
The superiority העילוי The other שאר ʼסעיף א

The special המיוחד Like the 
learning of 

כדרשת And I have 
been

ואהי

The main העיקרי What מאי From minature 
sanctuary  

למקדש מעט

That gives שנותן The gates of 
Tzion

שערי ציון In the lands בארצות

In place of תמורת The dwellings 
of 

משכנות There are ישנו

ʼסעיף ב That are 
distinguished 

המצויינים And an 
example 

ודוגמת

To bring להביא More יותר Second תניין

A proof הʼראי That was 
destroyed

שחרב Argue פליגי

To the different לחילוקי In His world בעולמו Meaning to say היינו

The levels הדרגות Was existent קיים The main עיקר

In the beginning בהתחלת The chambers 
of Hewn Stones 
(where the 
Sanhedrin met)

לשכת הגזית And completion ושלימות

The lesson/
section of 
Talmud

הסוגיא That from there שמשם The description התואר

The resting/
residing of 

השראת Goes forth יוצאת And 
consequently 

ובמילא

With them עמהן Certainly ודאי Behold it is הרי הוא

In the shul of בבי כנישתא Is resting שרויה They gather מתכנסים

Say תימא And now ועכשיו Since כיון

Here and here 
[in both shuls at 
once]

הכא והכא Fixed קבוע Like the 
continuation 

כהמשך

At times זמנין To the people 
of the city 

לאנשי העיר The lesson/
section 

הסוגיא

In the places במקומות And therefore ולכן We learn in the 
place where we 
daven 

הואי גריסנא בבי 
כנישתא

Special מיוחדות Its matter ענינו Addition יתרה

Where היכא And from the 
perspective 

ומצד toward לגבי



Is found נמצא To be 
redeemed

להגאל Shul כנישתא

Very being גופיה That then שאז Is speaking מדובר

As appropriate 
to

בהתאם Like the 
continuation

כהמשך About אודות

And according 
to the quality 

ולפי ערך That will be 
established 

שיקבעו In the manner באופן

Of the differing חילוקי Residing השראת Exalted נעלה

Levels הדרגות Is not אינה That it is 
recognizable

שניכר

Addition יתירה Will be restored תחזור Rests/resides שורה

Shul כנישתא Already כבר And more ויתירה

Preceed קודמים And it will be 
established 

ויקבע That there is שישנו

Touching נוגעים In the future לעתיד לבוא In place of תמורת

And connected ודבוקים The rebuilt הבנויה Will chose יבחור

Separation הפסק Attached חוברה That therefore שלכן

And through 
their means

ובאמצעותם Together יחדיו Say תימא

ʼסעיף ד The places מקומות Is emphasized מודגש

That is rebuilt שבנוי And as is 
hinted to 

וכמרומז That it traveled שנסע

And perfected ומשוכלל And I will bring 
them 

והביאותים Is understood מובן

Will be revealed יגלה And I will 
gladden them 

ושמחתים In connection בנוגע

Will be revealed יתגלה Will be called יקרא There is ישנו

Initially תחילה That this refers שקאי ʼסעיף ג

That it traveled שנסע Attached מחובר Continues נמשכת

It will be 
uprooted

יועתק Is added to ניתוסף In the future עתידין



Where היכא And he will 
build 

ונבנה When they are כשהן

Shul כנישתא That seemingly דלכאורה Redeemed נגאלין

As is 
emphasized 

כמודגש The need הצורך As is explained כמבואר

Dear חביבין To let us know להשמיענו Your captives שבותך

Resides שריא And on the 
other hand 

ולאידך In the moment ברגע

The reasons הטעמים Hints רומז Is found נמצאת

The source מקור Absolute/
definite

בודאי To reside להשרות

Rests שורה That in his 
being 

שבהיותו It comes out נמצא

So to speak כביכול And anticipates ומצפה Begins מתחילה

Fixed הקבוע Shul כנישתא And is made ונעשית

A microcosim מעין In the role as בתור Her revelation התגלותה

Her light אורה The preparation הכנה The strength התוקף

Elevation תל ʼסעיף ה Only רק

Mouth פיות The superiority העילוי In a manner באופן

Sages לʼʼחז That its quality שמעלתו Of the future העתיד

The quality of מעלת From the 
perspective 

מצד In a style בסגנון

Who is worthy הראוי Of the exile הגולה That the return ששיבת

And when it will 
come 

ולכשיגיע Of the residing דהשראת That she is 
found 

שנמצאת

And it makes 
sense 

ומסתבר Entirely כולא That its matter שענינו

If from אי מן One חד It will be 
uprooted 

נעתק

The living חייא And I will dwell ושכנתי That this is 
hinted to 

שמרומז



Her spreading הפצתה Move זזה Like כגון

Your 
wellsprings 

מעינותיך And its the 
opposite 

ואדרבה Certainly ודאי

They  cause פועלים We rise מעלין Like the 
expression

כפתגם

The coming of ביאת The majority רוב We hasten ממהרים

ʼסעיף ז Of the counting מנין And quicken ומזרזים

Is hinted to מרומז He was 
involved 

עסק And cause ופועלים

To acquire לקנות In the 
spreading of 

בהפצת The promise היעוד

And from the 
islands

ומאיי The Judaism היהדות That she will 
spread out 

שתתפשט

The remnants 
of 

נדחי The wellsprings המעיינות In the level of במדרגת

And the 
scattered ones

ונפוצות Outer reaches חוצה Will be fixed יקבעו

Corners כנפות Ends of the 
earth

קצוי תבל Attached to מחובר

With laughter שחוק Where היכא The gathering קיבוץ

Specifically דייקא Like the 
example of 

בדוגמת Itself גופיה

West ימה And they 
complete 

ומשלימים ʼסעיף ו

And east וקדמה Lowest תחתון The mentioned 
above 

הנʼʼל

And north וצפונה The lower 
hemisphere

חצי כדור 
התחתון

And my father 
in law 

וחמי

And south ונגבה The elevation 
of 

העלאת The Rebbe רʼʼאדמו

Directions רוחות Farthest נדחת Was exiled גלתה

Are elevated to מתעלים The future עתידה Will be  
sustained

יתפרנסון

Will be 
established 

נקבעים Will be 
established 

יוקבעו The center המרכז

To connect לקשר As mentioned 
above 

כנʼʼל The conclusion החיתום



In actuality בממש Once again יוסיף

Glory of הדרת Is comprised of כלול

Who are מאן And more ויתירה

And to expand ולהרחיב To the 
combining 

לצירוף

To join להשתתף Refinment בירור

And with his 
money 

ובממונו Branches of קני

Praiseworthy משובח Duration of משך

Dwelling מעון That if refers to שקאי

That it refers שקאי automatically במילא

Establish for us כוננהו Tens עשיריות

And threefold והמשולש To the 
completion 

לגמר

Above the hills מגבעות Duration of משך

And they will 
stream 

ונהרו And 
immediately 

ותיכף

And we will go 
up 

ונעלה ʼסעיף ח

In his paths באורחותיו Is added to ניתוסף

Emphasis הדגשה

Era בתקופה

And with more 
strength

וביתר שאת

Strength עוז

In a manner באופן

From 50 מיובל


