז  שלו,  החסידות  תורת  לימוד  גם  אלא  וכו',  תהלים  שיעור  אמירת  כמו 

ההשפעות בגשמיות באופן ש"מלאכתן מתברכת". 

)משיחת ש"פ וישב ה'תשי"ד(

 להיות בהתאחדות גמורה ע"י כתיבה לכה"פ
מכתבו במועדו הגיעני ושמחתי במאד מאד על האמור בו, ות"ל בעד זה, אכפול דברי כי 
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לענג ולמשיב נפש היו לי דבריו, כי יקר לי מאד מאד אהבים והתקשרותם של אנ"ש שי' בפרט, 

לי  רוח אשר עושים  גודל הקורת  יחיו  וידידנו  ידעו אוהבינו  לולי  ויראי אלקים בכלל, אשר 

בכתבם מהנעשה אתם עמם ועם ב"ב היו כותבים בעתים קרובות יותר.

אמת הדבר כי עתותי נתונים המה לעבודה בלי הרף )יחזק השי"ת בריאותי בתוך כאחב"י 

שי' ויצליח לי בגו"ר( אהבת אחים היא אחד העטרות העולות על כולנה, ועד אשר יזכני השי"ת 

כן היא  כי  גמורה ע"י כתיבה לכה"פ,  להתראות בשובע שמחות צריכים להיות בהתאחדות 

האהבה וההתקשרות האמיתית שהמקום אינו חוצץ וכן הוא גם בענין הזמן אשר בכ"ע ובכל 

זמן צריכים להיות מקושרים במחשבה.

)מכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ - בית משיח גליון 013(

אין מקום לדאגה לפרנסה!
מצדו של הרבי, רועה ישראל, נמשכה ההשפעה לכולם. וכפי שמצינו במשה רבינו שהקב"ה 

בחר בו להיות רועה ישראל, בראתו "שהוא יודע לראות הצאן איש כפי כחו", ש"הי' מוציא 

הקטנים לרעות כדי שירעו עשב הרך וכו'", וכמו"כ הי' בהשפעת המן – בזכותו של משה רבינו 

– שההשפעה היתה לכל בנ"י, הן לצדיקים והן לרשעים. ועד"ז בנוגע לאתפשטותא דמשה 

שבכל דרא ודרא, עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר – שממשיך השפעות )ובכללם השפעת הפרנסה( 

לכולם. אבל, כדי לקבל ההשפעה – צריכים להיות "זרעו".

)משיחת ש"פ בשלח י"ב שבט ה'תשי"ד(

נשיאי ישראל חושב לא על העליות שלהם אלא על מצבם של בנ"י
לשון הצ"צ ע"ד הסתלקות אדמו"ר הזקן: "במוש"ק דשמות כ"ג אור לכ"ד טבת כחצות 

שעה יא נשבה ארון הקודש מאור ישראל משיח ה' וכו'".

וי"ל טעם ההוספה "במוש"ק" ובהקדים תמי': הרי, לכאורה, ה"ז הדגשה לגריעותא – ע"פ 

מרז"ל )כתובות קג, ב( "מת בע"ש סימן יפה לו במו"ש סימן רע לו"? אך הדיוק בזה הוא – 

"בע"ש סימן יפה לו" וכפירש"י: "שיכנס למנוחה מיד".

צדיקי  פטירת  ש"בעת  מכיון  אדרבה:  הרי   – ישראל  נשיא  של  מרעיתו"  צאן  עבור  אבל 

עליון כו'" הוא "עת רצון המתגלה ומאיר בבחי' גילוי מלמעלמ"ט" ש"מאיר חסד ה' מעולם 

ועד עולם על יראיו ופועל ישועות בקרב הארץ כו'" – לכן דוקא במוצאי שבת, כשמתחילה 

העבודה דימות החול )"בקרב הארץ"( זקוקים ביותר להשפעה וגילוי זה.

ולכן נשיאי ישראל, שבעיקר חושבים לא ע"ד העליות שלהם כ"א דואגים על מצבם של 

בנ"י, ובפרט במוצאי שבת, שזקוקים לבשמים )מפני עזיבת הנשמה יתירה( ולאמירת אל תירא 

עבדי יעקב, וגם בעת הסתלקותם לא יעזבו צאן מרעיתם – ניחא להם יותר שה"מוצאי שבת" 

של צאן מרעיתם יהי' בתכלית העילוי – מאשר העילוי שלהם )"שיכנס למנוחה מיד"( – בע"ש. 

)לקו"ש חט"ז עמ' 33 הע' 8(
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 עבור כל ענין שנותנים - נותן הרבי "ארבע הידות"
 ובפשטות: עבור כל ענין שנותנים – נותן הרבי "ארבע הידות יהי' לכם" בהענינים הפרטיים 

הרוחניים, ועל ידם – גם בהענינים הפרטיים הגשמיים. . . יש לזכור ולידע שסוף כל סוף "וועט 

דער רבי אויספירן"; אלא שרצונו שכל הענינים יהיו בחסד וברחמים, ובהקדם הכי אפשרי. 

ובודאי "וועט ער אויספירן" גם בנוגע לזה – שאכן יהיו כל הענינים בחסד וברחמים, ובהקדם 

הכי אפשרי.

ובפשטות – שיראו בגלוי את קיום הענין ד"ליוסף אמר מבורכת ה' ארצו", ויראו זאת בארץ 

הלזו הגשמיות, למטה מעשרה טפחים, והעיקר – שמכאן ולהבא ינצלו את הברכה וההצלחה 

במילואה, ולכל הפחות כמה פעמים ככה לגבי מה שהי' ע"ע. ואם יתברר שיש עסק עם כאלה 

שצריך להוסיף אצלם בחכמה... – יעוררו רחמים רבים שיתנו להם גם את ה"כלים", "והוא 

יכלכלך". 

)משיחת יום שמח"ת תשט"ז(

הרבי נותן השפעות והאריכות למותר למי שיש לו חוש בעניני התקשרות
. . ובמילא צריכים הם להביט על כל עניני הכפר שנוגע זה לחפצו ורצונו ולשמו של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר, ואין זה ענין פרטי בלבד, והנפ"מ מזה בשנים: בקו ימין – שכיון שזהו ענינו 

רק השפעות  לא  לדורנו,  השייכים  כל ההמשכות  נשפעות  ידו  היינו שעל  הדור,  נשיא  והוא 

באין   – הדור  השפעות  שכל  הנשיא  ענין  שזהו  )וכידוע  גשמיות  השפעות  גם  אלא  רוחניות 

יוצא – נשפעות על ידו, שלכן הי' הכרח שאפי' בשר גשמי לדור המדבר יושפע באמצעיות 

בשר(  לי  מאין  ע"ז שאמר  הפירוש  בדא"ח  וכמבואר  בשר,  לי  מאין  אף שאמר  רבינו,  משה 

הרי מקבלים השפעתו )אם רק הצנורות מתאימים לחפצו ורצונו( בהצלחה )שפירושו למעלה 

לדברים  זאת  ולנצל   =[ זאכען  פרייליכע  געזונטע  אויף  דאס  פארינצן  און   ,])[ הטבע  מדרך 

בריאים ומשמחים[. . והאריכות בזה למותר, כי הענין פשוט למדי, ובפרט לאלו שעסקו בתורת 

החסידות ויש להם החוש בענין ההתקשרות וכו'. . 

)אג"ק ח"ו עמ' רנז(
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לא לשאוף לפירורים
מואר[,  עדן  ]גן  עדן”  גן  ליכטיק’ן  “א  לעצמם  איחלו  תמיד  חסידים 
להגיע  שיזכו  בתקווה  אותם  ליוו  נפטרו,  הקודמים  בדורות  וכשחסידים 
להיכל הצדיק. גם צורת העבודה הייתה כזו. חסידים שאפו להגיע לדרגא 
כזו או אחרת, לקבל עוד פירור ועוד פירור, אך לא שאפו לעצם ממש • 
הנסיעה של התמימים היום היא לא בכדי לקבל, אלא בכדי לתת, בכדי 

לקבל פניו, ובכדי להביא את ההתגלות.

מאמר מרתק מאת המשפיע אלעזר שי’ קעניג • מאלף

באחד משיחותיו מביא הרבי מלך המשיח את התיאור המיוחד על נסיעתו של חסיד לרבו, 

לעומת נסיעתו של ה'פוילש'ער חסיד', כאשר חסיד פולין נוסע לרבו – אזי ה'תורה' שאומר רבו 

היא בקיצור, וה"שיריים" הם בכמות מכובדת בהחלט, ובכלל נחמד אצל הרבי בכל המובנים, 

רוקדים ושמחים, ולפני הנסיעה גם מקבלים ברכה לשנה מוצלחת בבני חיי ומזונא רוויחא, 

פרנסה בשפע, וחיים מאושרים.

וכשהוא חוזר הביתה ומספר לאשתו על כל הברכות שקיבל, על הפרנסה שהובטחה לשנה 

בנסיעה הבאה,  גם  לו  היא מסייעת  ומאושרת,  היא שמחה  כל שאר הפרטים,  ועל  הקרובה, 

ומספקת לו את הצידה הדרושה לדרך. 'עולם הזה' בהחלט יש לו.

ואז מגיע תיאורו של חסיד חב"ד, שאף הוא מגיע לרבי. הוא גם נדחף קדימה, אך לא לתפוס 

קשה  קצת  שמסביב  הדחיפות  בקצב  כי  מובן  ה"מאמר".  את  לשמוע  פשוט  אלא  שיריים, 

לשמוע, וכך יוצא שחסיד מגיע ובקושי שומע ומבין את המאמר.

הרבי ממשיך ומתאר עדות אישית ששמע מיהודי אורח שעשה שבת בליובאוויטש, הלה 

נדחף כל העת, ובקושי הצליח לשמוע את השאלה שבתחילת המאמר. הוא לא הספיק לאכול 

כלום באותו יום שבת, כי מיד אחרי המאמר הייתה 'חזרה' ולאחריה תפילה, היות והוא התפלל 

ורעב,  מכווץ,  מיוגע,  השבת  כל  עליו  עברה  וכך  למנחה,  עד  כבר  נמשך  זה  באריכות,  קצת 

ובנוסף, גם את המאמר הוא לא ידע.

נכנס ליחידות אצל הרבי, הוא מתבייש לספר לרבי על מצבו הגשמי,  כשהחסיד החב"די 

ולקחת מזמנו של הרבי על מנת לספר לו כי זוגתו אינה נותנת לו מנוח על שאין בשר לשבת, 

אין לחם לימות החול, ובמכולת כבר לא רוצים למכור בהקפה... במקום זה הוא מבקש ברכה 
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מהרבי שתהיה לו אהבת ה' ויראת ה', קבלת עול, ותפילה ללא מחשבות זרות.

וכשהוא חוזר הביתה אל אשתו הממתינה לשמוע את ברכת הרבי לפרנסה, לנדוניה עבור 

הבת הבוגרת, והוא מספר לה כי לא ביקש עבור דברים אלו, אלא שיוכל להתפלל ללא בלבולים 

מטרדות הפרנסה, מובנת תגובתה היטב... בשנה הבאה, כשהוא רוצה לנסוע לרבי, היא צועקת 

כי מוטב שיעבוד כחזן או שמש, וירוויח כמה פרוטות לפרנסת הבית...

 'עולם הזה' אין לו, בהחלט!

לא לשאוף לפירורים
התבוננות בסיפור זה, מעלה כי גם לנו יש הרבה מה ללמוד ממנו, אפילו כחסידי חב"ד. 

הרי אי-אפשר להתעלם מכך כי גם אנו, כלל חסידי חב"ד נסענו לרבי עם שאיפות מסויימות. 

בין אם זה בתקווה טובה לקבל ברכה להתקדם ברוחניות, להשתפר בלימוד התורה, בהנהגות 

חסיד  של  רעיונם  לגמרי  פה  נעלם  לא  הכל  אחרי  אבל  אחרים.  גשמים  צרכים  או  חסידיות, 

פולין: לנסוע לרבי – לקבל!

כמעט תמיד נשמעו האיחולים, טרם הנסיעה לרבי: שנחזור חסידים יותר, חמים יותר, חיים 

יותר, אבל לקבל. חסיד חלם על הרגע בו יוכל לשבת אצל הרבי ביחידות, לתנות את בעיותיו, 

ולקבל עצה והדרכה בגשמיות וברוחניות, זו הייתה מחשבתו של כל אחד.

החסידים הבוגרים יותר לא ישכחו את התוועדויות ה"שובכם לשלום", בו סיפר כל אחד 

בהתרגשות מה זכה לקבל, לאלו ברכות הוא זכה, עד כמה הוא התעלה בגשמיות וברוחניות, 

בקיצור: כמה שהוא קיבל אצל הרבי!

היום – זה שונה!
דומני, שבימינו אלו, אחרי ג' בתמוז, בהם איננו זוכים לראות בגילוי את כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א – חודשו בעניין זה מספר ענינים:

ובהקדים: אחד החידושים שהחל בהם אדמו"ר הזקן, דבר שהיה לאחד העיקרים בתורת 

יחיה",  באמונתו  "צדיק  כי  כידוע  גרסו  פולין  אדמו"רי  עצמו".  בכח  "עבודה   – הוא  חב"ד, 

לעומתם אדמו"ר הזקן הסביר כי על החסיד לעבוד בכוחו האישי.

העניין ש'לא לשאוף  הוא  אותו,  "חי"  לומר  ואפשר  הזקן,  עורר אדמו"ר  עליו  נוסף  עניין 

לפירורים', אלא לרצות את העצם בלבד. באין ספור מאמרים ב"לקוטי תורה" הוא חוזר על 

נקודה זו בצטטו את הפסוק: "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ", וכפי שגם היה נשמע 

ממנו בדבקותו: "אינני חפץ בגן עדן שלך, אינני חפץ בעולם הבא שלך, אינני חפץ בכלום 

מלבד אותך עצמך". שתי נקודות אלו – א. עבודה בכוח עצמו. ב. השאיפה אל העצם בלבד, 

הם, אם אפשר לומר, יסודות עיקריים בתורת חב"ד. 

נראו פני הדברים  ולומר כי כך  אך דא עקא: למרות הכל אי-אפשר להתעלם מהמציאות, 

לאורך שבעת הדורות.
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נביט בסיפורים החסידיים מכל השנים,  רק  בעניין של עבודה בכוח עצמו: אם   – ראשית 

הרי שאי-אפשר לטעון כי העבודה הייתה בכוח עצמו לגמרי. לכל אחד היו הדרכות מיוחדות 

מהרבי. הרבי ליווה, כיוון ועודד לכל אורך הדרך, וברור כי במובנים רחבים מאד, העבודה 

הייתה בגלוי מנווטת לחלוטין על ידי הרבי.

אפילו בתחילת הדור השביעי, כאשר הרבי עונה פעמים רבות לשלוחים ולראשי מוסדות כי 

צריך לנקוט ביוזמה עצמית, רואים כמעט לכל אורך הדרך שהמבצעים, החידושים, והיוזמות – 

הגיעו מצד הרבי, וגם לוו בעידודיו הבלתי פוסקים של הרבי,  כמעט ולא היה דבר שזז מעצמו 

לגמרי.

וכנ"ל גם מבחינת השאיפה אל העצם, נראה שאל-אף דבריו של אדמו"ר הזקן "שאינו" חפץ 

ב"גן עדן", חסידים 'פזלו' מעט לעבר "גן עדן".

חסידים איחלו לעצמם "א ליכטיקן גן עדן" ]= גן-עדן מואר[, וכשחסידים בדורות קודמים 

נפטרו, ליוו אותם בתקווה שיזכו להגיע להיכל הצדיק. גם צורת העבודה הייתה כזו. חסידים 

שאפו להגיע לדרגא כזו או אחרת, ייחלו לחזות בגילויים מהרבי, לשמוע איזה מופת מהרבי, 

להתקדם ברוחניות, לקבל עוד פירור ועוד פירור. פירורים רוחניים ונעלים אמנם, אך פירורים, 

כי לא שאפו לעצם ממש.

אפשר לומר כי כך היה בהכוונת נשיאי הדור גם כן, ואולי מצד העובדה כי ידעו שזה עוד 

ייקח שבע דורות, ולכן אפשרו לחסידים לקבל קצת גילויים, כדי שיהיה במה להחזיק מעמד 

עד ה'קרעטשמע'!

איננו ‘פוזלים’ לעבר גילויים
הרי  מוחלטת,  ובצורה  הקווים  בשני   – נשיאנו  רבותינו  שאיפת  את  לראות  מחפשים  אם 

שהמקום הטוב ביותר לראות זאת, הוא בנסיעה לרבי לאחר ג' תמוז, ובפרט – לחודש תשרי.

לפרוטה  פרוטה  שחוסכים  והאברכים  התמימים  באלפי  זו,  בנסיעה  יתבונן  שרק  מי  כל 

מראשית השנה ועד אחרית שנה, ולא חוסכים מאמצים בהשגת וויזות, דרכונים, וכל הנצרך 

לנסיעה – יוכל לראות היטב את ביטויים של שני נקודות אלו.

התמימים שנוסעים היום אינם נוסעים לראות גילויים! הנסיעה לרבי שליט"א היא לא בכדי 

לקבל ברכה ושיפור בעניין זה או אחר. הנסיעה היא לא בכדי לחזות בגילוים למיניהם, לא 

בכדי לקבל לעקח, ולא בכדי לקבל דולר.

הנסיעה היא לא בכדי לקבל, אלא בכדי לתת, בכדי לקבל פניו, ובכדי להביא את ההתגלות.

דבר זה לא היה מאז ומתמיד, ואפילו לא בתחילת הדור השביעי. תמיד נסעו לחצרות קודשנו 

על מנת לקבל ברכה בבני חיי ומזוני רוויחי, לספוג את האווירה המיוחדת, לראות את הרבי 

בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים, להתברך ב'ברכת הבנים', לראות את העידודים במארש, 

לקבל לעקאח, ולנענע בלולבו הקדוש. אחרי הכל נותרה השאיפה לקבלת פירורים. פירורים 

נעלים ביותר אמנם, אבל פירורים. 
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וזה העניין שהרבי שליט"א פועל אצל כולנו כיום, שבטבעיות אנו רוצים רק את העיקר. כל 

אחד מרגיש כעת כי הכל תלוי בו, ובידו להביא את ההתגלות. לא מחפשים מה לקבל מהרבי 

שליט"א, אלא מה לתת מה לעשות בכדי להביא את ההתגלות. לא באים לחפש לעקאח וכוס 

של ברכה במובן המצומצם של המושג, בצורה פרטית שרק אנו נקבל, אלא בכדי שכל העולם 

כולו יקבל כוס של ברכה, וברכה בכל העניינים. עם זה מתכוננים, ועם זה נוסעים, ובזה חיים.

כך הם הדברים מבחינת השאיפה אל העצם, וכך הם גם הדברים מבחינת הנושא של עבודה 

רואים כל כך את העניין של עבודה עצמית, כמו בנסיעה  בו  בכח עצמו. קשה לתאר מקום 

לתשרי. אלפי תמימים, אברכים, אורחים ואורחות, ואפילו קהל מכובד של ילדים, כאלו שלא 

זכו לראות את הרבי שליט"א בעיניים גשמיות, הם לא קיבלו עידוד מאף אחד, ההיפך, היו 

כאלו שבתחילה בזו לעניין זה. 

אך הם, לא רק שלא התפעלו, אלא אף סחפו את המבוגרים והזקנים עמם. המצב הוא כיום, 

שהמשפיעים והזקנים באים ל- 770 על מנת להידבק ברוח ההתלהבות והחיות של הצעירים. 

הם מביטים בהתפעלות במסירות הנפש של גדיי הצאן, ושואבים מהם את החיות לכל השנה.

לגמרי,  למעלה  מלמטה  מגיע  ודבר  דבר  כל  ב- 770.  משהותם  רגע  בכל  אף  ניכר  הדבר 

התמימים מיוזמתם העצמית הקימו את הארגון הנפלא "אש"ל הכנסת אורחים", ארגון שעד 

היום מבוסס על התמימים, והתמימים מיוזמתם הם שהחליטו על יסוד סדרי לימוד ב-770.  

ואכן הרבי פועל זאת אצל כולנו, כפי שניתן לראות בגלוי. במבצע תפילין, בצדקה ובכל פרט 

מהחיים, ובעיקר בנסיעה לרבי שליט"א לחודש תשרי. לא עקשן אחד, אלא אלפי עקשנים, 

אלפי חיילי בית דוד שהדבר פשוט אצלם, שלא נוסעים לקבל גילויים, לא רוצים לא גן עדן 

התחתון, ולא גן עדן העליון אלא אותו עצמו. וזה לא נשמע אצלם מפעם לפעם, אלא תמיד 

וכל הזמן.

כשרואים שהדבר כך הוא, וכך הוא באמת, שכל תמים מזועזע, וכתית מכך שעדיין לא זכינו 

לעיקר, אזי התביעה ברורה מהקדוש ברוך הוא: 

אנו רוצים אותך בעצמך! באמת מגיע לנו שכבר על ידי ההכנות לנסיעה לרבי מלך המשיח 

שליט"א, נזכה מיד לראות את המאור, בהתגלותו לעיני כל העמים, ואז נכריז כולנו לפניו: יחי 

אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.
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נסיעה מתוך אמונה
בימים אלו מתכוננים התמימים ואנ"ש לנסיעה לרבי לחודש תשרי • מאות 
רבות של תמימים מרחבי העולם כולו יגיעו לשהות אצל הרבי במשך כל 
חודש החגים • וכאן הבן שואל - מהי ההרגשה שצריכה ללוות אותנו בימים 
אלה של ״טרום נסיעה" ובאיזו תחושה עלינו להיכנס ל-770! • מסתבר, 
שהשאלות נשארו אותן שאלות, והתשובות גם הן - אותן תשובות • הציר 

המרכזי - לחיות את החיים בצמוד לשיחות הרבי מלך המשיח

מאת המשפיע הרב זלמן נוטיק

בתור  מה״מ  אד״ש  כ״ק  במחיצת  לשהות  שזכיתי  הראשונה  הפעם  תשמ״ה,  בשנת  זה  היה 

הלילה,  של  הקטנות  השעות  תוך  אל  ומתוועדים  צעירים  קבוצת  יחד  היינו  ישובים  ״תמים״. 

כשבדרך כלל, מצטרפים גם כמה מאנ״ש, חסידים בעלי צורה. זוכר אני אחד מאותם לילות: לאחר 

כמה כוסיות ׳לחיים׳ עצם אחד החסידים הקשישים את עיניו והחל מפליג אל זכרונות העבר.

הסיפורים היו מרתקים: ׳יחידויות׳ הארוכות להן זכה, תשובות מיוחדות ומפורטות, והיחס 

האישי של נשיא הדור לכל אחד מהתמימים שלמד באותם שנים בבית רבינו. ואז פקח את 

עיניו, הביט בנו ואמר בנימה של כאב: ״אך, היום אין ׳יחידויות פרטיות׳, ו׳יחידות׳ לכל תמים 

ליום הולדתו - מאן דכר שמיה...״.

שמענו את הדברים ולא ידענו כיצד להגיב. עד שקם אחד הבחורים ואמר: אנחנו יודעים 

שאצל נשיא הדור כל דבר הוא עניין של עליה מחיל אל חיל ולא להיפך ח״ו. הרי ידוע שבכל 

ראש השנה מאיר גילוי אור חדש בעולם שלא היה כמוהו ולא כערכו בעולם עד שנה זו. אור 

שבבבל  רבינו  בבית  הדור,  נשיא  של  במקומו  עוז  ויתר  שאת  ביתר  ומתגלה  נמשך  הרי  זה, 

מאשר  יותר  ועצמיים  גבוהים  זו,  בשנה  נותן  שהרבי  והכוחות  הגילויים  וממילא,  ב-770.   -

הגילויים והכוחות שנמשכו שנה קודם לכן.

עברו מספר שנים. הגענו ל״קבוצה״ תשמ״ט, היה זה כבר לאחר הסתלקות הרבנית. הרבי 

הפסיק להתוועד בימות החול, ושוב, בשעות הקטנות של הלילה התעוררו הויכוחים הנושנים: 

וגם אז, ״אנשי העבר״ חוזרים ומצביעים על כך שפוחת והולך הקשר שלנו עם הרבי, ומצביעים 

על הירידה האחרונה - הפסקת ההתוועדויות בימות החול. ומהעבר השני של המתרס עומדים 

של  הסתלקותה  מאז  שדווקא  בפירוש  שאומר  הרבי  של  שיחותיו  את  ומצטטים  התמימים 

הרבנית התחיל שלב חדש בהכנת העולם לקראת התגלות משיח וכו׳ וכו׳.
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היו   - ושוב  אדר,  כ״ז  של  המאורע  לאחר  כבר  אנחנו  והנה  שנים,  עברו  חודשים,  חלפו 

שהפליגו אל העבר, העדיפו לחיות את העבר יותר מאשר את ההווה. ושוב היו אלו התמימים 

שבאו ואמרו ״לא כי״ - להיפך, כעת הגענו למצב שבו הרבי מכריז על עצמו כמלך המשיח 

לעין כל; הגענו למצב שהרבי מסכים שיכריזו את הכרזת הקודש ״יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 

המשיח לעולם ועד״, והרבי אף מעודד זאת בידו הקדושה. זהו שלב בהתגלותו של הרבי לפני 

הגאולה האמיתית והשלימה!

מחד, הרגשת עליהם את הכאב ממצב בריאותו של נשיא הדור, חשת במצוקתם הקשה, ויחד 

עם זאת, בעיניהם לא כבה המבט התקיף ואותה ״חוצפה דקדושה״ המכריזה ואומרת שאותם 

ההמשכות והכוחות, ואותן סיבות טובות לנסוע לבית רבינו - בתוקפם עומדות, ויתירה מזו, 

כאמור לעיל, בכל שנה ושנה ההמשכות גבוהות ונעלות יותר.

וכשהתמימים חזרו לארץ הקודש, המחישו בהתנהגותם המופתית נקודה זו, בכך שהרעיפו 

הקרובה.  סביבתם  כל  על  הקודש,  בחצרות  חופניים  מלוא  ששאבו  חיים  ורוח  טל  אותו  את 

את  עינינו  מול  להניח  עלינו  היום  וגם  דומה.  בקונפליקט  אנו   מצויים  היום  גם  למעשה, 

האמונה הפשוטה והטהורה, שנשיא הדור חי חיים נצחיים, ואין זה נוגע כלל לעניינינו כיצד 

מפרשים את המושג ״חיים נצחיים״, בין אם זה בגשמיות, בין אם זה ברוחניות, ובין אם מדובר 

במובן אחר של ״חיים״, בכל אופן, מה שברור ללא ספק הוא, שנשיא הדור, כל ענייניו, כל 

כוחותיו, וכל מהותו הם נצחיים. ולכן, כשם שבזמנים בהם ראו את הרבי בעיניים גשמיות, 

היה ברור לכל אחד ]שעיצב את דעתו בהתאם לשיחותיו הברורות של הרבי בנושא[, שעל 

אף שבמידה מסויימת, ובהסתכלות מסויימת, הולכים הגילויים ונחלשים משנה לשנה, בכל 

זאת, בהסתכלות של חסידים ומקושרים באמת, ראו להיפך, ראו איך בכל שנה ושנה הולכים 

הגילויים ומתחזקים, ואיך כל שנה ושנה אנו מתקרבים יותר ויותר להתגלות הרבי מלך המשיח. 

כך גם היום, עלינו להחדיר בעצמינו את הנקודה הזאת ללא הרף עד שהגישה הזאת תחדור 

בפנימיותינו ותיעשה חלק ועצם מבשרינו.

אסור לתמימים להגיע היום ל-770 מתוך הרגשה ש״היה פעם״... משל היה 770 מוזיאון, 

ר״ל. עלינו להרגיש בכל מהותינו ובכל ישותינו ]אם לא להרגיש - לפחות להתבונן מידי פעם[ 

שהרבי נמצא כאן בהווה. צריך לבוא ל-770 עם הרגשה שהיום הרבי נמצא ב-770, והיום הרבי 

לכוחות שצריכים לקבל בתשרי  זאת בהתאם  נותן  הוא  כוחות,  נותן  וכשהרבי  כוחות!  נותן 

תשע"ד, שכאמור לעיל, גבוהים ונעלים הם מהכוחות שניתנו לנו בתשרי תשע"ד.

ידוע ביאורו הנרחב של כ״ק אד״ש מה״מ אודות העניין ד״עיצומו של יום כיפור מכפר״, 

שזהו דוקא לאלו המאמינים ביום כיפור. ולעניינינו: בכל מקרה, כל מי שנוסע לרבי מקבל 

כוחות גבוהים ביותר, אבל אלו הנוסעים מתוך אמונה ומתוך ידיעה שהנסיעה היא לרבי שנותן 

כעת כוחות, ושמעניק כעת יכולת לכל אחד ואחד להיות קרוב ומוכן לקבלת פני משיח בפועל 

ממש - אמונה זו גופא פועלת התגלות גבוהה יותר של הכוחות ותעצומות הנפש.

ויהי רצון, שעוד לפני הנסיעה לתשרי, נזכה כולנו לראות בהתגלות הרבי מלך המשיח, ״מלך 

ביופיו תחזינה עיניך״ ו״מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״.













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!










