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ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת חזון הננו מוציאים לאור שיחה מתורגמת לשפה 

הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד ''הקיצור ורננו גו''', ומלכנו 
נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе "ШАБАТ ХАЗОН" с переводом на русский 
язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с 
русским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное 
пророком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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פרשת דברים ב"שבת חזון"

בשבת  תמיד  נקראת  דברים  פרשת   
שלפני תשעה באב – "שבת חזון". מכך 
נרמזת  חזון  שבת  של  שמהותה  מובן  , 

בפרשת דברים.

 מהו ענינה של שבת חזון?

הלל  רבי  שמביא    הדברים  ידועים   
מברדיטשוב  הרב  "בשם  מפאריטש   
נבג"מ", ש"שבת חזון" היא מלשון מחזה. 
בשבת זו מראים "לכל אחד ואחד המקדש 

דלעתיד מרחוק".

 רבי לוי יצחק מברדיטשוב מבאר זאת 
אשר  לאב  שם(,  )כמובא  משל  באמצעות 
תפר לבנו בגד יקר, והבן קרע את הבגד 
לכמה קרעים. הכין עבורו האב בגד שני, 
עבור  האב  תפר  אותו.  גם  קרע  הבן  אך 
ללובשו,  לו  נתן  לא  בגד שלישי, אך  בנו 
אלא "לפרקים רחוקים ידועים" הוא מראה 
יתנהג  שכאשר  באומרו,  הבגד  את  לבן 

 .  ראה של"ה חלק תושב"כ ר"פ וישב – נעתק בלקוטי 
שיחות ח"ה ע'     הערה  .

פלח  ספר  בתחילת  ראה  מתולדותיו  פרקים  ראשי    . 
הרמון לבראשית ולשמות.

 .  נעתק ברשימות הצ"צ לאיכה ע' 45 )אוה"ת לנ"ך ח"ב 
ע' א'צז( בהערות.

כך  ללובשו.  הבגד  את  הבן  יקבל  כראוי, 
בנו ללכת בדרך הישרה,  מכוון האב את 
עד אשר נהפך לו הדבר "כמו טבע", ואז 
מוסר האב לבנו את הבגד כדי שילבשהו.

"מראין" – בעיקר 
לזקוקים להכוונה

בין  ללמוד  ניתן  שלעיל  המשל  מן   
השאר, שכאשר מראים בשבת חזון "לכל 
מתכוונים  דלעתיד",  המקדש  ואחד  אחד 
יהודים שיש צורך לכוונם  בעיקר לאותם 
ידי  על  ח"ו  יגרמו  ולא  כראוי,  שיתנהגו 
יקרע  היקר"  ש"המלבוש  לכך  מעשיהם 

"לכמה קרעים".

 כלומר, לא זו בלבד שבשבת חזון, שבה 
]שבשבת  דלעתיד  המקדש  בית  מתגלה 
ראיה,  של  באופן  המקדש  מתגלה  זו 
דלעתיד"[,  המקדש  "מראין...  כנאמר 
ואפילו  ואחד"  אחד  "לכל  הדבר  מתגלה 
לאלו אשר נאמר עליהם 4 "מלאים מצוות 
כרימון" ]בדומה לקדושת שבת ויום טוב, 

ו"ריקנין"(.  ישראל"  ל"פושעי  )בנוגע  א  יט,  עירובין    .4
וש"נ. וראה גם מדרש תהלים עה"פ )צב, יא( צדיק כתמר 

יפרח.
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1. Поучительная притча
 Таково правило: недельная 

глава Торы Дварим всегда приходится 
на субботу, предшествующую девятому 
Ава – субботу, которую принято 
называть Шабат Хазон 1. Из этого можно 
заключить, что в главе Дварим неким 
образом отражено также и то особое 
значение, которое имеет для нас этот 
шабат. 

 Каково же оно? Рабби Ѓилель 
из Парича 2 передавал от имени святого 
раввина рабби Леви Ицхака из Бердичева: 
«В этот шабат перед каждым евреев 
предстает, хоть и очень отдаленно 3, 
видение грядущего, третьего Храма». Для 
иллюстрации же этой идеи рассказывал 
рабби Леви Ицхак такую притчу. Сшил 
как-то отец для своего сына дорогой 
костюм. Но не умел еще тот беречь 
одежду, и разорвался у него костюм в 
клочья. Сшил тогда отец для него новый 
костюм, но и его сын порвал. Когда же 

1.  По первому слову Ѓафторы, которую принято читать 
в этот шабат,  – Хазон Иешаяѓу – «Вот видѐние пророка 
Иешаяѓу». 

2.  Один из величайших хасидских раввинов, последова-
тель первых трех ребе Хабада (1775 – 1864). 

3.  Слово хазон и означает видение с большого рассто-
яния.

пошил отец третий костюм, решил, что 
на сей раз не даст надевать его сыну. 
Лишь изредка показывает он его сыну, 
говоря: «Смотри, сынок, когда научишься 
ты вести себя как положено, тогда и 
получишь костюм этот и сможешь носить 
его». Так, воспитывал отец тот своего 
сына, чтобы шел он по правильному 
пути, пока не приучился к этому сын, 
и не стало это для него естественным. 
Тогда-то и вручил отец ему дорогой 
костюм, чтобы тот носил его. 

2. Скрытое наставление
  Вдумываясь в смысл этой 

притчи, не трудно, среди прочего, прийти 
к выводу, что видение третьего храма в 
Шабат Хазон, даруемое Свыше каждому 
еврею, главным образом предназначено 
для тех, кто нуждается «в наставлении 
на правильный путь», для тех, кому 
необходимо напоминать о том, что 
«дорогую одежду» надобно беречь, дабы 
«не изорвалась она». Иными словами, 
было бы неправильно понимать, что 
когда раскрывает для нас Всевышний в 
эту субботу будущий Храм (причем так, 
что предстает он перед нами в образе 
реального видения), делает Он это даже 
для тех, о ком сказано «наполнены они 

ШАБАТ ХАЗОН
Слияние противоположностей 

Ликутей сихот, т. 9
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הארץ  ועם  בור  בנפש  "אף  מאירה  אשר 
גמור... כמו ב)קדושת( נפש הצדיק" 5[,

גילוי  שמטרת  כיון  אדרבה:  אלא   
המקדש שלעתיד היא כדי להרגיל "לילך 
הוא  הגילוי  שעיקר  מובן,  הישר",  בדרך 
אשר  לאלו  כלומר,  לכך.  הזקוקים  לאלו 
יתנהגו  שלא  ייתכן  זה  מראה  אילולא 

כראוי.

ה"מחזה" משפיע על 
כל יהודי בפנימיות

 ענין נוסף הנלמד ממשל זה:

הלבוש  הצגת  של  שהתכלית  כיון   
כדי  היא  ידועים"  רחוקים  "לפרקים 
זה,  לבגד  התשוקה  את  הבן  אצל  לעורר 
תשוקה כה גדולה אשר תביא לידי שינוי 
עד  הישרה,  בדרך  ותוליכהו  בהתנהגותו, 

אשר "נעשה אצלו כמו טבע",

בשבת  שהגילוי  מובן,  מכך  הרי   
המקדש  ואחד  אחד  לכל  "שמראין  חזון, 
זאת  שמראים  למרות  הרי  דלעתיד" – 
שאינם  אנשים  יש  ואף  "מרחוק",  רק 
נעשה  זאת  בכל  כלל –  כך  על  יודעים 
כל  על  בפנימיות  המשפיע  באופן  הדבר 
יהודי: ראייתו את המקדש דלעתיד מצד 
נפשו  ועל  גופו  על  משפיעה  נשמתו 
יתחילו  הם  שאף  היהודי,  של  הבהמית 

ללכת בדרך הישרה.

5.  תניא ספמ"ו.

 ]וכדי שהדבר ייעשה יותר בגלוי ויותר 
בדורות  זאת  ופרסמו  גילו  בפנימיות, 
 - המשיח  לביאת  הקרובים   - האחרונים 
ויתעמקו  שיתבוננו  כך  ואחד,  אחד  לכל 
בדברים, ול"מחזה" תהיה השפעה עמוקה 

יותר[.

"בת קול" רק מלמעלה

 על התופעה של "בת קול", שמכריזים 
מלמעלה כדי לעורר את האדם לתשובה, 
ואומרת  כיונה  שמנהמת  קול  "בת  כגון 
את  החרבתי  שבעוונותיהם  לבנים  אוי 
ביתי..."   וכדומה, שואלים 7: מהי התועלת 
בהכרזות אלו, כאשר רוב האנשים למטה 

אינם שומעים את בת הקול?

שהנשמה  כך  ,  על  ההסבר  ידוע   
הקול,  בת  את  תמיד  שומעת  שלמעלה 
בנשמה  גם  הדבר  "מהדהד"  כך  ידי  ועל 
לא  דאיהו  "אף-על-גב  כנאמר 9  שלמטה, 
לא  שהוא  פי  על  )=אף  חזי'"  מזלי'  חזי, 
בפועל,  רואים  ולכן  ראה(.  מזלו  ראה, 
הרהורי  האדם  אצל  מתעוררים  שלפתע 
תשובה, ללא שום הכנה והתבוננות מצדו, 
העליונים,  הכרוזים  של  השפעתם  וזוהי 

אשר הנשמה למעלה שומעת.

 .  ברכות ג, א.

7.  לקו"ת תצא לו, ד. ד"ה אריב"ל בכ"י ב"ק כו' תש"ב 
פ"א. ובכ"מ.

ד.  עא,  האזינו  לקו"ת  הקודמת.  שבהערה  מקומות    . 
המשך תרס"ו ע' קכא. וראה גם לקו"ת במדבר ו, ג. ועוד.

9.  מגילה ג, א. סנה' צד, רע"א.

6
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заслугами исполнения заповедей, как 
гранат – зернами» 4... [Подобно тому, как 
святость шабата и йом-това освещает 
собой «даже души абсолютных невежд и 
людей, совершенно несведущих в Торе... 
точно так же, как и души праведников»] 5. 
Напротив: как раз ради этих людей, 
прежде всего, и делает Всевышний  
явственным образ грядущего Храма. Ведь 
вкладывает Он в это цель воспитательную 
– дабы приучились люди «идти по 
правильному пути». А потому, главным 
образом, предназначено видение это для 
тех, кто не будь его, продолжил бы, 
возможно, жить неправильной жизнью. 

3. Невидимое, но 
впечатляющее

 И еще к одному выводу 
приводит нас эта притча. Цель, ради 
которой «лишь изредка» показывает 
отец сыну новый костюм, заключается 
в том, чтобы пробудить в нем сильное 
желание заслужить, в конце концов, 
дорогой отцовский подарок. Желание 
настолько сильное, чтобы вызвало оно 
изменение в поведении сына, вплоть до 
того, чтобы полностью изменился он 
и стал человеком, для которого вести 
себя подобающим образом было бы 
совершенно естественно. Так же и в 
нашем примере. То, что показывает нам 
Всевышний в Шабат Хазон – пусть и 
«издалека» – будущий Храм, непременно 
оказывает влияние на каждого еврея, даже 
если он сам ничего об этом не слышал. 

4.  Так, пытаясь найти хорошее во всех евреях, назы-
вает Талмуд (тр. Эйрувин, 19а) «нечестивцев» и «людей 
пустых».

5.  Тания, конец главы 46. 

Ведь то, что душа его Храм этот видит, 
передается, так или иначе, и на него 
самого, в смысле – его тело и животную 
душу, и помогает и им жить правильной 
жизнью. 

 [А чтобы было влияние это еще 
более ощутимым и еще более глубоким, 
раскрыли праведники знание об этом 
людям. Раскрыли именно в последние 
столетия, когда ближе стал мир к приходу 
Машиаха. Они сделали знание об этом 
доступным всем. Чтобы каждый смог 
задуматься над этим, и даруемое ему 
«видение» оставило бы в нем еще более 
глубокий след.]    

4. Эхо небес
 Неоднократно упоминали наши 

мудрецы такое явление, как «голос, 
исходящий с Неба» и возвещающий 
нечто, призывающее людей к покаянию. 
К примеру: «...голос с Неба всплакивает 
подобно голубке и причитает: “Горе 
детям моим, из-за грехов чьих разрушил 
я дом мой...”» 6. В чем же, однако, польза 
от воззваний этих, когда большинство 
людей на земле голоса этого не слышат?

 На вопрос этот существует 
известный ответ. Та часть души человека, 
что осталась наверху (и не облачилась в 
тело), постоянно слышит небесный голос, 
что эхом отзывается потом и в душе 
внизу. Подобно высказыванию 7 «хоть он 
сам и не видел, его мазал 8 видел». А 
потому, случается порой, что совершенно 
внезапно возникают у человека мысли о 

6.  Талмуд, тр. Брахот, 3а.
7.  Талмуд, тр. Мегила 3а, тр. Санѓедрин, 94а.
8.  Духовный корень на Небесах.
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לכך  שדומה  לומר,  ייתכן  לכאורה   
חזון: למרות שהאדם  ה"מחזה" של שבת 
אינו רואה זאת בעיני בשר, ולפעמים אף 
אינו רואה זאת בעיני השכל וההגיון, והוא 
אמונתו  מפני  רק  הדבר  הוא  שכך  יודע 
משפיע  זאת  בכל   – חכמים  בדברי 

ה"מחזה" על כל יהודי.

 אך לאמיתו של דבר צריך לומר, שיש 
מה"מחזה"  הנובעת  ההשפעה  בין  הבדל 
בשבת חזון, לבין ההשפעה של "בת קול":

הכרוזים  בעקבות  ההתעוררות  על   
שלמעלה נאמר 1 , שמפני היותה רק מצד 
האדם  מצד  ולא  דלעילא",  "אתערותא 
האדם,  אצל  קיום  לה  אין  הרי  שלמטה, 

אלא אם כן הוא מפנים בענין זה בעצמו.

הישרה  בדרך  ההליכה  זאת,  לעומת   
היא  חזון  שבת  של  מהמחזה  כתוצאה 
קבועה ויציבה, ואף אינו קיים החשש "פן 
כמו  אצלו  ש"נעשה  כיון  לסורו",  יחזור 

טבע".

חזון,  בשבת  שה"מחזה"  מובן,  מכך   
המקדש  את  "רואה"  יהודי  כל  אשר 
מלמעלה, אך הוא  שלעתיד, מגיע אמנם 
יפעלו  שהדברים  כך  היהודי  על  משפיע 
הטובה  ההנהגה  גם  ולכן,  מצד עצמו.  בו 

הנובעת מכך "נעשית אצלו כמו טבע".

1 .  ראה לקו"ת ויקרא ד"ה אדם כי יקריב )הובא בלקו"ת 
במדבר שם( ב, סע"ב ואילך.

בית המקדש השלישי הוא נצחי 
ודרושה הכנה מתאימה

 אך יש להבין: כיצד ייתכן שה"מחזה" 
כדי  עד  האדם  על  ישפיע  חזון  שבת  של 
"כמו  הליכה בדרך הישרה שתהיה אצלו 
כלל,  לסורו"  "יחזור  שלא  כך  טבע", 
כאשר המחזה אינו נובע מעבודת האדם, 

אלא "מראין" אותו מלמעלה?

ולהסביר  להקדים  יש  זאת  להבין  כדי   
אינו  שהאב  לכך  בפנימיות  הטעם  את 
נותן לבנו את "הלבוש השלישי" כל עוד 
"כמו  אינה  עדיין  הישרה  בדרך  הליכתו 

טבע"

 - בשונה משני ה"לבושים" הראשונים, 
אשר האב נתן לו ללבוש למרות שלא היה 
יש  מכך,  ויותר  הבן.  יתנהג  כיצד  בטוח 
לשאול לגבי הנמשל: הרי כלפי שמים גלוי 

שהוא יקרע אותם?!

 ההסבר לכך בפנימיות הוא:

 החידוש של "הלבוש השלישי" על פני 
כנאמר  הוא,  הראשונים  ה"לבושים"  שני 
לא  ה'  "אם  הפסוק     )על  הזהר     בספר 
שהבית  בו"(,  בוניו  עמלו  שוא  בית  יבנה 
הראשון והשני הם "בניינא דבר נש דלית 
בי' קיומא כלל" )=בנין בני אדם, שאין לו 
קיום(, ואילו הבית השלישי, שהוא "בניינא 

דקודשא- בריך-הוא", יהיה קיים לעולם.

  .  ח"ג רכא, א. ח"א כח, א.

  .  תהלים קכז, א.

7



ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ГЛАВА ШАБАТ ХАЗОН

●

7

покаянии. Не в качестве результата его 
собственных на тему эту размышлений, 
без какой-либо подготовки с его стороны. 
«Виной» тому – «небесные воззвания», 
которые четко слышны той части души, 
что парит в горних высях. 

 Казалось бы, видение, что 
предстает перед нами в Шабат Хазон, 
напоминает те «небесные воззвания». 
Человек не видит Третий Храм своими 
глазами, порой не находит он «видению» 
этому места и на уровне логики и 
разума, а уверенность его в том, что 
оно действительно происходит, основана 
лишь на его вере в слова мудрецов. И 
вместе с этим, «видение» это оказывает 
на человека позитивное влияние.

 На самом же деле, необходимо 
признать: «видение» Храма в Шабат 
Хазон и «небесные воззвания» оказывают 
на людей влияние разного характера. 
Ведь, (как объяснил в свое время Алтер 
Ребе), «небесные воззвания» – будучи 
вызванными одним лишь «пробуждением 
Свыше» – Б-жественной милостью, и от 
самого человека, находящегося в земном 
мире, не исходящими – не способны 
произвести в человеке безвозвратное 
изменение. Разве что человек приложит 
к этому свои собственные усилия. 
«Видение» грядущего Храма, с другой 
стороны, способно привести к тому, 
что человек окончательно «встанет на 
правильный путь», и можно будет уже 
не опасаться, что «возвратится он к 
прежним привычкам», ибо изменение 
к лучшему станет частью его самого, 
подобно врожденным качествам души.

 Таким образом, «видение» 
Третьего Храма в Шабат Хазон  обладает 
совершенно уникальной силой. Несмотря 
на то, что приходит оно Свыше, оно 
способно оказать на человека влияние 
настолько значительное, будто он сам 
целенаправленно работал над собой. А 
потому, когда происходит в нем благодаря 
этому «видению» изменение к лучшему, 
становится оно для человека «чем-то 
совершенно естественным». 

5. Необратимое изменение
 Однако само это утверждение 

кажется противоречивым. Ведь если 
«видение» Храма в Шабат Хазон 
приходит лишь Свыше и никоим 
образом собственные усилия человека 
не отражает, разве может оно настолько 
сильно повлиять на человека, что тот 
полностью изменит свою жизнь и чуть 
ли не «родится заново»? 

 Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, необходимо прежде разобраться 
вот в чем. В притче с отцовским подарком 
особый акцент делается на той детали, 
что отец не готов вручить его сыну, пока 
тот не научится вести себя как положено, 
и это правильное поведение «не станет 
для него естественным», как если бы оно 
было частью его натуры. Почему в случае 
с «третьим костюмом» отец ждет такого 
кардинального изменения в сыне? Ведь 
первые два раза он был готов вручить ему 
свой подарок, вовсе не будучи уверенным 
в том, что тот будет в состоянии его 
сберечь? И уж тем более, если говорить 
о событиях, для описания которых и 
рассказывается эта притча: Всевышнему 
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הוא  השלישי  הבית  של  שיחודו  וכיון   
הבן  הכנת  גם  צריכה  הנצחי,  בקיומו 
באופן  להיות  השלישי  הלבוש  ללבישת 
"פן  חשש  אין  שבה  לדרגה  יגיע  שהוא 

יחזור לסורו".

בית המקדש השלישי 
– כנגד יעקב

השלישי  המקדש  בית  דוקא  מדוע   
קשור לענין של "בניינא דקודשא- בריך-

הוא" ולקיום נצחי?

 ההסבר לכך באופן כללי הוא, ששלושת 
האבות:  שלושת  כנגד  הם  המקדש  בתי 
הבית הראשון הוא כנגד אברהם, בית שני 
כנגד   – שלישי  ובית  יצחק,  כנגד   –
יעקב   . וכיון שמדתו של יעקב היא אמת 
- שמשמעותה היא, שלא ייתכן בה הפסק 
ושינוי 4 , לכן בית המקדש השלישי, שהוא 

כנגד יעקב, קיים בקיום נצחי 5 .

ראשון, שני, שלישי

שלושת  הקבלת  את  יותר  לבאר  כדי   
הקשר  ]ואת  האבות  כנגד  המקדש  בתי 
שבין שני הטעמים לקיום הנצחי של בית 

היתה  ראשונה  דגאולה  ג(,  )פג,  מטות  לקו"ת  ראה    .  
בזכות אברהם וכו'. ומפרש ע"ז ביהל אור לתהלים שם סי"ב 
)ע"פ מרז"ל פסחים פח, א(: בית הראשון כנגד אברהם וכו'. 
צפע"נ  ועוד.  שם  בחיי  כ(.  )כו,  תולדות  מרמב"ן  ולהעיר 

עה"ת ויצא כח, יז.

שהיא  דפרה,  פ"ח  במשנה  המכזבים  נהרות  "היפך    . 4
לקו"ש  וראה  ובכ"מ.  שם.  )לקו"ת  לפעמים"  שנפסקים  מה 

]המתורגם[ ח"ו ע'  9 הערה    בשוה"ג(.

5 .  לקו"ת שם ואילך.

יעקב  כנגד  היותו   – השלישי  המקדש 
והיותו "בניינא דקודשא-בריך- הוא"[:

)דאיקרי  המקדש  בית  של  מהותו   
בתוכם" 7 ,  "ושכנתי   – היא  משכן   ( 
לעולם.  הקדוש-ברוך-הוא  שבין  הקשר 
)הנרמזים  אופנים  שלושה  יש  ובכך 

במספרים – ראשון, שני ושלישי   (:

מצד  הוא  המקדש  בית  שבו  האופן   
הקדוש-ברוך-  מצד  כלומר,  "ראשון", 
מלמעלה  ויורד  "נמשך"  שהוא  כפי  הוא, 
למטה. זהו ענין החסד, מדתו של אברהם, 

המשכה מלמעלה למטה.

מצד  הוא  המקדש  בית  שבו  האופן   
של  באופן  העולם,  מצד  כלומר,  "שני", 
למעלה.  ממטה  והעלאה  הנבראים  זיכוך 
היא  שמדתו  יצחק 9 ,  כנגד  הוא  זה  אופן 

גבורה, העלאה ממטה למעלה 1 .

  .  עירובין בתחלתו.

7 .  תרומה כה, ח.

]ובארוכה    1 ע'  ח"ב  ]המתורגם[  לקו"ש  גם  ראה    .  
– שיחת ש"פ בהו"ב תשל"א[ לענין חודש הראשון השני 
המשכה   – יצי"מ  היא  ניסן  דחודש  שהנקודה  והשלישי, 
מלמעלה; דחודש אייר – ספה"ע, העלאה מלמטה; דחודש 

סיון – מ"ת, חיבור עליונים ותחתונים.

9 .  באוה"ת מטות ריש ע' א'שכח מבואר )וכ"מ בלקו"ת 
כי  היא –  ליצחק  השני'  דגאולה  ג(, שהשייכות  פג,  שם 
יצחק הוא בחי' דין וגאולה השני' לא היתה גאולה שלימה. 
ג,  ב"ב  גם  )וראה  בסופו  נחמו עת"ר  בד"ה  אבל מהמבואר 
משמע  ראשון –  בית  על  שני  בבית  מעלה  שיש  סע"א( 
שהשייכות דבית שני ליצחק היא גם מצד המעלה שבמדת 

הגבורה.

א(  ההמשכה:  קו  על  ההעלאה  בקו  מעלות  ושתי    . 1
להיותו בא מצד התחתון, הוא בפנימיות בו יותר )ראה לקו"ת 
ויקרא ב, סע"ב ואילך(. ב( מכיון ש"למעשה ידיך תכסוף", 
יותר"  פנימיות  "מבחינת  הוא  עי"ז  שנמשך  האור  גם  הרי 
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же было достоверно известно, что «его 
дети» не сумеют сохранить первые два 
Храма, и те будут разрушены?! 9

   Все дело, однако, в том, что 
«третий костюм» принципиальным 
образом отличается от двух предыдущих. 
Сказано в Теѓилим 10: «Если Б-г не 
воздвигнет дома, напрасно трудятся 
строящие его». Толкует слова эти книга 
Зоѓар: «И первый Дом, и второй, были 
творениями рук человека, а потому и не 
вечными. Третий же Дом будет отстроен 
самим Всевышним, а посему, будет он 
строением вечным». Для того чтобы 
заслужить такой «подарок», неизменный 
и вечный по своей сути, от человека 
требуется такая подготовка, которая 
обеспечила бы и его постоянство во 
всем, что связано с жизнью по Торе, и 
чтобы это отразило бы такое серьезное в 
нем изменение, которое не оставило бы 
место опасению, что вернется он когда-
нибудь «на путь прежний». 

6. Три праотца, три храма
 Почему же именно третий Храм 

назван «отстроенным Всевышним», а 
потому и «вечным строением»? Как 
связан со всем этим тот факт, что Храм 
этот третий по счету? 

 Не вдаваясь в подробности, 
ответить на вопрос этот можно так. Три 
Храма соотносятся с тремя праотцами. 
Первый Храм имеет отношение к 
Авраѓаму, второй – к Ицхаку, а третий 

9.  Что не помешало ему дать людям возможность об-
ладать столь ценным даром – храмами Б-га. 

10.  Теѓилим, 127:1.

особым образом связан с Яаковом. 
Отличительным качеством Яакова названа 
«приверженность истине». Истинным 
же можно по-настоящему назвать лишь 
то, что не подвержено изменениям, 
незыблемо, непреходяще. А потому, 
именно третий Храм, отражающий в 
себе особые достоинства Яакова, будет 
существовать бесконечно. 

7. Один плюс два
 Теперь же рассмотрим связь 

между тремя храмами и праотцами на 
более глубоком уровне. [А также то, 
как связаны между собой две причины, 
благодаря которым третий Храм 
будет существовать вечно: то, что он 
соотносится с Яаковом и то, что будет он 
отстроен самим Всевышним.] 

 Храм – Бейт Ѓамикдаш – 
называется также Мишкан, по словам 
Торы «и буду Я пребывать (вешоханти) 
в них». Иными словами, суть его – связь 
Святого, благословенного, с миром. 
Связь эта может быть выражена тремя 
способами, намек на которые содержится 
в самих числительных «первый», 
«второй» и «третий». 

 «Первый» – это Всевышний. 
Таким образом, первый Храм олицетворял               
всеобъемлющее Б-жественное 
присутствие в нем (и в мире в целом), 
то, как первый, т.е. Всевышний, пронес 
свой бесконечный свет через все миры 
и раскрыл его здесь, в мире земном. 
А это соотносится с качеством хесед 
(доброта), проявляющееся как движение 
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מצד  הוא  המקדש  בית  שבו  והאופן   
הענינים  שמשני  כלומר,  "שלישי". 
מציאות  נוצרת  ו"מטה",  "מעלה"  ביחד, 
ביחד.  שניהם  את  הכוללת  "שלישית", 
אופן זה הוא כנגד יעקב, מדת התפארת, 
אל  הקצה  מן  "מבריח   – אמת  מדת 
העליון  הקצה  את  כוללת   – הקצה" 
ביותר עם הקצה התחתון ביותר, ההופכים 

למציאות אחת.

 וזהו ההבדל בין שלושת בתי המקדש:

 בתקופת בית ראשון היו ישראל צריכים 
אשר  "צדיקים"   ,  בבחינת  בעיקר  להיות 
"ממשיכים" אלקות מלמעלה למטה, וכיון 
שהיתה זו המשכה "מלמעלה", לא היתה 
קשורה כל כך אל ה"מטה", ולפיכך ייתכן 

בה הפסק.

הבית  שלאחר  שני,  בית  בתקופת   
הראשון ולאחר התיקון על החורבן   , היו 

)ראה לקו"ת שה"ש כב, ג ואילך(. וראה לקמן הערה   .

דקיימא  בזמן  הי'  הא'  ביהמ"ק  והתחלת  בנין  ולכן    .  
סיהרא באשלמותי', בזמן שלמה )זח"א קנ, א. וראה שמו"ר 

)פט"ו, כו( ובכ"מ(.

  .  ואף שהתיקון לא הי' אז בשלימות, שלא רק שלא 
הי' אז הגילוי כבבית ראשון )ראה יומא כא, ב(, אלא שגם 
ענין הגלות לא נתבטל לגמרי "כי היו מלכי עו"כ מושלים 
וגם ברוחניות לא היתה אז חירות אמיתית שלכן  עליהם", 
הוצרכו אז ל"כמה גזירות וסייגים )בכדי( שלא תהי' יניקת 

החיצונים" )לקו"ת ר"ה נז, ג(, מ"מ, הרי
 )א( בפרטים אלו שנתתקנו בבית שני, מכיון שהיו לאחרי 
מעלה  בהם  יש  המטה,  עבודת  ומצד  כו'  והתיקון  החורבן 
שבהעבודה  המעלה  )וע"ד  ראשון  בבית  שהיו  כמו  לגבי 
ביטול  להיות  ש"א"א  אף  דיחו"ע  העבודה  לגבי  דיחו"ת 
זו דוקא  הישות לגמרי" )קונט' עה"ח פ"ט(, כי ע"י עבודה 
וראה  ובכ"מ((  )קונט' עה"ח שם.  ונה"ב  בירור הגוף  נעשה 

לקו"ש ]המתורגם[ ח"ז ע'     ואילך.
)ראה  יותר  נעלה  אור  נמשך  והסייגים  הגזירות  ע"י  )ב(   

ישראל בדרגת בעלי תשובה   , שמהותה 4  
קשור  לפיכך  המטה.  ועליית  זיכוך  היא 
הבית השני אל העולם 5 . ומשום כך נאמר 
מן  האחרון  הזה  הבית  כבוד  יהיה  "גדול 
הראשון", שהבית השני היה קיים בעולם 

זמן רב יותר    מאשר הבית הראשון 7 .

הוא  שה"עולם"  כיון  זאת,  בכל  אך   
היה  השני  הבית  גם  הרי  ומוגבל   ,  מדוד 

קיים באופן של מדידה והגבלה.

השלישי,  הבית  של  החידוש  וזהו   
ה"מעלה"  התאחדות  היא  שכיון שמהותו 
יתקיים  הוא  לפיכך  ביחד 9 ,  וה"מטה" 

לקו"ת מטות פה, א. המשך תרס"ו ע' פט. ועוד( וראה הערה 
הבאה.

  .  שגם בהם – ב' קצוות אלו: מצד אחד, רוב הבע"ת 
ר"ה  המשך  ראה   – תשו"ע  לבחי'  שהגיעו  אלו  ]מלבד 
אפשי  אי  ולומר  יתירה  שמירה  צריכים  ספט"ז[  תש"ה 
בדוגמת הסייגים שבבית שני; אבל  ד(,  ט,  ואתחנן  )לקו"ת 
ע"י שמירה זו גופא, מתרחקים מן הרע גם מצד חומר הגוף 
שלא  אלו  ממעלת  גדולה  ו"מעלתן  לחטא,  השייך  ונה"ב 

חטאו מעולם" )רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ד(.

בזמן ממשלת  הי'  הב'  ביהמ"ק  והתחלת  בנין  ולכן    . 4
ו, ד. וראה ג"כ ר"ה  וכו' )עזרא  ונתן נפקתא לבנינו  כורש 

ד, א(.

נתבאר   – ספ"ו  ביהב"ח  הל'  מרמב"ם  להעיר    . 5
בארוכה בהתוועדות דשמחת בית השואבה תשכ"ד )לקמן ע' 

71 ואילך. לקו"ש חט"ו ע'  1  ואילך(. ואכ"מ.

דבר  יהי'  "אזי  ע"ד:  ריש  ב,  ויקרא  לקו"ת  ראה    .  
המתקיים .. שע"י בירור נה"ב נמשך .. בחי' כי לא אדם". 
ולכאורה הכוונה שם, שהטעם מה שבחי' אתעדל"ת יש לה 
כלי  נעשה האדם  ]לא רק שע"י העבודה,  יותר, היא  קיום 
להאור, אלא[ גם, מצד מעלת בחי' האור הנמשך על ידה 
)ראה לעיל הערה 1 ( בחי' "לא אדם" שאין שייך בו שינויים 

)ראה תו"א עב, ג. ובכ"מ(.
 ועפ"ז יש לומר, שגם באריכות השנים דבית שני – ב' 

טעמים אלו. ולהעיר מאוה"ת ש"ש ע' א'תקכז.

7 .  חגי ב, ט. ב"ב ג, סע"א ואילך. וראה הערה הבאה.

  .  ראה שעהיוה"א פ"ז )פב, א(.

וכדין"  "כדין  יהי'  הוא שאז  דלעתיד  העילוי  9 .  שהרי 

9
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от «дающего» к «получающему» 11, 
которое отличало первого праотца нашего 
– Авраѓама. 

 «Вторым» или «вторичным» 
можно назвать физический мир. А 
потому, второй Храм был символом 
позитивных изменений, происходивших 
в самом мире. Символом того, как люди 
становились духовно чище и ближе к идее                    
Б-жественности, поднимаясь в духовной 
жизни «снизу вверх». Это движение 
соотносится со вторым из праотцев – 
Ицхаком, отличительной чертой которого 
была гвура 12.

 И, наконец, «третий» – это 
сочетание «первого» и «второго» вместе, 
сложение обеих составляющих в новую, 
единую, сущность. Получается, что 
будущий, третий Храм ознаменует 
собой объединение «небесных высот» 
и земной реальности, Б-жественности и 
мира. Не случайно символом его служит 
Яаков – третий из праотцев – которому 
в иерархии свойств души соответствует 
третье из них –  рахамим (милосердие) 13. 
А еще – качество тиферет («красота») 
и эмет (приверженность истине). 
Истине, одинаковой повсюду. Недаром 
прообразом ее в Торе является т.н. 

11.  На языке хасидизма: «притяжение сверху вниз».
12.  Применимо к данному случаю: «ограниченное, по-

степенное восхождение, связанное с преодолением пре-
пятствий». 

13.  Которое, согласно представлениям хасидизма, ста-
новится результатом взаимодействия обеих черт – без-
граничного добра и строгой оценки. А также соотносится 
с понятием тиферет, «красота», которая создается сочета-
нием различных красок. 

«срединный засов» 14, проходивший «из 
конца в конец» 15. Что в нашем примере 
олицетворяет соединение «самых 
высоких вершин» с «самыми глубокими 
безднами», соединение, превращающее 
их в одну единую суть. 

 Все это объясняет те огромные 
различия, которые существуют между 
тремя храмами, каждый из которых 
служит символом отдельной эпохи в 
истории нашего народа (и мира в целом). 

 В эпоху Первого Храма главная 
духовная задача, которая стояла перед 
еврейским народом, заключалась в том, 
чтобы способствовать привлечению в 
наш мир Б-жественного света, чтобы 
«Небеса» спустились на землю 16, 17. 
Такова миссия цадиким, праведников. 
Вместе с этим, мир, как таковой, по 
сути своей, не менялся. Спустившийся 
с Небес, Б-жественный свет оставался 
«небесным» и не проникал в физическую 
природу мира, не пронизывал собой и 
человеческое общество. А потому, сияние 
его в рамках нашего мира не могло не 
быть временным.

 Построенный по возвращении 
из изгнания, Второй Храм стал началом 

14.  Соединявший балки, из которых были составлены 
стены Мишкана. 

15.  См. Шмот, 26:28.
16.  Поэтому именно в первом Храме находился Ковчег 

Завета и др. священные предметы, а среди людей суще-
ствовало такое явление как «пророчество». 

17.  Не случайно возведение Первого Храма пришлось 
на тот период времени, который считается наивысшим 
расцветом в истории еврейского народа. (На основе 
прим. Ребе).
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לנצח, כי ה"גבול" של העולם עצמו יהיה 
בלי גבול.

איחוד "מעלה" ו"מטה" 
על ידי עצמותו יתברך

מוגבל  שהוא  שה"מטה",  ייתכן  כיצד   
של  גבול"  ה"בלי  עם  יתאחד  ומשתנה, 
בספר  נאמר  כך  על   – ה"מעלה" 
הזוהר  , שהמקדש שלעתיד הוא "בניינא 
ה',  ירושלים  "בונה  דקודשא-בריך-הוא", 

איהו ולא אחרא":

 כאשר ה"המשכה" וההשפעה האלוקית 
של  יותר  הגלויות  הדרגות  מן  נובעת 
ככל  נעלה  גילוי,  לכל  והרי  האלקות, 
שיהיה, יש הגדרה והגבלה, אז ה"מעלה" 

וה"מטה" הם שני ענינים.

– ראה לקו"ת ד"ה ושמתי כדכד. לקו"ש ]המתורגם[ ח"ז 
ע'     ואילך. ועוד.

 וע"פ המבואר בלקו"ש ח"ח ע' 7  )הערה השני' להערה 
שתכלית  אלא  המטה,  זיכוך  הוא  המעלה  ש"עיקר   )4 
השלימות שבזה הוא ש"המטה" יתעלה כ"כ עד שיהי' בו גם 
ענין ה"אור" של העליון"* – יומתק מה שבית שלישי שייך 

לבית שני יותר מלבית ראשון
בבי' סדר המסכתות  פיה"מ להרמב"ם בהקדמתו,  ]ראה   
)מס' מדות( ותוי"ט פתיחה למס' מדות – נעתקו בלקו"ש 
גם  ולהעיר  ע' 19  הערה 5 – בשוה"ג.  ]המתורגם[ ח"ז 
מזה ששניהם )בית שני ובית שלישי( נקראים "בית אחרון" 
)ראה זח"ב קג, א. ועפ"ז יש לתווך פי' הזהר )ח"א כח, א( 
דרשת  עם  השלישי  אביהמ"ק  קאי  האחרון"  הזה  ש"הבית 

רז"ל )ב"ב שם( שקאי אביהמ"ק השני([
עיקר  וזהו  המטה,  העלאה  הוא  ענינו  שני  בית  כי   – 

המעלה שבבית השלישי.
*( וע"ד המבואר בלקו"ש ]המתורגם[ ח"ח ע' 94  הערה 
7 , בענין תלמוד ומעשה, דאך שגם גילוי העצם )שנעשה 
לענין  נוגע  כ"א(  נוסף,  ענין  )לא  הוא  התורה(  לימוד  ע"י 
הוא  המעשה  זה,  בכל   – העצמות  המשכת  ה"דירה", 

העיקר.

 אך כאשר מאיר גילוי עצמותו יתברך 
– "ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו 1 , 
פנימיות ועצמות אין סוף ברוך הוא"    – 
שהיא מושללת מכל התיאורים וההגדרות 
– "שלילת הגבול ושלילת הבלי גבול"   , 
הרי אז הופכים ה"גבול" של ה"מטה" עם 
ה"בלי גבול" של ה"מעלה" לדבר אחד   .

"מראין" – משפיע על 
ה"מטה" באופן נצחי

 זהו ההסבר לכך שה"מחזה" של שבת 
ואחד  אחד  לכל  "מראין  כאשר  חזון, 
האדם  על  משפיע  דלעתיד",  המקדש 
היותה  כדי  עד  הישרה  בדרך  להתנהג 
את  ראה  כאילו  בדיוק  טבע",  "כמו 
ה"מחזה" מצד עצמו, למרות שמראים לו 

את המחזה מלמעלה:

 הנצחיות של המקדש שלעתיד אינה רק 
שבו  העולם  מצד  גם  אלא  המקדש,  מצד 
הוא נמצא. כי מצד גילוי עצמותו יתברך 
הרי "הוי' ימלוך לעולם ועד" 4 , שה"זמן", 

בבנין  השלישי –  ביום  שם:  וברש"י  ב.  ו,  הושע    . 1
בית השלישי.

דשנת  א(.  )ס"ד,  דברים  לקו"ת  מיומים  יחיינו  ד"ה    .  
תרצ"א )בסה"מ קונטרסים ח"א( בסופו. ועוד.

  .  המשך תרס"ו ריש ע' קסח. ובכ"מ.

  .  ראה גם לקו"ש ]המתורגם[ ח"ז ע'    .

4 .  בשלח טו, יח.
ד"ה  יז  פסוק  )שם  פירש"י  לבאר  יש  בפנים  מ"ש  וע"פ   
מקדש(: "ואימתי יבנה בשתי ידים, בזמן שה' ימלוך לעולם 
ועד" – שהשייכות ד"שתי ידים" ל"הוי' ימלוך לעולם ועד" 
היא, כי ענין הבנין בשתי ידים הוא החיבור של בחי' הבל"ג 
ד"שמים" שמצד בחי' "ימין" עם הגבול ד"ארץ" שמצד בחי' 
"שמאל" )ראה לקו"ת נשא כא, ג-ד(, ועיקר חיבור זה יהי' 
"בזמן שהוי' ימלוך לעולם ועד", כאשר גם הגבול דזמן עצמו 

יהי' בבחי' בל"ג כבפנים.
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новой эпохи – эпохи исправления 18, 
покаяния и работы над собой. Не только в 
индивидуальном плане, но и в глобальном. 
Общий духовный уровень евреев того 
времени можно охарактеризовать как 
баалей-тшува, а новую задачу, ставшую 
перед ними, – духовное очищение земного 
мира и его возвышение, приближение 
к Б-жественным идеалам. По этой 
причине, в эпоху Второго Храма во 
взаимодействии Б-жественности и мира 
последний играет центральную роль. И 
как результат, он становится уже лучше 
готов к тому, чтобы сохранить в себе            
Б-жественное присутствие, из-за чего 
Второй Храм простоял в Иерусалиме 
дольше Первого 19. Дольше, но не вечно. 
Ибо и сам мир наш, по природе своей, 
ограничен временными рамками. 

 Третий же Храм ознаменует 
собой начало той эпохи, когда изменению 
подвергнется сама природа мира. Тогда 
объединятся «небесное» и «земное», 
бесконечность проникнет в «природные 
рамки» физического мира, и поэтому 
Храм – место раскрытия Всевышнего в 
мире – будет строением вечным. 

8. Только Он сам
 Но разве это возможно? Разве 

реально, чтобы явления и сути столь 
противоположные – ограниченное-
изменчивое и безграничное-вечное –
превратились в единое целое? Ответ на 
этот вопрос находим мы в книге Зоѓар, 
в ее утверждении, что будущий Храм 

18.  Хоть и неполного. (Из прим. Ребе).
19.  О чем сказано (Хагай, 2:9): «Превзойдет этот послед-

ний Дом своим величием Первый». 

«будет отстроен самим Всевышним»: 
«Так говорит Писание: “Г-сподь строит 
Иерусалим” – именно Он, и никто 
другой». 

 Что здесь имеется в виду? Если 
говорить о «стандартном» воздействии              
Б-жественности на мир, о том, что 
Всевышний раскрывает свой великий 
свет творениям, то надо помнить: любое 
такое «раскрытие» имеет свои рамки и 
ограничено по степени своего влияния. По 
отношению к нему, «небесное» останется 
«небесным», а «земное» – «земным». 
Однако когда решает Всевышний 
сделать явным Свое личное участие в 
судьбе творений 20, когда происходит 
раскрытие самой Сути, Бесконечного 
Б-жественного света – Ацмут Эйн Соф – 
по отношению к которой не применимы 
абсолютно никакие определения и 
конкретные рамки – как «ограниченная», 
так и «безграничная», размываются 
понятия «небесного» и «земного», и те 
превращаются в некую новую единую 
суть. 

9. Принципиально 
новая реальность

 Теперь становится понятным, 
каким образом (скрытое и отдаленное) 
видение Третьего Храма в Шабат Хазон, 
приходящее Свыше, извне, способно 
оказать на человека настолько сильное 
влияние, что следование пути Торы 

20.  Намек на это находим мы в словах Писания (Ѓошеа, 
6:2): «...на третий день поднимет Он нас, и будем мы 
жить пред Ним». «На третий день» – «при строительстве 
Третьего Храма» (Раши). 
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שמהותו היא "שינוי" – הוא עצמו נעשה 
נצחי ובלתי מוגבל 5 .

ה',  אחדות  בענין  הידוע     ]כפי   
אחד,  הוי'  של  האמיתית  שהאחדות 
ובמיוחד כפי שהיא מצד עצמותו יתברך, 
היא כאשר האחדות אינה רק מצד אלקות, 

אלא גם מצד הבריאה עצמה[.

 אלא שבכללות הי' ענין זה גם במקדש שבעוה"ז ואפילו 
במשכן )לקו"ת שם(. וראה גם לקו"ש ח"ז שם בפירוש "כנגד 

היכל וכתליו".

5 .  עט"ר ז, א. ע"ש באריכות.

  .  ראה לקמן ע'     ואילך.

 ולכן, כאשר מראים ליהודי את המקדש 
ה"מטה",  מצד  גם  נצחי  שהוא  שלעתיד, 
גם  השינוי  העדר  היהודי  אצל  "מתלבש" 
מצד האדם, ואף מצד גופו ונפשו הבהמית, 
שגם מצדם נעשית ההליכה בדרך הישרה 
שיחזור  כלל  ייתכן  ולא  טבע,  כמו  אצלו 

לסורו ח"ו.

 )משיחות שמחת בית השואבה תשכ"ד

שבת חזון תש"ל(
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становится для него частью его естества, 
точно так же, будто увидел человек 
будущий Храм собственными глазами. 

 Третий Храм назван «вечным». 
Означает это, однако, не только то, что 
таковым станет он сам, будучи местом 
раскрытия Б-жественности. Это значит 
также, что «вечность» станет категорией, 
определяющей и наш мир (в котором 
Храм будет находиться). Ведь в будущем, 
когда придет Машиах и в нашем мире 
станет явным присутствие самой Сути 
Творца, благословенного, в буквальном 
смысле исполнятся слова Торы 21: «Г-сподь 
будет царствовать во веки веков». Иными 
словами, «время» как одно из измерений, 
в котором существует материальный мир, 
как категория, указывающее на перемены, 
в мире происходящие, выйдет за рамки 
ограниченных параметров и перестанет 
быть антонимом «вечности». 

 [Подобное объяснение дается и 
в связи с темой «единства Всевышнего». 
Можно говорить о том, что «Б-г один», что 
Он единственный, по сути, может быть 

21.  Шмот, 15:18.

назван существующим, рассматривая при 
этом превознесенную над творениями 
Б-жественность. Однако именно тогда, 
когда принимаются во внимание творения, 
идея единства Всевышнего 22 предстает 
перед нашим разумом в своем истинном 
смысле: творения есть не что иное, как 
выражение Б-жественности.] 

 А потому, когда Свыше 
представляют перед человеком видение 
будущего Храма, несущего в себе идею 
вечности и грядущего постоянства 
добра и святости в мире, автоматически 
вызывает оно в нем, в его животной 
душе и физической природе, такое 
сильное изменение к лучшему, что 
следование по пути Торы превращается 
в часть его естества, а возвращение, не 
дай Б-г, к порокам, становится просто 
невозможным. 

(Из бесед в праздник Суккот 5724 (1963) г.и в 
шабат перед 9 Ава 5730 (1970) г.)                                             

22.  В особенности, когда речь идет о наивысшем уров-
не – самой Сути Творца, благословенного.
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לזכות

הרה"ח ר' בן-ציון וזוגתו מרת דבורה לאה

שיחיו ליפסקר

לזכות ילדיהם:
מלכה, רבקה, חיה מושקא, חנה, יעקב, אריה זאב שי'

להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם

מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה

שיחיו וובר

לזכות ילדיהם:
חיה מושקא ובעלה גרשון, ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין

רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי
מנחם מענדל, יחיאל מיכל, אסתר גיטל, חוה הדסה, חנה, ברוך

שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'.
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה

שיחיו נימוי

לזכות ילדיהם:
שטערנא שרה, מנוחה רחל, שמחה קלמן, ביילא ליבא, מנחם מענדל, טויבא

רייזל, ברכה הדסה, שיינא שי'
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.



לזכות

מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי'

ומשפחתם שי'

יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן

ומשפחתם שי'

אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל

ומשפחתם שי'

לאורך ימים ושנים טובות

●

Эта книга вышла в свет
в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!



לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары



לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא אידלה

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא אידלה בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


