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øáã çúô 
 

 õáå÷ øåàì íéàöåî åððä"úá åðéðéò øàäååêéúø" , úåáåùú èå÷éì
 úåðòîåë"åîãà ÷" øæ÷åöìäì"âáð ä"éæ î"ò úëøòîì " íéîéîúä úåøòä

ðàå"ù "–Èàî ïåàèñéø .õáå÷á åòéôåäù úåøòää ïëåúì éáøä úåñçééúäå. 

àåáî òéôåî õáå÷ä ùàøá ,õáå÷ä úåãñééúä ìò äøé÷ñ åáå ,
÷ñåô éúìá ãåãéòá äååìî àåäùë íéðùä êùîá åúëéøò êøãå åúåçúôúä ,

ë úàî ìòùå ãòö ìë ìò úåëøãäáå"åîãà ÷"åðéøåã àéùð ø. 

íé÷ìç äùìùì ÷ìåçî åîöò õáå÷ä: 

à( ùãå÷ úåçéù øòù:ë úåçéù åáå "åîãà ÷" íéðéðòá ïã íäá ø
 õáå÷á åñôãðù"úä úåøòä 'ðàå"ù."éòãåîì úàæå  , øùà

éù éôë åñôãð úåçéùä"íúòùá ì ,äìá íòô úéãéàá íòô"÷. 

á( ùãå÷ ãé éáúë øòù:éúë éîåìéö " õáå÷ä ïåéìâ ìò éáøä ìù ÷
ðä"ì ,åëî"íéðù ë .éúëì"íéçåðòéô íéååìð ÷ ,)åäæéàáåïîå÷î  , íâ

äøáñä( , úëøòîä éøáç éãé ìò åëøòð åìà íéçðåòéô ìò íäå
ãáìá íúåéøçà. 

â( úåéììë úåðòî øòù : úåðòî]éììë-éèøô[ úëøòîä éøáç åìáé÷ù 
ëì õáå÷ä úà åçìùá"åîãà ÷"ø. 

íäéìòåóñåð : 

ã( íéáúëîå úåàøåä úåðòî øòù :ë úåàøåäå úåðòî"åîãà ÷" ø
ðä õáå÷á äðåùàøì åñôãðù"ì ,îòôìéúë íåìéö éååéì íò íé"÷. 

éòãåîì úàæå ,íúòùá åñôãðù éôë ìëä ïàë åðñôãäù ,éåðéù íåù éìá. 

äéå"òù ø"ë úøåúá ïåéòäå ÷åñéòä é"åîãà ÷"ø , øùà" úéùôð àðà
úéáäé úéáúë" ,å åðéîéá äøäîá øùà äëæðá åúéòøî ïàö ìàâé ïãéã àìâò

ãçé íâ éîùâä úåìâå éðçåøä úåìâî ,åàìôð åðòéîùéååúøåúî ú , äìåàâá
ùîî ãéîå óëéú äîìùäå úéúéîàä. 

 ˙Î¯ÚÓ"�‡Â ÌÈÓÈÓ˙‰ ˙Â¯Ú‰"˘" 

 ה"תשס' ה,ערב חג השבועות

.ד.נ ,ריסטאו�מ
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àåáî......................................................................................................................י 

øòùùãå÷ úåçéù  
ÈÂÂÈˆ‰ „"˙ÎÏ‰Â ÂÈÎ¯„·" 

 כה................................................................א"פ ויחי תשמ" מהתוועדות ש–גליו� קצא 

ÒÁÈ ‰ÂÓ„‡"Ê Ó¯‰Â"Ó ¯Ú˜‡„‡¯‡‰ ÔÈ�Ú· ˙Â‡È˘�‰ 

 לב....................................................א"שקלי� תשמ�פ פקודי" מהתוועדות ש–גליו� רא 

ÒÁÈ ‰ÂÓ„‡"Ê Ó¯‰Â"Ó ¯Ú˜‡„‡¯‡‰ ÔÈ�Ú· ˙Â‡È˘�‰ )·'(  

 לט................................................................א"פ שמיני תשמ" מהתוועדות ש–גליו� רא 

·ÂÈÁ ·¯‰ ˙Â�ÂÊÓ· ˙˘‡ „·Ú‰ 

 מב..........................................................א"פ בחוקותי תשמ" מהתוועדות ש–גליו� ריג 

‰�ÚÓ ‰Ï‡˘Ï ÏÚ ‰¯Ú‰‰ ·˙ÎÓ· ÈÏÏÎ ˙Â„Â‡ ·ˆÓ ÌÏÂÚ‰ 

 נד...........................................................א"פ בהעלות� תשמ" מהתוועדות ש–גליו� רטו 

‚' Â‡ „' ÌÈ¯·„ Ë¯Á˙Ó ÚÌ‰ÈÏ ·˜‰"‰ Ì‡¯·˘ 

 סב.................................................................א"פ בלק תשמ" מהתוועדות ש–גליו� רכ 

‰˜ÚÓ‰ ˙È·„ ˘„˜Ó‰ 

 סט..............................................................א"פ מסעי תשמ" מהתוועדות ש–גליו� רכג 

ÌÚË‰ ÏÎ˘ ‰�˘‰ ˙‡¯˜� ˙�˘ Ï‰˜‰ 

 עב............................................................א"פ ואתחנ� תשמ" מהתוועדות ש–גליו� רכה 

˙ÂˆÓ ÈÂ�ÈÓ ÍÏÓ ÍÏÓÂ ÁÈ˘Ó‰ 

 עה...........................................................ב"פ בראשית תשמ" מהתוועדות ש–גליו� רלד 

˙·È˘È ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÌÂ˜Ó· Ì·¯˘ ÏÏÙ˙Ó 

 עט..............................................................ב"פ ל� ל� תשמ" מהתוועדות ש–גליו� רלא 

˙Î¯· Â�ÈÈÁ‰˘ ‰„ÏÈÏ ‰ÏÈÁ˙Ó˘ Í¯·Ï 

 פט...............................................................ב"פ ויקרא תשמ" מהתוועדות ש–גליו� רנז 

ÔÂÈˆ Ì˘ Ù' Ú¯ÂˆÓ ˘¯ÈÙ·"È 

 צב..............................................................ב"מ תשמ"פ תזו" מהתוועדות ש–גליו� רנט 

ÈÂ‰ Ô„ ˙‡ ÏÎ Ì„‡‰ ÛÎÏ ˙ÂÎÊ 

 צד......................................................ב"חזו� תשמ�פ דברי�" מהתוועדות ש–גליו� ערב 

˙„ÈÏ ÌÚ Ï‡¯˘È ˙‡ÈˆÈ· ÌÈ¯ˆÓ 

 צה....................................................ב"חזו� תשמ�פ דברי�" מהתוועדות ש–גליו� רסה 

¯„Ò‰ "˙È¯Á˘ ˙È·¯Ú ‰Á�ÓÂ ÂÎ'" ‰‚‡·"˜ ÈÒ' „Î 

 צח.................................................................ג"פ ויצא תשמ" מהתוועדות ש–גליו� רפו 

˙ÁÈ˘Ó ÍÏÓ 

 קה..............................................................ג"פ וישלח תשמ" מהתוועדות ש–גליו� רפז 

ÌÈ„Â˜Ú ÌÈ„Â˜� ÌÈ„Â¯·Â – ÔÈ‡ ÌÂÏÁ ÈÏ· ÌÈ¯·„ ÌÈÏË· 

 קה..............................................ג"תשמ) דחנוכה' א(פ וישב " מהתוועדות ש–גליו� רפט 
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ÔÓÊ ˙�È˙� Ì˘ Ï‡¯˘È – ‰ÏÈÏ‰ ‰‰Ê ÂÏÂÎ ÈÏˆ 

 קז.................................................................ג"פ שמיני תשמ" מהתוועדות ש–גליו� שו 

ÌÚË‰ ‰Á˘"˘ ‡¯˜� "˙¯ˆÚ" 

 קח.................................................................ג"פ נשא תשמ" מהתוועדות ש–גליו� שיג 

˙ÂÈÁˆ� ÏÎ ÌÈ�È�Ú‰ ‰¯Â˙·˘ 

 קט.................................................................ג"פ נשא תשמ" מהתוועדות ש–גליו� שיג 

˙‡È˘� ÌÈÙÎ ‰ÏÚÓÏ ÔÓ ˘‡¯‰ 

 קיח.............................................................ג"מ תשמ"פ מטו" מהתוועדות ש–גליו� שכ 

ÔÈ�Ú· ‰ÎÈÏ‰ Ô‚Ï ˙ÂÈÁ 

 קכ..........................................................מ"פ תולדות תשד" מהתוועדות ש–גליו� שלה 

˙‡ ÁÓˆ „Â„ Í„·Ú 

 קכב.............................................................מ"פ וארא תשד" מהתוועדות ש–גליו� שמג 

˘¯Ù"È ÏÎÂ ÌÚ‰ ÌÈ‡Â¯ ˙‡ ˙ÂÏÂ˜‰ 

 קכג........................................................מ"פ משפטי� תשד" מהתוועדות ש–ז גליו� שמ

ÔÂÈˆ ÈÓÏ˘Â¯È‰Ï 

 קכה...................................................................מ" מהתוועדות פורי� תשד–גליו� קנד 

ÌÈ˘ÂÏ˘ ÌÂÈ Ì„Â˜ ‚Á‰ ÌÈ˘¯Â„ È�È�Ú· ‚Á‰ 

 קכו............................................................מ"פ תזריע תשד" מהתוועדות ש–גליו� שנה 

ÔÈ�Ú· ÌÈÎ‡ÏÓ ÌÈ¯ÈÎÓ ˙‡ ÔÓˆÚ 

 קל..............................................................מ"פ אמור תשד"ש מהתוועדות –גליו� שסב 

¯ÂÈ‚ ÔÓÊ· ‰Ê‰ 

 קלא...........................................................מ"פ דברי� תשד" מהתוועדות ש–גליו� שעו 

ÌÂˆÓˆ È�ÙÏ ÌÂˆÓˆ ‡¯‰ÔÂ˘ 

 קלד..............................................................ה"פ תצוה תשמ" מהתוועדות ש–גליו� תד 

˘¯ÈÙ"È ˙˘·Ï‰Â Ì˙Â‡ 

 קלח...........................................................ה"פ כי תשא תשמ" מהתוועדות ש–גליו� תו 

¯Â‡È· ·"‰�ÂÓ˘ ÂÏË� ÏÂÎ˘‡ ÂÎ'" 

 קמא...........................................................ה"פ חוקת תשמ" מהתוועדות ש–גליו� תכב 

¯Ë˘ ‡ˆÈ˘ ÂÈÏÚ ¯ÂÚ¯Ú 

 קמז..........................................................ה"פ פנחס תשמ" מהתוועדות ש–ד �גליו� תכג

˙È�Ú˙ È"Ê ÊÂÓ˙ ‰Á„� 

 קמח.........................................................ה"פ פנחס תשמ" מהתוועדות ש–ד �גליו� תכג

˘¯ÈÙ"È ‡ˆ˙Â ‰�È„ ˙· ‰‡Ï 

 קנ................................................................ו"ערב חנוכה תשמ, פ וישב" ש–גליו� תמד 

˘¯Ù"È Ú‚Â�· ˙„ÈÏÏ Á¯Ê 

 קנב.............................................................ו"שבת חנוכה תשמ, פ מק�" ש–גליו� תמה 

˘¯ÈÙ"È ˙ÂÈÁ )Ú¯ÂˆÓ „È, „(  

 קנד..............................................................................ו"פ מצורע תשמ" ש–גליו� תסג 
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˘¯ÈÙ"È ˙‡Ê· ‡Â·È Ô¯‰‡ Ï‡ ˘„Â˜‰ 

 קנח...............................................................................ו"פ אחרי תשמ" ש–גליו� תסד 

˘¯ÈÙ"È ÈÎ ÈÏ È�· Ï‡¯˘È ÌÈ„·Ú 

 קסא..............................................................ו"פ בהר תשמ" מהתוועדות ש–גליו� תסז 

˙ÂÏ‡˘ ˘¯ÈÙ·"È ˘"Ù ÁÏ˘ Ó˘˙"Â 

 קסו...............................................................ו"פ שלח תשמ" מהתוועדות ש–גליו� תעג 

‰ÏÂ‚‰ Â�È‡ ‡ˆÂÈ ¯ÈÚÓ ËÏ˜ÓÂ ÌÏÂÚÏ 

 קסט........................................................ז"פ חיי שרה תשמ" מהתוועדות ש–גליו� תצג 

 

 קעד.................ח�ז" מ�ריסטאו� תשמ–ש "ואנ' י מקוב� הערות הת"רשימת שיחות בפרש

øòù ùãå÷ ãé éáúë 
 קעט.............................................................בא� סדו� ועמורה נענשו מדי� עיר הנדחת

 קפב...................................................."'שחרית ערבית ומנחה כו: "ד"ק פכ"הסדר באגה

 קפה.............................................................צ"ר הצ"� קיבל סמיכה מאדמו"בא� הרד

 קפו............................................................ג"פ וישלח תשמ"מ להתוועדות ש"הוספת מ

 קפז...............................................................משכות ג� לאחר עשיית�ברכות שכוונת� נ

 קפט..................................................................................פעולת התפילות על הגאולה

 קצא...................................................................................."הערות"ק על שער ה"כתי

 קצב.................................................................למראות הצובאות" ר�דיו"החילוק בי� 

 קצה..............................................................................חטא העגל קוד� נדבת המשכ�

 קצח...............................................................................עיבור השנה בזמ� ביאת משיח

 קצט.........................................................................די אכלו אבהתנא בארעא דמצרי�

 רא....................................................................................מלאכי� מכירי� את עצמ�

 רג.......................................................לקבל ריח הפה של היב�בדי� האומרת איני יכול 

 רז.....................................................................................................תפקיד המערכת

úåéììë úåðòî øåãî.....................................................................................רט 

øòù íéáúëîå úåàøåä úåðòî 
 רכא.................................................................................בי למענכ�' בעני� ויתעבר הוי

 רכב..............................................................................תשובת כלב על טענת המרגלי�

 רכג....................................................................................חגיגת בת מצוההא� לחגוג 

 רכג.......................................................................................זמ� יציאת הנשמה יתירה

 רכד.........................................................................................................דברי� כללי

 רכה........................................ראו בני ישראל את מצרי� כשהשיגו� חוני� על הי�למה י

 רכז.....................................................פרטי� להוסי� בכדי עני� לכפול הכתוב דר� הא�

 רכח................................................................."�א� הוא נמכר בניו מי מכר"ש "אמר ר

 רכח..............................................................................."ל"רז מאמר "–ה "תורת השל

 רכט........................................................................................"וישחט� במדבר"בעני� 
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 רל............................................................ה מקו� המזבח"� בבחירת הקב"וק ברמבדי

 רלא...................................................................................................לא ישא פני�' פי

 רלא...................................................................................................בעני� מה נשתנה

 רלב.......................................................................................אותיות בברכת כהני�' ס

 רלג........................................................................דחנוכה' ובנר ה' ז בנר ג"גאולת אדה

 רלג..............................ורותלמה הקדי� משה הציווי דפסח ומצה לפני הציווי דקידוש בכ

 רלד...................................................................................נתינת טבעת לפני הקידושי�

 רלה.......................................................................................................עני� הנסיונות

 רלו............................................................................בקשר להעבודה דאפרי�' ש� הוי

 רלז.......................................................................................משה הקדי� נשי� לבני�

 רלח........................................................................................................מנהגי חתונה

 רלט....................................................................................................חיצוניות הכתר

 רמ.............................................."המנורה מפורשת צורתה בתורה "� בעני�"דיוק ברמב

 רמא..........................................................................................................ל"בעני� הנ

 רמג..............................................................................................בעני� צורת המנורה

 רמד................................................................................אופ� עשיית ציצית לפי מנהגנו

 רמה....................................................................................בא� מוהל מתעט� בטלית

 רמו.........................................בא� באות נשמות האבות מ� העול� האמת ג� בבר מצוה

 רמו........................................................זמ� אמירת הרני מקבל והדפסת תניא בעיירות

 רמז..................................................................... ביציאת מצרי�–לא יחר� כלב לשונו 

 רמח..............................................................................HASHEM אי� קדושה בתיבת

 רמט.........................................................................................ת של חג השבועות"הר

 רמט..........................................................................בא� מכבדי� פעמיי� בסנדקאות

 רנ........]בישיבת תומכי תמימי� מ�ריסטאו� [פ"כתובות בע' מענה לחגיגת סיו� לימוד מס

 רנ..............................................................................נ עדיי� צריכי� תיקו�"מצוות ב' ז

 רנא................................................בא� נוהגי� שהמנחמי� מבקשי� רחמי� על הנפטר

 רנא...............................:א"תשי, טט שב"שנכנס ליחידות ביו� י' רשימה פרטית מחת� א

 רנג................................................................שנכנס ליחידות' ד מיחידות ע� בחור א"ר

 רנה....................................................................................ובי נזיר'סיבת היות הרוגוצ

 רנו...................................................................א"פ תשי"ל לחה"א שי"צ' ד בקונ"טעוה

 רנז..................................................................כ"בכיית הילד מחמת שיצא מתחת כסה

 רנז.............................................................................................קריאת שיחות במטה

 רנז.....................................................................נ אי� חסרו� ידיעה נחשב לשוגג"אצל ב

 רנח..................................................................................... קבלת עול–הוראה מצבא 

 רנט.........................................................פ סדרי הישיבה"ל ע"די הישיבה צלימוד תלמי

 רנט..................................................כשיבנה בלילה, ק השלישי"התחלת העבודה בביהמ

 רס....................................................................ק שנה"� סדרי� ות"ג, בעני� חלל הימני

 רסא..................................................................................."כהני�"ל יהיו לויי� ל"לע

 רסא.......................................................................ישראל שחטא קבל חלקו מהקליפה
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 רסא...................................................................................מו בשעה אחתיש קונה עול

 רסב.......................................................................................להזכיר ש� הא� בתפלה

 רסב......................................................................................טר�כט גוט וועט זיי� גוט

 רסג...........................................................................� בתוכנית הישיבה"לימוד הרמב

 רסג.................................................................................בראש המכתב" ה"ב"כתיבת 

 רסד.............................................................................................מקו� ואופ� החתונה

 רסד.............................................................הא� נתחסר אור ממשה, ונתת מהוד� עליו

 רסה.....................................................................................................בעני� שידוכי�

 רסו...........................................................................................................ל"בעני� הנ

 רסז.......................................................................................השלמות לספר השליחות

 רסח.............................................................הוצאת ספר תרגו� אנגלי לספר יד החזקה

 רסט...................................................................לי אלו"תמוז וח' ד אמירת תחנו� בג"ע

 רסט..........................................................................................ו באב"ליקוי לבנה בט

 רע.....................................................................................................אות בספר תורה

 רע..............................................על המשכו) ג�( כתוב ומתכווני� כלל שמביאי� התחלת

 רעא................................................................................ד"הצעות שונות במוסדות חב

 רעב.............................................................................................ט"אי� חלו� בלא דב

 רעג..................................................................................כ"חגירת אבנט בכניסה לביה

 רעג.......................................................................................גדולי� מתורת� אומנת�

 רעג......................................................................................ס"תנאי בנתינת ש� ביהכנ

 רעד..............................................................................................."הניגו� הידוע"ד "ע

 רעד................................................................................................ברכה ליו� הולדת

 רעה...........................................................................................�"ברכה לסיו� הרמב

 רעה....................................................................................בעני� נתינת צדקה לרפואה

 רעו.........................................................................................................בעני� רפואה

 רעו............................................................................................................ל"בעני� הנ

 רעו.......................................................................................בנדו� מקוה במאריסטאו�

 רעז...................................................................................................לשלוח לעוד נדב�

 רעז................................................................................................מסחר בחודש אלול

 רעז.................................................................................................התפשטות במסחר

 רעח........................................................................................קופת צדקה בכל מכונית

 רעח......................................................................................................ימי קארטער'ג

 רעח...................................................................................מזוזה במעטפה תו� מעטפה

 רעט..................................................................................................ל ספר"תנאי להו

 רעט.............................................................................נסיעה רק ביפוי כח מלא מהבעל

 רעט.....................................................................טשעיס' מגבית באניתו של מר דוד שי

 רעט..................................................................................................ל ספר"תנאי להו

 רפ....................................................................................והעמידו תלמידי� הרבה' פי

 רפ..............................................................................................................נתינת ש�
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 רפ..........................................................................................................ראיית ניסי�

 רפא.........................................................................................תנאי להתפלל באריכות

 רפא......................................................................................................תורת החשבו�

 רפב............................................................................................ק פרסו� ראשו�"כתי

 רפב........................................................................................ש"יי התקנות על שתיית

 רפד............................................................................................ק פרסו� ראשו�"כתי

 רפד........................................ד בניו דזשערסי" רוב� בקשר למוסדות חב–מענות שונות 

 רצא................................................................................. פרסו� ראשו�–אגרת קודש 

 רצב....................................................................................................שביבי יחידויות

 רצד........................................................................................לימוד במקו� שלבו חפ�

 רצד..............................................................................לעשות ניתוח ביעו� עוד מומחה

 רצה.......................................................................תנאי� להדפסת עיתו� בעניני יהדות

 רצה......................................................בחורי� נשלחו ללמוד תורה ולא לעניני� אחרי�

 רצו.................................................................................. פרסו� ראשו�–אגרות קודש 
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 – בנוגע לשאלותיו בזה. ש"נהניתי להערותיו בלקו

ל "המו' ש והת"רת קובצי הערות אנהרי זוהי מט

'ז וכו"ב ושידונו רבי� עד" לרכז ש� כל כיו– מ"בכ
1

. 

הליקוטי� ' ולעתיד כדאי שישלח הערותיו לא

'והיוצאי� לאור כא� ובמאריסטאו� וכ
2

. 

 

àåáî 
ד "ראשית חידושה של כתיבת והדפסת חידושי תורה והערות בתולדות ימי חב

איגוד תלמידי "י "ח ע�ה" שיצאו לאור בוארשא בשנות תרצ"התמי�"היא בקובצי 
 זאלמאנאוו עורכה הכללי של התמי� ה"שמואל ע' ת ר"וכפי שציי� הרה, "התמימי�

 שעצ� –של קוב� התמי� ' בהמעי� הקדמה שכתב לרגל הדפסת מהדורה שני
 וכפי שכתב –ע "� נ"ר הריי"ק אדמו" בהשראתו והסכמתו של כ' היהופעת התמי�

ל " שהצעת� להו– לועד הנהלת איגוד התמימי� 3ה"כסליו תרצ' באגרת קדשו מה
, ו"א יצ"תו, ת"טח יעזרו לה� תלמידי הישיבות תוב"קוב� התמי� נכונה במאוד 

בזמנו משו� חידוש '  הי–" ח"ת ודא"במשלוח ביאורי� בד' ש שי"ש ואנ"רבני אנ
ד להוצאת כתב עת בצורה תורנית "רב באשר היתה זו פע� ראשונה בתולדות ימי חב
משכילי� ,  בני ישיבה,ח מובהקי�"ספרותית שבו משתתפי� במאמריה� עשרות ת

ידוע ג� . ד ויודעי פרק בדברי ימי החסידי� לתקופותיה�"מיקי� בתורת החבומע
ורק אחרי תיקוניו ואישורו נמסר , הדבר שהרבי השתת� בעריכתו של קוב� התמי�

4לדפוס
 . 

בעיקר כבמה לפרסו� ראשו� של אגרות )ג� ו(שימש קוב� התמי� , ובכל זאת

––––––– 

. גליו� יד,  לוד–ש "ואנ' נדפס בהערות הת, לאופר' מ שי"מ' ח ר"של הרבי להרהה  מענ)1
 .קיד' ב שער האגרות קודש ס"ובהיכל מנח� ח

 .ש דמאריסטאו�" נדפס בגליו� המאה של הערות התמימי� ואנ– של הרבי ה מענ)2

 .קנב' ג ע"ע ח"� נ"ר מוהריי"ק אדמו"ק כ"אג) 3

‰Á‡Ï ‰ÙÒÂ¯  . ואיל�429' א ע"וראה ימי מל� ח. ה זאלמאנאוו"שמואל ע' ח ר"ש� הרהב) 4
ÔÓÊ:ק "ראה מכתב כ,  לאחרונה נדפסו פרטי� רבי� אודות התעסקותו של הרבי בעריכת התמי�

טבת ' ל להתוועדות ה"ישנדפס בקונטרס , ה"מושקא ע' ע לבתו הרבנית חי"� נ"ר מהוריי"אדמו
 .ח"תשנ
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ועיקר התנופה ', שלו� אחי� וכדוו, דברי ימי חסידי�, קודש וכתבי רבותינו נשיאנו
ש והתמימי� התפתחה אחרי "י אנ"של כתיבת והדפסת חידושי תורה והערות ע

ובמיוחד לאחרי , 5ת"והתחיל לתבוע שידפיסו קובצי חדו, שהרבי קיבל את הנשיאות
ל "הו" הקני�"שהתמימי� , ט"בשנת תשי 6שנתק� הסדר של שבעת קני המנורה

 770 –בנגלה וחסידות בישיבה המרכזית , עת לימוד�ת שאמרו או כתבו בש"מהחדו
 .ש"ת מטע� הישיבות וריכוזי אנ"ומאז הופיעו מאות קובצי חדו, ק"ובאה

� בכל "ג� אחרי תקנת הרבי בסדר לימוד הרמב' הוספה מיוחדת בתחו� זה נהי
ובמיוחד , �"הרמב, ת בדברי הנשר הגדול"שאז ביקש שידפיסו קובצי חדו, יו�

וראויי� הדברי� , � שנערכו בכל העול� כולו"אמרו בסיומי הרמב שנ7מהדברי�
 .לקבוע ברכה בפני עצמ�

*    *    * 

י תלמידי "הותחל ע,  שנת השבעי� להולדת הרבי–ב "בחור� שנת תשל
בי� שאר הפעולות ,  בית רבנו שבבל–התמימי� בישיבה המרכזית בבית חיינו 

ש "קות אחרי זמ� הסדרי� בלקוג� סדר לימוד מיוחד של שבעי� ד, המיוחדות
וש� נולד הרעיו� להעלות עלי גיליו� את כל השאלות והדיוני� , השבועיי�

וג� , את הקושיות ופירוקי� למיניה�, שהתפלפלו ביניה� תלמידי התמימי�
�ק"כהתעוררות לעשות �ק "וכ� יצא לאור בערש, של הרבי' מיוחד בשיחותיו הק" 

לאחר כחצי שנה . 8"מימי�הערות הת" הראשו� של ב הגיליו�"אדר תשל' תצוה י' פ
כ עניני� מובחרי� ונדפסו "ב לוקט מתו� ההערות האלה כו"לקראת אלול תשל

ל "וכ� אנו קוראי� בפתח דבר של חוברת הנ. 9"א"ש ח"ואנ' הערות הת"בחוברת 
 –ברוב� (ש והתמימי� "י אנ"נכתבו ע" הערות"כאמור ה: "י הרבי"שהוגה ע

––––––– 

ליקוט שיחות קודש אודות נחיצות ) ה"תשנ, קרית גת(ב "וב� לכבודו של מל� חראה ג� בק) 5
 .ת"הדפסת חדו

 .ראה בפתח דבר לקוב� הראשו� של פלפול התלמידי�) 6

 .ו"תשמ' פרשת פרה ה–פ צו " ולדוגמא ראה שיחת ש)7

א "ש ח"ואנ' את הפתח דבר לחוברת הערות הת' י הרבי כשהגי"ניתוספה ע" ש"ואנ"תיבת ) 8
 .וראה לקמ� בפני�, ב"י אלול תשל"ל לקראת ח"שי

א� לאחר , וג� הפתח דבר ההוא הגיה הרבי', ל חוברת שני"הו, ג"לקראת סיו� שנת תשל) 9
·ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÍÂ�ÈÁ‰ ÈÎ¯„Ó Â�È‡ ÏÏÎ ": פ הוראת הרבי"ע, מכ� שוב לא הדפיסו ליקוטי� כאלה

Â‰Ï"‰ÂÚ ˙Â¯Ú‰ Ï"‰ÂÚÂ Ù"„‰Ó· Ù" ·–Î " ‡"‰Ï ‡Ù˘‡Ï "–‡  ÂÏÈÁ˙‰ ¯·Î˘ ÔÂÈÎ Ï·– ÂÎÈ˘ÓÈ – 
ÎÚÂ ÂÎÈ˘ÓÈ"Ù ]כא� סימ� הרבי למילי� שכתבו במכתב� [ Ô˜˙ÏÔÎÂ˙‰È¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÔÂ�‚Ò‰Â . 
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ואי� זה אלא באופ�  . . ‰Â¯Ú˙:  כ� הוא–ומוב� איפוא שכשמו , )תתלמידי הישיבו
כתלמידי� הלומדי� דברי רב� ומשתדלי� להבי� ולכוו� , מ בתורה"ט ומו"של שקו

 ".'וכו" ל"אולי י", "יש לפרש"בדר� ' לדעתו הק

' פ להגי"מהסיבות שהרבי התחיל עוה'  מוסיפי� שאולי א10פ השמועה"וע
" קאכ� זי�" הוא מצד זה שהתחילו ,ג"חות השבועי בתשלל את הליקוטי שי"ולהו

 .ש מעל דפי ההערות"בהלקו

ולדוגמא , ל של הקובצי�" התייחס הרבי כמה פעמי� להו,באות� שני�
 כתב לה� הרבי שלפני שמדפיסי� ,11ת מאנטריאל"ל הערות בתו"כשהתחילו להו

חד הקובצי� וכ� כשהדפיסו בא. 12כדי למנוע כפילות. י.יבדקו אצל המערכת בנ
 בהמש� ,"אי� אד� אוסר דבר שאינו שלו" בנוגע ל�770ש ד"דהערות התמימי� ואנ

ה "א ע"ח הרא"ג הרה"ובאותו זמ� נכנס הרה, ג"תשא תשל' ק פ"ש של ש"להלקו
ל "ל והרבי נת� לו את הקוב� וא" ושאל בנוגע לעני� הנ,יאללעס ליחידות אצל הרבי

 אי� יכולי� בחורי – בטלו הטענות וכ� במש� הזמ�. 13שהתירו� נמצא בתוכו
ש יצאו זה עתה לאור ואי� עני� " הרי הלקו,וכ�, הישיבה להעיר על דברי הרבי

ויעידו . כ הרבי קיבל עני� זה בתכלית"כי ראו שאעפ, )כמוב�(להתפלפל בה� מיד 
ז ג� השיחות קודש הרבות שבה� מעורר הרבי על החיוב בהשתתפות בכתיבת "ע

מכיוו� שיש כמה : "ק"וזלה, מ הארי� בזה"פ תש"פ ויק"ובשיחת ש. ההערות
וה� , ה� מכא�) נישט או� שבת גערעדט(סטענסיל או באותיות דפוס (ל "קובצי� שיו

 שישלחו את הסברא שיש –ק "ובי� ממדינות אחרות עד מארה, מעיירות הסמוכות
 – א בעני� זה להקובצי� ואחרי שהמערכת תבדוק את זה א� זה מתאי� לדפוס"לכ

כאלה שעד אז לא ' ט לרבי� שעד שאפי"תועלת ושקו' ידפיסו את זה וממילא זה יהי
 וג� אלו ,ט"בהשקו שמעו אודות עני� זה ג� יראו את זה ובמילא ג� ישתתפו

 מיתוס� בזה –ט שקשור ע� אחרי� " ומכיו� שזה שקו–ז מקוד� "שיודעי� ע
יחי� יותר ממה  שאז מצל,"פלפול התלמידי�"ו" דיבוק חברי�"המעלה של 

 16ומאז הווסד מוסד .15שוראה ג� להל� במדור השיחות קוד, 14"שלומדי� ביחיד

––––––– 

 .ה"ח הרב מרדכי מענטליק ע"ג הרה"בש� הרה) 10 

 .ג"תשל'פ בראשית ה"ל לקראת ש"הגליו� הראשו� י) 11

 .צייטלי�' א שי"את ר"הרה,  מאנטריאל–מפי חבר המערכת דהערות התמימי� ) 12

 .תשא' ו הוספות פ"ש חל"וראה לקו, מחברי המערכת דאז, שפירא' נ שי"ת ר"מפי הרה) 13

 .439�440' ב ע"מ ח"שיחות קודש תש) 14

 .שיחה א) 15
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י " יצאו לאור ע,)נכו� לשעת כתיבת שורות אלו(ש ועד היו� "הערות התמימי� ואנ
ועוד היד ,  גליונותשלשת אלפי�ברחבי תבל למעלה מ 17ד"חב) וכוללי(ישיבות 

 .'נטוי

*    *    * 

י תלמידי ישיבת תומכי "ל ע"ש שיו" הערות התמימי� ואנהגליו� הראשו� של
ק "יצא לאור בערש) שהקוב� שלפנינו משחזר את תולדותה (ריסטאו��מ –תמימי� 

 שהתחילו 18וזכו להשלי� את החזקה בהיות� המקו� השלישי, ג"ויחי תשל' פ
'  ויצוי� שהפע� הראשונה שהרבי דיבר אודות א–ש "ל קובצי הערות בלקו"להו

 לשנה 19א"תשמ'פ ויחי ה"בש'  הי,ריסטאו��מיני� שנדפס בגליו� ההערות דמהענ
  .ל את ההערות"השמינית בדיוק מאז הותחל להו

ומתשרי , ל לער� פע� בשלוש שבועות"הגיליו� יו'  הי,ח"עד סו� שנת תשל
כ בחודש חשו� זכו חברי המערכת "ט התחיל לצאת ביתר תכיפות ומיד אח"תשל

 קבלת מענה זה נת� חיזוק ועוז מיוחד ."אשרי חלק�"הרבי לקבל מענה קדשו של 
ה עד היו� מתקיי� והול� ומוס� "וב, להמשי� עבודת� בכוחות עוד יותר גדולי�

כלול ג� , "צ"ר שיעלו מעלה מעלה בתומ"ויה" שאת ברכת הרבי למערכת ,ביתר
ד  זכו ע–וכ� בכמות , מעלה מעלה בהדפסת והפצת ההערות ברוב פאר והדר' עלי

 . גיליונותשמוני�היו� להדפיס שבע מאות ו

 והל� והתרחב לכלול ג� ,מתכונת הגיליו� התחיל רק כהערות בלקוטי שיחות
י תלמידי התמימי� בתקופות " ובפרט בנושאי� הנלמדי� ע,הערות בנגלה וחסידות

�ק"במש� הזמ� נפתח מדור מיוחד לפשוטו של מקרא בהתא� ל. שונות�של " 
ואני לא באתי אלא לפרש  ":י"ד רש"� לימודו הנפלאה עפמ ודר"הרבי בפשש

––––––– 

ש השתת� "ז שכשהוציאו לאור חוברת הראשונה דהערות התמימי� ואנ" עפ–" מוסד") 16
 ".א מוסדות"ע"הרבי כספית בההוצאה מקופת ה

אוש� : ל"ישיבת תות,  קראו� הייטס–) מנח�(ישיבת אהלי תורה : י"  בי� השאר ע)17
, מאנטריאל, לוד, לאנדא�, ד"כפר חב,  דעטראויט,ברינוא, בני ברק, באסטא�, פארקוויי

, סידני, סיאטל, ד"נחלת הר חב,  מעלבויר�, מיאמי,מגדל העמק, מאריסטאו�, מאנטשעסטער
ק "ד בארה"וכ� כוללי חב. תורת אמת. ראשו� לציו�, קרית גת, קסבלנקה, קאראקאס, צפת

 .ובקראו� הייטס

, ת במונטריאל"היא ישיבת תו' והשני, .י.ת המרכזית בנ"ישיבת תו, כאמור, הראשונה) 18
 ).כבפני�(, ג"פ בראשית תשל"ל קובצי הערות בש"שהתחילו להו

 .אות א, ראה לקמ� שער השיחות קודש) 19
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פ ויקהל "חידוש מיוחד התוס� במדור זה אחרי שיחת ש. 20"פשוטו של מקרא
יש להתחיל ע� , כרגיל"י השבועי אמר הרבי "ו שבהתחלת הביאור בפירש"תשמ

י שכבר "נתעכב על פירוש רש, ובהזדמנות זו, י"פסוק בפרשת השבוע ע� פירוש רש
. כדלקמ�, י זה"הקובצי� על כמה עניני� הדורשי� ביאור בפירוש רש'  באהעירו

) או כמה הצעות( שלפני השבת תבוא הצעה –וכדאי ונכו� שינהגו כ� מכא� ולהבא 
, י בפסוק פלוני הדורש ביאור והסבר"מבי� קהל השומעי� להתעכב על פירוש רש

 –דיי� לא דובר אודות� י שע"מכיוו� שיציעו רק פירושי רש) א: וכמה מעלות בדבר
כשתבוא הצעה ) ב. י לא דובר עדיי�"יחסכו ממני את החיפוש על איזה פירוש רש

י שאינ� מובני� " אזי יתעכבו בהתוועדות על פירושי רש–מבי� קהל השומעי� 
ÌÈÚÓÂ˘‰ Ï‰˜Ï ,י שאצל קהל "שה� לולי זאת אינני יכול לדעת אילו פירושי רש

ההצעות לפירוש :  ועיקר–ועוד ) ג. שאלה בדברהשומעי� לא נראית כל קושיא ו
 יוכיחו ויגבירו את ההתעניינות של קהל השומעי� –י מבי� קהל השומעי� "רש

וכא� המקו� "ו "פ שמיני תשמ"ובשיחת ש. 21"לשמיעת ביאור הדברי� כפשוט
ויש , י"לכל אלו שעוררו על עניני� הדורשי� ביאור בפירוש רש" יישר כח"להביע 

אי ימצאו ג� כאלו שיתייגעו וימצאו ביאור והסבר על דיוקי� ושאלות  שבודתוולק
 .22"ל"הנ

 שאז תיק� הרבי סדר ,מ"פ תשד"� מאחש"שוב נפתח מדור חדש מיוחד ברמב
ע ונושאי כליו אחרי שיחות "כ� התרחב הקוב� במדור חדש לשו. �23"לימוד הרמב

ת יוס� ונושאי  על התעוררות מיוחדת להוסי� בלימוד הבי,24ח"הרבי בשנת תשמ
והתעניינות רבה ניכרת ג� . מכיוו� שאז היה שנת החמש מאות להולדתו, כליו

דברי , שבו נתלבנו הרבה פרטי� בנוגע להנהגות רבותינו נשיאנו" שונות"במדור 
 דיוני� במגוו� רחב של – שונות –וכלשונו , וכ� דברי ימי החסידי�, ימי חייה�

  .נושאי�

 הורה )ה"ג תמוז תשמ"לקראת י(ה כאשר "נת תשמדבר נדיר ביותר אירע בש
 בתור ביאור על ,פ משפטי�"הרבי להדפיס מחדש את הליקוט שהדפיסו כבר לש

 – בתור הוספה –וביחד ע� הליקוט הורה הרבי להדפיס , � היומי דאז"שיעור הרמב
 .ש"ואנ' בכל הערות התאודותיו כל הביאורי� שנדפסו 

––––––– 

 . ת"י עה"י וביאורי� לפרש"� בהרחבה בספרי כללי רשוביארו הדברי) 20

 675�678' ב ע"ו ח"ספר התוועדויות תשמ) 21

 815' ש� ע) 22

 .ובהנסמ� ש�,  ואיל�1545' ג ע"מ ח"ראה ספר התוועדויות תשד) 23

 . ועוד357, 219וכ� , 189' א ע"ח ח"ראה ספר השיחות תשמ) 24
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צו� הרבי בר' הי, לכתחילהש, יש לציי�ו
מראי מקומות לספר משנה "ספר העריכת ש

ש "ואנ' י מערכת הערות הת" עתיעשה" תורה
 ביחד ע� מערכת הערות וביאורי� – ריסטאו��דמ

 .ק"  ולפנינו צילו� כתי–דישיבת אהלי תורה 

·‰˙‡Úˆ‰‰Ï Ì‰ ] ירות['ÎÊÓ: פיענוח
)‰ÙÂÒ (Ó„‰ ˙Î¯ÚÓÏ"Ï ]�ÂÚÏ¯¯ ] הדרת מל

˜‰ ˙Î¯ÚÓı·Â‰‡„ "˙ ]לי תורהדאה [

)ÒÈ¯‡Ó ÌÚ Â¯·„˙È˘]Ë[„ÁÈ·Â ÔÂ‡ (Â‰Ï"Ï 
·Â  ]בפני עצמו[ Ù· ı·Â˜"Ú] לאור�להוציא[

 ‰Ó ÏÎ ÂÒ�ÎÂÈÂ‰˘"Ó· ¯·Î Ï"Ó ]יבמרא�

) ÂÎÂ' .–) „È· ¯„Ò‰ ÏÚ Ô·ÂÓÎ] מקומות
˙ÂÓÈÏ˘ÏÂ‚ ÂÙÈÒÂÈ " Î)ÌÓÂ˜Ó· (Ó‰" Ó

·Ó¯‰ È˘¯ÙÓ·˘"ÂÎÂ ÌÈÙÒÂ�‰Â Ê‡Ó Ì ') Â‰Ê
 ÔÓÊÏ ÔÓÊÓ–˜· ÂÎÈ˘ÓÈ ‡ÏÈÓ·Â  Â‰Ê˘ ÌÈˆ·Â

Â˙Ú· ¯·„. 

ק "י מזכירות כ"הוטלה עריכת הספר על חברי הכולל שע, בסופו של דבר[
 ].ר"אדמו

נפתח ג� מדור לעניני גאולה ומשיח אשר ההתעסקות בתורת משיח , כמוב�
י "וגאולה היא הדר� הישרה להביא ביאת משיח והתגלותו של משיח צדקינו תומ

 .25ממש

 לעלות הרבה על שלח� ריסטאו��מש ד"י� ואנה זכה הקוב� הערות התמימ"וב
 . כשהרבי מתר� את השאלות ודיוקי� שהועלו בגיליו�,מלכי�

*    *    * 

, הקוב� דמאריסטאו� זכה לעידוד רב מאת הרבי לאור� כל שלבי התפתחותו
ונפוצו שמועות שאי� , והיה הדבר זמ� מועט אחרי שהקוב� התחיל לצאת לאור

 .ל את גיליו� ההערות"ולכ� הפסיקו להו, של הקובצי�רמה כ מרוצה מה"הרבי כ

––––––– 

 .א"מ תנש"פ תזו"וראה שיחת ש) 25
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ושאל למה ההערות , 26מחברי המזכירות של הרבי'  התקשר א,ואחרי זמ� קצר
אבל עדיי� היה שמ� ,  וכמוב� ששוב התחילו הקובצי� להופיע27הפסיקו לצאת לאור

 לקודש פנימה 28מחברי הנהלת הישיבה' של ספק אצל המתעסקי� בזה וכשנכנס א
וענה לו הרבי . ל"ל מפני השמועות הנ" לרבי את הטע� שהפסיקו להווסיפר

, שאל לו שאלה על אחת השיחות' וא� סיפר שרב א, שלהיפ� הוא מרוצה מההערות
דא : "ובלשו� קדשו, ל וג� תירו�"והרבי שלח לו את ההערות שבו נדפס שאלה הנ

� וכא� יש ל� כא� יש ל� שאלת" [האסטו דיי� ענטפער ד� האסטו דיי� שאלה או�
 שראו את קוב� ההערות , וכ� העידו כמה מאלו שזכו להיכנס ליחידות.]התירו�

באותה תקופה קיבלו חברי הכולל אברכי� . 29'דמאריסטאו� מונח על שולחנו הק
, ל חידושי תורה"שאינ� מומהרבי על " חלק) "כולל מנח�(י מזכירות הרבי "שע

ובכל זאת ,  שה� צעירי� הרבה מה�והביא דוגמא מהערות התמימי� דמאריסטאו�
30ל חידושי תורה"מו

. 

 שהרבי הורה לו לעשות מסגרת של 31מהתמימי�'  כשא,בתקופה מאוחרת יותר
, ל קוב� הערות"ל להו"ובהמש� לזה רצה הנ, 770 –ל "שיעורי תורה בישיבת תות

 .כ קובצי�"וכתב לו הרבי שהרי יש כבר כו

והוא הערות , טאו� לגילוי אור חדשב זכה הקוב� דהערות במאריס"בשנת תשמ
ק על גליו� הקוב� שהכניסה המערכת "וביאורי� שהואיל הרבי לרשו� בעצ� כתי

 וזכו ודש על כמה מהשאלות שהעלו הכותבי� בעיקר בשיחות ק–לקודש פנימה 
 בהערות וביאורי� אלה רואי� עד כמה –כ מענות להעיר וללב� את דברי קדשו "לכו

' וכמענת ק, קדק בכל מילה בי� בתוכנה ובי� בסגנונהטרח והשתדל הרבי לד
שעדיי� אי� לה� מישהו , למערכת הערות דמאנטריאל כשכתבו בראשית הווסד�

 הוא ËÂ˘Ùכיו� שמוכרח הדבר : " א� נכתב וסוגנ� כראוישו�שיגיה את הל
ובי� , ב"וכ� במפתח שערכו המערכת במאריסטאו� לקובצי חור� תשמ, 32"שנמצא

ברכתו של יצחק ליעקב "ו, "ה אצל אברה�"ביקור הקב: "שתי הערכי�הערכי� היו 

––––––– 

 .קליי�' ירחמיאל בנימי� הלוי שיחי' ח ר"הרה) 26

היה הרבי , ק"שהרבה פעמי� כשההערות לא היו מופיעי� בערש' ק שי"כ� סיפר הריב) 27
 .שואל בליל שבת בא� הגיעו ההערות

 .משפיע ראשי בישיבה, צוויבל' אלימל� שי' ח ר"הרה) 28

 .ל"מפי הנ) 29

 .החברי הכולל דאז' בש� א) 30

 .ל"ש ע� ההוראה הנ"שנת� לו הרבי בקבוק יי, קאנעלסקי' ה� שיאבר' ת ר"הרה) 31

 .צייטלי�' א שי"ת רא"מפי הרה) 32
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 שהכניס את הכר� של ההערות יחד 33מחברי המזכירות' העיר הרבי לא, "תחת עשיו
אינה מתאימה " תחת"וכ� המילה  ,אצל"שלא מתאי� לכתוב , ל"ע� מפתח הנ

אור� רוחב את גודל דיוקו של הרבי ב, וכפי שיבחי� המעיי� בספר שלפנינו. 34לכא�
ועל כמה מילי� קצרי� דרוש הסבר ארו� לאנשי� , שאי� א� מילה מיותרת, ועומק

 .35כ מקומות"ועד כמה ששכלנו הדל משיג בזה כבר נכתב בכו, כערכנו

מחברי ' כשא, ל של הקובצי�"ראו את גודל החשיבות של הו, 36וג� לאחרונה
על הקוב� מכיו� שער� את הקוב� שאל את הרבי בא� להפסיק לעבוד  37המערכת

38וענה לו הרבי שימשי�, כ ימשי�"שזה מפריע לו בלימודיו או שאעפ
 . 

. ר נשיא דורנו ג� עודד הרבה את הכותבי� שימשיכו לכתוב בהערות"ק אדמו"כ
עברו בחלוקה הרב , ב"תשנ' ו אדר א"בחלוקת הדולרי� בכ: בהקשר זה מעני� לציי�

. שלמד באותו עת במאריסטאו�', יחימ ש"מ' א בליווי נכדו הת"אברה� העכט שליט
אתה : פנה הרבי לנכד ואמר לו, כשהזכיר הסבא שנכדו לומד בישיבה במאריסטאו�

 !תראה להשתת� בה�, יודע שבמאריסטאו� מוציאי� גליונות של הערות

ר לאבינו " מאריסטאו� לגרו� נח–ש "זכה וזוכה קוב� הערות התמימי� ואנ
ב� זה מהווה שלב חשוב בהפצת המעיינות ובהכנת קו. ה ממשי� בדר� זו"וב, רוענו

 .העול� לקבלת פני משיח צדקנו

*     *     * 

ת " הטוב יזכר מנהל ישיבת תולבראש ובראשונה ע, "מצוה לפרס� עושי מצוה"
שש� ימי� ',  שיחיÔ‡Ò¯Ú‰ ‰˘Ó' ת ר"ח הרה"הרה, ד בניו דזערזי"ומוסדות חב

וג� . שני�הת ההערות במש� כל  הדפסכולל, ולילות למע� הצלחת המוסדות
השתדלנו עד כמה שידינו מגעת ללקט את שמות חברי המערכת דהערות התמימי� 

וזכו להיות , שעסקו בעבודת קודש הזאת ,39במש� השני�,  מאריסטאו�–ש "ואנ

––––––– 

 .גרונר' ל שי"ת רי"הרה) 33

 .ג"ליבעראוו ששמע מהריל' ז שי"ש' ת ר"מפי הרה) 34

וכ� בספר קרנות , �"ס וברמב"ראה לדוגמא את ההקדמות לקובצי חידושי� וביאורי� בש) 35
 .� המל� מדור דר–צדיק 

 .ב"קי� תשנ) 36

 .מחברי המערכת דאז, ליבעראוו' משה יהודה שי' הת) 37

 .מפי בעל המעשה) 38

 .ת"ובהוצאות הבאות נמלא בעזהי, והסליחה ע� אלו ששמ� נשמט מאיתנו) 39
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ת שכר� בהצלחה מופלגה בכל "ישל� השי, מהעושי� והמעשי� במלאכת הקודש
 :ר"עניניה� בגו

‰¯‰"¯ Á 'ÏÓÈÏ‡ ÍÈÁÈ˘' Ï·ÈÂÂˆ –‰·È˘È· ÚÈÙ˘Ó  

‰¯‰"¯ Á ' ÌÂÏ˘ÈÁÈ˘' ¯ËÏ‡Ù˘ –¯ "‰·È˘È· ÁÈ‚˘ÓÂ Ó 

 

Ï˘˙"‚ 
 גלוכאווסקי' משה מאיר שיחי' הת

 סבוי��גר' דוד לייב שיחי' הת

 זענפלד�ר'  שיחיהכה�יהושע ' הת

* 
Ï˘˙"„ 

 העכט' יוס� יהושע שי' הת

* 
Ï˘˙"‰ 

  דערע�'יוס� יצחק הכה� שיחי' הת

 יעקבסאה�' סימו� שיחי' הת

 שוחאט' ילייב שיח' הת

 שפירא' אלי שיחי' הת

 

* 

Ï˘˙"Â 

 אסי' מאיר יצחק שיחי' הת

 יעקבסאה�' סימו� שיחי' הת

* 

Ï˘˙"Ê 

 אסי' מאיר יצחק שיחי' הת

 טענענבוי�' אלטער שיחי' הת

* 

Ï˘˙"Á 

 יורקאוויטש' שמשו� אהר� שיחי' הת

* 

Ï˘˙"Ë 

 אלאשווילי' גבריאל שיחי' הת

 בוקיעט' אלטער פישל שיחי' הת

 גרליק' ק שיחילוי יצח' הת

 דלפי�' חיי� שיחי' הת

* 

˘˙"Ó 

 אלאשווילי' גבריאל שיחי' הת

 ביגו�' אהר� שיחי' הת

 �ידלפ' חיי� שיחי' הת

* 

Ó˘˙"‡ 

 אלאשווילי' גבריאל שיחי' הת

 ביגו�' אהר� שיחי' הת

 יעקבסאה�' ברו� שיחי' הת

* 

Ó˘˙"· 

 ליבעראוו' שניאור זלמ� שיחי' הת

* 

Ó˘˙"‚ 

 ליבעראוו' שניאור זלמ� שיחי' הת

* 

„˘˙"Ó 

 לאזאר'  שיחישלמה דוב פנחס' הת
 ליבעראוו' שניאור זלמ� שיחי' הת

 ליווי ה"ע אליעזר יצחק' הת
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Ó˘˙"‰ 

 לאופער' שמואל שיחי' הת

 ליווי ה"ע אליעזר יצחק' הת

 פרוס' מנח� שיחי' הת

 שטראסבערג' שלו� שיחי' הת

 

* 

Ó˘˙"Â 

 סאסאנקי�' דובער שיחי' הת

 פרידמא�' ב שיחיליי' ארי' הת

 שטראסבערג' שלו� שיחי' הת

* 

Ó˘˙"Ê 

 צירקינד' חיי� נחמ� שיחי' הת

 קיובמא�' אברה� שיחי' הת

* 

Ó˘˙"Á 

 חדקוב' יוס� יצחק שיחי' הת

 צירקינד' חיי� נחמ� שיחי' הת

 קאנטאר' יוס� חיי� שיחי' הת

* 

Ó˘˙"Ë 

 דוני�' מנח� מענדל שיחי' הת

 דוני�' יהודה שיחי' הת

 ליבעראוו' דכי צבי שיחימר' הת

* 

˘˙"� 

  ביגו�' מרדכי זאב שיחי' הת

 ליבעראוו' מרדכי צבי שיחי' הת

 

* 

˙�˘"‡ 

 הולצבערג' יהודה שיחי' הת

 טייטלבוי�' יעקב שיחי' הת

 פרומער' אס� חנו� שיחי' הת

* 

�˘˙"· 

 הולצבערג' יהודה שיחי' הת

 טייטלבוי�' יעקב שיחי' הת

 ליבעראוו'  יהודה שיחימשה' הת

* 

�˘˙"‚ 

 גולדשמיד' שלו� דובער שיחי' הת

 טופול' בועז שיחי' הת

 ליבעראוו' משה יהודה שיחי' הת

 

* 

�˘˙"„ 

 גולדשמיד' שלו� דובער שיחי' הת

 הלפרי�' יעקב שמואל שיחי' הת

 מאצקי�' חיי� ישראל שיחי' הת

 פייפ' ציו� ראוב� שיחי�ב�' הת

* 

�˘˙"‰ 

 גרינבערג' מנח� מענדל שיחי' הת
 ליפסקער' יחייוס� יצחק ש' הת

 שפאלטר' יוס� יצחק שיחי' הת

* 

�˘˙"Â 

 בארנשטיי�' דוד שיחי' הת

 בורסטא�' פסח שיחי' הת

 ליפסקער' שניאור זלמ� שיחי' הת
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�˘˙"Ê 

 אלטיי�' ישראל שיחי' הת

 סלבטיצקי' משה זלמ� שיחי' הת

 עמרמי' שיחי בנימי�' הת

 פישער' משה נת� הלוי שיחי' הת

 

* 

�˘˙"Á 

 ביטו�' בנימי� אפרי� שיחי' הת

 גאלדשטיי�' מנח� מענדל שיחי' הת

 פיינלאנד' לייבל שיחי' הת

* 

�˘˙"Ë 

 גאלדשטיי�' מנח� מענדל שיחי' הת
 הענדל' אברה� הכה� שיחי' הת

 זאקליקאבסקי' דוד העני� שיחי' הת

* 

 

 

˘˙"Ò 

 אזימאוו' חיי� הלל שיחי' הת

 הענדל' שיחיאברה� הכה� ' הת

 זאקליקאבסקי' דוד העני� שיחי' הת

* 

Ò˘˙"‚ 

 אלפראווי�' כתריאל שיחי' הת

 ווילשאנסקי' מאיר שיחי' הת

* 

Ò˘˙"„ 

 וויטקעס' יוס� יצחק שיחי' הת

 לערנער' דוד שיחי' הת

 שטער�' יוס� שיחי' הת

* 

Ò˘˙"‰ 

 בסמא�'  שיחי.נח� מבצלאל מ' הת

 גרינבערג' דובער שיחי' הת

  ערנערל' דוד שיחי' הת

 �פרידמ'  הכה� שיחיוס�עקיבא י' הת

� 

בימי� אלו כשמתבונני� במעמדנו ומצבינו אשר עבר החור� וכלה הקי� ועדיי� 
עד : בוקעת מקירות לבנו הזעקה התחינה והבקשה לאבינו שבשמי�, לא ונשענו

אנא אבינו שבשמי� חוס ורח� . הלא כלו כל הקיצי�! ?עד מתי! ?עד מתי! ?מתי
�� ד'� רבי'ונזכה זעה� זי� מיט", כל ישראל והחש גאולתנו ופדות נפשנועלינו ועל  
  ."וא יגאלנוגו� ולמטה מעשרה טפחי� וה � למטה אי�

 ˙Î¯ÚÓ"�‡Â ÌÈÓÈÓ˙‰ ˙Â¯Ú‰"˘" 
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à. 

„ ÈÂÂÈˆ‰"ÂÈÎ¯„· ˙ÎÏ‰Â" 

ÔÂÈÏ‚ ‡ˆ˜ – ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó ˘"Ù ÈÁÈÂ Ó˘˙"‡  

˘ ˙ÁÈ˘Ó ÚË˜" ÙÈÁÈÂ ,‰'Ó˘˙"‡*. 

˙Ï·È ‰‚ÂÓ 

, געפרעגט אוי� די רייד פו� עשרה בטבתט ה' מסוו צו די שאלות 1בנוגע. ‡
, גערעדטט ה' מסוו� עני� �שאלות אוי� ט ה' אויב מ–פ "איז כמדובר כמ, ל"כנ

  פרעג� די שאלות אי� דילז'מז �ר  נ,מיר � ב עס פרעג�לז'מז � איז ניט די כוונה
 .�רויס  קומע�סוו קובצי� פ�רשידענע

או� עס , אי� דע� קיי� תשובה לרבי�  ניטמיר איז � בפרעגט'בשעת מרו� וו
 פ�ר  דסזיי ה�לט�  ענטפער��קומע� פו� מיר � בשעת זיי בסוו  �זוינע דזיינע�

 .קיינע� ניט דס   ב�ווייז�זי� או�

 ��ט  ה דעמולט– די רשימה פו� די רייד פגעדרוקט זי�ט  האיידער עס[
ל  זווע� עס וועט נתפרס� ווער�ז � בכדי, מיר די שאלות � ברט ויש תועלת פרעג�א

 ניטאיז ד  די רשימה איז שוי�סוו דערוי� � נ בער;שוי� זיי� תשובתה בצדה 
 ].מיר די שאלות � בקיי� תועלת אי� פרעג�

די  ז� איז קרוב לודאי, שאלה �ז�  איינגעפ�ל� אויב עס איז איינע�–ולהעיר 
ט ה' מסווגעהערט ט  הסווצווייט�  �  איינפ�ל�זעלבע שאלה וועט אוי�

 .גערעדט או� ווייס ניט דע� ענטפער

 סווער איז דער ערשטער ז � ,2פלוני' ר" פתח"ד הידוע אי� דע� לשו� פו� "וע[
  קענע�� דערנפותח געווע� את הדר� וצינור איזט  הערז �  בער,געעפענטט ה

 . אוי� דע� כ�פ� זי� אוי��נדערע

––––––– 

 . ואיל�53' ד ע"ש חל"נדפס בלקו*) 

ודות כללות העני�  דובר בהשיחה באריכות א–בתור הקדמה לביאור העניני� שנדו� בהערה ) 1
וראינו לנכו� להעתיקה כא� , וכ� ג� בסיו� השיחה, ל בקובצי�"וההו, דכתיבת ההערות

 .ÂÓ‰"Ï. בשלימותה

 ).רפג' ח ע"מ תרע"סה(ח "ה כי כאשר השמי� החדשי� תרע"סד. 65' ראה דר� חיי� ע) 2
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� 'בשעתז � ,3דערציילט'או� ווי מ, כמה גדולי ישראל � ב איז געווע�סווכידוע 
 זי�ט  ה ביז עררעוועט געהט השאלה או� ער � ר� געוולערנע� איז ביי אי�

 איש שלא בערכו כלל ��ער געזע� ווי ט ה� דערנ . אוי� דע� תירו�געכ�פט
ט דע�  פ�רענטפערני� או� כאפט זי� אוי� די זעלבע שאלה או�לערנט דע� זעלב� ע

�ד�ר�  ערז � מע� אי� מבאר געווע�ט  ה.ער זי� מצטער געווע�ט  ה,זעלב� תירו
מגלה געווע� ט  ה,דער גדול בישראל,  דע� ווי ער� נ וורו�,זי� ניט מצטער זיי�

 קענע� אוי�� דערנ ז� ער אויפגעעפענט דע� צינורט  ה,דע� עני� אי� וועלט
 . זי� אוי� דע��נדערע כ�פ�

ווערט דערציילט איז דע�  דס  איינע� פו� די גדולי ישראל אוי� וועלכ�סוו
 .אי� מבאר געווע� דס ט הל"או� דער אריז, בית יוס�

 � בשעת עס קומט צו ענטפער�ז � ,4ק"וכמוב� אוי� פו� דע� ביאור אי� אגה
מתיבתא דרקיע ( עליוני� � טניט דס קענע�, � אי� תורהדי � נע�'שאלה או� פסק

, איד �  עליוני� קומע� הער� וויד�רפ�  דערפ�ראו�, נשמה בגו� � דוקאר  נ,)'וכו
 נט'פסק, נשמה בגו� � ווי דער איד נשמה כדע� נ בער.למטה ד דע� עני�

  זי� אוי�נדערע �קענע�,  או� מגלה געווע� אי� וועלטנט'פסק'פגע עסט  הבגו�
 ]. אוי� דע�כ�פ�

כ בשעת ער וועט פרעג� זיינע שאלות אי� איינע פו� די קובצי� וועט עס "משא
 אוי�  געכ�פט אוי�ב� הסוו  �זוינעאוי�, וועל� זע� די שאלה �לע –זיי� לרבי� 

איינער או כמה פו� די קוראי הקובצי� ז � או� עס קע� זיי�, דער זעלבער שאלה
 . די שאלה פ�רענטפער� אוי�וועל�

זי� געשטעלט אי� די ט ה'עני� אוי� וועלכע מ �   כא� המקו� צו מבאר זיי�.·
' פו� פר  גשיחה � אוי�, פו� שבוע זה) 5"ש"הערות התמימי� ואנ" ("הערות"

 אוי� מיט די פ�רבונד� דס איז, פ" איז בהשגח ז��ווי יעדערזוי �  בער,תבוא
 אי� דער הערה דערמאנט ער עס סוופ "אע(טיקער שבת כדלקמ� הפטורה פו� היינ

 ):ניט

––––––– 

 .א"סע, וראה מאה שערי� כח. ו"  כתר ש� טוב סרנ)3

 .)ב ואיל�, קמד(ו "  סכ)4

 א" מאריסטאו� גליו� קצ�ל "י ישיבת תות"  שע)5
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מע� זי� געשטעלט אוי� דע� ט  ה)6תבוא' ד פ"ש ח"אי� לקו(אי� דער שיחה 
להדמות בו  ("8"והלכת בדרכיו" דע� ציווי פו�  �ריי� רעכנט�7" דער רמבסוו

 .אי� מני� המצוות) 9"יתעלה כפי היכולת

� גיט "צוויש� די שרשי� וועלכע דער רמב: עפרעגטאוי� דע� גט ה'או� מ
 כל  �רו� נעמטסווציווי  � ,ציווי כולל �ז � ,10 ערגט ז,בנוגע צו מני� המצוות

 ווערט ניט גערעכנט אי� מני� –געוויסע פרט  � ציווי אוי� � ניט, התורה כולה
 .המצוות

 �לע  וורו�,יציווי כלל � "והלכת בדרכיו"אוי� די מצוה �  דולכאורה איז
מגיד  "12פ"עה (11ווי עס שטייט אי� מדרש, ה"של הקב" דרכיו"�  דמצוות זיינע�

 �לע דער אויבערשטער איז מקיי�ז � ,")דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל
 ער איז כוללר  נ,ניט קיי� מצוה פרטית" והלכת בדרכיו"דער ציווי �  דאיז, מצוות

 ?� אי� מני� המצוות" ציילט עס דער רמבסרוו�פ איז –מצוות �לע 

 � ד איז אוי�" והלכת בדרכיו"אי� דע� ציווי ז � ,מבאר געווע�ט ה'או� מ
  דערפ�ראו�,  ציוויי� �נדערעאי�  ניט איזסוו, חידוש מיוחד � ,געוויסער עני�

 ציווי כולל �ז � ,�13"ווי דער כלל אי� רמב(ווערט עס גערעכנט אי� מני� המצוות 
 ;)חידוש מיוחד ווערט גערעכנט אי� מני� המצוות �ט  הסוו

זיי� בדר� ד�ר�  דער אופ� קיו� המצוותז � ,"והלכת "–או� דער חידוש איז 
 .הליכה בלי גבול

אברה� ב� '  שטעלט זי� דער שואל אי� דער הערה או� ברענגט פו� תשובות ר. ‚
" והלכת בדרכיו"די מצוה  ז�  פרעגט ער די זעלבע שאלה�רטד סוו, �14"הרמב

� אי� מני� "או� פונדעסטוועג� ציילט זי דער רמב, ציווי כללי � איז לכאורה
 ,המצוות

––––––– 

 . ואיל�1130'   ע)6

 .ו�ה"א ה"דעות פ' הל. ע ח"צ מ"  סהמ)7

 .ט,   תבוא כח)8

 .ו"דעות ש� ה' ז בהל"ועד. צ ש�"  סהמ)9

 .צ שרש ד"  סהמ)10

 .ט, ל"ר פ"  שמו)11

 .יט,   תהלי� קמז)12

 . צ שרש ד ש�"  ראה סהמ)13

 .ג' � הוצאת שולזינגער כר� ההשלמה סי"הועתק ברמב). ח"ירושלי� תרצ(סג '   סי)14
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והלכת "ז � – )ש"ווי אי� לקו(ט אי� דער תשובה באופ� אחר  פ�רענטפעראו� ער
אוי� מצוות ר  נגייט דס , ניט קיי� ציווי כולל לכל המצוות ט�קעאיז" בדרכיו
 נגערופ�זיי ווער� ז � נגעוויזע�  בפירושב� הל" חזסווי עניני� ד, פרטיות

 .ה"של הקב" דרכיו"

'  אי� ספר המצוות או� אי� הל�רטד � ברענגט"ווי דער רמב(זיינע�  דס סוו[
 סוואו� די עניני� , 16"'חסיד כו' רחו� כו' ה נקרא חנו� כו"מה הקב) "15דעות

 ,"]'ביקר חולי� כו' ערומי� כומלביש  "17שטייע� בפירוש אי� גמרא

, 18"ה מניח תפלי�"הקב"ווי [ דער אויבערשטער טוט סוו  ז�כ� �נדערעכ"משא
או� , ל" זיינע� מרומז אי� דברי חזסוו עניני�  �נדערעאו�, 19"ה מתפלל"הקב"

מגיד דבריו ליעקב חוקיו "מצוות איז  �לע אי�ז � ,ל"פשיטא דברי המדרש הנ
 ווער�  ז�כ�דיז � ל"געפינט ניט בפירוש אי� דברי חז' מסוו, "]ומשפטיו לישראל

 ".והלכת בדרכיו"די מצוה   ניט איז�ה "של הקב" דרכיו "נגערופ�

 שטייע� בפירוש אי� סווה "של הקב" דרכיו" איז דער צד השוה פו� סוואו� 
זיינע� דוקא אי� מדות דס ז � , איז ער מבאר ווייטער אי� דער תשובה�ל "דברי חז
 עניני� פו� דע� אויבערשט�  �נדערע אי� בער,")דברי� התלויי� במדות("שבלב 

 ".והלכת בדרכיו"קיי� מצוה   ניטאיז

  נעמטסוו, איז ניט קיי� ציווי כולל" והלכת בדרכיו"ז � ז"אויס לפ�  דקומט
 .� אי� מני� המצות"דער רמב דס או� דעריבער רעכנט, התורה כולה כל �רו�

 .�"כ דער תוכ� פו� דע� תשובה פו� רבינו אברה� ב� הרמב"ע

' די תשובות ר' איז אישתמיטתי, ר� געוופגעדרוקט   בשעת די שיחה איז.„
 אי� די מראי נגעצייכנט  דסאי�וולט  אויב ניט  וורו�,�"אברה� ב� הרמב

 .ותמקומ

 .ש"זי� גערעדט אי� לקוט  הסוו צו� ביאור נקומע� מע� מוזבער 

 : והביאור בזה

 :קע� מע� לערנע� אוי� צוויי אופני�" והלכת בדרכיו" די מצוה 

––––––– 

 .6' לעיל בהע'   הנס)15

 .כב, ספרי עקב יא)  16

 .א,   סוטה יד)17

 .א,   ברכות ו)18

 .א,   ש� ז)19
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 סוו, מצוה פרטית � איזדס ז � –� לערנט "אברה� ב� הרמב' ווי ר) א
 מני� המצוות אי� דס � רעכנט" דער רמבסרוו�פ  פ�רשט�נדיק דעמולט איז

ציווי כולל איז עס ניט גערעכנט אי� מני�  � איזדס ז �  לערנע�סווובמילא די [
 סוומצוה  � געפינע�ד�ר� 'או� מ, ע"ח מ"פעלט איי� מצוה אי� די רמ, המצוות

 ;]ע"ח מ"משלי� זיי� די רמל ז

 �לע אי�ז � .ה.ד,  כל התורה כולה �רו� נעמטסוו, ציווי כולל � איזדס ז � )ב
ביאור  � ב� ה בערמע�ד�ר�  ז" לפסוו, "והלכת בדרכיו"זיי� ד�ר�  מצוות

 . אי� מני� המצוות דס � רעכנט" דער רמבסרוו�פ

 אי� דע� ציווי סוו  דערפ�ראיזדס ז � ,מע� מבאר געווע�ט  האו� אי� דע�
דער אופ� קיו� ז � ,"והלכת"זיי� ד�ר�  עסז � –חידוש מיוחד  � ד כולל איז אוי�

איז משמע בכמה מדרשי 'סז � וויב�לד –זיי� בדר� הליכה בלי גבול ד�ר�  המצוות
חידוש  � אי� דע� ד איז'ל שזהו במני� המצוות ווייל ס"ל שזהו ציווי כולל צ"חז

 .מיוחד

 :ז פו� די הפטורה דשבת זה" ושייכות לכ. ‰

י� ללכת בדרכיו לשמור אלק' ושמרת את משמרת ה: "20אי� דער הפטורה שטייט
 ".'חוקותיו מצותיו ומשפטיו ועדתיו גו

ללכת בדרכיו לשמור חוקותיו מצותיו ומשפטיו  "גט ז ערסוודערפו� 
ו "וא � מיט" לשמור", "'לשמור חוקותיו גוÂללכת בדרכיו "או� ניט , "ועדתיו

 � איז" קותיו מצותיו ומשפטיו ועדתיולשמור חו"ז �  פ�רשט�נדיק  איז�המוסי� 
 כל  �רו�נעמט" ללכת בדרכיו"ז � .ה. ד�" ללכת בדרכיו"המש� וביאור אוי� 

 ".חוקותיו מצותיו ומשפטיו ועדתיו"שזהו , התורה כולה

". בדרכיוÎÏÏ˙ "' ל הל" צ�  שא� הוא ציווי כללי�שזהו כהסיו� בהתשובה  –
 .צ"דהש� היינו כל התומ" דרכיו"ז מוכח מההפטורה ש"אבל ביחד ע

Â.ס ז יומתק"  ועפ :�21 שרייבט אי� מורה נבוכי�" דער רמבסוו ד

 � בגעבעט�ט  ה משה רבינוסוו אוי� דע� �רטד � שטעלט זי�"דער רמב
ג "זיינע� די י" דרכי�"ז � או� ער איז מבאר, "דיעני את דרכי�הו "22דע� אויבערשט�

 מענטש� � או� די עבודה או� די מעשי� פו�, מדות הרחמי� פו� דע� אויבערשט�

––––––– 

 .ג, א ב"  מ)20

 .ד"א פנ"  ח)21

 .יג,   תשא לג)22
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ג "ווי די יזוי � .ה.ד, או� מעשי� פו� דע� אויבערשט�" דרכי�"ווי די זוי � זיי�ד�ר� 
 �ר אוי��רטד או� ווי ער ברענגט, מדות�מה הוא חנו� א� ) "ל"הנ(דרש  דער מ

 ".'חנו� כו' אתה הי

ל �א' ה' ה", ה"מדותיו של הקבר  נניט ד ג מדות הרחמי� אי�" אי� די יסוו
פוקד עו� ",  איז שיי� צו עונשסוומדה  � אוי�ר  נ,"'רחו� וחנו� אר� אפי� גו

 טמע�ר� ד� ")'רחו� וחנו� גו(" די מדות סווניט  איז מער'ס [23"אבות על בני�� 
כמבואר ש� ,  במיעוט� טמע�ד�ר�  "פוקד עו� אבות על בני�"כ "משא, בריבוי
 ].נ"אי� מו

 .פשוט דס ש איז"פ דע� ביאור אי� לקו" עסוו

Ê. ציווי  � איז" והלכת בדרכיו"ז � )ש"כהביאור בלקו(  דער אופ� פו� לערנע�
פו� המבואר אי� יק  פ�רשט�נדאיז בעיקר –  כל התורה כולה �רו� נעמטסוו

 :�25רטד או� מרומז אוי� אי� זהר, 24וישלח' ביאורי הזהר פ

או� איז , "' ה„¯ÈÎכי ישרי�  "26 שטייטסוואי� זהר שטעלט ער זי� אוי� דע� 
 ז� ,וכמבואר בארוכה אי� ביאורי הזהר, "ה"אורחוי דקוב"כל התורה איז ז � מסביר
,  זיינע� מחבר מעלה ומטהסוולי� דרכי� ושבי, "'ארחות ה"מצוות זיינע� �לע 

 .כמבואר ש� בארוכה

זיי� דער עני� פו� ד�ר�  מצוות �לע אי�ז  פ�רשט�נדיק � דערפו� איזסוו
 ,ציווי כולל � איז" והלכת בדרכיו"ז � .ה.ד, "והלכת בדרכיו"

 אי� דע� סוו  דערפ�ראיז,  עס ווערט גערעכנט אי� מני� המצוותסוו דס או�
אופ� פו� � � זיי� אי�ד�ר�  קיו� המצוותז � –" והלכת"דער עני� פרטי פו� קומט צו 

 .ג"הליכה בל

Á.בער  בפשטות קע� מע� ווי, ד החקירה" מחלק זיי� פו� דע� דר� הלימוד ע 
איז אי� זהר או� אי�  דס ווי, ד הסוד והחסידות"או� ע, איז אי� מורה נבוכי�דס 

 ד עס זיינע�ז �  כידוע–ד ההלכה "איז ע דס ווימיט� דר� הלימוד , ביאורי הזהר
או� אי� יעדער איינער , או� הלכה, דרוש או� סוד, רמז, פשט, כמה דרכי� אי� לימוד

 .אנדער אופ�� � עני� אי� � פו� די דרכי� קע� מע� לערנע�

––––––– 

 .ז,   ש� לד)23

 .איל�ב ו,   יט)24

 .ב, א קעה"  זח)25

 .  הושע בסופו)26
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ז � ד החקירה והסוד והחסידות קומט אויס"פ הלימוד ע"עז � במילא קע� זיי�
ד "פ הלימוד ע"כ ע"משא; אי� מדותר  נניט, עניני� �לע איז אי�" ווהלכת בדרכי"

 .אי� מדותר  נ דסההלכה איז

Ë  .והלכת בדרכיו"דער חילוק פו� דע� פירוש אי� ז � ויש לומר בדר� אפשר "
דער , דרכיו איז ווי דרכיו בההפטורהז � � מיט דע� פירוש"אברה� ב� הרמב' פו� ר

ד ווי דער חילוק צוויש� נגלה או� " איז ע�) ל" על הנמיוסד(ש "פירוש אי� לקו
 :פנימיות התורה

 נגלה דתורה איז. במדידה והגבלהר  נפ נגלה מוכרח" ע�צ איז "קיו� התומ
 איז אוי�  אי� נגלהסוור  נאיז'ס(ג " גו� איז במדוהסוו, גופא דאורייתא� ד

 ).ג"מרומז די עבודה שלמעלה ממדוה

 פנימיות התורה איז  וורו�,ג"פ פנימיות התורה איז למעלה ממדוה"עבודה ע
  .נשמה איז בלתי מוגבל בער� הגו� � סוו, נשמתא דאורייתא

 :דעריבער

נגלה ) א חלק פו�(�  דאיז דס סוו, �"אברה� ב� הרמב' אי� די תשובה פו� ר
 ,"·„¯ÂÈÎ"אוי� דע� ") והלכת בדרכיו"אי� (דער עיקר ההדגשה וחידוש איז , דתורה

 ;נאר אוי� די עניני� מסויימי�(גייט " בדרכיו) והלכת"(ז � ובמילא טייטשט ער

 סוו, " בדרכיוÎÏ‰Â˙"רעדט זי� וועג� ז ד � וויב�לד, נאר אי� דע� גופא
 סוו ,Â„Ó˙דה פו� בעבו דס  איז דערפ�ר,ג"הליכה ווייזט אוי� למעלה ממדוה

 .זיינע� מדות בלתי מוגבל, לגבי מעשה המצוות בפועל ממש

) הלכות( אי� נגלה גופא איז סוו[תשובה ' � שרייבט אי� הל"ד ווי דער רמב"ע
אל תאמר "ז � ,]ג"מ דשאר המצות למעלה ממדוה"עני� בער� המחדו � תשובה

 , מיט דיבורפ�רבונד�י� או� פו� ענינ, "שאי� תשובה אלא מעבירות שיש בה� מעשה
כ� הוא צרי� לחפש ) הקשורי� במעשה(כש� שצרי� אד� לשוב מאלו "ר נ

ואלו העונות קשי� מאות� שיש בה� ' בדיעות דעות שיש לו ולשוב מ� הכעס כו
 ".'מעשה כו

איז די , ג"כ אי� פנימיות התורה שבער� הנגלה היא למעלה ממדוה"משא
או� דער טייטש פו� , ג"זיי� למעלה ממדוהל  זעסז � "ÎÏ‰Â˙"הדגשה אוי� 

 זיי מקיי� זיי� אי�ד�ר� 'מ, מצוות �לע גייט אוי�דס ז � �איז , "בדררכיו) והלכת"(
 .ג לגמרי"הליכה שלמעלה ממדוה � �" והלכת"אופ� פו� � �

È. וו  ויישר כח צו יענע�די  �לע אוי� צוזוי � געשריב� די הערה או�ט  הס
 ; זיינע� מעיר הערותסוו
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 ,שיחה � עני� וועלכע ווערט גערעדט אי�� � שאלה אי� � עפעסט ה'אויב מ
אוי� ניט זיי� קיי� בייש� אוי� צו ד�ר� 'מ, מע� זי� ניט שעמע� פרעג�ד�ר� 

 ").תהצנע לכ"טוט עס מצד 'סייד� מ (מע� ננע� דע�'חתמ

 ווי יענער( פרעג� די שאלות אי� איינע פו� די קובצי� לז'מז � די כוונה איז
מחבירי "דור� דערוי� ווערט דער ז � ובפרט, )ל"עס געטא� אי� די הערה הנט ה

 ".יותר מרבותי

 

�•��

�

á. 

‰ÂÓ„‡ ÒÁÈ"Ó¯‰Â Ê"˙Â‡È˘�‰ ÔÈ�Ú· ¯Ú˜‡„‡¯‡‰ Ó 

ÔÂÈÏ‚ ¯‡ – ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó ˘"Ù È„Â˜Ù-ÌÈÏ˜˘ Ó˘˙"‡  

˘ ˙ÁÈ˘Ó"È„Â˜Ù Ù ,Ù '‰ ÌÈÏ˜˘'Ó˘˙"‡ 
È˙Ï· ‰‚ÂÓ 

זי� געשטעלט מיט ט ה' וועלכ� מ�עני� אוי� � � נ  כא� המקו� לבאר.‡
מענדעלע האראדאקער או� זיי� יחס ' בקשר מיט ר 1"הערות"אי� די ' שאלות וכו

 .'� או� מיט דע� עני� הנשיאות וכו' רבי�לט�מיט� 

 , בנוגע צו� בית יוס�2גערעדטט ה'ד ווי מ" דער ביאור אי� דערוי� איז עסוו
 לשונות ווע� ביי אי� וועט זיי�  פ�רשידענע געפינט מע�3אי� מגיד מישרי�ז �
 ער וועט מחבר זיי� סוו דע� � נוועט זיי� דס צי: ש�אוי� קידוש ה" לאתוקדא"

 עס שטייט סת�דער , ספרי� �לע � נצי,  כמה ספרי�� נצי, איי� ספר זיינע�
 4,)ניט ביחס צו חיבור ספריו(זוי �

––––––– 

 .אות ד) רא(גליו� כו ) מאריסטאו�(ש "הערות התמימי� ואנ)  1

 .ז"פ תצוה ש"בשיחת ש)  2

 .34'  הע176' א ע"חכש "ראה בהנסמ� בלקו)  3

 .ב"אדר תשנ' ראה שיחת ט) 4
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זיי ז � ,י"כולל דע� ב, צדיקי� � בג� זו צו"איז ח'סז � ,מע� מבאר געווע�ט ה
ז �  ז��זיכערע � איז'סר  נ,רט גת עבודת� אוי� איי� בדר געשט�נע�זיינע� כסדר

או� , זיי זיינע� כסדר געווע� שינויי� או� עליות בדרגת עבודת� מדרגא לדרגא �ב
 אויב ניט ווערט די שאלה היתכ�  וורו�, אי� לימוד התורה5"לאפשא לה"אוי� דער 

 ,6"מעלי� בקודש"היפ� דער עני� פו� �  דאיז'סז � –

בי� ז � ,אוי� כולל געווע� דע� עני�ט  השינויי� ועליות בדרגת עבודת�או� די 
, דרגא פו� נפילה וירידה לגבי דער דרגא שלמעלה מזה � שטייט מע� אי�' ועלי' עלי

 .7כמבואר אי� חינו� קט�

ווי ער , י געווע� כסדר שינויי� או� עליות בדרגת עבודתו"דע� ב � בז זיינע�"ועד
רבינו הקדוש  � בד ווי"ע(' לאחרי זה וכודער , � חיבור ספריו קוד געשט�נע�איז

ובהתא� לזה זיינע� , )'משנה שני � � דערנאו�, משנה ראשונה � איז פריער געווע�
 . נ על קידוש הש�" בשורות ווע� ער וועט זוכה זיי� צו מס פ�רשידענעגעווע� די

 :�' רבי�לט�ז איז אוי� בנוגע צו דע� "  ועד.·

 � איז'או� ס, � זיינע� זיכער געווע� שינויי� בדרגת עבודתו' רבי�לט�� בא דע
 אי� דער דרגא צו  געשט�נע�גליי� בתחלת עבודתו איז ער ניטז �  ז��זיכערע

ע מדרגא " מלמטלמר� געווער איז נתעלהר  נ,צוגעקומע�� דערנ וועלכע ער איז
 :'לדרגא וכו

קיי� מלמד  געה�טניט ט  הרבי �לטער רדעז � ג� זקיי� הכרח צו  ניטאיז'ס
 מיט שמו פו� דע� צוז�מע�שטייט בפירוש אי� שיחות זוי �ז � ובפרט, דרדקי
��"מיט אי� געלערנט אלט  הסוומלמד  � ער געהאטט  האו� פריער, מלמד

 ,  משנה או� גמרא�� דערנ או�, חומש – � דערנאו�, בית

  מע� דוקא פו� ב�קומט סמיכהסוו,  סמיכה�ער מקבל געוועט ה� דערנ
מוז עס מקבל זיי� פו� 'מ, קע� מע� ניט געב� קיי� סמיכה�ליי�  זי�  וורו�,�נדערע
 � בז איז אוי� געווע�"ועד( איז סמו� איש מפי איש ביז משה רבינו סוואיינע� 

 ,)ר"ח אדמו"ק מו"כ

 . מדרגא לדרגאר� געוואיז ער נתעלהזוי � או�

––––––– 

 .ד, א מק� לט"תו. ב, א יב"זח)  5

 .נ"וש. א, ברכות כח) 6

 ).א, עו(א "עהיוההקדמה לש)  7
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 ,ז איז אוי� אי� פנימיות התורה"עד, איז געווע� אי� נגלה דתורה דס ד ווי"וע
בנוגע צו זיי� לימוד זוי � איז ניט געווע�'סז � ג� זקיי� טע� צו  ניטאיז' סוורו�

 ער מקבל געווע� פנימיות התורה פו�ט  הזיכערר  נ–פו� פנימיות התורה 
 ,�נדערע

מקבל געווע� פנימיות התורה פו� דע� ט  הרבי �לטער דערז � געפינט'ווי מ
דער (תורה  � ד איז'סז � ביז, 9מיכל זלאטשעווער'  או� פו� ר8ט"איידע� פו� בעש

 רבי �לטער  דערסוותורה  �  איז מיוסד אוי�סוו) 10"יביאו לבוש מלכות"דרוש 
 .11ט"געהערט פו� דע� איידע� פו� בעשט ה

  גייע� זיי–פו� זיי מקבל געווע� תורה ט  הרבי �לטער דערז � וויב�לדאו� 
צווייט� בלויז איי�  � איינער הערט פו�ז �  אפילו וורו�, אי� דע� גדר פו� רבו�ריי�

 או� אי� דע� זיינע�,  רבו בער,"רבו מובהק"ניט , 12נגערופ� רבועני� ווערט יענער 
  .13זיי�ד�ר�   רבוכמה דיני� ווי זיי� יחס מיטד

 –מענדעלע האראדאקער ' � או� ר' רבי�לט�ז איז געווע� בנוגע צו דע� "  ועד.‚
או� , פו� אי� מקבל געווע� תורהט  הרבי �לטער  דערסווזמ�  � איז געווע�'סז �

 .�' רבי�לט�מצד דע� איז ער געווע� בגדר פו� רבו פו� דע� 

 .נשיא �  צו די דרגא פו�ר�וו גערבי נתעלה �לטער איז דער� דערנ

מקבל ט  הרבי �לטער  דערסוו דס קיי� שייכות ניטט  ה דערפ�ראו�
ז צו דע� "ועד, מענדעלע האראדאקער צו דע� עני� פו� די נשיאי�' געווע� פו� ר

או� , ט"דער בעש,  די נשיאי�דער סדר ההשתלשלות פו� ד איז'סז �גט ז'מ סוו
זיינע�  דס ';רבי וכו �לטער  דער–או� ממלא מקומו , גיד דער מ–ממלא מקומו 

 .עניני�ב�זונדערע צוויי 

––––––– 

 .ע ל"ר הזק� ס"ספר התולדות אדמו. ב"א פ"בית רבי ח)  8

 .ע ל ואיל�"ספר התולדות ש� ס). ז ש�' ובהע(בית רבי ש� )  9

 .סתראילת א מג"שבתו)  10

 .ל' ספר התולדות ש� ע). ד ש�' ובהע(בית רבי ש� )  11

 .ג"ו מ"ראה אבות פ)  12

 .ב"ד סרמ"ע יו"טושו. ה"ת פ"ת' � הל"ראה רמב)  13
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התחלת הנשיאות (דע� מגיד מיט ) דער הסתלקות פו�(צוויש� ז � פ"  או� אע.„
ז � ז קומט לכאורה אויס" עפסוו, מש� זמ� � געדויערטט  ה�' רבי�לט�דע� ) פו�

 – 14אקער געווע� נשיאמענדעלע האראד' אי� יענע� זמ� איז ר

ז � )בנוגע צו נשיאי ישראל( בכלל איז דער סדר סוופ "אעז �  ידוע בעראיז
, 16עד שלא כבתה שמשו של זה זרחה שמשו של זה, 15"וזרח השמש ובא השמש"
� גליי� ווע� עס ענדיקט זי� די נייע� נשיא הויבט זי�  � די נשיאות פו�ז � .ה.ד

  –ניו נשיאות פו� דע� נשיא שלפ

או� צוויש� זיי , הפסק זמ� � ד צוויש� זיי איזז � דער סדרל  �מאיז, כ"אעפ
 ).כדלקמ�( עני� ‡�„Ú¯� � ד איז

 בכל  בער;�' רבי�לט�געווע� בנוגע צו דע� מגיד מיט�  דס איזזוי � סוו
מענדעלע ' דער השתלשלות הנשיאי� קיי� שייכות ניט מיט רט  האופ�

 .האראדאקער

 דמענדעלע האראדאקער איז' רז � , די שאלה בער� נס בלייבט ע.‰ �
 ?È˘�17‡ � )אוי�(געווע� 

 :איז בנוגע צו מלכי� דס ד ווי" ע�איז דער ביאור אי� דע� 

עס : צוויי אופני� ד זיינע�) או� מלכי�(אי� מלכות ז � ,�18 איז מבאר"דער רמב
, מלכות נצחית � זיי איז � בסוו, די מלכי יהודה,  די מלכי בית דודזיינע� געווע�

 אוי� געווע� מלכי ישראל פו� שאר  בערכ זיינע�"אעפ; "ה� העומדי� לעול�"
 ג�נצ�די� מל� מיט�  � געה�ט ב� ה אוי� זייסוו, )ניט פו� שבט יהודה(השבטי� 

או� אוי� אוי� , �'טיטול �לע  דימיט" 'משיח ה "נגערופ�ביז זיי ווער� אוי� , תוק�
 �לע די געה�ט ב� האו� זיי, 19"אלקיו' אי� על גביו אלא ה"ז �  מע�גט זזיי

בנוגע צו הקרבת קרבנות (מל�  � מעלות או� דיני� אי� הלכה הקשורי� מיט
 .20 הושע ב� אלה�מל� כשר  � צוויש� זיי איז אוי� געווע�ז � ביז). ב"וכיו

––––––– 

 .ח"ד ורפ"בית רבי ספ)  14

 .ה, קהלת א)  15

 .ב, ראה יומא לח)  16

 .70' ב ובהנסמ� ש� בהע"סי 52' א ע"ראה לקוטי שיחות חכ)  17

 .ז ואיל�"א ה"מלכי� פ' הל)  18

 .ב"ריש ע, יא. א, י. א"רע, הוריות ט)  19

 .ז"ד ה"וראה ירושלמי תענית פ.  יפרק' מלכי� ב)  20
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מלכות בית : סוגי מלכותב�זונדערע  ג�נצ�צוויי אינ דס כ זיינע�"אעפבער 
מלכות  � – דס במילא איז,  איז קיי� לעולמי�סוומלכות נצחית  � דוד איז
 סוופ "אע(וועט נפסק ווער� ) מלכות ישראל(כ שאר המלכיות "משא, אמיתית

 ).מלכות בשלימות  דס �בשעת מעשה איז

Â.ס ד ווי"  ועכיו� שנבנה המקדש  "סוופ "אע: ק"איז בנוגע צו� ביהמ ד
ואי� ש� בית לדורי ' כו' בירושלי� נאסרו כל המקומות כול� לבנות בה� בית לה

 סוו דע� � נאוי�ז � כ געפינט מע�" אעפ– 21"'הדורות אלא בירושלי� בלבד כו
ט  ה ערסוו" בית חוניו" געווע�  אי� ירושלי� איזר� געווק איז נבנה"דער ביהמ

 ).23 אי� דער שיחה פו� היינטיקע ווא�נגעצייכנט ווי (22געבויט אי� אר� מצרי�

 � אי�,  בעראי� חסידות; 24ט" שקוג�נצע � ד  אי� נגלה איז אי� דערוי�סוו
רעדט ער וועג� דע� בפשטות , )25חקת' ת פ"אי� אוה(צ "מאמר נפלא פו� צ

איז געווע� פונקט ווי דס ז � ,"לש� שמי� נתכוו�"ז � 26יט די דעהלו, למעליותא
 דער מקו� –איז ,  איז געווע� אי� דע�סוודער איינציקער חסרו� , ק"דער ביהמ

איז מתאי�  דס  מבאר ווי�רטד או� ער איז. אי� מצרי�, עס געבויטט  הוואו ער
' מזבח לה' ביו� ההוא יהי "– 27הנביא' איז דער קיו� היעוד פו� ישעי דס או� ווי

 מע� ניטט  ה–ניט געשריב�  דס טה' מ בערוויב�לד" [בתו� אר� מצרי�
 ].ת"� אוה'ל דע� בפירוש"ש הנ" אי� דער הערה אי� לקופגעדרוקט

או� דער , פרטי� �לע ק מיט"ביהמ � עס קע� זיי�ז �  דערפו� זעט מע�סוו
או� פונדעסטוועג� ווערט ער , קומוער איז לא במז � ,איינציקער חסרו� איז

 .˜"·Ó‰È נגערופ�

� � ק אי� ירושלי� איז אי�"דער ביהמז  בער פ�רשט�נדיק �לאיד� גיסא איז
אי� ש� בית לדורי הדורות  " וורו�–ק במקו� אחר "ביהמ � אנדער סוג לגמרי ווי

 ).אופ� נצחי� � איז אי� דס ,ל"וכנ" ('אלא בירושלי� בלבד כו

––––––– 

 .ג"א ה"ח פ"ביהב' � הל"  רמב)21

 .מנחות בסופה)  22

 28'  הע263'  עא" לקוטי שיחות חכ–א "תשמ)  23

 .נ"וש. תלמודית בערכו' וראה אנציקלופדי. מנחות ש�)  24

 .תתיב ואיל�' ע)  25

 .מנחות ש�)  26

 .וראה מנחות ש�. יט, יט' ישעי) 27
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Ê.או� שאר (� ' רבי�לט�ז איז אוי� בנוגע צו דע� חילוק צוויש� דע� "  ועד
) או� שאר תלמידי המגיד(מענדעלע האראדאקער ' מיט ר) הנשיאי� בהשתלשלות זו

 דס  בעראיז, נשיא � מענדעלע האראדאקער איז געווע�' אוי� רז � פ"אעז � –
 .'� וכו' רביט��לאנדער סוג נשיאות לגמרי ווי די נשיאות פו� דע� � � פו�

 זי� תלמידיו צוטיילט או� ב� ה הסתלקות המגיד� נז� ,זעט בפועל'או� ווי מ
 כל סוו, "'נהרא נהרא ופשטי",  ערטער פ�רשידענע אי�פ�נ�נדערגעשפרייטזי� 
 ,במקומו' געטא� אי� יפוצו מעינותי� חוצה וכוט  האחד

 ,נשיא במקומו � או� יעדערער פו� זיי איז געווע�

חלאפיע� טא חלאפיע� נא , פא� טא פא� נא ניע מאי" איז –  בערלאיד� גיסא
אנדער סוג � � איז פו�' � וכו' רבי�לט� די נשיאות פו� דע�  וורו�– 28"ניע טוואי

מענדעלע ' כולל אוי� ר, תלמידי המגיד) שאר(נשיאות לגמרי ווי די נשיאות פו� 
 דער – סדר השתלשלות פו� נשיאי� באזונדער� � חלק פו� � איז דס ;האראדאקער

, צ"דער צ, דער מיטעלער רבי, רבי �לטער דער, דער מעזריטשער מגיד, ט"בעש
 .ר"ח אדמו"ק מו"ע או� כ"נ) ב"מוהרש(דער רבי , ש"דער רבי מהר

Á.נד�ר�'  מ  בנוגע צו דע� 29ידוע דער סיפור�  דאיז'ס:  פ�רשטיי� בער�
וכלשו� , איינערר  ננשיא איז �ז � גטגעזט ה'מז � ,צ"� או� דע� צ'מיטעלע� רבי

 עס איזז � ג� ז היינט ווי קע� מע��"  לדור ולא שני דברי� לדור„‡Áדבר  "30הידוע
  !?דור � מער ווי איי� נשיא אי�ד

 " לדור ולא שני דברי� לדורדדבר אח"דער עני� פו� ז � –איז די הסברה בזה 
אי� דער ,  עני�Ú·ÏÚÊ¯ געפינע� זי� אי� דע� סוובנוגע צו צוויי ר  נ מע�גטז

¯Ú·ÏÚÊמיט דער פ�רבונד�,  גזע ¯Ú·ÏÚÊדי ,  תורהÚ·ÏÚÊאו� דע� ,  תפלהÔ·ÏÚÊ 
 ;ל"כנ, צ"ווי לדוגמא דער מיטעלער רבי או� דער צ', אופ� פו� קיו� המצוות וכו

ב�זונדערע  געפינע� זי� אי� סוו וועג� צוויי  בערבשעת עס רעדט זי�
יעדערער ז �  קע� זיי�–' � וכו' רבי�לט�ווי די תלמידי המגיד לגבי דע� , "מקומות"

 ÂÓÂ˜Ó· ולפיÂ�È�Úז' וכו  .נשיא � זיי�ל 

––––––– 

 .א, ד כר� א קמב"לקו)  28

 . ואיל�373' ה ע"ש ח"לקו)  29

 .ז, פ ויל� לא"י עה"פרש. א, סנהדרי� ח)  30



êéúøåúá åðéðéò øàäå õáå÷ 

 

çì 

Ë  . וובנוגע צו דע�מענדעלע ' וועג� ר,  אי� דער הערה�רטד פרעגט' מס
אויב ער איז ' ויש� די נשיאי� וכו ער ווערט ניט גערעכנט צוסרוו�פ, האראדאקער

  –) הלל פאריטשער' ז וועג� ר"ועד(נשיא  � געווע�

קל" � געקענט פרעג�(מע� ט  ה',ר וכוה � �לט�זוכ� צו שפט שטאיז אנ� 
 :31ר"ח אדמו"ק מו"רשימה פו� כ � � סיפור געדרוקט אי�'בפירוש � )פו�" קשיא

י קיבל הרבנות בנו "ותומ. . � "ש דשנת תק"ט נסתלק ביו� חגה"רבינו הבעש"
לתקופת השנה . והיו כל התלמידי� בצוותא חדא, וכה ניהל הרבנות, צבי' הרב ר

 � בצבי היינט איז' וישבו כל התלמידי� אמר הרב ר, ש בעת עריכת השולח�"בחה
די שכינה או� פמליא של מעלה ז � ,גטמיר גיזט  ה או�ט�טעמיר גיווע� דער 

כוונתו אל המגיד (דובר ' ר, ג� צו איי�געטרריבער�זי� ט  הל פעקג�נצ�� 'מיט
אי� ווייס ניט ווי עס הייסט דער [צבי ופשט את בגדו הלב� ' ועמד ר, )ממעזריטש

והרב המגיד ישב על כסא הרבנות מעת , דובער ממעזריטש' ולבשו את הרב ר] בגד
 ".ולא סרב כלל, ההיא

ט או� דע� מגיד "צוויש� דע� בעשז � ר� סיפו'בפירוש � מע�ט  ה דערפו�סוו
איז ער , וכמוב� פו� דער רשימה, צבי' ר, ט"איז געווע� דער נשיא בנו של הבעש

די שכינה או� " געה�טט  האו�, צייטר  יג�נצ� � געווע� דער נשיא בשלימות
: פרעג� ד�נענט  געד�רפט מע� פו� ט  ה–"  פעקלג�נצ�פמליא של מעלה מיט� 

ט ניט גערעכנט אי� דער השתלשלות פו� די נשיאי� " ווערט בנו של הבעשסרוו�פ
 !?)ט מיט� מגיד"צוויש� דער בעש(

חילוק צוויש�  � ד איז'סז � ג� ז קענע�– זוכ� הסברות אוי� דע� סוו די סוו
חילוק צוויש� נשיאות לפי שעה או� נשיאות  �דער , 32"התלבשות"או� " מעבר"

בנו ז � סיפור מפורש �ד�נענט מע� פו� ט  הכ" אעפ בער;ב"ויבאופ� תמידי וכ
 .ט או� דע� מגיד"נשיא צוויש� דע� בעש � ט איז געווע�"של הבעש

 .כ ווערט ער ניט גערעכנט אי� דער השתלשלות פו� די נשיאי�"או� אעפ

È. ד מע�ה�לט  אי� דער השתלשלות פו� די נשיאי� ח "ק מו"כ � באיצטער� 
לי ' יוס� ה"על ש� , או� יוס�, 33י"� ח"ק) אותיות (� שמו איז יצחק סוו, ר"אדמו

 ".ב�" � מאכט ער אוי�" אחר"פו� ז � ,35מפרש דס צ איז"ווי דער צ, 34"ב� אחר

––––––– 

 .ואיל�] ב, עא[מו ' חוברת ב ע" התמי�"וראה ג� .  ואיל�83' ש ע"ש תו"סה)  31

 .27' ז הע"ש דברי� תשל"ראה בהנסמ� בלקו)  32

 .ג"א פ"ח של"ע. וירא' ל פ"ת להאריז"עיי� ל)  33
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 �לטער דער, ד"איז אוי� געווע� די הנהגה פו� דע� ערשט� נשיא חבזוי � סוו
 ;"ב�" � "אחר"פו� מ�כ� , 36תשובה כידועבעלי מ�כ� צו , רבי

די עבודה פו� פ�רברייטערט  כמערנר "ח אדמו"ק מו"כט  ה� דערנאו�
געהייס� מעתיק זיי� או� ט  ה ערסוו דור� דע� –" ב�" � "אחר"פו� מ�כ� 

 .א" לכאונקומע� קענע�ל  זדסז � בכדי, איבערזעצ� חסידות אוי� שבעי� לשו�
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È˙Ï· ‰‚ÂÓ 

ד "איז אוי� ע)  דרגות פ�רשידענע ד זיינע� ז��ז אי� יעדער�(ל " הנעני�. . . . א

 2געפרעגטט  ה איינערסוושאלה  � 1ז"מבאר געווע� כמה שבועות לפנט ה'ווי מ

 �ררבי איז �לטער דערז � � ד מע�גט זזוי�ז � –�י אלול "געקומע� למטה בח

 דערז �  מע�גטז� דערנ או�, 4"מאור הגדול" � �לס  או�3נשמה חדשה � מיט

 איז ווי שטימע� די –מענדעלע האראדאקער ' מקבל געווע� פו� רט  הרבי�לטער 

 ? ז�כ�ביידע

––––––– 

 .כד, ויצא ל)  34

 .שפה' ויחי ע.  א, פ רכ"ת ויצא עה"באוה)  35

 .ב, ש כר� ד תשנה"לקו. 86' ש ע"ש תו"ראה סה)  36

• 

 ).דלעיל(שקלי� ' פ, פ פקודי"בשיחת ש)  1

 .אות ד) רא( גליו� כו �ש מאריסטאו� "בהערות התמימי� ואנ)  2

 . ואיל�127' ה ע"ש תש"סה)  3

 . ואיל�141' ג ע"ש תש"סה)  4
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רבי  �לטער דערז � ג� זקיי� הכרח צו  ניטאיז'סז � ,מע� מבאר געווע�ט ה

ד  צו קיי� מלמנקומע�געד�רפט ניט ט  הערז � אופ�� �  אי�ר� געוואיז געבאר�

זוי �ז � ובפרט, מלמד דרדקי � געה�טער בתחילת חינוכו ט  הזיכערר  נ,דרדקי

דערנ או�, ]צ"ז אוי� בנוגע צו� צ"ועד[ווערט דערציילט בפירוש אי� די שיחות  �

 ';העכערע דרגא בידיעתו בעבודתו וכו �  צור� געוואיז ער נתעלה

 ער איז כסדר נתעלה, יתיתעבודה בדר� הליכה אמ� �  געווע� ט�קעביי אי� איז

' עלי�  דס � איז בער ביחד ע� זה–צדיקי�  �לע איז ביי דס וויזוי � ,ר�געוו

 ,מדרגא לדרגא

ז איז ער אוי� "עד,  מדרגא לדרגא בעבודתור� געווד ווי ער איז נתעלה"או� ע

 .' וכואי� עניני� פו� מבטל זיי� גזירות,  אי� עניני� פו� הבנה בתורהר� געוונתעלה

זיי ווער� , 5"ילכו מחיל אל חיל"דער עני� פו�  ד צדיקי� איז �בז �   וכידוע.·

 איז העכער�  או� די דרגא צו וועלכע זיי קומע�, שטענדיק נתעלה מדרגא לדרגא

 .ז" לפנ געשט�נע�דער דרגא אי� וועלכע זיי זיינע�פ�ר 

 :ע"נשמות מ� ג � בגעפינט מע� אוי�זוי �ז � ביז

 או� זיי לערנע�ר� יע שוי� טויזענטער " זיינע� אי� גסוונשמות  ד יינע�עס ז

 , כסדר תורה�רטד

 ד זיי איז �בז � ,זיי ווער� נתעלה מדרגא לדרגא אי� תורהז �  ז��זיכערע � איז

ז ניט " זיינע� לפנסוומיו� ליו� זיינע� זיי מחדש חידושי� , 6"לאפשא לה"דער 

 ! תורה טויזענטער יאר��רטד זיי לערנע� שוי�טש  כ,געווע� בידיעת� בתורה

 ער איז זיכער נתעלהז � ,�' רבי�לט�בנוגע צו�  פ�רשט�נדיק ז איז אוי�"ועד

איז אינה דומה דרגתו בתחילת עבודתו צו דרגתו 'או� ס,  מדרגא לדרגאר�געוו

 .כ"אח

––––––– 

 .ח,  תהלי� פד�הכתוב ' ל)  5

 .ד, א מק� לט"תו. ב, ב יב"זח) 6

 252' עב "ז ח"התוועדיות תשמ(ז "פ ויחי תשמ"כ שיחת ש" ראה ג–בעני� הנסיונות *) 6
 .ג"ה באתי לגני תשכ"וראה ד, )ואיל�
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 אי� אוי� אי� – דרגות  פ�רשידענע ד זיינע� ז��אי� יעדערז � ,ל"  עני� הנ.‚

 בימי� פגעדרוקט זי�ט  הווי עס, 7מבאר געווע�ט ה'ווי מ, *6דע� עני� הנסיונות

 .8האחרוני�

יעדער נסיו� איז ז � ג� זאיז ניט מוכרח צו'סז  פ�רשט�נדיק �ז איז" עדסוו

מוחי� שלו או� די מדות שלו או� ' נעמט צו פו� דע� אד� כל בחי'מז � ,דער טייטש

 –) 9פגעדרוקט ווי(' ות שלו וכוכל המדריג

 � שטעלט אי� צו'מז � ,� אופ�'פשוט � סוג פו� נסיונות אי� � ד נאר עס איז

 : זיי� מציאות או� מעלהנרירנדיקניט , נסיו� מבחו� ממנו

' נעמט פו� אי� צו כל בחי'מז � ,אנדער סוג נסיו�� � ד  ט�קעאיז� דערנ

 ',מיט קבלת עול וכור  נ או� ער בלייבט',מוחי� שלו או� די מדות שלו וכו

ניט געהערט פו� דס  הב אי�[ט "שבחי הבעש' ווי עס ווערט דערציילט אי� ס

מע� ל  ז–וויל מדייק זיי� אי� דע� 'במילא איז אויב מ, ר"ח אדמו"ק מו"כ

 � איז געווע�, רענדיק אי� וועגט פ"דער בעש �בל  �מז� ,]אריינקוק� אינעווייניק

  ערסוופ�רגעס� �ל� ט  הערז � ,אי� דע�ב�שט�נע� ט  ה דער נסיו�סווו� נסי

 געדענקטט  הער, מוחי� שלו' פו� אי� צוגענומע� כל בחיט ה'מ; געוואוסטט ה

 ".בית��"אל"ר נ

קומע� ל  זערז � ,10ט"דער מכתב פו� דע� מגיד צו� בעש ד ז איז" ועד

פו� ט ה'מז � ,נסיו� � געה�טט  הסווק נסתר צדי � ד איז' ס וורו�,ר�צופ

או� ער איז געבליב� ,  �ל� פ�רגעסע�ט הער, מוחי� שלו' אי� צוגענומע� כל בחי

 .קט� שבקטני� � במוחי� מערניט ווי

 ניטז � ,יוס� � בגעפינט'ווי מ, נידעריקערער סוג נסיו� � � נ דאיז� דערנ

אי� צוגענומע� מאביו וביתו או� ט ה' מסוו� דע� נסיו געה�טט  ה ערסוור נ

נשני אלקי� את כל "איז אוי� געווע� דער עני� פו� 'סר  נ,אי� מצרי�געבר�כט 

, 12 נסיונות�געה�ט נער ט  האי� מצרי� גופאז � ביז, 11"עמלי ואת כל בית אבי

––––––– 

 ).ל"פ(בקשר ע� המבואר בתניא )  7

 .בתחלתו) רה( גליו� ג �ש מאריסטאו� "ות התמימי� ואנבהער)  8

 ).תקפ' ע(לתניא ש� '  הועתק בליקוט פירושי� וכו�י "מביאור תניא כת)  9

 ).ב, רפ(כו ' ע' חוברת ו" התמי�"מ, הוספות אות קלו) ת"הוצאת קה(ת "אוה)  10

 .מא, מק� מא)  11
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 אויב ניט ו� וור,"נראית לו דמות דיוקנו של אביו"זיי�  געד�רפט ט  העסז � ביז

 .13געווע� באופ� מבהילוולט 

 

�•��

 

ã. 

„·Ú‰ ˙˘‡ ˙Â�ÂÊÓ· ·¯‰ ·ÂÈÁ 

 ‚È¯ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "Ó˘˙ È˙Â˜ÂÁ· Ù"‡ 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"‰ È˙Â˜ÂÁ· Ù'˘˙Ó"‡ 
È˙Ï· ‰‚ÂÓ 

 עס סווגעפרעגט אוי� דע� ט ה' מסוו דס  פ�רענטפער�כא� המקו� צו.  ‡
 ).*שנה זו(בהר ' רעדט זי� אי� דע� לקוטי שיחות פו� פ

דס ז � ,ג� ז2 מפרשי�סוומע� זי� געשטעלט אוי� דע� ט  ה1אי� דער שיחה
� � � פסוק בנוגע צו שטייט איסוואוי� דע�  (3משפטי�'  אי� פגט זי" רשסוו

מגיד הכתוב שהקונה עבד עברי חייב ") "א� בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו", עבד
א� בעל אשה הוא ויצאה "אי� פסוק שטייט בלויז ז �טש  כ,"ÂÈ�·Âבמזונות אשתו 

Â˙˘‡ז מיינט ער ניט צו–ווער� ניט דערמאנט " בניו"או� "  עמו  לערנט עס'מז � ג�
 � דע� די� פו� מזונות גט זערוויב�לד ר  נ,"יצאה אשתו עמוו"פו� דע� פסוק 

 זי� זנדיק פ�רל, ברענגט ער שוי� דר� אגב אוי� דע� די� פו� מזונות בניו–אשתו 

––––––– 

 .ז ואיל�, וישב לט)  12

 .יא, פ וישב ש�"י עה"פרש)  13

•�

 . ואיל�150' ב ע"ש חכ" נדפס בלקו–א "תשמ*)  

 .'סעי� ג)  1

  .8' ש ש� הע"נסמנו בלקו)  2

 .ג, כא)  3
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:  מפרשרט� די איז"או� רש, "ויצא מעמ� הוא ובניו עמו "4בהר' אויפ� פסוק אי� פ
 ,"מכא� שרבו חייב במזונות בניו"

 ווייל לפי זה, ג"דער פירוש איז צעז � ,אוי� דע� פירוש 5געפרעגטט ה'או� מ
 ?"אשתו"דר� אגב אוי� נע� דערמגעד�רפט בהר ' י אי� פ"רשט ה

'  אי� פג� זי"ווי קע� רשז � , או� געפרעגט6מע� זי� געשטעלט אוי� דע�ט ה
שרבו חייב במזונות Ô‡ÎÓ  "�רטד גט ז בשעת ער–" אשתו"בהר דר� אגב אוי� 

 !?"בניו"שטייט בלויז , "מכא�", או� אי� דע� פסוק, "בניו

י מוז " רש–י " די קשיא איז אוי� רש וורו�– קיי� שאלה ניט  בער דסאיז
או� " מכא� "ג� זגעקענט ניטט  הי"רש: איינס פו� די ביידע; "מכא� "ג� זניט

 סוודע�  � נאיז, "מכא� "ג� זער ווילז � אפילודער , "אשתו"אוי� נע� דערמ
וחייב א� "ער געקענט צוגעב� ט  ה,"מכא� שרבו חייב במזונות בניו "גט זער

 !ב"וכיו" במזונות אשתו

'  שוי� פריער אי� פגט זי"רשוויב�לד ז � ,ענטפער�וולט מע� געט  האוי�.  ·
אי� ל כ�מנ� 'ניט איבער חזר דס ערד�ר�  ,רבו חייב במזונות אשתוז � משפטי�

 .בהר' פ

 :ג� ז אוי� ניט בערקע� מע�ס ד

 ,ל מ צוויי ז��� י ניט איבער"ט רש'ווע� חזרז � פ"שוי� גערעדט כמט ה'מ
 דעמולט געדענקט זיכער דער ב�  וורו�,ווע� עס רעדט זי� אי� איי� סדרה דס איז

 ;פריער געלערנט אי� דער זעלבער סדרהט  ה ערסווחמש למקרא 

ב�זונדערע  שטייט אי� צוויי סוו  ז��� � וועג�כ ווע� עס רעדט זי"משא
ניט ל  זי"רשז �  איז ניט קיי� הכרח–חומש שמות או� חומש ויקרא , חומשי�

ל  �מיע או� דס טוט ערל  �מ; פריערגטגעזט  ה ערסוו  ז��� �'חזר'איבער
ט  ה ערסוודער ב� חמש וועט געדענקע� ז � איז ניט מוכרח' ס וורו�,ניט

ד(מ ניט "איז אי� קיי� נפק' ס וורו�,ז"געלערנט כמה סדרות לפנ(; 

טעות אי�  �מ�כ� ל  זערז � תקלה � קומע� �רויס דערפו� קע� בערבשעת
במזונות בניו ר  נרבו איז חייבז � י וועט שרייב�"אויב רשז � –ד "ווי בנדו, פשט

ער איז ניט מחוייב אי� ז � וועט דער ב� חמש מיינע�, אשתונע� דערמאו� ניט 

––––––– 

 .מא, כה)  4

 .ש ש�"בלקו)  5

 .ש מאריסטאו� גליו� ריג אות א"בהערות התמימי� ואנ)  6



êéúøåúá åðéðéò øàäå õáå÷ 

 

ãî 

געלערנט כמה סדרות או� ט  ה ערסוו ער געדענקט ניט  וורו�,מזונות אשתו
 ער איז יע מחוייב  וורו�,טעות � איז דס סוו, משפטי�' ז אי� פ"כמה זמ� לפנ

י "רש דס  דעמולט מוז–משפטי� ' ווי עס שטייט אי� פ, אי� מזונות אשתו
  – דע� טעות רענע�וו ב�� בכדי צו 'חזר'איבער

בהר דר� אגב אוי� ' שרייב� אי� פגעד�רפט י "רשט  הד"דעריבער איז בנדו
 .בנוגע צו אשתו

ברכת " איז בנוגע צו 7זי� געשטעלטט ה'עני� אוי� וועלכ� מ� � � נ. ‚
 ".החמה

ברכת מ�כ�  לז'מז � :8מציע געווע� או� געבעט�ט ה' מסוואוי� דע� 
וואו : איינער זי� געשטעלט או� געפרעגטט  ה– ברכת החמה � נ"שהחיינו"

 טדסד�ר� 'מז � שטייט עס אי� ספרי��? 

 : מאמר המוסגר�

ט  ה"שהחיינו"ברכת מ�כ�  לז'מז � גטגעזט ה' מסוובהמש� צו דע� 
טוב שיוציא אד� את עצמו מידי ספק ברכת וילבוש מלבוש חדש "ז � גטגעזמע� 

או יקח פרי חדש ויניחנו לפניו ' בר� עליו שהחיינו בשעת הלבישה כובעני� שצרי� ל
 .9"בעת הברכה ויבר� שהחיינו ויהא דעתו ג� על המלבוש או על הפרי

 .נייע� סירטוק � �נגעטקע דעמולט �אי� ט הב – בנוגע צו זי� סוו

פט נגעכ� זי� ב� הסוו אט די רענע�ב�וודערציילט מע� בכדי צו  דס סוו
� �דער עפל � � ב� הל זאי�ז � ניט געזע�ט ה'מז � היותז � ,גטגעזאו� 

" קיי� מלבוש �נגעטאו� אוי� ניט , אויפ� שטענדער בעת ברכת החמה" רענדזש
 קיי� מלבוש חדש ב�הגעד�רפט ניט ט ה'מז � הוכחה �  איז דערפו�–חדש 

  –" שהחיינו"ברכת מ�כ� פרי חדש בכדי צו  �דער 

געמ�כט � דערנ מלבוש חדש או� � �נגעטבפירוש  הב אי�ז � ,אי�ג ז
 ".שהחיינו"ברכת 

––––––– 

 .ש� אות ז)  7

 .ו"ס" ד"פ מנהג חב"סדר ברכת החמה ע"ב)  8

 .ו"ר ס"ח סת"ע או"ז בשו"לשו� אדה)  9
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סדר ברכת "געשריב� ט ה' מסוומע� געפרעגט אוי� דע� ט  הז"עד.  „
מנהג "נרופ�  דס  ווי קע� מע�–" מנהגנו"ז "או� עד, "ד"פ מנהג חב"החמה ע

 ?"מנהגנו", "ד"חב

 ,קיי� שאלה ניט דס  באמת איז בער–געפעל� גר�דע  די הערה איז מיר סוו
 סווהנהגה  � מנהג מיינט ניט דוקא � ):� דערנשרייבט�ליי� ווי יענער  (וורו�

נוהג זוי �  זי�לז'מז �גט ז'מאוי� בשעת ר  נ,איז געווע� בעבר באופ� מסויי�
 ,זיי� מכא� ולהבא בעתיד

ז � גע צו סדר ברכת החמה איז געווע�מציע געווע� בנוט ה' מסוו דס או�
נרופ� צו  דס במילא איז שיי�, נוהג זיי� מכא� ולהבא בעתידזוי �  זי�לז'מ
 ".מנהג"

 היות אי�ז � ,ג� ז"ד"חב�שפי� "סוו דס רענע�ב�וומע� ד�ר�  דערביי.  ‰
  איז–פרטי�  �לע ברכת החמה מיט דימ�כ� זי� געפירט או� געהייס� זי� פיר� הב 

ק "כז � ג� ז� דמוז' או� מ,�זויאו� זיכער איז דער די� , זיכער בדיוק דס �ד
זוי � זי� הב  אי�סוו איז דערפו� גופא –פ די� "זי� געפירט עט  הר"ח אדמו"מו

 .ה"זי� געפירט אי� שנת תרפט  הר"ח אדמו"ק מו"ז כהוכחה � � –געפירט 

ח "ק מו"כט  הה"בשנת תרפז � מהרשי � אי�פ�רשריב� ט ה'מז � ביז
 .ברכת החמהגעמ�כט ר "אדמו

 זי�ט  הר"ח אדמו"ק מו"כז � ווייסט מע�וו�נענט פו� : ב אי� געפרעגטה
זוי � זי� הב אי�ז � וויב�לד!  הייסטסוו – גטגעזמע� מיר ט  ה?געפירטזוי �

 � איז, "ד"נהג חבמ"איז דס ז � גטגעזאו� , פיר�זוי � געפירט או� געהייס� זי�
 !געפירטזוי � זי�ט  הר"ח אדמו"ק מו"כז �  ז��זיכערע

דו ביסט גערעכט מיט דיי� ז � ג� זוועט'אפילו אויב מ: ב אי� געפרעגטה
דעמולט איז דער הימל ניט געווע� ז � ווייסטו וו�נעט פו�  בער–חשבו� 

, י� דעמולט געפונע�זט  הר"ח אדמו"ק מו"וואו כ, אי� פעטערבורגלקנט פ�רוו
 !לט געווט הברכת החמה אפילו אויב ערמ�כ� ער ניט געקענט ט  הובמילא

או� ברכת ,  געפינט זי� אי� צפו�סוו רוסל�נדאי� ט שט � פעטערבורג איז
פ " ערט� ד דעמולט איזסוו, החמה מאכט מע� בסו� זמ� החור� אי� פעטערבורג

 איז אפשר דעמולט –קע� ניט זע� די זו� 'או� מנט לקפ�רוואיז 'טבע זמני� ווע� ס
 !?די ברכהמ�כ� ניט געקענט ט  הר"ח אדמו"ק מו"או� כלקנט פ�רווגעווע� 

 גליי� ווע� זיי דערהער� –זי� שפ�ר�  ניט שיי� צו  בעראיז" ד"חב�שפי�"מיט 
רשימה  � אי� דס פ�רשרייבט'הלכה או� מ � לימוד או� � זיי דערפו�מ�כ� עפעס 

 אי� דע� קע� מע� זי� בכלל ניט דינגע� סוו', פירוש מדילי �  מוסי�� נאו� ער איז
 רענע� ב�ווצו  דס � טגעקענט הב  אי�סוו  ז��איז די איינציקע; מיט אי�
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געפירט זוי � זי�ט  הר"ח אדמו"ק מו"כז � נעמע� פו� דער רשימה �רויס–איז 
איז געווע� די 'בכדי צו מברר זיי� ווי סז � גטזגע הב או� אי�, ה"בשנת תרפ

 סוומע� אויסגעפינע� ביי איינ� ד�ר�  ,ה"ר בשנת תרפ"ח אדמו"ק מו"כ � בהנהגה
אי� בי� [ געווע� רט� ד איזסוואיז דעמולט געווע� אי� פעטערבורג או� געזע� 

זי� ט  הר"ח אדמו"ק מו" ווייס אי� ניט ווי כ�דעמולט ניט געווע� אי� פעטערבורג 
 ]. געווע��רטד  איזסוואויסגעפינע� ביי איינ� ד�ר� ' מ בער,געפירט

 פו� ‚Ë¯Ú‰Úט  הז ער� גט זסוור פו� איינע� ס נהערט ד'או� אויב מ
בער ער , געפירטזוי � זי�ט  הר"ח אזמו"ק מו"ז כ�, איז געווע�'אימעצ� ווי ס

 עס קע�  וורו�,ס ווייטער קיי� הוכחה ניט איז ד–איז דערביי ניט געווע� �ליי� 
, "ד"חב�שפי�"היינט פו�  דס הערט'ווי מזוי � געהערט דס ט היענערז � זיי�

ח "ק מו"כט  ה,איז דער די�זוי וויב�לד �ז � משער געווע�ט  הסוופו� איינע� 
מער איז אי� יק אי� חשבו� טניט נעמענד, זיכער געפירטזוי � ר זי�"אדמו

 !לקנטרוו�פעטערבורג געווע� פ

רט� געווע� או�  איז דסוו איינער איז ד'ז ס�או� אויב עס וועט זי� אויסווייז� 
או� ,  איז תבוא עליו ברכה–די ברכה געמ�כט ט  הר"ח אדמו"ק מו"כז � גטז

 .'וע� וכואיז דעמולט געו' די פרטי� ווי סג� זאפשר וועט ער קענע�

Â  .ב אי�ז � ,ל"פ הנ"עח "ק מו"ניט געוואוסט ווי איז געווע� הנהגת כ ה
דער די ברכה געמ�כט ט  הצי ער, ה"ר בנוגע צו ברכת החמה בשנת תרפ"אדמו

  איז–געמ�כט עס יע ט  הכ ניט די פרטי� שבדבר אויב ער"ועאכו, ניט
ט ה'או� ווי מ(האט גערעדט 'מ סווקע� ניט בויע� אוי� דע� 'מז � פ�רשט�נדיק 

 ,ג"אי� שנת תשי) זי� געפירט

או� אי� , ה"ניט געוואוסט ווי די הנהגה איז געווע� בשנת תרפ הב אי�רו� וו
 � ב פרעג� געכ�פטזי� ניט הב או� אי�, בי� דעמולט ניט געווע� אי� פעטערבורג

 .איז געווע�'ר ווי ס"ח אדמו"ק מו"כ

 סוו החמה בשנה זו זיינע� צוגעקומע� כמה פרטי�  בעת ברכתסוו דס או�
 בשעת  וורו�,קיי� שאלה ניט דס  איז–ג "ניט גערעדט אי� שנת תשיט ה'מ
, מוגבל � נברא איז וויב�לד �איז , פניות�  די� אי� תורה כפשוטו או� � לערנט'מ

 ער סוו ל מעס קומע� צו ענינ� נוספי� או� חידושי� יעדערז �  ז��זיכערע � איז
 ,לערנט דע� די�

דע� ז � ,זי� פיר� בפועלד�ר� 'שינוי אי� ווי מ � עס קע� ביי אי� ווער�ז � ביז
ד�ר� 'מז � געלערנט דע� די� איז ביי אי� אויסגעקומע�ט  ה ערסוו ל מערשט�

 ער לערנט דע� די� קומט ביי אי� סוו ל מ איז דער צווייט�,�זויאו� זוי � זי� פיר�
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איז ביי אי� פריער 'זי� פיר� בשינוי פו� ווי סד�ר�  ערז � חידוש � ביז, חידוש � צו
 .אויסעקומע�

 :10בבא מציעא' מע� פו� די גמרא אי� מסט  ה– מקור לזה אי� נגלה �

ער געלערנט ט  הבילדותוז � ,דער מסדר המשנה, רבינו הקדוש � בגעפינט'מ
בגדלותו איז ביי אי� ל כ�מנגעלערנט עס ט  ה ווע� ער� דערנאו�, באופ� אחד

ט  האיז ביי אי� אויסגעקומע� ווע� ער'ניט ווי ס, אויסגעקומע� באופ� אחר
 .ל מגעלערנט דע� ערשט�

Ê  . וואו� בנוגע צו דער שאלהז � ג� זווי איז שיי�, געפרעגטט  ה יענערס
 – 11"י אי� בו מנהגבדבר שאינו מצו"ז � איז ידוע'בשעת ס, מנהג � ברכת החמה אי�

 סוו(דבר שאינו רגיל  � או�" דבר שאינו מצוי" �  וורו�,קיי� שאלה ניט דס איז
 טרעפט סוודבר  � איז ניט דער פירוש, )מנהג דס �נרופ� עס איז ניט שיי� צו 

 � איז דס –כפשוטו " דבר שאינו מצוי"דער פירוש אי� דע� איז ר  נ,מזמ� לזמ�
 טרעפט איז דס או� אפילו אויב, בכלל טרעפ�ל  זדסז � דוקא לאו סוו ז��
 ;פט ניט ,ל �מר נדס

געוויס�  � במש�, באופ� תמידי, באופ� קבועפ�סירט  סוו  ז���  בערכ"משא
איז דס ז � .ה.ד,  יאר28באופ� קבוע יעדער פ�סירט  סוו, ווי ברכת החמה, זמ�

 דס סוו ל מ צוויש� איי�סווניט  איז מער' ס, יאר28 ריעדעפ�סיר� מוכרח צו 
 � נגערופ�יע  דס  ווערט–מש� זמ� ארו�  � ד  איזל מצווייטע � מיטפ�סירט 

 .מנהג

 –ר  י אי� הונדערטל מאיי�ר נפ�סירט  סוו  ז��� איז דס או� אפילו אויב
 תורה ניטל זר י 100 אי� ל מאיי�ר נפ�סירט  דס סוו  דערפ�ראיז צי דע�

 !?זי� דעמולט פיר�ד�ר� ' ווי מג�ז

באופ� קבוע יעדער עטלעכע פ�סירט  סוו  ז���ז � , ז��זיכערע � איז'נאר ס
 גיט תורה –מש� זמ�  �  מיט� צווייט� גייט דור�ל מאפילו אויב צוויש� איי�, יאר

 .זי� דעמולט פיר�ד�ר� 'הוראות ווי מ

––––––– 

 .א, מד)  10

ח קונטרס "וראה בארוכה שד. ב"סכ) ו"ז ח"ע אדה"שבסו� שו(ת שלו "ז בשו"אדה' ל) 11
 ).תמא ואיל�' ת ע"הוצאת קה(� כלל לז "הכללי� מערכת המ
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 איז –ר  י אי� זיב�ל מ איז בלויז איי�סוו,  פו� שמיטהובדוגמא ווי דער עני�
זי� ד�ר� ' תורה די דיני� ווי מגט ז, אי� זיב� יארל מאיי�ר  נאיז דס סוופ "אע

 .פיר�לט דעמ

Á  .זווע�  –או� תורה רעדט ניט וועג� דע� " אי� בו מנהג " ז���ז �  מע�גט
, בכלל טרעפ�ל  זדסז �  לאו דוקאסוו � ז�� ביי, "בדבר שאינו מצוי" דס איז

 .אמאלר  נ דסטרעפט איז דס או� אפילו אויב

 :והטע� לזה

  ז���  איז– 13"תורה על הרוב תדבר" או� 12"דברו חכמי� בהוה"ז � וויב�לד
רעדט וועג� דע� ) טרעפט דס אויב( איז נישט מצוי בהוה או� טרעפט זעלט� סוו

 .ניט תורה

 ניטט  הרבי �לטער  דערסוו, דער עני� פו� ברכת הקשתווי בדוגמא 
די מ�כ� פירט זי� ' מסוופ "אע,  אי� סדר ברכת הנהני� שלו�ריינגעשטעלט

  וורו�–די ברכה געמ�כט ט  הר"ח אדמו"ק מו"כז � געזע�ט ה'ווי מ, 14ברכה
צד דע� איז מ', מדינת רוסי, געלעבטט  הרבי �לטער אי� דער מדינה וואו דער

 ,קשת � זיי�ל  זעסז �  ניט געווע� קיי� דבר הרגיל�רטד אויסשטעל פו� די ענני�
 ,זעלט� געטראפ�ט הדס 

 ,")את קשתי נתתי בענ� "16פ" עה15אי� דרושי חסידותגעבר�כט ווי אוי� (כידוע 
איז תלוי אי� דע� דס ר  נ,קשת � גש� ווערט � ד איז' ססוו ל מניט יעדערז �

 ,ב פו� דער עמידה פו� דע� אד� המביטמצ

וועג� ר  נרבי אי� סדר ברכת הנהני� שלו שרייבט �לטער דערוויב�לד או� 
 דס ערט  ה דערפ�ר–דיק� אופ� 'קביעות �  זיינע� נוגע אי�סוודברי� הרגילי� 

 .17 אי� סדר ברכת הנהני� �ריינגעשטעלטניט

 יש סוו, 18" ברכת הנהני�ÁÂÏ"�  ווערנגערופ�ל  �מובפרט ווי עס פלעגט
לוח ברכת "אי� דע�  (רט� דז� וויב�לד סוו  דערפ�ראיזדס ז � 19אומרי�

––––––– 

 ).במשנה(ב , שבת סו)  12

 .ד"ג פל"נ ח"מו)  13

 .1' ל הע"סדר ברכת החמה הנ. ק' ע" היו� יו�)  "14

 .א ואיל�, תרמח) כר� ג(ת נח "אוה)  15

 .יג, נח א)  16

 .422' ז ע"חי. 200ע "י ס"ש ח"ראה ג� לקו)  17
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 זיינע� נוגע צו איד� בהנהגה סווזיינע� געשטענע� עניני� או� הנהגות ") הנהני�
פלעגט אויפהענגע� ' מסוו, געווע� ווי שאר לוחות דס  איז–יומית שלה� �היו�

מע� ט  הז"עד,  קוק��רטד  קענע�לז'מבכדי , ד"נ וביהמ"ותלי ביהכאוי� די כ
 סווד "ס וביהמ"אוי� די כותלי ביהכנ" לוח ברכת הנהני�"נגע� דע� אויפגעה�

 קענע� �רטד לז'מבכדי , �' רבי�לט�ד פו� דע� "זייע� געווע� שיי� צו הנהגת חב
 ,קוק� צו וויס� ווי צו פיר� זי�

אויפהענגע�  דס וועט'מז � געוואוסטט  הרבי �לטער ערדז � וויב�לדאו� 
ÁÂÏ " געגעב� מע� נ�  דערפ�ר דסערט  ה,ד"ס או� ביהמ"אוי� די כותלי ביהכנ

 ".ברכת הנהני�

 ט הרבי �לטער  דערסוו, בנוגע צו ברכת החמה פ�רשט�נדיק ז איז אוי�"ועד
אי� סדר :  וורו�–ת הנהני� ברכ) או� לוח( אי� סדר  �ריינגעשטעלטאוי� ניטדס 

, יו�� זיינע� נוגע צו הנהגת היו�סוועניני� ר  נברכת הנהני� שטייע�) או� לוח(
אפילו ווע� עס ז � וויב�לד, או� ברכת החמה איז ניט קיי� דבר הרגיל במדינות הה�

זמני� ווע� ) בזמ� זה( איז אי� יענע מדינות געווע� –ר  י28איז געקומע� יעדער 
 .ל"כנ, ניט געקענט זע� די זו�ט ה'או� מלקנט פ�רוויז געווע� א'ס

Ë  .תורה על הרוב "או� " דיברו חכמי� בהוה"וויב�לד ז � ,פ האמור לעיל"ע
,  רעדט ניט תורה בפירוש וועג� עניני� בלתי רגילי� בזמ� ההוה פו� תורה–" תדבר

 סווי� די שאלה תירו� או � מע� אוי�ט  ה– טרעפ� זעלט� סוואו� עניני� 
 : פרעג��נדערע

 –' ניט אי� פוסקי� וכו, �"ניט אי� רמב, ס" געפינט מע� ניט אי� שסרוו�פ
 איבער דע� קו התארי�  פרטאויב איינערז � , איז היינט דסוווועג� דער שאלה 
ער ד�ר�  צי,  די זעלבע ספירהל מער צייל� צווייד�ר�  צי, אי� ימי הספירה

 ?20'וכוג  טבכלל ניט צייל� יענע�דער , ספירהג  טאיי�איבערהיפ� 

תורה על הרוב "או� " דברו חכמי� בהוה"וויב�לד ז � –איז דער ביאור בזה 
איד�  �לע � הב'� או� בזמ� הפוסקי� וכו"בזמ� הרמב, ס"או� בזמ� הש, "תדבר

יט געווע� די איז נ'אי� ס, ניט אי� חצי כדור התחתו�, געלעבט אי� חצי כדור העליו�
 .שאלה �ז�  רעד� זיי ניט וועג�–ר� דע� קו התארי�  איבערפל�זאיד� ז � מציאות

––––––– 

  רשימת� ואיל� 290' ש ע"ועיי.  ואיל�129' ע) ח"ת תשל"קה" (ברכת הנהני�"' נדפס בס)  18
 ".לוח ברכת הנהני�"דפוסי 

 .ג"ט סכ"ד טבת תשל"ראה ג� שיחת אור לכ)  19

 . ואיל�168ע "ב ס"חי.  ואיל�285' ז ע"ש ח"ראה לקו)  20
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 תפלת הדר� ווע� ג�זד�ר� 'איז אוי� נוגע צו דער שאלה צי מ דס ד ווי"וע
געפינט ניט וועג� דע� אי� ' מסוו, 21")אוויא�", "אוירו�("� �פל עררט אי� א�פ'מ
דעמולט איז ניט געווע� קיי� אוירו� או� , כפשוט,  וורו�–' וכו� "ס או� אי� רמב"ש

 .במילא רעדט מע� ניט וועג� דע�, שאלה �ז� במילא איז ניט געווע�

È  .בערלאיד�זמ� ווע� די שאלה  � בשעת עס ווערטז � איז ניט דער פירוש,  
רעדט ניט וועג� תורה ז � וויב�לדאיז , � טוויס� ווי צוד�ר� 'ווערט נתעורר או� מ

  –זי� פיר� ד�ר� ' קע� מע� ניט וויס� ווי מ–דע� בפירוש 

 דער חצי כדור התחתו� או� ר� געוובשעת עס איז נתגלה! ז�� �ז� ג� זו"ח
נדזשע� דעמולט איד� בלז�  ל צי דע� וועט תורה–נגעקומע� הינצו איד� זיינע� �

ר� דע� קו התארי� בנוגע צו איבערפ(� זי� פירד�ר� 'הוראה ווי מא �  אי� חוש�
 !?)ב"וכיו

 תפלת ג�זד�ר� 'בנוגע צו דער שאלה צי מז � ,גטגעזמיר ט  הווי איינער
אי� ז � וויב�לד,  וויל ער זי� ניט מפלפל זיי�–� �פל� ער� רט אי�פ'הדר� ווע� מ

 .תורה שטייט ניט וועג� דע� בפירוש

בשעת ער ,  איז נוגע לפועלסוו  ז����  דאיזדס ז � – גטגעזהאב אי� אי� 
 איז צי –ניט דער  תפלת הדר� ג� זיעדער וועט ער � �פל ערוועט פאר� אויפ�

 !?אנדער מורה הוראה ווי תורה� � ערט  הדע�

 או�, זי� מפלפל זיי� אי� די עניני�ד�ר� 'מז �  ז��זיכערע � איז'נאר ס
או� דער ,  פ�ל �ז�זי� פיר� אי�ד�ר� 'י מוו, פ כללי התורה"ע, נעמע��רויס

נעמע� פו�  �רויסאיד� כח ווי צו לערנע� או� � זיכער געגעב�ט  האויבערשטער
 . פ�ל �ז�זי� פיר� אי�ד�ר� 'תורה ווי מ

 דס  איז–  פ�ל �ז�זי� פיר� אי�ד�ר� 'ניט פו� תורה ווי מט  האו� אויב ער
 ,"דבר ריק" � איז דס אויבז � ,"לא דבר ריק הוא מכ�כי  "23פ" עה22ל"כדרשת חז

 עס פעלט ביי סוו  דערפ�ראיז עס, "מכ�" דס  איז–ער געפינט ניט די הוראה ז �
ÌÈ‡!וו�רו� �  דסקע�'מוו�נעט פו�  ד וואו אי� תורה איז זיכער� ערגע

 ל יינמקוולט דער אויבערשטער או� תורה , כאמור, אזוויב�לד , לערנע��רויס

––––––– 
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 דס אפילו אויב,  פ�לגעוויס� � הוראה ווי צו פיר� זי� אי� ��  ניט געלאזט איד�
 .ר� געוואיז בלתי רגיל או� ניט געווע� בהוה ווע� תורה איז געשריב�

ב�  � או�, 24די דיני� פו� א� עיר הנדחת ד אי� תורה זיינע�ז � געפינט'מז � ביז
 ג�נצעאו� ,  פרשה אי� תורהג�נצע � י� רעדט זי� וועג� דערוסוו, 25סורר ומורה

עיר הנדחת לא היתה ולא "ז � :26גט ז די גמראסוופ " אע–פ "פרקי� אי� תושבע
זיי זיינע� , "ולא עתיד להיות' ב� סורר ומורה לא הי"ז "או� עד" עתידה להיות

 ! ניט זיי�לקיינמניט געווע� או� וועל� ל קיינמ

עניני� בלתי רגילי� רעדט זי� אי� תורה  �לע ניט וועג� סוואיז מערניט 'ס
עס ; ל"כנ, "תורה על הרוב תדבר"או� " דברו חכמי� בהוה"ז � וויב�לד, בפירוש

 – רעד� זי� ניט בפירוש סוו רעד� זי� יע בפירוש או� עניני� סוועניני�  ד זיינע�
 רעד� זי� סווו די עניני� אפיל(עניני�  �לע בנוגע צוז �  ז��זיכערע �  בעראיז'ס

דער , זי� אי� זיי פיר�ד�ר� 'הוראה אי� תורה ווי מ � ד איז) ניט בפירוש אי� תורה
פ די "ע, נעמע� �רויסלערנע� או� דס  זי� אי� דע� או��ריינלייג�ר נד�ר�  איד

 . פ�ל �ז�זי� פיר� אי�ד�ר� 'ווי מ,  שטייע� יעסווכללי התורה 

‡È  .ר לעיל איז בנוגע צו עניני� בלתי רגילי�המדוב , זיינע� סוועניני� דער 
ז � דער כלל ד  איז ז�כ� בנוגע צו דיסוו', ס וכו"ניט געווע� בהוה בזמ� הש

 .ל"כנ, "בדבר שאינו מצוי אי� בו מנהג"

ווי דער עני� פו� , זיכער מזמ� לזמ�פ�סיר�  סוו צו דברי� קבועי�  בערבנוגע
 איז סוו  ז��� איז דס סוו,  יאר28 קומט בהכרח יעדער סוו, הברכת החמ

 איז זיכער שטייט – ר� געווגעווע� בהוה אי� דע� זמ� ווע� תורה איז געשריב�
נרופ�  דס איז זיכער שיי�'או� ס, זי� דעמולט פיר�ד�ר� 'בפירוש אי� תורה ווי מ

 .מנהג �

בשעת ברכת החמה לקנט פ�רוו זיי� מקומות וואו עס קע� ד  ט�קעעס זיינע�
 אי� – כמערנז או� "ועד, קיי� ענני�  ניט אי� אר� ישראל זיינע� רוב השנה בער–

למטר השמי� ) "–י "ווי א( איז ניט סוו, איד� ד �רטד  עס זיינע�סוו, מצרי�
 סוו,  געפינע� זי� ניט קיינע ענני��רטד סוו, 28פו� נהר נילוסר  נ,27"תשתה מי�

––––––– 
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  זיכעררט� ד� ד איז–ר� ימש� זמ�  � געלעבט אי� מצרי�� דט  ה�"דער רמב
 ז �  ז��זיכערע � או� במילא איז,  יאר28ברכת החמה יעדער מ�כ� דער עני� פו� ד

 .זי� דעמולט פיר�ד�ר� 'אי� תורה שטייט ווי מ

אי� דע� קיי�  ט ניאיז, צוריקר  י28פ� געטרט הוויב�לד דס ז � ג� זאו�
  זיינע� געשריב�סוופו� תשובות ! שטות �  איז–פ�רגעס� ט ה מ וורו�,מנהג
ז � ג� זשטות צו � איז, צוריק ווייסט מע� הלכות היינטר� י הונדערטער ר�געוו
ז � וויב�לד, קיי� מנהג  ניט איז–צוריק ר  י28פ�  איז געטרסוו  ז��� אי�

 !פ�רגעס�ט ה'מ

·È. וו  בנוגע צו דע� "שהחיינו"ברכת מ�כ� געפרעגט בנוגע צו ט  ה יענערס
 ,קיי� קשיא ניט דס  איז– וואו שטייט עס אי� ספרי� –

אי� ז �  בערוויב�לד, שטייט ניט בפירוש אי� ספרי� דס אפילו אויברו� וו
פרי  � אוי�דער ,  קומט מזמ� לזמ�סוומצוה  � אוי�ז � 29דער כלל ד תורה איז

 לערנט מע� –" שהחיינו"ברכת מ�כ� מע� ד�ר�  – קומט מזמ� לזמ� סווב "וכיו
 דערפו� �דעמולט ד�ר� 'מז � , קומט מזמ� לזמ�סוואוי� בנוגע צו ברכת החמה 
 ".שהחיינו"ברכת מ�כ� 

‚È  .היענער צוגעגליכ� בכמה ט ה' מסוואוי� געפרעגט בנוגע צו דע� ט 
לכאורה איז ברכת החמה בגדר ברכת ז � ,ה צו קידוש לבנהברכת החמ, פרטי�

 '?כ ברכת הלבנה איז ניט בגדר ברכות הראי"משא', הראי

 :איז דער ביאור בזה בפשטות

או� , כפשוט', כמה פרטי� אי� קידוש לבנה זיינע� מצד דע� עני� פו� ראי
 ‡ÚÏנה אי� קע� ניט צוגלייכ� ברכת החמה צו קידוש לב'דעריבער איז אפילו אויב מ

 ג� זווי בנוגע צו דע� עני� פו�,  צוגלייכ� בכמה פרטי� בער קע� מע� זיי�פרטי� 
 .'בעמידה וכודס 

ספק ברכות ז � וויב�לדאיז , געווע� נוגע צו דער ברכה דס וולט בשלמה אויב
 איז' מסוו  דערפ�רחמהברכת המ�כ� ניט געווע� קיי� ארט צו וולט  – 30להקל
 ,איז ניט נוגע צו דער ברכהדס ז �  בערוויב�לד; מדמה צו קידוש הלבנהדס 

פלערנע� פו� קידוש הלבנה אוי�  קע� מע� זי� – כמה פיוטי� ג� זמערניט צור נ
 .ברכת החמה

––––––– 
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נאר ( אפילו ג� זשיי��  ד איז–' וכו" השמי� מספרי� "ג� זובפרט בנוגע צו
 ).� עני� פו� ראיית החמהמצד דע

„È  .זעסז � ר"ויה לעתיד "ז � 31ג� זל" חזסוו דס שוי� מקויי� ווער�ל 
וזרחה לכ�  "32שנאמר' צדיקי� מתרפאי� בה כו, ה מוציא חמה מנרתקה"לבוא הקב

 ,"'יראת שמי שמש צדקה ומרפא בכנפי

 מקשר אי� רבי איז �לטער ווי דער,  מיט שבתפ�רבונד�איז אוי�  דס סוו
שמש בשבת  "34ל"מיט דברי רז" 'שמש צדקה ומרפא בכנפי" דע� פסוק 33ת"לקו

 .'דער שמש איז מרפא או� שבת איז מרפא וכוז � ,"צדקה לעניי�

צאת השמש "או� דער " ה מוציא חמה מנרתיקה"הקב"נתגלה ווער� דער ל  זעס
יציאת חמה "ו� איז דער עני� פ דס סוו, ל" וועט זיי� לעסוו 35"בגבורתו

או� עס וועט נתגלה , "'ז ולעתיד תתגלה מכסויה כו"מנרתיקה שהיא מכוסה בו בעוה
  .36כמבואר אי� תניא', אוי� אי� יסורי� וכו ד  איזסווווער� דער טוב 

 ".כי אנפת בי' אוד� ה"דער , נתגלה ווער� שוי� איצטערל  ז דסאו�

שטיי� ל  זדסר  נ–ת " אי� לקושטיי� אי� תניא או�ר  נניטל  ז דסאו�
ז התחתו� שאי� תחתו� למטה "למטה מעשרה טפחי� בגשמיות כפשוטו אי� עוה

 ,"צאת השמש בגבורתו"או� " מוציא חמה מנרתיקה" דער –ממנו 

 .במהרה בימינו ממש

 

 •  

 

––––––– 
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 ‰¯Ú‰‰ ÏÚ ‰Ï‡˘Ï ‰�ÚÓ·ÌÏÂÚ‰ ·ˆÓ ˙Â„Â‡ ÈÏÏÎ ·˙ÎÓ 

 ÂË¯ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "· Ù‰Ó˘˙ Í˙ÂÏÚ"‡ 

 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"Í˙ÂÏÚ‰· Ù ,‰'Ó˘˙"‡. 
È˙Ï· ‰‚ÂÓ 

 ס�וו אוי� דע� 1געפרעגטט �ה' מס�וו ד�ס  פ�רענטפער�כא� המקו� צו.  ‡
, דיק� מצב אי� וועלט' בקשר מיט� איצטער2רה אי� בריווהע � געשריב� אי�ט �ה'מ

 שהוא בנוגע –' בעקבות משיחא כו: כ המדובר בסו� סוטה"משא "–בעול� כולו 
 דערמאנט מע� ניט וועג� די סימני� אוי� עקבתא ס�רוו�פלכאורה ז � –" ליהודי�

די ז � ,3סנהדרי�' גוי� וועג� וועלכע עס רעדט זי� אי� מס � בדמשיחא אי� וועלט
 .'� צוויש� זי� וכו ה�בגוי� וועל� מלחמה

� ,המדובר אי� סו� סוטה איז בנוגע ליהודי�ז �  איז דער פשטס�וו: או� אוי
 ? רעדט זי� אוי� וועג� דע� מצב אי� עול�רט��ד

 :איז דער ביאור בזה

עס . 4"בשביל ישראל שנקראו ראשית "ר��געווב�ש�פע�  וועלט איז ג�נצעדי 
או� עס ,  זיינע� שיי� באופ� ישר צו איד�ס�וועניני� אי� עול�  ד�  �בערזיינע�
 ד� או� עס זיינע�, צו גוי�ר � נ זיינע� שיי� בגלויס�וועניני� אי� עול�  ד� זיינע�

 .צו איד� או� צו גוי�,  זיינע� שיי� צו ביידע פו� זייס�וועניני� משותפי� אי� עול� 

סוטה ' רעדט זי� אי� מס' סס�וווק צוויש� דע� שטייט דער חיל אי� דע� ב�ס�וו
 :סנהדרי�' רעדט זי� אי� מס' סס�וומיט דע� 

,  בזמ� פו� עקבתא דמשיחא‡Ô„Èסוטה רעדט זי� וועג� דע� מצב פו� ' אי� מס
סוטה וועג� '  רעדט זי� אי� מס–כל העול� איז בשביל ישראל ז � וויב�לדאו� 

––––––– 

 .ד"ס) רטו(ש מאריסטאו� גליו� מ "ואנ' בהערות הת) 1

 .א"תשמ'ג אייר ה"די) 2

 .א ואיל�, צז) 3

וראה תנחומא . פ"מדרש לקח טוב עה. 'ק ב"מאותיות דרע. פ בראשית"ת ר"הי ע"פרש) 4
 .ד, ו"ר פל"ויק. ד, א"ר פ"ב. בראשית י) באבער(
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דער �,  באופ� ישר מיט איד�פ�רבונד�זיינע�  ס�וו וועל� זיי� בעול� ס�וועניני� 
 . מיט איד� או� מיט גוי�פ�רבונד� זיינע� ס�וועניני� משותפי� 

בזמ� דעקבתא ז � ,)סוטה' אי� מס (�רט�ד  ער ברענגטס�ווווי לדוגמא דער עני� 
איז נוגע צו איד� באופ� ישר בנוגע צו  ד�ס ס�וו, "היי� ביוקר"דמשיחא וועט זיי� 

די יי� לקידוש והבדלה ר � נז� איז ניט דער פירוש' ס �בער;ידוש ולהבדלהיי� לק
ר � נ–יינות בעול�  �לע וועט זיי� ביוקר או� ניט)  איז פאבונד� מיט איד�ס�וו(

ר � נסוטה רעדט זי� וועג� דע�' אי� מס ד�  �בער,יינות זיי� ביוקר �לע זיכער וועל�
 .‡Ô„Èאיז נוגע צו  ד�ס ווייל

איז אוי�  ד�ס ס�וו ‰ÌÏÂÚסנהדרי� רעדט זי� וועג� דע� מצב '  אי� מסכ"  משא
או� אוי� עניני� , צו גוי�ר � נ זיינע� שיי� בגלויס�ווכולל די עניני� בעול� 

 .איד� � בגוי� או� �ב ד�  זיינע�ס�וומשותפי� בעול� 

 5 אי� סנהדרי��רט�ד גט� ז די גמראס�וו ד�ס  פ�רשט�נדיק ז איז" עפס�וו.  ·
אי� ל� ק� מגולה "ז � , רעד� זי� אוי� עקבתא דמשיחאס�וובנוגע צו די סימני� 

זיי וועל� זי� ז � ,גוי� אי� וועלט � ברעדט זי� וועג� סימני�רט � ד וו�רו�–" מזה
 .זעט בגלוי' מס�וו  ז��� איז ד�ס ס�וו, רייס� איינער מיט� צווייט�

זעט בגלוי ווי 'מ, ער מקויי�ווערט איצט ד�ס זעט בגלוי ווי'ובפרט ווי מ
 ניט  ט�קע זעט מע�–די הכנות דערצו (שיסט איינער דע� צווייט� 'ט או� מ'הרג'מ

 ;) די מעשה בפועל זעט מע� בגלוי �בער,בגלוי

 זיינע� ס�ווסוטה זיינע� עניני� '  רעד� זי� אי� מסס�ווכ די סימני� "משא
 ס�וו  ז��� איז ד�ס ס�וו, רשט�מיט זייער יחס מיט� אויבע,  מיט איד�פ�רבונד�

בת "ז � �רט�ד  ער ברענגטס�ווווי לדוגמא דער עני� , איז ניט בגלוי לעיני בשר
 .ב"וכיו" קמה באמה

געצייכנט אי� דע� בריוו דוקא צו די גמרא ט �ה' מס�רוו�פאו� דער טע� .  ‚
 –אי� סוטה 

ג "י(חודש אייר  בר�� געוו דער מכתב איז געשריב�ס�וו  דערפ�ר)אוי�(איז 
 כידוע –סוטה ' שייכות מיט מס � � ה�ב ימי הספירהס�וו, אי� מיט� ספירה, )אייר

מע� ל � זאי� ימי הספירהז � 6מגלה געווע�ט � הר"ח אדמו"ק מו" כס�וודער מנהג 
 .ענדיקט צייל� ספירה'ווע� מ, ש"ולסיי� עד חה, סוטה' לערנע� מס

––––––– 

 .א, צח) 5

 ).נא' ע(אייר ' ז" היו� יו�) "6
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 או� אי� ‰�ÌÏÂÚ רעדט זי� וועג� מצב סנהדרי'  אי� מסס�רוו�פדער טע� .  „
 :‡Ô„Èסוטה וועג� דע� מצב פו� ' מס

זי� ד�ר�  נע� ווי כל העול�'געב� הוראות או� פסק �רויס צו–סנהדרי� איז ענינה 
 . וועג� דע� מצב העול�ÔÈ¯„‰�Ò'  רעדט זי� אי� מס דערפ�ר�פיר� 

ר � נ איז שיי� ז��ג�נצעדי , גוי� � ב ניט שיי�ג�נצ� אינדער עני� פו� סוטה איז
ט � הבעל או� עס � � ה�בסוטה מוז זי � זיי�ל � ז בכדי עס וו�רו�–איד�  �ב

איז לט �דעמאו� דוקא , פ דת משה וישראל"חופה וקידושי� ע � געמוזט זיי� פריער
 דעריבער איז אי� –טה סו �  ווערט זי– 7"ונסתרה"איז געווע� דער עני� פו� 'אויב ס

 .איד� � באיז'סוטה רעדט זי� וועג� דע� מצב ווי ס' מס

איז  ד�ס  ווי–דער ביאור בפרטיות אי� דער שייכות פו� סוטה צו איד� דוקא .  ‰
 :אי� רוחניות העניני�

 די אשה  וו�רו�איד� �בר � נ עני� פו� סוטה שיי�רג�נצע ווי דערמאנט איז דער
 .פ דת משה וישראל"איז געווע� חופה וקידושי� ע'ט וועלכ� סבעל מי � ב��מוז ה

 דער –איז , א� איש ואשה. בעל או� אשתו � איז דער עני� פו� ד�ס ס�וו
א� איש  ד�ס למטה איז ד� �� �רקומט ד�ס  וויס�וו, אויבערשטער מיט איד�

 � עווע� צוויש� זיי איז גס�וו, )ווי עס רעדט זי� בארוכה אי� שיר השירי�(ואשה 
 .חופה וקידושי�

ל � זאיד � בייז � 8,"כי תשטה אשתו"זיי� דער עני� פו� � �דערנ  �בערעס קע�
אי� אד� עובר עבירה אלא  "ס�וו, � עבירה ���ל ט� זזיי� נכנס בו רוח שטות או� ער

 ,9"א� כ� נכנס בו רוח שטות

� �דערנ� ג�נצ�איז אינ או� 10דער איד איז לא נטמאז �  �רויס �בערווייזט זי
 – 11טהור ונקי

ניט מצד ,  עני� העבירה איז געקומע� מצד דע� רוח שטותרג�נצע דעררו� �וו
איד� קע�  � ביי! ?" תווהא– 13נפש כי תחטא "– גט� ז12או� ווי דער זהר, אי� אליי�

––––––– 

 .יג, נשא ה) 7

 .יב, ש�) 8

 .ג"י פ"תש'ה באתי לגני ה"וראה ד. א, סוטה ג) 9

 .כח, ש�. יד, פ נשא ש�"ע) 10

 . כח,ש�) 11

 .א, וראה ש� טז. ב, ג יג"ח) 12
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  נכנס בוס�וו מצד דע� רוח שטות ס�וואיז מערניט 'ס, חטא � ניט זיי� דער עני� פו�
 .חטא � ר בפועל עובר געווע� אוי�עט �ה

גיט ' מס�ווי "ע ד�ס  איז–דער איד איז באמת טהור ז � או� ווי איז מע� מגלה
 איד� ס�וור� �יזיינע� די טויזענטער  ד�ס ס�וו, 14"מי המרי� המאררי�"אי� 

��נר� �יהונדערטער , ר�י � ��נר � י� ,טאג � ��נג � ט� ,געפינע� זי� אי� גלות 
ז � איז מגלה ד�ס או�! פו� גלותר � י טויזענט��נר � יטויזענט, ר��ר יהונדערטע

נ "קל שבקלי� איז גרייט גיי� אוי� מס � ביז אפילו, יעדער איד איז טהור או� נקי
� �דט � הער, 15ווע� עס קומט צו דע� עצ� שידו� צוויש� אי� מיט� אויבערשט�� 

דע� עצ� קישור זיינע� מיט� בעל קומט צו ' איז ווע� ס–דער אויבערשטער , "בעל"
 !נ" גייט ער אוי� מס–

ט � ה דער אויבערשטערס�וו, 16"אשר הרעתי" מצד דע� ס�וואיז מערניט 'ס
 .פ�רקערטא אוי� "הו �  קע� זיי�– 17ר" דע� יצהב�ש�פ�

Â  . ער זייד�ר�  –דער אויבערשטער איז דער בעל פו� איד� ז � וויב�לדאו� � �ל
 .18" כסותה ועונתהשארה", געב�

 �ז� איז) אשה(מיט איד� ) איש(דער יחוד פונע� אויבערשטער ז � �� נובפרט
כפה עליה� "ת איז געווע� דער "מ �בוויב�לד  ווייל – נפסק ווער� רניט�ג קע� ס�וו

 איז'ס, 20"להחליפ� באומה אחרת איני יכול"ז � �� ווערט אויפגעט– 19"הר כגיגית
במילא מוז זיי דער , ויש� איד� דוקא מיט� אויבערשט�חופה וקידושי� צו �

 .אויבערשטער געב� כל טוב

 ס�רוו�פ נעשה ונשמע איז גט�געז� � דב�� האיד�ז � 21וכמבואר אי� אחרוני�
 ?"כפה עליה� הר כגיגית"זיי�  געד�רפט ט �ה

––––––– 

 .א, ויקרא ד) 13

 . יט, נשא ש�) 14

 .ג, ש ה"ת שה"וראה לקו). א, כד(ח "תניא פי) 15

 .ו, איכה ד) 16

 .ב, סוכה נב) 17

 .י, משפטי� כא) 18

 .א, שבת פח) 19

ר "וראה במדב. רות רבה פתיחתא ג). ד"א סקצ"א ח"ת הרשב"שו(א , ראה קידושי� לו) 20
 .ועוד. טו, ב"פ

 .ב"פל) ל"למהר(תפארת ישראל ) 21
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ל זיי� �ז'סז � וו�לטגעט � ה דער אויבערשטערס�וופ "אעז � איז מבאר'או� מ
 היתכ� ווי –ד של מעלה קומע� מיט טענות " ב �בערקע� –" איני יכול. . חליפ� לה"

דער , "כפה עליה� הר כגיגית" דעריבער –פ תורה "ע, פ הלכה"ע ד�ס שטימט
 �  זיינע� געווע� דעמולט וויס�וו, כביכול מאנס געווע� איד�ט � האויבערשטער

 במילא איז 22"ה כל ימיולא יוכל לשלח"ז � איז דער די�לט �דעמאו� ', פנוי
 ;„Â˙ ÔÈ¯‰פ "ע" להחליפ� באומה אחרת איני יכול"

דער אויבערשטער כביכול ט � ה–חטא  � אפילו אויב איד� זיינע� עובר אוי�
 "!לא יוכל לשלחה כל ימיו"קיי� ברירה ניט או� 

די (די אשה פ�ר  �ל� צושטעל�) דער אויבערשטער(ובמילא מוז דער בעל 
 ער; "לא יגרע"או� אי� א� אופ� פו� , "עונתה"ש "ובמכ"  כסותהשארה", )איד�

 בני חיי ב�� הל� זזיז � –עס פעלט ביי איר קיי� עני� ניט ז � זיכערמ�כ� ד�ר� 
 .בתכלית השלימות, וכול� רויחי, ומזוני רויחי

� � דאיז, איד�, זי איז די אשהז � �� נובפרט� �� אשה או� מלכה פו� דע� מל
 �ל� צושטעל� איר, דער מל�, דער בעלד�ר�   דעמולטס�וו, ה"כי� הקבמלכי המל

 דער בעלז � ,23אישות' ווי דער די� איז אי� הל, מלכה � �לס ב��ד�ר� ה  זיס�וו
רעדט זי� ז ד� � וויב�לד איז –ט � הגעב� אשתו לפי ער� וויפל נכסי� ערד�ר� 

געב� צו זיי� ד�ר�   ערס�וו פ�רשט�נדיק איז, ה"וועג� מל� מלכי המלכי� הקב
 !מלכה

Ê.נ  ובפרט �� מצד דע� ס�וואיז מערניט 'ס'; או� טהורה וכו' נקי � זי איזז � 
שאור " � ,ר"יצה � ב�ש�פ�ט � ה דער אויבערשטערס�וו, "אשר הרעתי "ס�וו

עובר זיי� אוי� היפ� ל � זאיד �ז �  קע� זיי� די מעגלעכקייט דערפ�ר– 24"שבעיסה
 .רצונו

 איז ס�וודו ביסט דער ! ?איד� � האסט טענות צו) דער אויבערשטער(דו 
ז � גט� זווי די גמרא! ר" דע� יצהב�ש�פ� דו האסט  וו�רו�–שולדיק אי� דע� 

 ".ר"יצה' ה שברא� כו"ארבעה מתחרט עליה� הקב"

געמ�כט  דו האסט ס�וו, " שאור שבעיסה–רצוננו לעשות רצונ� ומי מעכב "
 "!עיסה" אי� דער  �ריינגעשטעלט ד�ס או�"שאור"דע� 

––––––– 

 .יט, תצא כב) 22

 . ג"ט ס"ז סס"ע אהע"טושו. א"ב הי"אישות פי' � הל"רמב) 23

 .י ש�"ובפרש. א, ברכות יז) 24
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 !? האסטו טענותס�וואיז 

Á  .וועג� איד� ביחס צו דע� אויבערשט�) מסכת(ז � –ז "עפ �ז � ,סוטה רעדט זי
  ד�סאיז, חטא � �זיי זיינע� עובר אויז � ,"כי תשטה"ל � �מזיי איז � בס�וופ "אע

ט � ה דער אויבערשטערס�וור "או� מצד דע� יצה, מצד דע� רוח שטות שבה�ר �נ
  וועט מע� אוי�– Â‰ËÂ¯ באמת זיינע� זיי נקי  �בער, �ריינגעשטעלטאי� זיי

 ,)סוטה( דע� סיו� המסכת פ�רשטיי�

 לויט כמה גירסאות איז דער סיו� המסכת די ברייתא פו� רבי פינחס ב� ס�וו
לידי "ענגט ברד�ס ז � ביז" 'רבי פינחס ב� יאיר אומר זהירות מביא כו"ז � ,יאיר

‰¯‰Ë " י אליהו הנביא "ותחיית המתי� בא ע"או� טהרה ברענגט לידי תחיית המתי�
 . ער איז מבשר בשורות טובות ביז צו בשורת הגאולהס�וו, "'ל במהרה בימינו כו"ז

 קשר אוי� צו דע� סיו� המסכת לויט דער גירסא �ט � הל"או� דער עני� הנ.  ט
לא תיתני ענוה דאיכא  "גט�געזט � היוס�'  רס�ווענדיקט זי� מיט דע� ד�ס ז �

 :והביאור בזה". אנא

 –ווי כנסת ישראל , קיי� גרעסערע ענוי� ווי איד� � ניטעס זיינע�

 זייל � זדער אויבערשטערז � נע� בזרוע�מגעד�רפט  איד� ב�� הלעול�רו� �וו
 �זיי ט �ה  דער אויבערשטער וו�רו�,פ די� קומט זיי אל�"ע: געב� כיד המל��ל

לא יוכל לשלחה " דעמולט ס�וו, "כפה עליה� הר כגיגית"מאנס געווע� ) כביכול(
 ".'גו

 –גלות  � פ�ר  ד�ס איזס�וו: נע�� די פולע רעכט מב�� ה איד�– כמער�נאו� 
:  הייסטס�וו – 25דער בעל איז הל� למדינת הי�ז � א� עני� פ�ר  ד�ס איזס�וו

, איד�, פ דת משה וישראל צוויש� די אשה"ושי� עחופה וקיד � איז געווע�'בשעת ס
  איז היתכ�–טהורה  � 'נקי � או� דערצו איז די אשה, דער אויבערשטער, מיט� בעל

 !!?גלות � ד� איז'סז � היתכ�, דער בעל איז הל� למדינת הי�ז �

אוי�  ד�ס  איז–עפעס געטא� ט � הדי אשהז � חשש  � ד�איז'או� אפילו אויב ס
או� , ר" דע� יצהב�ש�פ�ט � ה ער וו�רו�,שולדיק איז דער בעלר � נ,שולדניט איר 

 !ער איז אוי� דע� מתחרט בכל יו�

ז � ,�זויצו פיר� זי� ) דע� אויבערשט�, דע� בעל(רעכטיגט אי�  ב�ס�ווהיינט 
 !!?ער שיקט איד� אי� גלות, וועק למדינת הי�ער גייט �

––––––– 

 .א, עה. א, ג כ"ח. א, א רי"וראה זח. ג, א"ר פ"איכ. א"סע, סנהדרי� קד. א, ראה תענית כ) 25
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 – גרעסערע ענוי� קענע� ניט זיי� ס�וו, איד� זיינע� ענוי�ז � וויב�לדר �נ
 !ניט ד�ס  מאנע� זיידערפ�ר

ז �ג � ז אויפ� טיש או��קל� �  גיב– �וויפל איז דער שיעור זיי� א� עניבער �
 !! ברענגע� משיח תיכ� ומידל�ז'מ

È  .סוטה רעדט ' אי� מסז � ,ל" מוב� די נקודה הנכמער�נפ המבואר לעיל איז "ע
 .‡Ô„È � באיז ד�ס מני� פו� עקבתא דמשיחא ווייזי� וועג� די ס

 ס�וואיינע פו� די סימני� :  פ�רשטיי� �בער�� נמע�ד�ר�   לכאורהס�וו
, "מלכות תהפ� למינות"ז � , אוי� דרא עקבתא דמשיחא26סוטה' ברענגט זי� אי� מס

 ?עול�) גוי� אי�(מיט ר � נפ�רבונד�לכאורה � � דאיז ד�ס ס�וו

 : בזהאיז דער ביאור

המלכות השולטת על : "מיינט" המלכות תהפ� למינות"ז �  איז מפרש27י"רש
�� נ.ה.ד, "רוב העול� תהא למינות נמשכי� אחר טעות שלו ותלמידיו נקראו מיני� 

 . מיני�נגערופ�� תלמידיו ווער� ס�וו, דע� טעות פו� אותו האיש

המלכות תהפ� "קע� פרעג� אוי� דער גמרא ' מס�ווט  פ�רענטפער ד�סס�וו
ז אוי� בדורות "געווע� מיני� ועובדי ע� � דמלכיות שבעול� זיינע� �לע ":למינות

 ˙‰ÍÙהמלכות "ז �  עקבתא דמשיחא�אוי ד�ס סימ� איז � פ�ר ס�וו איז –ז "שלפנ
סת� , רעדט זי� ניט וועג� סת� מיני�ז ד� � ,דער ביאור בזה איזר � נ–? "למינות

� עני� פו�  נצרות איז �ס�וו,  מינות פו� תלמידי אותו האישוועג� דיר � נ,ז"עובדי ע
 .גט� ז�"ווי דער רמב, עבודה זרה

ד�ר� 'מז �  שרייע�ס�וו ניט נתפעל ווער� פו� די נוצרי�  �בערד�רפ�איד� [
 .בערר�חלק פו� ירושלי� צו די � � אפגעב�

 צו ל�נגטב� ס�וו עס טוט זי� מיט ירושלי� ס�וו איז דיי� געשעפט ס�וו
 ס�וו! '?מחלק זיי� ירושלי� וכוד�ר� 'מז � גסט� מישט דו זי� או� זס�וו! ?איד�

 שטייט אי� ס�וו 28"ש� תחת ש� עי� תחת עי�"איז מפרש 'איז דיי� דאגה ווי מ
 !]?תורה

––––––– 

 .ב"ריש ע, מט) 26

 ).י דפוס אמשטרד�"מרש(ס ש� "ליו� השראה ג) 27

 .ג"א ה"חובל ומזיק פ' � הל"רמב. ב, ק פג"ב. כד, משפטי� כא) 28
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מט פו� אותו האיש או� � שטס�וודי מינות ז  פ�רשט�נדיק � דערפו� איזס�וו
 ,עס געזע� בפועלט �ה'או� ווי מ, גוי� � ב מינות�נדערע  איז ערגער ווי–תלמידיו 

 –צוריק ר� �יאיז געווע� מיט אותו האיש טויזנטער ' סס�וודוקא צוליב דע� ז �
די עניני� , די גרעסטע צרות פו� זיינע תלמידי� געה�ט איד� במש� הדורות ב��ה

 .'פו� עלילות ד� וכו

 .29'תו האיש או� ניט פו� ישמעאל וכואיז געווע� דוקא פו� תלמידי או ד�ס ס�וו

איז דור� אי� געקומע� די , איד �  ער איז געווע�ס�וו  דערפ�ר–והטע� לזה איז 
 .ל"איד� במש� זמ� הגלות ר פ�ר גרעסטע צרות

 שטייט ס�וו" המלכות תיהפ� למינות"אוי� דער סימ� פו� ז �  מזה מוב�ס�וו
 .סוטה'  שטייט עס אי� מס דערפ�ראו�,  מיט איד�פ�רבונד� איז –סוטה ' אי� מס

‡È  .סנהדרי� מיט מס' דער חילוק צוויש� מס פ�רשט�נדיק ל איז"פ הנ"ע '
סוטה רעדט וועג� ' או� מס, סנהדרי� רעדט בנוגע דע� מצב בעול�' מסז � ,סוטה

 .איד� � בדע� מצב

יז ווע�  א–איד�  � ב� סיי אי� עול� או� סיי�משיח וועט אויפטז � וויב�לדאו� 
, סנהדרי�' איז אי� מס, עס רעדט זי� וועג� די סימני� פו� דרא דעקבתא דמשיחא

 רעכנט ער די סימני� פו� דרא דעקבתא –וואו עס רעדט זי� וועג� דער מצב בעול� 
וואו עס רעדט זי� וועג� דער , סוטה' או� אי� מס; ·ÌÏÂÚ וועל� זיי� ס�וודמשיחא 

 � ב וועל� זיי� בדרא דעקבתא דמשיחאס�וומני�  רעכנט ער די סי–איד�  � במצב
Ô„È‡. 

מע� געצייכנט דוקא צו די גמרא אי� ט � ה אי� בריווס�רוו�פאו� דער טע� 
 אי� ימי הספירה ר�� געוו דער בריוו איז געשריב�ס�וור  דארפ�–כאמור , איז, סוטה

 ב�� ה)ספירהימי ה(די ימי� ז �  פ�רשט�נדיק ובמילא איז, סוטה' לערנט מס'ווע� מ
 .סוטה' שייכות מיוחדת מיט מס �

�

�•��

 

––––––– 

 .א" ספיכי� ומלחמותיה�� הלכות מל"ראה רמב) 29
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‚ '„ Â‡ '·˜‰ Ì‰ÈÏÚ Ë¯Á˙Ó ÌÈ¯·„"Ì‡¯·˘ ‰ 

 Î¯ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "Ó˘˙ ˜Ï· Ù"‡ 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"· Ù˜Ï ,‰'Ó˘˙"‡*. 
È˙Ï· ‰‚ÂÓ 

 בנוגע צו 1גערעדטט �ה' מס�ווכא	 המקו� צו ממשי� זיי	 דע� דע� ביאור .  ‡
כביכול (ה ותהא שברא	 "שלשה ברא הקב"ז �  שטייט2 אי	 ירושלמיס�וודע� 

או	 אי	 בבלי , "כשדי� וישמעאלי� ויצר הרע) 3מתנח� ומתחרט על בריאות	
ה שברא� ואלו ה	 גלות כשדי� וישמעאלי� "ארבעה מתחרט עליה	 הקב "4שטייט

 ,"ויצר הרע

דע� בבלי  פ�ר  איז געווע	ס�וודער ירושלמי ז � מבאר געווע	ט �ה'או	 מ
, )לגבי ירושלמי( איז געווע	 בתראי ס�וואו	 דער בבלי , רעדט מער בכללות

רעדט מער , 5 חתימת הירושלמי��נר � יחתימתה איז געווע	 מיט הונדערט
 ,בפרטיות

 או	, פריער לערנט מע	 א	 עני	 מער בכללותז � ,איז בפשטות ד�ס או	 ווי
 ', איז מע	 מפרט דע� עני	 אי	 פרטי� וכו��דערנ

ר או	 "דע� יצהר � נער רעכנט, דברי�' גר � נאו	 דעריבער שטייט אי	 ירושלמי
 רעג�נצ  דערס�וו  דערפ�ר,ר" בכללות ווערט גלות נכלל אי	 יצה וו�רו�,ניט גלות

כולל , מסובב ממנו � �לס  קומע	ס�וועניני�  �לע ר איז כולל אי	 זי�"עני	 פו	 יצה
 ; דע� עני	 פו	 גלות–כ "ועאכו

 .ר או	 גלות"יצה, ר אוי� צוויי פרטי�"כ אי	 בבלי איז ער מפרט יצה"משא

––––––– 

 .37' ט ע" וחלקו בחל167' ד ע"ש חכ"חלקו נדפס בלקו *)

 .ו ואיל�"פ חוקת סמ"שיחת ש) 1

 .ד"ג ה"תענית פ) 2

 .קרב� העדה ש�) 3

 .ב,  סוכה מב)4

 ".יד החזקה"� לספרו "הקדמת הרמב) 5



ðàå íéîéîúä úåøòä ìò éáøä úåøàä"ïåàèñéøàîã ù 

 
âñ 

 ,)ג	� זוו�לט געב	� ה �נדערעוי ווי�ז( די כוונה אי	 דע� איז ניט געווע	 ס�וו
 מע	 ט � ה דעמולט וו�רו�–מחלוקת  � �צוויש	 ירושלמי מיט בבלי איז ד ז�

מחלוקת ירושלמי ובבלי ז � וויב�לד, ברענגע	 פו	 בבלי או	 ניט ירושלמיגעד�רפט 
 ווי ג	� זסברותט �ה'צי מ, או	 אי	 דע� איז ניט שיי� צו דינגע	 זי�, 6הלכה כבבלי

 ; הלכה איז כבבלי–ניט דער �דער ירושלמי 

קיי	 מחלוקת צוויש	 בבלי  � ניטאיז'סז � –דעמולט גערעדט איז ט �ה' מס�וו
 דער ירושלמי רעדט בכללות או	 דער בבלי רעדט ס�וואיז מערניט 'ס, מיט ירושלמי

 .בפרטיות

איז געווע	 , הלכה כבתראי, הלכה כבבליז �געבר�כט ט �ה' מס�וו ד�ס או	
 בבלי איז מער מפרט א	 עני	 ווי ס�וור�פצו מבאר זיי	 ) א דוגמא(מערניט ווי 

 . בבלי איז געקומע	 שפעטער וו�רו�,ירושלמי

דברי� ' אי	 ירושלמי רעכנט ער גז � גערעדטט �ה' מס�וואוי� דע� ביאור .  ·
 אי	 ירושלמי רעדט ער בכללות או	 אי	 בבלי ס�וו  דערפ�ר,דברי�' או	 אי	 בבלי ד

' אמר ר: "גט� ז8 די גמראס�וו פו	 דע� 7מע	 געפרעגטט � ה–רעדט ער בפרטיות 
ה שלא נמסרו ביד שליח ואלו ה	 מפתח של גשמי� "מפתחות בידו של הקב' יוחנ	 ג

במערבא אמרי א� מפתח של פרנסה ' ומפתח של תחיית המתי� וכו' ומפתח של חי
 ".יוחנ	 מאי טעמא לא קא חשיב להא אמר ל� גשמי� היינו פרנסה' ור' כו

 עס זיינע	ז � ,אי	 בני בבל רעדט מע	 מער בכללותז � מט אויס פו	 דע� קוס�וו
או	 גשמי� , )ה ולא נמסרו ביד שליח" זיינע	 בידו של הקבס�וו(מפתחות ' גד� 

בדוגמא , איז אר� ישראל ד�ס ס�וו, "מערבא"או	 אי	 , זיינע	 כולל אי	 זי� פרנסה
איז מפרט 'מ,  מפתחות'ד ד� עס זיינע	ז � ,רעדט מע	 מער בפרטיות, ווי ירושלמי

 ,צוויי מפתחות �לס גשמי� או	 פרנסה

ז � ,גערעדטט �ה' מס�וו פו	 דע� פ�רקערטקומט אויס לכאורה  ד�ס ס�וו
 ?ירושלמי רעדט מער בכללות או	 בבלי רעדט מער בפרטיות

 :איז דער ביאור בזה.  ‚

' ג "גט�געזט � היוחנ	'  רס�וואוי� דע� ז � גט� ז די גמראס�וופו	 דע� 

––––––– 

). רנ' ע' כר� ט(ד "הלכה ס' תלמודית ע' אנציקלופדי. 'אות א' ב' ח כללי הפוסקי� ס"שד) 6
 .נ"וש

 .הערה ד) רכ(גליו� מה ,  מאריסטאו��ש "ואנ' הערות הת) 7

 .א, תענית ב) 8
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מערבא א� מפתח של " אי	 גט�געזמע	 ט � ה,"'ה כו"מפתחות בידו של הקב
ט � היוחנ	'  רס�וו ד�ס סיי,  עני	רג�נצע דערז  פ�רשט�נדיק �איז, "פרנסה

א� " במערבא גט�געזט �ה' מס�וומפתחות או	 סיי '  גפ�ר�	עס זיינע	 ז � גט�געז
 ,מ	 ובאותו מקו� באותו זר	� געווגט�געזאיז , "מפתח של פרנסה

דער חילוק צוויש	 זיי איז דער חילוק ז �  אוי� דע�ג	� זובמילא איז ניט שיי�
או	 , בבלי פ�ר )בזמ	( איז געווע	 ס�וודער ירושלמי ז � ,צוויש	 בבלי מיט ירושלמי

 ירושלמי �� נ איז געווע	ס�וואו	 דער בבלי , רעדט מער בכללות, במקו� שני
 ; בפרטיותרעדט מער) ובמקו� אחר(

 שטייט אי	 ירושלמי באופ	 ס�וומאמר  � ד� איז' בשעת סג	� זאיז שיי�ס �ד
אי	 ירושלמי שטייט דער עני	 ז � ג	� ז קע	 מע	–מסויי� או	 אי	 בבלי באופ	 אחר 

או	 אי	 בבלי שטייט דער ,  רעדט מע	 מער בכללות	רט�ד ס�וו  דערפ�רבאופ	 זה
ווי לדוגמא בנוגע ,  רעדט מע	 מער בפרטיותט	ר� דס�וו  דערפ�רעני	 באופ	 שני

 עס זיינע	ז � אי	 ירושלמי שטייטז � ,ה איז מתחרט עליה�" הקבס�ווצו די דברי� 
 צוליב דע� טע� –דברי� ' ד ד� עס זיינע	ז � או	 אי	 בבלי שטייט, דברי�' גד� 

 ;ל"הנ

, ה"ל הקב זיינע	 בידו שס�וו בנוגע צו דע� עני	 פו	 די מפתחות  �בערכ"משא
ז � או	, מפתחות' ג ד� עס זיינע	ז � ,יוחנ	'  פו	 ר–די ביידע מאמרי� � � דזיינע	

 באותו ר	� געווגט�געז, מפתחות' ד ד� עס זיינע	ז � גט�געזמע	 ט � הבמערבא
 ס�וו  דערפ�ראיינער רעדט מער בכללותז � ג	� ז קע	 מע	 ניט–זמ	 ובאותו מקו� 

 ער ס�וו  דערפ�ר	 דער צווייטער רעדט מער בפרטיותער איז געווע	 פו	 מערבא או
 .איז פו	 בבל

 :דר� אגב.  „

' ג "גט�געזט � היוחנ	'  רס�וואוי� דע� ז � גט� ז די גמראס�וופו	 דע� 
א� מפתח של  "גט�געזמע	 אי	 מערבא ט � ה"'ה כו"מפתחות בידו של הקב

א לא קא חשיב להא מאי טעמ"יוחנ	 ' מע	 געפרעגט רט � ה�� דערנאו	, "פרנסה
  איז�" גשמי� היינו פרנסה"ער געענטפערט ט � ה,)"מפתח של פרנסה(

ר � נ,יוחנ	 מיט בני מערבא' איז ניט קיי	 מחלוקת צוויש	 רד�ס ז � פ�רשט�נדיק 
,  דעמולט איז גשמי� כולל אי	 זי� אוי� פרנסהס�וו, יוחנ	 רעדט מער בכללות' ר
 דעמולט זיינע	 גשמי� או	 פרנסה צוויי ס�וו, ו	 אי	 מערבא רעד	 מער בפרטיותא

 ,ז�כ	ב�זונדערע 

ה " דברי� שהקב'‚ אי	 ירושלמי שטייט ס�ווד ווי גערעדט בנוגע צו דע� "ע
 .דברי�' „מתחרט עליה� או	 אי	 בבלי שטייט 
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מפתחות ' גר � ניוחנ	 דוקא רעכנט'  רס�רוו�פפ אי	 דע� "דער ביאור בדא.  ‰
או	 , געגעב	 צו קיי	 שליח��זיי ניט ט � הה או	 ער" זיינע	 בידו של הקבס�וו

 גשמי�, מפתחות' כ מערבא רעכענע	 ד"משא, גשמי� איז כולל אי	 זי� אוי� פרנסה
 :ע"מפתח בפ � �לס ע או	 פרנסה"מפתח בפ ��לס 

ברכות  �לע י	 זי� איז כולל אס�ווברכה  � דער עני	 או	 ברכה פו	 גשמי� איז
 .�� טייטשט 11	"ווי דער רמב, "ונתתי גשמיכ� בעת� "10ווי עס שטייט, 9פו	 פרנסה

געב	 ל � זד�סז � 	 אופ	נמש� ווער	 אי	 �ל � זגשמי�ז �  �בערגופאס �ד
 ,איז תלוי אי	 עבודת האד�, פרנסה

ת עבודז � וויב�לד  �בער,נמש� ווער	 גשמי�ל � זעסז � עס קע	 זיי	. ה.ד
אי	 דע� דער �, " גשמיכ�È˙˙�Â" פעל	 אי	 דערל � ז–האד� איז ניט געווע	 כדבעי 

 ניט  �בער,נמש� ווער	ל � זעסדער �, נפסק ווער	ל � זדי גשמי�ז � ":בעת�"
נמש� ווער	 בזמ	 ל � זעסדער �; ל"אי	 מדבר רר � נד�סד�ר� 'במקו� וואו מ

 ,היפ� הברכהר � ג ד�ס דעמולט איזס�וו, הקציר

במדה שאד� מודד בה מודדי	  " וו�רו�, כל זה איז תלוי אי	 עבודת האד�ס�וו
בשעת עבודת האד� איז כדבעי איז מע	 ממשי� במדה זו אוי� די גשמי� : 12"לו

 עבודת האד� איז שלא  �בערבשעת, 	 עני	 של פרנסה זיי	 �ל	�זזיי ז � למטה
 .נסהווער	 די גשמי� ניט נמש� באופ	 של ברכה ופר, כדבעי

 אי	 די דרושי� פו	  �רו� עס רעדט זי�ס�וו ד�ס 13גערעדטט �ה'ובדוגמת ווי מ
 די המשכה קומט ס�וופ "אעז � – 15אי	 דע� עני	 פו	 מקל שקדי�, 14קרח' פ

––––––– 

 .ג טז"ר פי"ראה ב) 9

 .ד, בחוקותי כו) 10

 .נ" וש215' י ע"ש ח"וראה לקו. פ"עה) 11

 .במשנה. ב, סוטה ח) 12

נדפס בספר המאמרי� . ['ה והנה פרח מטה אהר� וגו"במאמר ד] א"תשמ. [ז.פ קרח ש"ש) 13
 ]א"תשמ

 .א, צ קיב"דרמ. ג, ת נה"לקו) 14

 .יז ואיל�, קרח יז) 15
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או	 לפי מעשיו ווערט נמש� די השפעה , 16 אד� נידו	 בכל יו� �בעראיז, מלמעלה
 .17צו אי�

באזונדער  � דער מפתח של גשמי� איזז �  די פו	 מערבאג	� ז דעריבערס�וו
נמש� ווער	 ל � זעסז �  עס קע	 זיי	 וו�רו�–מפתח פו	 דע� מפתח פו	 פרנסה 

, ) עבודת האד� איז געווע	 שלא כדבעיס�וודערפאר ( ניט פרנסה  �בער,גשמי�
 , ניט פו	 דע� עני	 הגשמי�,רט� זיי	 פרנסה פו	 א	 אנדערל � זעסדער �

 ;מיט עבודת האד�,  מיט מדידה והגבלהפ�רבונד	איז 'ת מ כל זה איז בשעס�וו

 18ווי די גמרא, "ניסי ניסי�" מיט פ�רבונד	 בחינתו איז ס�וו, יוחנ	' כ ר"משא
ער איז , "ניסי ניסי�"	 באווייזט אוי� "אי	 זי� צוויי נוניט � הס�וו מע	� נ�ז � גט�ז

בשעת , ילא איז לויט אי� במ–ג פו	 עבודת האד� " מיט העכער פו	 מדוהפ�רבונד	
 ,דער עני	 פו	 פרנסה ד� דער עני	 פו	 גשמי� איז בדר� ממילא אוי� ד� איז'ס

 איז'או	 ס, איז כולל אי	 זי� דער עני	 פו	 פרנסה" ונתתי גשמיכ� בעת� "וו�רו�
קענע	 ד�ס ל � זס�ווג פו	 עבודת האד� "מדוה") ניסי נסי�", מצד בחינתו( �ניט

 .�לט	אפה

Â  .דער 	דע� מפתח של ס�וומיט דע� " מערבא" קשר מיוחד פו 	זיי רעכענע 
 ,ע פו	 דער מפתח לגשמי�"מפתח בפ � �לס פרנסה

 מע	 גט� זדוקא במערבאז � ג	�ז געד�רפט ניט ט �ה ד�  די גמרא–דלכאורה 
ז � ס"מ אי	 ש"געפינט בכ'ווי מ, ב"וכיו" הת� "ג	� זגעקענטט � ה די גמרא,�זוי

 דוקא גט� ז די גמראס�וואיז דערפו	 ; "מהת�' נחתי"דער �, "א מהת�את"גט �ז'מ
 :דיוק אי	 דע� � ד� איז'סז �  פ�רשט�נדיק –" במערבא"

 אי	 אר� ישראל איז במיוחד נוגע דער ס�וו. גייט אוי� אר� ישראל" מערבא"
 ,19נמש� ווער	 באופ	 של פרנסהל � זגשמי�ז � פ�רבונד	עני	 פו	 עבודת האד� 

למטר  "ס�וו	 אר� איז �ד�ס ז � עס שטייט אי	 תורה אוי� אר� ישראלווי 
אלקי� בה מרשית השנה ' תמיד עיני ה' אר� אשר גו"או	 , 20"השמי� תשתה מי�

 ,21"ועד אחרית שנה

––––––– 

 .א, ה טז"ר) 16

. קונטרס ומעי� מאמר יז ואיל�. א ואיל�, קו' צ ע"ראה ג� דרמו. צ ש�"דרמ. ת ש�"לקו) 17
 . ואיל�375' ט ע"ש ח"לקו

 .א"רע, ברכות נז) 18

 .נ"וש.  ואיל�14' ז ע"ש חט"לקו. 30' ו ע"ש ח" ראה לקו�בהבא לקמ� ) 19
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22ג	� זל"או	 ווי רז
ז� ,

איז דער חילוק צוויש	 אר� מצרי� מיט אר� ד�ס  
 מע	 די מי� פו	  ב�קומטרט	� דאו	, ס'אי	 אר� מצרי� גייע	 ניט קיי	 רעג	: ישראל

איז דער  ד�ס או	, די פעלדער" משקה"או	 " עולה" זי איז ס�וו, דע� נהר נילוס
 ,	רט�ד מקור הפרנסה

 איז דער מקור ס�ווניכר די השפעה אלקית זוי �  ניט	רט�ד  דעריבער איזס�וו
	 עיניה� כלפי הכל תולי" איז – צו גשמי� נקומע	�ד�ר� ' בשעת מ וו�רו�,הפרנסה

 ;איז תלוי אי	 דע� אויבערשט	ד�ס ז � פילט'מ, 23"מעלה

ז �  ניכררט	� דאיז'ס, " תשתה מי�‰˘ÌÈÓלמטר "כ אי	 אר� ישראל איז "משא
אר� "זי איז א	 , דער מקור אוי� די השפעה פו	 פרנסה קומט פו	 דע� אויבערשט	

 ".האלקי� בה מרשית השנה ועד אחרית שנ' תמיד עיני ה' אשר גו

 דעריבער איז אי	 אר� ישראל במיוחד נוגע דער עני	 פו	 עבודת האד� ס�וו
געב	 פרנסה צו די ל � זד�סז � נמש� ווער	 אי	 א	 אופ	ל � זדי גשמי�ז � בכדי

 .רט�דיושבי� 

גערעכנט דוקא דע� מפתח )  בני אר� ישראל–" (מערבא "ב	� ה דערפ�רס�וו
 וויב�לד, ע"מפתח בפ � �לס פתח לפרנסהאו	 דע� מ, ע"מפתח בפ � �לס לגשמי�

 זיי	 רט	� דל� זעסז �  במילא קע	 זיי	–איז נוגע במיוחד עבודת האד� רט � דז�
 .עס פעלט אי	 עבודת האד�ז � וויב�לד, 	 דא� עני	 פו	 פרנסה�גשמי� 

Ê  .מ'� –דוקא " מערבא" איז דער דיוק הלשו	 ס�וו –  פ�רשטיי	 �בער�� נד�ר
 ?"מערבא"מדייק בש�  ד�  איז מע	ס�רוו�פ, כמה שמות� �דט �ה אר� ישראל

 :איז דער ביאור בזה

 , איז די חמה שוקעת במעריב דערפ�ראו	, שכינה במערבז � ,גט� ז24די גמרא
 . זי איז משתחוה צו די שכינהוו�רו�

––––––– 

 .יא, עקב יא) 20

 .ש� יב) 21

) ש"ויל(וראה ספרי . א,  סוטה יג�ה כדי "ד. יט. יז, וארא ז. י, ויגש מז. פ מק�"י ר"פרש) 22
 .מ"ובכ. י ש�"פרש. עקב ש� י

 .ד"ג ה"וראה ג� ירושלמי תענית פ. ט, ג"ר פי"ב) 23

 .א, ב כה"וראה ב. ב. סנהדרי� צא) 24
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 ד�  איז	רט�ד  וו�רו�,"מערבא "נגערופ	� ווערט אר� ישראל  דערפ�רס�וו
אלקי� בה מרשית ' תמיד עיני ה' אר� אשר גו" איז 	רט�ד , השכינהבמיוחד השראת

 ".השנה ועד אחרית שנה

איז ניכר בגלוי 'ס, במיוחד השראת השכינה ד�  איזרט	� דז� וויב�לדאו	 
 מער 	רט�ד  דעריבער איז מע	–" פלטרי	 של מל�" איז דער 	רט�ד ,השפעה אלקית

 .ל"כנ, ותמדקדק אי	 עבודת האד� ווי אי	 שאר המקומ

באזונדער מפתח ווי  �  דער מפתח אוי� פרנסה	רט�ד  איז דוקא דערפ�ראו	
 מער מדקדק אי	 עבודת האד� רט	� דאיז'מז � וויב�לד –דער מפתח אוי� גשמי� 

 .ניטדער �, פרנסה ליושבי האר� �לס  נמש� ווער	ל	�זדי גשמי� ז � איז ראוי'צי מ

איז 'סז �  מע	גט� ז"במערבא"ז � גט� ז	 דעריבער איז די גמרא מדגיש אוס�וו
 זיי רעכענע	 דע� ס�רוו�פאיז מסביר  ד�ס  וו�רו�–דער מפתח לפרנסה  ד� אוי�

ע "מפתח בפ � �לס ע או	 דע� מפתח לגשמי�"מפתח בפ � �לס מפתח לפרנסה
 שכינה  וו�רו�,)גט� זיוחנ	' ווי ר, איז כלול אי	 דע� מפתח לגשמי�ד�ס ז � ניט(

 מערער מדקדק אי	 רט	� דבמילא איז מע	,  איז פלטרי	 של מל�	רט�ד ,במערב
 דערפ�רל � זעסז �  צי די עבודה איז ראוי או	 מתאי�–כולל אוי� , עבודת האד�

 .נמש� ווער	 גשמי� באופ	 של פרנסה

 

�•��
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æ. 

˘„˜Ó‰ ˙È·„ ‰˜ÚÓ‰ 

 ‚Î¯ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "Ó˘˙ ÈÚÒÓ Ù"‡ 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"ÈÚÒÓ Ù ,¯"�Ó Á"‡ ,‰'Ó˘˙"‡*. 

È˙Ï· ‰‚ÂÓ 

) ח ואיל�"פ מטות סל"שיחת ש(בהמש� להמדובר בהתוועדות הקודמת .  א
, בוא עליה� ברכהות, 1כ שאלות" שאלו על זה כו–בנוגע לדי	 מעקה בבית המקדש 

שמרוב , אבל כרגיל בעניני� כאלו', ז התעסקו בליבו	 ובירור העניני� כו"כי עי
 .החריפות שוכחי� עניני� פשוטי� ביותר

 :ובהקדי�

ומאיזה סיבה ',  שלומדי� את עצ� הסוגיות וכו–הוא ) פ רוב"ע(סדר הלימוד 
ו ילמד התלמיד משו� שסומכי� שעניני� אל(לא לומדי� את כללי הלימוד ' שתהי

 ).או שיבי	 זאת מעצמו, י עיונו בספרי� המבארי� את כללי הלימוד"ע, בעצמו

הוא ) אלא ג� בשאר החכמות, לא רק בחכמת התורה(אחד מכללי הלימוד , והנה
אבל כדי לתר� תירו� על , צריכה הקושיא להיות חזקה,  שכדי להקשות קושיא–

פ שאי	 הכרח לומר "בשכל האד� אעמספיק לומר סברא המתקבלת , קושיא מסוימת
 כי מאחר –שאז תשאר הקושיא בתקפה , ואפשר לומר ג� באופ	 אחר, כסברא זו

 .מספיק שאומרי� סברא המתקבלת בשכל האד�, שהתירו� בא לקיי� דברי חכמי�

 :ובנוגע לעניננו

 מביא את 3ח"ביהב' � בהל"והרמב, "מעקה" מובא הלשו	 2מאחר שבמשנה
 הנה כאשר –ובי מבאר שזהו די	 מצות מעקה כפשוטה 'הרגצו, "מעקה"הלשו	 

, הרי זה מספיק כדי לקיי� דברי חכמי�, ישנה סברא המתקבלת בשכל לבאר עני	 זה
 .וישנה אפשרות לומר ג� באופ	 אחר, פ שאי	 הכרח לומר כסברא זו"אע

––––––– 

 . ואיל�137' ע, תצא' לפ' ד שיחה ב"ש חכ"נדפס בלקו*) 

 .הערה ג) רכג(גליו� מח ,  מאריסטאו��ש "ואנ' התהערות ) 1

 .ו"ד מ"מדות פ) 2

 .ג"ד ה"פ) 3
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 :בנוגע לעצ� העני	.  ·

י� אוכלי� הכהני� מאחר שבמקרי� מסוימ, "בית דירה"ק נקרא "נתבאר שביהמ
, כמוב	 מחיוב אכילה בסוכה, ואכילה קשורה ע� עני	 של דירה, קדשי� בהיכל

 ".תשבו כעי	 תדורו"משו� 

נ "ומשו� פקו, הרי אכילת קדשי� בהיכל היא רק בשעת הדחק: ושאלו על זה
 ?"בית דירה"מהי ההוכחה מעני	 זה שההיכל נקרא , כ"וא', כו

 :והביאור בזה

מ "הרי אי	 נפק, ומרת שבמקרי� אלו אוכלי� הכהני� בהיכללאחרי שהתורה א
עצ� העובדה שהתורה אומרת שיאכלו ;  שמותר לה� לאכול בהיכל‰ÈÒ·‰כלל מהי 

 "!בית דירה"הרי זה מוכיח שההיכל נקרא , בהיכל

 הרי –' שזהו עני	 של אונס וכו, אפילו א� מתחשבי� בסיבת הדבר: ויתירה מזו
ואי	 הכוונה שבעת אכילת� . רצונ� להיות ש�,  בהיכלבעת אכילת הכהני� קדשי�

פ "כי אע', שאכילת� היא מתו� אונס כו, היינו, בהיכל אינ� רוצי� להיות ש�
, היא עני	 של אונס) ולא במקו� אחר(שהסיבה המביאה אות� לאכול בהיכל 

בית "ולכ	 שפיר נקרא , לאחרי זה הרי עצ� האכילה בהיכל היא מרצונ�, כ"אעפ
 ."דירה

שכאשר , ר בנוגע לשבתו במאסר"ח אדמו"ק מו"ואי	 זה בדוגמת סיפור כ[
ענה שיודע שנמצא במקו� הפטור , שאלו אותו א� הוא יודע היכ	 הוא נמצא

' כי רצונו הי, ל הרי היותו במקו� זה היתה היפ� רצונו" שבסיפור הנ–' ממזוזה כו
 ]ל"כנ, כ בנוגע לאכילת כהני� בהיכל"משא, לצאת מש�

 שלכאורה אי	 זה אותו – 4ז בנוגע למה ששאלו בנוגע לעני	 השותפות" עד. ‚
 : הביאור בזה בפשטות–' גדר השותפות שמצינו בנוגע למזוזה ונגעי� וכו

ק הוא בדוגמת בית של "ולכ	 ביהמ, ק"י יש בעלות בביהמ"כדי לבאר שלבנ
 אלא ,בכל הפרטי�,  אי	 הכרח לומר שהשותפות היא בשלימותה–' שותפי	 וכו

 .ק"י בעשיית מעקה לביהמ"שמשו� זה חייבי� בנ, מספיקה ג� שותפות כל דהו

 : מדי	 איסורי הנאה–דוגמא לדבר 

, פ שליהודי אסור להנות מחמ� זה"הנה אע, בנוגע לאיסור הנאה דחמ� בפסח
ע "כמבואר בשו(הרי זה תחת בעלותו בנוגע לאיסור בל יראה ובל ימצא , מ"מ

––––––– 

 .1' לעיל הע' ראה בהנ) 4
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מספיק ג� בעלות כזו , בנוגע לאיסור בל יראה ובל ימצאש, זאת אומרת). ז"אדה
 .שהיא באופ	 שאינו יכול להנות מדבר זה

 שבנוגע לחיוב מעקה מספיקה ג� אופ	 הבעלות –ז מוב	 בנוגע לעניננו "ועד
 .אפילו א� בעלות� היא בעלות כל דהו, ק"י בביהמ"שיש לבנ

 :ומצינו דוגמא לדבר ג� בשטח האגדה שבתורה

אביו מזריע . ה ואביו ואמו"הקב: שלשה שותפי	 יש באד� "5אאיתא בגמר
אמה מזרעת אוד� שממנו עור ובשר ', הלוב	 שממנו עצמות וגידי� וצפרניי� כו

 ".'ה נות	 בו רוח ונשמה כו"והקב', וכו

מוב	 בפשטות שהחלק דאביו ואמו בשותפות זו הוא שלא בער� לגמרי , והנה
הנה לוב	 האב צרי� , בנוגע לאביו ואמו: רה מזוויתי, ה בשותפות זו"לגבי חלק הקב

י שהייתה "ע" שכל פרטי הולד מתהוי� מטיפת האב 6כמבואר בתניא, אוד� הא�
כמבואר , ז אוד� הא� צרי� להגיע ללוב	 האב"ועד, "'תשעה חדשי� בבט	 הא� כו

כ אומרי� "ואעפ –' ה בשותפות זו כו"כ בנוגע לחלק הקב"משא; 7תזריע' ת פ"בלקו
 .מה� יש שייכות לכללות הדבר' מאחר שלכל א, "שלשה שותפי	 יש באד� "–

נעשה שות� , בליל שבת' ל שכל האומר ויכולו השמי� גו"ז מבואר במדרז"ועד
 והרי מוב	 בפשטות שחלקו בשותפות זו הוא שלא –ה במעשה בראשית "להקב

מאחר , "שות�"כ הרי הוא נקרא בש� "ואעפ, ה"בער� לגמרי לגבי חלקו של הקב
 .שיש לו שותפות כל דהו בעני	 זה

חוש	 "ע "פ כללי דיני שותפי	 בשו"ז מוב	 שג� כאשר השותפות אינה ע"ועפ
 . הרי זה נחשב לשותפות בנוגע לכמה עניני�–" משפט

 :דוגמא כללית נוספת לעני	 זה

מהשבעה שמות ' וביחד ע� זה הרי זה א, 8'קאי ג� על דייני� כו" אלקי�"ש� 
פ שאינ� "אע, שישנ� עניני� שיש לה� ש� משות�, זאת אומרת. �שאינ� נמחקי

 ".תורה כללות ופרטות נאמרה"ל "ובדוגמת מארז. ז"דומי� זל

�•��

––––––– 

 )א, נדה לא() 5

 )ב"פ() 6

 .ג,  יט–ה אשה כי תזריע "ת ד"לקו) 7

 .מ"ובכ. כז, שמות כב. ב, ת בראשית ו"י עה"ראה רש) 8



êéúøåúá åðéðéò øàäå õáå÷ 

 

áò 

ç. 

 ˙‡¯˜� ‰�˘‰ ÏÎ˘ ÌÚË‰Ï‰˜‰ ˙�˘ 

 ‰Î¯ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "Ó˘˙ Ô�Á˙‡Â Ù"‡ 

 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"Ô�Á˙‡Â Ù ,Ë"·‡· Â ,‰'Ó˘˙"‡. 
È˙Ï· ‰‚ÂÓ 

 מדוע אומרי� שכל –" שנת הקהל"כא	 המקו� לבאר עני	 כללי בנוגע ל.  ‡
היא בחג " הקהל"הרי המצות עשה ד, "שנת הקהל"השנה כולה נקראת בש� 

 ?"שנת הקהל"ולה ומדוע נקראת כל השנה כ, הסוכות דוקא

 :והביאור בזה

שנה זאת מובדלת משאר שני� בנקיבת "ש, "שנת היובל"מצינו דוגמא לדבר ב
פ "אע: זאת אומרת. 1"על ש� תקיעת שופר,  יובל שמה–ומה שמה , ש� לה לבדה

, "' גו·ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈבחודש השביעי בעשור לחודש "שהמצוה דתקיעת שופר היתה 
שנת "ז מוב	 בנוגע ל"ועד, "שנת היובל" הש� כולהÏÎ ‰˘�‰ כ נקראת "אעפ

 כולה ÏÎ ‰˘�‰כ נקראת "אעפ, פ שמצות הקהל היתה בחג הסוכות"שאע, "הקהל
 ".שנת הקהל"

כי בשנת היובל ישנ� עניני�  2"שנת היובל"מ' אבל לכאורה אי	 להביא ראי
שזהו העני	 דשחרור עבדי� , מתחילתה ועד סופה, ששייכי� לכל השנה כולה

שלכאורה אי	 בו עני	 משות� , כ בנוגע לשנת הקהל"משא',  קרקעות וכוושמיטת
 !?כי קיו� המצוה מסתיי� לכאורה בחג הסוכות, על כל השנה כולה

 :והביאור בזה

אלא ', שנת היובל אינה נקראת על ש� שחרור העבדי� ושמיטת הקרקעות כו
" Ï·ÂÈועיקר הענ"ושמו אשר יקראו לו בלה" (שמה 	כוק מורה על תוכ 	על ש� ", )'י

. פ"אלא רק ביוהכ, בכל השנה כולה‡Â�È והעני	 דתקיעת שופר , "תקיעת שופר
שנת "כולה ÏÎ ‰˘�‰ נקראת , Î‰ÂÈ·"Ù' מצד העני	 דתקיעת שופר שהי, כ"ואעפ

––––––– 

 .י, י בהר כה"פרש) 1

 .הערה ה) רכה(גליו� נ ,  מאריסטאו��ש "ואנ' ראה הערות הת) 2
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Ï·ÂÈ‰" ,בנוגע לענינינו"ועד 	נקראת , שמצד קיו� מצות הקהל בחג הסוכות, ז מוב
 ".שנת הקהל"כל השנה כולה בש� 

 3ש"כמ, כללות מצות הקהל צריכה להיות באופ	 דפעולה נמשכת: תירה מזווי
ושמרו לעשות את כל דברי ' למע	 ישמעו ולמע	 ילמדו גו' הקהל את הע� גו"

ומאחר שהיא פעולה , "' אשר את� חיי� על האדמה גוÌÈÓÈ‰ ÏÎ' התורה הזאת גו
א פעולה הרי בודאי שהי, "כל הימי� אשר את� חיי� על האדמה"נמשכת על 

 ".שנת הקהל"ולכ	 נקראת כל השנה כולה בש� , נמשכת על כללות שנה זו

 :הוכחה נוספת לדבר.  ·

כשחרב הבית בראשונה אותו היו�  "5ל" הובא מארז4בהתוועדות הקודמת
 ).כקביעות שנה זו" (È‰ ˙ÈÚÈ·˘ È‡ˆÂÓÂ˙‰', ומוצאי שבת הי', תשעה באב הי

התחלת È¯Á‡Ï עשרה חדשי� , אבפ שמדובר אודות חודש "אע: זאת אומרת
 È‡ˆÂÓ"פ שהלשו	 "אע, "מוצאי שביעית"כ מדגישי� ששנה זו היא " אעפ–השנה 

 . השנה דוקא‰˙ÏÁ˙קשור ע� " שביעית

פ שמצות הקהל היא "אע, "שנת הקהל"ז מוב	 שכל השנה כולה נקראת "ועד
 .בהתחלת השנה, בחג הסוכות

 : איפכא מסתברא–אבל עדיי	 אפשר להקשות 

 !?"שנת הקהל"ולא הלשו	 " מוצאי שביעית"וע אומרת הגמרא הלשו	 מד

ובמוצאי שביעית ' בארבעה פרקי� הדבר מתרבה כו "6אבותז מצינו בפרקי "ועד
 !?"שנת הקהל" ומדוע לא נאמר הלשו	 –" 'כו

 :והביאור בזה מוב	 בפשטות

 מפני פירות –במוצאי שביעית ' הדבר מתרבה כו"במשנה דאבות מבואר ש
·˘˙ÈÚÈ" ,ד, ומאחר שמדובר אודות פירות שביעית 	מוצאי "מודגש העני˙ÈÚÈ·˘ "

כ א� "משא, כדי שיוכלו להבי	 את המש� דברי המשנה, ")שנת הקהל"ולא (
 ".˘·ÈÚÈ˙פירות "מודגש הקשר ע� ' שאז לא הי, "שנת הקהל"המשנה היתה אומרת 

––––––– 

 .יג�יב, ויל� לא) 3

 .פ דברי�"שיחת ש) 4

 .ב, ערכי� יא) 5

 .י"ה מ"פ) 6



êéúøåúá åðéðéò øàäå õáå÷ 

 

ãò 

ומוצאי "רא  מדגישה הגמ–ק "ז כאשר הגמרא מדברת אודות חורב	 ביהמ"ועד
מאחר שכללות עני	 החורב	 והגלות קשור ע� ") שנת הקהל"ולא " (שביעית היתה

 ימי השמה תשבות את כל "7בחוקותי' בפש "כמ, העדר שמירת קדושת שביעית
גלות בבל ה	 היו שבעי� שנה של " ("'אשר לא שבתה בשבתתיכ� בשבתכ� עלי

 ).8"'שראל כושנות השמיטה ויובל שהיו בשני� שהכעיסו י' כנגד ע

 כי בכללות –" שנת הקהל"הגמרא אינה יכולה לומר את הלשו	 : ויתירה מזו
מצד ' כאמור לעיל שהחורב	 והגלות הי, הוא היפ� החורב	 והגלות" הקהל"העני	 ד

שזה . מורה על אחדות ואהבת ישראל" הקהל"ואילו העני	 ד, העני	 דשנאת חנ�
 ).שנאת חנ�(מבטל את סיבת הגלות 

שנת " מדגישי� את העני	 ד–' כאשר מדברי� בנוגע לעני	 הגאולה כוכ "משא
מבטל את סיבת הגלות , "שנת הקהל"כי עני	 האחדות ואהבת ישראל שב, "הקהל

וזוכי� לגאולה האמיתית , כללות עני	 הגלות, ז מתבטל המסובב"ועי, )שנאת חנ�(
 .והשלימה

 �•��

––––––– 

 .לה, כו) 7

 .י ש�"פירש) 8
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ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓÂ ÍÏÓ ÈÂ�ÈÓ ˙ÂˆÓ 

 „Ï¯ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "Ó˘˙ ˙È˘‡¯· Ù"· 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"˙È˘‡¯· Ù ,‰'Ó˘˙"· 

È˙Ï· ‰‚ÂÓ 

 איז, קיו� ומציאות הע� איז תלוי אי	 מציאות המל�ז � ,י המדובר לעיל"עפ.  ‡
פו	 ספר , 1פריערדיקע התוועדות � גערעדט אי	ט �ה' מס�ווד�ס שט�נדיק פ�ר

מל� איז ממשי� יראת שמי� צו כל הע�  �ז � ,2צ מצות מינוי מל�"המצוות להצ
 ,כולו

מלכותא ", דער מל� איז דער ממוצע צוויש	 דע� ע� מיט	 אויבערשט	רו� �וו
ביטול או	 ט � הדער ע� ס�וואיז דור� דערוי� , 3"דארעא כעי	 מלכותא דרקיעא

ט � ה,5"שתהא אימתו עלי�", "שו� תשי� עלי� מל� "4ש"כמ, יראה צו דער מל�
יראת . ה.ד, יראת המל� דלמעלהט �ה'מ, מע	 אוי� ביטול צו מלכותא דרקיעא

 .שמי�

אי	 מצות מינוי מל� ז � ,6שטורע� � מע	 געפרעגט מיטט � ה אוי� דע�ס�וו
 דער מל� איז ממשי� יראת שמי� צו דע� ע� ס�ווד�ס ז � אי	 ספר המצות שטייט

ר � נאו	 אי	 דע� גופא, 7"ע� מלשו	 עוממות", בנוגע צו רובו של ע�ר � נאיז
ולכ	 ה� צריכי� למל� כדי . . יש מצד עצ� מציאות	 ' ח שה� בחי"לאות	 שאינ	 ת"

. . ביטול מצד עצ� שרש	 ' ח ה� בבחי"ת' אבל הנשמות הגבוהות הנק. . שיתבטלו 
שהרי ה� בטלי� מצד . . הרי אינ� צריכי� למל� כלל להיות מתבטלי� על ידו 

––––––– 

 .ז"א סכ"פ ואתחנ� תשמ"שיחת ש) 1

 .צ קח ואיל�"דרמ) 2

 .ב,  קעוג"וראה זח. א, ברכות נח) 3

 .טו, שופטי� יז) 4

 .ב"מלכי� רפ' � הל"רמב. נ"וש. א"סע, כתובות יז) 5

 .ז"ס) רלד( מאריסטאו� גליו� ג �ש "ואנ' הערות הת) 6

 .ז"א רפ"שעהיוה) 7



êéúøåúá åðéðéò øàäå õáå÷ 

 

åò 

 �לע מל� איז ממשי� יראת שמי� צו �ז � גט�געזט �ה'מז �  איז היתכ	–" עצמ	
 !? צו כל הע� כולו– גט�געזלט �דעמט �ה'ובלשו	 ווי מ, מענטש	

 :איז דער ביאור בזה.  ·

מל� איז  � ס�ווד�ס ז � אויס לכאורה אי	 ספר המצות קומט 	רט�ד פו	 מאמר
 רעדט זי� אוי� –' ח וכו" ניט צו ת �בערצו פשוטי הע�ר � נממשי� יראת שמי�

ועבדי  "8ווי עס שטייט, נגערופע	 מל�� אוי� משיח ווערט ס�וו, וועג	 מל� המשיח
 .פ"מ אי	 תושבע"וכמבואר בכ, "דוד מל� עליה�

מל� ז �  ז��זיכערע � איז' ס וו�רו�,ג	� זקע	 ניט' מס�וו  ז���  �בעראיזס �ד
מל� המשיח וועט לערנע	 תורה אפילו ז � כידוע, איד	 �לע 	 אי	'המשיח וועט פועל

 לב טויזנטה� �  זיי זיצ	 שוי	 דריי מיטס�וופ "אע, מיט משה ואהר	 או	 די אבות
 .דותחסי ובכמה דרושי  כמבואר אי	 שער האמונה, ע או	 לערנע	 תורה"אי	 גר �י

גופא איז ער מבאר אי	 מצות ד�ס ז � ג	� ז געקענט �בערמע	וו�לט לכאורה 
ילמד ז � ,	 אי	 כל הע� כולו אי	 דע� עני	 התורה�משיח וועט אויפטז � ,מינוי מל�

ילמד כל הע� ז � איז לכאורה עיקר ענינו של משיח ד�ס  וו�רו�,כל הע� כולו תורה
צו פשוטי ר � נ יראת שמי� איז ער ממשי� דער עני	 פו	 �בערכ"משא, כולו תורה

 .'ח וכו" ניט צו ת �בערהע�

 ער איז יחידה ס�וו עיקר ענינו של משיח איז  וו�רו�,ג	� זניטזוי �  �בערקע	'מ
בדוגמא ,  יחידה איז למעלה פו	 דער עני	 פו	 תורהס�וו,  פו	 כללות נשמות ישראל

ווי עס שטייט אי	 , תורה פ�ר 	 העכערזיי זיינעז � איד	 �לע ווי עס שטייט בנוגע צו
ואיני יודע איזה מה� , שני דברי� קדמו לעול� תורה וישראל",  תנא דבי אליהו

 במילא איז –" י אומר אני ישראל קדמו"י דבר אל בנ"כשהוא אומר צו את בנ, קוד�
 	 עני	 טפל פו	 משיח וועט משיח אויפטא	 אי	אי	 �ר � נז� ג	� זכלל ניט מסתבר

כ "משא,  ילמד כל הע� כולו תורהס�וואי	 דע� עני	 פו	 לימוד התורה , איד	לע �
וועט ער , איד	 �לע  ער איז יחידה פו	ס�וו ד�ס ,אי	 דע� עני	 העיקרי פו	 משיח

 !אי	 פשוטי הע�ר � נ,איד	 �לע ניט אויפטא	 אי	

 �לע אי	חידוש  � מל� המשיח וועט אוי� אויפטא	ז �  ז��זיכערע � איז'נאר ס
 .דער עני	 פו	 יחידה, איד	 בעיקר ענינו

 :והביאור בזה.  ‚

––––––– 

 .ד ש�"וראה מצו. כד, יחזקאל לז) 8
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.  כמה דרגותפ�ר�	למטה זיינע	  ד� מל� � ז ביי"ועד, אי	 ספירת המלכות
ז "ועד,  מלכותפו	די דרגא ,  "אי	 מל� בלא ע�"די דרגא פו	  ד� איז'ס: ובכללות
די דרגא , העכערע דרגא �  ד� אוי� �בעראיז'ס; 	 ע� צו �נקומע	� מוז, דער מל�

דע� עני	 פו	  פ�ר וואו מלכות או	 דער מל� זיינע	 העכער, פו	 התנשאות עצמית
ער איז ז � ,  איז דער פירוש אי	 התנשאות ד�ס ס�וו, "אי	 מל� בלא ע�"פו	 , ע�

איז  ד�ס ס�וו, נקומע	� צו קיינע� ניטד�ר�  ער, 	 עצמיער איז �, ע"בהתנשאות מצ
 .מל� �  עני	 פו	 מלכות או	 פו	דער עיקר

 ד�רפ	, "אי	 מל� בלא ע�"די דרגא פו	 , או	 צו די נידעריקערע דרגא אי	 מלכות
 צו די דרגא אי	 ד�רפ	' ח וכו"כ ת"משא,  מערניט ווי פשוטי הע�נקומע	� ט�קע

 בנוגע צו די דרגא אי	 מלכות פו	 התנשאות  �בערכ"משא; נקומע	� מלכות ניט
  ניטד�רפ	 זיי ס�וופ "אע', ח וכו"וי� תא,  כל הע� כולונקומע	� רפ	ד�עצמית 

 . צו די נידעריקערע דרגות אי	 מלכותנקומע	�

כולל אוי� מל� ( צו דע� מל� נקומע	� ד�רפ	איד	  �לע ז� קומט דערפו	 אויס
איז  ד�ס ס�וו, דער עני	 פו	 התנשאות עצמית, מצד דע� עני	 עיקרי שבו) המשיח

איז ) יחידה, התנשאות עצמית( ד�ס  ווערטער דער עני	 פו	 יחידה או	נדערע �אי	
כמבואר אי	 חסידות , ואדרבה עיקר ענינו, חלק פו	 מלכות או	 פו	 מל� � אוי�

 מיט פ�רבונד	, דער עני	 פו	 התנשאות עצמית איז אי	 ספירת המלכותז � מ"בכ
 .'בני	 המלכות וכו

 דער מל� איז ממשי� ס�וו(ות מיט יראת שמי� שייכ � פ�ר  ד�סט� הס�וו.  „
 ?)צו כל הע� כולו

בשעת ז � , פ המבואר אי	 קונטרס העבודה"ע פ�רשט�נדיק איז דער ביאור בזה
  �לעז�  ד�סט'איז מאיר פועל) דער עני	 פו	 התנשאות עצמית(יחידה שבנפש 

ובמילא , ר לגמרי זיי	 באופ	 אחל	�זפו	 דע� מענטש	 '  עניני� או	 כחות כו�נדערע
) צו אי� ממשי� ד�ס  דער מל� איזס�וומצד דע� (איז בשעת יחידה איז מאיר 

ע "איז מצ ד�ס זיי	 באופ	 אחר לגמרי וויל � זאוי� זיי	 יראת שמי�ז �  ד�סט'פועל
 .ווע	 יחידה איז ניט מאיר

ביו� ): 14פריערדיקע התוועדות � ווי גערעדט אי	(וגמא דערצו אי	 נגלה  ד�
אפילו דער קרב	 ז � ביז, דיק	 אופ	'פ"יוהכ � עניני� אי	 �לע כפורי� שטייע	ה

––––––– 
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אוי� צו " 'אהני לי"פ איז " יוהכ וו�רו�,	 אנדער אופ	תמיד שטייט דעמולט אי	 �
 .ברענגט בכל יו�' מס�וו ˙ÈÓ„קרב	  � איז ד�ס ס�וופ "אע, 15דע� קרב	 תמיד

כולל אוי� דע� , שאר כל עניני האד�צו " 'אהני לי"יחידה איז : ז בעניננו"ועד
 .שטייט באופ	 אחר לגמריד�ס ז � ,עני	 פו	 יראת שמי�

  איינערס�וואיז אינו דומה כלל די יראת שמי� 'ס: איז אוי� בפשטות ד�ס ווי
אי	 מל� "דער מל� איז ,  מלכותס�וו ער איז זי� מתבונ	 אי	 דע� ס�וודערפו	 ט �ה

 ס�ווווי די יראת שמי� ,  מיט ע� או	 מיט עול�פ�רבונד	ער איז ז � ,"בלא ע�
 ,דער מל� איז התנשאות עצמית �בז �  ער איז זי� מתבונ	ס�וו דערפו	  �רויסקומט

 � ע"דער אד� באיט � ה דעמולטס�וו, ע� ועול� פ�ר ער איז לגמרי העכערז �
 .יראת שמי�. ה.ד, העכערע יראת המלכות

איז , התנשאות עצמית,  דרגא פו	 יחידהדי, או	 די העכערע דרגא אי	 מלכות
או	 מצד דע� איז אוי� , )'ח וכו"אפילו צו ת(דער מל� ממשי� צו כל הע� כולו 

 � דער מל� איז ממשי�ז � קומט אויס, זייער יראת שמי� באופ	 אחר לגמרי
 די נידעריקע  ט�קעז�טש � כ,העכערע דרגא אי	 יראת שמי� צו כל הע� כולו

  דערצו ניטד�רפ	") אי	 מל� בלא ע�"ווי ביי אי� איז (ל� דרגות אי	 דע� מ
 . כל הע� כולונקומע	�

 :איז אי	 דע� עני	 התשובה ד�ס ד ווי"וע.  ‰

נידעריקערע דרגא אי	 תשובה  � ד� איז'ס:  כמה דרגותפ�ר�	אי	 תשובה זיינע	 
ריקערע נידע � אוי� ה�לט	 ס�וואיד	  �בר � נ,איד	 �לע ביי ד�  איז ניטס�וו

טוט ער � �דערנ עבר וחטא ופשע או	ז � ,חטא כפשוטה �  תשובה אוי�–מדריגה 
 אי	 גט� זווי ער(איז תשובה ווי דער עול� לערנט  ד�ס ס�וו, אוי� דע� תשובה

 ;)16ת"לקו

 זיינע	 כנגד די ס�וו 17ח מצוות עשה" איינע פו	 די רמ �בער�� דתשובה איז
 ה�לט ס�וואפילו איינער , יעדער מענטש� � דמוז, 18מענטש	 � ח אברי� פו	"רמ

דער עני	 התשובה ווי זי ר � נניט,  דער עני	 התשובהב	� החטא כפשוטה � ניט ביי
  איז–ע "ח מ"אוי� תשובה ווי זי איז איינע פו	 די רמר � נ,מצוות פ�ר איז העכער

––––––– 

 .א"ער, ראה זבחי� צא) 15

 .ד, ה ס"ר) 16

 .מ ואיל�' ב ע"ח) קאר�' י שי"להר(לקוטי ביאורי� בספר התניא . ח מצוה שסד"ראה מנ) 17

 .ועוד. ב, מכות כג. ב, א קע"ראה זח) 18
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 ד�ס ס�וו,  "והרוח תשוב אל האלקי� אשר נתנה"' די דרגא אי	 תשובה בבחי ד�ס
 .דרגא הכי גבוה �  שטייט אוי�ס�וואיד  � אפילו, איד	 �לע איז שיי� ביי

מל� איז  � ס�ווז איז אוי� בנוגע צו דע� עני	 פו	 מלכות או	 יראת שמי� "ועד
 :ממשי� צו דע� ע�

ווי דער , "אי	 מל� בלא ע�",  מיטפ�רבונד	, די נידעריקערע דרגות אי	 מלכות
, או	 די יראת שמי� פאבונד	 מיט די דרגא אי	 מלכות, יט	 ע� מפ�רבונד	מל� איז 

 זיי  וו�רו�',ח וכו"ניט צו די ת, חלק פו	 דע� ע� � צור � נאיז דער מל� ממשי�
די דרגא פו	 , דרגא אי	 דע� מל� � ד�  �בעראיז'ס; נקומע	�  דערצו ניטד�רפ	

 מצד די דרגא ס�וו ,נקומע	� דערצוד�ר�   כל הע� כולוס�וו, "התנשאות עצמית"
איז 'וועלכע מ � בש"ווערט נמש� צו כל הע� כולו יראת שמי� שלא בער� די יר

 .ז" לפנ�לט	געה

ווערט ) ובכלל בני	 המלכות(,  די דרגא אי	 מלכות פו	 התנשאות עצמיתס�וו
או	 ,  "בכסה"	 אופ	 פו	 נמש� אי	 � ד�ס  דעמולט ווערט �בער,נמש� בראש השנה

 אי	 א	 אופ	 �� �רצ קומט עס"או	 אי	 שמע,   בגילוי �רויסמט עסבחג הסוכות קו
� � ד זיי זיינע	ס�וו, צ"אוי� אי	 די ימי התשלומי	 פו	 שמעזוי � או	,  פו	 קליטה
 .פ תורת אמת או	 תורת חיי�"תשלומי	 ע

 

�•��

�
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 מידי פע�  �רויס קומע	ס�ווכולל אוי� די ליקוטי� , 1ז"געווע	 אי	 די שבתות שלפנ
 �  אי	 זיי איז געווע	ס�וו איז כא	 המקו� להעיר וועג	 עניני�  דערפ�רס�וו. בפע�

 .פ אחדי� מה�" עכ–ט אי	 די ליקוטי� "שקו

 די ס�וומע	 זי� געשטעלט אוי� דע� ט � ה2ל" הנאי	 איינע פו	 די ליקוטי�
היט	 זי� ניט פו	 זיצ	 אוי� דער ארט ל  ז� זיצ	 או	 לערנע	 אי	ס�וותלמידי הישיבה 

לכאורה ז � ,אוי� דע� געפרעגטט �ה'או	 מ, וואו אי� זי� בעת תפלת מנחה ומעריב
וע וואו עס זיצט מקו� קב � רעדט זי� וועג	 ד�ס  וו�רו�, ניט זיצ	רט	� דטאר	 זיי

וועמע	 זיי לערנע	  �בדער � געלערנט תורה ב	� הוועמע	 זיי � באיינער, רב�
מקומו הקבוע  ד�ס במילא איז,  בעת התפלה	רט�ד  ער זיצט וו�רו�,איצטער תורה

 די 4וכמבואר אי	 גמרא, " מקו� לתפלתו שלא ישנהוÚ·˜È "3ווי דער די	 איז, לתפלה
 5גירסא אי	 גמרא � ד� איז'ס". [קובע מקו� לתפלתו "אי	 ד�  זיינע	ס�וומעלות 

 ."]Â˙ÏÙ˙Ïקובע מקו� " דער עיקר גירסא איז  �בער".קובע מקו� לתורתו"

 .ט אי	 די ליקוטי�"שקו � או	 אי	 דע� איז געווע	

,  א	 עני	�� נ ד� קומט צו �בער באמת–שאלה תקיפה   ד�ס � לכאורה איזס�וו
 .טטפער פ�רענ ד�סז ווערט" עפס�וו

 :והביאור בזה.  ·

 ב	� ה,מקו� מיוחד אי	 בית הכנסת �  זיינע	 געזעס	 אי	ס�ווכמה וכמה פו	 די 
 ניט –דער �, צו זיצ	 אי	 קר	 דרומית מזרחית) 'מאיזה סיבה שתהי(מדייק געווע	 
� בא� עמוד"פ דרומית פו	 מקו� הש"עכר � נ,אי	 קר	 ממש. 

מקו�  �  זיצ	 אי	ד�רפ	 ס�וו	 די  לתפלה פו‰˜·ÚÂמקומ� ז � הייסטס �ד
פ לצד הדרו� קרוב לקר	 "עכ, מיוחד אי	 בית הכנסת איז אי	 קר	 דרומית מזרחית

 .דרומית מזרחית

תפלת מנחה ומעריב איז ניט בקר	 דרומית  � ב �בערזיצט'דער מקו� וואו מ
 .בקר	 צפונית מזרחיתר � נ,מזרחית

––––––– 

 .ש"ע, ב"ג תשרי תשמ"להעיר משיחת י) 1

 .ד"ס) רלא(מאריסטאו� גליו� נו  –ש "ואנ' הערות הת) 2

 .ח"ז ש� סי"ע אדה"שו. ט"צ סי"ח ס"ע או"טושו. ו"ה ה"תפלה פ' � הל"רמב) 3

 .ב, וברכות ) 4

 .ב,  זס ש�"על גליו� הש) 5
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פ לצד "עכ(קר	 דרומית מזרחית  לתפלה איז ב‰˜·ÚÂדער מקו� וויב�לד או	 
או	 ניט אי	 צפונית , ) בקר	 דרומית מזרחית–ומה טוב , )ניט לצד הצפו	(דרו� 

 ד�  איזס�וו די קביעות ÂÚ˜¯איז דער מקו� הקבוע אי	 דרומית מזרחית  –מזרחית 
ווערט  ד�ס או	, תפלת מנחה ומעריב אי	 צפונית מזרחית � בזיצט' מס�וואי	 דע� 

 . זיצ		רט�ד  דעריבער מעג	 די תלמידי�–מקו� קבוע לתפלה  � �לס טניט גערעכנ

זיצט במקו� 'ווע	 מ, עיקר תפלת היו� איז ניט תפלת מנחה ומעריבז � ובפרט
) 'פסוקי דזמרה וכו( מע	 ריבוי התפילות גט� ז דערפ�רס�וו, תפלת שחריתר � נ,זה

 � מבואר אי	ד ה"וע. דוקא בתפלת שחרית או	 ניט בתפלת מנחה ומעריב
עיקר תפלת היו� איז תפלת שחרית או	 דערפו	 ווערט ז � 6פריערדיקע התוועדות

 .נמש� אוי� אי	 תפלת מנחה ומעריב

 � בזיצט' מדגיש דע� העדר הקביעות פו	 מקו� זה וואו מכמער�נאיז  ד�ס ס�וו
צו רט � דב	� ה די תלמידי�ס�וודער היתר  ד�ס ובמילא איז, תפלת מנחה ומעריב

 .יצ	ז

צפונית (דאוונט תפלת מנחה ומעריב אי	 דע� מקו� ' מס�וואו	 דער טע� 
 מצד דע� עני	 פו	 –איז , )דרומית מזרחית(או	 ניט אי	 דע� מקו� הקבוע ) מזרחית

מע	 דורכגיי	 דע� ד�ר�  בכדי צו דאוונע	 אי	 דרומית מזרחית: טירחא דציבורא
שטעל	 זי� אוי� או	 עס  �לע  וו�רו�,7איז מטריח דע� ציבור ד�ס ס�וו,  זאלג�נצ	
 דעריבער – 8"לא פסעתי על ראשי ע� קודש"ל "ד מארז"וע', בלבול כו � ווערט

 . איז נאענט צו דער טירס�וודאוונט מע	 אי	 א	 ארט 

  קומט צו� די תלמידי הישיבה קענע	 זיצ	 במקו� זה ס�רוו�פאי	 דער טע� .  ‚
 : א	 עני	��נ

 איז רט	� דדער מקו�ז � וויב�לדאו	 , לערנע	 תלמידי הישיבהל � זאי	 דע�
מיט מנוחת הנפש , זיי	 דוקא מתו� הרחבהד�ר�  או	 לימוד התורה כדבעי, מצומצ�

 �,  מצמצ� זיי	 או	 ניט זיצ	 במקו� זהד�רפ	וועט זי� ' איז אויב מ–ומנוחת הגו
זיי	 היפ� רצונו  ד�ס וועט, או	 עידוד אי	 לימוד התורהוועט עס ניט זיי	 קיי	 סיוע 

 . זיצט במקו� זהס�וופו	 דע� 

––––––– 

 ].ב"תשמ. [ז.חשו� ש�ח מר"דר' אור ליו� ב) 6

 .א"סע, ראה קידושי� לג) 7

 .ב"סע, מגילה כז) 8
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 � ב	� הל�ז'מ זיצ	 אוי� במקו� זה בכדי ל�ז'מ� � דרצונו איזז � וויב�לדאו	 
, סיוע אי	 לימוד התורה � מקו� רחב יותר אוי� לערנע	 תורה ובמילא וועט עס זיי	

 . זיצ		רט�ד  דעריבער קע	 מע	– 9"ורצונו של אד� זה הוא כבוד"או	 

 – 10'ט א� כבודו מחול צי ניט כו"קיי	 שייכות ניט צו דער שקוט �ה ד�ס או	
 . מקומו איז אי	 קר	 דרומית מזרחיתס�וו, 11"כבודו במקומו מונח "וו�רו�

האמור לעיל וועג	 דער מקו� קבוע לתפלה אי	 קר	 דרומית מזרחית .  „
ויסע אבר�  "12 עס שטייט אי	 פרשתנוס�ווקשר מיט דע�  � אוי�ט � ה–ס "בביהכנ

דהוא , דרו� א דהנגבה "–כמבואר אי	 זהר אוי� דע� פסוק , "הלו� ונסוע הנגבה
 ,"דאברה�' חולקי

הלו�  "–נסיעת אברה� איז געווע	 בעילוי אחר עילוי זוי � או	 ער איז ממשי� ווי
' ר כדקא יאות וסליק לדרגיונסוע דרגא בתר דרגא עד דסליק לדרו� ותמ	 אתקש

רעדט זי� ד�ס ז � ,ט	 אויפ	 זהראו	 ווי ער איז מבאר אי	 דער הערה פו	 ט�, "דדרו�
 ,מדתו של אברה�, חסד' בחי, דרו�' בעילוי אחר עילוי אי	 בחי' וועג	 א	 עלי

 חסד ווי ער –צוויי בחינות  ד� אי	 חסד זיינע	ז �  מבאר	רט�ד או	 ער איז
חסד ' בחי "–העכערע בחינה אי	 חסד  � או	, רעוא ימינא �לס ,שטייט במקומו

יומא דאזיל " איז ס�וואיז די בחינה פו	 חסד  ד�ס ס�וו, "'כו' מ' הנקרא יומ� בתוס
או	 , )�"מ' בתוס" יומ� "נגערופ	� ד�ס  ווערט דערפ�רס�וו (13"ע� כולהו יומי	

) דרו�( איי	 בחינה אי	 חסד איז עליות אברה� פו	" ויסע אבר� הלו� ונסוע הנגבה"
 .כמבואר בפרטיות אי	 דער הערה, צו די העכערע בחינה אי	 חסד

 דע� קשר  פ�רשטיי	וועט מע	) דע� קשר צוויש	 אברה� מיט דרו�(ז " עפס�וו
 איז מדייק' מס�וואיז איינער פו	 די טעמי�  ד�ס ס�וו, צוויש	 תפלה או	 צד הדרו�

ומה טוב בקר	 דרומית , זיי	 דוקא בצד הדרו�ל � זדער מקו� קבוע לתפלהז �
 :מזרחית

מתק	 געווע	 ט � ה,)חסד( מיט דרו� פ�רבונד	 ענינו איז ס�וו, אברה� אבינו
או	 דערפו	 ווערט נמש� צו תפלת , איז עיקר תפלת היו� ד�ס ס�וו, תפלת שחרית

––––––– 

 ).ב. ב(א "ה, א"וראה ירושלמי פאה פ. קנב' ספר חסידי� סי) 9

 .ב"ב סל"ע סרמ" אהע"טושו. א ואיל�"סע, קידושי� לב) 10

 .ב,  בכורות ל–ס "ד לשו� הש"ע) 11

 .ט, ל� ל� יב) 12

 .12ג להערה " בשוה174' ה ע"ש ח"נסמ� בלקו) 13
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 ס�וו(איז מדגיש דע� קשר צוויש	 תפלה  ד�ס ס�וו). ח"ל סל"כנ(מנחה ומעריב 
 ").דאברה�' חולקי("ענינו פו	 אברה� , מיט צד דרו�) עיקרה איז תפלת שחרית

בדוגמת אברה� ('  זיי	 באופ	 מיוחד ומובדל כוד�רפ	 ס�וואו	 דעריבער איז די 
ומה , אי	 צד הדרו�) ובמיוחד בתפלת שחרית( איז מקומ� הקבוע בתפלה –) אבינו

 .טוב אי	 קר	 דרומית מזרחית

שטופ	 צו דער קר	  �לע  זי�ל	�זבשעת התפלה ז �  ניט דער פשטר �בעאיז.  ‰
 דער  וו�רו�–בלייב	 ליידיק ל � זס"או	 שאר המקו� אי	 ביהכנ, דרומית מזרחית

ר � נ,א"זיי	 אי	 קר	 דרומית מזרחית איז ניט שיי� לכאול � זמקו� התפלהז � עני	
 .ס" המקומות בביהכנ מתפלל זיי	 בשארד�רפ	או	 שאר הקהל ', צו יחידי� כו

יעדערער ד�ר�  ',זיי	 מתו� מנוחת הדעת כוד�ר�  תפלהז � וויב�לד: ואדרבה
 קענע	 מתפלל זיי	 ל�ז'מאו	 " משתחוי� רווחי�"זיי	 ל � זשטיי	 במקומו בכדי עס

 .או	 ניט שטופ	 זי� צו איי	 קר	, במנוחה

 14"חווי� רווחי�עומדי� צפופי� ומשת"ז � נס � ק איז געווע	"דוקא אי	 ביהמ
 .זויניט � ד�ס ס בזמ	 הזה איז"ביהכנ �  אי	 �בער–

 ניט געווע	" עומדי� צפופי� "ס�וו ד�ס ק איז"אפילו אי	 ביהמ: כמער�נ
ק איז "או	 שאר מקו� הביהמ,  זי� געשטופט צו איי	 קר	ב	� ה �לעס�וו דערפ�ר

געווע	 וו�לט ניט צי עס  ווייס אי� –זוי � געווע	וו�לט אויב עס . געווע	 ליידיק
איז , 15"ה ניסא למגנא"לא עביד קוב " וו�רו�,"משתחווי� רווחי�"דער נס פו	 

 � ניטאיז, אי	 איי	 קר	 �לע שטייט'ק או	 מ"קע	 שטיי	 בכל מקו� בביהמ'בשעת מ
 ".משתחווי� רווחי�"נס פו	  � קיי	 צור� אי	

איז מקומו 'וואו ס, ס"הכניעדערער מתפלל זיי	 במקומו אי	 ביד�ר�  דעריבער
ד ווי עס "וע, ב" אי	 מערב וכיוב�ל�נגטדער ,  אי	 מזרחב�ל�נגטדער : המיוחד לו

 כמוב	 ס�וו. 16 דער שולח	 הקריאה �רו�חילוקי� בנוגע צו די מקומות ד� זיינע	
ווערט די תפלה פו	 יעדער איד	 נתקבל , בנוגע צו דער עצ� התפלהז � בפשטות

 .ס"שטיי	 אי	 ביהכנר � נל� זאו ערבכל מקו� וו

––––––– 

 .ה"מ, ה"אבות פ) 14

 ).966' ג ע"ש ח"נעתקה בלקו(' הקדמה הא' � דרוש ח"ראה דרשות הר) 15

 .ועוד. א"א ס"ח סקמ"א או"ראה רמ) 16
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בשעת ז � 18ווי דער די	 איז, "והתפלל אלי� דר� ארצ� "17כ"פ מש"ובפרט ע
ויכוי	 ג� כנגד ירושלי� וכנגד המקדש ' יחזיר פניו כנגד אר� ישראל כו"התפלה 

תפלות פו	 איד	 בכל העול� כולו בכל מקו�  �לע  וו�רו�19"'וכנגד קדשי קדשי� כו
 דר� קדש הקדשי� – גופא רט	� דאו	, 	 עולה למעלה דר� אר� ישראלשה� זיינע

 .20"וזה שער השמי�"ש "כמ, ק"אי	 ביהמ

Â  .זעס ז � ר"ויה�	ל	מקויי� ווער 	או 	ס�וותפלות  �לע  נתקבל ווער 	איד 
ג � ט� ל� מבתפלה דרייגט �ז'מ ס�וומקויי� ווער	 דער יעוד ל � זביז עס, בעט	

 ,"ותחזינה עינינו בשוב� לציו	 ברחמי�) "ל� מפיר –או	 ביו� השבת (

איד	 זיי	 אי	 אר� הקודש או	 אי	  �לע  דעמולט וועל	 די תפלות עצמ� פו	ס�וו
 עתידה ירושלי� שתתפשט  וו�רו�,")דר� ארצ�"ר � נאו	 ניט(ירושלי� עיר הקודש 

אש  בשבת ובר�� נובפרט, 21"ואר� ישראל תתפשט בכל הארצות, בכל אר� ישראל
יראה כל "או	 ,  דעמולט וועל	 איד	 עולה לרגל זיי	 אי	 אר� ישראלס�וו, חודש

כשיגיע הק� "ל "לעז �  ווי עס שטייט אי	 ילקוט, 22"אלקי�' זכור� את פני האדו	 ה
 . "'ובכל שבת כו" "את� עתידי� להיות עולי� ש� בכל חודש וחודש

	 אר� ישראל בשלימותה  וועט זיי– אי	 זמ	 הגלות �� נ,דע� פ�ר �� נאו	
זיי	 דער קיו� היעוד פו	 � �דערנ עס וועטז � ביז, "שלימות האר�"', לגבולותי

 ,26עס וועט צוקומע	 אוי� אר� קיני קניזי וקדמוני, 25"אלקי� את גבול�' ירחיב ה"

ותחזינה עינינו בשוב� לציו	 "ובקרוב ממש וועט זיי	 דער קיו� היעוד פו	 
י "ע, בגאולה האמיתית והשלימה, טה מעשרה טפחי�בפועל ממש למ, "ברחמי�

 .במהרה בימינו ממש, משיח צדקנו

*      *     * 

––––––– 

 .מה, א ח"מ) 17

 .ד"ח רסצ"ז או"ואדהע "טושו) 18

 .ז ש�"ע אדה"שו) 19

 .י ש�"וראה פרש. יז, ויצא כח) 20

 .ועוד. ב, ת מסעי פט"וראה לקו, רמז תקג' ש ישעי"ראה יל) 21

 .טז, ראה טז) 22

 .ט, שופטי� יח) 25

א "ירושלמי קידושי� פ. י שופטי� ש�"פרש. כג, ד"ר ש� פמ"ב. י"יט ובפרש, פרשתנו טו) 26
 .ד"ח ה" רוצח פ'� הל"רמב. ח"ה
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Ê .נ ��וועלכע מ � � –ל "זי� געשטעלט אי	 די ליקוטי� הנט �ה'	 עני	 אוי
 :ספר תורה � בנוגע צו דער עני	 פו	 הגהת אות אחת אי	

האידנא מצוה לכתוב " ז� ,28ע" שטייט אי	 שוס�וו ד�ס 27מבאר געווע	ט �ה'מ
דור� דע� איז מע	 מקיי� בזמ	 הזה די ז � ,"חומשי תורה ומשנה וגמרא ופירושיה	

 ".'כתבו לכ� את השירה הזאת ולמדה גו"מצוה פו	 

ספר  � קויפט' מבשעתז � א" הרמ30לדעת: 29מע	 געפרעגטט � האו	 אוי� דע�
מצות ) האידנא( מע	 יוצא  ווי איז–" אינו יוצא בזה' לא הגיה בו דבר כו"תורה או	 

עס ט �ה' או	 מ–? 	 קיי	 הגהה�דור� קויפ	 געדרוקטע ספרי� ' כתיבת חומשי� וכו
 .דעמולט מבאר געווע	 בארוכה

 רג�נצע דער: 31ל"מע	 אוי� דע� געפרעגט אי	 איינע פו	 די ליקוטי� הנט �ה
ת כשר "ר סדור� דע� ווערט דעז � ,ספר תורה � בנוגע צור � נעני	 פו	 הגהה איז

 ב	� הד�רפ	' חומשי� וכוז � ד" איז דער קסס�וו  �בער–קע	 אי	 ע� ליינע	 'או	 מ
 !?הגהה

� �דערנ תירו� באופ	 אחד או	 �  מיט פ�רענטפער	עס געפרואווטט �ה'או	 מ
 .32'באופ	 אחר וכו

Á  .דע� � :איז דער ענטפער אוי

 � זיי	' מגיד�ר� 'מז � )34ט להלכה'פגעפסקנ�ווערט זוי � או	 (גט� ז33די גמרא
 נוס� אוי� כללות עני	 ההגהה בכדי [35"אל תשכ	 באהלי� עולה"ספר תורה משו� 

ספר תורה שאינו "או	 , ] אי	 איר קענע	 לייענע	ל�ז'מזיי	 כשרה ל � זת"דער סז �
 .36"'מוגה אסור להשהותו יותר משלשי� יו� כו

––––––– 

 . ואיל�17'  עג"ש חכ" נדפס בלקו–א "ש תשמ"ש לחה"לקו) 27

 .ב"ע ס"ד סר"יו) 28

 .ב"ש ש� סוס"לקו) 29

 .ד ש�"יו) 30

 . ג"סי' גליו� ד,  תורת אמת ירושלי�–ש "ואנ' הערות הת) 31

 .ה"ס) רלז(' מאריסטאו� גליו� ו –ש "ואנ' הערות הת) 32

 .ב, כתובות יט) 33

 .ס רעט"ד ר"ע יו"טושו) 34

 .יד, איוב יא) 35

 .ע ש�"שו) 36
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זיי	 ' זיי מגיד�ר� 'מז � ,37איז אוי� דער די	 בנוגע צו שאר ספרי�זוי � או	
 ניט ד�ס מע	ר � ט'ניט מגי ד�ס איז'או	 אויב מ, "אל תשכ	 באהלי� עולה"משו� 

 ).לאחר שלשי� יו�(ה�לט	 

ניט א	 אי	  ד�ס ספר רירט � איז ניט מגיה' בשעת מס�וופ "אע, הייסטס �ד
 רפ�ר דעאו	,  א	 עולה �בער ד�סאיז) ספר תורה � איז ביי ד�ס ווי(כשרות הספר 

 .אי	 שטוב ה�לט	 קע	 מע	 דע� ספר ניט

" 'כתבו לכ� גו"בכדי צו מקיי� זיי	 די מצוה פו	 ז �  פ�רשט�נדיק איז דערפו	
ולולי , זיי	'  מוז מע	 זיי מגי–" חומשי תורה וגמרא ופירושיה	"י כתיבת "ע, האידנא

איז 'ו	 סא, "אל תשכ	 באהלי� עולה"אי	 שטוב משו�  ה�לט	 מע	 זיי ניטר � טזאת
חומשי "י כתיבת "ע" 'כתבו לכ� גו"איז מקיי� די מצוה פו	 'מז � ג	� זניט שיי� צו

 .�לט	טאר ניט ה' מס�ווספר  � מיט" 'תורה כו

Ë  .�זי 	מע 	דע� �בערלכאורה קע 	אי 	דינגע : 

פו	 דע� � � ספר שאינה מוגה לערנט מע	  ה�לט	 �ר ניט�ט'מז � ל"דער די	 הנ
איז בלויז ד�ס ז � במילא קע	 זיי	, פו	 דברי קבלה, "אהלי� עולהאל תשכ	 ב"פסוק 
 .38מדרבנ	ר � נניט קיי	 איסור מ	 התורה, 	 אסמכתאווי �

	 איסור דאורייתא איז � ד�ס מ ניט צי" קיי	 נפק �בער ד�סבנוגע לעניננו איז
 :מדרבנ	ר �נדער �

בנוגע דע� עונש ר � נדער חילוק צוויש	 איסור דאורייתא או	 איסור דרבנ	 איז
 , דער עונש איז לפי גודל החטא וו�רו�,ר	 עובר זיי	 אויפ	 איסורפ�

 איז – עונשו איז מלקות ס�וובשעת עס רעדט זי� וועג	 א	 איסור : ולדוגמא[
או	 אוי� א	 איסור דרבנ	 קומט מכת , אוי� א	 איסור דאורייתא קומט מלקות

 ;]39מרדות

קע	 זי ניט ' מס�וומצוה דאורייתא  � קיי� זיי	 וועג	 מ �בערבשעת עס רעדט זי�
ז  פ�רשט�נדיק � איז– עובר זיי	 אוי� א	 איסור דרבנ	 ל�ז'ממקיי� זיי	 סייד	 

 עס איז די סיבה אויפ	 ס�וומ " למאי נפק וו�רו�,	� טניט) לכתחילה( ד�ס טאר'מ
 ילו אויבאפ, אסור ד�ס בפועל איזז � וויב�לד, מדרבנ	דער �צי מדאורייתא , איסור
 .ג	� ז די רבנ	ס�וו לג	� פמוז'מז �  תורהגט� זאיז מדרבנ	ד�ס 

––––––– 

 .א ש�"רמ. ד ש�"י יו"ב. א"ב סי"ש ש� פ"רא. כתובות ש� –ה ספר "י ד"רש) 37

 . �"Â˘. קח ואיל� ' תלמודית ער� דברי קבלה ע' אנציקלופדי –ז ראה "בכ) 38

 .ד"� פסחי� פ"ר. נ"וש. ב, ראה שבת מ) 39
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י כתיבת "האידנא ע" 'כתבו לכ� גו"בכדי מקיי� צו זיי	 די מצוה : ד"ובנדו
איז 'סז � וויב�לדאו	 , זי� � בדי ספרי� ה�לט	 מע	ד�ר�  )'חומשי� וכו(ספרי� 

 עס איז ס�וומ "קיי	 נפק �יט נאיז, ספר שאינו מוגה � אי	 שטוב ה�לט	 אסור צו
 מע	 דע� ספר ניטר � ט בפועל וו�רו�,מדרבנ	דער �צי מדאורייתא , סיבת האיסור

או	 ; "'כתבו לכ� גו"אי	 שטוב ובמילא קע	 מע	 ניט מקיי� זיי	 די מצוה ה�לט	 
, 	 איסור דרבנ	מצוה דאורייתא דור� עובר זיי	 אוי� � � קע	 ניט מקיי� זיי	'מ

 . דברי רבנ	לג	� פד�ר�'מז � גט�ז�ליי	 בשעת תורה 

	 עני	 ט אוי� �' בכללות העני	 צי א	 איסור מדרבנ	 פועל40ט"וכידוע די שקו
 .דאורייתא

 איז ניט ברשות האיש ס�וו  ז��� מיט, 	 אשהקע	 מקדש זיי �'צי מ: ולדוגמא
Ô�·¯„Ó, � דיז � וויב�לדז�נפק,  איז ניט זיינע ז� 	איז  ד�ס ס�רוו�פמ ניט "איז קיי

דער �,  איז זי ניט מקודשת–מדאורייתא דער �איז מצד מדרבנ	  ד�ס ניט זיינער צי
ט ניט אוי� קידושי	 'א	 איסור דרבנ	 פועלז � וויב�לדזי איז יע מקודשת 

 .מדאורייתא

È  .ספרי�ס�וופ "אע �אוי   �" אל תשכ	 באהלי� עולה"זיי	 משו� ' מע	 מגיד�ר
ספר  � ילוק צוויש	 דער הגהה פו	 ספרי� או	 דער הגהה פו	ח � ד�  �בער איז–

מע	 ד�ר�  ספרי�ז � ג	� זמע	 לכאורה געקענטוו�לט  לויט דע� חילוק ס�וו, תורה
ת מוז "ס � כ"משא, "'כתבו לכ� גו"זיי	 בכדי צו מקיי� זיי	 די מצוה פו	 ' ניט מגי
 :זיי	 בכדי צו מקיי� זיי	 די מצוה' מע	 מגי

או	 , פ המסורה"פר תורה איז נוגע דער דיוק אוי� אי	 חסר ויתיר עבא הגהת ס
 אפילו ווע	, ת"איז מעכב כשרות הס) פ המסורה"ע(יתירה דער �א	 אות חסירה 

 .איז ניט משנה דע� פשטד�ס 

 ,בדיעבדר � נבנוגע ד�ס  איז– 41 אי	 אנו בקיאי	 בחסירות ויתירותס�וו ד�ס או	
מע	 ד�ר�  ,טעות אי	 חסר ויתיר � ת או	 געפונע	"ס � געלייענט אי	ט �ה'אויב מז �

 ".אי	 אנו בקיאי	 בחסירות ויתירות"ווייל , ניט איבערלייענע	 נאכאמאל

כ "משא, אי	 אנו בקיאי	 בחסירות ויתירות רעדט זי� וועג	 אותיות: ונוס� לזה
פילו רט איז איבעריק איז א�וו �דער �רט �וו � אויב עס פעלט, ÚË¯ÚÂÂ¯בנוגע צו 

 ;ת"מעכב כשרות הס ד�ס איז, 	 אי	 פשט�ווע	 דער ווארט רירט ניט 

––––––– 

 .�"Â˘. קג ואיל�' תלמודית ער� דברי סופרי� ע' ראה אנציקלופדי) 40

 .א"סע, קידושי� ל) 41
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 ניט ג�נצ	איז אינ, "אל תשכ	 באהלי� עולה"הגהת ספרי� משו�  � בכ"משא
,  זיינע	 ניט משנה תוכ	 העני	ס�וונוגע חסר ויתיר אפילו בשייכות מיט ווערטער 

 .ותוכ	 העני	ניט זיי	 קיי	 טעות אי	 פשט ל � זעסז � דער עיקר איז

 דור� אי� ווערט ניט נשתנה ס�וו, "את"בשעת עס פעלט דער ווארט : ולדוגמא
ז "ועד, )42 פו	 דע� ווארט �רויסלערנט' מס�ווסייד	 דער ריבוי (תוכ	 פשט העני	 

 איז בשעת – זיינע	 ניט משנה תוכ	 העני	 ס�וו ווערטער אי	 תורה  �נדערעכ"כו
כ ביי "משא; ת פסול בשעת עס פעל	 די ווערטער"סאיז די , ת"ס � רעדט וועג	'מ

ספר איז ניט קיי	  �ז�  וו�רו�,�לט	מעג זיי ה'זיינע	 זיי כשר או	 מ, שאר ספרי�
 ".אל תשכ	 באהלי� עולה"דער איסור פו	  � ניטאו	 אוי� אי� איז" עולה"

ספרי� איז ניט נוגע הגהה פו	  �בז � ,ג	� זמע	 לכאורה געקענטוו�לט ז "עפ
ת איז "ת וואו צו כשרות הס"ס � ווי אי	, "'כתבו לכ� גו"יעד	 אות לקיו� המצוה 

 .נוגע הגהת כל אות

‡È  .איז ניט אזויד�ס ז �  בפשטות �בער פ�רשט�נדיק איז: 

בשייכות (ת "ס � דער חילוק צוויש	 ספרי� או	 ד� איז'סז � במה דברי� אמורי�
� � דכ קוד� ההגהה קע	 מע	" משא; ההגההÈ¯Á‡Ïר � נ ד�סאיז) מיט חסר ויתיר

 ס�וו, ב"טעותי� פו	 חסר ויתיר וכיו ד� ניט וויס	 אויב אי	 דע� ספר זיינע	 ניט
אל תשכ	 באהלי� "דער איסור פו	  � ניט דעמולט איזס�וו(זיינע	 ניט משנה התוכ	 

 ,טעותי� אי	 תוכ	 ד� עס זיינע	 אוי�דער �, ")עולה

 וואו עס ווער	, "לוח התיקו	" � ד� רי� איזאי	 כמה ספז � זעט בפועל'ביז מ
 ס�ווטעותי�  ד�  אוי�	רט�ד זיינע	ל � �מאו	,  טעותי� פו	 דע� ספרנגעצייכנט�

 .ב"עס פעל	 כמה שורות וכיו, זיינע	 משנה תוכ	 העני	

ז � זיי	 יעד	 ספר בכדי צו זיי	 זיכער' הכרח גמור צו מגי �  דעריבער איזס�וו
 ברענגע	 צו� ס�וו,  זיינע	 משנה התוכ	ס�ווקיי	 טעותי�  � ניטאי	 אי� זיינע	

 ".אל תשכ	 באהלי� עולה"איסור 

בפועל מתק	 זיי	 די טעותי� אי	 דע� ספר בכדי ד�ר� 'שאלה צי מ �ר � נאיז'ס[
 ].ניטדער �" אל תשכ	 באהלי עולה"מקיי� זיי	 דע� 

  וו�רו�,"'לכ� גוכתבו "או	 א	 דער הגהה קע	 מע	 ניט מקיי� זיי	 די מצוה 
 .ל"כנ, דע� ספר ה�לט	 מע	 ניטר � טדעמולט

––––––– 

 .ב, ראה פסחי� כב) 42
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·È .הגהת ספרי� משו�  � ד� איז'ס: ואדרבה 	"חומר אי �באהלי 	אל תשכ
אל תשכ	 באהלי� "לולי האיסור (ת משו� עני	 הכשרות "לגבי הגהת ס, "עולה
 ):ת"ס � אי	 ד�  איזס�וו" עולה

ת שלא "ס � סיי(ת "ס � זיי	' גיקיי	 הכרח צו מ � ניטת איז"מצד כשרות הס
אל "לולי דע� עני	 פו	 (זמ	 מסויי�  � אי	) ת שנגמרה"ס � או	 סיי, נגמרה עדיי	

 ,זיי	' וויל או	 איר ניט מגי'נג מת ווי ל�"די ס ה�לט	 קע	'מ, ")תשכ	 באהלי� עולה
 איז' מס�וונאר כל זמ	  (43"יש מחר לאחר זמ	"ו, פשטופ	 די הגהה אוי� מחר�ר �נ

 ;)ת כשרה לקריאת התורה"ניט קיי	 ס ד�ס איז', איר ניט מגי

איז לאחרי שלשי� יו� מוז , "אל תשכ	 באהלי� עולה"כ מצד האיסור פו	 "משא
 .אי	 שטוב ה�לט	 מע	 אי� ניטר � ט,או	 אויב ניט, זיי	 דע� ספר' מע	 גליי� מגי

 .והמדובר לעיל איז נקודת הביאור, ז"ויש להארי� בכ

  

�•� 

�

 àé. 

Í¯·Ï ‰ÏÈÁ˙Ó˘ ‰„ÏÈÏ Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯· 

 Ê�¯ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "‡¯˜ÈÂ Ù Ó˘˙"· 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"‰ ‡¯˜ÈÂ Ù'Ó˘˙"·. 
È˙Ï· ‰‚ÂÓ 

 :לו אודות�כא	 המקו� לבאר כמה עניני� ששא

צריכה ,  שכאשר בת קטנה מדליקה נרות שבת בפע� הראשונה1"הנחה"נרש� ב
ט " שהיות שיש שקו3פ"ממה שדובר כמ – 2ושאלו על זה". שהחיינו"לבר� ברכת 

––––––– 

 .יד, פ בא יג"עה) י"הובא בפרש(מכילתא . תנחומא בא יג) 43

ב "ב ח"תורת מנח� התוועדויות תשמ (ב"סנ ]ב"תשמ. [ז. שהחודש'  פ– פ"פ ויק"דשיחת ש) 1
 ).1067' ע

 ).רנז( מאריסטאו� גליו� כו  –ש  "ואנ' ת התהערו) 2

 .289' א ע"ש חי"לקו) 3
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לכ	 אינני רוצה להכריע , בפע� הראשונה שמניחי� תפילי	" שהחיינו"בנוגע לברכת 
 .רות שבת בפע� הראשונהכאשר מדליקי� נ" שהחיינו"ולקבוע הא� לבר� 

וכוונתי , )כפי שנרש�(ל "פ שאינני זוכר שאמרתי כ	 בהתוועדות הנ"אע, והנה
', מאחר שרשמו כ	 ופלפלו בזה וכו, כ"אעפ –פ "בחגה" שהחיינו"היתה לברכת 

שנתיי� , בגיל שנתיי�(הרי טוב ונכו	 שכאשר בת קטנה מתחילה להדליק נרות שבת 
 . ג� ברכת שהחיינותבר� –) או שלש שני�, וחצי

כאשר מניחי� תפילי	 בפע� " שהחיינו"ואי	 להקשות מזה שאי	 נוהגי� לבר� 
 .כדלקמ	, י בת קטנה"כי אי	 זה דומה להדלקת נרות שבת ע –הראשונה 

 :והביאור בזה

כאשר מדובר אודות , ולכ	, שמחהקשורה ע� מצוה שיש בה " שהחיינו"ברכת 
אצל אלו שנוהגי� להתחיל (ו מחוייב במצוות בהיות, הנחת תפילי	 בפע� הראשונה

הרי צריכי� לדעת הא� הוא אמנ� שמח באופ	  –) מצוה�להניח תפילי	 מיו� הבר
 ".שהחיינו"חייב לבר� ' כזה שיהי

ובפרט בהתחשב ע� חומר העני	 דהזכרת ש� שמי� במקו� שאי	 חיוב בדבר 
אשר מדובר אודות הנה כ –") ' גו3*'לא תשא את ש� ה"ש "כפי שלמדי� זאת ממ(

היות שאי אפשר , ולכ	, מצוה ישנו כבר החומר דהזכרת ש� שמי��נער שנעשה בר
אי	 נוהגי� לבר�  –") שהחיינו" לבר� שמחוייבעד (להיות בטוח בגודל השמחה 

 ".שהחיינו"

מצוה �חדשי� קוד� בר' או ג' ואפילו לפי המנהג שמתחילי� להניח תפילי	 ב
יש להחמיר כאשר מדובר אודות , "מופלא סמו� לאיש"הרי בהיותו  –) כמנהגינו(

מצוה אי	 מקו� כלל לברכת �וכאשר נעשה בר(חומר העני	 דהזכרת ש� שמי� 
 ).שהרי הוא כבר מניח תפילי	 מש� זמ	 –" שהחיינו"

אבל כאשר מדובר אודות ילדה קטנה שמתחילה להדליק נרות שבת בהיותה 
מש� זמ	  –ואצל בנות , בגיל חמש ושש ( שהגיעה לחינו�קוד�, בגיל שנתיי� לער�

מאחר שמדובר אודות , הרי החומר דהזכרת ש� שמי� אינו גדול כל כ� –) ז"לפנ
 4צ"פ המבואר בספר פסקי דיני� להצ"ובפרט ע[ילדה קטנה קוד� שהגיעה לחינו� 
אי	 ספק  –ולאיד� ; ]יש להקל ולבר� שהחיינו, שבספיקא דדינא דברכת שהחיינו

 .ע" כאשר נותני� לה להדליק נרות שבת בפשמחתהבגודל 

––––––– 

 .ז, יתרו כ*) 3

 .לקוטי� בסופו) 4
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וכפי שרואי� במוחש שכאשר אומרי� לילדה קטנה שמהיו� והלאה נותני� לה 
שמחשיבי� אותה , היינו, מיוחד כדי שתדליק בעצמה נרות שבת קודש" פמוט"

הרי זה פועל אצלה שמחה  –ולכ	 מדליקה נרות שבת כמו אמה , לילדה גדולה
ה נות	 לה "שר באה לכלל הבנה ומסבירי� לה שהקבובפרט כא. גדולה ביותר

הרי זה מעורר אצלה שמחה  –שליחות מיוחדת להאיר את כל הבית והעול� כולו 
 .גדולה ביותר

אזי  –ולכ	 ראוי להנהיג שכאשר ילדה קטנה מתחילה להדליק נרות שבת קודש 
 ."שהחיינו"תבר� ג� ברכת 

שאז ישנו צור�  – דמשיחא בעקבתא, ובפרט כאשר נמצאי� בסו� זמ	 הגלות
בפע� " שהחיינו"לכ	 ראוי ג� לבר� ברכת ', מיוחד להוסי� בכל עניני אור וברכה כו

 .הראשונה שילדה קטנה מדליקה נרות שבת

שלא להדליק " מתעקשי�"כאשר מדובר אודות ילדה קטנה אבל אלו ה –וכל זה 
 ,מצוה�נרות שבת עד שנעשית בת

ללא טע� ודעת למרות שמנסי� להלביש זאת , ל"גרידא רח" עקשנות"זוהי [
 .'ש כו"באיצטלא של הלכה ויר

ותקוותי שאלו שהתעקשו בעבר שלא לתת לבנותיה� הקטנות להדליק נרות 
ומעתה מניחי� לבנותיה� למלא את , חזרו בה� –שבת ולהאיר את חשכת הגלות 

נרות וכמוב	 בפשטות שכל בת בישראל רוצה להדליק .  להדליק נרות שבתרצונ�
ז "אלא שלפעמי� ישנ� עניני� דלעו, "'בנות ישראל נאות ה	 כו"ל "ד מארז"ע, שבת

ואי	 כא	 המקו� , המונעי� ומעכבי� מה� למלא את רצונ�") עקשנית"או " עקש	("
 ].להארי� בזה

" שהחיינו"אי	 לבר�  –מצוה �הנה כאשר מתחילי� להדליק נרות שבת בגיל בת
מאחר שישנו , )על הנחת תפילי	 בפע� הראשונה" שהחיינו"כש� שאי	 מברכי� (

 .כי מדובר אודות נערה שחייבת במצוות, כבר החומר דהזכרת ש� שמי�

 

�•��
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Ù Ì˘ ÔÂÈˆ '˘¯ÈÙ· Ú¯ÂˆÓ"È 

 Ë�¯ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "ÂÊ˙ Ù"Ó˘˙ Ó"· 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"ÂÊ˙ Ù"‰ Ó'Ó˘˙"· 

È˙Ï· ‰‚ÂÓ 

". 'זאת תהי" –שקורי	 בשבת זו ' הוזכר לעיל שבכמה מקומות נקראת פרשה הב
משתמט ' הי) ב"וכיו(ר "ח אדמו"ק מו"ידוע שכ –ובנוגע לש� הרגיל דפרשה זו 

 .כרח בדברמלבד כאשר ישנו ה, 1בכלל מלהזכיר ש� זה דפרשה זו

י מ	 הכתוב את התבות "מעתיק רש) 'הב(הנה בריש פרשתנו  –ובהמש� לזה 
י מעתיק תיבות אלו " שאי	 לומר שרש2ונתבאר פע�". 'תורת המצורע וגו' זאת תהי"

 נקראת פרשתנו בש� 3י"פרשכי נוס� לזה שלפי , כדי לציי	 את התחלת הסדרה
הרי דובר , ")תורת המצורע"יבות צרי� להעתיק את הת' ז לא הי"ועפ" ('זאת תהי"

י ש� הסדרה "לא כתב רש) וארא וקדושי�' כבפ(כ פרשיות "שמזה שבכו, פ"כמ
 .ת"דלא נחית לציי	 מקו� התחלת הסדרות בפירושו עה, מוכח, בתחלתה

ויגש "י בהתחלת פירושו את התיבות "פ ויגש מעתיק רש"הרי בר: 4ושאלו על זה
מאחר שהתיבות , ולכאורה, "יכנסו דברי באזנ� – דבר באזני אדוני"וממשי� , "אליו

הרי בהכרח לומר , "דבר באזני אדוני"אינ	 שייכות לפירוש התיבות " ויגש אליו"
 ?י מעתיק תיבות אלו רק כדי לציי	 את התחלת הסדרה"שרש

ויהי "י את התיבות " הפרשה מעתיק רשלתשבהתח –בשלח ' ז מצינו בפ"ועד
, ולכאורה, "ולא נח�"למרות שפירושו קאי על התיבות , "ולא נח�' בשלח פרעה וגו

 ?אי	 מקו� להעתיק תיבות אלו, לולי הצור� לציי	 את התחלת הסדרה

 :והביאור בזה

––––––– 

 .100' ז ע"ש ח"ראה לקו) 1

 .2 הערה 78' ב ע"ש חי" לקו)2

 .ח, תזריע יג) 3

 ..א"ס) רנט(מאריסטאו� גליו� כח  –ש "ואנ' הערות הת) 4
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י "ומה שרש. ת"י לציי	 מקו� התחלת הסדרות בפירושו עה"אי	 דרכו של רש
" 'ויהי בשלח פרעה וגו"והתיבות , פ ויגש"בר" ויגש אליו"מעתיק את התיבות 

, הרי זה משו� שתיבות אלו מוסיפות ביאור בהבנת כללות העני	 –פ בשלח "רב
 .כדלקמ	

 :פ ויגש"הביאור בר

ולכאורה ". יכנסו דברי באזנ� –פירושו " דבר באזני אדוני"ש "י מפרש שמ"רש
, "כי כמו� כפרעה"ועד שאמר לו , "דיבר אליו קשות"מאחר שיהודה : אינו מוב	

כהמש� פירוש " (א� אתה כ	, � מבטיח ואינו עושהמה פרעה גוזר ואינו מקיי"
יכנסו "ועד ש, שה� דיבורי� קשי�, כיצד מצפה שיוס� יקשיב לדבריו, כ"א –) י"רש

 !?"דברי באזנ�

שהיתה כא	 גישה , היינו –" ויגש אליו"י ומעתיק את התיבות "ולכ	 מקדי� רש
 �ז "ש לפנ"כמ, כבר בבית יוס�' נוס� על זה שיהודה הי(מיוחדת מיהודה ליוס

"�או ( ליוס� קרוב יותרשיהודה נגש , זאת אומרת, ")ויבוא יהודה ואחיו ביתה יוס
כדי שדיבורו ע� יוס� יוכל להיות באופ	 , )'הכוונה לגישה יתירה במוב	 רוחני כו

מוסיפות ביאור בהבנת " ויגש אליו"ז מוב	 שהתיבות "ועפ". יכנסו דברי באזנ�"ד
 .כללות העני	

 :פ בשלח"הביאור בר

להדגיש את גודל  –הוא " ויהי בשלח פרעה את הע�"תוכנ� של התיבות 
למרות : זאת אומרת. י ממצרי�" עצמו שלח את בנשפרעהמ "ההפלאה שביצי

ויאסור את " –ז "וג� לאח, י לצאת ממצרי�"ז סירב פרעה לתת רשות לבנ"שלפנ
 ישלח עצמו פרעהש" נס"ה "עשה הקב, כ"אעפ, "וירדו� אחרי בני ישראל. . רכבו 
 ". את הע�פרעהבשלח " –י ממצרי� "את בנ

ה מיהר והזדרז לפעול על פרעה שהוא "מאחר שהקב: ז נשאלת השאלה"ועפ
אל אר� "מ היתה לבוא "והרי תכלית הכוונה דיצי, י ממצרי�"בעצמו ישלח את בנ

הרי הדר�  –" לא נח� אלקי� דר� אר� פלשתי�"מדוע , כ"א, "טובה ורחבה
דר� המדבר "ומדוע הסיב� , מצרי� לאר� ישראל היא דר� אר� פלשתי�הפשוטה מ

� !?"י� סו

פ	 ", ")ונוח לשוב באותו הדר� למצרי�" ("כי קרוב הוא: "ועל זה מתר� הכתוב
 ".ינח� הע� בראות� מלחמה ושבו מצרימה

מוסיפות ביאור בהבנת השאלה מדוע " 'ויהי בשלח פרעה וגו"ומאחר שהתיבות 
ל קוד� שמבאר "י תיבות הנ"מעתיק רש, לכ	 –"  דר� אר� פלשתי�לא נח� אלקי�"

 .כי בזה מודגש הביאור בכללות העני	, "ולא נח�"את התיבות 
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˙ÂÎÊ ÛÎÏ Ì„‡‰ ÏÎ ˙‡ Ô„ ÈÂ‰ 

 ·¯Ú ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "ÌÈ¯·„ Ù-Ó˘˙ ÔÂÊÁ"· 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"ÌÈ¯·„ Ù ,ÔÂÊÁ ˙·˘ ,‰'Ó˘˙"· 

שיחת (ז "מדובר בהתוועדות שלפנכא	 המקו� לבאר אודות מה ששאלו על ה
והוי ד	 את כל האד� "' בביאור ממאמרו של יהושע ב	 פרחי) ט"מ סל"פ מטו"ש

 ":לכ� זכות

, "דחפו לישו בשתי ידיו"' ל נתבאר שהיות שיהושע ב	 פרחי"בהתוועדות הנ
הוי "הדגיש ואמר שצריכי� להתנהג באופ	 ד –הנה בראותו את התוצאה מהנהגה זו 

פ "כי ע, "מילי דחסידותא"אבל הנהגה זו היא רק מצד ".  לכ� זכותד�כל האד	 את 
 .מסית ומדיח' מאחר שהי, די	 אי	 ללמד עליו זכות

): הערה ב) ערב(ש דמאריסטאו	 גליו	 מא "ואנ' בהערות הת(ושאלו על זה 
הכרוז יוצא "ש) ס"כפי שנדפס מחדש בחסרונות הש – א ,סנהדרי	 מג(איתא בגמרא 
, יוצא ליסקל על שכיש� והסית והדיח את ישראל) ישו הנוצרי( יו� לפניו ארבעי�

אמר עולא ותסברא בר . ולא מצאו לו זכות. כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו
אלא שאני , מסית הוא ורחמנא אמר לא תחמול ולא תכסה עליו, הפוכי זכות הוא

 ".שקרוב למלכות הוה) הנוצרי(ו "יש

, פ די	 אי	 ללמד עליו זכות"רא שלא זו בלבד שעמשמע מדברי הגמ, כ"וא
כל מי שיודע לו זכות "אלא אפילו כאשר החליטו להכריז ש, בהיותו מסית ומדיח

איזו טענה ' ולא רצו שתהי, "קרוב למלכות הוה"מאחר ש" [יבוא וילמד עליו
לא מצאו לו " –] שעיוותו את דינו בזה שלא חיפשו עליו לימוד זכות" מלכות"ל

' כיצד אומר יהושע ב	 פרחי –ומאחר שאי אפשר למצוא עליו לימוד זכות , "זכות
 !?"לכ� זכות) כולל אותו האיש(והוי ד	 את כל האד� "

עניני� שוני� בלימוד ' כי מדובר כא	 אודות ב, קושיא זו מעיקרא ליתא –אבל 
 :זכות

ות ולימוד זכ, ד של מטה"בגמרא מדובר אודות לימוד זכות שיבטל את ענשו בב
ד "מדבר אודות לימוד זכות בנוגע לב' אבל יהושע ב	 פרחי". לא מצאו לו" –כזה 

ק "מהדו(כידוע תשובת הנודע ביהודה בזה , ד של מטה"ז שיי� לב"של מעלה שאי
 .ב"וכיו, "הוי שפל רוח בפני כל האד�"או בנוגע ל, )ה"ח סל"חאו
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י שפל רוח בפני הו"המבאר פרטי החשבו	 ד) ל"פ(בתניא ישנו פרק של� , דהנה
ז שמלמד זכות על פלוני שמה שנמצא במעמד ומצב גרוע וירוד כל "עי –" כל האד�

מקומו גור� לו לחטוא להיות פרנסתו ליל� "אלא משו� ש, אי	 זה באשמתו, כ�
 ".'ויצרו בוער כתנור בוערה מאופה וכו. . בשוק כל היו� ולהיות מיושבי קרנות 

, ד של מעלה"ב לב"הוי שפל רוח וכיו"וגע לומוב	 בפשטות שחשבו	 זה הוא בנ
יצרו בוער "כי לאחרי כל החשבונות ש –ד של מטה " דבלעונשאבל לא בנוגע 

הרי כאשר ', או שאי	 זה באשמתו כי הוא תינוק שנשבה כו, "כתנור בוערה מאופה
 .עונשי	 אותו ככתוב בתורה, "הסית והדיח את ישראל"ד של מטה מוצאי� שהוא "ב

 –מ שהוא צדיק גמור "בא� עשה תשובה וקידש את האשה ע: וויתירה מז

 .עונשי	 אותו והאשה מקודשת

 

�•��
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ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ· Ï‡¯˘È ÌÚ ˙„ÈÏ 

 ÔÂÈÏ‚‰Ò¯ – ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó ˘"ÌÈ¯·„ Ù-Ó˘˙ ÔÂÊÁ"· 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"ÌÈ¯·„ Ù ,ÔÂÊÁ ˙·˘ ,‰'Ó˘˙"· 

לנשי ובנות  –ג אייר "בשיחת כ(על המדובר )) רסה(ש� גליו	 לה (כמו כ	 שאלו 
לקחת לו גוי ) "לד, ואתחנ	 ד(ש "כמ, מ"בעת יצי' שלידת ע� ישראל הי) ד"חב

מקרב "אל ה הוציא את ע� ישר"בפסוק זה נאמר רק שהקב, דלכאורה –" מקרב גוי
 ? דע� ישראלהלידהאבל היכ	 מרומז כא	 עני	 , מאר� מצרי�, "גוי

, מ"מבואר בארוכה המשל דלידת הולד בנוגע ליצי) ד ואיל�, טו(ביחזקאל 
 ".לבוא לקחת גוי מקרב גוי"כ בפסוק "משא

. ל"ז ליקוט ממדחז"וה –ואתחנ	 רמז תתכח (בילקוט שמעוני  –הוא ' ומקור הפי
מהו : "ל"וז, )ל שמות בתחלתו"שער הפסוקי� להאריז. ל, ח ידוראה מכילתא בשל

שמסייע לעורר , היינו(,  הבהמהממעיכאד� שהוא שומט את העובר ,  גוימקרבגוי 
כפי שרואי� בפועל שלפעמי� זקוקי� לעזר וסיוע בלידת , לצאת ממעי הבהמה

 ".ה את ישראל ממצרי�"כ� הוציא הקב, )הולד
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ללידת הולד ממעי אמו ) מ"ליצי(כי בסמיכות  –" ויגלקחת לו "וזהו מה שנאמר 
שזה מורה על (ועד שנגמרו אפילו שערותיו וצפרניו , כבר כל אבריו בשלימות

ג� קוד� שיצאו : לידת ע� ישראל –מ "ז מוב	 בנוגע ליצי"ועד). שלימות הולד
ובעת ; בתו� מצרי� –"  גויבקרבאלא שהיו , י"ממצרי� היתה מציאות� של בנ

כאד� שהוא שומט את העובר ממעי ", " גוימקרבלקחת לו גוי "נפעל העני	 דמ "יצי
 .ע"בפשאז היתה לידת ע� ישראל בתור ע� , היינו, "הבהמה

� 

éáøä ìù úåäâää íò äçéùä çåðòéô ïìäì.  

ז "  כא	 המקו� לבאר אודות מה ששאלו על המדובר בהתוועדות שלפנ.‡
והוי ד	 את כל "' יהודע ב	 פרחיבביאור מאמרו של ) ט"מ סל"פ מטו"שיחת ש(

 ":האד� לכ� זכות

, "דחפו לאחר בשתי ידיו"' ל נתבאר שהיות שיהושע ב	 פרחי"בהתוועדות הנ
הוי "הדגיש ואמר שצריכי� להתנהג באופ	 ד –הנה בראותו את התוצאה מהנהגה זו 

פ "כי ע, "מילי דחסידותא"אבל הנהגה זו היא רק מצד ". ד	 את כל האד� לכ� זכות
 .מסית ומדיח' מאחר שהי, די	 אי	 ללמד עליו זכות

איתא ): הערה ב) ערב(ש מאריסטאו	 גליו	 מא "ואנ' הערות הת(ושאלו על זה 
הכרוז יוצא לפניו "ש) ס"כפי שנדפס מחדש בחסרונות הש –א , סנהדרי	 מג(בגמרא 

י כל מ, יוצא ליסקל על שכיש� והסית והדיח את ישראל) ישו הנוצרי(ארבעי� יו� 
אמר עולא ותסברא בר הפוכי . ולא מצאו לו זכות. שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו

ו "אלא שאני יש, ורחמנא אמר לא תחמול ולא תכסה עליו, מסית הוא, זכות הוא
 ".שקרוב למלכות הוה) הנוצרי(

, פ די	 אי	 ללמד עליו זכות"משמע מדברי הגמרא שלא זו בלבד שע, כ"וא
כל מי שיודע לו זכות "אלא אפילו כאשר החליטו להכריז ש, בהיותו מסית ומדיח

איזזו טענה ' ולא רצו שתהי, "קרוב למלכות הוה"מאחר ש" [יבוא וילמד עליו
לא מצאו לו " –] שעיוותו את דינו בזה שלא חיפשו עליו לימוד זכות" מלכות"ל

' חיכיצד אומר יהושע ב	 פר –ומאחר שאי אפשר למצוא עליו לימוד זכות , "זכות
 !?"לכ� זכות) כולל אותו האיש(והוי ד	 את כל האד� "

עניני� שוני� ' כי מדובר כא	 אודות ב, קושיא זו מעיקרא ליתא – באמתאבל 
 :בלימוד זכות

ולימוד זכות , „ ˘ËÓ Ï‰"··בגמרא מדובר אודות לימוד זכות שיבטל את ענשו 
ד "ד זכות בנוגע לבמדבר אודות לימו' אבל יהושע ב	 פרחי". לא מצאו לו" –כזה 

הוי שפל רוח בפני כל "Ïד לחשבו	או בנוגע , Â�‰ ˙·Â˘˙ ÚÂ„ÈÂ"‰Ê· È·של מעלה 
 .ד של מטה"ואי� זה שיי� כלל ללימוד זכות המבטל את העונש בב, ב"וכיו, "האד�
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הוי שפל רוח " פרטי החשבו	 דאתהמבאר ) ל"פ(בתניא ישנו פרק של� , דהנה
ות על פלוני שמה שנמצא במעמד ומצב גרוע ז שמלמד זכ"עי –" בפני כל האד�

מקומו גור� לו לחטוא להיות פרנסתו "לא משו� ש, אי	 זה באשמתו, וירוד כל כ�
ויצרו בוער כתנור בוערה מאופה . . ליל� בשוק כל היו� ולהיות מיושבי קרנות 

 ".'וכו

‰Â„Â‡  ÏÙ˘ ÈÂ‰Ï Ú‚Â�· ‡Â˙נער� רק כאשר מדובר ומוב	 בפשטות שחשבו	 זה 
Â¯ÂÈÎÂ Á"·אבל לא בנוגע , ד של מעלה"ב ל˘�ÂÚÏ הנה לאחרי  –ד של מטה "ב„ל

 כי כללאי	 זה באשמתו או ש, "יצרו בוער כתנור בוערה מאופה"כל החשבונות ש
הסית והדיח את "ד של מטה מוצאי� שהוא "הרי כאשר ב', הוא תינוק שנשבה כו

ל אי	 "אבל חשבונות הנ ,באופ	 כ� וכ� י	 אותו ככתוב בתורה עונשמגיע לו" ישראל
·‡ÂÊÂ ‰¯È˙ÈÂ : ˘„È˜Â ‰·Â˘˙ ‰˘Ú Ì .ד של מטה"לה� שייכות לביטול העונש בב

Ú ‰˘‡‰ ˙‡"ˆ ‡Â‰˘ Ó" ‚– ˙˘„Â˜Ó ‰˘‡‰Â Â˙Â‡ ÔÈ˘�ÂÚ. 

לדברי " לא מצאו עליו זכות"ז מוב	 שאי	 כל סתירה בי	 דברי הגמרא ש"ועפ
לא מדבר ' ושע ב	 פרחיכי יה" הוי ד	 את כל האד� לכ� זכות"' יהושע ב	 פרחי

אלא , ")לא מצאו לו"שלימוד זכות כזה (אודות לימוד זכות שיכול לבטל את ענשו 
 .ב"וכיו, ד של מעלה"אודות לימוד זכות בב

בשיחת (על המדובר .) הערה ו) רסו(ל גליו	 לה "ת הנ"הערה(כמו כ	 שאלו . ב
, ואתחנ	 ד(ש "כמ, מ"בעת יצי' שלידת ע� ישראל הי) ד"לנשי ובנות חב –ג אייר "כ

ה הוציא את "בפסוק זה נאמר רק שהקב, דלכאורה –" לקחת לו גוי מקרב גוי) "לד
 דע� הלידהאבל היכ	 מרומז כא	 עני	 , מאר� מצרי�, "מקרב גוי"ע� ישראל 

 ?ישראל

מבואר בארוכה המשל דלידת הולד בנוגע ) ד ואיל�, טו( ביחזקאל בשלמא
לא נזכר לכאורה עני	 "  לקחת לו גוי מקרב גוילבוא" בפסוק Ó"Î˘‡אבל  ,מ"ליצי

 !?הלידה

 :והביאור בזה

Â" ËÂ˜ÈÏ Ê‰ –ז תתכח "ואתחנ	 רמ(בילקוט שמעוני  – הוא 'הפי הדברי�מקור ו
ÊÁ„ÓÓ"‡˙ÏÈÎÓ ‰‡¯Â Ï .-( ו :�"ושÊ"Ï:" כאד� שהוא שומט , מהו גוי מקרב גוי

כפי שרואי� , המהשמסייע לעובר לצאת ממעי הב, היינו(את העובר ממעי הבהמה 
ה את ישראל "כ� הוציא הקב, )בפועל שלפעמי� זקוקי� זעזר וסיוע בלידת הולד

 ".ממצרי�

 ÂÏ ˙Á˜Ï ¯Ó‡�˘ÈÂ‚ –  ˙ÂÎÈÓÒ· ÈÎ)ÈˆÈÏ"Ó (˙„ÈÏÏ  קודש: ואת אומרת
ועד שנגמרו אפילו ,  כבר כל אבריו בשלימותנמצאי� ממעי אמו יוצאהולד ש

והחידוש שנפעל בעת ההולדה , )ות הולדשזהו מורה על שלימ(שערותיו וצפרניו 
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לידת ע�  – שענינהמ "ז מוב	 בנוגע ליצי"ועד. ע"בפשהוא נעשה למציאות  –הוא 
בתור היו ש שלאאלא , י"ג� קוד� שיצאו ממצרי� היתה מציאות� של בנ: ישראל

בדוגמת הולד הנמצא (בתו� מצרי�  –" בקרב גוי "כי א�, ע"בפמציאות של ע� 
כאד� שהוא ", "לקחת לו גוי מקרב גוי"מ נפעל העני	 ד"ת יציובע; )במעי אמו

 .ע"שאז היתה לידת ע� ישראל בתור ע� בפ, היינו, "שומט את העובר ממעי הבהמה

*   *   * 

כאד� שהוא שומט את ): "פ ויושע"עה( להוסי� למכילתא בשלח הא� אפשר
" תו� קרב�היו ממש ב) "שמות בתחלתו(ל "וכ	 בשער הפסוקי� להאריז, "העובר

 ?)פ הנסמ	 בכמה מכתבי� כלליי� דחודש ניס	"ע(

 ÏÈÚÏÌÂ˘¯Î  

 

�•� 

 

åè. 

 ¯„Ò‰"ÂÎ ‰Á�ÓÂ ˙È·¯Ú ˙È¯Á˘'"‰‚‡· "ÈÒ ˜ '„Î* 

 ÂÙ¯ ÔÂÈÏ‚–ÂÂ˙‰Ó ˘ ˙Â„Ú"Ó˘˙ ‡ˆÈÂ Ù"‚ 

 ÚË˜˘ ˙ÁÈ˘Ó"‡ˆÈÂ Ù ,È"‰ ÂÏÒÎ ‡'Ó˘˙"‚ 

מכיו	 שהדפיסו בעני	 זה  –כא	 המקו� לבאר עני	 מסויי� ששקלו וטרו אודותיו 
 ):ואינני יודע כיצד נפלה טעות זו(א� שלא כתבתי זאת , דבר בשמי

ל קא עבידנא לגזור "שליחותייהו דרז: "ר הזק	"כותב אדמו) ד"סכ(ק "באגה
� להתפלל התפלה עד "ירה שוה לכל נפש שלא לשוח שיחה בטלה משיתחיל השגז

 ".'גמר קדיש בתרא שחרית ערבית ומנחה וכו

מנחה "ל "שהסדר צ" הערה בדר� אפשר"לתניא כתבתי ב" הערות ותיקוני�"וב
 .מיותרת –" 'וכו"ותיבת , "ערבית ומנחה"ולא " ערבית

––––––– 

 .ב"ראה ג� לקמ� שער כתבי יד קודש ס*) 
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ש "פ מ"ע –וזאת , בלבד" שרבדר� אפ"נכתבה ) ב"וכיו(וכמוב	 שהערה זו 
ספו תמו כתבי ידו הקדושה "ק ש"בהסכמת הרבני� בני הגאו	 המחבר בנוגע לאגה

א זה המעט מהרבה אשר נלקטו אחד לאחד מהעתקות "ולא נשאר כ. . בעצמו 
כפי שכותב  –ה איהו וחיוהי "ק ד"מלבד אגה" ['המפוזרי� אצל התלמידי� וכו

כי הוא , ל יש לסמו� יותר"על מאמר הנ" ש)א, קע(צ שלו "צ בסהמ"ר הצ"אדמו
וכפי שמצויי	 , "'ע אשר כתב בימי� שלפני הסתלקותו כו"ר נ"ק אדמו"מגו� כי

 "].ק"כ מצאנו מכיה"ע: "ל"ק הנ"בסו� אגה

שחרית ערבית ומנחה " – שלכאורה יש לקיי� הגירסא שלפנינו 1ועל זה העירו
ז "ועפ, ק	 לתפלות דמוס� ונעילהר הז"מרמז אדמו" 'וכו"כי יתכ	 שבתיבת  –" 'וכו

שביניה� , משחרית עד ערבית"): 'שחרית ערבית ומנחה וכו("מוב	 ג� סדר התפלות 
כי  –) ולא מוס� ונעילה(ומה שמפרט תפלת מנחה ). מוס� ונעילה(' תפלת מנחה וכו

 .כ תוכ	 הדברי� שהעירו בעני	 זה"ע. תפלת מנחה היא תפילה רגילה בכל יו�

 :2ועל זה כתבתי

ז " אדה]חוס�[זשאלעוועט ) 'שיחה בטילה כו (ÍÎ ÏÎבעני	 חמור  –לפירושו 
Ë¯ÙÏ" ונעילה � "!'וכו" – '‡וכותב תיבה ) תיבות' כיו	 שזהו ב" (מוס

 :והוספתי בזה

ביו� שיש בו מוס� " (גמר קדיש בתרא שחרית ומנחה"אשר ' כנראה אשתמיטתי
 . מוס� ונעילהלאחרי –הוא ) ונעילה

היא ג� " 'שלא לשוח שיחה בטילה כו"להדגיש שהאזהרה והגזירה כדי : כלומר
גמר קדיש "כי היות ש, "'וכו"אי	 צור� להוסי� תיבת  –ביחס לתפלת מוס� ונעילה 

גמר קדיש "ו,  תפלת מוס�È¯Á‡Ïהוא ) ביו� שיש בו תפלת מוס�" (בתרא שחרית
הרי כאשר , ה תפלת נעיללאחריהוא ) ביו� שיש בו תפלת נעילה" (מנחה. . בתרא 

� להתפלל התפלה עד גמר קדיש "שלא לשוח שיחה בטלה משיתחיל הש"אומרי� 
 .נכלל בזה ג� תפלת מוס� ונעילה –" ומנחה. . בתרא שחרית 

 :כתבתי –" שחרית ערבית ומנחה"בנוגע לסדר 

אפילו בתפלת מנחה , היינו, מנחה) אפילו(שחרית ערבית ו: ל לתר� הסדר"נ
כ כל כ� חמורה "ג, )פ"ש עוה"ל אמירת ק"שלכ	 אצ(רית שבאה בהמש� לתפלת שח

 ).ש דשחרית ששייכת ג� למנחה"וא� שמפסיק בפשטות בי	 ק(הפסק שיחה 

––––––– 

 ) רפו (זדמאריסטאו� גליו� " ש"ואנ' הערות הת" בקונטרס )1

 .ב" סהובא לקמ� בשער הכתבי יד קודש) 2
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הרי  –" שחרית ערבית"לאחרי " מנחה"ר הזק	 כותב "מה שאדמו: זאת אומרת
 : שג� בה חמורה הפסק שיחהחידושזה משו� שבתפלת מנחה יש 

ש ג� "הטע� שאי	 אומרי� ק) ב בתחלתושער מנחה ומערי(ח "מבואר בפע
שאמירת , כלומר, מפני שתפלת מנחה באה בהמש� לתפלת שחרית –בתפלת מנחה 

 .ש דתפלת שחרית שייכת ג� למנחה"ק

ש דשחרית לתפלת "רואי� בפועל ובפשטות שמפסיקי� בי	 אמירת ק, והנה
האד� רוב עסק : ואדרבה, )ש דשחרית שייכת לתפלת מנחה"א� שאמירת ק(מנחה 

נעשה בשעות שבי	 תפלת שחרית ") הנהג בה� מנהג דר� אר�("בעניני העול� 
 ".יצא אד� לפעלו ולעבודתו עדי ערב "3ש"כמ, לתפלת מנחה

יש מקו� לומר שחומר האיסור דשיחה בטילה לא קיי� ביחס להפסק  –ז "ועפ
 א� מותר להפסיק בי	: ו"ש וק"ובמכ. לתפלת העמידה דמנחה" אשרי"בי	 אמירת 

כ שמותר "הרי עאכו, לתפלת העמידה דמנחה) השייכת ג� למנחה, דשחרית(ש "ק
 !לתפלת העמידה דמנחה" אשרי"להפסיק בי	 

ר הזק	 שחומר האיסור דשיחה בטילה הוא בכל התפלות "וזהו חידושו של אדמו
ע�  –ואפילו בתפלת מנחה , ה	 בשחרית וערבית, כלומר, "שחרית ערבית ומנחה"ד

ג� בתפלת מנחה חמורה כל , כ"אעפ, )ל"כנ( לומר שמותר להפסיק היות שיש סברא
 .כ� הפסק שיחה

 ":'וכו"הביאור בנוגע לתיבת 

לפעמי� באה : במקומות שוני�" 'וכו"ישנ� כמה אופני� בנוגע לכוונת תיבת 
" 'וכו"ולפעמי� באה תיבת ,  מסויי� שלא נשל� בעני	 זהפרטבמקו� " 'וכו"תיבת 

 ישנ� ביאורי� לכללות העני	להדגיש שבנוגע  – בשלימותו ג� כאשר העני	 מופיע
 ).שאינו מפרט�(ויש מדרשי אגדה רבי�  –מ "י בכ"ד לשו	 רש"וע. נוספי�

: כי –" 'וגו"כ בנוגע לתיבת "משא, "'וכו"ועני	 זה שיי� לומר רק בנוגע לתיבת 
כלל מכיו	 שישנו [באה לעול� רק בתור השלמת פסוק שהובא בחלקו " 'וגו"תיבת 

כאשר כותבי� חלק של פסוק , ולכ	, 4"משה אנ	 לא פסקינ	' כל פסוקא דלא פסקי"ש
באה במקו� התיבות שלא " 'וגו"שתיבת , כלומר, "]'וגו"מוסיפי� תיבת , ללא סיומו

יכולה לבוא ג� בסיו� עני	 שנכתב " 'וכו"אבל תיבת . נשלמו בכתיבת הפסוק
 .אורי� נוספי� שלא הובאו כא	להורות שבכללות העני	 ישנ� בי –בשלימותו 

––––––– 

 .כג, תהלי� קד) 3

 א , מגילה כב) 4
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ר הזק	 "מרמז אדמו" 'וכו"שבהוספת תיבת  –ז אפשר לומר בעניננו "ועד
 נוספי�ישנ� ביאורי� ) חומר האיסור דשיחה בטילה(שבכללות העני	 המדובר כא	 

 ).שלא הובאו כא	(

 :5יש לומר באופ	 אחר –ולאיד� 

ו שמאיזה סיבה עשה א, חסר במקו� זה' יתכ	 שבהעתקה הקודמת של האגרת הי
לא  –כ את החסר "ומי שהשלי� אח". 'וכו"ורמזה בתיבת , כא	 המעתיק השמטה

ד "וכפי שמצינו אמנ� בנדו. מיותרת –" 'וכו"שמעתה תיבת ) או שלא ידע(ש� לבו 
לא נדפס חלק האגרת ) ס"עד שנת תר(שבהוצאות הקודמות של ספר התניא 

 ."'ז כו"והעובר ע" –" 'וכו"שלאחרי תיבת 

י של אגרת זו כפי שהיא "שמצא כת –ותבוא עליו ברכה  –' וכפי שהעיר א
 ".'וכו"וש� לא מופיעה תיבת , בשלימותה

 

  •  

 

 æè. 

ÍÏÓ ˙ÁÈ˘Ó 

 ÊÙ¯ ÔÂÈÏ‚– ˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó"Ó˘˙ ÁÏ˘ÈÂ Ù"‚ 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"ÁÏ˘ÈÂ Ù ,Á"‰ ÂÏÒÎ È'Ó˘˙"‚ 
‰‚ÂÓ È˙Ï· 

משיחת " בעני	  כא	 המקו� לבאר עני	 מסויי� ששאלו בהמש� להמדובר לעיל
 ".מל�

אלא צריכי� להשתדל , "קושיא"פ שאי	 להסתפק בזה שמוצאי� "וכמדובר כמ[
קאי לא רק על " צאתייגעתי ומ"שהעני	 ד, כלומר, "תירו�"ולנסות למצוא ג� 

 –ואז יכולי� כבר להשאיר את היגיעה למצוא את התירו� " (קושיא"מציאת ה

 "].תירו�"אלא ג� על מציאת ה) למישהו אחר

––––––– 

 ).לאחרי רשימת דפוסי התניא(ראה הערה בסו� התניא ) 5
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וא� ,  שבפשטות הכתובי� לא מצינו שמשה רבינו משח את יהושע נתבאר לעיל
נו ובפרט כאשר רואי� שמשה רבי? מדוע לא הוזכר עני	 זה בפירוש –אכ	 נמשח 

העמיד לו "ועד ש, י ידעו שיהושע הוא ממלא מקומו"כ פעולות כדי שבנ"עשה כו
' כדי שלא יאמרו ישראל בחיי רב� לא הי, משה מתורגמ	 ליהושע שיהא דורש בחייו

, )לאחרי פטירתו(לא זו בלבד שיהושע הוא ממלא מקומו , כלומר,  "ל� להרי� ראש
כ לא נזכר שמשה "ואעפ, "י� ראשלהר. . בחיי רב� ", "שיהא דורש בחייו"אלא 

 .רבינו משח את יהושע

מגיד שאותו " –" ושי� באזני יהושע"פ "ש במכילתא עה" ממ ושאלו על זה
 ".היו� נמשח יהושע

פ עני	 שמביא השואל בעצמו "ע –ולכל לראש : בפשטות –והביאור בזה 
 :אלא שלא הבחי	 שבזה גופא מתורצת שאלתו, )כדלקמ	(

אי	 מעמידי	 מל� בתחילה : " �"ד הרמב" השואל את פסבהמש� דבריו מביא
כיהושע שמינהו משה רבינו ובית , אלא על פי בית די	 של שבעי� זקני� ועל פי נביא

 ".דינו

מש� ' הי") משה רבינו ובית דינו" (" של שבעי� זקני�·ÔÈ„ ˙È"הגדר ד, והנה
דקאי על  –" ראלאספה לי שבעי� איש מזקני יש"כי הציווי , זמ	 לאחרי מת	 תורה

 !ז"ולא לפנ, Í˙ÂÏÚ‰·7' נאמר רק בפ – 6הסנהדרי	

לאחרי ' הי –ושרי עשרות כדי לשפוט את הע� ' ואפילו מינוי שרי אלפי� כו[
שבהמש� לזה באה " (' וישב משה לשפוט את הע� גוÁÓÓ¯˙ויהי  "8ש"כמ, ת"מ

 ].למחרת רדתו מ	 ההר, פ"דקאי על מוצאי יוהכ, )'עצתו של יתרו כו

" מגיד שאותו היו� נמשח יהושע"ש במכילתא "אי אפשר לומר שמ –ז "עפו
" על פי בית די	 של שבעי� זקני�"כי מינוי מל� נעשה , קאי על משיחתו למלכות

בית די	 של "עדיי	 ' לא הי) ת"לפני מ, בעת מלחמת עמלק(ובאותו זמ	 , דוקא
 ".שבעי� זקני�

 :ועוד ועיקר

איש על העדה ' גו' יפקוד ה"ה "ביקש מהקב מסופר שמשה רבינו 9פינחס' בפ
. . קח ל� את יהושע ב	 נו	 "ואז נצטווה משה רבינו לאמר " 'אשר יצא לפניה� וגו

––––––– 

 .ג"א ה"סנהדרי� פ' � הל"רמב. משנה ריש סנהדרי�) 6

 .טז,יא ) 7

 .יג, יתרו יח) 8
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כיו	 ששמע משה שאמר לו המקו� ת	 נחלת : "י"ומפרש רש". 'והעמדת אותו וגו
אמר לו . הגיע שעה שאתבע צרכי שיירשו בני את גדולתי, אמר, צלפחד לבנותיו

כדאי הוא יהושע ליטול שכר שמושו שלא , לא כ� עלתה במחשבה לפני, ה"הקב
 ".'וזהו שאמר שלמה נוצר תאנה יאכל פרי. מש מתו� האוהל

' יפקוד ה"עד סו� שנת הארבעי� שאז ביקש משה (במש� כל הזמ	 : זאת אומרת
 ˘·�Â, כלומר,  יטלו את גדולתו˘·�ÂÈסבור משה רבינו ' הי") 'איש על העדה גו' גו

כיצד , כ"וא"). 'כדאי הוא יהושע כו"ה "עד שאמר לו הקב(מל� על ישראל ' יהי
 !?ÍÏÓÏ Ú˘Â‰Èנמשח ) מ"מיד לאחרי יצי(אפשר לומר שבעת מלחמת עמלק 

ש "כמ, הדי	 דמשיחת מל� בשמ	 המשחה למדי� ממשיחת שאול: ונוס� לזה
שנאמר ויקח שמואל , כשמעמידי	 המל� מושחי	 אותו בשמ	 המשחה "�10"הרמב

מלכות (עיקר עני	 המלכות  –ובזה גופא " [את פ� השמ	 ויצוק על ראשו וישקהו
הדי	 דמשיחת מל� ' לא הי –ז "ולפנ, ]11י משיחה בקר	 ולא בפ�"נפעל ע) דוד

' לא הי –) ת"לפני מ, בזמ	 מלחמת עמלק(ד "בנדו: ויתירה מזו. בשמ	 המשחה
, ת"לאחרי מ' משחה הישהרי הציווי לעשות שמ	 ה, עדיי	 כל המושג דשמ	 המשחה

 .בקשר לציווי דעשיית המשכ	

מגיד שאותו היו� נמשח "ש במכילתא " בהכרח לומר שמ–ל "פ כהנ"וע
 . סת�ÏÂ„‚Ï‰כי א� משיחה , אי	 זו משיחה למלכות, "יהושע

על ÔÓ˘ ˜ÂˆÈÂ ויש� אותה מצבה  . . ב	 האויקח את"ד שמצינו ביעקב "וע
כי א� ,  שאי	 זה משיחה למלכותÈ˘Ù„‡Ë – 13"אשר משחת ש� מצבה", 12"ראשה

 Á·ÊÓÏ."14להיות משוחה ", ‚„ÏÂ‰עני	 של 

מצינו אצל יעקב אבינו דוקא ") ויצוק שמ	 על ראשה("שעני	 זה  –ולהעיר [
ד מורה על "וידוע שיו, ד עקב"ענינו יו" יעקב"מכיו	 ש, )ולא אצל אברה� ויצחק(

 "].שמ	"הקשורה ע� עני	 ה, החכמה' בחי

˜˙ÓÂÈÂ דוקא  יותר 	ד הגדר " ע– בקשר למלחמת עמלק –מה שנמשח באותו זמ
 ".משוח מלחמה"ד

––––––– 

 .ז ואיל�ט, כז) 9

 .ז"ש� ה) 10

 .ועוד. א, הוריות יב) 11

 .יח, ויצא כח) 12

 .יג, ש� לא) 13

 .י ש�"פרש) 14
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מכיו	 שהציווי , ל לקשר משיחה זו ע� הציווי דמחיית עמלק"ומה שרצה הנ
א� משו� הא אי	 כל צור� : כי,  אי	 לומר כ	–דמחיית עמלק קשור ע� המל� 

ויהי בישורו	 "ש "וכמ, מל�' מכיו	 שמשה רבינו עצמו הי, למשוח את יהושע למל�
 .על משה רבינו) לכמה פירושי�(דקאי , 15"מל�

. אלא ביכלתו לשלוח שליח, ומוב	 שאי	 כל הכרח שהמל� עצמו יצא למלחמה
כלומר שמשה רבינו כלל , "' אנשי� גולנובחר "ובפרט שבציווי משה ליהושע נאמר 

 ,את עצמו ביחד ע� יהושע

 אי	 להוכיח מזה –מלחמת עמלק וא� שמצינו בשאול המל� שהוא בעצמו יצא ל
Á¯Î‰·˘ יצא בעצמו למלחמה �ואדרבה). ולא יוכל למנות שליח במקומו( שהמל :

אז נשבעו אנשי דוד לאמר לא תצא עוד אתנו למלחמה ולא תבכה  "16מפורש בקרא
 ".את נר ישראל

 –י העסק בלימוד העניני� הקשורי� ע� הלכות מלכי� ומלחמותיה� "ר שע"ויה
 ,ממש לקיו� עניני� אלו בפועל ממשנזכה בקרוב 

ז יבנה מקדש "ולאח, "'וילח� מלחמת ה. . יעמוד מל� מבית דוד "כאשר 
עדי , 17'ביחד כו' ויתק	 את העול� כולו לעבוד את ה, במקומו ויקב� נדחי ישראל

 . במהרה בימינו ממש–" המלוכה' והיתה לה"קיו� היעוד 

 

 •  

––––––– 

 .ה, ברכה לג) 15

 .יז, כא' שמואל ב) 16

 .א"� ש� ספי"רמב) 17
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ÌÈ„Â¯·Â ÌÈ„Â˜� ÌÈ„Â˜Ú – ÌÈÏË· ÌÈ¯·„ ÈÏ· ÌÂÏÁ ÔÈ‡ 

 ËÙ¯ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó " ·˘ÈÂ Ù)‡ '‰ÎÂ�Á„ (Ó˘˙"‚ 

˘ ˙ÁÈ˘Ó ÚË˜"·˘ÈÂ Ù ,‡ ÌÂÈ '‰ ‰ÎÂ�Á„'Ó˘˙"‚ 
‰‚ÂÓ È˙Ï· 

נתבאר לעיל  –) י, לא(ויצא ' שבפ" די� נקודי� וברודי�עקו"אודות הפסוק 
ז "מכיו	 שבכל הפסוקי� שלפנ: שלכאורה אינו מוב	) ב"פ ויצא סכ"שיחת ש(

מדוע בחלומו של יעקב מובא עני	 , כ"א, "עקודי� נקודי� וטלואי�"הוזכרו רק 
 !'?מא	 דכר שמי, "·¯ÌÈ„Â" –חדש שלא הוזכר לעיל 

שמכיו	 שמדובר  –) *ש דמאריסטאו	"ואנ' הערות התבקונטרס (ורצו לבאר בזה 
הנה , "אי	 חלו� בלא דברי� בטלי�"וידוע הכלל ש,  של יעקבÂÓÂÏÁכא	 אודות 

כי (שבחלו� " דברי� בטלי�"שראה יעקב בחלומו הוא בבחינת ה" ברודי�"העני	 ד
 ").ברודי�"שהרי לא נזכר לעיל אודות " ברודי�"במציאות לא היו אמנ� 

י אינו יכול להסתמ� על פירושו המובא "שרש(פ האמור לעיל "ע –אבל 
אי	 חלו� בלא דברי� "הכלל ש: כי, אי אפשר לומר כ	 –) Á‡Ï˘"Êבפסוקי� 

כאשר הב	 חמש למקרא לומד , כ"וא, )י, וישב לז (·Â�˙˘¯Ùי "מובא בפרש" בטלי�
כלל עדיי	 אינו יודע אודות ה, ÈÂˆ‡' שבפ" עקודי� נקודי� וברודי�"את הפסוק 

 "!אי	 חלו� בלא דברי� בטלי�"ש

 :וג� זה עיקר –ועוד 

מובא  –" עקודי� נקודי� וברודי�"כאשר מסופר בכתוב שיעקב ראה בחלומו 
 –ז "ולאח, "עקודי� נקודי� וברודי�. . ואשא עיני וארא בחלו� : "Ù"·עני	 זה 

, ש�" (די�עקודי� נקודי� וברו. . שא נא עיני� וראה . . ויאמר אלי מלא� האלקי� "
) לב, מק� מא(ש "ד מ"ע[ העני	 מורה על קיו� ותוק� הדבר ˘ÏÙÎומכיו	 ). יב�יא
 האלקי� ÓÓÂ‰¯ הדבר מע� האלקי� �ÔÂÎ כי ÌÈÓÚÙ. .  החלו� ‰˘�Â˙ועל "

הרי הוא מבי	 בפשטות , וא� שהב	 חמש למקרא לא למד עדיי	 פסוק זה" (לעשותו

––––––– 

 .אות ז) רפט(ד "גליו� יו*) 
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י בודאי שאי	 לומר שהעני	 הר –)] שכפל הדבר מורה על קיו� ותוק� הדבר
 "!דברי� בטלי�"הוא בבחינת ) פ"שנכפל ב" (ברודי�"ד

ויאמר ": "ÌÈ˜Ï‡‰ Í‡ÏÓ"בדבריו של ) ג�(הובא " ברודי�"ובפרט שהעני	 ד
ובודאי אי	  – "עקודי� נקודי� וברודי�. . שא נא עיני� וראה . . אלי מלא� האלקי� 

אי	 חלו� " –! ÌÈ˜Ï‡‰ Í‡ÏÓשבחלו� ה� בדבריו של " דברי� בטלי�"לומר שה
אבל מוב	 בפשטות ,  מסויי� שאינו אמיתיË¯Ùפירושו שישנו " בלא דברי� בטלי�

כ בנוגע "ועאכו, )פ"ובפרט עני	 שנכפל ב( שבחלו� È¯˜ÈÚשלא מדובר אודות עני	 
 "!ÌÈ˜Ï‡‰ Í‡ÏÓ"לדבריו של 

 :ונוס� לזה

וישלח יעקב ) "ד, ש�(ש בהתחלת העני	 "כמ –חלו� זה סיפר יעקב לרחל ולאה 
כדי לשכנע	 באופ	 ברור ומוחלט , "'לרחל וללאה השדה אל צאנו ויאמר לה	 גו

עתה ": "מלא� האלקי�"כפי שאמר לו , שכבר הגיע הזמ	 לשוב אל אר� מולדתו
 ).יג, ש�" (קו� צא מ	 האר� הזאת ושוב אל אר� מולדת�

דברי� "שיש בו כיצד יתכ	 לומר שיעקב סיפר לרחל ולאה אודות חלו�  –ז "ועפ
ÌÈÏË·" , 	באופ 	כדי לשכנעÈËÏÁ‰שצריכי� להתנהג בהתא� למסקנת החלו� ?! 

אי	 חלו� בלא דברי� "אודות הכלל ש(י בפרשתנו "פ המש� דברי רש"ובפרט ע
כאשר רואי� , כלומר, "כש� שאי אפשר באמ� כ� השאר הוא בטל") "בטלי�

. ר החלו� ג� הוא בטליש מקו� לומר שכל שא, "דברי� בטלי�"שבחלו� ישנ� 
כדי לשכנע	 " ·ÌÈÏËדברי� "לא יתכ	 לומר שיעקב סיפר לה	 חלו� ע� , כ"וא

 !פ מסקנת והוראת החלו�"שצריכי� להתנהג ע

שלא הוזכר מקוד� " (ברודי�"אי אפשר לומר שהביאור בהוספת העני	 ד –ולכ	 
 ".אי	 חלו� בלא דברי� בטלי�"הוא מצד הכלל ש) לכ	

 

 •  
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 ÔÓÊ ˙�È˙� Ï‡¯˘È Ì˘– ÈÏˆ ÂÏÂÎ ‰Ê‰ ‰ÏÈÏ‰ 

 ÔÂÈÏ‚Â˘ –˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "Ó˘˙ È�ÈÓ˘ Ù"‚ 

˘ ˙ÁÈ˘Ó ÚË˜"‰ È�ÈÓ˘ Ù'Ó˘˙"‚ 
‰‚ÂÓ È˙Ï· 

שהש� " הנחה"ש ב" בנוגע למ*שהתפלפלו כא	 המקו� להעיר אודות מה 
י מוכח "מפשטות הכתובי� ופרש, דלכאורה, נית	 ליעקב לאחרי מאה שנה" ישראל"

צריכי� : הרי התירו� בזה פשוט –ב	 מאה שנה '  שהיÈ�ÙÏנית	 לו " ישראל"שהש� 
 . ב	 מאה שנה·Í¯Úבהיותו ' ולכתוב שעני	 זה הי" הנחה"לתק	 ב

 :פ"ת בהתוועדות דאחש"בקשר למשנ –ו ישנו עני	 נוס� ששאל  .·

הלילה ) "ב"ח ה"חמ� ומצה פ' הל(� "ש הרמב"ל אודות מ"דובר בהתוועדות הנ
מפורש : דלכאורה אינו מוב	, שג� החגיגה נאכלת צלי, היינו, "ÈÏˆ ÂÏÂÎהזה 

היא לדעת ב	 תימא " הלילה הזה כולו צלי"שדברי המשנה ) א, פסחי� ע(בגמרא 
. ע� הפסח הרי היא כפסח ואינה נאכלת אלא ליו� ולילהל שחגיגה הבאה "שס
נאכלת . . חגיגת ארבעה עשר "ש) ג"י הי"פ פ"ק' הל(� "מכיו	 שפסק הרמב, כ"וא

, כיצד פסק שנאכלת צלי, כב	 תימא „Ï‡, "לשני ימי� ולילה אחד ככל זבחי שלמי�
 ?כב	 תימא

ה פעמי� פוסק � שהרב"שידוע בכללי הרמב, )ל"בהתוועדות הנ(ונתבאר על זה 
ת בארוכה "וכמשנ(אלא כסברא ראשונה , � דלא כמסקנת הסוגיא בגמרא"הרמב

 ).ש"עיי, � לחלק בי	 העני	 דצלי ובי	 זמ	 האכילה"סברת הרמב

ל "הרי בסוגיא הנ): ש דמאריסטאו	"ואנ' בקונטרס הערות הת(ושאלו על זה 
‡˙ÈÏ לשני ימי� ולילה שחגיגה נאכלת") סברא ראשונה", ד"ג� לא בקס( סברא כזו 

 ?וביחד ע� זה נאכלת צלי' א

לסברא ראשונה של  –כי א� , È‚ÂÒ‡ב" סברא ראשונה"כוונתי היתה לא ל –הנה 
„ÓÂÏ‰ ,	מ בש� סברא "שסברא כזו נקראת בכ, כדלקמ‰�ÂˆÈÁ" , שלא 	אלא מכיו

––––––– 

 . מאריסטאו גליו שו–ש "בהערות התמימי� ואנ*) 
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לכ	 אמרתי , �"הרמבבנוגע לדעת ") �ÂˆÈÁ‰סברא ("רציתי להשתמש בלשו	 כזה 
 ".¯‡˘�Â‰רא סב"הלשו	 

הרי הסברא הראשונה היא  –" הלילה הזה כולו צלי"כאשר לומדי� את המשנה 
וג� בסוגיא שבגמרא ,  משנהÌ˙Òמכיו	 שזוהי , ÂÎ„"Úשדברי משנה זו ה� אליבא 

 .לא הובא שיש חולק על זה) זועל משנה (

היא אליבא " כולו צלי"א� שבסוגיא דפרק אלו דברי� איתא שהמשנה , ולכ	
כולו "� כסברא הראשונה המתקבלת בלימוד המשנה "פוסק הרמב –מא דב	 תי

  .וסוגיית הגמרא שעל משנה זו" צלי
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‰Á˘ ÌÚË‰" ‡¯˜� ˘"˙¯ˆÚ" 

 ‚È˘ ÔÂÈÏ‚–‰Ó ˘ ˙Â„ÚÂÂ˙"Ó˘˙ ‡˘� Ù"‚ 

˘ ˙ÁÈ˘Ó ÚË˜"‰ ‡˘� Ù'Ó˘˙"‚ 
‰‚ÂÓ È˙Ï· 

לימוד פרקי אבות בשבתות שבי	 פסח " (עצרת"בהמש� למה שהוזכר הלשו	 
 : * הרי כא	 המקו� לבאר מה ששאלו בעני	 זה–) לעצרת

פ " ע–" עצרת"ז נתבאר הטע� שקורי	 לחג השבועות בש� "בהתוועדות שלפנ
בכל החגי� יש בה� שני מיני "ש, )בספרו קדושת לוי(שוב צ מבארדיט"לוי' ביאור ר

כפסח אכילת , הוא בעשיית המצוה השיי� לחג פלוני' הא, ה"עבודות להבורא ב
רק מצוה , ובחג השבועות אינו כ	, הוא איסור עשיית מלאכה' והב, מצה ודומיה	

 ".ועל זה נקרא בש� עצרת,  מעשיית מלאכה�ÔÈ¯ˆÚשאנו , דהיינו, אחת

קיי� היו ג� בחג השבועות עניני� ' ק הי"הרי בזמ	 שביהמ: ו על זהושאל
ÌÈÈ·ÂÈÁשנעצרי� מעשיית מלאכה 	הקרבת הקרבנות : ולדוגמא,  מלבד העני

מדוע , כ"וא, ב"וכיו, שתי הלח�, קרבנות החג, לרגל' הקשורי� ע� החיוב דעלי

––––––– 

 .גליו� שיגסטאו�  מארי–ש "קוב� הערות התמימי� ואנב*) 
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שנה הובא במ" עצרת"שהרי הש� (בזמ	 הבית " עצרת"נקרא חג השבועות בש� 
 !?)קיי�' ק הי"לגבי קצירת העומר בזמ	 שביהמ) ג"י מ"מנחות פ(

 : בפשטות–והביאור בזה 

ט דחג השבועות בכל "ק נשאר היו"עצ� העובדה שג� לאחרי חורב	 ביהמ
 �ט זה אינו העניני� " מהוה הוכחה שעיקרו של יו–) בנוגע לאיסור מלאכה(התוק

 של Â¯˜ÈÚאלא , בטלו לאחרי החורב	שהרי ה� נת, )שהיו בזמ	 הבית(החיובי� שבו 
 ".עצרת",  איסור עשיית מלאכה–ט זה הוא "יו
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‰¯Â˙·˘ ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎ ˙ÂÈÁˆ� 

ÔÂÈÏ‚ ‚È˘ – ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó ˘"Ù ‡˘� Ó˘˙"‚  

˘ ˙ÁÈ˘Ó ÚË˜"‰ ‡˘� Ù'Ó˘˙"‚ 
‰‚ÂÓ È˙Ï· 

ש בקשר "ת בהתוועדות דחגה" כא	 המקו� לבאר ולהשלי� בנוגע למשנ .‡
 :�קדיהוב". נצחיות חתורה"לעני	 ד

, פ שבמקו� להתפלפל בדיוקי הלשונות בעניני� שנתבארו בהתוועדות" כמדובר
ורות שמה� הובאו  מוטב לעיי	 במק–' הלשו	 וכו' הלשו	 או כ� הי' א� כ� הי

 .'ובפרט שלאחרונה נהוג לציי	 את מקור הדברי� כו, הדברי� שנתבארו בהתוועדות

 הרי יתכ	 שלשו	 מסויי� לא –' כאשר מתפלפלי� בדיוקי לשונות כו: ובפשטות
כ פעמי� שיעיינו "ביקשתי כו, ולכ	. ב"וכיו, פליטת חפה', בתכלית הדיוק כו' הי

ובדר� ממילא יחסכו (ז יבינו את תוכ	 העני	 לאשורו "ועי', במקורות המצוייני� כו
 ).'ט בדיוקי הלשונות כו"את השקו

ר האמצעי לא רצה שיעמדו על דיוקי "ר סיפר לי שאדמו"ח אדמו" מוק"כ
 .'הלשונות בדבריו כו

ועד לתואר המובא ,  הרי ידוע עד כמה מדייקי� בלשונו–ר הזק	 " לאדמובנוגע
ולעומונ זאת בנוגע . ב"וכיו, "לשונו הזהב: "ר הזק	"מ בנוגע ללשונו של אדמו"בכ
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 .'לא היתה דעתו נוחה מזה שידייקו בלשונו כו, ר האמצעי"לאדמו

של " ממלא מקומו"' ר האמצעי הי"מכיו	 שאדמו) א: (דברי�'  לי בזה בוהוקשה
ענינו שהוא ממלא את כל המקו� של קודמו " ממלא מקו�"וכידוע ש, ר הזק	"אדמו

? ר האמצעי"ר הזק	 לאדמו"מו כיצד יתכ	 חילוק כזה בי	 אד–) ' כובכל הפרטי�(
 ?מה נוגע עני	 זה אלי, ר סיפור זה"ח אדמו"ק מו"לש� מה סיפר לי כ) ב(

 :והביאור בזה

מדייקי� בלשונו , ולכ	,  לשו	 קצרה–ר הזק	 הוא בקיצור נמר� " של אדמולשונו
 האמצעי הוא בתכלית ר" לשונו של אדמו–ולעומת זאת . 'בתכלית הדיוק כו

ר "וכפי שרואי� בפועל שעני	 המבואר במאמרי אדמו, "רחובות הנהר "–ההרחבה 
ר האמצעי בהרחבה ואריכות "מתבאר במאמרי אדמו, הזק	 בתיבות ספורות בלבד

שלפעמי� אי , ר האמצעי"צ בנוגע לדרושי אדמו"ר הצ"וכפי שאמר אדמו[גדולה 
ר "והיכ	 מתחיל הביאור של אדמו, ר הזק	"אפשר להבחי	 היכ	 ה� דבריו של אדמו

ר "כותב אדמו,  שלאחרי אריכות הביאור בעני	 מסויי�–ועד כדי כ� , ]'האמצעי כו
ל וכ	 " דלא כנ–ונוס� לזה ישנו ביאור באופ	 שני ', האמצעי שכל זה הוא באופ	 הא

ע  אי אפשר לכווי	 בנוג–" רחובות הנהר "–ומפני גודל האריכות וההרחבה . הלאה
 .'לדיוקי הלשונות בתכלית הדיוק כו

מובנת א� ) ר"ח אדמו"ק מו"שלכ	 סיפר לי זאת כ( דסיפור זה אלי והשייכות
אלא להתרכז ',  שהרי ג� אני צרי� לבקש שלא יתפלפלו בדיוקי הלשונות כו–היא 

 .'פ המקורות המצוייני� כו"ע, בעיו	 והבנת תוכ	 העני	

כולל סוגיות ,  עניני התורה„ÏÎהנצחיות ש אודות " בהתוועדות דחגהדובר  .·
שמה שמצינו שיש גדולי ישראל , ב"התורה שבה� מדובר אודות עניני רפואה וכיו

ס "שכתבו שבנוגע לרפואות שבש) �"אברה� ב	 הרמב' ור, נ"� במו"הרמב, גאוני�(
 הרי זה מפני שכתבו –מצד התפתחות המדע (' ב יכול להיות עני	 של שינוי כו"וכיו

אבל , צור� להניח את דעת� ולהשיב על שאלותיה�' לתלמידי� כאלו שהיזאת 
 .ל בארוכה"כנ, ל כ	"אליבא דאמת לא ס

 הנה לכל לראש יש – לכל השאלות המשונות ששאלו ופלפלו בעני	 זה ובנוגע
שצריכי� " נבוכי�" ה�פ המענה לתלמידי"ג� ע, שלכולי עלמא, צור� להבהיר

ס "רפואות שבש(שבעניני� אלו ) לעת עתה(לה� ז שאומרי� "להניח את דעת� עי
ס " שכאשר לומדי� את סוגיות השËÈ˘Ù‡, יכול להיות עני	 של שינוי) ב"וכיו

ונת	 לנו את : "צריכי� לבר� ברכת התורה, ב"שבה� מדובר בעניני רפואה וכיו
 �שג, היינו, ]ג� כאשר התחלת וסיו� הלימוד ביו� זה הוא בעני	 זה בלבד" [תורתו
 של Â˙¯Â˙Ó הרי זה חלק – אות� תלמידי� שיכול להיות שינוי בעניני� אלו לדעת
לומר ' ולא עלה בדעת א� א, "˙Â˙¯Âונת	 לנו את : "ולכ	 מברכי� על זה, ‰"‰˜·
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 .באופ	 אחר

לדעת� של התלמידי� שמשיבי� לה� ( שיכול להיות שינוי בעני	 מסויי� ומה
הרי , דלכאורה( על לימוד עני	 זה "ברכת התורה"וביחד ע� זה לומר שמברכי� ) כ	

פ הבא " הנה הביאור בזה יוב	 ע–) שהרי התורה היא נצחית', ובי' זה סתירה מיני
 .לקמ	 

כ "כל מה שנאמר בתושב"ש) רסו' צ אגרות ע"לקוטי לוי(ר "ש אאמו" ידוע מ .‚
 שחיברו� חכמי� צדיקי� שלמדו ספרי�ובכל ה, ה	 בהלכה וה	 באגדה, פ"ובתושבע

, "ובאותו הלשו	 ממש שנאמרו כמו שה� ממש', כול� ממש אמר ה. . לשמה תורה 
 ממש אמר � כול. .כ שבדותא היא "אמרו אח' ההלכה שעלי"שאפילו , ועד כדי כ�

 ".עצמו אומר ההלכה והוא אומר שבדותא היא' וה . . 'ה

'  לאחרי שנפסקה הלכה כדעה א�שג, ס"ל בנוגע לפלוגתות שבש" בחזוכמפורש
ה "ש במקו� ב"אומרי� שב' מצד א: כלומר". אלו ואלו דברי אלקי� חיי�" הרי –

 ".אלו ואלו דברי אלקי� חיי�"וביחד ע� זה אומרי� ש, אינה משנה

,  מסויי��בעול, מ"מ',  שא� שנפסקה הלכה כדעה א–הביאורי� בזה ' וא
ומצד , ה" כבהלכה –החסד ' מצד בחי[' האמת היא כדעה הב, בבחינה מסויימת

הלכה ' שלעתיד לבוא תהי, ועד כדי כ�]. ב"וכיו, ש" הלכה כב–הגבורה ' בחי
 .ש"כב

) עול� הסוד( שבעול� האצילות –ס שבתורה "החלקי� דפרד'  דובדוגמת
ויתירה . הפירוש הוא באופ	 אחר) הפשט �עול(' ובעול� העשי, הפירוש הוא כ�

פשוטו של (ט גופא יש כמה עניני� שבה� שונה פירוש הפש' בעול� העשי: מזו
ושניה� , )'ה� בעול� העשי, פשט והלכה, מפירוש ההלכה וא� ששניה�) מקרא

פ "וע, פ דר� וכללי הפשט הפירוש הוא כ�"כי האמת היא שע, ‡Ó˙חלק מתורת 
 .הפירוש הוא באופ	 אחר) ע"בחינה ודרגא בפ(דר� וכללי ההלכה 

 : בזהוהביאור.  „

, "� ורומזות בשניות בתחתוני�התורה מדברת בעצ� בעליוני" הפתג� שידוע
אלא שביחד ע� זה מרמזת ,  בעליוני�– ואשעיקר דיבורה של התורת ה, כלומר

 .חתורה ג� בנוגע לתחתוני�

 :נוס�"  מקו�ימרא"צריכי� לציי	 , ל" מצייני� את המקור לפתג� הנכאשר

�כדרכ� של חסידי� שמגלי� חביבות , )כדלקמ	(ת "ר הזק	 בלקו" מדברי אדמו
 כידוע הפתג� של –ת "א ולקו"ובפרט בנוגע לתו, ה לדברי רבותינו נשיאינויתיר

ר חזק	 "מאמרי אדמו, יינוה, "חסידישע סדרה"חסידי� הראשוני� אודות לימוד ה
 .ת"א ולקו" בתו–על סדר פרשיות השנה 
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 : לעניננוובנוגע

 קא: "ר חזק	 את דברי הגמרא"מבאר אדמו) ב ואיל�"סע, בכ(תזריע ' ת פ"בלקו
וא� שער לב	 קוד� ,  בהרת קודמת לשער לב	 טמא�מפלגי במתיבתא דרקיע א

 –" 'ה אמר טהור וכולהו מתיבתא דרקיע אמרי טמא וכו"הקב, ספק, לבהרת טהור
 .Ú"·‚למעלה ' כיצד שיי� לימוד העני	 דבהרת כו

החכמה "כי ,  ש� שכללות עני	 הנגעי� הוא מהסתלקות אור החכמהומבאר
' הוא עני	 הסתלקות בחי, ובהסתלקות אור אבא, ד�' א,  אד�'וא בחיהו', תחי

הסתלקות הד�  "–ז נעשית בהרת לבנה "ועי, "עור' מאותו בחי' והחכמה תחי
ע דשער "ובהמש� לזה מבאר מהו, )' תחיההחכמ" ( כי הד� הוא הנפש�מאותו מקו

 סוגיא וזהו אופ	 לימוד. כמבואר ש� בארוכה', ומהו התבדל מי קוד� למי וכו, לב	
 .ע"זו למעלה בג

אפשר לומר שהפלוגתא במתיבתא דרקיע היא בנוגע ' בפשטות הי: כלומר
ר הזק	 "ועל זה מבאר אדמו. לבהרת ושער לב	 בעול� התחתו	 אצל אד� התחתו	

 .' העניני� כוÂÈ�ÁÂ¯Ï˙ בנוגע –שהלימוד דסוגיא זו במתיבתא דרקיע הוא 

רה כפי שהוא בעול� התווד כאשר אומרי� ליהודי פשוט שישנו לימ, והנה
 הרי הוא מבי	', כומתיבתא דרקיע , ע"התחתו	 וישנו לימוד התורה כפי שהוא בג

˙ÂË˘Ù· דלימוד התורה הוא 	" לא בעוה– שעיקר העני	שבו שומע הוא , ז התחתו
, ע"שבג" מתיבתא דרקיע" ב�כי א, ב"וכיו, מפי הרב" עי	 יעקב"את השיעור ב

 !ה עצמו" קוב–הוא " תא דרקיעמתיב"הלומדי� ב' ובפרט שא

 לקיי� �שבו יכולי, ז הגשמי דוקא" הרי עיקר� בעוה–בנוגע לקיו� המצוות [
שני� אשר תאמר אי	 לי חפ� "ע הוא בבחינת "וביחס לזה הרי ג, מצוות מעשיות

עיקר העני	 : ‡„¯·‰ הרי –אבל בנוגע ללימוד התורה ; )ב, ראה שבת קנא" (בה�
 ].במתיבתא דרקיע, ע" הוא בגהתורהדלימוד 

כפי (שהתורה מדברת בעיקר בנוגע לעניני� רוחניי� , נמצא,  שכ	ומכיו	
ומזה משתלשלי� , )שש� הוא עיקר העני	 דלימוד התורה, Ú"·‚שהלימוד הוא 

, בהרת ושער לב	 אצל אד� התחתו	 דלמטה, ז הגשמי" למטה בעוה�עניני� אלו ג
 .ב בשאר עניני התורה"וכיו

מדברת בעליוני� ומרמזת (� הגשמיי� שאודות� מרמזת התורה  שהעניניומכיו	
 הרי –משתלשלי� מהעניני� הרוחניי� שאודות� מדברת התורה בעיקר ) בתחתוני�

הוא , )ז התחתו	" בעוההלימודע ו"הלימוד בג(מוב	 ופשוט שהתוכ	 דעניני� אלו 
א� , אלא החילוק הוא בלבוש שבו נתלבש העני	 שלומדי� בתורה, באופ	 שוה

או שהלבוש הוא עני	 גשמי ) בהרת ושער לב	 ברוחניות(הלבוש הוא עני	 רוחני 
 תורתו של – ˘Â‰אבל המלובש הוא באופ	 , )ז הגשמי"בהרת ושער לב	 בעוה(
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 .ה"הקב

א� שעניני התורה כפי שה� למטה משתלשלי� מעניני התורה כפי , והנה  .‰
, ופ	 כפי שהוא למעלה אי	 הכרח שלמטה יתבטא הדבר באותו א–שה� למעלה 

 בני ונינצח"כללות העני	 ד: ולדוגמא, ההלכה באופ	 הפכי' אלא יתכ	 שלמטה תהי
יש כאלו , ה אומר טהור"וכפי שמצינו בנוגע לבהרת ושער לב	 שא� שקוב, "נצחוני

 .שפוסקי� להיפ�

 :טעמי�'  זה יכול להיות מבועני	

,  כפי שהוא למעלהד" התחתו	 אינו כלי המוכשר לקבל את הפסעול�ה) א(
הרי זה באופ	 הפכי מכמו , ז התחתו	"לעוה, ד משתלשל למטה"כאשר הפס, ולכ	

 .שהוא למעלה

 של Â˙ÓÎÁÓ העליו	 שלמעלה ¯ˆÔÂז התחתו	 מתגלה "בעוה: אדרבה) ב(
ד "והפס, ה"פ חכמתו של הקב"ד למעלה באופ	 כ� הוא ע"הפס, ולכ	, ה"הקב

ועני	 זה , שרצו	 הוא למעלה מחכמה, ה"בפ רצונו של הק"למטה באופ	 אחר הוא ע
 .מתגלה למטה דוקא

כפי שרואי� , ומעשה שיי� לרצו	 דוקא,  המעשהעול�ז הוא "עוה:  הוברוטע�
ולא מצד (במוחש שפעולותיו של האד� במעשה בפועל ה� מצד הרצו	 דוקא 

ואפילו כאשר הרצו	 הוא .  עושה פעולה זולכ	 ¯Âˆ‰מכיו	 שהוא , היינו, )החכמה
גילוי רצו	 , ולכ	. הרי המעשה בפועל הוא מצד הרצו	 דוקא, פ השכל והחכמה"ע

 .דוקא'  העשיעול�העליו	 הוא ב

ע מתגלה העני	 "בג, כ"וא, ה"התורה היא חכמתו ורצונו של הקב: כלומר
Â˙ÓÎÁ„"ובעוה, ה" של הקב 	ז מתגלה העניÂ�Âˆ¯„ה" של הקב. 

 שלימוד התורה –" ' בנגעי� כוÈÁÈ„אני "ו ג� הפירוש בדברי רבה בר נחמני הוז[
התורה כפי שהיא בבחינת , היינו, "אחד"שלמעלה מ" יחיד"' אצלו קשור ע� בחי

 ]. 'למעלה מעני	 החכמה כו, "שעשועי�"

מבואר :  לקשר זה ע� כללות העני	 דהקדמת נעשה לנשמע במת	 תורהויש
מעני	 הרצו	  שלמעלה  ‰¯ˆÏÚ·ÏÔÂמ שהקדמת נעשה לנשמע הוא עני	 הביטול "בכ
כי מצד הביטול ,  אי	 צור� בעני	 של ציווי כלל–ו זוכאשר נמצאי� בדרגא . 'כו

כש� , כלומר. לבעל הרצו	 הרי הוא מרגיש ויודע מעצמו מהו רצונו של האדו	
ואינו זקוק לעני	 של ציווי כדי לייש� את , שהאדו	 עצמו יודע ומרגיש את רצונו

עד שמציאותו היא (טל בתכלית לאדונו כ	 הוא בעבד שב, רצונו בפועל ממש
מכיו	 שהוא מרגיש בעצמו מהו רצונו , שאינו זקוק לציווי האדו	, מציאות האדו	

, העילוי דמצווה ועושה' ת ה� כדי שיהי"שכללות הציוויי� דמ, ונמצא. של האדו	
 .ל"כנ,  מספיק הביטול לבעל הרצו	–הקיו� בפועל ממש ' כי כדי שיהי
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ד למטה "יתכ	 שהפס, לכ	, ז מתגלה רצו	 העליו	"מכיו	 שבעוה:  לעניננוובנוגע
, הוא מצד רצו	 העליו	 שלמעלה מהחכמה) ד למעלה"שאינו באותו אופ	 כפי הפס(

ד כפי " שהעול� דלמטה אינו כלי המוכשר לקבל את הפס–דלעיל ' או כאופ	 הא
 .שהוא למעלה

‡Î.שכל האופני� שבלימוד התורה " עפ 	לוקי הדרגות  בהתא� לחי–ז מוב
 האצילות שכנגד עול� עול�עד ל, שכנגד עול� הפשט'  העשיעול�, והעולמות

כפי , ה"חכמתו ורצונו של הקב, "‡Ó˙תורת ", ה� ‡ÌÈÈ˙ÈÓ כול� –ב "וכיו, הסוד
,  הפירוש הוא כ�'שבעול� העשי, היינו,  לפי ענינועול� ועול�שנשתלשלה בכל 

 .בשאר העולמותב "וכיו, ובעול� האצילות הפירוש הוא כ�

הרי כאשר , א� שבעול� עליו	 יותר הפירוש הוא באופ	 נעלה יותר: כלומר
 . הוא באופ	 המתאי� לעול� זה‰‡È˙ÈÓאזי הפירוש , נמצאי� בעול� נמו�

דורש בעניני ' ל הי"מסופר אודות האלשי� שכאשר רבו האריז:  לדברדוגמא
יקש ממנו להורות לו כיצד ל וב"וכאשר דיבר על כ� ע� האריז. מתנמנ�' הי, קבלה

ולא , ל שמצד נשמתו שיי� הוא לעול� הדרוש"אמר לו האריז',  הדבר כותלתק	 א
מכיו	 שאינו ,  הרי הוא מתנמנ�–כאשר מדברי� בעניני קבלה , ולכ	,  הקבלהעול�ל

 .שיי� לעול� זה

 עני	 זה מהוה לימוד זכות עבור אלו שמתנמנמי� באמצע –דר� אגב [
הרי , דורש בעניני קבלה' ל הי"מתנמנ� כאשר האריז' האלשי� הי א� :ההתוועדות

 !כ שכ	 הוא בנוגע לאנשי� כערכנו"עאכו

ה שהוא ד על העוב‰ˆÚË¯ שהרי האלשיד –ישנו חילוק גדול ביותר ,  לאיד�אבל
ל הסביר לו שמצד "האריזואפילו כאשר ', ולכ	 ניסה לתק	 זאת כו', מתנמנ� כו

מכיו	 ,  הרי לאו דוקא שסברא זו הניחה את דעתו–לה נשמתו אינו שיי� לעול� הקב
 !]. הדרוש וה	 לעול� הקבלהעול�שיי� ה	 ל' שאפשר שיהי

�ועד כדי כ� שדבריו מובאי� ,  שמצינו עניני קבלה בתורתו של האלשי�וא
 הרי זה רק כפי –' ח בתור יסוד ומקור לעניני� בפנימיות התורה כו"מ בדא"בכ

כ בנוגע לקבלה "משא; )קבלה שבדרוש(לחלק הדרוש שחלק הקבלה קשור ושיי� 
 .'שיי� מצד שורש נשמתו כו'  לזה לא הי–ממש 

 הפשט עול�עד ל,  שלמטה ג� מעול� הדרושעול� ב�נ כאשר נמצאי"ועאכו
 הרי בודאי שבמעמד ומצב זה אי	 אפשרות להגיע – למקרא חמשכפי שזה אצל ב	 

 הוא שהלימוד הוא ‰‡Ó˙ הרי – ובעול� זה, ללימוד השיי� לעול� נעלה יותר
כ	 ה� חילוקי הדרגות באופני , ובהתא� לחילוקי הדרגות שבעולמות. באופ	 כ�

אופ	 הלימוד , ז הגשמי"ל מאופ	 הלימוד דעוהחה, הלימוד בכל עול� לפי ענינו
כמבואר . [ אופ	 הלימוד בעול� האצילות– מזה הולמעל, ,מתיבתא דרקיע, ע"בג
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, בעול� האצילות" תורת� "–" ועל תורת� שלמדתנו"ש "מ' ל בפי"בכתבי האריז
") בראשית("'  היא באות ברהוזהו מה שהתחלת התו, בעול� הבריאה" שלמדתנו"

התורה כפי שהיא בעול� , היינו,  שבתורה'‰·מכיו	 שהתורה שלנו היא בחינה 
שלמעלה , ]ביחס לתורה כפי שהיא בעול� האצילות' הב' שהיא בחי, הבריאה

 אופ	 הלימוד שבכל עול� הוא –וכאמור . עול� הבריאה, Ú"˘·‚ דרקיע ממתיבתא
 .אמיתי בעול� זה

·Î . ד, פ האמור לעיל"ע 	שהעני 	הוא לא רק " אלו ואלי דברי אלקי� חיי�"מוב
כולל , התורהאלא כ	 הוא בכל חלקי ועניני , ב"וכיו, בעניני הלכה דחייב ופטור

', לאחרי שנפסקה הלכה כשיטה אג� ש, )מ	כדלק(' השיטות בנוגע לעניני אמונה כו
,  מסויי�עול�, שישנה דרגא מסויימת, היינו, "אלו ואלו דברי אלקי� חיי�"הרי 

 .'שש� האמת היא כדעה הב

 שהוזכרו –'  נבוא לביאור הדבר בנוגע לשיטות בעניני אמונה כוועתה
 :ש"בהתוועדות דחגה

כמה "ש) ז"ג ה" תשובה פ'הל(ד " כותב הראב– לציור גשמיות באלקות בנוגע
") שהוא גו� ובעל תמונה("הלכו בזו המחשבה ) �"מהרמב(גדולי� וטובי� ממנו 

� פוסק להלכה "הרי ג� לאחרי שהרמב, ומכיו	 שכ	". 'לפי מה שראו במקראות כו
ומברכי� על זה , "אלו ואלו דברי אלקי� חיי�"עדיי	 ישנו העני	 ז,  שיטה זולוללש

 ,"ברכת התורה"

 מפני שכאשר נמצאי� בעול� כזה –) כיצד שיי� לומר דבר כזה(דבר  הוטע�
כאשר לומדי� ע� ב	 חמש : ולדוגמא, שאי	 מביני� עני	 של הפשטה מגשמיות

, והוא חושב אודות יד גשמית כפשוטה, ב"וכיו" היד הגדולה"למקרא את הפסוק 
למו של עו( הרי בעול� זה –מכיו	 שאינו מסוגל להפשיט את הדברי� מגשמיות	 

 .כ	 הוא הפירוש באמת) עול� הפשט, התינוק

תורת " שהרי לא יתכ	 ש– ‰‡Ó˙ לומר שבעולמו של התינוק כ	 הוא ובהכרה
 !ו"תאמר ללמוד ע� ב	 חמש למקרא דבר שאינו אמיתי ח" אמת

כש� שכל עניני התורה נמשכי� בכל עול� בהתא� ללבוש והציור :  בזהוהעני	
שעני	 זה נמש� ומתפרש , דלמעלה" יד"	 הוא בעני	 הכ, )ט"ל סי"כנ(דאותו העול� 

 מתפרש הוא –ובעול� השכל של התינוק , בכל עול� לפי ההשגה דאותו העול�
פ כללי תורת אמת שנלמדת בכל עול� לפי ענינו "וג� פירוש זה הוא ע. בציור גשמי

ה אלא לעת עת', שהרי לא אומרי� לו שכאשר תגדל אזי תבי	 את פירוש הדברי� כו[
 ].פ הבגתו בהוה"לומד הוא ע

‚Î . הצמצו�"עד 	בנוגע לשיטות בעני 	שג� לאחרי שההלכה חיא כדעת , ז מוב
ר הזק	 ששולל את העני	 דצמצו� כפשוטו ומבאר שהצמצו� אינו כפשוטו "אדמו
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אלו ואלו דברי " הרי ג� השיטה דצמצו� כפשוטו היא בכלל –) ז"א פ"שעהיוה(
 .כדלקמ	, "אלקי� חיי�

 :די�ובהק

שאפילו , ועד כדי כ�, א שצמצו� אינו כפשוטו" שמונח בפשיטות אצל כאומה
מצוה אודות העני	 דצמצו� כפשוטו הרי הוא �כאשר מדברי� ע� ילד שלפני גיל בר

ר הזק	 שיטה "הרי זה מפני שאנו יודעי� עד כמה שולל אדמו – יד�מבטל זאת במחי
 .זו

שטועי	 "הובא הלשו	 , ש" דחהכאשר דובר בעני	 זה בהתוועדות: דר� אגב(
ב ביח� "א פ"בשעהיוה(ר הזק	 "וא� שלשו	 זה כותב אדמו". 'בדמיונ� הכוזב כו

ד שמצינו שמשתמשי� "וע. הרי הכוונה היתה רק להשתמש בלשו	 זה – לעני	 אתר
לכוונה אחרת  – "וכל ההרי� אשר במעדר יעדורו	) "כה, ז' ישעי(בלשו	 הכתוב 

 ).ב"ב מ"ראה פאה פ(

ר הזק	 "הנה תלמידי אדמו –  כאשר מדובר אודות הבנת העני	 לאשורובלא
הרי זה באופ	 דהקדמת נעשה  – אבל בנוגע לאנשי� כערכנו; הבינו זאת בשכל�

, שמכל אלו שדברתי עמה� בנוגע לצמצו� שלא כפשוטו, ועד כדי כ�', לנשמע כו
 .כפשוטושיוכל להסביר בשכל כדבעי כיצד יתכ	 צמצו� שלא ' לא מצאתי א

: ויתירה מזו, פ שכל קשה להסביר כיצד יתכ	 שהמל� נמצא במקו� האשפה"ע
. כמוב	, למטה ממקו� האשפה', שזהו המקו� הכי נמו� ושפל כו, ז"בבית של ע

מכיו	 , שהמל� נמצא אפילו במקו� האשפה – הלשו	 הרגיל המובא בעני	 זה הוא
, אבל האמת היא. ב"וכיו, ז"בית של ע, שלא רוצי� לדבר אודות מקו� שלמטה מזה

ועני	 זה . ז"ה ג� בבית של ע"נמצא הקב, שכאשר אומרי� שהצמצו� אינו כפשוטו
ז שהתורה מצווה שצריכי� "כיצד יתכ	 שישנו בית של ע: קשה להסביר בשכל

) שהרי הצמצו� אינו כפשוטו(ה "וביחד ע� זה נמצא ש� הקב, לשרו� אותו באש
� !?Â˜·‰ È˘„˜Ì„˘כפי שנמצא , בכל התוק

זו ' גוי� מרקדי� בהיכלו של מל� כו"שאי	 זה דומה כלל וכלל לעני	 ד, ומוב	
אלא שגבורותיו ה	 מה שמניח לה� , ‰ÂÏÎÈכי ש� מדובר אודות , "'היא גבורתו כו
, ")היכלו"היפ� העני	 ד (Ú"Êאבל כא	 מדובר אודות בית של ; לרקד בהיכלו

ללא כל , מצא בקודש הקדשי�כמו שנ, ה בכל התוק�"נמצא ש� הקב, כ"ואעפ
 !חילוק

שהעני	 , היינו,  כאשר מסבירי� שישנו חילוק בי	 עצ� הדבר לתואר הדברוג�
 הדבר הוא עצ� מציאות הגשמי שנברא באופ	 ÌˆÚואילו ,  הדבר·˙Â‡¯ז הוא "דע

ה שמציאותו הוא מעצמותו ואינו עלול "מהותו ועצמותו של המאציל ב"דיש מאי	 מ
הנה לאחרי כל הביאור עדיי	 אי	  – )כ"ק ס"אגה" ('ו כו" לו חמאיזה עילה שקדמה
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, והוכהה לדבר,  עצ� הדבר ע� התואר שהוא נושאקשורס "סוכ: כי, הדבר מוב	
כיצד אפשר להסביר בשכל , כ"וא. 'ז כו"שהרי צריכי� לאבד את עצ� המציאות דע

 ה בכל"נמצא ש� הקב, Ú„"Êשבד בבד ע� זה שעצ� הדבר נושא את התואר 
� !?התוק

עלולי� ', ועד לדקות שבדקות כו, פ שכאשר עוסקי� בעניני� דקי�"דובר כמ[
 :בעניננו – דוגמא לדבר, "פראית"לסטות ולבוא למסקנא 

ה נמצא בכל "שהקב, היינו,  מדברי� אודות עני	 הצמצו� שלא כפשוטוכאשר
הסיק  לי�יכול – 'אפילו במקו� האשפה כו, "מלא כל האר� כבודו", מקו� ומקו�

ח "או(ע "כמבואר בשו[שכאשר נמצאי� במקו� שאסור להרהר בו דברי תורה , מכ�
, כדי שלא יבוא להרהר בדברי תורה' שבבית הכסא יהרהר חשבונותיו כו) ה"רספ

נהירי	 לי שבילי דשמיא "אודות שמואל שאמר ) ב, ברכות נח(וכמסופר בגמרא 
סק בעניני� אלו בשבתו בבית שע) ו, ה"ר פ"דב(ואיתא במדרש , "כשבילי דנהרדעא

 – "עצמות ומהות"אבל לחשוב אודות , הנה בדברי תורה אסור להרהר, )'המי� כו
מלא כל האר� "שהרי , "עצמות ומהות"מכיו	 שש� נמצא , מותר ג� במקו� זה

 "!עצמות ומהות"הרי הוא מתייחד במחשבתו ע� , כ"וא, "כבודו

א� : ו"ש וק"ובמכ',  דעת א� אולא עלתה על, '"פראית" כזו היא סברא סברא
) פרה והמור(א� ששניה� , "המחלי� פרה בחמור" לחשוב במקו� זה אודות אסור

"! עצמות ומהות"כ שאסור לחשוב אודות "הרי עאכו, יכולי� להמצא במקו� זה
כ "הרי עאכו, ה" של הקב˘ÂÈ˙ÂÓוא� במקו� זה אסור להזכיר ולהרהר אודות 

 "!אליו ולא למידותיו", "עצמות ומהות"ה אודות שאסור להזכי� ולהרהר במקו� ז

סברא כזו היא : ובפשטות, לומר סברא כזו' לא עלתה על דעת א� א – וכאמור
 ].'היפ� יסודות האמונה כו

מכיו	 שקשה ביותר להסביר בשכל את השיטה דצמצו� שלא :  לעניננוונחזור
בעול� נמו� ) תפ כללי תורת אמ"ע(שעני	 הצמצו� כפי שמתפרש , נמצא, כפשוטו

 – הוא) עול� השכל של אלו שאינ� מביני� את השיטה דצמצו� שלא כפשוטו(
 . כפשוטו 

„Î.בנוגע למ" ועד 	רפואות (ב שעניני חכמת והטבע "נ וכיו"ש במו"ז מוב
שכאשר מדברי� ע� תלמידי�  – ושיי� בה� שינוי,  נצחיי�אינ�ס "שבש) ב"וכיו

, )ל"כנ,  צריכי� להניח את דעת� במענה כזהשלכ	(' כאלו שנמצאי� בעול� נמו� כו
 .פ כללי תורת אמת"כ	 הוא הלימוד ע, "השינויעול� ", הנה בעול� זה

שמה שכתבו , היינו, "שוברו בצידו" ה� עצמ� כתבו עני	 זה באופ	 דוהרי
אלא רק מצד , אי	 זה מפני שיש ביד� מסורת על כ�', שיכול להיות בזה שינוי בו

 ".עול� השינוי", שיכול להשתנותשכל , כלומר, סברא
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‰Î.וראו כל בשר גו' ונגלה כבוד ה"ר שבקרוב ממש נזכה לקיו� היעוד " ויה'" ,
מכיו	 , "מלא כל האר� כבודו"שאז יראו בפועל ובגלוי ש – "ולא יכנ� עוד מורי�"

 .שהצמצו� אינו כפשוטו

 נכתב כ� כש� שאני, "אחד ושמו אחד' ה' ביו� ההוא יהי "היעוד לקיו� �וזוכי
העלימהו שלא יקרא , ו"הסר וי – זה שמי לעל�"לא באופ	 ד, היינו, אני נקרא

אלא באופ	 דכש� שאני נכתב כד אני נקרא בפועל , )טו, י שמות ג"פרש" (ככתבו
מכיו	 שרואי� בפועל ובגלוי , "מלא כל האר� כבודו",  כולועול�בכל ה, ובגלוי

 .שהצמצו� הוא שלא כפשוטו

', י כללות מעשינו ועבודתנו באופ	 של ריבוי והרחבה כו" ע זה נפעלועני	
ז זוכי� לראות בגלוי שהצמצו� "שעי,  עני	 הצמצו�‰ÍÙÈ, למעלה ממדידה והגבלה

 ". עוד מורי�נ�לא יכ" – דלמעלה אינו כפשוטו

 .ומתו� שמחה וטוב לבב, במהרה בימינו ממש –  זהוכל

 

�•� 
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˘‡¯‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÙÎ ˙‡È˘� 

 Î˘ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "ÂËÓ Ù"Ó˘˙ Ó"‚ 

˘ ˙ÁÈ˘Ó ÚË˜"ÂËÓ Ù"Ó ,‰·Ó"ÌÁ�Ó Á-‰ ·‡'Ó˘˙"‚ 
È˙Ï· ‰‚ÂÓ 

פ "דש( קודש ה שאו ידיכ�"ת במאמר ד" אודות משנ1כמו כ	 העירני חכ� אחד
' למעלה מש� הוי, היינו, שנשיאת כפי� דכהני� היא למעלה מ	 הראש) בלק

' את כפיו למעלה מש� הוי' ג שמגבי"וכמוגדש בנשיאת כפיו של הכה, שבמוחי	
ידיו למעלה ' ג מגבי"א� כה"יהודה ' רק לדעת ר, דלכאורה –חקוק על הצי� ' שהי

� ?ואי	 הלכה כמותו, והרי זו דעת יחיד, )א, סוטה לח" (מ	 הצי

––––––– 

 . מאריסטאו� גליו� שכ–ש "בקוב� הערות התמימי� ואנ) 1
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, ח שבה� הובאה דעת יחיד"מצינו ריבוי מקומות בדא: בפשטות –והמענה לזה 
 .מ"כמבואר בכ, "אלו ואלו דברי אלקי� חיי�"מכיו	 ש, א� שאי	 הלכה כמותו

 :יש לומר –ובנוגע לסברת הפלוגתא 

). מוחי	(שבראש ' הגבהה למעלה מש� הוי –ג הראש ענינה "נשיאת כפי� ע
' שזוהי דרגא בש� הוי', ג ישנו עני	 הצי� שבו חקוק ש� הוי" שאצל הכהומכיו	

ידיו ' ג אינו יכול להגבי"יש סברא לומר שהכה –שבראש ' מש� הוי ÏÚÓÏ‰ש
בפני היותו , החקוק בצי�' מכיו	 שאינו יכול לבר� את ש� הוי, למעלה מ	 הראש
 .שבראש סת�' למעלה מש� הוי

' ותר משאר הכהני� בזה שיש לו את ש� הויג נעלה י"מכיו	 שהכה –ולאיד� 
ג� בנוגע , ג"שעילוי זה מתבטא ג� בשאר עניניו של הכה, מוב	, ג הצי�"החקוק ע

ואינ� יכולי� , שבראש' א� ששאר הכהני� יכולי� לבר� רק את ש� הוי, ולכ	. לכפיו
'  יכול לבר� ג� את ש� הוי‚"Î‰, כ"אעפ, ג הצי�"החקוק ע' לבר� את ש� הוי

 .מכיו	 שכפיו ה� בדרגא נעלית יותר מכפיה� של שאר הכהני�, ג הצי�"ק עהחקו

ל אודות אופ	 הנהגת� "יש לבאר ג� בנוגע למה שהעיר הנ –ובדוגמת עני	 זה 
. ג ראשיה�"או ע, הא� נושאי� כפיה� כנגד כתפיה� בלבד, של הכהני� בימינו

 :ובהקדי�

אינני יודע כיצד  –ה� מכיו	 שאסור להסתכל על הכהני� בשעה שנושאי� כפי
עני	 זה , )ג ראשיה�"או ע, א� נושאי� כפיה� כנגד כתפיה�(מתנהגי� בפועל ממש 

כ יש מקו� לבאר את הסברות "אבל אעפ'; צריכי� לברר אצל הכהני� עצמ� כו
 :לכא	 ולכא	

, שבמוחי	' לבר� את ש� הוי –ג ראשיה� ענינו "כללות העני	 דנשיאת כפי� ע
 .'שזוהי עבודה נעלית כו, לבשב' למעלה מש� הוי

אינו יכול להיות תיכ� ומיד בהתחלת ) שבראש' לבר� את ש� הוי(עני	 זה , והנה
ורק , שבלב' אלא לכל לראש צריכה להיות העבודה הקשורה ע� ש� הוי, העבודה

ומכיו	 . שבמוחי	' אזי הוא מבר� ג� את ש� הוי, כאשר מגיע לשלימות העבודה
כי , בלבד" כנגד כתפיה	"לכ	 החיוב דנשיאת כפי� הוא ,  תדברÂ¯‰ ÏÚ·שהתורה 

 –שאז חייב הוא בנשיאת כפי� , מצוה�תיכ� ומיד שנעשה בר –בהתחלת העבודה 

כי א� לבר� את , שבראש' לבר� את ש� הוי, ג הראש"אי	 בכחו לישא את כפיו ע
יט באופ	 דמוח של, "בר דעת"מכיו	 שנעשה , שעני	 זה הוא ביכלתו, שבלב' ש� הוי

 .'על הלב כו

הרי  –בספירת העומר ' ומה שמצינו את העני	 דהמשכת המוחי	 במדות כו[
 ].'מדובר ש� אודות שלימות העבודה כו
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כיצד צריכה להיות הנהגתו כאשר מגיע לשלימות  –ובזה מתעוררת חקירה 
 את הנהגתו Â�˘Ï˙הא�  –שבראש ' שאז בכחו לבר� ג� את ש� הוי, העבודה

דמכיו	 שהתחיל , או להמשי� להתנהג כמקוד�, ג ראשו" כפיו עבפועל ממש ולישא
 .'אי	 לשנות כו, להתנהג באופ	 מסויי�

לא רק (א מישראל "שיי� אצל כאו –שכללות עני	 זה בעבודת האד� , ומוב	
כמדובר , "'שאו ידיכ� קודש וברכו את הוי"שזהו כללות העני	 ד, )אצל הכהני�
 .לעיל בארוכה

 

 •  
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˙ÂÈÁ Ô‚Ï ‰ÎÈÏ‰ ÔÈ�Ú· 

 ‰Ï˘ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "„˘˙ ˙Â„ÏÂ˙ Ù"Ó 

˘ ˙ÁÈ˘Ó ÚË˜"˙Â„ÏÂ˙ Ù ,‰·Ó"¯ÚÂ Á"‰ ÂÏÒÎ Á'„˘˙"Ó 
·È˙Ï ‰‚ÂÓ 

� מר" כשיחת(ז "דובר בהתוועדות שלפנ�אודות הזהירות שלא להסתכל ) חשו	
 שעני	 �בנוגע להליכה לג	 חיות ) 4בהערה (ובהמש� לזה נתבאר , ח טמאי�"על בע

כדי להתבונ	 במה ) ב(, "משנה הבריות"כדי לבר� ) א: (טעמי�' זה יכול להיות מב
 .'רבו מעשי� גו

אינה על כל " משנה הבריות"מכיו	 שברכת : ' בנוגע לטע� הא� 1ושאלו בזה
ח "ע או"שו. ב, ברכות נח(ב "פיל וקו� וכיו, כי א� על סוגי� מיוחדי�, בעלי החיי�

הרי אי	 ללכת לג	 חיות אלא כדי לראות חיות אלו שיש לבר� עליה� , )ח"ה ס"סרכ
ע ש� שאי	 מברכי� בכל "אר בשומכיו	 שמבו: ועוד? ותו לא, "משנה הבריות"

או משלושי� , )ג"ג סי"נ פי"ראה ג� סדר ברכה(אלא בפע� הראשונה בלבד , פע�
 ?הרי אי	 ללכת לג	 חיות בתו� שלושי� יו�, )א ש�"רמ(יו� לשלושי� יו� 

––––––– 

 . מאריסטאו� גליו� שלה–ש "בקוב� הערות התמימי� ואנ) 1
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עני	 ש',  נוס� לזה שלכ	 נתבאר ג� הטע� דהתבוננות במה רבו מעשי� ה�הנה 
משנה "הרי ג� בנוגע לטע� דברכת , וללא הגבלת זמ	, ח"זה הוא בכל סוגי הבע

ע אודות הפרש הזמ	 שיש להמתי	 "ד השו"אי	 מקו� לשאלה מפס, עצמו" הבריות
 :פע� נוספת" משנה הבריות"עד האפשרות לבר� 

'  ישנה ב�) ב בשאר ברכות"וכיו" (משנה הבריות"כאשר מדובר אודות ברכת 
 ˙ÔÎÂ) ב(, ע" בתנאי� המבוארי� בשו� הברכה בפועל ‡ÈÓ¯˙) א: (פרטי� בדבר

 ".בריות משונות"ה על שברא " הרגש האד� שמודה ומשבח להקב�הברכה 

ע שאי	 לבר� "ד השו"פ פס" ע�ג� כאשר אי	 אומרי� את הברכה בפועל : ולכ	
רגש ההודאה ( הברכה ˘˙ÔÎÂ, הרי מוב	, פע� נוספת עד לאחרי זמ	 מסויי�

שכבר אמר את הברכה פע� È¯Á‡Ï זו ' ישנו ג� כאשר מסתכל על ברי) ה"להקב
 !נוספת

" פ	בורא פרי הג"או , על מי�" בדברו' שהכל נהי"כאשר מברכי� : דוגמא לדבר
 מהתחלת ההתוועדות �ולדוגמא בעניננו [היסח הדעת ' הנה כל זמ	 שלא הי, על יי	

לא '  שא� אËÈ˘Ù‡והרי . ע"ד השו"כפס,  אי	 מברכי� פע� נוספת�] עד סיומה
שבח , ו על תוכ	 הברכה" שוכחי� ח�יאמר שכאשר ממשיכי� לשתות מי� או יי	 

 ".בורא פרי הגפ	"או " בדברו' שהכל נהי"ה "להקב' והודי

וכ	 הברכה על ראיית , שחיובה מזמ	 לזמ	" שהחיינו"ז בנוגע לברכת "ועד
לאחרי מש� זמ	 שלא ראהו " החביב עליו הרבה ושמח ונהנה בראייתו"חבירו 

שהברכה נמשכת על כל מש� ,  שהפירוש בזה הוא�) ב חודש"שלושי� יו� או י(
שג� כאשר אינו מבר� את הברכה בפועל מפני שכבר אמרה , ומוב	, ז"הזמ	 שלאח

 .'ה כו"להקב'  שבח והודי�יש אצלו תוכ	 הברכה , לא מזמ	

�ל"פ המקש	 הנ"וע, בתחילת היו�‡ "Ùברכת התורה אומרה : ועוד ועיקר 
 !?ו אינה בכל היו� כולו"תוכנה ח

 שג� כאשר מסתכל לאחרי אמירת �" משנה הבריות"ז מוב	 בנוגע לברכת "ועד
שנו י, )שאינו מבר� שנית, תו� שלושי� יו�(וה	 לאחרי מש� זמ	 , ה	 מיד, הברכה

 .ה על שברא בריות משונות"להקב' שבח והודי, כא	 התוכ	 דברכה זו

ע עצמ	 " השו˙Â·È˙ מכיו	 שחושבי� אודות �מני	 נובעת הטעות בשאלה זו 
 הברכה כוונת� הדברי� ˙ÔÎÂושוכחי� אודות  ,)שבאופני� אלו אי	 מברכי� ברכה זו(

 .ומשמעותה

 

 •  
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Í„·Ú „Â„ ÁÓˆ ˙‡1 

 ‚Ó˘ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "„˘˙ ‡¯‡Â Ù"Ó 

˘ ˙ÁÈ˘Ó ÚË˜"‰·Ó ‡¯‡Â Ù"‰ Ë·˘ Á'„˘˙"Ó 

אלקי אבותינו אלקי אברה� "מנוסח התפלה ' ודות הראיבקשר להמוזכר לעיל א
הרי מידי יו� . כיצד יכולי� להביא הוכחה מנוסח התפלה:  ישנ� הטועני��" 'כו

עברו , כ"ואעפ, "את צמח דוד עבד� מהרה תצמיח"מבקשי� ) בימי החול(ביומו 
 !?ועדיי	 לא נושענו,  שנה1900כבר 

, ותשובתה בצדה, )א, א"רנ(ה " שאלה זו הובאה כבר בשל� לכל לראש �הנה 
 :ל"וז

דהא , יש לתמוה לכאורה, ה מואס בתפילת רבי�"ל אי	 הקב"דבר זה שארז"
,  יו�פ בכל"ח כל ישראל מתפללי	 אותה ג"שהרי תפילת י, עינינו רואות שאי	 כ	

', תקע בשופר גדול כו', ראה נא בעניינו כו, וכמה פעמי� מוזכר בהתפילה הגאולה
את צמח ', ולירושלי� עיר� ברחמי� תשוב ותשכו	 בתוכה כו', השיבה שופטינו כו

שאנו בגלות וסת� ) בימיו(ד שנה "וזה יותר מאל� ותקנ', אלקינו כו' רצה ה', כו
 "!תפילתינו

התפלה שהיא עבודה שבלב ): "ב, ש�(נקודת הדברי� ו, ומארי� לבאר עני	 זה
ה בוחר בהתפילה והמלא� "ועני	 שמיעת התפילה היא שהקב. . היא מצות עשה 

אבל אי	 מוכרח שיקיי� ויעשה להמתפלל מה , ה"קושרה ועושה כתר להקב
. ע שאד� עושה "ה כל מ"ע שקיי� כמו שמקבל הקב"ה קיבל המ"רק הקב, שמבקש

המצוה רישומה למעלה והשכר שמור , מ"מ, לח ברכה עבור זהפ שאינו שו"אע. 
 ".'כו

 ג� כאשר �וזאת , ברוחניות העניני�, ÏÚÓÏ‰התפילה פועלת פעולתה : כלומר
" נשמת� עיקר וגופ� טפל"י "ומכיו	 שאצל בנ. ז הגשמי"אי	 הדבר נמש� בעוה

שהפעולה למעלה ברוחניות העניני� אינה דבר צדדי ,  מוב	�) ב"ראה תניא פל(

––––––– 

 .ו"ק ס"ראה ג לקמ
 במדור הכתי) 1
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אלא שצריכי� ג� להוריד (זהו עיקר ואמיתית הדבר : אלא אדרבה', וטפל כו
 ).ז הגשמי"ולהמשי� את הדבר בעוה

 :א"ר שליט"ק אדמו"ז הוסי� כ"וע

�' את צמח כו' ראה נא בענינו כו: ו שכל האומר בתפלת�ËÂ˘Ù ביחד ע� זה  
' מפורש בהל„ "ÒÙÎÂ ˘ÓÓהדברי� כפשוט� , ל"ר, וכוונתו ומחשבתו שאינו מבקש

 ה� בקשות �' רפאינו כו' תפילות חננו מאת� חכמה כו' תפלות אלו ופי' תפלה דפי
 פשוט�ז כ"מילוי צרכיו בעוה

, מבארי� אותה' � וכו"ע דתפלה כפי שהרמב"היפ� קיו� מ, ד"ז היפ� הפס"ה
 .מ דתפילה" היפ� פיה�ז עיקר " וג� נוס� על �. 'וכו

�אבל , אמת תפלת רבי� נשמעת: "ה בתחילת ביאורו מדגיש"ל ולהעיר דג� בש
כי , רק עושה מדוגמת הבקשה וממינה, ה כל בקשת� ממש"אי	 העני	 שיעשה הקב

, זאבי� אי אפשר לה להתקיי�' דהיינו כשבה אחת בי	 ע, בכל יו� ויו� יש גאולה
 ".ה מצילנו"וכל יו� ויו� עומדי� עלינו לכלותינו והקב

�

�•��

�

ëã. 

˘¯Ù" È˙ÂÏÂ˜‰ ˙‡ ÌÈ‡Â¯ ÌÚ‰ ÏÎÂ 

 ÊÓ˘ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "„˘˙ ÌÈËÙ˘Ó Ù"Ó 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"„˘˙ ÌÈËÙ˘Ó Ù"Ó 
‰‚ÂÓ È˙Ï· 

„Î .בביאור פרש �המקו� להמשי 	וכל הע� " על הפסוק – שעבר י בשבוע"כא
 ".רואי� את הקולות

ויש . ז"י בהתוועדות שלפנ"ת בפרש"כבר התפלפלו אודות משנ: ובהקדמה
 דוקא על –אבל , "קולע אל השערה ולא יחטא"לציי	 שכמה עניני� נכתבו באופ	 ד

��קל� :קשיא לא שמו לב

א את י אינו מבי"שרש) ו"פ יתרו סל"שיחת ש(ז "נתבאר בהתוועדות שלפנ
שנאמר ויתייצבו בתחתית , מניי	 שלא היו בה	 חגרי� "–המש� דברי המכילתא 
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 מכיו	 שלזה אי	 –" שנאמר אתה הראת לדעת, ומניי	 שלא היו בה	 טפשי�, ההר
 –אבל לעמוד על מקומו , )כדבעי(אינו יכול להל� " חגר: "הכרח בפשוטו של מקרא

אתה הראת "ול להיות העני	 ד שג� אצלו יכ–" טפש"ז בנוגע ל"ועד. יכול הוא
 ".לדעת

��קל"לכאורה יש בזה , אמנ�� ":קשיא

אלא באופ	 של , לא רק סת� עמידה, כלומר, "ויתייצבו "–לשו	 הכתוב הוא 
�כפי שכבר למד הב	 חמש למקרא , ·˜ÙÂ˜Ê ‰ÓÂ‰ עמידה –שפירושו , יציבות ותוק

לעמוד על עמדה ": י"ובפרש, "�ˆ·‰והנה קמה אלומתי וג� ) "ז, לז(וישב ' בפ
‰ÙÈ˜Ê·] "ילמדו בפ 	ואביר� יצאו ) "כז, טז(קרח ' וכמו כ 	ודתÌÈ·ˆ�" ,י"ובפרש :

"‰ÙÂ˜Ê ‰ÓÂ˜· .["בקומה זקופה "–הוא " ויתייצבו"שהפירוש ד, שמזה מוכח." 

מכיו	 ,  לכאורה–! ?"חגרי�" כיצד שייכת עמידה בקומה זקופה אצל –ז "ועפ
 מוכח בפשוטו של –" ויעמדו"ולא , "הרבתחתית הÂ·ˆÈÈ˙ÈÂ "שהכתוב מדגיש 

 !?"בה� חגרי�' שלא הי"מקרא 

��קל" למרות שזוהי –וכאמור � !על עני	 זה' לא העיר א� א, "קשיא

‰Î.בנוגע לפרש � :ל"י הנ" עני	 נוס

' מניי	 שלא הי"י את דברי המכילתא "מדוע לא הביא רש, ל"בנוגע לשאלה הנ
בה� טפשי� שנאמר ' ומניי	 שלא הי. רבה� חגרי� שנאמר ויתייצבו בתחתית הה

בפשוטו של , י אינו יכול לבאר"שרש,  לתר� זה בפשטות1 רצו–" אתה הראת לדעת
 ).כ בנוגע לסומא חרש ואל�"משא" ( הע�ÏÎ"שפסוק�י אלו לא נאמר , מקרא

 :כי, באמת אי אפשר לתר� כ	, אמנ�

עשרת "רת בעת אמי, הב	 חמש למקרא יודע ומבי	 בפשטות שבמעמד הר סיני
כאשר מדובר אודות מעמד הר , ולכ	. עד אחד, י ממש" בנÏÎהיו נוכחי� , "הדברות

כ כאשר מדובר "משא. ל"דמאי קמ, "כל הע�"להדגיש ‡Í¯Âˆ ÔÈ  –סיני עצמו 
ואפילו בששי , ברביעי ובחמישי בסיו	, אודות המאורעות שקדמו למעמד הר סיני

 יש –" לקראת האלקי�" מ	 המחנה י"לפני שמשה רבינו הוציא את כל בנ, בסיו	
אי	 כל הכרח לומר שעני	 זה קאי על כל , כי לולי זאת, "כל הע�"צור� להדגיש 

 .י"יתכ	 שבעני	 זה חסרו אחדי� מבנ, הע� ממש

––––––– 

 . מאריסטאו� גליו� שמז–ש "ואנ' בקוב� הערות הת) 1
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בעת אמירת , דקאי על מעמד הר סיני עצמו, "אתה הראת לדעת"בפסוק : ז"ועפ
	 שמוב	 מעצמו דקאי על כל מכיו, "כל הע�" אי	 צור� להדגיש –" עשרת הדברות"

י כדי לשמוע את "דקאי על עמידת בנ, "ותייצבו בתחתית ההר"וכ	 בפסוק . הע�
 .ואי	 צור� להדגיש זאת,  פשיטא שקאי על כל ע�–" עשרת הדברות"

 הרי מכיו	 –" נעשה ונשמע"וכ	 , "'ויע	 כל הע� גו"בנוגע לפסוק , אמנ�
עד , י ממש"כל הכרח דקאי על כל בנאי	 ,  ששה בסיו	È�ÙÏשמאורעות אלו היו 

 ".כל הע�"צרי� הכתוב להדגיש ולהוסי� , ולכ	. אחד

 ":וכל הע� רואי� את הקולות"ש "וכמו בנוגע למ

ויהי ביו� השלישי בניות הבוקר ויהי "ז "ש לפנ"בהמש� למ) ג�(כתוב זה הוא 
 כמוב	 –" קולות וברקי� וענ	 כבד וקול שופר חזק מאד ויחרד כל הע� אשר במחנה

ויהי קולות : סדר המאורעות כ�' הי" ביו� השלישי בהיות הבוקר"בפשטות ש
' וידבר אלקי� גו', על הר סיני גו' וירד ה', ויוצא משה את ע� גו', וברקי� גו

וכל הע� רואי� "ובהמש� לכל זה נאמר , !] שלא הלכו בנתיי� לעסקיה�–ופשיטא [
 ".'גו

קאי " 'ניות הבוקר ויהי קולות וברקי� גוויהי ביו� השלישי ב"ומכיו	 שהפסוק 
 נאמר Á‡"Îשהרי רק , ")·�ÁÓ‰כל הע� אשר " ("עשרת הדברות "˘È�ÙÏעל הזמ	 

וכל "שיש צור� להדגיש ,  מוב	–" ויוצא משה את הע� לקראת האלקי� מ	 המחנה"
בודאי ראו את , ·�ÁÓ‰יש מקו� לומר שבהיות� , כי לולי זאת, "'הע� רואי� גו

 לא – המחנה ·˜ˆ‰י שהיו "אבל יצכ	 שאחדי� מבנ, "'רקי� וענ	 כבד גוקולות וב"ה
 ".'וכל הע� רואי� גו"ולכ	 מוכרח הכתוב להדגיש , ראו

�

�•��

�

ëä. 

ÈÓÏ˘Â¯È‰Ï ÔÂÈˆ 

 „�˜ ÔÂÈÏ‚–„˘˙ ÌÈ¯ÂÙ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "Ó 

˘ ˙ÁÈ˘Ó ÚË˜"‰ ¯ÂÓ‡ Ù'„˘˙" Ó 
È˙Ï· ‰‚ÂÓ 

Ï.מאמר המוסגר : 
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 2 על מה שצויי	1 העירו–בקשר להמוכר לעיל שצדקה שקולה כנגד כל המצות 
 .ולא לבבלי, לירושלמי

שישנ� עניני� שנאמרי� לכתחלה באופ	 ) כ"ס(ד האמור לעיל " ע–והמענה לזה 
וימצאו , מכיו	 שרוצי� ששהשומעי� יחשבו אודות הדברי� הנאמרי�, "לחידודי"ד

כ� שלא , ולא רק באופ	 שתמיד יגישו לשומע דבר של�', מה שיש להוסי� בזה וכו
ואי	 כא	 . ויוכל להמשי� בשאר עניניו, לבו לעני	 זה�יצטר� להסב את תשומת

  .המקו� להארי� בזה

�•��

�

ëå. 

„Â˜ ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ÌÌÈ˘¯Â„ ‚Á‰ ‚Á‰ È�È�Ú·  

 ‰�˘ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "„˘˙ ÚÈ¯Ê˙ Ù"Ó 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"ÚÈ¯Ê˙ Ù ,Ù '„˘˙ ˘„ÂÁ‰"Ó 
‰‚ÂÓ È˙Ï· 

בתוועדות  :� כא	 המקו� להשלי� ולבאר כמה עניני� ששאלו אודות .‡
. . חכמי� הראשוני� תקנו  "2ע"ר הזק	 בשו"ד אדמו" דובר אודות פס1ז"שלפנ

דהיינו , שיתחילו הדרשני� לדרוש ברבי� הלכות הרגל שלושי� יו� לפני הרגל
כש� שבשבועות וסוכות , דלכאורה, "שמפורי� ואיל� ידרשו הלכות הפסח

ד "מי(ו תשרי "וט)  באיירמחמשה(מתחילי� לדרוש שלושי� יו� לפני ששה בסיו	 
ג " היו צריכי� להתחיל הלכות הפסח מי–היו� שבו מקריבי� את הקרב	 ) באלול

 .שאז מקריבי� קרב	 פסח,  ניס	„"Èשלושי� יו� לפני , אדר

––––––– 

 ט" מאריסטאו� גליו� שנד ס–ש "ואנ' בהערות הת) 1

 .52'  הע304' א ע" חכש"בלקו) 2

• 

 .ג"ב אדר שני ס" אור לטו–לאורחי� שיחיו " יחידות"ב) 1

 ס תכט"ח ר"או) 2
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ולא (ד לאחרי חצות "שאי	 לתר� שזמ	 הקרבת הפסח הוי ביו� י, ומוב	[
 לחשבו	 ÂÚ˘ ‰ÓÎ˙י	 יחסרו  כי עדי–ולכ	 מספיק להתחיל מפורי� , )בהתחלת היו�
יתירה  ]. עניני� הקשורי� ע� הלכות החגÂÎ"Îשבה� יכולי� ללמוד , דשלושי� יו�

שזהו (מלבד ההלכות דקרב	 פסח ישנ� ג� ההלכות דבדיק חמ� וביעור חמ� : מזו
 לארבעה ‡Â¯ "–וזמנ� .  הלכות ופרטי דיני�¯ÈÂ·Èשבה� , )3ג� תנאי בקרב	 פסח

, 5במסכת בכורות' ששאלה זו הובאה כבר בדברי התוס, 4והעירו על זה "!עשר
ולא חלקו , בכלל) שבו מקריבי� קרב	 פסח(דלעול� אי	 יו� המעשה "ותירצו 

' בנות מרובי	 ראייט קר"שביו. . ט "חכמי� בי	 פסח לסוכות והלכו אחר עיקר יו
 ".חגיגה ושמחה

 –אבל ', ובראשוני� וכ,  שמעייני� במקורות הדברי�–ותבוא עליה� ברכה 
ט שוכחי� בכלל על הנושא שאודותיו "מרוב הפלפול והשקו, פ"כמדובר כמ

 :מדובר

תקנה "ש) א: (וש�, ע"ז בשו"ד אדה" הודגש שהשאלה היא על פס–לכל לראש 
שונה לתלמידיו ' שכל חכ� הי, ק"זו לא נתבטלה מישראל א� לאחר שחרב ביהמ

, "לכותיו וידעו המעשה אשר יעשו	כדי שיהיו בקיאי� בה, יו� לפניו' הלכות הרגל ל
כי א� , ק"שאינ� שייכי� לאחר שחרב ביהמ, שלא מדובר אודות קרבנות החג, היינו

,  בדיקת חמ� וביעור חמ�–ובעניננו , אודות הלכות החג השייכי� למעשה בפועל
 ˜¯·�Â˙ט "שביו. . ט "הלכו אחר עיקר יו "ש' אי	 זה שיי� לדברי התוס, ומכיו	 שכ	

 ".'כומרובי	 

ר הזק	 בי	 שבועות לשאר ימי� " אדמוÏÁÓ˜" דורות האחרוני�"בנוגע ל) ב(
, כ בעצרת"משא,  שבפסח וסוכות דורש החכ� בהלכות החג בשבת שלפניו–טובי� 

, "כ בפסח וסוכות"אי	 בו הלכות מיוחדות שכל איסור והיתר הנוהגי	 בו נוהגי	 ג"ש
 ".מי� בי	 פסח לסוכותלא חלקו חכ"ש' כ לא שיי� כא	 תירו� התוס"וא

 אינו –" 'לא חלקו חכמי� בי	 פסח לסוכות כו"ש' הציו	 לדברי התוס: זאת ועוד
מדוע אמנ� :  עצמ�‰ÌÈÓÎÁכי א� מה שמעבירי� את הקושיא על , תירו� והסבר

' י כש� שצריכי� לדעת את הלכות הקרבנות דראי–לא חלקו בי	 פסח לסוכות 
וכ	 ההלכות דבדיקת ,  את ההלכות דקרב	 פסחכמו כ	 צריכי� לדעת, חגיגה ושמחה

––––––– 

 .ח"א ה"חמ� ומצה פ' � הל"רמב. א"סע, ראה פסחי� ה) 3

 אהלי תורה גליו� רכח –הערות וביאורי� . ח"ש מאריסטאו� גליו� שנה ס"ואנ' בהערות הת) 4
 .ועוד. ז"סי

 .ב, נז) 5
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�היו צריכי� לחלק בי	 פסח , כ"וא, "אור לארבעה עשר "–שזמנ� , וביעור חמ
 !?ג אדר"לסוכות ולקבוע את התחלת לימוד הלכות הפסח בי

כדי להזכיר , 6"באחד באדר משמיעי	 על השקלי�"ושאלה זו היא ג� בעני	 [
שאז מתחילי	 להקריב קרבנות מתרומה , ח ניס	"להביא את מחצית השקל עד ר

ח כדי "לא חשו להקדי� יו� אחד לפני ר"ל ש"הנ' שעל זה מבואר בתוס, החדשה
 ]. לא חשו לכ�ÚÂ„Ó:  הא גופא קשיא–" 'יו� שלימי� כו' שיהיו ל

 –התכלית והכוונה בלימוד הלכות החג שלושי� יו� לפני החג היא  :יתירה מזו
 הלכות החג ¯Â·, והנה .כפשוט, שה אשר יעשו	כדי שבבוא החג ידעו את המע

אפילו בזמ	 ( אינ� בעניני הקרבנות –א מישראל "השייכי� למעשה בפועל אצל כאו
הלכות בדיקת וביעור חמ� בחג , כי א� בשאר עניני החג, )קיי�' ק הי"שביהמ
 :כי, מיני� בחג הסוכות' והלכות סוכה וד, הפסח

אינו , א מישראל בנוגע למעשה בפועל"דכאו הרי הלימוד –בנוגע לדיני קרבנות 
, "'צרי� להיות נקי מכל מו� ומשאר דברי� הפסולי� כו"אלא לדעת שהקרב	 

ב "הקטרת האימורי� וכיו, זריקת הד�, כ הדיני� הקשורי� ע� שחיטת הקרב	"משא
 ! לא יניחוהו להתקרב לזה–ומי שאינו כה	 ,  אינ� שייכי� אלא לכהני�–

 לא מדובר אודות לימוד בתכלית הבקיאות בכל –י מומי	 ואפילו בנוגע לדינ
למד הלכות מומי	 אצל רועה " רב" ש7שהרי מצינו בגמרא, פרטי הדיני� שבזה

לא יתכ	 שיהודי פשוט יצליח ללמוד כל פרטי דיני� אלו , כ"וא, ÂÁ ÁÈ„˘במש� 
 !˘ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏבמש� 

לאחרי כל זה היו ובפרט ש'  מדובר אודות ידיעה כללית ושטחית כו–אלא מאי 
ÌÈ�‰Î‰	בה מומי 	הכרח שכאו,  בודקי� את הבהמות לראות א� אי 	שאי �א "כ

 .בקי בהלכות מומי	 על בוריי�' מישראל יהי

' וכ	 סוכה וד, דיקת וביעור חמ�ב, כאשר מדובר אודות שאר הלכות החג, אמנ�
יעשה  פרטי דיני� כדי לדעת את המעשה אשר ¯ÈÂ·Èד א ללמו" צרי� כאו–מיני� 

י	 את כל העניני� כ� שיספיקו להכ, וצריכי� ללמד� בעוד מועד, בפועל ממש
 . החגהדרושי� עד בוא

א� כדי לדעת באופ	 כללי ושטחי אודות המומי	 : ו"הרי הדברי� ק, כ"וא
מכיו	 שהכהני� בודקי� , לא יבוא לידי מכשול, שג� א� לא ידע(הפוסלי� בקרב	 

––––––– 

 .שקלי� בתחלתה) 6

 .ב"רע, סנהדרי� ה) 7
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כ שכ	 הוא כאשר מדובר "הרי עאכו, לושי� יו�צריכי� לימוד במש� ש) את הקרב	
להיות� דברי� , שאות� צריכי� לדעת על בוריי�, אודות ריבוי גדול יותר של הלכות

 .הנוגעי� למעשה בפועל ממש

מדוע לא התחשבו חכמי� בכ� שצריכי� שלושי� : ז דורש ביאור והסבר"ועפ
 �ו צריכי� לקבוע את  שאז הי–יו� כדי לדעת את כל ההלכות דבדיקת וביעור חמ

 "!אור לארבעה עשר"שלושי� יו� לפני , ג אדר"זמ	 התחלת לימוד הלכות פסח בי

שכחו שמדובר אודות יהודי , יו�' ט או ל"ט בנוגע לכ"וכאמור מרוב פרטי השקו
 !שצרי� לדעת את המעשה אשר יעשו	")  לעבעדיקער איד�("

‡Î. דבדיקת ' א מישראל יהי"ר שאצל כאו" ויה 	בעבודה העני �חמ� וביעור חמ
 –הרוחני " חמ�"שבנוגע ל, ומוב	 .8"חמ�"שנקרא בש� , ר" בנוגע ליצה–הרוחנית 

אלא יכולי� וצריכי� לבדוק אחריו , "אור לארבעה עשר"אי	 צור� להמתי	 עד 
 ביו� השבת ישנה נתינת כח –ואדרבה , אפילו ביו� השבת, ˙ÈÓÂ ÛÎÈ„ולבער אותו 

תשובה "עד ל, 9"שבת אותיות תשב", שענינו תשובהמכיו	 , מיוחדת לענ	 זה
הבטיחה תורה שסו� ישראל לעשות  "�11"ד הרמב"ז יקויי� פס"ועי .10"עילאה

 ".ומיד ה	 נגאלי	, תשובה בסו� גלות	

 

 �•��

––––––– 

 .ג, ת צו יג"וראה לקו). י ש�"ובפרש(א "רע, ברכות יז. ב"סע, ה ג"ראה ר) 8

 .ב"ר ספכ"ת לב"יפ. בסופו) ש"למהרנ(תורת נת� . י"ת ספ"אגה) 9

 .ת ש�"אגה) 10

 .ה"ז ה"תשובה פ' הל) 11
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ÔÓˆÚ ˙‡ ÌÈ¯ÈÎÓ ÌÈÎ‡ÏÓ ÔÈ�Ú·*
 

 ·Ò˘ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "„˘˙ ¯ÂÓ‡ Ù"Ó 

˘ ˙ÁÈ˘Ó ÚË˜"‰ ¯ÂÓ‡ Ù'„˘˙"Ó 

יסודי ' � בהל" בקשר לדברי הרמב1על מה שהעירוהרי כא	 המקו� להתעכב ...
. .  בעלי נפש ודעה והשכל ה� כל הכוכבי� והגלגלי	 כול	) "ט"ג ה"פ(התורה 

ה כ� מכירי	 את עצמ	 "וכש� שמכירי	 הקב. . העול� ' את מי שאמר והיומכירי� 
 ".מכירי	 את עצמ	"אינו כותב ש" מלאכי�"שבנוגע ל, "'וכו

 : בפשטות�והביאור בזה 

עני	 זה מוב	 מכיו	 ש, "מכירי	 את עצמ	" אי	 צור� לחדש ש�" מלאכי�"בנוגע ל
ÎÓ·"˜Â ˘"Âכוכבי� וגלגלי�" מ:" 

דעת הכוכבי� והגלגלי� " ש�ד "סע, ע ח"ח מהנ" וראה זו�� ממשי� "הרמב
הרי , מכירי	 את עצמ	" כוכבי� וגלגלי�"א� : ז"ועפ". 'מעוטה מדעת המלאכי� כו

 .כפשוט,  מכירי	 את עצמ	� שדעת� גדולה יותר �" מלאכי�"כ ש"עאכו

 

 

 •  

––––––– 

 ב"ראה לקמ� שער כתבי יד קודש סי *)

 .מאריסטאו� גליו� שסב אות ט –ש "ואנ' ת התהערוב )1
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‰Ê‰ ÔÓÊ· ¯ÂÈ‚*
 

Ú˘ ÔÂÈÏ‚ Â–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "„˘˙ ÌÈ¯·„ Ù"Ó 

˘ ˙ÁÈ˘Ó ÚË˜"ÌÈ¯·„ Ù ,‰'„˘˙"Ó. 
È˙Ï· ‰‚ÂÓ 

 בהמש� להמדובר � כא	 המקו� להשלי� את ביאור העני	 דגיור בזמ	 הזה .‡
 :1ז"בהתוועדות שלפנ

. . גר שמל וטבל ועדיי	 לא הביא קרבנו  "�2"נתבאר לעיל דיוק לשו	 הרמב
 שהקרב	 אינו עושה את �"  להיות גר גמור ולהיות ככל כשרי ישראלÂ·ÎÚו קרבנ

עכבו "כי א� ש, ")עושה אותו גר גמור", "מגיירו"שהרי לא נאמר שהקרב	 (הגירות 
,  בלבדÏÈ·ËÂ ‰ÏÈÓ‰י "שג� כאשר ישנו קרב	 נעשה הגיור ע, היינו, "להיות גר גמור
 ". להיות גר גמורÂ·ÎÚÓ"הבאת הקרב	 �הרי אי, שלא הביא קרבנואלא שכל זמ	 

והרי פשיטא שלא נפעל . 3 מאכילת הפסחÂ˙·ÎÚÓמילת עבדיו : דוגמא לדבר
 מאכילת ˘Â˙·ÎÚÓכי א� , י מילת עבדיו"ע) בהגברא(דבר במציאותו של היהודי 

 .הפסח

:  כי� י מילה וטבילה בלבד"ע" גר גמור"נעשה  ז נתבאר מה שבזמ	 הזה"ועפ
גר "י מילה וטבילה נעשה "ע, ולכ	,  אי	 עיכוב–פ תורה "כשאי	 קרב	 ע, בזמ	 הזה

¯ÂÓ‚" ,	הרגצ, ללא כל חסרו 	לא מחסר כלל: "4ובי'ובלשו." 

י "וע, י מילה וטבילה נעשה כישראל לשאר דברי�"אי	 הכוונה שע: כלומר
כאשר לא הקריב קרב	 , ובמילא, כילת קדשי�הקרב	 נעשה כישראל ג� לגבי א

� 5ועד שלגבי קדשי� דינו כב	 נח, ישראל לגבי קדשי� – אי	 עליו די	) בזמ	 הזה( 

––––––– 

ג "לי, )של הליקוט(' ובהוצאה שני. לפרשת משפטי�' ו שיחה ג"ש חכ"כ בלקו"דפס אחנ*) 
ט "ביחד ע� שקו –ובהוראת הרבי , � היומי דאז"בתור ביאור לשיעור הרמב, ה"תמוז תשמ

 .בכמה מקומותש "ש בדברי הליקוט כפי שנדפסו בהערות התמימי� ואנ"דהתמימי� ואנ

 .ב ואיל�"פ מסעי סל"שיחת ש) 1

 .ב"א ה"מחוסרי כפרה פ' הל) 2

 .מד, ת בא יב"י עה"הובא בפרש. ט"ט ה"פ פ"ק' � הל"רמב. ב, א יבמות ע, פסחי� צו) 3

 .ד"ג ה"איסורי ביאה פי' � הל"נ על הרמב"צפע) 4

 .ב, ת יט"מהד) 5
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אפילו לא ביחס לאכילת ,  את הגיורÂÚ˘‰� מוכח שהקרב	 אינו "שהרי מלשו	 הרמב
 ג� �נעשה גר גמור ,  הזה שאי	 עיכובבזמ	, ומכיו	 שכ	,  בלבדÂÎÈÚ·כי א� , קדשי�

 .י מילה וטבילה בלבד" ע–ביחס לאכילת קדשי� 

, בשלשה דברי� נכנסו ישראל לברית "�7" שמלשו	 הרמב– 6 ושאלו על זה.·
צרי� מילה . . � להכנס לברית "וכ	 לדורות כשירצה העכו. . במילה וטבילה וקרב	 

י "ג� ע, היינו, „·¯ÌÈי שלשה " ע�Ú˘‰שהגיור , משמע, "צאת קרב	וטבילה והר
Ô·¯˜‰ ,אינו אלא , בלבד) שני דברי�(י מילה וטבילה "ולא שהגיור נעשה ע 	והקרב

 ?דבר המעכב

 :והביאור בזה

Ò‰Ï¯˙ ‰„·¯  וה	 ‰ÒÈ�ÎÓהוא עני	 כללי שמתייחס ה	 לדבר " כניסה"המושג ד
·ÎÚÓ‰בית ב: ובפשטות . שלא יוכלו להכנס �כניסת דבר מסויי� לתו� ישנו הדבר 
, ונמצא).  את הכניסה לביתÂÓ·ÎÚדבר שנמצא בפתח (וישנו הסרת העיכוב , המכניס

לא יאמר ' א� א, כ"אבל אעפ, אמנ� בהסרת הדבר המעכב' שהכניסה בפועל תלוי
 .א הסרת העיכוב בלבדמכיו	 שאי	 זה אל,  אותו פנימהÒÈ�ÎÓ‰שהסרת העיכוב 

 :ובנוגע לעניננו

שלשה דברי� "ולא , " ישראל לברית�ÂÒ�Îבשלשה דברי� "� הוא "לשו	 הרמב
ÂÒÈ�Î‰את ישראל לברית  "�בשלשה " הכניסה לברית היא אמנ� �בפועל ממש :  כי
כולל שני " כניסה"תוכ	 עני	 ה, כ"אבל אעפ, ת קרב	מילה וטבילה והרצא, "דברי�
הסרת ) ב(,  הגיור�Ú˘‰ז " שעי� מילה וטבילה �בברית ‰ÒÈ�ÎÓ הדבר ) א: (סוגי�
 . שרק לאחרי זה יכולה להיות הכניסה בפועל� קרב	 � את הכניסה  ‰Ú�ÂÓהדבר

 – ק"ביהמ מה דינו של גר שנתגייר בזמ	 הזה לאחרי שיבנה: כמו כ	 שאלו. ג
 ?הא� מותר באכילת קדשי� קוד� שיביא קרב	

י מילה וטבילה " עÏÎÏ „·¯" גר גמור"פ האמור לעיל שבזמ	 הזה נעשה "ע, הנה
שהרי לא יתכ	 לומר . ק" ג� לאחרי שיבנה ביהמ˜ÂÙ·˙' שעני	 זה יהי, מוב	, בלבד

כישראל , "גר גמור"' שעד עתה הי, היינו, ו בשלימות הגיור"ק יגרע ח"שבני	 ביהמ
חילוק בינו לבי	 ישראל בנוגע לאכילת '  יהי–ק "וכאשר נבנה ביהמ, לכל דבר

 !קדשי�

––––––– 

 .א" ס� מאריסטאו� גליו� שעו �ש " ואנמימי�הערות הת) 6

 .ג"איסורי ביאה רפי' הל) 7
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דמכיו	 . 8לא מחליש הדבר את עני	 הגיור � Â¯ÂÒÏ ¯ÊÂÁוהגע עצמ� א� כאשר 
˘ÈÎ‰ ÔÈ�Ú כיצד יתכ	 , נשאר יהודי לעול� ולעולמי עולמי�, "גר גמור"שנעשה 

Ó‰È· ÔÈ�·Î ‰ÏÚ�"˜הגיור" יחליש ח 	ו את עני?...! 

נשאר �ג� לקדשי� , לכל דבר" גר גמור"אלא ודאי בהכרח לומר שמה שנעשה 
כשיבנה בית "ואילו הדי	 ד. ק"יומו ובתקפו ג� לאחרי שיבנה ביהמהדבר בק

ק אביא "כשיבנה ביהמ"ד "ע( אינו אלא חיוב דהבאת קרב	 –" המקדש יביא קרב	
לא מחסר "שהרי בעני	 הגיור , ואי	 זה קשור ע� פעולת הגיור, )9"חטאת שמינה

 ".כלל

מפני , דולה ביותר שמעלת יחוסו ג10הגר' עובדי' � לר"ש הרמב"ז מוב	 מ"ועפ
 ":העול�' למי שאמר והי"שמתייחס 

� לא יכתוב דבר שאינו מכוו	 לאמיתתו רק כדי לעודד "מוב	 ופשוט שהרמב
 . ·‡Ó˙ אלא ודאי כ	 הוא�הגר ' עובדי' ולהרגיע את מצפונו של ר

 כיצד יכולי� – הגר אסור באכילת קדשי�' ק יהי"ולכ	 א� נאמר שכשיבנה ביהמ
בה , "העול�' למי שאמר והי"שמתייחס , ואדרבה, לומר לו שמעלתו ככל ישראל

עד עתה ! ?"לא מיקרי עדיי	 ישראל גמור"ק יווכח הגר ש"בשעה שכשיבנה ביהמ
ובפרט "! [��ד�טי#ע��אויס י" נעשה �ולפתע , "ישראל גמור"חשב שהוא 
�טי#ע��י"ולא רק א� הוא , "ÂÓ‚ Ï‡¯˘È¯"גע לעצ� מציאותו בתור שהמדובר בנו

 !]א� לאו" ��ד

לכל " ישראל גמור"אלא ודאי בהכרח לומר שג� כשיבנה בית המקדש נשאר 
 .ל"כנ,  אינו אלא דבר צדדי–וחיוב הקרב	 , דבר

 

 •  

––––––– 

 .ב"סי, ב"ח ס"ד סרס"כ יו"טושו. ז"ג הי"ב פי"איסו' � הל"רמב, ב"יבמות מז סע) 8

 .ב, שבת יב) 9

� ירושלי(� "תשובות הרמב. ט"א סי"בהוספות לח) ז"תש. י.נ(� הוצאת שלזינגר "רמב) 10
 .ג"סרצ' כר� ב) כ"תש
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ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂˆÓˆ È�ÙÏ ÌÂˆÓˆ*
 

ÔÂÈÏ‚ „˙ – ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó ˘"Ù ‰Âˆ˙ Ó˘˙"‰  

˘ ˙ÁÈ˘Ó ÚË˜"‰ ‰Âˆ˙ Ù'Ó˘˙"‰ 
‰‚ÂÓ È˙Ï· 

 :ט אודותיו"הרי כא� המקו� לבאר עני� נוס
 ששקו –ומעני� לעני� 

ידות שישנ� צמצומי�  אודות המבואר בקבלה וחס1ז"דובר בהתוועדות שלפנ
שהרי ,  שעני� זה מוב� ג� בפשטות–) 2'מרובע ולא עגול כו(לפני צמצו� הראשו� 

ולפני שהאור מתפשט מ� המאור ישנו אור הכלול , לפני שישנו אור ישנו מאור
יכולת , שהוא כבר תואר פרטי, "מאור" לא רק ההתכללות ב–ובזה גופא , בהמאור
עד , א ג� ההתכללות בדרגות שלמעלה מזהאל, )למטה מיכולת סת�(להאיר 

הרי מוב� שבכדי שיומש� דרגא ראשונה שבאור , ומכיו� שכ�. לההתכללות בעצמות
 .'עני� של צמצו� כו'  בהכרח שיהי�

) להבדיל, יהודי�אפילו אינו(א " כפי שמבי� כאו– 3"מבשרי אחזה אלקה"ו
' כפי שה� בבחי, שישנ� כחות הנפש כפי שה� כלולי� בנפש, בנוגע לכחות הנפש

שהמשכת� , ופשוט, עד שבאי� לגילוי והתלבשות באברי הגו
. המשכה נעלמת
 .י צמצו�"היא ע' מהנפש כו

מבשרי אחזה ", וכאמור,  מכיו� שהדבר מוב� בפשטות– 4ובזה שקלו וטרו
 !?תורת הקבלה והחסידות בעני� הצמצומי�, איפוא, המה חידש, כ"א, "אלקה

,  תוכ� העניני�‰·�˙ט זו היא כתוצאה מזה שלא חושבי� אודות "ג� שקו, ובכ�
 .כדלקמ�

––––––– 

 .ח"ניס� תשמ' ב' תוכ� שיחה זו נדפס בהערה לקונט*) 

 .ז"פ יתרו סל"שיחת ש) 1

ק " הערת כ–' לימודי האצי'  בש� ס�) ב]. 'הב[ליקוטי� ד� עא (עבודת הלוי ' ראה ס) 2
 ).ה רוש�"ד(עז ' ט ע"מ תרנ"א בסה"ר שליט"אדמו

 .ו"ק רסט"וראה אגה. כו, טאיוב י) 3

 ).ז"י  סט"גליו� ח( מאריסטאו� �ש "ואנ' בהערות הת) 4
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 : בפשטות�והביאור בזה 

כ אור "תחילה אור הכלול ואח, כ אור"ל מאור ואח"כל האמור לעיל שתחילה צ
והרי פשוט שעצמותו ,  הרי זה רק מצד הגדרי� דסדר השתלשלות�' המתפשט וכו

אור המתפשט , יכול להיות אור ללא מאור' ומצדו ית, אינו מוגבל בגדרי� אלו' ית
היתה יכולה להיות , ולולי שבחר ברצונו בסדר השתלשלות. ב"ללא אור הכלול וכיו

 .'ות כלל וללא כל צמצומי� כוי סדר השתלשל"ההתהוות שלא ע

ה באיזו הגבלה מסויימת "הא� לדעת� מוגבל הקב: כאשר ישאלו אד� פשוט
כיצד עולה על דעת� , שכמות�" פרא אד�: " יענה מיד�? שמחייב שכל� הדל

, "עז פני�"וא� הוא "!... וועג� דע� אויבערשט�� � דרעדט'מ!... "?שאלה כזו
 לא ·˘ÍÏ˘ ÏÂ„‚‰ ÏÎ אפילו �יתירה מזה : ששואל שאלה זו" גדול"יוסי
 ויאמר ל

 !...ה"מוגבל הקב

וה� הצמצומי� , ה� צמצו� הראשו�(מני� יודעי� אנו אודות עני� הצמצו� , כ"וא
כי א� מפני שהדבר ,  הכרח השכל לא מפני�וכללות סדר ההשלתשלות ) שלפניו
 !·˙Ï·˜‰ ˙¯Â‰התגלה 

ללא סדר '  להיות עני� ההתהוות מעצמותו יתÏÂÎÈ'  לא זו בלבד שהי�יתירה מזה 
 : בנוגע להתהוות יש הגשמי� ·ÏÚÂÙאלא כ� הוא , השתלשלות

מהותו ועצמותו "הזק� שהתהוות יש הגשמי הוא מר "כ מבאר אדמו"ק ס"באגה
, ו"ה שמציאותו הוא מעצמותו ואינו עלול מאיזה עילה שקדמה לו ח"של המאציל ב

 לברוא יש מאי� ואפס המוחלט ממש בלי שו� עילה ‰Â˙ÏÎÈÂ ÂÁÎ· Â„·Ï ‡Âולכ� 
 ".וסיבה אחרת קודמת ליש הזה

ל הנמצאי� משמי� כ: "� בהתחלת ספרו"ועני� זה מרומז ג� בדברי הרמב[
כי א� , לא סת� ממציאותו, "ואר� ומה שביניה� לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו

"˙˙ÈÓ‡Óאינו אלא ברמז ובהעל�' ש� הוי, שלכ�(' למעלה מש� הוי, " המצאו ,
נמצאו כל הנמצאי� " מאמיתת המצאו"ו. ממש' עד לעצמותו ית, )5ת"באופ� של ר

 ]. שבטבור האר�עד שלשול קט� שבי� ויתוש קט�, שבעול�

עד להארה , )'שהוא מעי� המאור כו(י האור "ומה שההתהוות בפועל היא ע
שתכליתו [ובאופ� שישנו סדר השתלשלות , )ק"כמבואר באגה(' והארה דהארה כו

אלא התכלית ', הואיל ולה� ירידה מאור פניו ית, אינו בשביל עולמות העליוני�"

––––––– 

 .מ"ובכ. �"נכדו של הרמב, דוד הנגיד'  בש� ר�� "רמב' א מע"ג להחיד"ראה שה) 5
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שבכדי , היינו, שבנבראי�" צורה" הרי זה קשור ע� עני� ה�] 6"ז התחתו�"הוא עוה
י "בא ע) המהווה את היש(כח העצמות , לכ�, בהיש הגשמי) אלקות(גילוי ' שיהי

ממדריגה " השתלשלות"באופ� של ', י התלבשותו בכלי� כו"אמצעות האור וע
ללא ( התהוותו היא מהעצמות �אבל בנוגע להתהוות היש הגשמי גופא , למדריגה

 שיש הנברא הוא 7ר האמצעי"וכמבואר בארוכה בדרושי אדמו, )כל סדר השתלשלות
 .יש האמיתי

שיתהווה ישיר מ� , יכול להיות באופ� כזה' הרי ג� התהוות האור הי, כ"וא
 ).כמו היש(העצמות 

עני� הצמצומי� הוא דוקא : כי.  לא היו כל הצמצומי��שאז , ומוב� בפשטות
, כ נמש� לגילוי"מפני שאופ� התהוות האור הוא שתחילה כלול הוא בהמאור ואח

, מתהווה באופ� ישיר מ� העצמות' אבל א� הי". צמצו�"י "וכל המשכה היא ע
תחילה ' מתהווה דבר חדש שלא הי' שהי, באופ� דיש מאי�' שהתהוותו הי, היינו
 .בו שו� צמצו�' שאז לא הי,  הרי פשוט�) כמו היש(כלל 

 הרי זה דבר �ש בקבלה ובחסידות שיש כמה צמצומי� בהאור "דמ, ז מוב�"ועפ
 .חידוש

, 8"נעשה אד� בצלמנו כדמותנו"הרי מקרא מלא דיבר הכתוב : ואי� להקשות
, הרי הכחות כלולי� תחילה בנפש, ומכיו� שבנפש האד�". י אחזה אלקהמבשר"ו

 הרי �כ נמשכי� ומשתלשלי� ממדריגה למדריגה עד שמתלבשי� באברי הגו
 "ואח
שבזה בקבלה " חידוש"ומהו ה, שכ� הוא ג� בהגילויי� שלמעלה, מזה מוב�
 : שהרי פשוט שקושיא זו אי� לה מקו� כלל�? ובחסידות

נעשה אד� בצלמנו ("למעלה " אד�"' כ עניני� ידוע שהציור דבחי"בנוגע לכו
לא אד� "�כ בדרגות נעלות"משא, הוא רק בדרגות נמוכות באלקות") כדמותינו

 .9"הוא

דמה שכל בחינה , "השתלשלות"האפשר לומר כ� ג� בנוגע לעני� ' הי, כ"וא
) דוגמת ההשתלשלות שבכחות האד�(נמשכת ומשתלשלת מבחינה שלמעלה ממנה 

אבל , או אפילו ביצירה ובבריאה',  בדרגת האלקות שבעשי�הוא רק בדרגות נמוכות 
 . לא באצילות�

––––––– 

 .ו"תניא פל) 6

 .ג, ז בשלח מג"ביאוה) 7

 .כו, אבראשית ) 8

 .כט, א טו"ש) 9
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 הרי זה רק מפני שאיתא בקבלה שעני� �� באצילות הוא כ� ומה שאנו יודעי� שג
וג� בבחינת הגילוי הכי עליו� , ההשתלשלות הוא ג� באצילות ולמעלה מאצילות

) ראשית הקו(שהגילוי הכי עליו� שלאחרי הצמצו� , היינו. שלאחרי צמצו� הראשו�
'  בתחילה הי�שיש אור שלמעלה מזה , כי א�, )מהעצמות(אינו התהוות חדשה 

 .י צמצו�" נמש� הקו ע�וממנו , ס ממלא את מקו� החלל"אוא

'  אי� עדיי� שו� הוכחה כלל שג� האור שהי�אבל ג� לאחרי שאנו יודעי� זאת 
שהרי אפשר שאור זה , ו� החלל נמש� מבחינת אור שלמעלה ממנוממלא את מק

 .נתהווה מהעצמות

מרובע ולא (ואפילו לאחרי שאיתא בקבלה שיש צמצו� ג� לפני צמצו� הראשו� 
 �אור שלמעלה ממנו ' ממלא החלל נמש� מבחי' שג� האור שהי, היינו, )'עגול כו

) ממלא את מקו� החלל' שלמעלה מהאור שהי(הכרח שג� אור זה הרי עדיי� אי� כל 
שאור זה הוא בריאה , ויש מקו� לומר. נמש� ונשתלשל מבחינת אור שלמעלה ממנו

 .חדשה שנתהווה מהעצמות

הוא רק לאחרי " השתלשלות" מסתבר יותר לומר דעני� ה�מצד השכל , ואדרבה[
 ]. גילוי אורשיש כבר בחינת

המשכתו היא באופ� , שג� אור הכי נעלה, ובא רבינו הזק� וגילה עני� חדש
בלי שו� עילה ", דוקא היש הוא התהוות דבר חדש, כלומר". השתלשלות"ד

ג� גילוי , כ הגילויי�"משא". אינו עלול באיזו עילה"בדוגמת העצמות ש, "וסיבה
 �ולמעלה יותר , "מאור"היינו שכלול תחילה ב, ש לו עילה וסיבה י�הכי נעלה 

שהמשכתו , מוב�, ומכיו� שכ�". עילה ועלול"וממנו הוא נמש� בדוגמת , בעצמות
 .י צמצו�"ממקורו הוא ע

 לא רק שיש �) י צמצו�"שג� גילוי הכי נעלה הוא ע(ל "שעני� הנ, ומכל זה מוב�
שחידוש זה הוא חידוש הכי גדול שאי� חידוש בערכו , אלא עוד זאת, חידוש בדבר

 !!כלל

נ " אי� זה עניננו א� היו לו הוכחות לכ� ממש�ר הזק� "מני� ידע זאת אדמו
ווייס 'מ! "מהות ששמע מעצמות ואו, או ששמע ממשה רבינו שקיבל מסיני, בקבלה

 "...מראי מקומות"ר הזק� אינו זקוק ל" אדמו�" גענומע� ד�ס ט� הערוו�נעט פו� 

 

 �•� 
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˘¯ÈÙ" È‰Â˙˘·ÏÌ˙Â‡  

ÔÂÈÏ‚ Â˙ – ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó ˘"Ù ÈÎ ‡˘˙ Ó˘˙"‰  

˘ ˙ÁÈ˘Ó"Ó˘˙ ‡˘˙ ÈÎ Ù"‰ 

‰‚ÂÓ È˙Ï· 

י מההתוועדות " בפירוש רשה לשאלה שנשארבנוגע כא� המקו� לבאר ג� .‡
אות� האמורי� : "י" מפרש רש– 2"והלבשת� אות�"על הפסוק  :1דשבת שעברה

שג� הכמנסי� , היינו, "� הכתובי� למטה בכולומכנסי�' חוש� ואפוד כו, באהר�
 . ילביש� לאהר�˘Ó˘‰, "והלבשת� אות�"נכללי� בציווי ד

 È¯Á‡Ïנאמר " ועשית לה� מכנמסי בד"הרי הציווי ד: ועל זה היתה שאלה
מהו , כ"וא, ")ËÓÏ‰מכנסי� הכתובי� : "י"וכהדגשת רש" (והלבשת אות�"הציווי 

שמשה ילביש " (�והלבשת� אות"י בפשוטו של מקרא שהציווי ד"הכרחו של רש
 הציווי דעשיית ˘È¯Á‡Ïובפרט שג� בפסוקי� ! ?המכנסי�קאי על ) אהר� את

ומונה את , המכנסי� נזכר שוב שמשה צרי� להלביש את אהר� ובניו בבגדי כהונה
 ! מלבד המכנסי�–כל הבגדי� 

וכ� , 3"ת� לחכ� ויחכ� עוד"שאלה זו השאירו לעיונ� של התוועדי� באופ� ד
נראה שזקוקי� ) אלו שראיתי( מתוכ� התירוצי� –אבל , "תירוצי� "של" זר�"הגיע 

 .כדלקמ�"... יחכ� עוד"עדיי� ל

על המבואר , כמה מ� התירוצי� היו מיוסדי� על דברי הגמרא במסכת יומא  .·
י לפרש " שכל זה הכריח את רש–צו '  דפבפסוקי�ועד להמבואר , ל"במדרשי חז

 .ל מכנסי�קאי ג� ע "והלבשת� אות�"שהציווי ד

פ " כמדובר כמ–תירוצ� אלו אינ� שייכי� ללימוד פשוטו של מקרא , אמנ�
ולא למד , שעדיי� לא למד מסכת יומא" ב� חמש למקרא"י כתב את פירושו ל"שרש

לא יכול , ומכיו� שכ�! אלא שעדיי� לא למד אפילו פרשת צו, ולא עוד, ל"מדרשי חז

––––––– 

 .ו"זכור סכ' פ, פ תצוה"שיחת ש) 1

 .מא, תצוה כח) 2

 .ט, משלי ט) 3
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הכרח בפשוטו של ' י הי" שלרשרלומאלא ודאי בהכרח  .י לסמו� על כל זה"רש
 .קאי ג� על מכנסי�" והלבשת� אות�" שהציווי Ô‡Îמקרא 

‚. � –" אות�"י הוא מהיתור דתיבת " שהכרחו של רש4 יש מי שרוצה לתר
ומעצמו מוב� , "'והלבשת� את אהר� אחי� גו"מספיק שיאמר הכתוב , דלכאורה

מכנסי� "בא לרבות ג� " ות�א"היתור דתיבת , כ"וא, שהכוונה לבגדי� שנזכרו לעיל
 ".הכתובי� למטה

אפשר � הרי אי–מיותרת היא " אות�"אפילו א� תיבת  :כי,  אינו–וג� תירו� זה 
 אלו –הוא " אות�"התוכ� והפירוש דתיבת :  תוכנה‰ÍÙÈ עני� שהוא �ÓÓ‰ ללמוד

" והלבשת� אות�: "ובעניננו, "אות�"ד מראה באצבעו ואומר "ע, שדובר אודות�
לא יתכ� לומר , ומכיו� שכ�.  שילביש את הבגדי� שדובר אודות� זה עתה– פירושו

מכנסי� הכתובי� "בא להוסי
 " אות�" ש– ‰ÍÂÙשתיבה זו באה ללמדנו דבר 
‰ËÓÏ" ,אות�"היפ� הפירוש ד!" 

ועשית לה� מכנסי " לבאר מדוע הציווי ד– שתוכנ� תירוצי�כמו כ� היו כמה   .„
והלבשת "לאחרי ההפסק ד, "למטה"כי א� , גדי�לא נכתב ביחד ע� שאר הב" בד

  ".אות�

תירוצי� אלו  :כי,  אינו תירו� על השאלה שנשאלה בהתוועדות–כל זה , אמנ�
והלבשת " שיש הכרח בפשוטו של מקרא לפרש שהציווי לאחרי שייכי� רק –

 ‰Â˙Î·מדוע חילק : ‰Â˙Î·נשארת השאלה על , ובמילא, קאי ג� על מכנסי�" אות�
כי , לא על הכתוב(אבל השאלה בהתוועדות היתה  ;נסי� לשאר בגדי כהונהבי� מכ

והלבשת " שהציווי מקראי בפשוטו של " מהו הכרחו של רש– Â¯ÈÙ"È˘ ¯˘על ) א�
דמכיו� , ÍÙÈ‰Ï מוכרח ÌÈ·Â˙Î‰ ˙ÂË˘ÙÓ, דלכאורה, קאי ג� על מכנסי�" אות�

ז "בפסוקי� שלאחוכ� , "והלבשת אות�" הציווי È¯Á‡Ïשהציווי על מכנסי� נאמר 
Â�ÈˆÓ ‡Ï הרי בהכרח לומר – שמשה נצטווה להלביש לאהר� את המנסי� 

�קל" שזוהי –ועל שאלה זו  ! קאי על מכנסי�Ï‡" והלבשת אות�"ש� –" קשיא�
 ...וכפי שיתבאר לקמ� !לא תירצו מאומה

י� בקאי ג� על מכנסי� הכתו" והלבשת אות� "שהציווי –י "ביאור בפרשה... .ה
ואתה הקרב אלי� את אהר� אחיל מתו� : " נאמר–חלת הפרשה והעני� בת "למטה

י "שהבדלת� של אהר� ובניו מתו� כל שאר בנ, כלומר, 5"בני ישראל לכהנו לי

––––––– 

 אהלי תורה גליו� ערה –הערות וביאורי� . ד" מאריסטאו� גליו� תו ס–ש "ואנ' הערות הת) 4
 .ה"ס

 .א, תצוה כח) 5
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: פרטי�' שבזה ב, "ואתה הקרב אלי�"ז ש" אלא עינעשיתאינה , 'להיות כהני� לה
,  קרב�תרב בדוגמת הפעולה דהק–" הקרב) "ב(, "ואתה "–פעולתו של משה ) א(

י הכה� "וכל פעולת ההקרבה לא נעשית אלא ע,  עצמו אינו עושה מאומהשהקרב�
 ). משה–ד "ובנדו(

וזה הדבר אשר תעשה לכ� לקדש  "– 6ועני� זה מדגש יותר בהמש� הפרשה
ואת ' והקרבת אות� בסל ואת הפר גו' ולח� מצות גו'  פר ב� וגולקחאות� לכה� לי 

והלבשת את אהר� ' מועד ורחצת אות� במי� גו ח אהלאהר� ואת בניו תקריב אל פת
 בנוגע לכל Ó˘‰הצור� בפעולתו של ) א: (ל"פרטי� הנ' שבכל זה מודגשי� ב, "'וגו

בדוגמת הקרב� שאינו עושה , העדר הפעולה מצד� של אהר� ובניו) ב(, פרט ופרט
 .י אחר"אלא שכל העניני� נעשי� בו ע, מאומה

 שלא יתכ� לומר שאהר� ילביש את – של מקרא  בפשוטו–ז מוב� בפשטות "ועפ
י " הקשורי� ע� הבדלתו של אהר� מכל בנהעניני�שהרי כל פרטי , Â„·Ïהמכנסי� 

שהיא �ואי� מקו� לפעולה כל, י משה"להכניסו לכהונה צריכי� כול� להעשות ע
 .אלא באמצעותו של משה, י אהר� עצמו"ע) לבישת מכנסי�: כמו(

 Á¯Âˆ˙":  מפורש בקרא– לרחיצת כל הגו
 במי� אפילו בנוגע: והגע עצמ�
ומטע� זה מוכרח  . מאשר הלבשת המכנסי�ÂÈ˙¯הוא היפ� הצניעות " במי�אות� 

שמשה ילביש את , "והלבשת אות�"י לפרש בפשוטו של מקרא שהציווי ד"רש
 מכיו� שבעני� זה לא –) א
 שכתובי� למטה(קאי ג� על המכנסי� , אהר� ובניו

, י" של רש‰ÂÁ¯Îולאחרי שנתבאר  .� פעולה מצדו של אהר� עצמויכולה להיות שו
ÂËÂ˘Ù·קאי ג� על ,  את אהר� ובניוילביששמשה , "והלבשת אות�"ש,  של מקרא

מדוע לא כלל הכתוב את הציווי , ·Â˙Î· מתעוררת השאלה על הסדר –המכנסי� 
 Á‡ÏÈ¯ ,אלא כתבו למטה, ביחד ע� שאר בגדי כהונה" ועשית לה� מכנסי בד"ד

 ?"והלבשת אות�"הציווי ד

לחלק בי� בגדי כהונה ,  כפי שכבר תירצו בעני� זהלתר� יש –ובביאור הדברי� 
ושאר ביאורי� , "לכסות בשר ערוה"למכנסי� שעניני� " לכבוד ולתפארת"שענינ� 

  .ב"כיו

 

�•� 

––––––– 

 .א ואיל�, כט) 6
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· ¯Â‡È·"Ó˘ÂÂÎ ÏÂÎ˘‡ ÂÏË� ‰�'" 

ÔÂÈÏ‚ ·Î˙ – ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó ˘"Ù ˙˜ÂÁ Ó˘˙"‰ 

 ˙ÁÈ˘Ó˘"˙˜ÂÁ Ù ,È 'Ó˘˙ ÊÂÓ˙"‰ 
‰‚ÂÓ È˙Ï· 

 1ז"שלפנ בהתוועדויות שנשארה השאלה על ג� להתעכב המקו� כא�  .‡
, "כלו� נטלו לא וכלב יהושע, ו�רמ נטל ואחד תאנה נטל אחד, אשכול נטלו שמונה"

 לא וכלב שיהושע היתכ�, "האר� מפרי ולקחת� "צוה רבינו שמשה מכיו�, דלכאורה
 יכלו –" דבה להוציא "היתה המרגלי� של שכוונת� מפני וא�? זה ציווי קיימו

 "!היא ודבש חלב זבת"ש להראות, טובה כוונה מתו� פירות להביא

 שה� או, הפשט ד"ע אינ� אלו תירוצי� אבל, תירוצי� כ"כו זה על תירצו וכבר
 .הפשט מדר� להיפ�

 משו� . . כלו� נטלו לא וכלב יהושע "3הגמרא דברי פ"ע, 2לתר� רצו: ולדוגמא
 ".דחשיבי

 של פשוטו פ"ע, שכ�, מקרא של פשוטו ע� מתאי� אינו זה שתירו�, ומוב�
 הנשיא – בוכל, משה של תלמידו – יהושע (זו שחשיבות לומר יתכ� לא מקרא
 רבינו משה של ציווי יקיימו שלא לה� תגרו�) ביותר החשוב השבט, Â‰È„‰ דשבט
 היותו מפני היא יהושע של חשיבותו כל: עצמ� והגע! ששלח� השליחות ע� בקשר

"˙¯˘Ó לעני� תביא זו שחשיבות כיצד כ"וא 4"משה ÈÎÙ‰ שלא – חשיבותו מתוכ� 
 !?רבינו משה של הציווי את יקיי�

 שהפ או, הפשט ד"ע שאינ� או, כאמור, אשר, התירוצי� לשאר נוגעב ז"ועד
 רמז בשר� לא ג�, י"רש בדברי נזכרו לא אלו תירוצי� כל – אופ� ובכל. הפש היפ�
 !בלבד

––––––– 

 .ו"ה סל"פ קרח תשמ"ש. ל"ה ס"פ שלח תשמ"שיחת ש) 1
2 ( .ה" מאריסטאו� גליו� תכב ס–ש "ואנ'  הערות התקוב
 .א"סע, סוטה לד) 3
 .יא, וראה ג� תשא לג. כח, בהעלות� יא) 4
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 מדברי למקרא חמש לב� בפשטות מוב�' שיהי וביאור בהסבר צור� יש, ולכ�
 .לקמ� שיתבאר כפי, עצמו י"רש

 :זה �בעני נוספת קושיא – ובהקדי�

, במשה שידבר מה לשמוע: "מפרש –" משה אל הע� את כלב ויהס "5הפסוק על
, בגנותו לספר שבא סבור' הי השומע, עמר� ב� לנו עשה בלבד זו וכי, ואמר צווח

, אמר. גנותו לשמוע כול� שתקו, המרגלי� דברי בשביל משה על בלב�' שהי ומתו�
 י"רש מפרש כ� וכמו". השלו את נול והגי� המ� לנו והוריד הי� את לנו קרע והלא

 י"וע, האמת לומר' הי ולבו, בעצה עמכ� אני) כלב (אמר למרגלי�: "6העני� בהמש�
 ".כמות� שיאמר סוברי� שהיו, כלב ויהס שנאמר כמו, להשתיק� כח בו' הי כ�

 :מוב� ואינו

 הרי – כמות� שיאמר סבורי� שהיו המרגלי� את להטעות כלב' הי יכול כיצד
 עמה כ� משונה' שפרי כפ� . . דבה להוציא "האר� מפרי לקחו שכול� מכיו�

 לא) יהושע וכ� (כלב ואילו, לאר� להכנס ירצו שלא י"בנ את להפחיד כדי, "משונה
 על דבה בהוצאת עמה� להשתת� רוצה שאינו להבי� צריכי� היו, כלו� נטל

 !?האר�

 בגנותו לספר שבא סבורי� שהיו ז"עי הע� את להשתיק יכול' הי כיצד כ� וכמו
 כלב ואילו, פירות הביאו מרגלי� שעשר רואי� שהכל בשעה בה – משה של

 שרצו כפי (י"בנ ת להפחיד רצה שלא, מוכח שמזה, פירות הביא לא) ויהושע(
 היו עצמ� שהמרגלי� כ"ועאכו! ?המרגלי� כדברי יאמר שלא ובודאי, )המרגלי�

 לא ובמילא, משלה� שאינו יכריזוש ז"עי – דבריו את מלומר אותו למנוע צריכי�
 !בפיו מה לשמוע הע� ירצה

 .לקמ� שיתבאר וכפי

 לעיל המדובר ע� ג� הקשור, נוס� עני� בפרשתנו יש י"רש לפירוש בנוגע  .·... 
 :כלו� נטלו שלא וכלב יהושע אודות) א"סכ(

 להביא ממצרי� העליתונו למה "ואהר� למשה טענו י"שבנ 7בפרשתנו מסופר
 ".לשתות אי� ורמו� וגפ� ותאנה זרע מקו� לא הזה הרע המקו� אל אותנו

––––––– 

 .ל, שלח ש�) 5
 .כו, יד) 6
 .ה, כ) 7
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 לא"ד הכללי בעני� הסתפקו ולא, "ורמו� וגפ� תאנה "לפרט שהוסיפו מה, והנה
 :כי, בפשטות מוב� –" זרע מקו�

 דבר, 8"יסעד אנוש לבב "אשר ÌÁÏ עושי� שמה� ËÁ ‰¯ÂÚ˘Â‰ כולל" זרע"
Á¯ÎÂÓ‰ חשובה סעודה שבכל למקרא שחמ הב� שיודע כפי [ האד� של לקיומו 

 ובלשו�' כו ˙Â�Ú‚ שמוסיפי� דברי� ה� –" ורמו� גפ� תאנה"ו, ]לח� לו נותני�
 ".האד�' יחי לבדו הלח� על לא: "9הכתוב

 מקו� לא": "הזה הרע המקו� אל "שהביאו� כ� על י"בנ של טענת� היתה וזו
Ú¯Ê "– שמצמיח מקו� ‰ËÁ ‰¯ÂÚ˘Â ,דברי� ÌÈÁ¯ÎÂÓ‰ אד�ה של לקיומו ,

 שהובטח כפי, ˙Â�Ú‚ המוסיפי� דברי� –" ÔÙ‚ ÔÂÓ¯Â ˙‡�‰ "מצמיח שאינו כ"ועאכו
 .ורחבה טובה אר� אל שיביאו� לה�

 היו, לכאורה, בלבד" ורמו� גפ� תאנה "הזכירו מודע: מוב� אינו עדיי�, אמנ�
 Â¯ÈÙ‰Ó˙ ה� שג�, )10"תמרי� דבש" ("ודבש שמ� זית "ג� להזכיר צריכי�

, ")זרע"ב הנכלל" (ושעורה חטה אר� "מלבד, שכ�, ישראל �אר בה� שנשתבחה
, "ודבש שמ� זית אר� ורמו� ותאנה גפ� "– פירות מיני ÓÁ˘‰ עוד 11בכתוב נימנו

 !?בלבד" ורמו� גפ� תאנה"ד החסרו� על התעוננו מדוע, כ"וא

 שלא מכיו�, כלו� נטלו שלא וכלב יהושע אודות הביאור" מפתח"ל באי� ומכא�
" התאני� ומ� הרמוני� ומ� . . ענבי� אשכול "מלבד נוספי� פירות הביאל צור�' הי
 מצינו שבפרשתנו כש�, ")רמו� ואחד תאנה נטל אחד, אשכול נטלו שמונה("

 .כדלקמ�, "ורמו� גפ� תאנה"ל בנוגע מיוחדת חשיבות

 .הדברי� ביאור  .‚

 את י"נלב להראות – היתה" האר� מפרי ולקחת� "בציווי רבינו משה של כוונתו
 אשר האר� אל באנו: "המרגלי� אמרו שאכ� וכפי, ישראל אר� של ושבחה מעלתה

 את רואי� אלו מפירות, כלומר, ÊÂ È¯Ù'"12‰ היא ודבש חלב זבת וג� שלחתנו
 .ישראל אר� של ושבחה מעלתה

––––––– 

 .טו, תהלי� קד) 8
 .ג, עקב ח) 9

 .פ תבוא"י ר"פרש) 10
 .ח, עקב ש�) 11
 .כז, שלח יג) 12
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 י"בנ אצל ÂÏÚÙ˙‰ ˙„ÁÂÈÓ˙ שיעורר פירות סוגי רק להביא שהוצרכו, מוב� ומזה
, לכ� מקוד�) לגמרי לה� היו שלא או (אליה� רגילי� היו שלא פירות סוגי –

 ישראל שבאר� רואי� כאשר ג� הרי, הרגילי� פירות סוגי מביאי� היו אילו כ"משא
, מיוחדת התפעלות מעורר הדבר אי�, יותר וטוב משובח באופ� אלו סוגי� גדלי�
 .חידוש דבר בבחינת אינ� אלו שסוגי� מכיו�

 פירות סוגי, שכ� –" התאני� ומ� הרמוני� ומ� . . נבי�ע אשכול "רק הביאו, ולכ�
 המיני� לשאר בנוגע כ"משא, מיוחדת התפעלות יעוררו לראות� הורגלו שלא אלו

 בה� שג� א� –") ודבש שמ� זית . . ושעורה חטה ("ישראל אר� בה� שנשתבחה
 התפעלות מעוררי� אינ�, הארצות שאר לגבי ישראל אר� של מעלתה ניכרת

 .אלו בסוגי� שהורגלו מכיו� מיוחדת

 היו" ודבש שמ� זית וכ�, "ושעורה חטה"ש – למקרא חמש הב� כבר יודע וזאת
 :לכ� מקוד� ג� י"לבנ

"‰ËÁ ‰¯ÂÚ˘Â "– כ� כדי ועד, יותר גדול בריבוי: ואדרבה, במצרי� ג� היו ,
 באו הארצות ומכל, מצרי� אר� בכל לח�' הי אזי, רעב' הי הארצות בכל שכאשר

" ושעורה חטה "שיביאו בכ� חידוש כל אי�, ובמילא. 13תבואה לקנות כדי �למצרי
 .ישראל מאר�

"˙ÈÊ ÔÓ˘ "– הוא" זית"ש למקרא חמש הב� יודע – עצמו" זית"ל בנוגע: הנה 
¯Ó14 ,שהוא יראו, ממנו כשיטעמו הרי, ישראל מאר�" זית "יביאו א� ובמילא ¯Ó – 

 !השבח עני� היפ�

 מדגש שבזה –" שנה שבעי� של לימוד משכח זית "15הגמרא דברי פ"ע ובפרט[
 ].השבח עני� היפ� יותר עוד

 –] 16"שנה שבעי� של לימוד משיב זית שמ� ["הזית מ� היוצא" שמ�"ל ובנוגע
 כבר] אחד למאכל הוספה בתור א� כי ע"בפ ממנו שותי� שאי� לכ� נוס� – הרי

 זית שמ� אלי� ויקחו "יהציוו ד"ע 18אמור' ובפ 17תצוה' בפ למקרא חמש הב� למד

––––––– 

 נז�נד, מק מא) 13
 ".מרורי� כזית: "יא, י נח ח"ראה פרש) 14
 .ב, הוריות יג) 15
 .ב, הוריות יג) 16
 בתחילתה) 17
 .ב, כד) 18
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 שהוצרכו ומכיו�, בהעלות�' פ בהתחלת עתה זה למד וכ�, "תמיד נר להעלות . . ז�
 לה�' שהי לומר בהכרח הרי, È„ÈÓ ‰ÏÈÏ ‰ÏÈÏ·19" זית שמ�"ב המנורה את להדליק

 .זית שמ�

 פירש –" שטי� עצי"ל בנוגע בשלמא! ?במדבר" זית שמ� "השיגו מניי�[
 במדבר� משכ� לבנות ישראל שעתידי� הקודש ברוח צפה אבינו יעקב: 20י"רש

 אבל; "ממצרי� כשיצאו עמה� ליטל� לבניו וצוה, ונטע� למצרי� ארזי� והביא
 העול� אומות מתגרי שקנו, לומר ויש, כזה דבר מצינו לא –" זית שמ�"ל בונגע

 ].21'כו

 ג� הביאו לא מדוע –" תמרי� דבש", "דבש"ל בנוגע להקשות לש עדיי�, אמנ�
 !?ÌÓÚË˘ ˜Â˙Ó Á·Â˘ÓÂ תמרי�

 וסיי� בדנהמא ופתח, ואכל נהרא וקסבר תמרי אכל "22הגמרא דברי פ"ע ובפרט
 היינו, "ÔÊÈÓ È�ÈÈÊ נמי דתמרי, טעמא מאי, יצא בדנהמא סיי� דאפילו, יצא בדתמרי

 המזו� בברכת יוצא ולפיכ�", לח� כמו שמשביעי� – נוספת מעלה ישנה שבתמרי�
 .23"אדתמרי

 שתי� וש� אלימה ויבואו: "למקרא חמש הב� כבר למד לתמרי� בנוגע ג� �ובכ
 בבחינת אצל� היו לא תמרי� שג�, מוב� ומזה, ÌÈÚ·˘Â ÌÈ¯Ó˙"24 מי� עינות עשרה

 מקוד� תמרי� לה� היו שכבר מכיו�, מיוחדת התפעלות לידי המביא חידוש דבר
 .לכ�

 :דלעיל השאלות כל יתרצו ז"עפ  .„

, "התאני� ומ� הרמוני� ומ� . . ענבי� אשכול "אלא להביא והוצרכ שלא מכיו�
 נטלו שמונה "שכאשר, נמצא – מיוחדת התפעלות י"בנ אצל שיעוררו פירות סוגי

 .להביא מה וכלב ליהושע נותר לא שוב, "רמו� ואחד נטל אחד, אשכול

 –" האר� מפרי ולקחת� "נצטוו שבה השליחות בקיו� חסרו� כא� שאי�, ומוב�
 אינו" האר� מפרי ולקחת� "הציווי, שכ� –" האר� מפרי ולקחת� "הציווי, שכ�

––––––– 

 .י תצוה ואמור ש�"פרש) 19
 .טו, ש� כו. ה, תרומה כה) 20
 .ב, ראה ג� יומא עה) 21
 .א, ברכות יב) 22
 .רבינו יונה ש�) 23
 .כז, בשלח טו) 24
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 ˜·ÏÎÏ ˙ˆÂ המכוו� ÈÏÏÎ צווי א� כי, מהמרגלי� ÏÚ ÏÎ „Á‡ „Á‡Â פרטי ציווי
ÌÈÏ‚¯Ó‰ הביאו שהמרגלי� בכ� הציווי נתקיי�, ובמילא, האר� מפרי עמה� שיביאו 

 פ"אע, )להביא שהוצרכו ותהפיר סוגי" (התאני� ומ� הרמוני� ומ� . . ענבי� אשכול"
 כלו� נטלו לא וכלב שיהושע

 וכל (המרגלי� סבורי� היו כיצד – הנוספתת השאלה ג� נפלה ממילא ובדר�
 :ככול� פירות נוטל שאינו שראו א�, כמות� יאמר שכלב) י"בנ

 לאחרי, שכ� – כול� נטלו לא וכלב יהושע מדוע פלא כל' הי לא המרגלי� אצל
, להביא מה עוד נשאר לא, "רמו� ואחד תאנה נטל אחד ,אשכול נטלו שמונה"ש
 .בארוכה ל"כנ

 מפני הפירות בלקיחת עמה� להשתת� �Ú�Ó שכלב דעת� על העלו לא, ובמילא
 אני) כלב (אמר למרגלי�"ש ובפרט" (מרגלי� עצת"ב עמה� להשתת� רוצה שאיננו
 .ליטול מה לו נותר שלא, בלבד טכנית סיבה מצד זה' הי לדעת�; ")בעצה עמכ�

 ב� לנו עשה בלבד זו וכי "באמרו, "משה אל הע� את כלב ויהס "כאשר, ולכ�
 .כמות� שיאמר המרגלי� ג� סבורי� היו –" עמר�

 ":כלו� נטלו לא וכלב יהושע"ש לכ� הטע� את לבאר י"רש צרי� עדיי�, אמנ�

 בעיני חשוד דבר היתה לא ויהושע כלב י"ע הפירות לקיחת�שאי אמת ה�
 שיהושע היתכ�: דברי� של לאמיתת� בנוגע השאלה נשאלת עדיי� אבל – המרגלי�

 הפירות את לקחת ‰Ï ÂÊ¯„Ê‡) יהודה דשבט הנשיא (וכלב) משה של תלמידו(
ÌÓˆÚ· ,י"ע רק ולא, ממש יד� על יתקיי�" האר� מפרי ולקחת� "שהציווי כדי 

 "!מבשלוחו יותר בו 25מצוה"ש ובפרט! ?המרגלי� שאר

 :נתכוונו דבה להוציא עצמ� שכל לפי "י"רש מתר� זה ועל

 באופ� הפירות הבאת את לנצל המרגלי� של שכוונת� ראו וכלב יהושע כאשר
ÈÎÙ‰ כי, האר� של מטובתה י"בנ של התפעלות� את לעורר כדי (משה של מכוונתו 

 להשתת� ‰Ï ÂÊ¯„Ê‡ –") משונה עמה כ� משונה' שפרי כש�", Ì„ÈÁÙ‰Ï א�
 .הפירות בהבאת

 מקיו� להמנע יכולי� היו לא – פירות להביא א"כאו על ציווי' הי יואל: כלומר
 ולקחת� "שהציווי מכיו�, אמנ�; המרגלי� שאר של' רצוי�בלתי כוונה בגלל הציווי

––––––– 

 .א, קידושי� מא) 25
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 הרי, )האר� מפרי מביאה שהקבוצה ז"עי (פעולת� ללא ג� מתקיי�" האר� מפרי
 .הפירות בהבאת להזדרז הוצרכו לא, בלבד ‰Â„È¯ משו�

 המקו� אל "שהביאו� כ� על התאוננו י"שבנ בפרשתנו ש"מ ג� מוב� ז"פיע  .‰
 ":ודבש שמ� זית "הזכירו ולא, "ורמו� גפ� תאנה חטה מקו� לא הזה הרע

 שבו מקו�, "זרע מקו�", ממצרי� שנוציא� כ� על היתה י"בנ של טענת�
 ו�מק, "זרע מקו� לא הזה הרע המקו� אל "והביאו�, ושעורה חטה, תבואה צומחת
 .ושעורה חטה מצמיח שאינו

 לאר� שיביאו� לה� הבטיחו": ורמו� גפ� תאנה . . מקו� לא "– לטעו� והוסיפו
, "ורמו� גפ� תאנה "– לכ� מקוד� לה� היו שלא חדשי� דברי� יקבלו שבה, ישראל
 ".ורמו� גפ� תאנה . . מקו� לא הזה הרע הקו� המקו� אל "הביאו� ובפועל

' הי" שמ� זית", שכ� –" ודבש שמ� זית "מקו� זה אי�ש בטענת� הזכירו לא אבל
 שג� –" דבש "וכ�, המנורה נרות הדליקו שהרי, במדבר שהות� בעת ג� לה�

 .בארוכה ל"כנ, "תמרי� שבעי� "לה� היו, באילי�, במדבר בהיות�

�

�•��

 

ìá. 

¯ÂÚ¯Ú ÂÈÏÚ ‡ˆÈ˘ ¯Ë˘ 

‚Î˙ ÔÂÈÏ‚- „–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "Ó˘˙ ÒÁ�Ù Ù"‰ 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"‰·Ó ÒÁ�ÈÙ Ù"�Ó Á"Ó˘˙ ‡"‰ 

‰‚ÂÓ È˙Ï· 

ËÏ.ומעני� לעני� : 

 –גלות ' גאולה שאי� אחרי, המוזכר לעיל אודות העילוי דגאולה העתידה
שתקפו גדול משטר שלא , 1ד"ערעור ונתקיי� בבשטר שיצא עליו : דוגמתו בהלכה

––––––– 

 .נ"וש. 184ע "ז ר"חיש "לקו. ס מו"מ ר"ע חו"ראה טוש) 1
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אפשר �שוב אי, ד"לאחרי שיצא עליו ערעור ונתקיי� בב, שכ�, יצא עליו ערעור כלל
 .לערער עליו

ד ישנ� אופני� "הרי ג� לאחרי שיצא עליו ערעור ונתקיי� בב: 2ושאלו על זה
 . כפי שהאריכו בפרטי הדברי�–ששיי� בו ערעור 

 שכאשר מביאי� דוגמא מהלכה בתור ביאור והסבר –  בפשטות–והמענה לזה 
אי� כל הכרח שהדוגמא , ב"וכיו' הוראה בעבודת ה, על עני� במוסר או בחסידות

 .כפשוט, להבנת העני� מפרט מסויי�, שכ�, מכוונת בכל הפרטי� ופרטי פרטי�' תהי

�

�•� 
 

ìâ. 

È ˙È�Ú˙"‰Á„� ÊÂÓ˙ Ê  

‚Î˙ ÔÂÈÏ‚- „–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "Ó˘˙ ÒÁ�Ù Ù"‰ 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"‰·Ó ÒÁ�ÈÙ Ù"�Ó Á"Ó˘˙ ‡"‰ 

‰‚ÂÓ È˙Ï· 

Ó .דתענית שבעה עשר �3"כמו כ� שאלו על המדובר אודות שיעור היומי ברמב 
 :בתמוז נדחה

דגי� (, ח הקטני�"שבע, ח הקטני�"ח הגדולי� לבע"שבי� בענתבאר החילוק 
ואי� לה� מספיק חיות , מכיו� שחיות� מצומצמת ביותר, )וחגבי� ושקצי� ורמשי�

מכיו� שאי� כל , )משו� ד�(לכ� אי� איסור בדמ� , כדי שאחירי� יוכלו לינק מה�
 .'השתדלות מצד הקליפה לקבל מה� יניקה כו

 :ולדומגא, ה עניני�ב בכמ" מצינו כיו–ובכ� 

––––––– 

 .ג"תכד ס. ז"תכג ס'  מאריסטאו� גל–ש "ואנ' קוב� הערות הת) 2

 .ו"מאכלות אסורות רפ' הל) 3
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 שג� ירבע� ב� נבט יפרעו ממנו על ביטול עירובי תבשילי� �4"ש הרמב"ידוע מ
עד שאי� לו , וגדול עוונו מנשוא', מכיו� שחטא והחטיא כו: ולכאורה. והדומה לו
קיו� מצות עירוב � איזו יניקה יכולה להיות מעבירה קלה דאי– 5ב"חלק לעוה

יפרעו ממנו ג� על , מ"מ, ב"ות שאבד חלקו לעוהכ רואי� שלמר"ואעפ! ?תבשילי�
 .'ע כו"מכיו� שזהו עני� בפ, מה שלא קיי� עירוב תבשילי�

כגו� שעבר . . ד נידו� בחמורה "מי שנתחייב בשתי מיתות ב: "ודוגמא נוספת
א כיו� דנגמר "סד, וחזר ועבר עבירה חמורה, עבירה קלה ונגמר דינו על עבירה קלה

, "א� שגברא קטלא הוא,  כלומר6"ל"י גברא קטלא הוא קמדינו לעבירה קלה הא
 .ע"מכיו� שזהו עני� בפ, מ מחייבי� אותו על עני� נוס�"מ

אי� , ובמילא, עניני� שאינ� שייכי� זה לזה'  שד� ובשר ה� ב–: ז בעניננו"ועד
 .מותר ג� השני' יהי, מה� מותר' כל הכרח שבגלל שא

 הרי –' יניקה מפני מיעוט החיות כואפשר לקליפה לקבל �ובנוגע להסבר שאי
, "אביו�"' שיש קליפה שהיא בבחי, היינו, מוב� שבזה גופא ישנ� חילוקי דרגות

ולכ� משתדלת לקבל יניקה אפילו מדבר שיש בו חיות מצומצ� , 7"תאב לכל דבר"
 .ביותר

, "ככותבת"השיעור ד: ולדוגמא, ד שמצינו חילוקי� בנוגע לשיעורי�"וע
ויתירה מזה . 8"כולי עלמא טובא ועוג מל� הבש� פורתא "–" דעתאבהכי מיתבא "ש
. שבי� השיעור דברכת המזו� לשיעור דברכה מעי� שלש:  חילוקי� ג� להלכה–

   .ב בשאר עניני� דוגמת�"וכיו.  אפילו במשהו–ז ואיסור חמ� "איסור ע

 

�•��

 
 

––––––– 

 .א"וראה אגרת תימ� סוס"). והמי� הרביעי"ב(ד "אגרת השמד ס) 4

 .א"סנהדרי� רפי) 5

 .א, סנהדרי� פא) 6

 .יד, תצא כד. ד, י ראה טו"פרש) 7

 .ב, יומא פ) 8
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˘¯ÈÙ"˙· ‰�È„ ‡ˆ˙Â È ‰‡Ï 

 „Ó˙ ÔÂÈÏ‚–˘ "·˘ÈÂ Ù ,Ó˘˙ ‰ÎÂ�Á ·¯Ú"Â 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"·˘ÈÂ Ù , ‰ÎÂ�Á ·¯ÚÓ˘˙"Â 
‰‚ÂÓ È˙Ï· 

‡Î.עני� בהערות , י" נהוג ללמוד בכל שבת פסוק בפרשת השבוע ע� פירוש רש
 .�"וכ� עני� בשיעור היומי ברמב, השבוער על הזהר דפרשת "אאמו

י על " את הביאור בפרש מכיו� שצריכי� ג� להשלי�–י "בנוגע לפירוש רש
נתעכב ג� בפרשתנו , )2ז"כמדובר בהתוועדות שלפנ" (ותצא דינה בת לאה "1הפסוק

 .כדלקמ�, על עני� דוגמתו

נקראת בת ש יציאתה "ע. . ותצא דינה בת לאה "י על הפסוק "בפירוש רש, ובכ�
זכר צדיק "מכיו� ש: ז" שאלו בהתוועדות שלפנ–" 'שא� היא יצאנית היתה כו, לאה

 –רצוי שאירע ע� דינה �כ היתכ� שהתורה מייחסת את המאורע הבלתי"א, 3"לברכה
, היינו, "משלו המשל כאמה כתבה' עלי"אלא ש, ולא עוד? ללאה הצדקנית

 ...!הבנה� ג� לקטני–" משל"ובאופ� של , Â¯Â„Ï˙שמפרסמי� את הדבר 

‚Î.כבר שקלו וטרו –" ותצא דינה בת לאה"י על הפסוק " בנוגע לפירוש רש 
ובזה רואי� את חוש� , עקא ד� א�, ויש לציי� שהתחילו בכיוו� הנכו�, 4בזה

ולא שמי� לב , שג� כאשר מתחילי� כבר בכיוו� הנכו� נשארי� באמצע... הגלות
 :לעני� הכי עיקרי

, ש יציאתה נקראת בת לאה"ע"י בכתבו " שכוונת רש– תוכ� התירו� שכתבו
, Á ÔÂ¯ÒÁ Ï˘ ÔÈ�ÚÏ ‰�È‡"‰·¯„‡ ‡Ï‡ Â – ‡˙ÂÈÏÚÓÏ, "שא� היא יצאנית היתה

––––––– 

 . א,ויצא לד) 1

 .ז"ו סכ"פ וישלח תשמ"שיחת ש) 2

 .יח, וירא יח. פ נח"י ר"וראה פרש. ז, משלי י) 3

 –ש "ואנ' קונטרס הערות הת. ו ואיל�" אהלי תורה גליו� שד ס–קוב� הערות וביאורי� ) 4
 ד"מאריסטאו� גליו� תמד סי
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שהיתה מתאווה ומחזרת  "5י"כפי שפירש רש, ד ובדוגמת יציאתה של לאה"ע
 ".להרבות שבטי�

 ?�È„Ï‰ היכ� מצינו דוגמצו בנוגע –אבל עדיי� לא נתבאר 

 : בפשטו–ה והביאור בז

ויקח : "6 נאמר–בסיפור הכנותיו של יעקב לפגוש את עשו אחיו , בפרשת וישלח
נתנה ? ודינה היכ� היתה: "י"ומפרש רש, "ואת אחד עשר ילדיו. . את שתי נשיו 

ולכ� נענש יעקב שמנעה : "ומוסי�, "שלא ית� בה עשו עיניו', בתיבה ונעל בפני
 ".ד שכ�ונפלה בי, שמא תחזירנו למוטב, מאחיו

 :תמוה ביותר, ולכאורה

תחזירנו  ˘Ó‡" על הספק –היתכ� להעיד בסנה את דינה שעשו יוכל לקחתה ) א
 באופ� של מדה ��Ú˘, שבגלל שלא עשה זאת, ועד כדי כל, ספק בלבד, "בתשובה

נפלה "ש) ה" שכ� היא מדתו של הקב7כפי שכבר למד הב� חמש למקרא(כנגד מדה 
 ?"ביד שכ�

אבל , בכול� האמהות נגשות לפני הבני� "–ו בנוגע לרחל מצינו דוגמצ) ב
, )עשו(שמא יתלה בו עיניו אותו רשע , אמי יפת תואר, אמר', יוס� נגש לפני, ברחל

כ מכיו� "וא, 8מכא� זה יוס� לברכת עלי עי�, אעמוד כנגדה ואעכבנו מלהסתכל בה
היתכ� שבנוגע  – Î˘ Ï·˜Ï¯ועד שזכה יוס� , '¯ˆÈÂשבנוגע לרחל היתה הנהגה זו 

 !? במדה כנגד מדה�ÂÚ˘ עד לעני� של '¯ˆÈ˙Ï·-ÈÂלדינה היתה זו הנהגה 

להחזיר ·ÁÎ‰ '  שהי–אלא ודאי בהכרח לומר שמעלתה של דינה גדלה ביותר 
 !בכחה של רחל' מה שלא הי, למוטב את עשו

כי , כלומר שאי� זה דבר ברור, " תחזירנו למוטב˘Ó‡"י הוא "לשו� רש, אמנ�
שאי� זה בגדר ספק , מוב�,  על זה˘��Ú˘מכיו� , כ"אבל אעפ; פק בלבדא� על הס

נענש על ' כ שלא הי"ועאכו', ואדרבה כו, חייב להעמידה בסכנה' שאז לא הי(בלבד 
 –"  תחזירנו למוטב˘Ó‡"ש "ומ,  להחזירו למוטב·ÁÎ‰'  שהי„·¯ ·¯Â¯כי א� , )זה

ס "שהרי סוכ, רתו למוטב שאכ� היתה מחזי·Â‡„ÂÂ˙אפשר לקבוע �הרי זה מפני שאי
 .תלוי בבחירתו של עשו

––––––– 

 .יז, ויצא ל) 5

 .כג, לב) 6

 .ז, יא. יא, י נח ז"פרש )7

 .ז, י וישלח לג"פרש) 8



êéúøåúá åðéðéò øàäå õáå÷ 

 

áð÷ 

ìä. 

˘¯Ù"Á¯Ê ˙„ÈÏÏ Ú‚Â�· È 

 ‰Ó˙ ÔÂÈÏ‚–˘ "ı˜Ó Ù ,Ó˘˙ ‰ÎÂ�Á ˙·˘"Â 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"ı˜Ó Ù ,Ó˘˙ ‰ÎÂ�Á ˙·˘"Â 

„Î .ז"כא� המקו� להמשי� בביאור פירושי מההתוועדות שלפנ: 

כנגד , ארבע ידות כתובות כא�",  בעני� לידת זרח1וישב' י בפ"בנוגע לפירוש רש
מכיו� שזרח : 2ז" שאלות בהתוועדות שלפנ–" ארבע חרמי� שמעל עכ� שיצא ממנו

, 4"זכר צדיק לברכה"הרי ישנו הכלל ד, "שניה� צדיקי�" ש3י"ש רש"כמ, צדיק' הי
כ "כו'  שהי¯ˆÈ˙Ï·-ÈÂמדוע מרמזת התורה בלידתו של צדיק אודות מאורע , כ"וא

 !?אצל עכ� שיצא ממנו, ז"דורות לאח

" יינה של תורה"בתור ,  שיש לומר– *" ממנו˘Èˆ‡עכ� "מדיוק הלשו� , ירולהע[
 ממנו ˘Èˆ‡אברה�  "6ל" בלשו� חז5ד פירוש החסידות"שזהו ע, י"שבפירוש רש

ציאה מחו� לגבול י, היינו, "יצא ונפרד ממנו" ש–" ממנו עשו˘Èˆ‡ יצחק , ישמעאל
 ].הקדושה� מקומ� של אברה� ויצחק

ונקודת , 8י זה לפני כמה שני�" שכבר דובר בפירוש רש,7הקובצי�' והעירו בא
שכ� בפשטות , פ"לא מדוע נאמר תיבת יד ד[י לתר� " שכוונת רש–הביאור 

––––––– 

 .א"ערב חנוכה סכ, פ וישב"שיחת ש) 1

 ]' ???נדפס לעיל ע[א "ערב חנוכה סכ, פ וישב"שיחת ש) 2

 .יח, י ש�"וראה ג� פרש. כז, ש�) 3

 .ז, משלי י) 4

: ולדוגמא, ÌÈ˜È„ˆÏי בנוגע "א� שמצינו דוגמתו בפרש [Ô‡Î" שיצא ממנו"דיוק הלשו� *) 
עתיד יהושע לצאת . . עתיד גדעו� לצאות ממנו ", )לד, ויצא כט" (ב שבטי� יוצאי� מיעקב"י"

.  לזרח˘˘ÍÈÈ –י "בדברי רש‰ÌÚË הוא היפ� " Èˆ‡" כי כא� הלשו� –)] יט, ויחי מח" (ממנו
]Î ˙¯Ú‰"ÂÓ„‡ ˜"ËÈÏ˘ ¯"‡[ 

 .ד, ש ט"שה. א, ת ואתחנ� ה"לקו )5

 .ועוד. ה, ו"ר פל"ויק. א, פסחי� נו )6

 .ו"מה ס מאריסטאו� גליו� ת–ש "ואנ' הערות הת) 7

 .א"פ וישב תשל"שיחת ש )8
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�מהו פשר המאורע הבלתי] כי א�,  אי� זו שאלה הדורשת ביאור והסברהכתובי�
 !?כ יצא זרח"ורק אח" ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו. . וית� יד "רגיל ד

, רגיל�שג� בלידת� מצינו מאורע בלתי, נוגע ללידת יעקב ועשובשלמא ב
שיהא . . אוחז בו לעכבו ' בדי� הי, 9"ואחרי כ� יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשו"

אי� כל פלא שלא , ¯˘Ú'  הרי מכיו� שעשו הי– 10"ראשו� ללידה כראשו� ליצירה
מדוע : ינו מוב� א–" שניה� צדיקי�"ש, ד"כ בנדו"משא; הניח ליעקב לצאת ראשו�

 !?יצא פר� לפני זרח שהוציא את ידו תחילה

כנגד ארבע , ארבע ידות כתובות כא�"ששאלה זו מתורצת בכ� ש, י"ומבאר רש
כ דורות יצא ממנו עכ� "מכיו� שלאחרי כו, כלומר, "חרמי� שמעל עכ� שיצא ממנו

 ..לא זכה לצאת ראשונה ולזכות בבכורה, לכ�, חרמי�' שמעל בד

‰Î.עדיי� צרי� להבי�, אמנ� : 

כ דורות יצא ממנו "פ האמור שזרח לא זכה לצאת ראשונה מפני שלאחרי כו"ע
כ דורות יצאו " מדוע לא מצינו דוגמצו אצל שאר הצדיקי� אשר לאחרי כו–עכ� 

 !?רצוי�מה� אנשי� שהתנהגו באופ� בלתי

החל מחנו� ומתושלח , בי� כל הצדיקי� שמסופר אודות� בתורה: והגע עצמ�
�כ שלאחרי מספר דורות יצאו מה� אנשי� שהתנהגו אופ� בלתי" בודאי היו כו–' וכ

 !לא מצינו שהתורה תרמז עני� זה בנוגע ללידת�, כ"ואעפ, רצוי

 :י" בעניני� שהובאו בפירוש רש–ולדוגמא 

: י" מפרש רש–" בסוד� אל תבוא נפשי בקהל� אל תחד כבודי "11על הפסוק
 זמרי ב� סלוא נשיא בית אב 12שנאמר, שמי בלבדאל יזכר . . זה מעשה זמרי "

את כל העדה על משה . . כשיקהיל קורח , בקהל�", "ולא כתב ב� יעקב, לשמעוני
,  ויקח קרח ב� יצהר ב� קהת ב� לוי13שנאמר, אל יתייחד שמי עמה�. . ועל אהר� 

 ".ולא נאמר ב� יעקב

––––––– 

 .כו, תולדות כה )9

 פ"י עה"פרש )10

 .ו, ויחי מט) 11

 .יד, פינחס כה )12

 פ קרח"ר )13
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וירדו� עד  "14וקעל הפס, ז"י לפנ"וכמו כ� למד הב� חמש למקרא בפירוש רש
 ".ש� תשש כחו שראה שעתידי� בניו להעמיד ש� עגל "–" ד�

 אודות עניני� שאירעו במש� הדורות ·Ì˙„ÈÏלא מצינו שהתורה תרמז , כ"ואעפ
 !ז אצל יוצאי חלציה�"שלאח

 א� שלא נרמז הדבר בלידת� של אלו –בנוגע לדוגמאות אלו : ויתירה מזה
כ שמעשיה� "אבל בודאי ישנ� כו; י� מסויי�נרמז הדבר בענ, כ"אעפ, שמה� יצאו

 !15רצויי� לא נרמזו כלל בכתובי� המדברי� אודות אבות אבותיה��הבלתי

� .וכפי שיתבאר בהזדמנות אחרת...

�

�•��

�

åì. 

˘¯ÈÙ" È˙ÂÈÁ )„È Ú¯ÂˆÓ ,„( 

 ÔÂÈÏ‚‚Ò˙ –˘ "Ó˘˙ Ú¯ÂˆÓ Ù"Â 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"Ú¯ÂˆÓ Ù ,È 'ÔÒÈ� ,Ó˘˙ ÏÂ„‚‰ ˙·˘"Â 
‰‚ÂÓ È˙Ï· 

 –" 'וצוה הכה� ולקח למטהר שתי צפרי� חיות טהרות וגו "1על הפסוק. ‡
, " פרט לעו� טמא–טהרות ", "פרט לטרפות: "ומפרש" חיות"י תיבת "מעתיק רש

 ".'י שהנגעי� באי� על לשו� הרע וכולפ", וממשי�

 : על כמה פרטי�2 כפי שכבר העירו–דורש ביאור והסבר , ולכאורה

––––––– 

 יד, ל� ל� יד )14

 .ח ואיל�"ו ס" ראה שיחת מוצאי זאת חנוכה תשמ–הביאור בזה ) 15

 .ד, מצורע יד) 1

 ז� מאריסטאו� גליו� תסג אות ו–ש "ואנ' הערות הת) 2
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: ע" היפ� ענית המיתה� וכפי שמפרש הראב–הוא " חיות"הפירוש הפשוט ד) א
פרט  "–בפשוטו של מקרא  –י לפרש "מהו הכרחו של רש, כ"וא, "חיות ולא מצות"

 ?"לטרפות

חי מסויי� אינה �אפשר לדעת שבעל�שאי, ציאות היאהמ:  ועיקר–ועוד ) ב
כ "משא, שאז יכולי� לבדוק את אבריו הפנימיי�, כי א� לאחרי שחיטתו, טרפה

אבל לא יכולי� לדעת א� הוא ,  יכולי� לדעת שאינו מחוסר אבר–לפני השחיטה 
ג� הוא , אבל, "טרפות"הב� חמש למקרא אינו בקי בפרטי דיני� ד, אמנ�[טרפה 
לאחרי , כי א�, שיש סוגי טרפות באברי� הפנימיי� שאינ� נראי� מבחו�יודע 

פרט ", "ולקח למטהר שתי צפרי� חיות"כיצד שיי� ציווי , כ"וא]. השחיטה
שנאמר בה " 'ציפור החי" כאשר אי� אפשרות לברר את הדבר ביחס ל–" לטרפות

 !?"על פני השדה' ושלח את הצפור החי"

אני לא באתי  "–י "ענינו של רש! ?ל" מאי קמ–" פרט לעו� טמא, טהורות) "ג
בפסוקי� כאלו שהב� חמש למקרא אינו מבי� , כלומר, 3"אלא לפשוטו של מקרא

יודע הב� חמש למקרא , ד"אבל בנדו. י לבאר את פירוש הדברי�" צרי� רש–מעצמו 
, שיש לקחת צפרי� טהורות) שהרי מבי� לשו� הקודש(מהמפורש בפסוק עצמו 

 !?"פרט לעו� טמא"י בפירושו "י� רשכ מה מוס"וא

חיות פרט " בנוגע לפירוש ד–ל " מאי קמ–וכמו כ� נשאלת שאלה זו ) ד
" חיות"ש) מ"בפשש(י "לרש'  מנא לי–' טרפה חיא� : נפש��דממה, "לטרפות
 "!חיות"ש " הרי מפורש הדבר במ–' וא� טרפה אינה חי, "טרפות"ממעט 

א� יש ,  שכ�–' שטרפה אינה חי, שמיענוי לה"ואי� לומר שעני� זה גופא בא רש
ובשר בשדה  "4 על הפסוק–ז "י צרי� לפרש זאת לפנ"רש' הי, צור� בפירוש הדבר

 ".טרפה לא תאכלו

ג� בנוגע לשאר הפרטי� (י בפסוק זה "שאלה עיקרית בכללות פירוש רש) ה
 שמתעוררת תיכ� ומיד כאשר נגשי� ללימוד דפירוש –) י על הפסוק"שבפירוש רש

חסר משהו בהבנת '  הא� הי–מפרש מאומה ' שותק ולא הי' י הי"נניח שרש: י"שר
 !?פשטות הכתובי�

 .וכפי שיתבאר לקמ�

 :י"הביאור בפרש.  ב

––––––– 

 .כד, ש�. ח, י בראשית ג"רשפ )3

 .ל, משפטי� כב )4
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�בתור דיבור" טהורות" טעה בהעתיקו תיבת "בחור הזעצער" שה–ובהקדמה 
 פרט –חיות : "·‰Á‡ Í˘Ó„י הוא "כל העני� בפירוש רש, שכ�, ]ע"המתחיל בפ

כלומר , "'לפי שהנגעי� באי� על לשו� הרע וכו,  פרט לעו� טמא–טהרות , ותלטרפ
, "טהורות"אי� זה שיי� לתיבת , "'לפי שהנגעי� באי� על לשו� הרע וכו"י "ש רש"מ

 .כדלקמ�, בנוגע לכללות הפסוק, כי א�

 :ביאור הדברי�

ÂÈÁ˙ ולקח למטהר שתי צפרי� "כאשר הב� חמש לקרא לומד את הפסוק 
˙Â¯Â‰Ë "–חיות "מה ראה הכתוב לפרש את העני� ד:  נשאלת אצלו שאלה פשוטה
 הקרבנות שנזכרו בפרשיות ולא בכל ריבוי, בקרבנו של מצורע דוקא" טהורות

 !?ז"שלפנ

וכמו כ� צריכי� כל הקרבנות להיות , 5אפשר להביא טרפה�בכל הקרבנות אי
ש " במכ–פשוטה והב� חמש למקרא מבי� זאת ג� בסברא . 6ממיני� טהורי� דוקא

 להקרבה על המזבח על אחת כמה –א� טרפה וטמאה נאסרו לאכילת אד� : ו"וק
 !וכמה

בקרבנו של " חיות טהורות"מדוע צרי� הכתו�ב להדגיש : כ נשאלת השאלה"וא
 !?מצורע

אלא מתחיל ,  כדרכו שאינו כותב את השאלה–י בפירושו "ושאלה זה מתר� רש
 שהנגעי� ÈÙÏ, פרט לעו� טמא, טהורות, לטרפותפרט , חיות "–מיד בביאור העני� 

בקרבנו של מצורע " חיות טהורות"שההדגשה ד, היינו, "'באי� על לשו� הרע וכו
אפשר להקריב� מ� הטרפה או ממי� �ככל שאר הקרבנות שאי(אינה מצד גדרי קרב� 

 :עני� מיוחד הקשור ע� תוכ� הטהרה דמצורע, כי א�, )טמא

: פרטי�'  שבזה ב–" שהוא מעשה פטפוטי דברי�, רעהנגעי� באי� על לשו� ה"
מעשה פטפוטי ) "ב(, דיבור טמא, "לשו� הרע "–רצוי �עצ� הדיבור הבלתי) א(

פע� ', שמדבר בכח ובהתלהבות כו, כי א�, לא סת� דיבור בעלמא, היינו, "דברי�
 בי� איש לאשתו ובי� ÏÈ„·‰Ïשגור� " לשו� הרע"כמוב� בפשטות ש', אחר פע� כו

באופ� שמכניס בזה את , כי א�, פעמי� אינו דיבור סתמי באופ� חד– 7ש לרעהואי
 .'עד שפועל כו, וחוזר על דיבור זה כמה פעמי�, כחו וחיותו

––––––– 

 .ב, י ויקרא א"פרש )5

 .ב, י נח ז"פרש )6

 .מה, י תזריע יג"פרש )7
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, "הוזקקו לטהרתו צפרי� שמטפטפי� תמיד בצפצו� קול "–וכדי לתק� זאת 
ת  צרי� להיו– ‰ÓË‡לעומת הדיבור ) א: (ל"פרטי� הנ' ג� בזה מודגשי� ב, אשר

 –שדיבורו , היינו, "Â¯Â‰Ë˙"כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהדגשה ד, דיבור טהור
 ‰Ó˙‰‰Â ˙ÂÈÁ‰ ÁÎ„‰ולעומת ) ב(, Ë‰¯‰ צרי� להיות באופ� של – ‰ˆÌÈ¯Ùכדר� 

,  צרי� ג� הדיבור הטהור להיות מתו� כח וחיות והתמדה–בדיבור הטמא 
, "ÂÈÁ˙" בהדגשת דכפי שהדבר בא לידי ביטוי, "שמפטפטי� תמיד בצפצו� קול"
 .צפור טרפה אי� לה כח לפטפט תמיד בצפצו� קול, שכ�, "פרט לטרפות"

, וע� ארז "–י בהמש� הכתוב "ז מוב� ג� בנוגע לשאר הפרטי� בפירוש רש"ועפ
 :ב בשאר עניני� דוגמת�"וכיו, "'לפי שהנגעי� באי� על גסות הרוח וכו

ולא לבאר , ות הכתובי�י לבאר פשט"הרי ענינו של רש: אינו מוב�, לכאורה
ÌÈÊÓ¯Â ˙�ÂÂÎבעניני קרבנות ?! 

 שבקרבנו של מצורע מצינו דברי� תמוהי� ומוזרי� –פ האמור " ע–והביאור 
, לקיחת ע� אר� ואזוב ושני תולעת: ולדוגמא, שלא מצינו דוגמת� בשאר הקרבנות

 .ב"וכיו', שילוחה של הציפור החי

 שהרי מודגש בהתחלת –ה טע� ע של גזירה וחוקה שאי� ב"ואי� לומר שזהו
 ."חוקת המצורע"ולא , "המצורע˙Â¯˙ ' זאת תהי"הפרשה 

יש צור� בהסבר וביאור שפרטי הקרב� קשורי� ע� תוכ� הטהרה דמצורע , ולכ�
 .ל בארוכה"כנ,  מזו שבגללה באו הנגעי�‰ÈÎÙ˙ הנהגה –

כאשר , שלכ�, י בכל תיבה ותיבה"ובזה רואי� את גודל הדיוק בפירוש רש
ללא צור� בעיו� וחיפוש , י כשלעצמ�"י בדברי רש"לומדי� ומדייקי� בדברי רש

 . אזי מביני� היטב כל מה שנוגע לפשוט� של כתובי�–י "במפרשי רש

�

�•��
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˘¯ÈÙ"˘„Â˜‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡Â·È ˙‡Ê· È 

 „Ò˙ ÔÂÈÏ‚–˘ "Ó˘˙ È¯Á‡ Ù"Â 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"È¯Á‡ Ù ,‰·Ó"¯ÈÈ‡ Á ,Ó˘˙"Â 
‰‚ÂÓ È˙Ï· 

„Î.התא� לסדר שהונהג לאחרונה שיציעו מבי� ב הרי –י " בנוגע לפירוש רש
יש להתעכב ', י הדרושי� ביאור והסבר ויפרסמו� בהקובצי� כו"הקהל פירושי רש
 .אודות�על עניני� שעורר 

, שבה מודגש העילוי דשלשה, ובהמש� להמדובר לעיל אודות גאולה העתידה
, י" בפירוש רש2עניני�'  נתעכב על ג– 1גאולה השלישית ובית המקדש השלישי

 .כדלקמ�

‰Î.3' עני� הא: 

 גימטריא –בזאת : "י" מפרש רש–" בזאת יבא אהר� אל הקודש "4על הפסוק
 ".ראשו�רמז לבית , שלו ארבע מאות ועשר

י לביאור "מהי הקושי בפשטות הכתובי� שבגלל זה זקוק רש: וצרי� להבי�
 !?"בזאת"ד" גימטריא"והסבר אודות הרמז ב

שהקושיא היא מדוע , נתבאר, 5זהי "רשבפע� הקודמת שדובר אודות פירוש 
 –ויתירה מזה , ב"וכיו) 'פר ב� בקר ואיל כו" (·‡ÂÏ"ולא , )"'יבוא גו (·Ê‡˙"נאמר 
". 'יבוא אהר� אל הקודש בפר גו"שהרי הכתוב יכול לומר , ÂÈÓ˙¯˙" בזאת"תיבת 

 .י זה"כ פרטי� נוספי� שנתבארו בפירוש רש"ז בנוגע לכו"ועד

�קל"אמנ� עדיי� ישנה ��קל"דוקא על , דא�בכגו� כרגיל, אשר, "קשיא���
 :לא שמי� לב" קשיא

––––––– 

 .567' ע, 565' ד ע"ש חכ"ראה ג� לקו )1

  מאריסטאו�–ש "ואנ' לקח הרבי מקוב� הערות הת' השאלה הא )2

 . מאריסטאו� גליו� תסד אות יב–ש "ואנ' ראה קוב� הערות הת )3

 .ג, אחרי טו )4

 ד ואיל�"א סל"פ אחרי תשמ"שיחת ש )5
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, Â�ÓÊ·Â�È·¯ ‰˘Ó Ï ˘ נלמד לראשונה –" הפסוק בזאת יבוא אהר� אל הקודש
, לומד מפי הגבורה' משה הי, כיצד סדר המשנה "6כפי שכבר למד הב� חמש למקרא

ובודאי נשאלה ". 'נכנסו כל הע� כו' נכנסו זקני� כו', נכנסו בניו כו', נכנס אהר� כו
הכרח לענות את ' הי, ובמילא, ")בזאת"מדוע נאמרה תיבת (ל "כבר אז שאלה הנ

 ".רמז לבית ראשו�, שלו ארבע מאות ועשר גימטריא –י "תירוצו של רש

�קל"וכא� נשאלת �קוד� הכניסה , כיצד יתכ� שבזמנו של משה רבינו": קשיא�
�בזאת "י "ילמד משה ע� בנ', וקוד� החטאי� שגרמו לחורב� בית ראשו� כו, לאר

רמז לבית ,  גימטריא שלו ארבע מאות ועשר–בזאת ", "יבוא אהר� אל הקודש
, "¯‡˘ÔÂבית '  יהי–בית המקדש שיבנו לאחרי שיכנסו לאר� ש, היינו, "ראשו�

 !...?ÁÈ¯·כ "ואח, י שני� בלבד"למש� ת' שקיומו יהי

תבאמו ותטעמו בהר נחלת� מכו� "י "ובפרט שבשירת הי� אמרו משה ובנ
שעמדו ליכנס לאר� ולזכות לבית ,  כלומר–" י כוננו ידי��מקדש אדנ' לשבת� גו

 !�ˆÈÁמקדש 

כלשו� (ד הרמז "אלא אפילו ע, פ פשוטו של מקרא"מוה לא רק ע ת–פירוש זה 
 !תמוה הדבר")  לבית ראשו�¯ÊÓ: "י"רש

...Ó .בזאת גו"י על הפסוק "הביאור בפרש':" 

 נאמר לאחרי שאירע כבר חטא –" ' בזאת יבוא אהר� אל הקודש וגו–ציווי זה 
 שיגרמו לחורב� ,ו"ח, היתה אפשרית ונתינת מקו� לחטאי� נוספי�, ובמילא, העגל
 ).'גליא כושמיא שהרי כלפי (י שני� בלבד "ת' כ� שקיומו יהי, ק"ביהמ

 ":רמז לבית ראשו�' גימטריא שלו כו, בזאת "–י "ועני� זה נרמז ונתגלה לבנ

 שלאחרי חטא העגל אמר 7תשא�כי'  מה שלמד בפרכוהב� חמש למקרא ז
עדיי� לא שמענו : "י"ומפרש רש, "'ועתה הניחה לי וגו"ה למשה רבינו "הקב

אלא כא� פתח לו פתח והודיעו שהדבר , שהתפלל משה עליה� והוא אומר הניחה לי
ואכ� תפלתו של משה הועילה לבטל את ". שא� יתפלל עליה� לא יכל�, תלוי בו

 .8"'שמעתי אלי� מלכלות� יחד וכו "–' חומר הגזירה כו

, " אל הקודש יבוא אהר�·Ê‡˙" שההודעה ד–ד "ז יש לומר ג� בנדו"ועד
היא בבחינת פתיחת פתח , "ÔÂ˘‡¯ ˙È·Ïרמז , ‡¯·ÚÂ ˙Â‡Ó Ú˘¯גימטריא שלו "

––––––– 

 .ב,  מעירובי� נד–פ תשא "י ס"פרש )6

 .י, לב )7

 .לד, י ש�"פירש )8
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וישמעו בקולו , ה"שכאשר יתפללו להקב, היינו, להודיע לישראל שהדבר תלוי בה�
 .המקדש� דבית–" ארבע מאות ועשר "–אזי יבטלו את הגבלת מספר השני� ', כו

 : באופ� נעלה יותר–ועוד יש לומר 

� אינו בהכרח דבר בלתי–" רמז לבית ראשו�, יא שלו ארבע מאות ועשרגימטר"
 עני� זה יכול להיות –אדרבה '; חורב� וגלות כו' י שני� יהי"שלאחרי ת, היינו, רצוי

‡˙ÂÈÏÚÓÏ ,י שני� דבית ראשו� יהי"היינו שלאחרי ת '„ÈÓÂ ÛÎÈ˙ק " ביהמ ‰ÏÚ�
¯˙ÂÈ –" 9בית נצחי, "י כוננו ידי��מקדש אדנ. 

, 10"והעלהו לעולה' קח נא את בנ� גו"בפרשת העקדה נאמר : א לדברדוגמ
. . כשאמרתי ל� קח . . ה " אמר לו הקב– 11"אל תשלח יד� אל הנער"כ נאמר "ואח

 שאי� זה –ד "כ בנדו"ועאכו. 12'תי אחתיקאס, אלא העלהו, לא אמרתי ל� שחטהו
עני� ' שלא נרמז שיהי –י "רמז בפירוש רש, כי א�, כ"ציווי או פסוק מפורש בתושב

, "רמז לבית ראשו�, גימטריא שלו ארבע מאות ועשר", כי א�, ו"של חורב� וגלות ח
, מקדש נעלה יותר מקודמו�יכול להבנות תיכ� ומיד בית, י שני�"לאחרי ת, ובמילא

 .בית נצחי

 

�•��

––––––– 

 ).א, א כח"ז ש� ח"ועד(א , ג רכא"זח )9

 .ב, וירא כב )10

 .יב, ש� )11

 .ו ח"ר פכ"וראה ב. פ"י עה"פרש )12
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ìç. 

˘¯ÈÙ"ÌÈ„·Ú Ï‡¯˘È È�· ÈÏ ÈÎ È 

 ÊÒ˙ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "Ó˘˙ ¯‰· Ù"Â 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"¯‰· Ù ,Ó˘˙"Â 
‰‚ÂÓ È˙Ï· 

ÊÎ.ר על "עני� בהערות אאמו, י"ע� פירוש רש  נהוג ללמוד פסוק בפרשת השבוע
ובפרט [מדי� בשבת זו משנה במסכת אבות בפרק שלו, הזהר דפרשת השבוע

כ בכל "משא, ע נוהגי� ללמוד בה� פרקי אבות"שלכו, בשבתות שבי� פסח לעצרת
� ג� –ולאחרונה , )]ש רבינו הזק� בסידורו"כמ" (יש נוהגי� כ�"שרק , שבתות הקי

 הרי בהתא� להצעה שהקהל –י "בנוגע לפירוש רש .�"הלכה בשיעור היומי ברמב
עניני� בפירוש ' נתעכב עתה על ב,  ביאור והסבר�הדורשיי "יעורר על פירושי רש

כ על "מכיו� שמכמה מקומות עוררו כו(י מבי� כל העניני� שעוררו אודות� "רש
 :' האעני� .כדלקמ�, ושייכי� זה לזה, עניני� שבאי� בהמש� אחד' ב, 1)זה

כי לי בני ישראל עבדי� עבדי ה� אשר הוצאתי אות� מאר� מצרי� "על הפסוק 
כי לי בני ישראל "י את התיבות " מעתיק רש– 2)בסיו� פרשתנו" (לקיכ�א' אני ה

לפני פסוקי� , בפרשה זו עצמה) א : להבי�וצרי� ".שטרי קוד�: "ומפרש, "עבדי�
מדוע צרי� , כ"וא, 3"קוד�שטרי , כי עבדי ה�"י " כבר פירש רש–אחדי� בלבד 

  ?"שטרי קוד�"י לחזור ולפרש "רש

�קל" שזוהי שלא שמו לב, להוסי�ויש �, כי א�, י"על רש) כל כ�(לא " קושיא�
כי עבדי ה� אשר הוצאתי  "3ז"מכיו� שכבר נאמר בפסוק שלפנ: על הפסוק עצמו

כי לי "מדוע חוזר הכתוב ומפרש , כ"א, "אות� מאר� מצרי� לא ימכרו ממכרת עבד
 ולא? "אלקיכ�' בני ישראל עבדי� עבדי ה� אשר הוצאתי אות� מאר� מצרי� אני ה

, אלא שבפסוק השני נתבאר העני� בארוכה יותר מאשר בפסוק הראשו�, עוד
 מדוע לא נאמרה אריכות זו –א� יש צור� באריכות הדברי� : נפש��ממה, ולכאורה

––––––– 

גליו� ( מאריסטאו� –ש "ואנ' הערות הת. )ז"גליו� שלט סט( אהלי תורה –הערות וביאורי� ) 1
 ).ח"תסז ס

 .נה, כה) 2

 .מב, ש�) 3
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כי "על התיבות " שטרי קוד�"י " מפרש רשהראשו�בפסוק ) ב !?בפע� הראשונה
" עבדי ה�"על התיבות  אינו –בפסוק השני " שטרי קוד�"ואילו פירושו , "עבדי ה�

וטעמא , "כי לי בני ישראל עבדי�"אלא על התיבות , )שנאמרו ג� בפסוק השני(
שבא בהמש� לפסוק , "לא תעשו לכ� אלילי� "– 4ז"בפסוק שלאח :'ועני� הב ?בעי

שלא יאמר הואיל ורבי מגלה , כנגד זה הנמכר לגוי ":י" רששמפרשכפי , שלפניו
הואיל ורבי מחלל שבת , ז א� אני כמותו"רבי עובד עהואיל ו, עריות א� אני כמותו

שהשייכות אינה רק , ויש להוסי�". לכ� נסמכו מקראות הללו, א� אני כמותו
 .'"כי לי בני ישראל עבדי� גו "–אלא ג� לפסוק שלפניו ממש , לכללות הפרשה

הואיל ורבי "כ מקדי� "אבל בתו, כ" בתו–י הוא " דפירוש רשהמקור :וצרי� להבי�
Ú„·ÂÚ "Êהואיל ורבי "י משנה ומקדי� "ורש, "' כו‰Ï‚Ó˙ÂÈ¯Ú "! 

כ מצד סדר " יוקשה לו בלאה–כ " שהב� חמש למקרא לא למד עדיי� תווא�
את "כ "ואח, "לא תעשו לכ� אלילי�" נאמר תחילה שבפסוקמכיו� : הכתובי�

כפי , לשלילת גילוי עריות) ג�(רמז , "ומקדשי תיראו"כ "ואח, "שבתותי תשמרו
 "גדר ערוה"קשור ע� ") ומקדשי" ("קדושה" ש5י"פירש רשש

לא "כנגד (' ז כו"הואיל ורבי עובד ע: "י לכתוב כסדר הכתובי�"צרי� רש' הי –
, ")את שבתותי תשמרו"כנגד (' הואיל ורבי מחלל שבת כו, "אלילי�תעשו לכ� 

 י" ומדוע מקדי� רש–") ומקדשי תיראו"כנגד " ('הואיל ורבי מגלה עריות כו
י "פ שכל פרטי העניני� בפירוש רש"וכמדובר כמ! ?"הואיל ורבי מגלה עריות"

 ...�וכפי שיתבאר לקמ,  בפשטות לב� חמש למקראמובני�צריכי� להיות 

...ÊÏ . קל"שהיא ,  ובהקדי� שאלה נוספת–י "בפרשהביאור�� ":קושיא�

 –" כי עבדי ה� אשר הוצאתי אות� מאר� מצרי�" כאשר לומדי� את הפסוק 
ה " וכי מפני שאות� לא הוציא הקב–ומה בנוגע לאומות העול� :  שאלהמתעוררת

ה אלא ה� ברשות עצמ� לעשות ככל אוות "ממצרי� אינ� עבדי� של הקב
 !...?נפש�

י אינו זקוק "שרש, עד כדי כ�,  לב� חמש למקרא בפשטותמוב� –והמענה לזה 
 :לבאר זאת

�בעלי"וישנ� ג� , "עבדי�" חמש למקרא יורע שברשותו של אד� ישנ� הב�
 . סוג הדומ�–ב "וכיו" כלי�"וישנ� ג� ". שור� וחמור�", "חיי�

––––––– 

 .א, כו) 4

 פ קדושי�"ר) 5
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ליחס " עבדי�"וכמו כ� יודע ומבי� בפשטות שאינו דומה היחס של האד� כלפי 
הוא " עבדי�"היחס ל,  שכ�–סת� " נכסי�"עד ליחס כלפי , "חיי��בעלי"כלפי 

 חילוק כי� עבד עברי לעבד –בזה גופא ו(' כושלא לבזותו , באופ� של כבוד אנושי
שלילת , כי א�, חיי� לא שיי� המושג של בזיו��כ ביחס לבעלי"משא, )'כנעני כו

� " כפי שמביא הרמב– ח מ� התורה"ובפרט להדעה שצער בע[חיי� �צער בעלי
עזוב ' כי תראה חמור גו "– 7משפטי�' פבוהב� חמש למקרא למד זאת , 6נ"במו

 לא שיי� ג� המושג דצער –) מסוג הדומ�(ו ביחס לשאר נכסי� ואיל, "]תעזוב עמו
ה " של הקבבעולמושאי� להשחית דבר הנמצא , "בל תשחית", כי א�, חיי��בעלי

 ).8איסור זה אינו אלא כשעושה דרר השחתה, שלכ�(

 אשר הוצאתי אות� מאר� �כי עברי ה"למקרא לומד בכתוב ' כשהב� ה, ז"ועפ
, ה"להקב" ÌÈ„·Ú"י ישנה מעלה מיוחדת שה� "אצל בנ מבי� בפשטות ש–" מצרי�

הרי , ה" א� שבודאי אינ� כרשות עצמ� כי א� ברשותו של הקב–ע "כ אוה"משא
 .‰„ÌÓÂ סוג –או נכסי� סת� , ÈÏÚ·-ÌÈÈÁד ובדוגמת "ע,  מדרגת עבדי�ËÓÏ‰ה� 

ÊÏ.כי לי ", "'כי עבדי ה� גו", הצור� בשני הפסוקי�) א(פ הקדמה זו מוב� " ע
שני הפסוקי� ,  כי–טע� האריכות בפסוק השני דוקא ) ב(, "'י ישראל עבדי� גובנ

 חידוש גדול – ובפסוק השני, אפשר ללמד� זה מזה�מדברי� אודות שני עניני� שאי
 .כדלקמ�, יש צור� באריכות הביאיר, שלכ�, יותר

 :הדברי� ביאור 

כי ימו� ", ‡ÈÏÏ˘¯ מדבר אודות הנמכר –" 'כי עבדי ה� גו "–הפסוק הראשו� 
 –" 'כי לי בני ישראל עבדי� גו "–כ הפסוק השני "משא; 9" ונמכר ל�עמ�אחי� 

וכי תשיג יד גר ותושב עמ� ומ� אחי� עמו ונמכר לגר ", ÈÂ‚Ïמדבר אודות הנמכר 
 .10"'תושב עמ� או לעקר גו

,  יש סברא לומר שאי� זה דבר גרוע ומופר� לגמרי–בנמכר לישראל , והנה
מה בכ� , כ"א, 11"עבד מל� מל�", ‰"Ï˘ Â„·Ú ‰˜·אל זה הוא דמכיו� שישר

––––––– 

 .70'  בע206' ט ע"'ש ח"וראה בהסמ� בלקו. ח"ש� פמ. ז"ג ספי"ח) 6

 .ה, כג) 7

 טו�ד"יסל תשחית בנ ו" שמירת גו'מ הל"ז חו"ע אדה"שו. י"ו ה"פמלכי� ' � הל"רמב) 8

 .לט, כה) 9

 .מז, ש�) 10

 .דועו. יח, י ל� טז"פרש) 11
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ומה ג� שיש מקרי� שהתורה מצווה ! ?ה"שישראל אחר ימכר לעבדו של הקב
 .„"· מכרוהו –למכור ישראל 

לא תעבוד ", כ"אעפ, צרי� הכתוב להזהיר שלמרות שיש מקו� לעני� זה,  ולכ�
, )'בהכרזה כו (13"כרת עבדלא ימכרו ממ", )12עבודה של גנאי( "בו עבודת עבד

 ".שטרי קוד� "–" עבדי ה� אשו הוצאתי אות� מאר� מצרי�"מכיו� ש

שטרי "מכיו� ש, דלכאורה,  לא קאי על עצ� המכירה–" שטרי קוד�: "כלומר
 רה שהמכי–והביאור ! ?הרי מלכתחילה אי� מקו� לעני� של מכירה כלל" קוד�

אלא , ה" מכירה לעבדו של הקבמכיו� שמדובר אודות, עצמה אינה דבר המושלל
יש בכחו וברשותו , "שטרי קוד�"דמכיו� ש', מכירה זו היא בתנאי� והגבלות כו

 .המכירה' לקבוע באיזה אופ� תהי

 : שונה הדבר לגמרי– לגויבנמכר , אמנ�

חיי� או נכסי� מסוג �ד ובדוגמיו בעלי"ע, כי א�, ה" אינו עבדו של הקב–גוי 
ימכר , " Ú ÍÏÓÍÏÓ·„", ה"עבדו של הקב, � שיהודיכיצד יתכ, ובמילא. הדומ�
ÏÚ·Ï-ÈÁ או ÌÓÂ„Ï?...! 

 יהודי שירד – היוצא מגדר הרגיל לגמרי קרהמדובר כא� אודות מ, אלא מאי
ומ� אחי� עמו ("ובגלל זה העני ביותר , ז שלמד ממעשיו של הגוי"עי, מדחי אל דחי

שהגיע לשפל , ער כדי כ�, )14"י שלמד ממעשיו"ע, דבוקו עמו,  מי גר� לו שימו�–
למנוע ) כביכול(ה "ומכיו� שככל זאת לא התערב הקב, המצב למכור עצמו לגוי 

... ה" שכ� הוא רצונו של הקב–או יותר נכו� ... הרי זו הוכחה שלא איכפת לו... זאת
 !"מי יאמר לו מה תעשה"ו

 שהנמכר לגוי הוא תחת בעלותו סברא כזה יש במקרההרי ,  שכ�ומכיו�
 .כ� שיכול להתנהג עמו כרצונו, וחלטת של הגויהמ

, 15"'לו גו' אחרי נמכר גאולה תהי" ש– באזהרה יתירה צור�במקרה זה יש , ולכ�
לא ירדנו  "–וכל זמ� שעדיי� לא נגאל , 16"וא� לא יגאל באלה ויצא בשנת היובל"

––––––– 

 .פ"י עה"פרש) 12

 .מב. ש�) 13

 .מז, י ש�"פרש) 14

 .מח, ש�) 15

 .נד, ש�) 16
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י כי לי בני ישראל עבדי� עבדי ה� אשר הוצאת "–וטע� הדבר , 17"בפר� לעיני�
ד בעלותו "כדי לשלול את הסברא ע,  אריכות ההסבר–" אות� מאר� מצרי�

 ".שטרי קוד�"מכיו� ש, המוחלטת של הגוי

 מפני שכ� רצה –היא ") שטרי קוד�"פ ש"אע(אפשרות המכירה עצמה , וכאמור
מכיו� שלולי רצונו , קבע תנאי� והגבלות באופ� המכירה, ביחד ע� זה, אבל, ה"הקב

 .ירה כללאי� אפשרות למכ

ÁÏ.כל : "י"ובפירוש רש, "אלקיכ�' אני ה" ג� את סיו� הכתוב רלבאז יש " עפ
 : בנמכר לגוי דוקא–" המשעבד� למטה כאילו משעבד� למעלה

כל המשעבד� למטה " לא שיי� לומר –ה " עבדו של הקב– לישראל בנמכר
 –מכיו� שנמצא אצל זה שכל מציאותו שייכת למעלה , "כאילו משעבד� למעלה

 ].18"חלק אלקה ממעל ממש"

, חי או כלי� הרי מכיו� שכל מציאותו אינה אלא כבעל–כ בנמכר לגוי "משא
גרז� צוטא� מיט  �ט � הס�וו("אי� לו שו� שייכות למעלה , "כגרז� ביד החוצב"

כל המשעבד� "הרי זה באופ� ד, שכאשר משעבד בישראל, מוב�, !...)?"מעלה
 ".למטה כאילו משעבד� למעלה

 .20" עודויחכ� לחכ� 19ת�"ו,  בכל זה� להאריויש
 

 •  

––––––– 

 .גג, ש�) 17

 .ב"תניא רפ) 18

 .ט, משלי ט) 19

 .ג בעומר" לתשיחב נתבאר –ה לא תעשו לכ� אלילי� "י ד"הביאור בפרש) 20
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èì. 

˘¯ÈÙ· ˙ÂÏ‡˘"˘ È"Ó˘˙ ÁÏ˘ Ù"Â 

 ‚Ú˙ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "Ó˘˙ ÁÏ˘ Ù"Â 

˘ ˙ÁÈ˘Ó ÌÈÚË˜"˙ ÁÏ˘ ÙÓ˘"Â 
‰‚ÂÓ È˙Ï· 

או (י "לבאר פסוק בפרשת השבוע ע� פירוש רש ד� כנהוג בהתוועדות כגו�
 )...י לתר� שאלה המתעוררת בלימוד פשוטו של מקרא" נעמד רשÏ‡לבאר מדוע 

י בפרשת השבוע הטעוני� " שיעוררו בקובצי� אודות פירושי רש–כפי ההצעה 
ת בפרשת המרגלי� שלכאורה כ שאלות פשוטו" שאלו בקובצי� כו–ביאור לכאורה 

 .י תירו� עליה�"חא מצינו בפירוש רש

 :*ונתעכב על אחדי� מה�

ויקרא משה להושע ב� נו� : "1לאחרי שהכתוב מונה שמות המרגלי� נאמר) א
" הושע"שינה משה רבינו את שמו מ, בעת שילוח המרגלי�, שעתה, והיינו. "יהושע

כבר נזכר כמה פעמי� ) ד בתחלתו"ע� יו" (יהושע"הש� : ואינו מוב�". יהושע"ל
 !...?"יהושע"ל" הושע"וכיצד אפשר לומר שרק עתה נשתנה שמו מ, 2ז"בתורה לפנ

איש אחד איש אחד למטה אבותיו "ה אמר למשה "בכתוב נאמר שהקב) ד
 !?מדוע לא נשלח איש לייצג את שבט לוי: ונשאלת השאלה. 3"תשלחו

נוגע לה� העני� ' ולכ� לא הי, �ואי� לתר� מפני ששבט לוי לא נטל חלק באר
 �נאמר רק ") חל בתוכ�' בארצ� לא תנחל וחלק לא יהי(" כי עני� זה –דכיבוש האר

הטע� שלא נשלח איש משבט Â‰Ê י "ובמילא הא� לדעת רש, 4לקמ� בפרשת קרח
 ).מאחר והב� חמש למקרא עדיי� לא למד זאת(·Â¯ÈÙ˘ י לכתוב זאת "לו לרש' הי, לוי

––––––– 

 . מאריסטאו� גליו� תעג–ש "נוא' נדפסו בקוב� הערות הת, ה�ב ו,  אותשאל )*

 .טז, שלח יג )1

 .ועוד. כח, בהעלות� יא. יג, משפטי� כד. יז, תשא לב. ט, בשלח יז )2

 .ב, שלח ש� )3

 .כ, יח )4
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כי תיכ� , י לסתו� ששבט לוי אי� לו חלק באר�"אפשר לרש וא� תאמר שאי
 הרי –! ? היתכ� ששבט לוי לא נחלו חלק באר� ישראל–ישאל הב� חמש למקרא 

) המבאר מדוע אי� לה� נחלה באר�(קרח '  ג� המש� הכתוב דפי להעתיק"יכול רש
"È�‡חלק� ונחלת� .[" 

מו וימלא אחרי ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת ע "5בסיו� העני� נאמר
מדוע הוזכר כא� : ואינו מוב�". והביאותיו אל האר� אשר בא שמה וזרעו יורישנה

 !?יהושע) ג�(רק כלב ולא 

 צרי� –ומכיו� שכל השאלות האמורות ה� שאלות פשוטות בפשוטו של מקרא 
שלפי שיטת , ל"ועכצ? י לנכו� לעמוד עליה� ולתרצ�"מדוע לא מצא רש, ביאור

וכפי ,  אפילו לב� חמש למקרא‡ÂÈÏ על שאלות אלו מובני� מהתירוצי�, י"רש
 ...שיתבאר לקמ�

 ...ÂÏ.ועל הסדר–י " הביאור בפרש : 

ג� ) ד"בתוספת יו" (יהושע"י לפרש מדוע מצינו הש� "הטע� שלא הוזקק רש
 : יש לבאר בשתי אופני�–לפני פרשתינו 

 ,‰È˙Ú„� י שיש שמות שנקראו כ� על ש"פעמי� בפרשכבר למדנו כמה ) א
. י ש� שנקרא כ� על ש� העתיד"ובפרש, 6"עד חובה' וירדו� עד ד� גו: "ולדוגמא

כ "וכמו. ועוד, "ש העתיד"כתב המקרא ע" כוש ואשור ש– 7בראשית' ז בפ"ולפנ
ש "הוא ע, ג� לפני פרשתנו" יהושע"שאפר לומר דזה שבתורה נזכר הש� , ד"בנדו

 .העתיד

 לאחרי אמירתה ÈÓ„ר שכל פרשה נכתבה אי� הכרח לומ: ויש להוסי� בזה) ב
פ "עכ" (יהושע"יתכ� לומר שהפרשיות שבה� נזכר הש� , ובכ�, )או לאחרי המאורע(

לא נכתבו רק עד אחרי סיפור המרגלי� שאז כבר נשתנה שמו ) ת"אלו שלאחרי מ
 ".יהושע"ל

,  מפע� לפע� בשינוי אותמצינו כמה פעמי� בקרא שש� מסויי� נכתב בתורה
שישנ� , כי יתירה מזו מצינו, י זקוק לתר� השינוי" ואי� רש".עואל„אל עו¯כמו 

––––––– 

 .כד, שלח יד )5

 .טו�יד, ל� ל� יד )6

 .יד, ב )7
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כ שאי� זה "ועאכו, 8"שבע שמות נקראו לו"וכמו יתרו ד,  שמות·ÓÎ‰אנשי� שקראו 
 .לאד� שני שמות שמשתני� רק בשינוי אות אחת' מ� התימה כלל שיהי

 שמאז ג� לפני פרשתנו הוא מפני" יהושע"מה שמצינו הש� : ד"ז בנדו"ועד
, ומילתא דמסתברא היא"). הושע"בנוס� על שמו " (יהושע "‚Ìנקרא ' ומתמיד הי

יושיע ויעזור ' שה, או אחד מחביריו התפלל עליו, כי בודאי קרה והתפלל על עצמו
 ").‰ È-ÍÚÈ˘ÂÈ"ד תפלת משה רבינו "ע" (יהושע"וכ� יוצא הש� , לו

בפע� " יהושע"� י את הש"אי� מקו� לשאול מדוע לא פירש רש, וכמוב�[
פירוש� על  אי� צור� למצוא ˘ÈÂ�È כי כל זמ� שלא מצינו –הראשונה שנזכר בכתוב 

י לפרש "הוזקק רש" יהושע"ל" הושע"כשמסופר על השינוי מ, ורק בפרשתנו. ש�
שוב מוב� ממילא " יהושע"י הטע� לש� "ולאחרי שפרש; ד"הטע� לתוספת יו
 ].ל"כנ, פרשתינו È�ÙÏמדוע נקרא כ� ג� 

 שמעתה קבע משה –היא , "ויקרא משה להושע ב� נו� יהושע"וכוונת הכתוב 
נקרא ' לפני כ� הי, כלומר, "הושע"באופ� ששוב לא ייקרא " יהושע"רבינו את שמו 

 –) כאשר התפללו עליו" (יהושע"אלא שלפעמי� נקרא ג� " הושע"בעיקר בש� 
א ברוב המקומות נקר, מ"מ, דא� שנקרא בשבע שמות, ד שמצינו אצל יתרו"וע

 –" ויקרא משה משה להושע ב� נו� יהושע"אמנ� מעתה ; דוקא" יתרו"נקרא בש� 
 ...אחת ולתמיד" יהושע"שקבע שמו 

...ÁÏ . בעת שנשלחו(בנוגע השאלה מדוע הוצר� הכתוב להודיע שהמרגלי� (
מצד זכות : יכול להיות מצד כמה דברי�" חשיבות"עני� ה":  חשובי�–אנשי� "היו 

. ב"וכיו, או שחשיבותו נובעת מכ� שהציבור בחר בו, חשיבות מצד עצמו, אבות
")  לדעת�–שלח ל� ("מהעובדה שמשה רבינו בחר באלו לבצע את שליחותו , ולכ�

 . היא חשיבות�·Ó‰עדיי� אי אפשר לדעת 

שה� חשובי� מצד , היינו, הוא לשו� חשיבות" אנשי�"י ש"וזוהי כוונת רש
ÌÓˆÚ .כלומר,"כול� אנשי� ראשי בני ישראל המה: "� שבכתובוזהו שני העניני  ,

 חשובי� ג� מצד –" ראשי בני ישראל המה"ו, מצד עצמ�"  חשובי�–אנשי� "
 .הציבור

Ó. מוב� בפשטות ממה שכבר למד – הביאור בזה שלא נשלח איש משבט לוי 
 והלוי� יתנו סביב למשכ�: "אודות שבט לוי) 9במדבר' בפ (ÏÈÚÏהב� חמש למקרא 

––––––– 

 .פ יתרו"י ר"פרש) 8

 .נג, א )9
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מקו� חנייתו של שבט , כלומר". ושמרו הלוי� את משמרת משכ� העדות' העדות גו
 .לוי הוא אצל המשכ� כדי לשמרו

,  שכ�–י "י לא"ואצל ב� חמש למקרא אי� כל ספק שעני� זה נמש� ג� בהכנס בנ
מנותקי� מכל עמי (בא� בעת היות� במדבר : ואדרבה! ?מדוע יניחו עני� טוב כזה

�כ שיש צור� בכ� "עאכו, ות סביב למשכ� בגלל שמירת המשכ�הוצרכו לחנ) האר
 .'י כדי לשמרו מ� הגוי� כו"במקדש שבא

" לתור את האר�"מוב� ששבט לוי לא השתתפו בשילוח המרגלי� , ומכיו� שכ�
 10"הבמחני� א� במבצרי�' ומה הערי� גו", נוגע מצב כל האר�'  כי לה� לא הי–

�

�•��

�

î. 

ÌÏÂÚÏ ÂËÏ˜Ó ¯ÈÚÓ ‡ˆÂÈ Â�È‡ ‰ÏÂ‚‰* 

 ‚ˆ˙ ÔÂÈÏ‚–˘ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ó "Ó˘˙ ‰¯˘ ÈÈÁ Ù"Ê 

˘ ˙ÁÈ˘Ó"‰¯˘ ÈÈÁ Ù ,Ó˘˙"Ê 

‰‚ÂÓ È˙Ï· 

עני� , רשת השבועת בפ"י עה"ק לבאר עני� בפירוש רש" דשבהתוועדותכנהוג 
  .� היומי"וכ� בשיעור רמב, ר על הזהר דפרשתנו"בהערות אאמו

� היומי של שבת " יש להמשי� ולסיי� הביאור בשיעור הרמבבתחילהאמנ� 
וכ� הדפיסו בקובצי� כמה תירוצי� מספרי� (כ שאלות " שהגיעו כו– 1שעברה

�קל"אבל לא רק שאינ� בגדר , )שוני�� ...דר שאלה כללאלא שאינ� בג, "קשיות�

––––––– 

 .ט, שלח יג )10

• 

 .) ואיל�127' ע(ח שיחה ב לפרשת מסעי "ש חל"נדפס בלקו )*

 .ג"� מרחשו� סכ"כ, פ וירא"שיחת ש) 1
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הגולה אינו יוצא : "�2"ל הרמב"וז, בהלכות רוצח בדיני עיר מקלט' השיעור הי
אפילו כל ' ואפילו להציל נפש כו'  לדבר מצוה כוואפילומעיר מקלטו לעול� 

אינו יוצא מש� לעול� עד מות הכה� הגדול ' ישראל צריכי� לתשועתו כיואב ב� צרוי
 ".וא� יצא התיר עצמו למיתה

ד אי� הצלת "ומדוע בנדו, נ דוחה כל התורה כולה"הרי כלל הוא שפקו: והותמ
פ הדגשת "ובפרט ע?  הרוצח לישב בעיר מקלטושעלנפשות דוחה את החיוב 

אינו יוצא מש� ' אפילו כל ישראל צריכי� לתשועותו כיואב ב� צרוי"� ש"הרמב
 !?לצאת מש� אי� בה כדי לדחות האיסור Ï‡¯˘È ÏÏÎ כיצד יתכ� שסכנת –" לעול�

 : נדפסו כמה תירוצי� תמוהי� על שאלה זוובקובצי�

א להיתירו לצאת "וא, י הרוצח היא בגדר ספק" שהצלת ישראל שע3יש שתירצו
 . בשביל ספקמקלטומעיר 

נ דוחה כל התורה כולה אינה " שהרי הדי� דפקו–אבל תירו� זה מופר� מעקרו 
דוחה כל , ואפילו ספק ספיקא, נ" פקוÙÒ˜אלא ג� , רק במקרה שההצלה היא ודאית

 .התורה כולה

' אפילו כל ישראל צריכי� לתשועתו כיואב ב� צרוי"� ש"מפורש ברמב: ולאיד�
הצלת , שכ�, È‡„Â˙ הרי שדי� זה הוא אפילו בנידו� של הצלה –" אינו מש� לעול�

יושב '  שדוד הי4ל"וכמפורש בחז, יואב לא היתה בגדר של ספק אלא עני� של ודאי
וכידוע שבזמנו של דוד המל� [ .ד תורה בהסתמכו על יואב שינצח במלחמותיוולומ

ד� לרוב " שמכיו�, ק אלא שלמה" לא בנה דוד את ביהמ,שלכ�, ריבוי מלחמות' הי
 ].5"שפכת

, י היציאה מעיר מקלטו התיר עצמו למיתה" דמכיו� שע6ויש שהביאו מספרי�
ובפרט להדיעות . ל את הזולת עצמו בסכנה כדי להצילהעמידאי� הרוצח מחוייב 

קט אודות �אמנ� תירו� זה תירצו בלי לחשוב רגע .שרשות ביד כל אד� להורגו
˙ÈÓ˘‚‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰. ]שישנ� הרבה כאלו שלומדי� עני� היטב , פ"וכמדובר כמ

 ששוכחי� על –דהיינו ,  שבר אחדרק וחסר –' ואומרי� סברות טובות כו
Â‡ÈˆÓ‰˙[... 

––––––– 

 .ח"ז ה"רוצח ושמירת נפש פ' הל) 2

 .�"Â˘. ז" מאריסטאו� גליו� תצג סכ–ש "ואנ' ראה קוב� הערות הת) 3

 .א,  מטסנהדרי� )4

 .ח, א כב"דה) 5

 .�"Â˘. ז ואיל�"ו� שסז סקוב� הערות וביאורי� גלי. ו ואיל�"ל סכ"ראה קוב� הנ) 6
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, שעל הרוצח להשכיב עצמו על שולח�"  למיתההתיר עצמו"אי� הפירוש ב
ודאי  ....ויהרגנו) או מישהו אחר( עד שיבוא גואל הד� ולחכות, לעקור ידיו ורגליו

והרי יואב ב� !  מחוייב לאבד עצמו לדעתינוופשוט שיש לו רשות להג� על עצמו וא
' שיהי ¯ÂÈ· ˜ÂÁ˙¯ז חשש "וה, שר הצבא ע� חרב וחנית בידו, גבוראיש ' הי' צרוי

 !להרגו) או מישהו אחר (הד�בכחו של גואל 

למישהו החוצפה להרוג את יואב ' וזהו נוס� על עצ� הגיחו� שבדבר לומר שיהי
 ותשועת� ,עומד בסכנה) כולל גואל הד� בעצמו(כלל כולו : הגע עצמ�! 'ב� צרוי

צ� ע: ועוד ועיקר ! הכי יעלה על הדעת מישהו להרוג אותו–' ביואב ב� צרוי' תלוי
 �ג� כשמדובר ,  שאי� מחוייבי� להעמיד את עצמו בסכנה עבור הצלת השני–התירו
 ").א ווילדע סברא"( הוא חידוש תמוה – Ï‡¯˘È ÏÎבהצלת 

שהחיוב להעמיד עצמו בסכנה בשביל הצלת הכלל הוא רק גבי , ויש שחילקו
 איבוד נפשות �פ טבע מלחמה קשורה ע"כי ע. מלחמה שיש לה גדרי� מיוחדי�

ובזה יש ). נחשבת כנס גדול" לא נפקד ממנו איש"העובדה שבמלחמת מדי� , שלכ�(
שלא חזר " ירא ור� הלבב"שג� ה, ועד כדי כ�, חיוב להעמיד עמצו בסכנה

לא ימס את לבב " לו לחזור מחזית קרב ש‡ÂÒ¯ –מהמערכה קוד� התחלת המלחמה 
 .7"אחיו כלבבו

 נדחית 'ÈÂ¯ˆ Ô· ·‡ÂÈי "ל עדג� תשועת ישרא, � ברור מללו"אבל הרי הרמב
היא היותו ' והרי כל מציאותו של יואב ב� צרוי, מפני האיסור לצאת חו� לעיר מקלט

כ מדוע לא יהא מחויב להעמיד עצמו בסכנת מיתה מפני גואל הד� "א. שר הצבא
 .בשביל נצחו� המלחמה ותשועת כל ישראל

ז "אבל ג .נ"חה פקוכ שחיוב זה אינו דו" דהוי גזיה8בספרי�עוד תירו� מצאו 
ז שנאמר דהוי גזירת הכתוב בלי " לזה שאי� הדר� לתר� עני� קשה עידנוס�, תמוה
 שאפילו �9"פ דברי הרמב"ובפרט ע, כ"שהרי רוב דיני התורה אינ� גזיה, טע�

 : הנה עוד ועיקר–) פ בתיקו� הדיעות"עכ(עניני� של חוקי� יש בה� איזו הסברה 
כי , כ"כולה כולל ג� חיובי� אלו שה� בגדר גזיהנ דוחה כל התורה "הכלל דפקו

מ בי� מצות שיש " אי� שו� נפק– 10"וחי בה� ולא שימות בה� "–בטעמא דמילתא 
ג שהוא באצמע עבודת "שג� כה, ועד כדי כ�[ וגזירות חוקי�לה� טע� למצות שה� 

––––––– 

 .ו"ז הט"מלכי� פ' � הל"וראה רמב. ח, שופטי� כ) 7

 .�"Â˘. ח"ל ס"קוב� אהלי תורה הנ) 8

 .תמורה בסופ�' הל) 9

 .נ"וש. ב,  יומא פה)10
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כפרת כל ישראל מחוייב להפסיק מעבודתו זאת ' פ בקדש הקדשי� שבה תלוי"יוהכ
ד אי� חיוב זה "כ שבנדו" ומה מקו� לתר� שיש גזיה– ]י להציל נפש מישראלכד

 ?נ"מפני פקו

מ "למאי נפק, פ" הרי כמדובר כמ–והטענה שמצאו תירוצי� אלו בספרי� 
כשהמדובר בנוגע לפסקי הלכות  !? העני�Ï‰·�˙העובדה שכ� כתוב בספרי� בנוגע 

 ג� כשאי� המקובלי�ו בספרי� אזי מחוייבי� לפסוק הדי� לפי פסקי ההלכות שנדפס
, "בימי� הה�' אל השופט אשר יהי'  ובאת גו– 11מביני� טע� הדבר ובלשו� הכתוב

 אי� –אבל בנוגע להבנת והסברות הדבר  .12"שופט שבימי�"שצריכי� לשמוע אל ה
 ...ל"הנמקו� לשקר לעצמ� שהנ� מבי� התירוצי� בספרי� 

דמכיו� שהתורה , ר� באופ� פשוטשיש לת, והנה בהתוועדות שעברה נתבאר...
ועד כדי כ� שא� יוצא מש� התיר עצמו יש עליו , אסרה עליו לצאת מעיר מקלטו

מוב� שאי� , ")גברא קטילא"שהוא ( שכ� ומכיו� שכ� ומכיו�, "גברא קטילא"הגד ד
 .ביכולתו להציל

 אפשר –שאי� ביכלתו להציל ' מהי הראי, קושיא עצומה "בקובצי�ז "והקשו ע
!... ?"אפשר" בדר� ˜È˘Â‡י "הא� יכולי� לבטל תירו� ע ?ביכולתו להציל' שיהי

 �ובא� עושה כ� הוי ( מקלטו לעירהרי זה גופא שהתורה אוסרת אותו לצאת חו
 ! ביכולתו להציל˘‡ÔÈמוכיח ) גברא קטילא"

אי� מקשי�  : יסודי בדרכי הלימוד בי� קושיא ותירו�הבדלפ שיש "וכמדובר כמ
כ "משא; חזקה' ז ראי" להפרי� עני� מסוי� רק א� יש עפ" אא–" דוחק"ב

שר לאומרה א� כ אפ"הרי ג� א� אינה סברא חזקה כ,  עני� בתורהı¯˙Ïכשצריכי� 
 .ז מתיישב העני�"עי

גדולה אי� צור� להביא ' כשאומרי� סברא המתרצת תמי: 'וכ� בנוגע להבאת ראי
' היא היא הראי)  תירו� זהי"המתיישבת ע(זו גופא '  כי תמי–עשרי� ראיות לסברא 

 מדברי –ל "ודוגמא בהלכה לסברא הנ' כ אפשר למצוא ראי"אעפ !הכי טובה
הרגו אי�  "–הדי� בעדי� זוממי� היא  :� הידועי� אודות עדי� זוממי�"הרמב

כ "עאכו,  להרוגÌ˙ÓÈÊÓי "א� העדי� זוממי� נהרגי� ג� ע' דלכאו, 13"נהרגי�
 !?לשיהיו צריכי� ליהרג כשהרגו בפוע

––––––– 

 .ט, שופטי� יז) 11

 .פ"י עה"פרש) 12

 .ב"כ ה"עדות פ' � הל"רמב. ב, מכות ה) 13
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בגזירת  והטע� בזה בעבור כי משפט העדי� המזומי� "– �14"ומבאר הרמב
כאשר יבואו שני� ויעידו על ראוב� שהרג את הנפש ויבואו שני� אחרי� . . השליט 

נקי וצדיק בא ' ויזימו אות� מעדות� צוה הכתוב שיהרגו כי בזכותו של ראוב� שהי
אבל א� נהרג ראוב� . . ד "יד בירשע ב� מות לא הצילו הש� מ' המעשה הזה אלו הי

צדיק ' אמת כל אשר העידו עליו הראשוני� כי הוא בעונו מת ואלו הי' נחשוב שהי
 ".ביד�' לא יעזבנו ה

ז "ה) שהסנהדרי� יהרגו צדיק(מאחר שקרה מאורע בלתי מוב� כלל : כלומר
 ÓÓ˘ז "ועד ). גברא קטילא–ונעשה ( צדיק שאינומכריח דכלפי שמיא גליא 

) יואב(תלוי באד� '  יהי‡Á¯נ דאיש " שפקו–דהמאורע בלתי מוב� כלל , ד"בנדו
 מכריח לומר –אסרו� לצאת ממקומ� ) משמיא(שהוא פרט מני רבי� שהתורה 

 ).שביכולתו של אד� זה לבטלו(נ " פקוכא�דכלפי שמיא גליא שאי� 

וכל לא ,  כי הפלשתי� נלחמי� בה� בפועל–י "נ מצד בנ"ל שבטל הפקו"ואאפ
ל שהשינוי הוא בהנאסר "ועכצ; לנוס מהמערכהÈÓ˘Ó‡ דאסרו� –ד הצבא מצ

ויש  ).שאינו יכול להציל(ונעשה קטילא ) ?מצדקתו („�˘˙�‰, לצאת מעיר מקלטו
טע� "פ מה שמצינו גבי עיר מקלט כמה עניני� שה� בגדר "להמתיק הסברה זו ע

 �16"אר הרמב שמב15"שתלמיד שגלה מגלי� רבו עמו"הדי� ד –ולדוגמא , "רוחני
'  ולכאו–" בלא תורה כמיתה חשובי�' דחיי בעלי החכמה ומבקשי"טע� הדבר 

ע� ( בזה שתלמידו הרג נפש בשגגה עד שבגלל זה צרי� לישב ‰¯·מה אש� , תמוה
זהו " ש17ובי'ומטע� זה מסיק הרגצ !?בעיר מקלט עד מות הכה� הגדול) כל ישיבתו

כ לא "וא, "טע� רוחני"שה� בגדר ,  מקלטז מצינו בעוד דיני ערי"ועד ".�ÁÂ¯Èטע� 
  .ל"בהסברה הנ)  לצאת מעיר מקלטוהאיסורד "ע(יפלא לבאר ג� די� האמור 

 

�•� 

––––––– 

 .יט, שופטי� יט) 14

 .א, מכות י) 15

 .ז"רוצח ושמירות הנפש רפ'  הל)16

 .ז"רוצח ושמירות הנפש רפ' הל) 17
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˘¯Ù· ˙ÂÁÈ˘ ˙ÓÈ˘¯"¯Ú‰ ı·Â˜Ó È˙‰ ˙Â '�‡Â" ˘–»‡Ó  ÔÂ‡ËÒÈ¯Ó˘˙"Ê-Á

על דפי קובצי משישאלו , ביקש הרבי מקהל השומעי�, ו"פ ויקהל תשמ"בש

 :וזה לשו� השיחה – פשוטו של מקרא – י"הערות שאלות בפרש

 מבי�) הצעות כמה או (הצעה תבוא שבת שלפני – ולהבא מכא� כ� שינהגו, ונכו� וכדאי
 .והסבר ביאור הדורש פלוני בפסוק י"רש פירוש על להתעכב השומעי� קבל

 :בדבר מעלות וכמה

 החיפוש את ממני יחסכו – אודות� דובר לא שעדיי� י"רש פירושי רק ושיציע מכיו�) א
 .עדיי� דובר לא י"רש פירוש איזה על

 י"רש פירושי על בהתוועדות יתעכבו אזי – השומעי� קהל מבי� הצעה כשתבוא) ב
 אינ� י"רש פירושי אילו לדעת יכול אינני זאת לולי, שכ�, השומעי� לקהל מובני� שאינ�
 על להתעכב שאבחר יתכ� הרי, "שוות דיעותיה� אי�"ש דמכיו�, השומעי� לקהל מובני�
 .בדבר ושאלה קושיא כל נראית לא קהל שאצל י"רש פירוש

 את ויגבירו יוכיחו – השומעי� קהל מבי� י"רש לפירוש ההצעות: ועיקר – ועוד) ג
 .כפשוט הדברי� ביאור לשמיעות השומעי� קהל של ניינותההתע

 כל על בהתוועדות להתעכב מתחייב אינני, אמנ�:) ואמר, חיי� א"שליט ר"אדמו ק"כ(
 י"רש פירוש על להתעכב, א� כי, ביאור הדורשות השאלות על ויעוררו שיציעו י"רש פירושי
 שאבחר י"רש לפירוש געבנו שאפילו אלא, עוד ולא, ההצעות כל מבי� שאבחר מסויי�

 !השאלות את לתר� מתחייב אינני – בהתוועדות עליו להתעכב

 כזו התחייבות, שכ�, השכל לכללי בניגוד היא שאלה לתר� התחייבות המושג כל, ובכלל
 שיוכל כדי, עקלתו� בדר� יל�, הדברי� ביאור את למצוא מתקשה כאשר לגרו� עלולה

 למצוא להתחייב לא, איפוא, היא הנכונה הלימוד �דר; קושיא כל על לתר� שבכחו להראות
 י"שע ובודאי', דילי שיעורא לפו� וחד חד כל, העני� והבנת בלימוד להתייגע, א� כי, תירו�

 .1"ומצאתי יגעתי "אצלו יקויי�, המתאימה היגיעה
 :רשימה של השיחותא "כבמילוא� השיחות כא� לא נדפסו , מצד סיבות טכניות

––––––– 

 .ב"רע, מגילה ו) 1
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ı˜Ó: תצט'  גל.פענח צפנתו "סט. 
ÈÁÈÂ:בני את ישראל וירא יג�ב" סי 

 .אחי� ולוי שמעו�. אלה מי ויאמר יוס�
 .תקא' גל

ÌÈËÙ˘Ó: ההרה אלי עלה ד�ג"סכ. 

 .א"סכ ,ה"ס תקז' גל .היו� ואבוא
È�ÈÓ˘, ‰·Ó"Á ¯ÈÈ‡: ט"סכ 

 תקיד' גל .קדושי� והיית� והתקדישת�

 .ח"ס
‡˘�, Ë ÔÂÈÒ: הראשו� ביו� ט"סל. 

 .ד"סי תקכ 'גל
ÁÏ˘, ‰·Ó"Á ÊÂÓ˙: מתי עד ד"סכ 

 .ח"ס תקכב' גל .הזאת הרעה לעדה

ÂËÓ"Ó: גל .יובל יהיה וא� א"סכ '

 .א"סכ תקכז
·˜Ú, Î"Û ÌÁ�Ó-·‡: והיה ז�ו"סכ 

 תקל' גל .לבבכ� בכל ולעבדו .שמוע א�

 .ז"סט ,ד"סי
 דברי אל תשמע לא ב�א"סכ :¯‡‰

 תאוה אשר בכל הכס� ונתתה .הנביא

 .טו�ד"יס תקלא'  גל.נפש�
‡Â·˙, ÈÁ ÏÂÏ‡: לא אשר תחת ו"סכ 

 .ב"סכ תקלד' גל .עבדת
Âˆ�"È :גל .האנשי� את הקהל ה"סכ '

 .ג"סכ תקלה

 

îùú"ç 

˘"Ù Â�ÈÊ‡‰ ,˙·˘ ‰·Â˘: זכור, ז"סי 

 הקושיא (ח"ס תקלו' גל .עול� ימות

 ).ר"אדמו ק"כ ששאל מה ולא, ששאלו

˘"Ù Á� ,¯„·"Á ¯Ó-ÔÂ˘Á: ג"סי ,

 .ז עמוד תקמ' גל .נח נח תולדות אלה

˘"Ù ÁÏ˘ÈÂ ,È"„ ÂÏÒÎ: ‰‚ÂÓ ,ואלה 

 מל� לפני אדו� באר� מלכו אשר המלכי�

 .יג�יב עמוד תקמו' גל ."ישראל לבני מל�

˘"Ù ·˘ÈÂ ,Î"‡ ÂÏÒÎ: שאלות' ב :

". כנע� באר� אביו מגורי באר� יעקב וישב

 עמוד תקמז' גל ."בצא� אחיו את רועה' הי

 .ז

˘"Ù ı˜Ó ,˙·˘ ‰ÎÂ�Á: שאלות' הג :

 מ� ויריצוהו יוס� את ויקרא פרעה וישלח"

 אל ויבוא שמלותיו ויחל� ויגלח הבור

 שלשת משמר אל אות� ויאסו�". "פרעה

 בריאות' גו שבלי� שבע והנה". יו�

) ב�א שאלה (י�ט' ע תקמח' גל". וטובות

 ).ג שאלה (ז' ע

˘"˘‚ÈÂ Ù ,‰ '˙·Ë :בז "סט '

בני אלה . וישימני לאב פרעה: שאלות

לאה אשר ילדה ליעקב בפד� אר� ואת 

 .יא, ז' תקמט עמ' גל". דינה בתו

˘"‡¯‡Â Ù ,‰·Ó"Ë·˘ Á :ז "סט

לכ� אמור לבני ישראל אני : 'וג' שאלה ב

�גליו� תקנב עמוד טז. והוצאתי אתכ�. 'ה

 .יז

˘"‡· Ù ,„ 'Ë·˘ : ויעל הארבה על

... כל אר� מצרי� וינח בכל גבול מצרי�

 .כב�כא' תקנג ע' גל .כ�' ואחריו לא יהי

˘"˜ÈÂ Ù"Ù ,Ù '‰¯Ù ,‰·Ó"ÔÒÈ� Á :

וירקעו את פחי הזהב וקצ� פתילי� . ו"סט

�תקס עמוד יא'  גל.לעשות בתו� התכלת

 .יב
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 קודש יד כתבי שער
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à 

úçãðä øéò ïéãî åùðòð äøåîòå íåãñ íàá 
ש "י� ואנהערות התמימ"ו של "ג נדפס גליו� רפ"תשמ, ק פרשת תולדות"לקראת ש

אשר למיטב , וזכינו אשר הואיל הרבי להגיה שתי הערות מ� הקוב�, "מאריסטאו�

 .מהקובצי�' ידיעתנו היתה זאת הפע� הראשונה שהגיה הרבי א

שרה �פ חיי"על שיחת הרבי דש) 'שי. ג.ד.י(ל העיר הכותב "של גליו� הנ' בהערה ה

בר שדוקא סדו� ועמורה בטע� הד)  ואיל�517' א ע"ג ח"נדפסה בהתוועדויות תשמ(

ת "נ עה"שג� בצפע, ל"והעיר הנ. כ שאר העיירות"משא, נענשו בגפרית ואש

, עיירות עיר הנדחת' אשר מכיו� שאי� עושי� ג, וכתב, עמד על עני� זה, )ובי'להרגצ(

ל "והמשי� הנ. והשאר נידונו בהפיכה, רק על סדו� ועמורה) דהיינו שריפה(לכ� המטיר 

מ השריפה בעיירות סדו� ועמורה היא לאו "פ פשש"כי ע, מ"ששאי� לפרש כ� בפש

' מ אינו מוכרח שאי� עושי� ג"י פשש"וכ� עפ, דוקא מצד הגדר של שריפת עיר הנדחת

 .עיירות עיר הנדחת

מ לא "כיו� שלפי פשש, מ"ובי אינו מתאי� בפשש'על זה כתב הרבי שביאור הרגצ

' ועוד ועיקר שהרי כא� נהפכו ד. ז"ק בעוהרי די� עיר הנדחת הוא ר, ז"נענשו כא� על ע

ובפרט . ז ג� בהפיכה" ה�עיירות עיר הנדחת ' וטע� שלילת העני� שאי� עושי� ג, ערי�

. ל העונש דוקא בשריפה"ת ולא נתחדש עדיי� הדי� שבעיר הנדחת צ"לפני מ' שזה הי

 .ז מדי� עיר הנדחת"שאי, מוכח, ערי�' ומכיו� שלפועל נהפכו ד

שבה שלל את הסברא שכא� מדובר בעיר (כשהגיעה תשובת הרבי לידי המערכת 

, ושאלו, הכניסה המערכת פתק אל הרבי, )ז"הנדחת ג� בגלל שעיר הנדחת הוא רק בע

" מה� היו עובדי� לחמה ומה� ללבנה" –ז "שלכאורה ג� סדו� ועמורה היו עובדי ע
וג� ). יג, י ל� יג"פרש" (� ריבונ� ומתכווני� למרוד בויודעי"ו, )כד, י וירא יט"פרש(

 כיו� שהב� חמש למקרא לא למד �' עיירות כו' כתבו לתר� השאלה מזה שאי� עושי� ג

עיירות עיר ' ש בסנהדרי� שאי� עושי� ג"ופשיטא שלא למד מ, עדיי� הדי� דעיר הנדחת

 .הנדחת

כי הרי כל , ז"א לומר שנענשו על ע"שא, הואיל הרבי לענותעל השאלה הראשונה 

שהרי ג� דור , "מתכווני� למרוד בו"וכ� לא רק סדו� ועמורה היו , ז"העול� עבדו אז ע

וזה שסדו� ועמורה ). ט�ח, י נח י"כפרש(הפלגה ונמרוד בראש� התכוונו למרוד בו 

כת ג� התחלת לשו� ועל מה שהעתיקה המער". [צעקת ריבה אחת"על ' הי –נענשו 

כי מזה מוכח שידעו , "לסתור' ראי" העיר הרבי שזוהי �" יודעי� רבונ�) "ל� ש�(י "רש

 ].'על מציאותו ית
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 ואי� כא� כל הכללי� ובי'רבי שכא� הרי מדובר לפי הרגצענה ה' על שאלת� השני

 .י"השייכי� לב� חמש למקרא כמו בפירש

 ).שבו מפלפל הכותב בכוונת הרבי', הערה ג, ג"לזה יעויי� בגליו� רצבהמש� ( 

� 

בגליו� ' צילו� הערה ה

כפי שנדפסה קוד� , רפו

 :הגהת הרבי
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :)ופענוח ההגהה(י הרבי "צילו� ההערה כפי שהוגהה ע

  

"¯ÈÚ ˙Á„�‰ ‡Â‰ ˜¯ Ú·"Ê „ÂÚÂ 
¯˜ÈÚÂ ÏÚÂÙ· È‰ '„„ 'ÌÈ¯Ú - ÌÚËÂ 

˙ÏÈÏ˘ ) הרבי בכוכב �סימ �כא� 

בקטע (להעתיק המילי� שהקי� בעיגול 

 ˘‡ÔÈ )וסימ� כוכב בציד�) ז"שלפנ
ÌÈ˘ÂÚ ‚ '˙Â¯ÈÈÚ ‰"Ê Ì‚ ‰ÎÈÙ‰· 
Ë¯Ù·Â È�ÙÏ Ó"˙ ˘„Á˙�„ ˆ˘"Ï 
‡˜Â„ ‰ÙÈ¯˘." 
 

 

צילו� הפתק שהוכנס לקודש פנימה 
בהתחלת .  בהערהבהמש� להגהת הרבי

: חיצי� וכתב' העמוד סימ� הרבי בב
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"‰Ó· Â„ÁÈÈ˙�˘ ÌÂ„Ò ÂÎÂ '‡Â‰ ˘¯ÂÙÓÎ" )תחת התיבה' הרבי מתח ג �קוי (˙˜Úˆ 
‰·È¯ Ì‡Â ‡Ï Â‚' ) צעקת ריבה אחת(הכצעקת� "ולכאורה הכוונה היא שנענשו בגלל (

 )).בא, כלשו� הכתוב וירא יח" (לא אדעה הבאה אלי עשו כלה וא�

' ‰Ê È‰"": לפי שהיו מה� עובדי� לחמה ומה� ללבנה"ש "על מ,  למטהבצד ימי�
ÏÎ ÌÏÂÚ‰ Ê‡) ˘¯Ù"È „Î ,Ê .È�ÙÏÂ ‰Ê Ò"Ù Á�" . וממשי� הרבי למטה באמצע

 Â‰Â‡": ובצידו כתוב, "'ÍÈ¯‡‰Â ·Ó¯‰"Ô) „Ï ,‚È (‰ÓÂ ˘˜·È Ô‰· ·¯‰ ÂÎ": העמוד
Ë˘Ù ·ˆÓ· Ê‡" .כתב הרבי , "יודעי� רבונ�"כ "ועמש"È‡¯ '˙ÒÏ¯Â." 

 Â· „Â¯ÓÏ:"" ‰"Ê ÏÎמתכווני� "ש שאנשי סדו� היו " על מ�בצד השמאלי למטה 
¯Â„ ‡Â‰‰ ‰‚ÏÙ‰ „Â¯Ó�Â Ì˘‡¯·) ˘¯ÙÎ"È"(. 

 È¯‰ È·Âˆ‚Â¯‰Ï Ô�È˜ÒÚ): "של המערכת' על שאלתה השני(למעלה מזה כתב הרבי 
‡ÏÂ ˘¯ÙÏ"È". 

 
 

צילו� ההערה הסופית כפי 

) רפז(סה בגליו� שלאחריו שנדפ

 :לפי הגהות הרבי
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äâàá øãñä"ëô ÷"ã: 
"åë äçðîå úéáøò úéøçù'" 

שבה הביא ' ו שג� אותה הואיל הרבי להגיה היתה הערה ז"בגליו� רפ' ההערה השני

שלא לשוח שיחה בטילה : "ד"כ' ק סי"הלשו� בתניא אגה) 'שי. ב.פ.ש' הר(הכותב 

. 'ד גמר קדיש בתרא שחרית ערבית ומנחה וכו� להתפלל התפילה ע"משיתחיל הש

 ".'ז בזדו� כו"והעובר ע

 ל מנחה"צ, ובהערות ותיקוני� לתניא תיק� הרבי שבמקו� לומר ערבית ומנחה

 ".'וכו"וצרי� להשמיט תיבת , וערבית

מרמז " 'וכו"כי יתכ� שתיבת , ל שאל שלכאורה אפשר לקיי� הגירסא שלפנינו"והנ

 �היא , "'שחרית ערבית ומנחה כו"ל בדוחק דכוונת הסדר "ז י"ולפי, על מוס� ונעילה

לכ� כתב באופ� דמרומז דעל כל תפלות , ז רצה לרמז תפלת מוס� ונעילה"דכיו� שאדה

, ")'מנחה וכו"שביניה� תפלת , כל התפלות משחרית עד ערבית(ל "היו� חלה גזירה הנ

 ".'וכו"לכ� הסתפק לרמז� בתיבת , י"ת� בכרק כיו� שאי� אומרי� או

ז "אדה] חוס�" [זשאלעועט"כ " יוצא שבעני� חמור כ�שלפירושו , ז כתב הרבי"וע

ז רק תיבה אחת "ותמורת זה כותב אדה, )תיבות' כיו� שזהו ב" (מוס� ונעילה"לפרש 

. תיבות במקו� תיבה אחת' לכתוב בז "חוס� אדה' כ לא הי"ובעני� חמור כ, "'וכו"

וגמר , אשר גמר קדיש בתרא דשחרית הוא לאחרי מוס�' שכנראה אשתמטתי, ועוד

כ שלילת דיבור שיחה בטילה עד גמר קדיש "וא, קדיש בתרא דמנחה הוא לאחרי נעילה

, וג�. פ כבר כלולה בשחרית ומנחה"בתרא של תפלות מוס� ונעילה של יוהכ

אשר לכ� , הכוונה לזמני היו� ולא להתפלה עצמה" 'ית כושחר"שמחוורתא לומר ד

 .ז לרמז מוס� ונעילה"לא בא אדה" 'וכו"שבתיבת , מוב�

כי בתפלת מנחה יש חידוש שג� בה חמורה הפסק , והוסי� הרבי לתר� הסדר בתניא

ש ג� "שלכ� אי� אומרי� ק, תפלת מנחה באה בהמש� לתפלת שחרית, שכ�, שיחה
ש "כ מפסיקי� בי� אמירת ק"ואעפ, )ער מנחה ומעריב בתחלתוח ש"פע(בתפלת מנחה 

 .א שחומר האיסור דשיחה בטילה לא קיי� ביחס למנחה"ולכ� הו. שחרית לתפלת מנחה

הוסי� , והכניסוהו אל הקודש פנימה, כשהמערכת הכינה לדפוס את מענה הרבי

 .'ותיק� הרבי עוד כמה פרטי� לברר יותר כוונתו הק
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 �ניא ל בת"הביאור הנ[

נדפס ג� בהערות ותיקוני� 

ג "שבסו� ספר התניא בשוה

במהדורות החדשות (

 )].שנדפסו מני אז

פ ויצא " ש�בשבת הבאה 

הארי� הרבי לדבר , ג"תשמ

בנושא זה ולהוסי� כמה 

 �. פרטי� בביאור הדברי�

השיחה נדפסה בהתוועדיות 

 . ואיל�540' א ע"ג ח"תשמ

* 
בגליו� רפו ' צילו� הערה ז

 :קוד� ההגהה כפי שהודפסה
 
 

בגליו� רפו ע� ' צילו� הערה ז

 .הגהות הרבי

 Á‡Ï¯": לפני התחלת ההערה
ÔÓÊ :�"Ï ı¯˙Ï ¯„Ò‰" ÂÏÈÙ‡„ "

‰Á�Ó· ‰‡·˘ Í˘Ó‰· ˙ÏÈÙ˙Ï 
˙È¯Á˘) ÔÎÏ˘ ˆ‡"Ï ˙¯ÈÓ‡ 

˜"˘ ‰ÂÚ"Ù (‚"Î ‰¯ÂÓÁ ˜ÒÙ‰ 
‰ÁÈ˘. 

" 'וכו"שתיבת , באמצע ההערה

העביר , בא לרמז למוס� ונעילה
 :וכתב" לרמז"הרבי קו תחת תיבת 

"Â˘Â¯ÈÙÏ - ÔÈ�Ú· ¯ÂÓÁ Î"Î 
ËÚÂÚÏ‡˘Ê ‰„‡"Ê ˘¯ÙÏ" ÛÒÂÓ 

‰ÏÈÚ�Â) "ÔÂÈÎ Â‰Ê˘ · '˙Â·È˙ (
·˙ÂÎÂ ‰·È˙ ‡ '"ÂÎÂ'!" 

 �Î¯‡‰": בשולי העמוד
È˙ËÓ˙˘‡ '¯˘‡ ) הרבי �ציי �כא
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 ‰Ó‚ ˘È„˜ ‡¯˙· ˙È¯Á˘ ‰Á�ÓÂ ‡Â¯ )כלומר להעתיק התיבות שבעיגול –בכוכב 
È¯Á‡Ï ÛÒÂÓ ‰ÏÈÚ�Â ,· (‡˙¯ÂÂÁÓ„ ¯ÓÂÏ „"˙È¯Á˘ ÂÎ'" - ‰�ÂÂÎ‰ È�ÓÊÏ ÌÂÈ‰ 

‡ÏÂ ‰ÏÈÙ˙‰Ï ‰ÓˆÚ". 

ובה ,  לפי הגהות הרבי�) רפז(לאחריו צילו� ההערה שהוכנה לדפוס עבור גליו� ש

 .הכניס הרבי עוד כמה תיקוני� והוספות

 

 

 

 

והוסי� לאחרי ". Ëלפר"היינו , "Ë"לאות " ש"שינה הרבי אות " לפרש"בתיבת 

 .)"ÌÂÈ· ˘È˘ Â· ÛÒÂÓ ‰ÏÈÚ�Â"( �גמר קדיש בתרא שחרית ומנחה הוא "תיבות 

 ˘"˜ ·Û‡Â ˜ÈÒÙÓ˘ ˙ÂË˘Ù· ÔÈ"(: הוסי� הרבי" הוספה לאחר זמ�"בסו� ה
˙È¯Á˘„ ˙ÎÈÈ˘˘ Ì‚ ‰Á�ÓÏ - ‰Á�ÓÏ"(. 

 היא שאלת המערכת להרבי א� אפשר להוסי� ההערה �הסימ� שאלה בסו� העמוד [

 ].ג"שבשוה



ðàå íéîéîúä úåøòä ìò éáøä úåøàä"ïåàèñéøàîã ù 

 

 

äô÷ 

â 

àáãøä í"åîãàî äëéîñ ìáé÷ õ"öä ø"ö 
 ש� שנדפסו הערות שתי על הרבי העיר ג"תשמ ויגש פ"לש ל"שי א"רצ בגליו�

 ).י�ט הערות(

 כתוב ויצא פ"דש שבהנחה מה על) 'שי. ב.ב.א' ר (הכותב שאל הראשונה בהערה

 ר"אדמו התולדות ובספר, צ"הצ ר"מאדמו סמיכה קיבל ח� ע"נ �"הרד שהחסיד

 כפי בההנחה תיק� והרבי. ש"המהר ר"מאדמו סמיכה קיבל �"שהרד כתוב ש"המהר

 ש"מוהר ר"מאדמו סמיכה שקיבלו מהיחידי� שהוא ועד: "ל"שצ, הכותב שהביאה

 ".צ"הצ ר"מאדמו מיוחדת וברכה

 

*     *     * 

 
 :למעלה הרבי עליה שהעיר כפי רצא בגליו�' ט הערה צילו�

 � ˆ"Ï � ¯‰Ó‰"˘ ‰Î¯·Â ˙„ÁÂÈÓ ÂÓ„‡Ó"¯". 
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åô÷ 

ã. 

î úôñåä"ù úåãòååúäì î"îùú çìùéå ô"â 
 ביאור אודות' שי. ל.מ כתב) א"רצ בגליו� ד"יו הערה (עמוד שבאותו' השני בהערה

, "עשו הר את לשפוט "עניני�' הב ד"ע, ג"תשמ וישלח פ"דש בהתוועדות הרבי

 וישלח" (וישקהו "בתיבת י"ברש הפירושי� שני ע� והתאמת�, "המלוכה' לה והיתה"ו

 ).ד, לג

*     *     * 

 

 ":וישלח פ"דש בהתוועדות "התיבות על הוסי� הרבי

� ‰ÎÂ¯‡· ˙ÁÈ˘· ¯‰"¯ ¯‡˘ ·Â˘È Ô‰Î‰ È˘' 
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æô÷ 

ä. 

ïúééùò øçàì íâ úåëùîð ïúðååëù úåëøá 
ח "ל לר"ה שי"בגליו� של

שאלו על מה , מ"כסלו תשד
� מר"שמדובר בהתוועדות דכ�

י� ללכת לג� חיות כיו� חשו� שא

שיש ש� חיות טמאות רק כדי 

משנה הבריות או ברכת לבר� 

, � במה רבו מעשי�נכדי להתבו

הרי מותר ', שלפי סיבה הא

ללכת רק פע� בשלושי� יו� 

ז "ובהתוועדות שלאח. וכדומה

ל "התייחס הרבי להערה הנ
שבאמת יש מקו� לומר , והסביר

מותר ללכת ' שג� לפי סיבה הא

, יות תו� שלושי� יו�לג� הח

פ שאי� לבר� "והיינו כי אע

, הברכה אלא פע� בשלושי� יו�

אבל עדיי� צרי� להרגיש כל 

על שברא ' שהוא מודה לה, הזמ�

 ".בריות משונות"

כמו , ז בברכות אחרות"ועד

, "בורא פרי הגפ�"ו" שהכל"

, שהג� שמברכי� רק בהתחלה

וכ� , כל הזמ�' אבל מודי� לה

 ".שהחיינו"ב

הכניסו ההנחה זכינו כש

והוסי� לאחר , והרבי הגיה אותה

שלא , "שהחיינו"הקטע אודות 
רק בשהחיינו וכ� שאר הברכות 

 זה אאל, כ"ל הכוונה ג� לאח"צ
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א ביו� ובזה יוצאי� ידי חובת� לכל היו� "נוגע להלכה ג� בברכת התורה שאומרי� פ

 .כולו

 :טע שהרבי הוסי� בסו� הואופינוח הק, לפנינו צילו� ההנחה כפי שהוכנסה להרבי
„ÂÚÂ ¯˜ÈÚÂ ˙Î¯· ‰¯Â˙‰ ‰¯ÓÂ‡ Ù"‡ ˙ÏÁ˙· ÌÂÈ‰ ÚÂ"Ù Ô˘˜Ó‰ �‰"Ï - 

‰�ÎÂ˙ Á"Â Â�È‡ ÏÎ· ÌÂÈ‰ ÂÏÂÎ?! 
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èô÷ 

å. 

äìåàâä ìò úåìéôúä úìåòô 
נדפסה הערה בעני� תפלת רבי� ) פ וארא"אמור לצאת לקראת ש' שהי(, ג"בגליו� שמ

, )ב�א, רנא(ה "ג� תשובת השל) 'שי. ל.מ(ובי� הדברי� מביא הכותב , ת למעלהמתקבל

ועדיי� ' כו" ומהר לגאלינו גאולה שלימה"פעמי� ביו� ' על זה שכל ישראל מתפללי� ג

אבל אי� העני� שיעשה , פילת רבי� נשמעתתשבאמת , ה"ז מבאר השל"וע, לא נתקבלה

כי בכל יו� ויו� עומדי� עלינו , נהרק עושה הדוגמת הבקשה וממ, כל בקשת� ממש

 .ה מצילנו מיד�"לכלותינו והקב

ה שבני ישראל בתפילת� " דיבר הרבי בעני� זה והביא דברי השלאואר' בשבת פ

והפעולה ברוחניות הוא עינ� עקרי ורק צריכי� להמשי� , פ"פועלי� העני� ברוחניות עכ

 .העני� למטה

ומכיו� , מהגליו� רק כמה טופסי�פ לא נדפס "וכתבו המערכת להרבי שבהשגח

ולהעתיק בה ' לכ� רוצי� להדפיס הוצאה שני, בת קודששהרבי דיבר בעני� זה בשיחת ש

וסי� קטע הוזכו שהרבי , חהיוביחד ע� זה הכניסו הנחה מאותו חלק של הש. את השיחה
ושתוכנו הוא שצריכי� לבקש על הגאולה בפשטות ובגשמיות וגודל . של� לאחר השיחה

 .רח בזהההכ

�ה "שג� השל: ובצד הוסי

 .בביאורו מדגיש עני� זה

Á ‰¯Ú‰‰ ÌÂÏÈˆ Â�È�ÙÏ ' ı·Â˜„
‚Ó˘ ,˘· È·¯‰ ¯·È„ ‰Ê ÔÈ�Ú·˘" Ù
‡¯‡Â. 
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 .ק"שעליה הוסי� הרבי בכתי, לפנינו צילו� הפסק שהכניסו להרבי יחד ע� ההנחה

„ÁÈ· ÌÚ ‰Ê ËÂ˘Ù 
- ÏÎ˘ ¯ÓÂ‡‰ 

˙·Â˙ÏÙ :‰‡¯ ‡� 
Â�È�Ú· ÂÎ '˙‡ ÁÓˆ 

ÂÎ '- Â˙�ÂÂÎÂ 
Â˙·˘ÁÓÂ Â�È‡˘ 

˘˜·Ó ,¯"Ï ,ÌÈ¯·„‰ 
ÌËÂ˘ÙÎ ˘ÓÓ ÒÙÎÂ"„ 

˘¯ÂÙÓ Ï‰· '‰ÏÙ˙ 
ÈÙ„ '˙ÂÏÙ˙ ÂÏ‡ ÈÙÂ '

˙ÂÏÈÙ˙ Â��Á Í˙‡Ó 
‰ÓÎÁ ÂÎ 'Â�È‡Ù¯ ÂÎ '- 

Ì‰ ˙Â˘˜· ÈÂÏÈÓ 
ÂÈÎ¯ˆ ‰ÂÚ·"Ê ÌËÂ˘ÙÎ 

‰"Ê ÍÙÈ‰ ÒÙ‰"„ ,
ÍÙÈ‰ ÌÂÈ˜ Ó"Ú 

‰ÏÙ˙„ ÈÙÎ ·Ó¯‰˘"Ì 
ÂÎÂ 'ÌÈ¯‡·Ó ‰˙Â‡ ,
ÂÎÂ' .- ÛÒÂ� ÏÚ - ‚Â"Ê 

¯˜ÈÚ - ÍÙÈ‰ ‰ÈÙ"Ó 
‰ÏÈÙ˙„.  �ובצד הוסי

 „‚ÈÚ‰ÏÂ Ì¯ -הרבי 
Ï˘·"‰ ˙ÏÈÁ˙· 

Â¯Â‡È· ˘È‚„Ó :˙Ó‡ ˙ÏÈÙ˙) . . ˜È˙Ú‰Ï „Ú (Ì„ÈÓ. 

 ·ÈÚ‰ÏÂ Ì‚„ Ï˘·"‰ ˙ÏÈÁ˙· Â¯Â‡È¯ -" : ל"ז הקטע האחרו� בשלימותו צ"ולפי
˘È‚„Ó :˙Ó‡ ˙ÏÈÙ˙ ÌÈ·¯ ˙ÚÓ˘� ,Ï·‡ ÔÈ‡ ÔÈ�Ú‰ ‰˘ÚÈ˘ ·˜‰"‰ ÏÎ Ì˙˘˜· 
˘ÓÓ ,˜¯ ‰˘ÂÚ Ó‚Â„Ó˙ ‰˘˜·‰ ‰�ÈÓÓÂ ,ÈÎ ÏÎ· ÌÂÈ ÌÂÈÂ ˘È ‰ÏÂ‡‚ ,Â�ÈÈ‰„ 

‰˘·Î ˙Á‡ ÔÈ· Ú 'ÌÈ·‡Ê È‡ ¯˘Ù‡ ‰Ï ÌÈÈ˜˙‰Ï ,ÏÎÂ ÌÂÈ ÌÂÈÂ ÌÈ„ÓÂÚ Â�ÈÏÚ 
Â�È˙ÂÏÎÏ ·˜‰Â"‰ Â�ÏÈˆÓ Ì„ÈÓ. 
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àö÷ 

æ. 

éúë"ä øòù ìò ÷"úåøòä" 
ל "שי, ט"ליו� שמ ג�" ש מאריסטאו�"קוב� הערות התמימי� ואנ"ד� השער של 

לפני תיבת " ל"והוסי� אות " מערכת"בו סימ� הרבי בח� על תיבת , מ"פ תצוה תשד"לש
כיו� שבפני� הקוב� היו שלש הערות , "למערכת"להחזיר את הקוב� ,  כלומר�" מערכת"

 ):י�טאותיות  כדלקמ�(מהרבי 
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ç. 

ìéçä ïéá ÷å"Çàøåéã "úåàáåöä úåàøîì 
, "ראדיו"ד עני� ה"ע, פ תרומה"ש בשיחת ש"מ' שי. ל.הביא מ' ל הערה ד"בגליו� הנ

ז מונע מלהשתמש בו "מ אי"מ, פ שאפשר לנצלו עבור עני� שהוא היפ� רצו� הש�"דאע

שלמרות שהשתמשו , וגמת הזהבובד;  עניני קדושה�שהיא , עבור תכלית ומטרת בריאתו

נדפסה (בו עבור עניני� בלתי רצויי� הרי לא נברא אלא בשביל המשכ� והמקדש 

מראות "שיש לדמות זה ל, והעיר הכותב).  ואיל�1040' ב ע"מ ח"בהתוועדויות תשד

� מפני שעשויי� מואס משה בה' הי"פ ש" אשר אע�י בנות ישראל "שהובאו ע" הצובאות

ה קבל כי אלו חביבי� עלי מ� הכל שעל ידיה� העמידו הנשי� "ל הקב"א, ליצר הרע

 ).ח, י ויקהל לח"פרש" (צבאות רבות במצרי�

‰ÈÂ˘Ú‰ ·‰Ê„ ÍÙÈ "ה� , "ר"שעשויי� ליצה"שהמראות הצובאות , ועל כ� כתב הרבי
˘„˜ÓÂ ÔÎ˘ÓÏ". 

ת הכינה את הגליו� ככשהמער

בי אודות  להרוכתב, )שנ(הבא 

רצונ� להוסי� הערת הרבי 

ויחד ע� זה צירפו , בהגליו�

. ההערה כפי שהתכוננו להדפיסה

, בסו� ההערה סימ� הרבי בכוכב

,  שהכניסו לוהפתקוציר� לה את 
שחסר , ג של הפתק כתב"ובשוה

שיש , כלומר, ההמש� הפשוט

 .להבהיר את העני� יותר

ל הכניסה "לאחרי מענה הנ

ובו , הרביק נוס� לתהמערכת פ

, הכינוה ההערה כפי שהמערכת

 � כמה בזהוהרבי הואיל להוסי

 .הערות ותיקוני�
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„ ‰¯Ú‰ ÌÂÏÈˆ 'ËÓ˘ ÔÂÈÏ‚ Ï˘ ,È·¯‰ ÒÁÈÈ˙‰ ‰ÈÏ‡˘ . ˙‡ Â�ÒÙ„‰ „ÂÓÚ‰ ˙È˙Á˙·
 ‰˙ÂÓÈÏ˘· ‰¯Ú‰‰)Û„‰ Ï˘ È�˘‰ Â„ˆ· ‰ÓÂÈÒÂ ‰Î˘Ó‰ ÏÏÂÎ:( 

 

יו כתב הרבי אודות ועל, צילו� הפתק שביחד אתו צרפה המערכת את גליו� ההערה

 ÏÂ „ÂÚ‡ !!)קוי� תחתיו' הרבי מתח ג( ‰�Â˘Ó ˙Î¯ÚÓ! ¯ÒÁ Í˘Ó‰‰ ËÂ˘Ù‰": ההערה
‡Ï‡ ÌÈ„˜‰˘ ÂÎ '‡ÏÂ „ÂÚ ‡Ï‡ Â¯˜ÈÚ˘ ÂÎ '‡ÏÂ „ÂÚ ‡Ï‡ ÔÈ‡˘ ÌÏÂÚ‰ ÈÂ‡¯ 'ÂÎ'" . 

 
צילו� ההערה שהיתה מצורפת ע� 

ובה מציי� הרבי בכוכב , הפתק דלעיל

כתב להראות המקו� שאליו שיי� מה ש

 .בהפתק דלעיל

 הכניסה, בחזרה ל"הנ פתק קבלת לאחר

 זכתה עליו וג�, דלקמ� הפתק המערכת

 ˘È˙È�Ú ":העמוד בהתחלת.הרבי למענת
¯·Î ‡Ï 'ÌÈË¯Ù·Â �‰"Ï - Ï·‡ Ì‚ ‰‡Ï·"Î 
‡Â‰" ]1]פשוט. 

––––––– 

וכא� המקו� לבקש בבקשה כפולה ומכופלת , ע לא נודע להמערכת אל מי התכוו� הרבי"לע) 1 
 .בו' הרבי� תלויוזכות ,  יפרס� את המענה לתועלת הרבי��שכל מי שיש לו ידיעה בעני� זה 
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 :ולקמ� בא פיענוח כל ההערה, כ דברי�"תיק� הרבי כו, בהמש� העמוד

: שוני� עניני� שני ה� �" זהב"ו" הצובאות מראות "דעני�, בזה הכוונה ולכאורה"
 העמידו ידיה� שעל' כו עלי חביבי� "כ"שאעפ אלא (ר"ליצה עשויי� � הצובאות מראות

עיקר , אדרבה˘ אלא ÏÂ „ÂÚ‡ "ר"ליצה "עשוי אינו הזהב כ"משא; ")רבות צבאות הנשי�

 שאי� '‰ˆ „Â˙ÈÈ˘Ú˘ - ÍÙÈ‰ ˙ÈÈ˘Ú ˙Â‡¯Óולא עוד אלא , בריאתו הוא בשביל המשכ�

, ה"פל ר"שמו(' כו בו להשתמש) הרבי ידי על נמתח התיבות שמתחת הקו (ראוי העול�

 ".בריאתו תכלית היפ� הוא ז"לע בו שהשתמשו ומה). א

 הוא שעיקרו, )בהבריאה נעלה כח" (ראדיא"לה בנוגע ÚÂ"Ê È"Ï„ הוא הדבר ותווא

 בו להשתמש אפשר הבחירה עני� שמצד ורק. בריאתו תכלית וזהו, קדושה עניני בשביל

 כמבואר, בריאותו תכלית היפ� � הקדושה דהיפ� לעניני� ואפילו ÊÓÂ‰ ,חול לעניני ג�

 .בהשיחה בארוכה

כפי , ילו� הערה הסופית ע� הגהות הרביצ
 ):שנ(שלאחריו  שנדפסה בגליו�
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äö÷ 

è. 

ïëùîä úáãð íãå÷ ìâòä àèç 
בה , ל"של גליו� הנ' היתה הערה ה, ט"שהואיל הרבי להגיה מגליו� שמ' ההערה השני

, יא על הראדיוד לימוד התנ"ע, מ"פ משפטי� תשד"משיחת ש) 'שי. ק.ש.י(העיר הכותב 
,  דורות לאחר שנברא26' הג� שזה הי, ד הזהב שנברא רק בשביל המשכ�"שהוא ע

 הכוונה בזה היא ל שבפשטות"וכתב הנ). י, הושע ב" (וזהב עשו לבעל"' ז הי"ולפנ

 .לפני עשיית המשכ�' שחטא העגל הי, ומזה. פ דברי�"י בר"לחטא העגל כדפרש

ותיר� . כי העני� שנוי במחלוקת,  כדיעה אחתשלכאורה סת� הדבר, ל"ז העיר הנ"וע
י ע� זהב במש� כל הזמ� עד עשיית "שאולי מדובר בכל החטאי� שעשו בנ, הכותב

 .המשכ�

 )".המשכ�(נדבת "ל)" המשכ�(עשיית " מ�על זה תיק� הרבי לשו� ההערה 

, ל נמצא"ה הנ"פי הגהשלכאורה ל, ושאלה, ובהמש� לזה הכניסה המערכת פתק

ע "אבל לכו, קוד� או אחרי נדבת המשכ�' שהחילוקי דיעות ה� רק בא� חטא העגל הי

 .היתה חטא העגל לפני עשיית המשכ�

ש ש� "למ ולכאורה הכוונה היא(פ פקודי " שהדבר מפורש בס�ועל זה ענה הרבי 

אשו� בשנה השנית באחד לחדש הוק� ראשו� בשנה ויהי בחודש הר", ז"פסוק י' בפרק מ

 ").השנית באחד לחדש הוק� המשכ�

ומצור� לו העתק ,  הכניסה המערכת פתק אל הרבי�לאחרי קבלת מענת הרבי 

פ "וע. מעשה העגל לאחרי עשיית המשכ�' שלדיעה אחת הי, וש�, )936' ע(ג "ש ח"מלקו

 ".עשיית"במקו� " נדבת" ש� ג�' צרי� להגי' הגהת הרבי הי

כי הביאור בהשיחה ש� ,  יוקשה בעצ� העני� ש�� המשיכו לשאול �אלא שלפי זה 

פ לשו� עני� ליכנס ולמנוע בינו ובי� "דלאחרי שיצא הציווי לפועל למטה אא, הוא

נדבת המשכ� )ציווי משה ו(לפי ההגהה שעשיית העגל היתה לאחרי ו, הבאתו לפועל

 .ל" נמצא דלא כנ�וקוד� עשייתו 

 מעשה העגל לא מנע � העיקר �ז אפילו החטא עצמו "שבכ, על כ� כתב הרבי

 ".מלא את המשכ�' וכבוד ה) "לד, פקודי מ(נ "וכמש, בפועל" ושכנתי בתוכ�"ה

 ].הרבי הואיל להכניס ג� כמה הערות נוספות בתו� הפתק[
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שנדפסה בשנת (ל "ג הנ"ש ח"לאור האמור ניתוס� קטע במהדורה החדשה של לקו

 ).ה"תשמ

 .ש קוד� התיקו� ולאחריו"ולתועלת המעייני� הדפסנו צילו� מהלקו

 
*     *     * 

 

ובה , בגליו� שמט' צילו� הערה ה
 ÈÈ˘Ú˙"מקומות מהלשו�  'שינה הרבי בב

 ": המשכ��„·˙"ל" המשכ�
 

 

 

 

 

 

 

 ,צילו� הפתק שכתבה המערכת
אשר , ל של הרבי היא"שכוונת הגהה הנ

ע היתה עשיית המשכ� לאחרי חטא "לכו
הרבי ( ÂÙÓÎ¯˘": והרבי הוסי�, העגל

 ."Ò"Ù È„Â˜Ù!! ·˜¯‡ )קוי�' מתח ג

 :ענוחפי

" È˙˘„ÁÂ": לאחר קטע הראשו�
ÔÎ˘ ˘¯ÂÙÓ Ò·"Ù È„Â˜Ù � 
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י הגהת "על זה שכתבו שעפ

צרי� להגיה ג� הלשו� ' הי, הרבי

' ¯‡ÊÓ ÒÂ˙ 'È‰ :כתב הרבי, ש"בלקו
¯Ó‡�‰Ï Ú"„" Ï„Â‚ ˙Â�È�Ú˙‰‰ "

Â˜Ï‰·"˘ - Í˘Ó·˘ 20 ‰�˘- ‡Ï 
È‰ 'Û‡ ‡ '‰‡¯˘ �‰"Ï � 

" י הגהת"ועפ"בקטע המתחיל 

העביר הרבי קו על תיבת 

 :בסו� העמוד בצד ימי�".לכאורה"

Â·˘ ¯Ó‡� È˙�Î˘Â ÌÎÂ˙· )- 
Â�ÈÈ‰ „Â·ÎÂ ‰ '‡ÏÓ ‰‡"Ó (- � 

 �וכ� הקי� הרבי התיבות בסו

 �!! ?? :וכתב, )"ל"כנ(צא דלא הרי נמ"השאלה 

 ·"‰ÈÊÁ‰Ï ÂˆÓ¯: ובפינה שמאלית למטה כתב הרבי

 
' ג ע"ש ח"לפנינו צילו� מלקו

 וכפי  כפי שנדפסה עד אז936

 :שנדפסה במהדורות החדשות
 
 
 
 
 
 

 

 



êéúøåúá åðéðéò øàäå õáå÷ 

 

 

çö÷ 

é. 

çéùî úàéá ïîæá äðùä øåáéò 
ד "ע' יש. ג. מ. כתב מ, )ו"הערה וא(ט שהגיה הרבי "בהערה השלישית של גליו� שמ

פשוטה ' שעד שבת מברכי� אדר תתכ� עדיי� ששנה זו תהי, פ משפטי�"ש בשיחת ש"מ

 .'פ הראי"קידוש החודש ע'  יהי�כיו� שבא� יבוא משיח קוד� לכ� , ולא מעוברת

' פ הראי"ח ע"דעני� קדוה, מהתמימי� בגליו� שמח' והביא הכותב מה שהקשה א
, ולכ�. ואילו עיבור השנה נקבע לפי חשבו�, )מלא או חסר(מספר ימי החודש נוגע רק ל

 ?פ חשבו�"ג� א� יבוא משיח צריכה השנה להיות מעוברת ע

פ חשבו� "ולכ� ע, דכשיבוא משיח יתכ� שיוודע לנו כי טעינו בחשבונות, ורוצה לתר�

 .אמיתי תצטר� להיות שנה פשוטה

שלכ� ג� כשיבוא משיח , בע לפי חשבו�ש שעיבור השנה נק"והעיר הרבי על מ

שמעברי� השנה ) ]ד"א מ"פ[מגילה ( כי מפורש במשנה �תצטר� להיות שנה מעוברת 

, קראו את המגילה באדר ראשו� ונתעברה השנה: "ל המשנה ש�"וז(לאחרי פורי� קט� 

 .ביעות השנה ג� באמצע החודששיכולי� לשנות את ק, ונמצא"). קורי� אותה באדר שני

לפנינו צילו� הערה 

בגליו� שמט שאליה ' ו

� התייחס הרבי
כולל  (בשלימותה

מעמוד  התחלתה

 ):הקוד�

: על צדו של העמוד

˘¯ÂÙÓ ‰�˘Ó·) ‰Ï‚Ó (
ÔÈ¯·ÚÓ˘ ‰�˘‰ È¯Á‡Ï 

Ù"˜ � 
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éà. 

íéøöîã àòøàá àðúäáà åìëà éã 
על ) ד(נדפסה הערה , )ט"גליו� שנ(מ "פ תשד"וני� לחגהבגליו� דימי� הראש

די "שיש לעיי� בנוסח הלשו� , ש"מאנ' וש� כתב א, "הא לחמא עניא"פ "הפיסקא בהגש
ולא , שהרי המצות אכלו לאחר יציאת� ממצרי�, "אכלו אבהתנא בארעא דמצרי�

דהיינו , להלא קאי על האכי, "בארעא דמצרי�"ועל זה רוצה לתר� שהא דכתוב . במצרי�

והרבי . דהיינו אבותינו שהיו במצרי�, "אבהתנא"אלא דקאי על , שאכלו בארעא דמצרי�

וסימ� בח� להתיבות , העביר קו על התיבות שהאכילה היתה ביציאת� מאר� מצרי�

, ש�מר שנא, ח,  בא יב�מקו� �יוציי� למרא, "כשהיו עדיי� במצרי�. . המצות אכלו "

 ".'ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות וגו"

� מביא הפסוק "כ מצינו שהיעב"שכמו, כתבה המערכת, ל"לאחרי קבלת מענה הנ

 .'שודאי כבר אכלו בלילה זו באר� מצרי� כו, וכותב, ל"הנ

אבהתנא את  שאכלו' שג� מביא את הפסוק לראי, להאברבנאל" זבח פסח"אבל ב

יותר ראוי לומר די אכלו אבהתנא ביציאת� ' � שלפי זה הימוסי, המצות במצרי�

 .ממצרי�

היינו שהוא לא התכוו� , "כיונתיו) על עצמו' כוונתו הק(לא אני "ועל זה כתב הרבי ש

כלומר שהשאלה לא היתה לפי דברי , להאברבנאל" ולא השואל כיוו�", �"להיעב

 .האברבנאל

ח "סידור ע� דא(שש� , " לא העירו� ה מצה זו"רד' דוקא מסי"ג כתב הרבי ש"ובשוה

מצה זו שאנו : "ל"וז, מקשה) א, שא

על שו� שלא , אוכלי� על שו� מה

הספיק בצקת של אבותינו להחמי� עד 

שידוע הקושיא ' שנגלה עליה� כו

שהרי נצטוו בעשור לחדש משכו וקחו 

על מצות ומרורי� יאכלוהו ' כו

 ".'ות עוגות מצות כווהוכרחו לעש

שאליה התייחס ' צילו� הערה ד

ובו העביר הרבי קו על המילי�  ,הרבי



êéúøåúá åðéðéò øàäå õáå÷ 

 

 

ø 

וסימ� בח� וחצי עיגול לפני תיבת , "דלא, ביציאת� מאר� מצרי�. . דלכאורה הרי "

 :)È ,Á· (·‡( :כ כתב"ואח, "כשהיו"תיבת  לפני) בח�(וג� , "המצות"

 :הפתק שהכניסה המערכתלהל� 

 :למה שכתב בצד הגליו�, וציי� בח�" �"היעב' בפי"גול את התיבות הרבי הקי� בעי

‡Ï È�‡ ÂÈ˙�ÂÈÎ  בעיגול את התיבות �" זבח פסח"ב"ג� על קטע השני הקי

ג הקי� "בשוה ÏÂ Ï‡Â˘‰ ÔÂÂÈÎ‡ :וציי� בח� למה שכתב בצד הגליו�, )"להאברבנאל(
 !‰Â„ ÈÒÓ '„¯"‰ ‰ˆÓ ÂÊ - ‡Ï Â¯ÈÚ˜‡ :וכתב, "המערכת"הרבי תיבת 
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éá. 

íéëàìî íéøéëî úà íîöò 
' ע (שיחה לפורי�בי "מ תש"סהבמביא  מה ששואל הכותב על', ט' ב הע"בגליו� שס

 .'ט' ג הל"יסודי התורה פ' � הל"הרמב� מ את עצמ�י� מכיריכהמקור לזה שמלא )139

משבח ומפאר ליוצר� כמו ' שכל א  וגלגלי�ש� מדובר רק על כוכבי�ולכאורה 

, נמצא. 'עצמ� כואת ה כ� מכירי� "כירי� הקבמכש� ש� ש"הרמבממשי� ז "עו, המלאכי�

אבל לא ". שמפארי� ליוצר� כמו המלאכי�"ורק אומר , � מדבר רק על גלגלי�"שהרמב

 .ע"מבואר ש� שהמלאכי� מכירי� א

� צרי� "ומסביר שבפשטות שהרמב, דיבר הרבי באותו שבת בעני� זה, בהמש� לזה

דמכיו� שאומר , דהיינו שמכירי� את עצמ�, לחדש עני� זה רק לגבי הכוכבי� ומזלות

וכא� הוסי� הרבי (, מדעת המלאכי�" מעוטה"כ שדעת כוכבי� ומזלות "� אח"הרמב

, לכ� מוב� שא� הכוכבי� ומזלות מכירי� את עצמ�, )ד"סע', ח מדרש הנעל� ח"מ לזו"מ

כ שמלאכי� מכירי� "כוהרי עא

 .עצמ�

לאחר השבת הכניסו לקודש 

פנימה את הקטע שהתכוננו 

ש "הערות התמימי� ואנ"להדפיס ב
והרבי הואיל , "דמאריסטאו�

 .להגיהו

 ¯·È„ ‰ÈÏÚ˘ ‰¯Ú‰‰ ÌÂÏÈˆ Â�È�ÙÏ

˘· È·¯‰"¯ÂÓ‡ Ù 
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בתיבת " �" הפתק שהכניסו להרבי לאחר שבת ובו תיק� הרבי ה�לפנינו צילו
 .- „"Â ÂÊ"Á �‰Ó"Ú Á ,ÚÒ¯‡‰ -ובקטע האחרו� הוסי� ".מקו�"

 

 
� 
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éâ. 

ìá÷ì ìåëé éðéà úøîåàä ïéãá 
ìù äôä çéø íáéä 

פ פנחס "מה שדיבר הרבי בשיחת ש.) ר.ש(הביא הכותב ' ג הערה ג"בגליו� שע

. . בעלה בעל ריח הפה ' מי שהי: "ל"וז, אישות' בסו� הל� "ש הרמב"ד מ"מ ע"תשד

בבעלה יכולה היא לומר לאחי� הייתי ' ומת ונפלה לפני אחיו ויש בו אותו מו� שהי

וראה בני� לבני� שלו� על , יכולה לקבל ול� איני יכולה לקבל ויחלו� וית� כתובה

� פרט נוס� "הרמבמרמז ") 'וראה בני� גו("דבהבאת הפסוק , ומבאר הרבי". ישראל

ד ואמרה בעלי אינו "האשה שבאה לב) "ו"ו הט"פט(� "דהנה לעיל פסק הרמב, בההלכה

יעשו הדייני� פשרה ואומרי� לה ראוי ל� שתנהגי ע� . . שימוש המוליד . . יכול לשמש 

ומגלגלי� עמה בדבר זה ואי� כופי� אותה לישב , כ תתבעי"ואח. . עשר שני� . . בעלי� 

 ".תה כדי� המורדת אלא מאריכי� בדבר זה עד שיעשו פשרהולא דני� או

. ד לשכנע את האשה להנשא ליבמתה"למה אי� משתדלי� ג� בנדו, ב"ז צלה"ועפ

� בהבאת הפסוק "וזה מרמז הרמב, שמשתדלי� לשכנעה לדור עמו, נ"דאה, והרבי מתר�

' ז יהי"ה שעיז שמסבירי� ל"עי, שאכ� יש להשתדל לשכנעה לדור עמו, "'וראה בני� וגו"

 ".שלו� על ישראל "�ובמילא , "וראה בני� לבני�"

" השמי� ביני לבינ�"דהדי� ד, וש�, )ה כי הא"ד(ב , יבמות סה' ל מתוס"והקשה הנ

הוא רק היכא שהבעל ) 'שהאשה טוענת כי הבעל אינו יכול לשמש שימוש המוליד כו(
יבקשו הימנו שיפטרנה בגט כראוי ואי� ", "דר� בקשה"ו דאזי אמרינ� שיעש, מכחיש

ית� , אבל א� הבעל מודה שאי� לו גבורת אנשי�). י"ב ובפרש, נדרי� צ" (מכריחי� אותו

כ מכיו� שבריח הפה אי� היב� מכחיש אותה שהרי הכל מרגישי� "וא. גט וכתובה מיד

� חולק בזה על "במסביר שהרמ' ובהערתו דילי" (דר� בקשה"אמאי יעשו , את הריח

 ).'התוס

י סיכות "שציי� בכוכב בצד ההערה לד� נפרד שאותו חיבר ע, ז זכינו למענת הרבי"וע

ד ובמקרה "ובו מחלק בי� הבקשה בנדו, )שהוחזר להמערכת( לד� ההערה  ][משרדיות 

דהת� הבקשה היא בגלל שיתכ� שאי� היא , ותוכ� החילוק הוא, "השמי� ביני לבינ�"ד

במקרא שג� , ולכ�, ")ביני לבינ�"כיו� שהוא דבר שאינו גלוי רק (בטענתה צודקת כלל 

והבעל צרי� , "דר� בקשה" לא שיי� �הבעל מודה לכ� ואי� כא� ספק א� היא צודקת 
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הרי הבקשה היא שלמרות אשר , )ריח הפה שביב�(כ בנדו� זה "משא. לית� גט וכתובה

מכל מקו� אולי תוכל , )ואי� כא� ספק א� יש בו מו� זה(יב� ריח הפה ברור שיש לו ל

 ).שמת(כמו שקיבלה את הריח של בעלה , לקבל את הריח) האשה הזקוקה ליב�(

כתבה פתק אל הרבי בצירו� מענה הרבי בתוספת , כאשר קיבלה המערכת את המענה

 . שלאחריו בכדי להדפיסו בגליו��ביאור 

וביאור הרבי ' בי� שיטת התוס(ל "במכתב� הוסיפו תירו� מדיל� להקושיא הנ
הרי אינו יכול , כי הת� כאשר הבעל הודה שאי� לו גבורת אנשי�, )�"בשיטת הרמב

שיתכ� אשר , ד"ולכ� אי� לדמות למומי� שבנדו. ולכ� צרי� לית� גט, לקיי� לה מצות עונה

דאולי ג� זה נרמז במענתו של , ונסתפקו". ר� בקשהד"ג� א� הבעל מודה יש לעשות 

 .הרבי

שג� , ותוכ� דבריה�, רצתה המערכת להוסי� ביאור במענתו של הרבי, בצירו� לזה

מ יודו "מ, אינה שייכת כשברור שטענתה אמת" דר� בקשה"ל שההשתדלות "דס' התוס

ה זה מבעלה ד כבר קיבל"כיו� שבנדו, "דר� בקשה"ד שג� במקרה זה יש לעשות "בנדו

 .ולכ� מבקשי� ממנה שאולי תוכל לקבל ג� מאחיו, הראשו�

ועל ". קושיא מעיקרא ליתא: " הגיב הרבי וכתב�על התירו� שנכתב בהפתק דלעיל 

 ".מה צור� בהרמז" הוסי� �ז נרמז במענה "ש שיתכ� שג"מ

והואיל לתק� כמה , "מה צור� בביאור" כתב �רכת במענת הרבי על ביאור המע

נראה אשר המערכת לא תפסה מלכתחילה את כוונת ' אשר מזה הי, פרטי� במה שכתבו

 .הדברי�

דומה הוא ממש אל ) דריח הפה(שנידו� דיד� , לכאורה, ותוכ� ביאורו של הרבי הוא
דכש� שהת� הרי כאשר יש ספק שתוכל להמשי� לחיות , "בינ�השמי� ביני ל"הדי� ד

, ד"כ� הוא הדבר בנדו, "דר� בקשה" עושי� �) כיו� שהבעל מכחיש את טענתה(עמו 

רצונה להנשא ליבמתה אינו אלא בגלל טענתה שלא תוכל �אשר מכיו� שהיסוד לאי

כמו שקיבלה אותו מבעלה ( לקבל את הריח ויתכ� שלאמיתתו של דבר יכולה, לקבל

ולבקש ממנה שאולי תוכל לקבל , "דר� בקשה"לכ� ג� במקרה זה יש לעשות , )הראשו�

 .את הריח

 

* * * 
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äø 

צילו� ההערה שאליה התייחס 

 :הרבי

צילו� העמוד בשלימותו שבצידו 
וכ� צילו� הפתק , סימ� הרבי בכוכב

 Â„�·"Ê* :ובו כתוב, שציר� אליו
È¯‰ ˜·‰‰˘ ˆ"Ï ÈÏÂ‡˘ ÏÎÂ˙ 

Ï·˜Ï) ÂÓÎ ‰Ï·È˜˘ ‰ÏÚ·„ (
‡ÏÂ Ì‡‰ ˘ÈÌÂÓ‰ Â·  

צילו� מהפתקי� שהכניסה 

המערכת בהמש� לקבלת המענה 

 .ל"הנ

בפתק הראשו� הקי� הרבי תיבת 

 ˜È˘Â‡ :וכתב בצד" לתר�"
‡¯˜ÈÚÓ ‡˙ÈÏ  על מה שכתבו� 

ק "אולי ג� זה נרמז במענת כ"

כתב הרבי " א"ליטר ש"אדמו

 !?·‰¯Ó Í¯Âˆ ÊÓ‰ :למטה

 

מעבר לד� של הפתק כתב הרבי 
 "מהיר"
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åø 

 

 !?··Ó Í¯Âˆ ¯Â‡È‰ :וכתב בצד" והביאור בדבריו"בפתק השני הקי� הרבי התיבות 

 :בו הגיה הרבי כמה דברי�, ולהל� פיענוח שאר הקטע

Ó"Ó ÔÎ ‡Â‰ ˘ÓÓ Â„�·"„ Â„ÂÈ ˘È˘ ˙Â˘ÚÏ Í¯„ ‰˘˜· ÈÎ Ì‚ ˘Î¯Â¯· 
˘‰˙�ÚË) תחתיו' הרבי מתח ג �קוי (‡Ï˘ ÏÎÂ˙ Ï·˜Ï ˙Ó‡. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדפיסה המערכת את מענה הרבי כפי כתבו בתחילה על ) ד"שע(בגליו� שלאחריו [

 )].ללא כל ביאור(ההערה המקורית 

 

� 



ðàå íéîéîúä úåøòä ìò éáøä úåøàä"ïåàèñéøàîã ù 

 

 

æø 

ãé. 

úëøòîä ãé÷ôú 
, י" רשת עלוש יכתבו שאל"שהתמימי� ואנ, ו"פ ויקהל תשמ"בשביקש הרבי , כידוע

 .ועל חלק� התעכב הרבי בעת ההתוועדות, בקובצי הערות התמימי�

, בגליו� תקמז

ל שני ציי� הרבי ע

עליה� , שאלות

יתעכב במהל� 
פ "התוועדות דשה

 .ח"וישב תשמ

 מ�  דבאח
 הועתקה ,השאלות

השואל קושיית 

ח על "האוה

רועה ' הי"הפסוק 

" וישראל אהב את יוס�"על הפסוק ובטעות כתב שהשאלה היא , )ב, לז" (את אחיו בצא�

 ).ג, לז(שלאחריו 

ועל  "ÊÏ ˜ÂÒÙ‰·Â ÏÚ ·"וכתב שהקושיא היא , הרבי העביר קו על הפסוק שנדפס

 ."Â‡ ˙Î¯ÂÚ‰˜È˙ÚÓ ¯˜ ": וכתב" מערכת"ד� השער הקי� בעיגול את המילה 
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èø 

 כלליות מענות מדור

øòù 

íééììë úåðòî 
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àéø 

 :ט"לתש'פ קרח ה" ש–מענה הרבי על גליו� קיב 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â ·È ‰ÏÂ‡‚‰ ˘„ÂÁÏ ˙ÂÎÈÓÒ·-ÊÂÓ˙ ‚È ‰‡ ¯ÈÎÊ‡"ˆ 
 )פורס� בגליו� קיג(

� 

 :ט"תשל'ה) יג תמו�יב(בלק �פ חוקת" ש–מענה הרבי על גליו� קיג 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â ·ÈÏ ˙ÂÎÈÓÒ·-ÊÂÓ˙ ‚È. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 
 )פורס� בגליו� קיד(

� 

 :ט"תשל'ה) חזו� (דברי�פ " ש– טזמענה הרבי על גליו� ק

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â Ï ˙ÂÎÈÓÒ·ÊÈ¯‡‰ ‡ÏÂÏÈ‰‰ ÌÂÈ"ÈÁ‰ Ï. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 
 )זפורס� בגליו� קי(

� 

:ט"תשל'ה) י אלול"ח(פ תבוא " ש–מענה הרבי על גליו� קכב   

˙� '˙Â"Á ,Â˙Ú· ¯·„Â, Á ÌÂÈÏ ˙ÂÎÈÓÒ·"ÏÂÏ‡ È, ÌÈÏÂ„‚‰ ˙Â¯Â‡Ó‰ È�˘ ˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ 

 ) קכדפורס� בגליו�(

� 

 ראש –ועל גליו� קכד , "ט"תשל'קי� ה"ש דמאריסטאו� "ואנ' מענה הרבי על כר� הערות הת
 :מ"תש'השנה ה

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â,  ˙ÂÁÈÏÒ‰ ÈÓÈ·)ÂÎÂ ‰„˘· ÍÏÓ‰Â'.( ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קכה(

� 

 :מ"תש'ה) שבת שובה(פ האזינו " ש–מענה הרבי על גליו� קכה 

˙�' ˙Â"Á,  ¯·„ÂÂ˙Ú·, È˘Ú"˙ ,ıÂˆÈ�‰ Ï‡ ¯Â‡Ó‰ ·Â¯È˜. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קכו(

� 

 :מ"תש' חג הסוכות ה–מענה הרבי על גליו� קכו 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â, Â�˙ÁÓ˘ ÔÓÊÏ ˙ÂÎÈÓÒ· –ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï . ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קכח(



êéúøåúá åðéðéò øàäå õáå÷ 

 

 

áéø 

� 

 :מ"תש'ת ה"צ ושמח" שמע–מענה הרבי על גליו� קכז 

˙� '˙Â"Á, ÂÂ˙Ú· ¯·„,  Â�˙ÁÓ˘ ÔÓÊ·)ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï(, ˙Â˙·˘‰ ÂÏ‡ ÌÎ˙ÁÓ˘ ÌÂÈ· Â˙ÏÁ˙‰˘.‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קכח(

� 

 :מ"תש'פ בראשית ה" ש–מענה הרבי על גליו� קכח 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â, Â‚ ÂÎ¯„Ï ÍÏ‰ ·˜ÚÈÂ ˙ÙÂ˜˙ ˙ÏÁ˙‰·'. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קכט(

� 

 :מ"תש'ל� ה�פ ל�"פ נח וש" ש–וקל מענה הרבי על גליונות קכט 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â, Â‚ ÂÎ¯„Ï ÍÏ‰ ·˜ÚÈÂ ˙ÙÂ˜˙ ˙ÏÁ˙‰·'. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קלג(

� 

 :מ"תש'פ חיי שרה ה" ש–מענה הרבי על גליו� קלב 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â, ˜˘Ï ˙ÂÎÈÓÒ·"ÂÏÒÎ ˘„ÂÁ Ó –‰ÏÂ‡‚‰ ˘„ÂÁ . ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ.  

 )פורס� בגליו� קלה(

� 

 :מ"תש'פ ויגש ה" ש–מענה הרבי על גליו� קלח 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â, ÂÎ ¯Â‡Â ÍÏÂ‰Â ÛÈÒÂÓ„ ‰ÎÂ�Á ÈÓÈÏ ˙ÂÎÈÓÒ·'. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ 

 )פורס� בגליו� קלט(

� 

 :מ"תש'פ ויחי ה" ש–מענה הרבי על גליו� קלט 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â, ÂÎ ¯Â‡Â ÍÏÂ‰Â ÛÈÒÂÓ„ ‰ÎÂ�Á ÈÓÈÏ ˙ÂÎÈÓÒ·'. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קמא(

� 

 :מ"תש'ד שבט ה" יו–ב "מענה הרבי על גליו� קמ

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –ÂÈÏ ˙ÂÎÈÓÒ· "È‰È È¯È˘Ú‰ Ë·˘ „ '˘„Â˜, ÌÈ˘Ï˘· È‰ÈÂ„ ,˙ÈÚÈ·˘‰ ‰�˘ ,‰Ï ˙·˘'. 
‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קמג(

� 
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âéø 

 :מ"תש'ה) טו בשבט(פ בשלח " ש–מענה הרבי על גליו� קמג 

˙� '˙Â"Á, „ÂÂ˙Ú· ¯·, ¯Ï ˙ÂÎÈÓÒ·"˘‰ ÌÂÈ· ˙Â�ÏÈ‡Ï ‰"˜ ‰Ï ˙·˘ ˙ÈÚÈ·˘‰ ‰�˘· ‰¯È˘ ˙·˘'.  ¯ÈÎÊ‡
‰Ú"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קמד(

� 

 :מ"תש'פ יתרו ה" ש–מענה הרבי על גליו� קמד 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –¯Ï ˙ÂÎÈÓÒ· "˘‰ ÌÂÈ· ˙Â�ÏÈ‡Ï ‰"˜ ‰Ï ˙·˘ ˙ÈÚÈ·˘‰ ‰�˘· ‰¯È˘ ˙·˘'.  ¯ÈÎÊ‡
‰Ú"ˆ. 

 )קמהפורס� בגליו� (

� 

 :מ"תש'פ משפטי� ה" ש–מענה הרבי על גליו� קמה 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â, ˘Ï ˙ÂÎÈÓÒ·"˜ :¯„‡ ˘„ÂÁ ÌÈÎ¯·Ó, ÌÈÏ˜˘ ,Ó"Á. ‰ÏÂ‡‚‰ ˘„ÂÁ. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קמו(

� 

 :מ"תש'פ תרומה ה" ש–מענה הרבי על גליו� קמו 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â, ÊÏ ˙ÂÎÈÓÒ· '·˘ ˙ÈÚÈ·˘‰ ‰�˘· ¯„‡‰Ï ˙'. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קמז(

� 

 :מ"תתש'פ תצוה ה" ש–מענה הרבי על גליו� קמז 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â, ‰ÁÓ˘Â ‰¯Â‡ ‰˙È‰ ÌÈ„Â‰ÈÏ ¯˘‡ ÌÈ¯ÂÙ‰ ÈÓÈÏ ˙ÂÎÈÓÒ· ¯˜ÈÂ ÔÂ˘˘Â –ÂËÂ˘ÙÎ  ,
ÊÁ„ ÏÎÎÂ"‰Ê· Ï –È‰˙ ÔÎ  'Â�Ï. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קמח(

� 

 :מ"תש'פ תשא ה" ש–מח מענה הרבי על גליו� ק

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â, ‰ÁÓ˘Â ‰¯Â‡ ‰˙È‰ ÌÈ„Â‰ÈÏ ¯˘‡ ÌÈ¯ÂÙ‰ ÈÓÈÏ ˙ÂÎÈÓÒ· ¯˜ÈÂ ÔÂ˘˘Â –ÂËÂ˘ÙÎ  ,
ÊÁ„ ÏÎÎÂ"‰Ê· Ï –È‰˙ ÔÎ  'Â�Ï. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קמט(

� 

 :מ"תש'פקודי ה�פ ויקהל" ש–מענה הרבי על גליו� קמט 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â – ˘Ï ˙ÂÎÈÓÒ·"˜ :ÔÒÈ� ˘„ÂÁ ÌÈÎ¯·Ó –‚ ÌÂÈ·  '·ÂË ÈÎ Â· ÏÙÎÂ‰˘ –‰ÏÂ‡‚‰ ˘„ÂÁ . 
‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ.  
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� 

חור� " ש"ואנ' הערות הת"וכ� על כר� , דמאריסטאו�" פרחי התמימי�"מענה הרבי על קוב� 
 :מ"תש'א ניס� ה"שהוגש אור ליו� הבהיר י, מ"תש'ה

˙� '˙Â"Á. Â˙Ú· ¯·„Â –È ÌÂÈ· "‡ –¯˘‡ È�·Ï ‡È˘�  –ÔÒÈ�· , ‰ÏÂ‡‚‰ ˘„ÂÁ.È˘˘‰ ÌÂÈ· – Â· ÏÙÎÂ‰˘ ÌÂÈ 
·ÂË Ù ' ÊÂ¯ÈÊ Âˆ)ÁÎ ˙�È˙�Â („ÈÓ ˙Â¯Â„ÏÂ. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קנב(

� 

 :מ"תש'פ שמיני ה" ש–מענה הרבי על גליו� קנג 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –‰ÁÏ ˙ÂÎÈÓÒ· "Â�È˙Â¯Á ÔÓÊ Ù ˙ÈÚÈ·˘‰ ‰�˘· ,‰Ï ˙·˘'. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )דפורס� בגליו� קנ(

� 

 :מ"תש'מצורע ה�פ תזריע" ש–מענה הרבי על גליו� קנד 

˙� '˙Â"Á. Â˙Ú· ¯·„Â –‰ÁÏ ˙ÂÎÈÓÒ· "Â�È˙Â¯Á ÔÓÊ Ù ˙ÈÚÈ·˘‰ ‰�˘· ,‰Ï ˙·˘'. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קנה(

� 

 :מ"תש'ק ה"פ אח" ש–מענה הרבי על גליו� קנה 

˙� '˙Â"Á. Â˙Ú· ¯·„Â –ÏÏ ˙ÂÎÈÓÒ· "‰ÏÂ„‚ Â˙ÁÓ˘ ÌÂÈ ¯ÓÂÚ· ‚·˘¯‰„ "È.‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קנו(

� 

 :מ"תש'פ אמור ה" ש–מענה הרבי על גליו� קנו 

˙� '˙Â"Á. Â˙Ú· ¯·„Â –ÏÏ ˙ÂÎÈÓÒ· "·˘¯‰„ ‰ÏÂ„‚ Â˙ÁÓ˘ ÌÂÈ ¯ÓÂÚ· ‚"È. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קנח(

� 

 :מ"תש'פ בהעלות� ה" ש–מענה הרבי על גליו� קסא 

˙� '˙Â"Á. Â˙Ú· ¯·„Â –ÂÎÈÓÒ· ‰ÁÏ ˙"Â�˙¯Â˙ Ô˙Ó ÔÓÊ ˘ ‰�˘ ÌÈ˘Ï˘· È‰ÈÂ„ ,˙ÈÚÈ·˘‰ ‰�˘ ,‰Ï ˙·˘'. 
‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קסא(

� 

 :מ"תש'פ חוקת ה"ועל גליו� קסד ש, פ קרח" ש–מענה הרבי על גליו� קסג 
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åèø 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –¯Ï ˙ÂÎÈÓÒ· "ÊÂÓ˙ Á ,‰ÏÂ‡‚‰ ˘„ÂÁ  ¯˘‡"ÂÎ Ï‡‚ „·Ï· È˙Â‡ ‡Ï'",  ‰‡Ó‰ ˙�˘„
ÏÂ‰Ï‰ÏÂ‡‚‰ ÏÚ· ˙„. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )בגליו� קסה פורס�(

� 

 

 :מ"תש'פ פנחס ה" ש–מענה הרבי על גליו� קסו 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –·ÈÏ ˙ÂÎÈÓÒ· -ÊÂÓ˙ ‚È ,‰ÏÂ‡‚‰ ÈÓÈ  ¯˘‡"ÂÎ Ï‡‚ „·Ï· È˙Â‡ ‡Ï'",  ‰‡Ó‰ ˙�˘„
‰ÏÂ‡‚‰ ÏÚ· ˙„ÏÂ‰Ï. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קסח(

� 

 :מ"תש'ה) שבת חזו�(פ דברי� " ש–ח מענה הרבי על גליו� קס

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –¯Ï ˙ÂÎÈÓÒ· "È¯‡ ÂÏÊÓ„ Á 'È¯‡ ‡Â·È Â· '·˜‰ ‰Ê"‰ È· ·È˙Î„ 'È¯‡ ' ‡¯ÈÈ ‡Ï ÈÓ ‚‡˘
‰�Â· Ï‡È¯‡ ‰�·ÈÂ ÈÂ‰ ÌÈÏ˘Â¯È ' Ò�ÎÈ Ï‡¯˘È ÈÁ„�)ÈÓ¯È ËÂ˜ÏÈ 'Â˘‡¯· Â˙ÏÈÁ˙Â.( ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קסט(

� 

 :מ"תש'פ ראה ה" ש–� קעא מענה הרבי על גליו

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –¯Ï ˙ÂÎÈÓÒ· "È¯‡ ÂÏÊÓ„ Á 'Â· È¯‡ ‡Â·È '·˜‰ ‰Ê"‰ È· ·È˙Î„ 'È¯‡ ' ‡¯ÈÈ ‡Ï ÈÓ ‚‡˘
‰�Â· Ï‡È¯‡ ‰�·ÈÂ ÈÂ‰ ÌÈÏ˘Â¯È ' Ò�ÎÈ Ï‡¯˘È ÈÁ„�)ÈÓ¯È ËÂ˜ÏÈ 'Â˙ÏÈÁ˙Â Â˘‡¯·.( ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קעב(

� 

 :מ"תש'ה) י אלול"ח(פ תבא " ש–מענה הרבי על גליו� קעד 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –¯Ï ˙ÂÎÈÓÒ· " ÏÂÏ‡ Á)¯"˙ :ÈÏ È„Â„Â È„Â„Ï È�‡( ÂÎ ÈÏÂÁÈ‡„ ˘„ÂÁ‰"‰·ÂË Á.  ¯ÈÎÊ‡
‰Ú"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קעו(

� 

 :מ"תש'ויל� ה�פ נצבי�" ש–מענה הרבי על גליו� קעה 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â- ÁÏ ˙ÂÎÈÓÒ·"ÏÂÏ‡ È ¯Â‡Ó‰ È�˘ ˙„ÏÂ‰ ÌÂÈÌÈÏÂ„‚‰ ˙Â. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קעז(

� 

קי� "ש "ואנ' וכ� על כר� הערות הת, א"תשמ' ראש השנה ה–מענה הרבי על גליו� קעו 
 ":מ"תש'ה
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˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –˙ÂÁÈÏÒ‰ ÈÓÈ·  )ÂÎÂ ‰„˘· ÍÏÓ‰Â'.( ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קעח(

� 

 :א"תשמ'ו תשרי ה" וא–מענה הרבי על גליו� קעז 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –È˘Ú "˙ ,ıÂˆÈ�‰ Ï‡ ¯Â‡Ó‰ ·Â¯È˜. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קעח(

� 

 :א"תשמ' חג הסוכות ה–מענה הרבי על גליו� קעח 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –Â�˙ÁÓ˘ ÔÓÊÏ ˙ÂÎÈÓÒ·  )ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï (Ï‰˜‰ ˙�˘„. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קפב(

� 

 :א"תשמ'פ וירא ה"ש –מענה הרבי על גליו� קפג 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –Â‚ ÂÎ¯„Ï ÍÏ‰ ·˜ÚÈÂ ˙ÙÂ˜˙ ˙ÏÁ˙· ' Ï‰˜‰ ˙�˘„. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קפד(

� 

 :א"תשמ'ה) חנוכה(פ מק� " ש–מענה הרבי על גליו� קפט 

˙� '˙Â"Á. Â˙Ú· ¯·„Â –Ï‰˜‰ ˙�˘·  ÍÏÂ‰Â ÛÈÒÂÓ Ì�È�Ú„ ‰ÎÂ�Á ÈÓÈ·Â ˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ· ‰Ê ÍÈ˘Ó‰ÏÂ ¯Â‡Â‰�. 
‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� ק�(

� 

 :א"תשמ'פ ויגש ה" ש–מענה הרבי על גליו� ק� 

˙� '˙Â"Á. Â˙Ú· ¯·„Â –Ï‰˜‰ ˙�˘·  ÍÏÂ‰Â ÛÈÒÂÓ Ì�È�Ú„ ‰ÎÂ�Á ÈÓÈÏ ˙ÂÎÈÓÒ·Â  ÏÎ· ‰Ê ÍÈ˘Ó‰ÏÂ ¯Â‡Â
‰�˘‰ ˙ÂÓÈ. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגליו� קצא(

� 

 :א"תשמ'פ משפטי� ה" ש–מענה הרבי על גליו� קצז 

˙� '˙Â"Á. Â˙Ú· ¯·„Â –¯Ï ˙ÂÎÈÓÒ· "ÔÏÈ‡Ï ‰ ,‰„˘‰ ıÚ Ì„‡‰ ÈÎ, ·ÎÂ"‰ – ‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈÈ˜„ ÌÂÈ· 
‡˙ÂÓÏ˘‡·. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגיליו� קצח(

 :א"תשמ'פ פקודי ה" ש–מענה הרבי על גיליו� רב 
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 ויקר וששון ושמחה אורה היתה ליהודים בו החודש מ"דשק בסמיכות – בעתו ודבר .ח"ות' נת
 .צ"עה אזכיר .לנו' תהי כן – בזה ל"דחז וככל ,פשוטוכ –

 )פורס� בגיליו� רג(

 –א "תשמ' חור� ה–ש "ואנ' הערות הת"וכ� על , )י(מענה הרבי על קוב� פרחי התמימי� 
 :א"תשמ'בהעלות� ה' ק פ"עש

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –‰Á„ ˙ÂÎÈÓÒ· "˘ Â�˙¯Â˙ Ô˙Ó ÔÓÊ. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגיליו� ריז(

� 

 "ב"וכל החוברות הקודמות המצו: "ב"תשמ'פ וישלח ה" ש–מענה הרבי על גיליו� רמב 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –ÂÈ„ ‰ÏÂ‡‚‰ ÔÈ· "ÂÏÒÎ „ È„ ‰ÏÂ‡‚Ï"ÂÏÒÎ Ë. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 )פורס� בגיליו� רנ(

 

*   *   * 

 

 :ב"תשמ'דחור� ה" ש"ואנ' הערות הת"וכ� על הכר� , ח"מענה הרבי על גיליו� רנ

˙� '˙Â"Á,È ÌÂÈ· Â˙Ú· ¯·„Â "‡ –¯˘‡ È�·Ï ‡È˘�  –‰ÏÂ‡‚‰ ˘„ÂÁ ÔÒÈ�· .˘ˆÂÓ· "Ù ˜ ' Âˆ
 ÊÂ¯ÈÊÂ)ÁÎ ˙�È˙�Â(˙Â¯Â„ÏÂ „ÈÓ .‰Ú ¯ÈÎÊ‡ "ˆ 

 )פורס� בגיליו� רנט(

 

� 

 

 :ב"תשמ'ש דקי� ה"ואנ' הערות הת"מענה הרבי על הכר� 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –˜˘Ï ˙ÂÎÈÓÒ· "ÂÏÒÎ Ó ‰ÏÂ‡‚‰ ˘„ÂÁ. ˙Â¯Â„ÏÂ „ÈÓ. ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ 

 )פורס� בגיליו� רפו(

� 

 :מ"וחור� תשד, ג"ש קי� תשמ"ואנ' מענה הרבי על הכרכי� של הערות הת

˙"˙ÂÎ¯·‰ ÏÚ Á !·˜‰ Ï˘ Â˙Î¯·· Í¯·˙Ó Í¯·Ó‰ ÏÎÂ"‰ ¯˜ÈÚ‰ ÏÚ ‰·Â¯Ó Â˙ÙÒÂ˙˘. ‰‚Á"ÂÎ Ù"˘.  ¯ÈÎÊ‡
‰Ú"ˆ. 

 

˙� '˙Â"Á, Â˙Ú· ¯·„Â –‡È ÌÂÈ·  –¯˘‡ È�·Ï ‡È˘�  –ÔÒÈ�· , ‡‚‰ ˘„ÂÁ‰ÏÂ. È˘È˘‰ ÌÂÈ· – Â· ÏÙÎÂ‰˘ ÌÂÈ 
·ÂË ÈÎ ‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ.  

 )פורס� בגיליו� שנח(
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 ומכתבם הוראות, מענות שער

 ןנ

 

øòù 

úåðòî ,íéáúëîå úåàøåä
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‡ 

ÔÈ�Ú· ¯·Ú˙ÈÂ ÈÂ‰ 'È· ÌÎ�ÚÓÏ 

) כו, ג(פ "ואתחנ� עה' י בפ"מבאר מדוע רש 1'ה' סע] ד"תשל. [ז.בליקוט דברי� ש

נ "ממש' ומביא ראי, "ת� ליאת� גרמ: "מארי� בפירושו" בי למענכ�' ויתעבר ה"

" בגללכ�' התאנ� ה ג� בי) "טז, א(פ "דברי� עה' כ בפ"משא, "'ויקציפו וגו"בתהלי� 
דברי� הוא בא רק כעי� '  מפני שבפ,ואתחנ�' לפ ˜Ì„Â דהוי הג� – י פרשו כלל"אי� רש

 .ואתחנ� יפרשנו בפרטיות' בפ, ובמקומו, מאמר המוסגר

י רוצה לומר שכוונת "דרש, ואתחנ�' ושו בפפיר ואולי אפשר לבאר את אריכות

 ,) המפרשי�וכקושיית(הכתוב היא להסביר מדוע לא נענה משה בתפלתו 

 .Î ·˙Î ˘¯"È ÒÁ�ÈÙ· ÊÎ ,‚È·¯: ש"ק אד"מענה כ

 דא� זה הסברה על מה שלא" 'ויתעבר גו"כ למה מתחיל הכתוב "ז יוב� ג"ועפי

,  כא� הוא רוצה לבאר עני� אחראלא". ולא שמע אלי"' ל להתחיל הפ"הו, נכנס לאר�
י "פירש" ויתאנ�"דברי� על ' כ בפ"משא – "ÓÁ‰נתמלא "י "ופירש, ויתעבר: וזהו

 .)יט, כט(פ "נצבי� עה' י בפ"מפרש רש, ומהו ענינו של חמה – "נתמלא רוגז"

 ÌÈ·ˆ� Â�„ÓÏ ‡Ï ÔÈÈ„Ú :ש"ק אד"מענה כ

אחיזת '  כוÓÁ‰לשו� "י וקנאתו "ומפרש רש" וקנאתו' סלוח לו גו' לא יאבה ה"

וזהו ג� כא� כוונת הכתוב שכיו� שנתמלא חמה " לבישת נקמה ואינו מעביר על המדה

)) וראה שפתי חכמי� כא�. (יא, כה(פינחס '  למד התלמיד בפוכבר, לכ� לא סלח לו

בנקמו את נקמתי "י "ופירש, "י בקנאו את קנאתי" מעל בנÈ˙ÓÁהשיב את ' פינחס גו"

ÂÙˆ˜·כל לשו� קנאה הוא המתחרה לנקו� נקמת דבר. לי לקצו�'  את הקצ� שהי" 

 .˜�‡‰ ÏÎ ÔÂ˘Ï: ש"ק אד"מענה כ

 וכ� הוא, את� גרמת� לי, בשבילכ�"י "ופירש, "למענכ�"כ ממשי� בפסוק "ואח

' שעל משה בעצמו לא הי, והכוונה, "אומר ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבור�

י להביא הוכחה שה� גרמו "ואי� כוונת רש, הי הרע למש"קצ� ורק בגלל הקצ� על בנ

. כיו� דזה אנו יודעי� מסיפור המעשה בחקת, מתהילי�' ז אי� זקוק לראי"דע, לו לחטוא

היינו שה� גרמו לו  – בגללכ�' דברי� באמרו וג� בי התאנ� ה' ז מוב� שבפ"ועפי
 כא� עני�' אבל בואתחנ� צרי� להביאה שהי, ז"י להביא הוכחה ע"לחטוא אי� צרי� רש

––––––– 

 .11' ד ע"ש חי"נדפס בלקו) 1
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הזה צרי� ' והנה א� לפי הפי. י אבל זה פעל ג� על משה"על בנ' והקצ� הי, של קצ�

תיבת בגללכ� מפני שסומ� ' י מפ"דברי� אי� רש' שבפ, כ כמבואר בהליקוט"לומר ג

י צרי� לפרש "אזי אי� רש, בגללכ� פשוט' דא� נאמר שהפי, בואתחנ�' עצמו על פי

את ההוכחה מתהילי� אבל מסגנו� לשו�  –  רק להביאמספיק' למענכ� והי' בואתחנ� תי

 .ל"הנ' הליקוט משמע דלא כפי

 )גליו� כג(

� 

· 

˙·Â˘˙ ·ÏÎ ÏÚ ˙�ÚË ÌÈÏ‚¯Ó‰ 

לא "ש האי� יכלו המרגלי� להפחיד את הע�, מקשה) א"ס(שלח ' ד פ"ש ח"בלקו

'? מ ובמדבר וכו"בשעה שכול� ראו נסי� גלוי� למעלה מ� הטבע ביצי, "נוכל לעלות
 – "עלה נעלה וירשנו אותה"אמר רק סת� , דבשעה שכלב עמד נגד�, וד יותר פלאוע

שלא יהיו נפחדי� מתיאור גבורת , צרי� להרגיע את הע�' לכאורה בראש ובראשונה הי

 '?נסי� גלויי� וכו' כיו� שכבר בעבר הראה לנו ה', הע� וכו

דכלב  ,אל משהה "ד) ל, יג(י "ממה שמפורש ברש) ד"סי. (ש.ש' והקשה בגליו� ח

והוריד לנו את , והלא קרע לנו את הי�. . צווח ואמר וכי זו בלבד עשה לנו ב� עמר� "

י שמבאר אי� שבעניני� "ס) א(שלח ' ח פ"ש ח"בלקו' ועי, "והגיז לנו את השליו, המ�

ונמצא שאכ� הזכיר לה� כלב את  – אלו היו טמוני� התירוצי� על טענות המרגלי�

 .ש"ק אד"עיו� קושיית כוצרי� ', הנסי� וכו

ה עלה "י ד"ש ש� רש"וציי� ג� למ[סופר ' יהושע יחזקאל שי' והנה כבר הקשה כ� ר

אול�  – ,"]נצליח בכל דבריו, בשמי� והוא אומר עשו סולמות ועלו ש�' אפי"נעלה 

 ]:ק"א בכי"ר שליט"ק אדמו"ז ענה כ"וע[מ בפסוק אינו מפרש מענה זו "דמ, העיר

"‰Ê ‡Ï˘ ÁÎÂÓ ‰ÊÓ˘¯˜ÈÚ‰ Â", 

שאי� , ש�) ד"ס, ד"ח(ש "דלפי התירו� בלקו – ל להקשות ג� להיפ�"והוסי� הנ

, מ"יצי(והוכחה מההנהגה בהיות� במדבר שהיתה הנהגה שלמעלה מהטבע ' ראי
בעל הבית אינו ' כביכול אפי"ש, )דאר� ישראל(להנהגה בדר� הטבע ) 'מ� כו, ס"קרי

. 'ס וכו"י שכ� ענה לה� מנסי� דקרי"ש רש"ע מ"ז צ"לפי. יעויי� ש�" יכול להוציא כליו

 ?כלל לההנהגה דאר� ישראל' והלא מש� אי� ראי

תשובת  י הייתה"דלרש, ל"ש הנ"וציי� למ[ק "א בכי"ר שליט"ק אדמו"ז ענה כ"וע

 ]:נצליח בכל דבריו: כלב
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"ÂÈ¯·„ Â‰Ê˘ È�ÙÓ ‰‡· ‰ÁÏˆ‰‰˘ ,‡Â"˜Ù� ÔÈ‡ Î"Ó" 

 ].י"דמדבר לההנהגה דא בי� הנהגה [

øòðæéåì÷ ãåã øëùé – áç øä úìçð"ã  

 )גליו� לה(

� 

‚ 

Ì‡‰ ‚Â‚ÁÏ ˙‚È‚Á ˙· ‰ÂˆÓ 

 .'גרליק אודות חגיגת בת מצוה וכו. י.ל' כתב הת) צד(בגליו� יט 

 א שאלתי"ר שליט"ק אדמו"והנה איזה שני� מקוד� כשהייתי ביחידות אצל כ

 ):ולא הלשו� ממש, התוכ�(וענה לי , אודות זה

בא�  א�, ולהקטי� העני�, אז נניח ג� לה לעשות) חגיגה( זה א� החברות כבר עשו

 .אז לא תעשה, שלא

או בסבלנות או לעשות צו קליי� , אופני� לבטל מנהג בלתי רצוי' והסביר שישנ� ב

 .2געלט

áåèøáì äùî áøä – ïéì÷åøá  

 )גליו� צח(

� 

 

„ 

ÔÓÊ ˙‡ÈˆÈ ‰Ó˘�‰ ‰¯È˙È 

: ל"צ) ז"הערה ס( ק"במוצש – י�בקשר להתוועדות חסיד) קיז(בגליו� הקוד� מב 

שהנשמה יתירה אינה , ו"עמוד ט) 'ח פאלאגי"מהר(נפש חיי� ' להעיר מהמבואר בס

 . . .' ג וכו"ובזח. הולכת לגמרי עד אחרי סעודת המלוה מלכה

––––––– 

 .והארי� בזה הרב ישכר דוד קלויזנער בגליו� קד) 2
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 : א הוסי�"ר שליט"ק אדמו"כ

"‚ ‡ˆÓ�Â"Ú˘· Î"˙) "Â‡"ÈÒ Á '˘'.( 

 )גליו� קיח(

� 

‰ 

ÈÏÏÎ ÌÈ¯·„ 

וש� ', ה ליו� קמב הערות על תרגו� האנגלי של סידור תהלתכ בג"בהמש� למש

לאלו המתפללי�  – הוי מכשול לרבי�" לארד"' ד לתרג� ש� הוי"כתבתי שלפענ

ובגליו� זה לקמ� , ש באריכות"עיי', ע וכו"ח ברכות שמו"ל שלא יצאו יד"די, באנגלית

 .יד' עמ

ברכות " לי של חוברתכ תרגו� האנג"צריכי� לתק� ג, וכתבתי ש� שא� כני� דברי

 ".ותפלות

, "לארד"' ד התרגו� של ש� הוי"כ ע"א מש"ר שליט"ק אדמו"הנה כתבתי לכ

הנה כעת שמעתי אומרי� שחוברת ברכות : וכתבתי, ל"ושכתבתי בהערות התמימי� כהנ

 .א"שליט ר"ק אדמו"י כ"ותפלות הוגה ע

כי . עלי כלל וכללשו� הקפדה ' ושלא יהי' וכו' ולכ� הנני לבקש סליחה ומחילה כו

 .ובפרט בהסגנו� שכתבתי, ל"בא� הייתי יודע מזה אפשר שלא הייתי כותב כל הנ

בנוגע (ק "וזלה, א למכתבי"ר שליט"ק אדמו"מענת כ, ד שבט"כ, הנה זכיתי לקבל

 ):א"שליט. . אומרי� שחוברת ברכות ותפלות הוגה  – כעת שמעתי –הנה  – כ"למש

1(  È˙¯Ó‡ÂÎÂ"Î ÌÈÓÚÙ – ��È‡˘ È‡¯Á‡ ÈÏÏÎ Ú ¯Ó‡�‰ ÏÎÏ"Â‡Î È" ‡
ÈÓ˘·. 

2 ( È�‡˘Î˘ ‡ËÈ˘Ù"È‚Ó' "˙¯·ÂÁ ÂÈ‰"Ú Ï"ÏÓ‰ È"ÂÈÎÂ Á"· –  È˙‰‚‰ ÔÎÂ˙
˙ÂÏÏÎ ÔÂÈÚ¯‰ ,ÂÈÎÂ ‰˘È‚‰"· ,�‰Î ÔÈ�Ú ‡Ï Ï·‡"Ï. 
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3 (Ê"Ú )È·¯‰ Á˙Ó ‚ 'ÔÈÂ˜ ÂÈ˙Á˙( È· ¯·„�"˘3 ÈÙ· '˙ÂÎÈ¯‡·Â4 – ˘È˘Î ‡È˘Â˜ 
„·"˙ ÂÈÎÂ"· ‡"ˆ ÏÏÎ ) ושלא יהי' וכו' סליחה ומחילה כו"כ "למשוכא� עשה היק� '

 .Â ÍÈ¯ˆ ‰¯ÓÂ‡Ï ˜Â"Â ·Â˜Ó"‰ ¯Ó‡ ÂÎÂ' .˜Â"Ï‡„¯·‰, ")שו� הקפדה כלל

Ô·ÂÓÎ – Î ÌÒ¯ÙÏ ÏÂÎÈ"Ê. 

 ".!?" :מתח קו תחת כל זה ולמטה מהקו כתב – "ל"שלא הייתי כותב כל הנ"כ "מש

é÷ñìéîàâàá çñô ìàåîù áøä – ãåàååìôééî, éæøòùæã åéð  

 )קמהגליו� (

� 

Â  

‰ÓÏ Â‡¯È È�· Ï‡¯˘È ˙‡ ÌÈ¯ˆÓ ÌÂ‚È˘‰˘Î ÌÈ�ÂÁ ÏÚ ÌÈ‰ 

א למה לא פירש "ר שליט"ק אדמו"הקשה כ ]5מ"תש. [ז.פ בשלח ש"בשיחת ש

וכמפורש ', למה נתייראו ישראל בראות� את מצרי� וכו, מ"י הא דקשה בפשש"רש

וג� , אשז מר"ה הודיע לה� כ"והלא הקב', ויצעקו וגו' בפסוק דויראו ישראל וגו

ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרי� כי "' ז הוא כדי שיהי"הודיע� והבטיח לה� שכ

 !?"'אני הוי

מכל  קטנתי) "יא, לב(פ "וישלח עה' י לעיל בפ"כ רש"י מש"ל עפ"אפ' ולכאורה הי

י החסדי� והאמת שעשית עמי לכ� אני ירא שמא "נתמעטו זכויותי ע – החסדי�

 ").שנדמה בעיניו שחטא" ("טא ויגרו� לי להמסר ביד עשומשהבטחתני נתלכלכתי בח

ויירא " – מ חשש שמא יגרו� החטא ולכ�"מ, ז פעמיי� לפני כ�"והיינו דא� שהובטח ע

 ".יעקב מאד

שנתמעטו  כיו�, י ייראו שמא יגרו� החטא"שבנ, ד"כ בנדו"ל כמו"כ אולי אפ"וא

י כי סמ� על " פירש רשולכ� לא, זכיותיה� מרוב החסדי� ונדמה בעיניה� שחטאו

 .כ קוד�"מש

––––––– 

 ד  שבט"ביו=) 3

 .מ"ד שבט תש"נדפס בשיחות קודש יו)4

 .סא' מ סי"פ בשלח תש"נדפס בשיחות קודש ש) 5
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åëø 

באותה  מלמד שהיו ישראל נתוני� בדי�"י "פירש רש) יט, בשלח יד(ובפרט שלקמ� 

לה� ממה לחשוש למרות ' כ משמע שהי"א, "שעה א� להנצל א� להאבד ע� מצרי�

 .שהובטחו

א "ר שליט"ק אדמו"הגשתי אל כ, )וכ� תשובתי הבא לקמ�(ל "את תשובתי הנ

 .וכדלקמ�,  עליה�וזכיתי למענה

 ר"ק אדמו"התשובות המופיעי� כא� ה� לא בדיוק הלשו� כפי שהוגש אל כ[

  – ש השמטתי כמה עניני� ובקיצור יותר"ק אד"כי בכתיבתי לכ, א"שליט

וכתבתי רק שיש  ,6דפרעה' מק� נשמטו כל ההוספות שבחלו� ב' בפ: ולדוגמא

 ].'הוספות בחלו� הב

 :א לענות"ר שליט"ק אדמו"הואיל כ) אכ שמא יגרו� החט"מש(ל "על הנ

"ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ˜¯ ÌÈÈ˙�È· Â¯·Ú È¯‰." 

להאבד . . שהיו ישראל נתוני� בדי� א� "י "ברש' מה הפי, מ קשה"אבל לכאורה מ

 ?"ע� מצרי�

 :ל הוספתי"בהמש� לתשובה הנ

וכמדויק ג�  ,והרי ההבטחה היתה רק שפרעה וחילו יאבדו ולא שבני ישראל ינצלו

אלא שג� ישראל , כ יאבדו"דהיינו שמצרי� ג, "א� להאבד ע� מצרי�"ל "י הנ"ברש

ולכ� יראו , כ יש מקו� לומר שאי� זה סתירה להבטחה הקודמת"וא, ל"יאבדו רח

 .כ"ישראל כ

ר "אדמו ק"הואיל כ) ו לא ינצלו"ובני ישראל ח – כ פרעה וחילו יאבדו"מש(ז "ע

 :א לענות"שליט

"¯˜ÈÚ‰ÓÂ ¯˜ÈÚ ÏÙË‰Ó ‰˘ÂÚ – ‡ÏÌÂÏÎ ."!! 

 )גליו� קנז(

� 

––––––– 

 .ראה הערה הבאה) 6
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æëø 

Ê  

Ì‡‰ Í¯„ ·Â˙Î‰ ÏÂÙÎÏ ÔÈ�Ú È„Î· ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈË¯Ù 

י "פירש רש א למה לא"ר שליט"ק אדמו" הקשה כ]7מ"תש. [ז.פ מק� ש"בשיחת ש

 .הטע� שנכפל בתורה הסיפור של חלו� פרעה

' ר ראיתי בברייתא של): "ח, ב(בראשית ' י בפ"כ רש"י מש"ל עפ"ולכאורה אפ

ב מדות שהתורה נדרשת וזו אחת מה� כלל שלאחריו מעשה "ג מל" ריהאליעזר בנו של

זהו כלל סת� בריאתו מהיכ� וסת� מעשיו ' ויברא את האד� וגו, הוא פרטו של ראשו�

ע ויפל עליו תרדמה השומע "ע ויניחהו בג"ויצמח לו ג' אלקי� וגו' וייצר ה' חזר ופי
 אצל הבהמה חזר וכתב וייצר סבור שהוא מעשה אחר ואינו אלא פרטו של ראשו� וכ�

מ� האדמה כל חית השדה כדי לפרש ויבא אל האד� לקרות ש� וללמד על ' וגו' ה

 .ל"עכ, "העופות שנבראו מ� הרקק

 פ ג�"דר� הכתוב לכתוב עוה, פרטי�) פ שני"לכה(כ "דהיינו שכשמוסי� אח

 .הפרטי� שנכתבו קוד�

פרטי�  מוסי� הרבה, ר החלו�שמסופ' דהרי בפע� השני, ד"ל ג� בנדו"כ אולי י"וא

מ לא "דבפשש" ( היאור˘Ù˙על ) "א) ההוספות מודגשות. (ומפרש הפרטי� הקודמי�
ולעיל " (˙‡¯ויפת ) "ב; )י שפרעה שינה במכוו� כדי לבחו� את יוס� כבמדרש"כתב רש

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ÏÎ· ‰�‰Î È˙È‡¯ ‡Ï בשר  „Â˜¯Â „‡Ó ¯‡˙ ˙ÂÚ¯Â ˙ÂÏ˙) ג; ")יפות מראה"
Ú¯Ï) "ד; ")רעות מראה ודקות בשר" רק ולעיל" ( Â‡· ÈÎ Ú„Â� ‡ÏÂ ‰�·¯˜ Ï‡ ‰�‡·˙Â

Ú¯ Ô‰È‡¯ÓÂ ‰�·¯˜ Ï‡ ה; "כאשר בתחלה ואיק�" (שבלי� גו '˙‡ÏÓ) " ולעיל

 ". דקות שדפות קדי�ˆ�ÂÓ˙) "ו; ")בריאות"

 .פ כדי להוסי� פרטי� אלו"ל שלכ� חוזר הכתוב עוה"כ י"וא

 :א לענות"ר שליט"ק אדמו"ל כהואי) כ שחוזר מטע� ההוספות"מש(ז "ע

"‡"Ù· ‡È˘Â˜‰ Â‰Ó Î '¯ÊÚÈÏ‡." 

âøåáæðéâ ÷çöé éåì  – äàî äöåá÷"÷ – ùú"î ,úåú"ì – 885  

 )גליו� קנז(

� 

––––––– 

 .ג"מ' מ סי"פ מק� תש"נדפס בשיחות קודש ש) 7
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çëø 

Á 

¯ ¯Ó‡" ˘"Ô¯ÎÓ ÈÓ ÂÈ�· ¯ÎÓ� ‡Â‰ Ì‡" 

בהר (י "א על פרש"ר שליט"ק אדמו" הקשה כ]8מ"תש. [ז.ב ש"פ בהו"בשיחת ש

דלכאורה למה , "'ש א� הוא נמכר בניו מי מכר� וכו"אמר ר, הוא ובניו עמו) "מא, כה

 ".שמעו�' ר" – י את בעל המאמר"הזכיר רש

הזכיר  למה(פ במדבר "ב וש"פ בהו"א בש"ר שליט"ק אדמו"הנה נוס� על ביאורי כ

 ,")ש"ר"י את "רש

מובא לקמ� " (אי�"וכתב " אולי"א העביר קו על תיבת "ר שליט"ק אדמו"כ[אולי 

משו� דקשור ע� מאמר , )למה הזכירו(ל עוד הטע� "י)] ש"אדק "בפני� במענה כ

י כל מקו� שגלו ישראל שכינה "דאמר רשב, י הוא"שמעו� רשב' דסת� ר, י"הרשב

 .י"וכ� לעני� הגאולה שכינה יוצאת מהגלות ביחד ע� בנ, גלתה עמה�

כשיוצאי�  ולכ�, דעני� העבדות מורה על הגלות, "הוא ובניו עמו"מ "מתאי� לפשש

" ש"ר"י את בעל המאמר "ולכ� הזכיר רש, "עמו) י"בנ(ובניו ) ה"הקב(הוא "� הגלות מ

 .'דאזיל לשיטתי

 ):מ"תש, סיו�' ג' ביו� א(א לענות "ר שליט"ק אדמו"ז הואיל כ"הנה ע

"ÔÈ‡ ,‰Ê ˜ÂÒÙ· ¯·Â„Ó‰ ÈÎ –  ¯ÎÓ�·È„Â‰ÈÏ Ù·˘ Ë¯Ù·Â ' ¯ÈÎÊ‰ ‡Ï „�
˘¯" È"¯"˘"." 

éìéååùàìà ìàéøáâ 

 )גליו� קסא(

� 

Ë 

Ï˘‰ ˙¯Â˙"‰ – "¯Ó‡ÓÊ¯ "Ï" 

ת בתוכו "א"ל "ס והזכרתי מרז"לפני זמ� חזרתי שיחה בביהכנ. ח"ו אייר תשל"כ
ושאלני . ה"ע ידוע בשל"שלע: ועניתי. ל זה"איפה יש מרז' ושאלני א ".אלא בתוכ�

 ?ל"ה מתארי� אותו בש� רז"ע ידוע בשל"מדוע שלע

––––––– 

 .ה"מ' מ סי"ב תש"פ בהו"קודש שנדפס בשיחות ) 8



ðàå íéîéîúä úåøòä ìò éáøä úåøàä"ïåàèñéøàîã ù 
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 :א לענות"ר שליט"ק אדמו"ז הואיל כ"וע

"Î È·ÈÈÁ Â·¯ ÔÂ˘Ï· ¯ÓÂÏ Ì„‡ – ‰„‡"Â˜Ï Ê"¯ ˙"Î·Â ‡˘� Ù"Ó". 

 ):ל"בהמש� להנ(ח "סיו� תשל' ב

 א"ב ה"ת פ"ת' פ המבואר בהל"ל הוא ע"ז מתארו בש� רז"ל שאדה"הא� אפ

 .נכללי� בשליש משנה' שפירושי ההגדות וכו

 :א לענות"ר שליט"ק אדמו"ז הואיל כ"וע

"ÂÎ· ‡·Â‰˘ Ë¯Ù·Â"ÒÙÏ ˙ÂÓÂ˜Ó Î"„) ‚Ó‰Â"Â· ÏÈÁ˙Ó ‡ (ÓÙÚÂ"˘ Ï‰· '
˙"�‰ ˙"‰�˘Ó ¯·„„ Û˜Â˙· ÂÈ¯·„ Ï". 

 .בארוכה) ל"הנ(ח שנתבאר "תשל) ב סיו�"י(נשא ' ק פ"וראה שיחת מוצש

 .במדור התשובות לשואלי�, ג"א תש"חודש מנ" הקריאה והקדושה"ולהעיר מ

ïàæâéìòæ ïøäà ìàëéî – úåú"ì – 770  

 )גליו� קסא(

� 

ÂÈ"„ 

 ÔÈ�Ú·" ÌËÁ˘ÈÂ¯·„Ó·" 

א מדוע לא מפרש "ר שליט"ק אדמו" הקשה כ]9מ"תש. [ז.פ שלח ש"בשיחת ש

". 'וישחט� במדבר וגו' גו' מבלי יכולת ה' ואמרו הגוי� גו) "טז, יד(פ "י כלו� עה"רש
יכול משה לטעו� כלו� ' שלגבי עצ� עני� הכליו� לא הי, א"ר שליט"ק אדמו"ותיר� כ

וג� בכדי שלא יצטר� , שזה מנקה אותו מהעו�(כיו� שהבי� שהעונש הוא לטובת האד� 

ז "היינו שעי ,"'ואמרו הגוי� וגו"ולכ� טענת משה היתה ). ז"ל בעוה"לחיות חיי צער ר

 .ומלקיי� מצותיו' מסית ומדיח את הגוי� מלהאמי� בה) כביכול(הוא , י"שיכלה את בנ

יסית�  ז"להגוי� שמשו' כ איזה טענה יהי"א א"ר שליט"ק אדמו"ז שאלתי מכ"וע

 '?זה מעל ה

 :א לענות"ר שליט"ק אדמו"ז הואיל כ"וע

––––––– 

 . ואיל�96' ג ע"ש חכ"לקו. לו' מ סי"פ שלח תש"נדפס בשיחות קודש ש) 9
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"ÈËÈÓ˙˘‡' ÌÂÈÒ‰ ¯·„Ó· ) ÈÂÏÈÓ È¯Á‡Ï ‡ÏÂ‰ÁË·‰‰  ı¯‡‰ Ì˘Â·ÈÎ
)‚ Í˘Ó· 'ÌÈÓÈ".(( 

ðàî ãçà"ù – ïéì÷åøá  

 )קסד גליו�(

� 

 ‡È 

·Ó¯· ˜ÂÈ„"·˜‰ ˙¯ÈÁ·· Ì"Á·ÊÓ‰ ÌÂ˜Ó ‰ 

דלמה , �"על הרמבא "ר שליט"ק אדמו" הקשה כ]10מ"תש. [ז.פ עקב ש"בשיחת ש

שהמקו� שבנה בו דוד ושלמה המזבח ) ב"ב ה"פ(ח "בהב' � להביא בהל"לו להרמב

 .ה"ולא די בזה שהיתה בבחירתו של הקב', הוא המקו� שבנה בו אברה� וכו' כו

ה במקו� מסויי� זה לא שולל בחירתו "מצד בחירת הקב, שבכלל, ש"ק אד"ותיר� כ

ולכ� כתב ,  בית דוד לא שללה מלכות ישראלד דוגמא בחירת מלכות"ע, בעוד מקו�

 .להוכיח שבחירה זו שולל מקו� אחר', שזהו המקו� בו בנה אברה� וכו

' וכשיהי', א כ כא� הלא מזבח הוא"משא, הלא ש� נשארה מלכות בית דוד, ושאלתי

 ?במקו� אחר תתבטל הבחירה

 :א לענות"ר שליט"ק אדמו"ז הואיל כ"וע

 )!"?": כתב' על שהמזבח הוא א(

" Ô·ÂÓ Â�È‡ÏÏÎ ¯Â·ˆ ˙Ó· ˘È È¯‰ ,ÂÎÂ „ÈÁÈ'." 

 

' שאברה� וכו א� לא שנפרש שזה גופא הוא מצד, ע הלא נאסרו הבמות"ועדיי� צל

 .ק"ודו, הקריבו על המזבח הזה דוקא

 )גליו� קעב(

� 

––––––– 

 . ואיל�140' ט ע"ש חי"לקו. מז' מ סי"פ עקב תש"נדפס בשיחות קודש ש) 10
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àìø 

·È 

ÈÙ 'ÌÈ�Ù ‡˘È ‡Ï 

י קא) יז, י" (לא ישא פני�"ש אשר "ק אד" כביאר] 11מ"תש. [ז.פ עקב ש"בשיחת ש

שזהו כמו אצל  י"ומפרש רש, קאי על עני� אחר" ולא יקח שוחד"ובמילא , על מצות

 .ממו� – "לא יקחו כופר"

תפרקו  א�" – "אשר לא ישא פני�"י מפרש על "הלא רש, ש"ק אד"ושאלתי מכ

הוא לא ) וכ� השוחד(והנשיאות פני� , כ המדובר הוא כשלא תקיימו המצות"וא, "עולו

 .י מצות"ע

 :א לענות"ר שליט"ק אדמו" כז הואיל"ע

"˘¯Ù ˘¯ÙÓ ‰‡¯�Î"‰Ê È –  Í˘Ó· ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÂÏÈÙ‡ Â„È· ÔÈ‡˘ÏÎ  ÈÓÈ
ÂÈÈÁ?"! 

ðàî ãçà"ù – ïéì÷åøá  

 )קעב גליו�(

‚È  

‰�˙˘� ‰Ó ÔÈ�Ú· 

כתבתי מכתב  ,ד"פ תש"דחגה' בקשר למה שכתבתי בגליו� קעה בנוגע שיחת ליל א

 .ש"ק אד"אל כ

 :ובכת 12ד"פ תש"דחגה' בשיחת ליל א

 ביי דע� קושיות' קינד די ד �לס געפרעגטט � הר האמצעי בעת ער"ק אדמו"הוד כ"

� דער ס�וולויט דע� סדר ז � ,גט�געז, קושיות' � פרעגע� די ד'נאכט � ה. .� 'רבילטע� 

איז ד�ס ר � נ,גרויסער פרעגע� � געד�רפט עס ט � האויסגעשטעלטט � הבעל הגדה

 ".קליינע� �ר  פ�גרויסער מאכט זי� � ס�וו

 :א לענות"ר שליט"ק אדמו"ז הואיל כ"ע

"ÍÎ ÔÈ„‰ Ú·˜� ÔÎÏÂ." 

––––––– 

 .סא ואלי�' מ סי"פ עקב תש" נדפס בשיחות קודש ש)11

 .77' ד ע"ספר השיחות תש) 12
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áìø 

� פ�ר גרויסער מאכט זי� � ס�וו"כ "ב מש"ולכאורה צ, ובהמש� מכתבי שאלתי 

צ באומרו זאת אחרי ששאל "ק אדמהאמ"וכ, דהרי הגדול אי� שואל הקושיות, "קליינע�

 .זה קט� בשני�' הי, הקושיות

 ,"גרויסער � פ�ר קליינע� מאכט זי� � ס�וו"ל "ד וצ" טההא� אפשר שיש כא�

 .א במעלות הקט� בפסח"ר שליט"ק אדמו"לדברי כ' זה ראי' ויהי

א "שליט ר"ק אדמו"הואיל כ, "'ד וכו"הא� אפשר שיש כא� טה"ז שכתבתי "ע

 :לענות

"� ‡Ï"ÏÏÎ Ï." 

é÷ñìéîàâàá çñô ìàåîù áøä ,ãåàååìôééî – éæøòùæã åéð  

 )גליו� קעז(

 

 

� 

 „È 

Ò 'ÌÈ�‰Î ˙Î¯·· ˙ÂÈ˙Â‡ 

בי� שאר עניני� בנוגע  – ש"ק אד"ג כתבתי לכ"א ניס� תשכ"הנני בזה להעיר כי בי

 .אותיות' ל� שאותיות של ברכת כהני� ה� ס' ת כותב בריש פ"ט עה"לזה שהבע

ש "אד ק"אחרי שכ – ה ברבי�"ובדר� אפשר אמרתי בהשעורי� שלי שהנני לומד ב
' ח הל"ע או"ח בשו"ד זהו שסימ� קכ"שלפענ, ז"ת בלימוד תורת אדהלהרבו) אז(הציע 

 .אותיות שבברכת כהני�' כנגד הס – סעיפי�' ז יש ס"ע אדה"נשיאת כפי� בשו

 :א"ר שליט"ק אדמו"ז זכיתי למענה כ"ע

"˙"‰¯Ú‰‰ ¯Â·Ú Á." 

 :ט העיר"מה שכתבתי בש� הבעה

"ÂÓÂ˜Ó· ‰·¯ ˘¯„Ó· Â‰Ê˘." 

î áøä .ô .õë ïäëä , éàáâëäéá"îäéáå ð" ã770  

 )גליו� קפב(

� 



ðàå íéîéîúä úåøòä ìò éáøä úåøàä"ïåàèñéøàîã ù 

 

 

âìø 

 ÂË 

‰„‡ ˙ÏÂ‡‚"‚ ¯�· Ê '‰ ¯�·Â '‰ÎÂ�Á„ 

 ,ז לחירות ממאסר השני"בנוגע יציאת אדה) ז' עמ(כז כסלו " היו� יו�"בלוח 

 ".דחנוכה' נר ג: יו� שיצא לחירות: "איתא

 .דחנוכה' ‰בנר ' לדעה אחת שהי) 84' עמ(ש תורת שלו� "ש בסה"ולהעיר ממ

 :א לענות"ר שליט"ק אדמו"כז הואיל "וע
"ÈÂ"Ï  ‰ÏÂ‡‚ È�È�Ú ÂÈ‰ Ì‰È�˘·„)ÌËÂ˘ÙÎ Ì‚."( 

 )גליו� קצד(

 

� 

ÊË  

ÌÈ„˜‰ ‰ÓÏ  ˘Â„È˜„ ÈÂÂÈˆ‰ È�ÙÏ ‰ˆÓÂ ÁÒÙ„ ÈÂÂÈˆ‰ ‰˘Ó
˙Â¯ÂÎ· 

א על "שליט ר"ק אדמו"מהקושיות שהקשה כ' א ]13א"תשמ[פ בא "בהתוועדות ש

 .ל"י היתה קושיית האריז"פירש

קדש לי כל ) "ב, יג(פ "ל עה"מ קושיית האריז" מבאר בפששי לא"למה רש, והיא

הנה כשמשה , למשה בנוגע לקדוש הבכורות' שלכאורה לאחרי הציווי של ה, "בכור

 '?פסח מצה וכו, ז כמה דברי�"י הקדי� לפנ"ציו� לבנ

 ובפרט שעניני� אלו שהקדימ� משה כבר נצטוו, א"ר שליט"ק אדמו"והוסי� כ

 .'ז וכו"לפנ

 .יש להעיר ששאלה זו הובאה באברבנאל על אתרולכאורה 

ה בחר לזכרו� גלות "והנה משה רבינו חשש שמא יחשבו ישראל שהקב: "ומתר�

' מצרי� וגאולתו עני� הבכורות ושמפני זה יבטל עני� הפסח והמצה ואסור החמ� כי הי

' ה מצוה קדש לי כל בכור כי בזה יהי"הקב' די בזכרו� אחד לנס אחד וכיו� שעתה הי

הנה מפני זה אמר משה אל הע� כשרצה לצוות� על קדוש . הזכרו� ולא במצוה אחרת

––––––– 

 .כח ואיל�' א סי"פ בא תשמ" שנדפס בשיחות קודש) 13
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ãìø 

הבכורות שיזכו לקיי� מצות המצה ואסור החמ� ועל הפסח שיחברו אות� המצות 

שכבר נצטוו בה� למצות קדוש הבכורות כדי שידעו ויבינו ששלשה זכרונות יהיו לה� 

כ בחפזו� שלא "צרי� שהיתה כהאחד אכילת המצה ואסור החמ� זכרו� ליציאת מ

הוא קרב� הפסח בלילה הראשו� זכרו� לשפטי� ' הספיק בצק� להחמי� והזכרו� הב

' שבלילה הוא עשה ביטול כח מזל טלה שבלילה הוא עשה ביטול כח מזל טלה שהי

הוא קדוש הבכורי� לגבוה זכר למכת בכורות ' והזכרו� הג. מזל המצריי� ומשפיע בה�

י ישראל מהמגפה הנה להודיע ששלשת המצוות היו הכרחיות מצרי� והצלת בכור

 .ל"עכ, "'בזכרונות האלה נזכרו כא� שלשת� והותרה בזה השאלה הו

 .י אינו צרי� לפרש"מ עד כדי כ� שרש"זה מוב� בפשש' ל שתי"כ אפ"וא

ק "כ הואיל") י אינו צרי� לפרש"מ עד כדי כ� שרש"מוב� בפשש"ש ש"מ(ז "וע

 :ותא לענ"ר שליט"אדמו

"‡" Î1 ( ‰ÓÏÍÈ¯‡Ó Î· Ï‡�·¯·‡‰"ÏÂ‰Â Ê"· Ï-˙Â·È˙ ‚, 

 2 ( ‰ÓÏ ıÂ¯È˙ ÔÈ‡ÌÈ„˜‰, 

 3 (˘¯ÙÏ"È) ‚È ,‡È (Â‚ ˘„˜ 'È ¯ÂÎ·" Â‰Ê˘ ‡È‡�˙ È‰ÂÏ 'ÈÎ Â‚ Í‡È·È ') Ì‚
‚È ‰ÊÏ ,‰ – ËÂ˘ÙÎ (ÏÂ‰"‰‡Ï· Ï" È‡�˙‰ ¯‡·ÏÂ ÌÈ„˜‰Ï Î‰ÏÁ˙·)  Ì„Â˜

‰ ˜ÂÒÙÏ."( 

ïåàèñéøàîã íéîéîúäî ãçà 

 )חגליו� קצ(

� 

ÊÈ  

ÔÈ˘Â„È˜‰ È�ÙÏ ˙Ú·Ë ˙�È˙� 

 :בנוגע לקנות טבעת עבור כלתו לפני החתונה, ש"מענה לאחד מאנ

"‡Ï ÔÈ˘Â„È˜‰ È�ÙÏ ‰ÏÎÏ ˙Â�˙Ó·˘ È˙Ú„Ï È‡„Î ÌÈ�·ÂÓ ÌÈÓÚËÓ È‰˙' 
 ˙Ú·Ë)ÈÓ˘· ‡Ï˘ Â‡ ÈÓ˘· ÌÒ¯ÙÏ È‡„ÎÂ ,Ï·˜˙È˘ „·Ï·Â(".14

 

 )גליו� רג(

� 

––––––– 

 .ב"נ' מ סי"תשא תש' לכללות העני� עיי� בשיחות קודש פ) 14
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äìø 

ÁÈ 

˙Â�ÂÈÒ�‰ ÔÈ�Ú 

) ל"פ(ש בתניא "בנוגע למ, ש"א לאחד מאנ"ר שליט" אדמוק"להל� מופיעה מענה כ

ואיננו מפרש כלל , "וכמו נסיו� ממש. . שהיא מלחמה גדולה ועצומה "ביושב קרנות 

 ".נסיו�"מהו 

 ". נסיו� ממשÂÓÎÂ"ולא " נסיו� ממש"דלכאורה זהו 

שנוטלי�  עני� הנסיו� הוא"י "מביא מביאור תניא כת)) תקפ' עמ(חיטריק (מ "ובמ

רק שמניחי� אותו על אמונה פשוטה רק ' מוחי� שלו וג� המדות כו' מנו כל בחימ

 ".'ע נסיו� כו"וזהו, ש בלבד ומוסיפי� לו תאוה על תאותו"בקבעומ

 :ומועתק בזה, א"ר שליט"ק אדמו"ל קיבל בעני� זה מענה ברור מכ"אמנ� הנ

‰Ï‡˘ :ÌÈ˜È„ˆ· ‡˜Â„ ‡Â‰ ÔÂÈÒ�‰ ÔÈ�Ú ,ÎÂ" ˘¯„Ó· Î]·"‰� ¯ ,·.[ 

Î"„‡ ˜"˘) ר"מלבד החצ:(" ÙÚ"Ê – ˘Ó ı¯˙Ï ÂÈÏÚ"ÈÙ· Î"Ë – ÌÈÚ˘¯· .
ÔÂÈÒ�Ï ‡Ó‚Â„ – ˘‡¯Ï ÏÎÏ – ‡"‡15 .Ó‰Ò ‰‡¯Â"ˆ‰Ï ˆ" ÂÙÂÒ· ˆ]קצב. א, קפו ,

 ".ÂÎ"Î ˘¯„Ó‰ Ì‚ ı¯Â˙Ó ‰Ê·Â ÔÂÈÒ� È‚ÂÒ ]ב

‰Ï‡˘ :ÏÚ ‰Â‡˙ ÂÏ ÌÈÙÈÒÂÓÂ ˙Â‚È¯„Ó‰ ÌÈÏËÂ�˘ ‡Â‰ ˜È„ˆ Ïˆ‡ ÔÂÈÒ�‰ ÔÈ�Ú 
 ˜¯ ¯‡˘�Â Â˙Â‡˙‰�ÂÓ‡‰· ,ÌÈÏ˜·˘ Ï˜ Ï˘ ÔÂÈÒ�Ï ÔÂÈÓ„‰ ‰ÊÂ. 

 .!"?! ?! ?": ש"ק אד"כ

 ."?‡ÙÈ‰"): הוסי�, שקדמו לביאור זה" שטייט אוי� דע�"ועל המלי� (

' שמעו זה מר. . והרב . . וכ� הרב . . הנה שמעתי זה מהמשפיע : ל"ז השיב הנ"וע

פי� תאוה על שמוסי"' ומהל, וכמעט באותו לשו� ממש, גרונ� וממשפיעי� אחרי�

 .נראה שהוא לשו� שנצטט מאיזה מקו�" תאותו

Î"„‡ ˜"˘:" ·Ó ËËˆ�˘ ÔÂ˘Ï ‡Â‰"˘¯ÙÂ ¯" È)„ ˙È˘‡¯· ,‰Î (Ú‚Â�·  ÔÈ�ÚÏ
È¯Ó‚Ï ¯Á‡." 

 .ח שלנו"אבל עד עתה לא מצאתי העני� בספרי דא

Î"„‡ ˜"˘:" ‡"‰ÊÏ Ò�Î‰Ï ‰ÓÏ Î?" 

––––––– 

 אברה� אבינו=) 15
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øåì  

כ ויוס� הורד "הט מובא בש� תשואות ח� ובספר ש� משמואל ע"כי א� בספר בעש

א פלאטקי� מביא כידוע עני� "וג� בביאורי ר', כל המדרי' א בל"וכ� ראיתי במ, מצרימה

 .ומוסיפי� תאוה על תאותו' בי� במוחי� ובי� במדות כו' הנסיו� שנוטלי� ממנו כו

Ê ÍÈ‡ ÌÈ˘˜Ó ‰Ú¯ÙÏ Ú‚Â�· ÂÏÈÙ‡"Â·Ï „·ÎÈÂ" ÂÎ‡ÚÂ" Î‰  ":ש"ק אד"כ
˜È„ˆÏ Ú‚Â�·. 

È��Á· „Â„ ˙˘˜·‰ ' È�Ò�Â – È¯„Ó‰ ÏÎ Â�ÓÓ ÂÏËÈ˘ ˘˜È· Ì�ÓÂ‡‰' ÂÎÂ'. 

‰‚‡·"ÎÒ ˜" ‡"‡ ˙ÏÚÓ Í¯ÚÏ"‡" – ‰ÏÚÓ‰ ÌÈÏËÂ� È¯‰ .„ÂÚÂ „ÂÚÂ. 

‚Â „ÂÚÂ"¯˜ÈÚ Ê :‡ËÈ˘Ù  ÔÂÈÒ� ÍÈÈ˘ ÌÈÏ˜·˘ Ï˜· Ì‚˘)˘ÓÓ ( Ì‚ ˘¯ÂÙÓÎÂ
ÈÙ ‡È�˙·"Ë – ‡Â"Ù· ˘¯ÙÏ ÁÈ¯ÎÓ ‰Ó Î"Ï : ‰ÓÁÏÓ ‡È‰˘)·˘˜ Ïˆ‡"˜ (

 ˘ÓÓ ÔÂÈÒ� ÂÓÎÂ) Ïˆ‡ . .„ˆ˜È !ÈÓ˘ ¯Î„ Ô‡ÓÂ 'ÈÙ· '‰Ê?."( 

 )גליו� רה(

� 

ËÈ  

ÈÂ‰ Ì˘ 'ÌÈ¯Ù‡„ ‰„Â·Ú‰Ï ¯˘˜· 

מצורע  פ"א על המדובר בהתוועדות ש"ר שליט"ק אדמו"מפרסמי� אנו בזה מענה כ

) אפרי�(בקשר להעבודה ד' ד שנזכר ש� הוי"בשיחה הראשונה ע] 16א"תשמ. [ז.ש

 ):נב, מק� מא" (באר� עניי. . הפרני "

"„ ‰„Â·ÚÏ ÁÎ È„Â‰ÈÏ ˘È" È�¯Ù‰ . .ÈÈ�Ú ı¯‡·" ,Ú ‰˘Ú� ‰Ê ÈÎ"È "ÈÂ‰'" , Ì˘
˘¯ÂÙÓ‰ ,„ÁÂÈÓ‰ Ì˘Â ÌˆÚ‰ Ì˘17 ,‰ÊÏ ÛÒÂ�Â – ÈÂ‰ '‰Â‰Ó ÔÂ˘ÏÓ18 , ‡Â‰˘

ÂÊ ‰„Â·Ú „Â·ÚÏ ÏÂÎÈ˘ ÔÙÂ‡· ˘„ÁÓ ‰˙Ú ‰Â‰Ó, 

˘ÓÎÂ"�19  È‰ÈÂÈÂ‰'  ˘È‡ È‰ÈÂ ÛÒÂÈ ˙‡ÁÈÏˆÓ ,‡ÓÂÁ�˙·Â :‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ 
Ù‡ ÔÈ�Ó ‰ÁÂÂ¯·ÂÎ ¯Úˆ· ÂÏÈ'. 

––––––– 

 .ואיל�' א' א סי"תשמ'פ מצורע ה"נדפס בשיחות קודש ש) 16

17 (Ó‰"˙Î¯ÚÓ‰Ó Ì‰ Ó :ב"ו ה"יסודי התורה פ' � הל"רמב. א, סנהדרי� ס. א, סוטה לח .
 .ועוד. ט"דס שיפר. ז"ה ה"� פ"עכו' מ הל"כ

 .מ"ובכ. ט"א פ"פרדס ש. ב, ג רנז"וראה זח. ד"א רפ"שעהיוה) 18

 .ב, וישב לט) 19
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æìø 

 Ë¯Ù·ÂÁ‡Ï˘"Ê20 ‰ ÂÓ˘· ÂÙÈÒÂ‰. 

ÙÚ ‰¯Â‡ÎÏ ‰�‰Â" Ô‡Î ¯Ó‡�˘ ¯Â‡È· ÍÈ¯ˆ Ê"ÌÈ˜Ï‡) "‰˘�Ó·Â 
ÌÈ¯Ù‡·Â(21 –  

ÈÂ"ÌÈ�˘· Ï: 

‡ (ÈÂÏÈ‚ ÌÈ¯ˆÓ·22 ı¯‡‰ ˙Â¯Ú – ÌÈ˜Ï‡ ,ÈÂ‰ ˙‡ È˙Ú„È ‡Ï ÈÎ '˜¯Â  ‰˘Ó
ÚÂ"ÂÎ ˙ÂÎÓ‰ È ,'‡˘Ó" Ô·Â‡¯· Î)Ì¯‡·.( 

· (˙„ÈÏ �‰"‡ÏÈÓ·Â Ï – Ó˘ ˙‡È¯˜Ú Ì‚ Ì"˙�Ò‡ È"23. 

 )גליו� רח (

� 

Î 

ÌÈ�·Ï ÌÈ˘� ÌÈ„˜‰ ‰˘Ó 

א החילוק בי� יעקב "ר שליט"ק אדמו"ביאר כ] 24ב"תשמ. [ז.פ ויצא ש"בשיחת ש

 ).ש בהנחה"עיי(' ועשו הקדי� נשיו לבניו וכו, שיעקב הקדי� בניו לנשיו, לעשו

נו מצינו רבי דלכאורה ג� במשה, א"ר שליט"ק אדמו"מאת כ' מצבאות ה' ושאל א

ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיב� "כתיב ) כ, ד(שמות ' בפ, שהקדי� נשי� לבני�

 ?ולכאורה אי� הקדי� משה רבינו נשי� לבני�, "על החמור

 :א לענות"ר שליט"ק אדמו"ז הואיל כ"וע

"È‰ Â�· 'Á Ô· Â‡ Ì„Â˜ 'ÌÈÓÈ – ˘¯Ù„Î"È) Â˙ÏÈÓÏ Ì„Â˜ (È‰ ÍÈ‡Â'  ÏÂÎÈ
„Â˜ ¯ÂÓÁ‰ ÏÚ ÂÓÈ˘ÈÏ¯ÂÓÁ‰ ÏÚ Â˙˘‡ ‰˙È‰˘ Ì!?." 

 )גליו� רמה(

� 

––––––– 

 .ב, סוטה לו). בתחלתו(ה , ד"ר פי"במדב) 20

 ").' גו‡ÌÈ˜Ïכי הפרני ", "' גו‡ÌÈ˜Ïכי נשני ("ב –נא, מק� ש�) 21

 .יב, ש�. ט, ש� מב) 22

 .ב, שמות ה) 23

 . ואיל�459' א ע"חב "נדפס בהתוועדויות תשמ) 24
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çìø 

‡Î 

‰�Â˙Á È‚‰�Ó 

 :'ג שי"כפי אשר שמע מהריל) 'מ שי"פ הנחת התמי� הרי"ע(מנהגי חתונה 

]ÏÏÎÂ ÏÏÎ ˙ÂÈ¯Á‡ ÈÏ· – ˜È˙ÚÓ‰[. 

ג "אי ר"פ יחידות של הר"ע(חת� תחת החופה לובש כל הבגדי� חדשי� דוקא ) א

 ).ע"צ נ"ר הריי"ק אדמו"אצל כ' שי

' וכו ח"בזכות הרה(ש "א סיפורי� לאנ"ר שליט"ק אדמו"ט סיפר כ"פ תש"שבש) ב

' אשה אחרי הנשואי� מדלקת שתי נרות ולא ג. א): ל גראנער"ז' מרדכי אברה� ישעי' ר

רק , אי� מנהגינו לבר�, בנוגע ברכת שהחיינו על בגדי� חדשי�. ב'; ולפני החתונה א

ק "ובנוגע טלית גדול הורה כ, כותאז ה� מבר" פוטער מאנטל"הנשי� כאשר קונות 

אבל בכסלו (א שלא לבר� ברכת שהחיינו "ר שליט"ק אדמו"ע לכ"צ נ"ר הריי"אדמו

) 'שי. ח.ג' הת(ש מתלמידי התמימי� "מאנ' א לא"ר שליט"ק אדמו"א הורה כ"תשי

 ").מא� או� זיי מיר מוציא: "ק"לבר� וזלה

ואחרי  ,בוע של� לפני החתונהכ� ש' טוב שיהי, חת� לא יל� לבדו לפני החתונה) ג

� מל� א� � מע� געזע�ט � הא וואו: "ק"החתונה ילכו החת� וכלה ע� עוד אחד וזלה 

 ".סוויטע

שטוב  א הורה"ר שליט"ק אדמו"וכ, החת� אינו רואה הכלה שבוע לפני החתונה) ד

 .י הטעלעפא�"שלא ידברו ג� ע

 ג�� זנוט אויסנוצ� מיטיעדער ליידיקע מי – ביו� החופה החת� אומר תהילי�) ה

 .והכלה גומרת כל התהילי�, תהילי�

שבירת  החת� נות� דפיקה קלה ברגלו הימנית על רגלה השמאלית של הכלה אחרי) ו

צ "ר הריי"ק אדמו"ח אצל כ"חמא' פ יחידות של הר"זה ע(הכוס לפני שעוזבי� החופה 

 .25)ע"נ

�ה גראנער "ה רחל עבעני� כיסוי הראש סיפרה הרבנית הצדקנית מרת מנוח) ז 

 .שמנהג בית הרב לובשות למחרת הבוקר של החתונה – ר האמצעי"ק אדמו"מצאצאי כ

––––––– 

י "ח ר" ש� מובא בש� הרה–) א"תשנ, ברוקלי�(להעיר ממה שנדפס בקוב� בני� עדי עד ) 25
 .ל מטעמי� המבוארי� ש� באריכות"שהרבי הורה לו ביחידות שלא לעשות כנ, קלפמ�' שיחי
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 .החת� לובש מעיל בעת החופה) ח

א "ר שליט"ק אדמו"א אמר לו כ"ר שליט"ק אדמו"חת� אחד שנכנס ליחידות לכ) ט

 .א"ר שליט"ק אדמו" בקשר לחתונת כ"אגרות לוי יצחק"שילמד המנהגי� שנכתבו ב

ע "צ נ"הריי ר"ק אדמו"א שלמחרת חתונתו נת� לו כ"ר שליט"ק אדמו"סיפר כ) ד"יו

ואמר שיקרא בהספר ווייל דער חת� , )קאדאנער. י' מהר" (סיפורי� נוראי�"לקרא הספר 

 .קע� זי� ניט צוטראג� צו לימוד בעיו� בעת שבעת ימי המשתה

, חומש ,יש לשי� בדירה סידור, נו כשקוני� או שוכרי� דירההיי: בחנוכת הבית) יא

 .וצדקה פושקע, לח� ומלח, תניא, תהילי�

ואמר שלא , "הגומל"א א� יולדת מברכת "ר שליט"ק אדמו"שאל אצל כ' א) יב

כ לא "ל אמר אשר ג"ל ז"והרש, ש"כ ישאל אצל זקני רבני אנ"אבל אעפ, ראה מנהג כזה

 .מר שכ� ראהל א"כ ז"אש' וגיסו ר, ראה

ר "ק אדמו"אמר כ, בנוגע א� בברית מילה של תאומי� מברכי� פעמי� הברכות) יג

כי לא רצה להכניס , אבל הוא לא רצה לפסוק בפירוש, א שדעתו נוטה שכ� לבר�"שליט

 .ז"� והט"הש, ראשו בי� שני הרי� הגדולי�

 )גליו� רנד(

� 

·Î 

¯˙Î‰ ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ 

 חינ� מתנת בבקשת אופני�' ב שיש] 26ב"תשמ[. ז.ואתחנ� ש' ש פ"בהמבואר בלקו

 ".הבחינות שבכתר' ה� כנגד ב" ש28 ובהערה, )והמדרש הספרי בי� החילוק וזהו(

הרי  שהרי א� נאמר שג� האופ� של בקשת מתנת חנ� שבמדרש, ולא זכיתי להבי�
 – ספירות'  מיÏÚÓÏ‰שהרי כתר הוא , קשה) חיצוניות הכתר(הוא כנגד ספירת הכתר 

כ אי� יתאי� "וא – )ת הנסמ� בההערה"כמבואר באוה(לשונות של תפלה ' כנגד הישה� 

" ניט פו� די לשונות של תפלה"זה ע� המבואר בהשיחה שרק לפי הספרי איז ואתחנ� 

 .כ לפי המדרש"משא

––––––– 

 . ואיל�30' ד ע"ש חכ"נדפס בלקו) 26
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ומבואר  – "כשאי� הדעת נמנה הכתר נמנה"מ ש"פ המבואר בכ"ואולי הכוונה ע

' חיצוניות הכתר דהיינו הרצו� נמנה בכלל י"נה למ שהכוו"ט ובכ"ת שלח ד� מ"בלקו

 " . . פנימיות אי� הכתר נמנה' ספירות אבל בבחי

' שאפי) ג, מו(בחוקותי ' ת פ"ש בלקו"מ מ"ל מכ"לכאורה סותר להנ – ובעני� זה. . 

 . לנאצלי� ולמעלה מהספירות˘Â¯˘תחתונה שבכתר היא רק ' בחי

 :ק"וזלה, א לענות"ר שליט"ק אדמו"ז הואיל כ"וע

" ÛÈ˜Ó ÌÒ¯ÂÙÓÎ ¯˙Î‰ ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ)·Â¯˜‰ (ÂÊÓ ‰¯È˙ÈÂ – È· ˘·Ï˙Ó"Ò. 

�‰Ó ‰ÙÈ„Ú"ÏÂ‰ Ï"Ï :ÏÎ ‰ ‰ÏÙ˙" Ê"ÔÂˆ¯ È‰È "˘„Á – ¯˙Î ,‡ÏÈÓ·Â  Ô·ÂÓ
ˆ˘" ¯˙Î Ï˘ ÔÙÂ‡· Ï)Í„‡Ó ÏÎ·."( 

 )גליו� רעד(

� 

 

‚Î 

·Ó¯· ˜ÂÈ„" ÔÈ�Ú· Ì"‰¯Â˙· ‰˙¯Âˆ ˙˘¯ÂÙÓ ‰¯Â�Ó‰" 

: א"שליט ר"אדמו ק"כ הקשה) 27ק"בלה הנחה( ב"תשמ מ"מטו פ"דש בהתוועדות

 ג"רפ (�"הרמב מקדי� מה לש� – ז"ועפ, "הלכות הלכות "הוא �"הרמב של ספרו"

 כתובה" הלכה "איזה – "בתורה צורתה מפורשת המנורה"ש) הבחירה בית' דהל

 !?אלו בתיבות

, ממרא דבא להשמיענו דלא חל על זה די� של זק�, א"ר שליט"ק אדמו"וביאר כ

הנה מי שאומר , שאפילו הצדוקי� מודי� בה, כ"יש כלל דעל דבר המפורש בתושבד

 .היפ� הדברי� אי� לו די� של זק� ממרא

בנוגע  � זה דוקא"ז מדוע כתב הרמב"לפ – א"ר שליט"ק אדמו"ושאלתי אז מכ

 .'ז בנוגע להשולח� וכו"ולא כתב עד, להמנורה

 :א"ר שליט"ק אדמו"וזכיתי לקבל אז מענת כ

––––––– 

 . ואיל�1915' ד ע"ב ח"נדפס בהתוועדיות תשמ) 27
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" – Î·Â ¯·Â„ÓÎ"Ù – ¯˙ÂÈ· ËÂ˘Ù‰ ‰ÊÏ ·Ï ÌÈÓ˘ ÔÈ‡ :„Ú ·˙Î ‡ÏÂ"Ê 
ÂÎÂ ÔÁÏ˘‰Ï Ú‚Â�· ' ÌÈ˘¯ÂÙÓ Ì�È‡ ÈÎ)Ì˙¯Âˆ (‰¯Â˙·." 

): ק"בלה הנחה(, א"ר שליט"ק אדמו"פ דברי� הזכיר זה כ"כ בהתוועדות דש"ואח
שנתפרשו רק מדותיו אבל לא . דלא כהשולח� – "המנורה מפורשת צורתה בתורה"

איז צורת� ניט ' וכו שולח�, ווארו�): "'הנחת הת". ('פי� והקשוות וכוהסני – צורתו

זאל זיי� 'פ צו ווי ס" בעיקר צו תושבענקומע��ד�ר� 'מר � נ.מפורשת בתורה

 ...28"צורת�

המנורה  "� לכתוב"מדוע הוצר� הרמב, א"ר שליט"ק אדמו"ג� שאלתי אז מכ. . 

הרי זה ידוע , ל זה די� של זק� ממראכדי לאשמעינ� שלא חל ע, "מפורשת צורתה בתורה

וכיו� דידעינ� הכלל שעל די� המפורש בתורה ליכא די� ). שמפורשת צורתה בתורה(לכל 

 .במילא ידעינ� שלא חל על המנורה די� של זק� ממרא, של זק� ממרא

 ותחת, "זה ידוע לכל"מתח קו תחת תיבות : (א"ר שליט"ק אדמו"ז השיב כ"וע

 :)כתב, "במילא ידעינ�"ותחת תיבות , "דידעינ� הכלל"תיבות 

"ÈÙÚ"ÏÂ‰ Ê" ËÈÓ˘‰Ï Ï)·Ó¯‰"Ì (ÈÂ·È¯ Â¯ÙÒ· ÌÈ�È�Ú." 

é÷ñìéîàâàá çñô ìàåîù áøä ,ãåàååìôééî – éæøòùæã àåð  

 )גליו� רצט(

� 

„Î 

�‰ ÔÈ�Ú·"Ï 

: �"ש הרמב"בנוגע למ' הערה ד) רצט(בהמש� למה שכתבתי בגליו� העבר 

דא� א� , א"ר שליט"ק אדמו"הנה ג� שאלתי אז מכ, "המנורה מפורשת צורתה בתורה"

 .מפורש בתורה אי� חל על המנורה די� של זק� ממרא' לא הי

ויחלוק על  . .אי� זק� ממרא חייב מיתה עד : "פסק) ה"ג ה"ממרי� פ' הל(� "דהרמב

אחד שנחלקו : "ב"ד ה"וש� בפ". בית די� בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת או בתפילי�

� על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת או שנחלקו בדבר מביא לידי דבר בדבר שחייבי

––––––– 

 .בהמש� ההערה כא� מפלפל הכותב בהחילוק בי� מנורה לארו� ושולח�) 28
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וא� לא הביא המחלוקת לידי כ� : "ג"וש� ה". שחייבי� על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת

 ".חו� ממצות תפילי� בלבד. הרי זה פטור

ק שלא "לקה והנכנס לקדש חו�: "ד שכתב"ב ה"ביאת המקדש פ' � הל"ועיי� ברמב

 שנאמר אל פני ÈÓ ·ÈÈÁ Â�È‡Â ‰˜ÂÏ˙‰וות בי� הדיוט בי� גדול לעבודה או להשתח

 ".הכפרת ולא ימות על קדש הקדשי� במיתה ועל שאר הבית בלאו ולוקה

חל ' הי כ לא"ג, "מפורשת צורתה בתורה"לכאורה א� א� המנורה לא היתה , ז"ולפי

 .ז די� זק� ממרא"ע

 :'א הי"ר שליט"ק אדמו"מענת כ

"˘ ÔÈ„ ¯„‚ È˙¯Ó‡ È¯‰ ‡ÏÂ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê Ï"˘�ÂÚ "ÂÈÎÂ"·" 

ק "בלה הנחה(א "ר שליט"ק אדמו"הזכיר זה כ) ב"תשמ(פ דברי� "ובהתוועדות דש

 ב"העונש וכיו, "זק� ממרא"שאי� כוונת הדברי� לכל פרטי הדיני� ד, ומוב�: "29)ז"סמ

, "'זדונו כרת וכו"שיי� רק כאשר מדובר אודות עני� ש" זק� ממרא"כי העונש ד –

חצי "ד העני� ד"וע, בלבד" זק� ממרא"אלא הכוונה היא לגדר ד, ד"דוכ בנ"משא

 .כ"ע, "הרי זה שיי� לגדר האיסור, פ שאי� בזה עונש"שאע – "שיעור

*     *     * 

 :א"ר שליט"ק אדמו"הוסי� כ, א אלי"ר שליט"ק אדמו"במענה כ. . 

"Î ÈÎ¯„Î"Ù – Â‡Î˘ È˙Â˜˙˘ ‰Ê ¯ÈÎÊÓ È�È‡" ÔÈ·È ‡ÂÓˆÚÓ :Â„�·Â"„ 
‰·Ó¯" ˘È‚„Ó Ì˘Â„ÈÁÏÂ„‚   ‰˙¯Âˆ ‰¯Â�Ó·‰¯Â˙· ˙˘¯ÂÙÓ) Î·Â"Ê („·"‡ ÂÎ '
)‰"„) (Ô·ÂÓÎ Ú"„Ú ¯ÈÚ‰ ‡Ï „Á‡ Û‡ Ú"Ê."( 

ר "ק אדמו"הזכיר זה כ) ז"ק סמ"הנחה בלה(ל "פ דברי� הנ"ובהתוועדות דש
� "ממשי� הרמב – "המנורה מפורשת צורתה בתורה"פ ש"ואע: "א בביאור יותר"שליט

אבל שאר מיני מתכות אי� , במה דברי� אמורי� בשעשאוה זהב) "'בהלכה ד(וכותב 

היינו שהצורה , "'אי� מקפידי� על משקלה כו. . עושי� בה גביעי� כפתורי� ופרחי� 

המפורשת בתורה אמורה בנוגע למנורה של זהב דוקא ולא בנוגע למנורה משאר מיני 

 !".שזהו חידוש גדול – מתכות

é÷ñìéîàâàá çñô ìàåîù áøä,î ãåàååìôéé – éæøòùæã àåð  

 )גליו� ש(

––––––– 

 . ואיל�1978' ד ע"ב ח"נדפס בהתוועדויות תשמ) 29
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‰Î 

ÔÈ�Ú· ˙¯Âˆ‰¯Â�Ó‰  

פ דברי� "מ וש"פ מטו"ש(א "ר שליט"ק אדמו"בהמש� לשאלת וביאוריו של כ

המנורה מפורשת ) "בית הבחירה' ג דהל"רפ(� לכתוב "מדוע הוצר� הרמב) ב"תשמ

' וה' ועיי� בגליו� רצט הערה ד. (דאיזה הלכה בא להשמיענו בזה, "צורתה בתורה
ק "ז מה שכתבתי שלכאורה דורש ביאור בנוגע לתירוציו של כ�הערה ה' ובגליו� ש

 ).ל"א על שאלה הנ"ר שליט"אדמו

Ï ˘È ÈÏÂ‡˘ ‰Ó·‡¯ א "ר שליט"ק אדמו"כתבתי לכ) א"ח מנ"ער(הנה אשתקד 
ÎÚ ˜ÁÂ„·"Ùעל מה שכתבתי' וזכיתי לקבל אז תשובתו הק, �" כוונת הרמב. 

ומצוה מ� המובחר לחזק את "� " בית הבחירה כתב הרמב'א מהל"א הי"דבפ, והוא

ומפארי� אותו ומייפי� כפי כח� א� יכולי� לטוח . . הבני� ולהגביהו כפי כח הציבור 

 ".ז מצוה"אותו בזהב ולהגדיל במעשיו ה

מ א� לא עשו כ� אי� "מ – )ב. הבית' שיש מצוה לפאר וכו – )א: ומבואר מזה שתי�

 .ט"ש בהי"ועיי, "מצוה מ� המובחר"ק דהוי ר. זה מעכב בדיעבד

: לדוגמא. והנה כלי המקדש הרי נעשו בשביל תפקיד מיוחד שיש לכל כלי וכלי

ולכ� מוב� שהכלי� נעשו ', בשביל לח� הפני� וכו – שולח�; לשו� בו הלוחות – ארו�

 .בציור כזה שיהיו באופ� למלאות תפקיד�

בשביל '  המנורה הירואי� במוחש שא� שעשיית, אמנ� בעשיית המנורה

מ המנורה נעשה "מ, "Â¯�‰ ˙Ú·˘ Â¯È‡È˙ אל מול פני המנורה ‰�¯Â˙בהעלות� את "

שאינ� נוגעי� בשביל להגיע למטרת ) כפת ורי� ופרחי�, גביעי�(כ ע� ריבוי חלקי� "ג

 .שהוא הדלקת הנרות – המנורה

 . .משו� יופי המנורה , בפשטות הוא) שבה�' נוס� להרמזי� וכו(וענינ� 

א�  – אצל מזבח הנחושת הוא" כרכב"מבאר דעני� ה) ה, ש� כז(י "והג� דרש. . 

 ,"רחבו אמה בדפנו לנוי' למזבח עשה חרי� סביבו והי

שלא מצינו אצל שאר כלי , אמנ� מצינו אצל המנורה עני� הקשור ע� נוי המנורה

, "נוי"והיינו שבחלקי המנורה שענינ� הוא בשביל ". משוקדי�"והוא עני� . המקדש

 ".משוקדי�"שצריכי� להיות , הנה נתוס� בה� גופא עוד עני� להגדיל היופי שלה�

, )ל ענינ� הוא עני� הנוי"שכנ(הרי ישנ� כפתורי� ופרחי� ,  גופאÓˆ„ ‰˜¯‡והרי 

ששיי� עני� הנוי ג� בלי עשיית , זאת אומרת. מ אינ� צריכי� להיות משוקדי�"ומ

 ". .משוקדי�"
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ˆÂÈ¯ רק חסר , הרי לא חסר דבר מגו� המנורה, "משוקדי�"של והנה כשחסר עני� . . 
כדר� '  היÌÈ¯ÈÈÂˆÓכתרגומו "ה משוקדי� "ד) לג, ש� כה(י "ראה רש. (בהמנורה

דהרי ג� בלי . וחסר ציור שנוגע רק ליופי של המנורה"). 'שעושי� לכפי כס� וזהב וכו

 .ל"פתורי� ופרחי� וכנכ, עדיי� יש עני� היופי מצד עצ� עשיית הגביעי�, "משוקדי�"

, היינו". בתורה המנורה מפורשת צורתה"כ "� במש"ל דזהו כוונת הרמב"ז י"ולפ

אמנ� בנוגע להמנורה לא רק שא� , דא� דבנוגע להבית הרי אי� היופי מעכב בדיעבד

 ,ז מעכב א� בדיעבד"הר") נוי"א� שאותו חלק בא רק משו� (חסר חלק המנורה 

, "היינו עני� משוקדי� – "ציור"רק חסר , � המנורהרק אפילו לא חסר עני� מגו

מפורשת "מ כיו� ש"מ, )כ יש יופי"ובלעדו ג(שענינו הוא רק להוסי� ביופי המנורה 

, )היינו היכא שמצד הקרא צרי� להיות(הנה היכא שחסר זה , ל משוקדי�"שצ" בתורה

 . .ז פוסל את המנורה א� בדיעבד"הר

ראה לעיל " (לבאר בדוחק"היק� מה שכתבתי : 'ז הי"א ע"ר שליט"ק אדמו"מענת כ. . 
 :וכתב, )בתחלת ההערה

"˜ÁÂ„Ï ÂÓˆÚ ÒÈ�ÎÈ ‰ÓÏ."!! 

áøä ìàåîù çñô é÷ñìéîàâàá ,ãåàååìôééî – àåð éæøòùæã 

 )שב גליו�(

� 

ÂÎ 

Â�‚‰�Ó ÈÙÏ ˙ÈˆÈˆ ˙ÈÈ˘Ú ÔÙÂ‡ 

ה וש� בהקדמ, נדפס סדר עשיית ציצית כמנהגנו, תרה ואיל�' טעמי המנהגי� ע' בס

 .א לפני ההדפסה"ר שליט"ק אדמו" שהציורי� היו למראה עיני כ12' ע

אליעזר צעצערסקער ' ח ר"גורודצקי קיבל ממורו הרה' שמחה שי' ח ר"אמנ� הרה

ה "מ אפאצקער ע"ח ר"שקיבל מהרה, ה"� ע"ח רשב"ד שקיבל מהרה"הי) דואסקי�(

ואז אחרי , ליאלעשות באופ� כזה שהשמש הכור� את החוטי� עובר בי� חוליא לחו

היינו שהמרחק בי� חוליא לחוליא יוצא , שגומרי� הכריכות יוצא הציצית יפה ומסודר

 .לא רחוק מדי ולא קרוב מדי

א באיזה אופ� לעשות "ר שליט"ק אדמו"י ראסקי� כתב זאת לכ"ח רי"וזקני הרה

 :א על השאלה"אלול תשמ' ונענה ביו� ז', ה או כהאופ� הב"כאופ� שבטעמ, הציצית

"ÍÈÈ˘ È�˜ÊÏ È�·¯ �‡"˘ È˘'." 



ðàå íéîéîúä úåøòä ìò éáøä úåøàä"ïåàèñéøàîã ù 
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 ואכ�, א"שליט ר"אדמו ק"כ עבור' הב באופ� ק"ט ג� מצור�' הי זו לשאלתו אבל

 רבני לזקני העני� להפנות וראוי, לנהוג צרי� אי� מכא� ברור' ולכאו, ש"אד ק"כ קיבלו

 .30לרבי� שיורו' שי ש"אנ

áøä é.ù .âøåáæðéâ ,áø éîå÷î – øîåò 

 )גליו� שטז(

� 

ÊÎ 

 Ì‡·˙ÈÏË· ÛËÚ˙Ó Ï‰ÂÓ 

ר "ק אדמו"ראסקי� ביחידות אצל כ' י שי"ח רי"המוהל הרה' שהי' בפע� הא

מ "וסיפר שבברי, ד א� המוהל מתעט� בטלית"שאל אי� מנהג חב) ז"תשט(א "שליט

ק "וכ, ו לאבאק המוהל בלא טלית"ח רז"הרה' ע הי"צ נ"ר הריי"ק אדמו"של נכד כ

 .הסנדק' ע הי"ר נ"אדמו

ר יצחק "וסיפר מעשה בהר, ד"לא זהו מנהג חב: א חיי� ואמר"ליטר ש"ק אדמו"כ

ע התפלל אז "ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"וכ, גרשו� שעבר לפני התיבה בליובאוויטש בחול

והקהל קיבל זאת , �"יצחק גרשו� אמר תיבות שלא מנוסחנו בחזרת הש' ור, ע� הציבור

לא זו : טעות היא,  הרביסיי�, א� – ב לא העיר כלו�"ר מוהרש"כנכו� מכיו� שאדמו
ושאל . הרביי� נוהגי� שרק עוני� תשובה אבל אינ� מתערבי�". הוראה מהרביי�"

א� לא הורה (מזה " טראסק"אי� מה לעשות , וענה הרבי? ז לעשות"אי� בכ: י"הרי

 ).ללבוש

áøä é.ù .âøåáæðéâ ,áø éîå÷î øîåò 

 )גליו� שיז(

––––––– 

 :בגליו� שכא נדפסה הערה הבאה )30

ר "ק אדמו"ומסיי� ש� ע� תשובת כ, בנוגע סדר עשיית ציצית. ג.ש.בגליו� שטז כותב הרב י
 .כ"ע". 'ש שי"שיי� לזקני רבני אנ"שזה : א"שליט

בקשר לשאלה ) דווארקי�. ש.התמי� הרב ז' ח וכו"ג הרה"הרה (770א ד"ושאלתי את המד
 ,"טעמי המנהגי�"ש בספר "וענה לי שצריכי� לעשות כמ, ל"הנ

מפני שלאחרונה ', זה אינו ראי', א באופ� הב"ר שליט"ק אדמו"ק לכ"ל ש� ששלח ט"ש הנ"ומ
, ל"הנ" טעמי המנהגי�"' ועשיתי באופ� שכתוב בס, א"ר שליט"ק אדמו"ק עבור כ"זכיתי לעשות ט

 כ"ש קיבל אותו ג"ק אד"וכ

 דוד מנדלבוי�' הת
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� 

ÁÎ 

˙Ó‡‰ ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ˙Â·‡‰ ˙ÂÓ˘� ˙Â‡· Ì‡·‰ÂˆÓ ¯·· Ì‚  

 ,"כיומא דסליק לחופה"מבואר בזהר דמצוה לשמוח ביו� הבר מצוה 

ידוע ומפורס� שבעת שמחת נישואי� באות נשמות האבות "ע אמר "ר נ"ק אדמו"וכ

ובתור הזמנה לנשמות . . דורות למפרע הוא בכל ישראל ' עד ג, מ� העול� האמת

נאמר חסידות שחלק ממנו הוא , אשר יבואו אל החופה ולבר� את הזוג. . הצדיקי� 

 ".'מרבינו הזק� וכו

 :א"ר שליט"ק אדמו"ושאלתי מכ

‡ (Ó¯· ˙„ÂÚÒÏ Ì‚˘ ÔÂÎ� Ì‡"˙Ó‡‰ ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ˙Â·‡‰ ˙ÂÓ˘� ˙Â‡· ˆ. 

· (�‰ ÔÂÎ� Ì‡"Ï , ÏÂÙÏÙ‰ ¯ÓÂÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡‰)Ó¯·‰ ¯Â·Ú Ê‡ È˙·˙Î˘" Ï˘ ˆ
È˘ È�· '„ ÏÚ „ÒÂÈÓ"Ê È·‡Ó ˙"Ï (¯Ó‡Ó‰ È�ÙÏ ,È‰˙ ‰Ó˘�‰˘ È„Î ' ˙Ú· ÁÎÂ�
¯Ó‡Ó‰. 

 :השאלות' א על ב"ר שליט"ק אדמו"וזכיתי לקבל אז מענת כ

"‡Ï È˙ÚÓ˘ ‰Ê·." 

áøä ìàåîù çñô é÷ñìéîàâàá ,ãåàååìôééî – åéð éæøòùæã 

 )גליו� שלא(

� 

ËÎ 

˙Â¯ÈÈÚ· ‡È�˙ ˙ÒÙ„‰Â Ï·˜Ó È�¯‰ ˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊ 

 :במענה על שאלות רבי�

הרני מקבל "כדאי לומר את�  – �נשי� וט, ב של אנשי�"הא� בעת כינוס וכיו) א

 ).בכדי לזכות את אלו שאולי עוד לא אמרו זה" (עלי מצות עשה של ואהבת לרע� כמו�

 :א לענות"ר שליט"ק אדמו"הואיל כ

"Ô·ÂÓ ÔÂÎ�˘ „‡Ó·." 

ד "ע(ג� לפני תפלת מנחה וערבית " 'הריני מקבל עלי וכו"למה אי� אומרי� ) ב

 ). תפלהאחרי כל" 'א� צדיקי� וגו"שאומרי� 
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 :א לענות"ר שליט"ק אדמו"הואיל כ

"˙¯ÈÓ‡ È�È¯‰ Ï·˜Ó ÈÏÚ ÂÎ '
ÍÂÓÎ Â�È‡ ˜ÏÁ ‰ÏÙ˙‰Ó Â‡ ÍÈÈ˘ 
ÔÈ�ÚÏ ‰ÏÙ˙ ‡˜Â„ ,‡Ï‡ ÔÈ�Ú Ù·"Ú ,

ÔÂÈÎÓÂ ÍÈÈ˘˘ ÏÎÏ ÌÂÈ‰ ÂÏÂÎ ,ËÂ˘Ù 
ÔÂÈÎÓ È‡„Î˘ ÌÈ„˜‰Ï Â˙¯ÈÓ‡ ,È�ÙÓÂ 
ÌÚË) ¯‡·˙�˘ ˜Ó·"‡ (ÂÎÓÒ 

Â˙¯ÈÓ‡ ‰ÏÙ˙Ï) ‰�Â˘‡¯‰ – Â�ÈÈ‰ 
˙È¯Á˘( ,Â‰˘Â¯ÈÙ ‰ËÂ˘ÙÎ Ì˙Ò 
‰Ï·˜Ó ÏÚ ÏÎ ÌÂÈ‰ ÂÏÂÎ. 

˜ÂÒÙ‰ Í‡ ÌÈ˜È„ˆ Â‚ 'ÍÈÈ˘ 
‰ÏÙ˙‰Ï" Â„ÂÈ ÍÓ˘Ï" – ‰‡¯ ˙ÂÎ¯· 

)·Ï, · (‡·Â‰ Â˘·"Ú ‰„‡"Ê Â‡Á"Á ¯"Ò ‚ˆ ,ÔÎÏÂ ‰˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÏÎ ‰ÏÙ˙." 

הא� הכוונה למדינות או  – ע לא נדפס"ד הדפסת התניא באות� המקומות שע"ע) ג

 .לערי�

 :א לענות"שליטר "ק אדמו"הואיל כ

"È¯‰ ˙ÒÙ„ÂÓ ˙ÓÈ˘¯ ÈÒÂÙ„ ‡È�˙‰) ‡È�˙· ˙‡ˆÂ‰ ‰˜"˙30*( Ì˘Â ÂÎ·"Î 
ÌÈ¯Ú ‰�È„Ó· ˙Á‡." 

 )גליו� שמ(

� 

Ï 

Â�Â˘Ï ·ÏÎ ı¯ÁÈ ‡Ï – ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ· 

לא "ה "י ד"א ברש"ר שליט"ק אדמו"נדפס ביאור על קושיית כ' בגליו� שמה אות י

 :'ותוכ� הביאור הי" יחר� כלב לשונו

, שהרי כבר מבי� הערבי� התחילו לשחוט קרב� פסח, אז בשר בשופי'  היי"אצל בנ"

פ הדברי� "עכ(והכלבי� ראו כל זה ) 'זריקת ד� וכו, הפשטה(ועשו שאר העבודות 

––––––– 

 .ד"תשמ, א ניס�"י, ברוקלי�. ב"תשמ, א ניס�"י, ברוקלי�)  30*
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וא� הכלבי� היו באי� אצל , יכולה להיות בהחצר' וג� האכילה הי) הנעשי� בחו�

לה� מה שנשאר משו� אסור לית� ' והי) בחצות הלילה(כשכבר נגמר ' הקרב� אפי

 ".והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו"דכתיב 

ולכל ישראל לא יחר� כלב "כ "ואעפ, צרי� להרגיז את הכלבי�' ל הי"וכל הנ

 .כ"ע". לשונו

 :ש"מאנ' א לענות לא"ר שליט"ק אדמו"ז הואיל כ"וע

"˙Â„Â‡ ¯·Â„Ó‰ ‡Ï· ı¯ÁÈ ·ÏÎ Â‚ '- 

Ï·‡ ÂËÂ˘Ù· Ï˘ ‡¯˜Ó – ˘Â„ÈÁ‰) Ò� (‡Â‰ Ú‡"Ù ‰˙ÈÈ‰˘ ˙ÎÓ ˙Â¯ÂÎ· 
)‡ÏÂ – ˙ËÈÁ˘ ÁÒÙ‰.( 

Â‰ÊÂ Ô·ÂÓ – ÈÎ ‡Ï ı¯ÁÈ Â‚ '¯·Â„Ó ˙ÂˆÁÓ ‰ÏÈÏ‰ ÍÏÈ‡Â ,‰ËÈÁ˘Â ‰¯ÂÓ‡‰ 
‰˙ÈÈ‰ ÔÈ· ÌÈÈ·¯Ú‰. 

¯ÈÚ‰ÏÂ ¯˘‡ Ú"È Ô·¯˜ ÁÒÙ‰ – ‰·ÈÒ ‡Ï˘ ı¯ÁÈ ·ÏÎ Ú"Ù Ú·Ë ,ÈÎ È¯Á‡Ï 
Â˙ÏÈÎ‡) Â�ÈÈ‰ – ÚˆÓ‡· ‰ÏÈÏ‰ (ÌˆÚÂ ‡Ï Â¯·˘˙ Â· ,ÌÈÎÏ˘ÂÓÂ) Ì‚ (ÌÈ·ÏÎÏ 

ÌÈ˜ÒÚ˙ÓÂ ˙ÂÓˆÚ· ,‡ËÈ˘ÙÂ ‡Ï˘ ıÂ¯ÁÈ Â�Â˘Ï .‰‡¯Â ÁÊ"· ‡Ó ,·." 

 )גליו� שמט(

� 

‡Ï 

˙·È˙· ‰˘Â„˜ ÔÈ‡ HASHEM 

בתרגו� האנגלי " לארד"ד הביטוי "ט הידועה לפני איזה שני� ע"בקשר להשקו

א "ר שליט"ק אדמו"חושבני שכדאי לפרס� מכתב כ – ת"הוצאת קה' בסידור תהלת ה

והוא מענה לאחד שתירג� ] מ"תשד. [ז.ז אדר שני ש"מיו� י) חדשראיתי העתקו אצל א(

ר "ק אדמו"ז כ"וכתב ע, "HASHEM"ובתרגו� ש� הש� כתב , הגדה של פסח באנגלית

 :א"שליט

 . ."ÔÈ‡ ÌÈÓ˘ ·Ï ÔÈ�ÚÏ È¯˜Ú ·ˆÓ· ‰Â‰‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ‡È‰ ÂÎ˘"Î ÌÈ¯ÓÂ‡ ˜¯ 
ÌÂ‚¯È˙‰. 

˙¯ÈÓ‡· ˙·È˙" Ì˘‰ "ÔÈ‡ ‰Ê· Ì˘ ÏÏÎ ,˙¯ÈÓ‡· ˙·È˙" „¯‡Ï "ÂÎ‡Ú"Î 
"G-D "ÒÙ"„ ‰„‡"Ê ˘È˘ ‰Ê· ‰˘Â„˜ ¯˙ÂÈÂ ‰ÊÓ." 

éìãâ 'ìàéøæò ñééåå 

 )גליו� שנה(
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� 

·Ï)‡( 

¯‰"˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á Ï˘ ˙30** 

תמוז ' מיו� ח(א "ר שליט"ק אדמו"לתועלת הרבי� הנני מעתיק בזה מענת כ

 ):ש"ש או חגה"חה(ד אופ� כתיבת הראשי תיבות של חג השבועות "ע) מ"תשד

"ˆÓ"Ú" Á‰‚"˘" ÔÈ‡ ÂÏ ¯Á˘ – È¯‰˘" ‚Á "‰"Ê ÏÎ ‰·È˙‰ ‡ÏÈÓ·Â" ‰‚Á"˘ "
Â�È‡ ¯"˙ Î"‡ ÛÂ¯Èˆ ‰·È˙ ÌÚ ¯"˙ ‰·È˙„ È�˘' !!!ÙÚ‡"Î Î·"Ó Â�ÈˆÓ ˘ÂÓÈ˘ 

‰Ê – È„Î ¯ˆ˜Ï) ÔÈ‡Â ÌÈˆÂ¯ ·"‰Á"˘" – ÔÂÈÎ ÂÁÂ�ÚÙ˘ ÏÈ‚¯‰" ÏÂÏÈÁ Ì˘‰"( 
ÈÏÂ‡Â ÂÚËÈ ·"ÌÂÈ‰ ÌÂÈ "ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó ˙ÂÚËÏ ÂÊ – ˆ"Ï Î·"Ó" ‰Á"˘." 

øäïàæâéìòæ ïøäà ìàëéî á ,ïéì÷åøá – ð.é. 

 )גליו� תכ(

� 

·Ï)·( 

 במש� ש דמאריסטאו�"ואנ'  דהערות התקיבל על עצמו לממ� הוצאות הגליונות' א

 :א"ר שליט"ק אדמו"וענה כ, שנה שלימה

"ÂÎÂ ˙ÂÎÊ‰ ÏÂ„‚Â '‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ" 

 )חכגליו� ת(

� 

‚Ï 

˙Â‡˜„�Ò· ÌÈÈÓÚÙ ÌÈ„·ÎÓ Ì‡· 

ש "מאנ' ש א"המענה בא כתשובה למ(, ש"מאנ' ש לא"דק א"יש להעיר ממענת כ

ק "ז ענה כ"וע, "ש אי� נוהגי� לכבד פעמיי�"כמדומה אצל אנ, בעני� סנדקאות"

 ):ש"אד

"Ì‡ Â‰Â„·ÎÈ ‡‰È ÂÓÂË˘·"ˆ ¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ." 

––––––– 

 *.24קעא הערה ' ע) מ"תשד, ת"קה(ב "ראה בארוכה בהיו� ע� הערות וציוני� ח) 30 **
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הוא לשו� השואל או לשו� " פעמיי�. . בעני� סנדקאות "יש לי ספק א� ג� הלשו� (

 ).א"ר שליט"ק אדמו"כ

à'ðàî "ù ,ð ïåàèñéøàî .ã.  

 )גליו� תמח(

� 

„Ï 

ÒÓ „ÂÓÈÏ ÌÂÈÒ ˙‚È‚ÁÏ ‰�ÚÓ 'Ú· ˙Â·Â˙Î"Ù ] ÈÎÓÂ˙ ˙·È˘È·
 ÌÈÓÈÓ˙ÔÂ‡ËÒÈ¯»‡Ó[ 

א שזכינו לקבל בקשר לחגיגת הסיו� דלימוד מסכת "ר שליט"ק אדמו"מענת כ

 :כתובות בעל פה

"¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ ‰ÁÏˆ‰Ï ‰·¯ Ì˙„Â·Ú· ˜‰ 'ÏÏÎ· ,�‰·Â"Ï Ë¯Ù· – ÔÓÊ‰Â ¯‚‡Ó 
˙ÂÎÈÓÒ·" ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯Ú·È¯«‡ "˙˘¯Ù·Â ¯ÂÓ‡ Ì˙¯Ó‡Â – ¯È‰Ê‰Ï) Ì‚ ÔÂ˘Ï· – 

¯È‡‰Ï ¯‰ÊÎÂ ÚÈ˜¯‰ (ÌÈÏÂ„‚ ÏÚ ÔË˜‰ ÏÂ„‚ ‰È‰È." 

 )גליו� תסו(

� 

‰Ï 

Ê '· ˙ÂÂˆÓ"ÔÂ˜È˙ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈÈ„Ú � 

מצוות בני נח עדיי� צרי� ' לפני זמ� קצר שהעני� של ז' ש אמר לא"ק אד"ידוע שכ...

. 'וכו )Lobsters – לאבסטערס(כי הרי ה� אוכלי� סרטני י� , שבה�תקו� אצל הטובי� 

א לא ידוע לה� כנראה א� היתה "ר שליט"ק אדמו"ואלו שמוסרי� דברי� אלו בש� כ

 ...31על איזה עבירה מדובר כא� – ש"בדברי אד – בזה הסברה

 )גליו� תצד(

� 

––––––– 

 בירה מדוברבהמש� ההערה מפלפל הכותב באיזה ע) 31
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ÂÏ 

¯ËÙ�‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ ÌÈ˘˜·Ó ÌÈÓÁ�Ó‰˘ ÌÈ‚‰Â� Ì‡· 

אדר ' מיו� ה(א "ר שליט"ק אדמו" הנני בזה להעתיק קטע ממענת כלתועלת הרבי�

 .א בעל מחבר ספרי נטעי גבריאל"גבריאל צינער שליט' להרב הגאו� ר) ח"תשמ

) ה"אמרי נוע� פל(ל מהספר מעבר יבק "ש העתיק הרב הנ"ק אד"במכתבו לכ

כי . . כ לבקש רחמי� על הנפטר במקו� ההוא "אח. . חובה על המנחמי� : "שכותב

ולא ראיתי : "ל"וכתב הרב הנ. ל"עכ, "'דברי שיחה הנהוגי� ה� למשא ולא לנייחא וכו

 ".נוהגי� כ�

 :א לענות"ר שליט"ק אדמו"ז הואיל כ"ע

"ÂÈÎ·Â"· Ì‚ ‡Ï Â�È‡¯ È‡¯ '‡È‰." 

 )גליו� תקמ(

 

� 

ÊÏ 

‡ Ô˙ÁÓ ˙ÈË¯Ù ‰ÓÈ˘¯ '˙Â„ÈÁÈÏ Ò�Î�˘ 

È ÌÂÈ·"Ë·˘ Ë ,È˘˙"‡: 

וכל מה שנעשה בזה העול� הוא , י"ות אבנשתלשל מעולמ' עול� העשי

וזה , אסתכל באורייתא וברא עלמא, ובתורה כתיב. השתלשלות מעולמות הגבוהי�

כמו מי . ק"ה� כתובי� בתוה, כל החדשות, כל מה שבעול� הזה. ה"חוכמתא דקוב

כ "כמו, חומר דק" בלופרינט"ומסתכל בה, שבונה בית בונה הבית מלבני� זה חומר גס

ולא כמו שחושבי� העול� שהתורה החומר ומרמזת ". בלופרינט"תורה הוא הלהבדיל ה

" ראדיא. "ק הוא החומר הדק שמרמזת על חומר גס"על רוחניות אלא התוה

ובתורה יכול לשנות טבעיות לא בדר� נס אלא זה . ק"הכל מרומז בתוה" טעלעוויזשא�"

א� טעו , חוזרי�' בתולישני� ' כמו שאמרו בירושלמי בקטנה שעד ג. ק"הכח נית� בתוה
י התורה "הרי מפורש דע. כ"חוזרי� אפילו אח' ד בחשבונ� בעיבור חודש בתולי"ב

דעת מבי� שאי� �כל בר, מ מי שדוקר אצבעו בכותל וחשמל נדלק"עד. נשתנה המציאות

 .אלא חוט ברזל נמש� מהכותל להחשמל, זה נס

אי , כ כנודע"ות אחשיש פג� בוולד, כ שאלתי מי שנולד בלי טהרת המשפחה"אח
א שכמו שמועיל התורה להפ� "ואמר הרבי שליט. י חסידות"יש תיקו� לולדות עפ
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והיא , שנבראת קוד�, ש שמועיל תשובה שהיא גדולה מתורה"כ ובמכ"כמו, טבעיות

 .ש מהפכת הטבעיות"כ

דריש עובר , כתיב בהמה צרי� שחיטת רוב שתי סימני�) ב, כז(חולי� ' בגמ: אמר לי

עו� שנבראת , סימני�' מרובי� צרי� שחיטת ב'  בהמה שנבראת מ� האדמה וחיגלילאה

דהאד� מורכב מנפש , כ על האד�"זה רמז ג – .מ� הרקק סגי בשחיטת רוב סימ� אחד

לא מיבעי באד� שמשעבד נפש , ובמה ניכר באד� בהמיות שלו, אלוקית ונפש הבהמית

באכילתו ,  בהמיות שלואלא אפילו אד� כשר ניכרת, ב שלו"אלוקית שלו לנה

, צרי� שחיטת רוב שני סימני�' ובאמת הי. וזה השני סימני� הקנה והושט. ובנשימתו

ש אי� ושחט אלא "אלא כמ, אבל דר� החסידות אינה מבקשת זה, תעניתי� וסיגופי�' פי

, למשל חזקה עושה קני� בגו� החפ�, מה החילוק בי� משיכה ושאר קניני�', פי. ומש�

. אבל משיכה אינו עושה דבר אלא מוש� מבעלות דמוכר לבעלות דקונה, ר�נעל גדר ופ
לרשות הסיטרא דקדושה ' שימשו� האכילה ושתי, כ מבקשת דר� החסידות"וזה ג

היינו שהמי� יש , יש לה מדריגה יותר גבוהה, ובעו� שנבראת מ� המי�. א"מרשות הסט

, כמו במקוה טופח להטפיח, ומחברת, שהמי� הולכת למקו� נמו�, לו מעלות על העפר

, כ"כ כמו"ל ג"ובישראל צ. מ אינו תופס מקו� כמו עפר"פ שהוא גש� מ"וג� אע

להיות מחובר לכל אחד , וג� לחשוב על זולתו, לא לתפוס מקו�, שצרי� להיות שפל

 .מישראל

. אלא צרי� מליחה, עדיי� אינה נכשרת לאכילה בזה, כ שהיתה שחיטה"אבל אעפי

ועכשיו השיעור , די מליחה כשיעור מהל� מיל' הי' שבזמ� הגמ, י�כ רוא"וזה אנו ג

�ק"ובעבודת האד� הוא להמשי� את ה, ועני� המליחה הוא להמשי� את הד�. שעה� "

ת הוא "אבל הב, מ"שלו בעניני מו" ��ק"דהנה בסוחר הוא מניח את ה, שבאה מהד�

ז "ז לבוא לידי מח"עיב עלול "דכיו� שהוא בא מנה, כ אינו טוב"אעפי, מניחו בתורה

, כתיב דמלח אי� לו טע�' דבגמ, תפלה היא מליחה. י התפילה"והאי� ממשיכו ע, ל"ר

, דהנה בשעה שהוא לומד תורה הוא מחדש חידושי� וכדומה, ת"כ יכול לחשוב ב"כמו
ובכל יו� הוא מתפלל ממש אותו דבר , ג כמו אלפי� שנה"אבל תפלה תקנו אנשי כנה

. יכול ללמוד' יכול לחשוב מה התועלת בזה הרי באותו שעה הי, כמו שהתפלל אתמול

שבת איתא השאלות ששואלי� לאד� בשעה שעולה ' דבגמ, אמנ� הדבר אינו כ�

היא אוצרו מוטב ' כ א� יראת ה"אח' פלפלת בחכמה כו, נשאת ונתת באמונה, למעלה

, ב חומטי�כ שואל העלית ק"משל לאחד שאמר העלה לי כור תבואה ואח', וא� לאו וכו

כ מוטב שלא "ל א"א, אמר לאו, י קב חומטי� אר� מליחה וא� לאו מתליע"רש' פי

וא� לאו לא די , הרי אנו רואי� שהמלח מעמיד כל התבואה. 'ד הגמ"עכתו, העלית

 .ז ממש הוא דוגמת עני� התפלה כמוב�"וכ� עד. שאינו עומד אלא מתליע

 ב אינו ניכר יהדותו לא" בעהכמוב� שסת�, וב� תורה יותר עלול לישות מסוחר

, "דזשאו"או " דזשא�"כ כשיוצא לשוק הרי הוא דומה ל"ואח, בשעה שעומד ומתפלל
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כ עלול הוא "א, א של הלכות הולכי� עמו"כ הב� תורה בכל מקו� שהול� הרי הד"משא

דבאד� פשוט כורע , � פסק"אבל הרמב. ב"נ אמאי לא אתגאה על סת� בעה"לומר אה

כיו� שהוא עלול יותר ' פי, כ במל� כורע ושוב אינו זוק�"משא',  בהבברו� אתה וזוק�

ובהחלק איתא שהיו משבחי� . והנמשל מוב�. כ לבל ירו� לבבו"כמש, להגבהת הלב

, כ למד� כמוהו"אמרו לו שהוא למד� גדול ולא הרגיש אמר יונת� ג, לדוד לפני שאול

עמו ' כ וה" בכל מקו� כמשעד שאמרו הלכה כמותו, וכזה מנו כל המעלות ולא הרגיש

מ לא פסקינ� הלכה "גאו� עצו� מ' שאפילו יהי' הרי בפי. ואז הרגיש נפילה בעצמו

 .ש"שיש לו יר' עמו פי' כ וה"אא, כמותו

שרוב בני� ' הנושא אשה צרי� לבדוק באחי) י"ב ק"ב(' שאלתי שאלה בעני� הגמ

שאז ראינו , מר להכעיסואמר לי שזה אינו אלא היכא שאחד מו, הולכי� אחר אחי הא�

 .אי� זה בטבע ואינו פוג�, אבל א� ה� לתיאבו�, שזה בטבע

 )גליו� תקסז(

 

� 

ÁÏ 

¯"‡ ¯ÂÁ· ÌÚ ˙Â„ÈÁÈÓ „ '˙Â„ÈÁÈÏ Ò�Î�˘ 

Î ÌÂÈ·"„‡ ·"È˘˙ ˘"‡ – ‰‚ÂÓ Â�È‡. 

 :ואמר, א דיבר אתו אודות עני� שליחות בקידושי�"ר שליט"ק אדמו"כ

הלא כשהאשה , בעינ� כלל שליחות בקידושי�אמאי ,  מקשה32ט"ת עונג יו"בשו) א

 . הרי אי� ש� שליחות34 וכ� כשאחר נות� פרוטה שתתקדש לזה33מהסלע] ת[נוטל

––––––– 

32 (‡„· ˜È˙ÚÓ‰ ˙Â¯Ú‰"Ù:ש"ע, ו"ע סי קל" חאה. 

, ד"ה ה"אישות פ' � הל"רמב' עי, והיינו כשהסלע שלה: וש�, ב"ע' בקידושי ד� ח' עי) 33
ג "ש� לא הביא נידו זו אלא הביא ה� דטלי קדושי� מע' בהתשו. ט"ט ס"ע המחבר סכ"בשו' ועי

 ).ב"ע' ש� ד� ו(קרקע וה� דהנאת מלוה 

ה בהתשובות "וכ, א"ע' דאיתא ש� ד� ז' אולי הכוונה להיל� מנה והתקדשי לפלוני וכו) 34
 .ש"ע, ש�
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ודוגמא לזה . 36ע"ולכ� צרי� לבטל א, כי בכא� יש באמצע בר קידושי�, 35ויש לתר�

, ]38פסול) [פיגול(ז "שא� אד� אחר חושב על העולה לש� תודה ה, 37מצינו בזבחי�

 .39ל כשחושב לש� אב� אי� ש� פסולאב

 .41אופני�'  ידוע שיש ג40בעני� ביטול השליח להמשלח) ב

 ,פעולתו של השליח מתייחסת להמשלח ונחשב כפעולת המשלח) 1

אבל , לא רק שהפעולה מתייחסת להמשלח אלא ג� השליח עצמו מתייחד עמו) 2

 ,רק לצור� ובשביל הפעולה

 .42מותו ממש של המשלחשכללות מציאותו נעשה חד וכ) 3

––––––– 

ומה דמרבינ , נ דלא בעינ שליחות כלל רק גילוי דעתא בעלמא"דאה, ש� מתר�' בהתשו) 35
דבזה בעינ , שליחות בקידושי הוא רק בקידושי שטר או כס� ולא בירר לאשה איזה אשה יקדש לו

אבל א� בירר לו איזה אשה לקדש לא בעינ , חות שיהא מעשה השליח כמעשה המשלחשלי
א "ר שליט"ק אדמו"כ' מ דמת"אבל לפ. כ"ע, שליחות כלל ומעשה קו� בעלמא הוא דעביד בזה

 .חל עני השליחות' דא� א� בירר לו כו, בפני� יוצא

נות הכס� להאשה ולא הא מכיו שהשליח הוא ש, האי� תתקדש להמשלח' ה ק"דאל: 'פי) 36
ולהכי איצטרי� , אולי תתקדש להשליח דהוא בר קידושי והוא עושה מעשה הקידושי, המשלח

אלא , ז התורה מחדשת שהשליח אינו מציאות לעצמו לקדשה"ריבויא דשליחות גבי קידושי שעי
נ דלא "אה, אבל אילולא דלא הוי בר קידושי. הוי בטל להמשלח ומעשה שלו הוי מעשה המשלח

ז "ועפי. (כ הוי כמעשה קו� בעלמא ותו לא"עלולית לקדשה א' ל אפי"דמכיו דאי, שיי� שליחות
', ב כו"ב דמה את� ב"א ע"ינאי בקידושי ד� מ' � וכדר"ל דאי שליחות לעכו"יש לבאר הא דקיי

 ).ל"וק, ק"ז גבי אשה וחשו"ועד

' ועי. כ"ע, הראוי לעבודהבדבר ' אי מחשבה מועלת אלא כו: ב"ו ע"בזבחי� ד� כ) 37
. ועוד', ב וג"ד ה"פי, א"ג ה"מ פי"פסה' � הל"ברמב' ועי. ב גבי מנחת העומר"ע' במנחות ד� ה

 .'ובגמ' זבחי� במתני' ריש מס' ועי

אי : ק למנחות ש� דגריס"בשיטמ' ועי. � ש�"זבחי� והרמב' וכדמוכח מהגמ, ל"נ דצ"כ) 38
כ דלא שיי� "ומדבריו מוכח דכש, ג ש�"מ בריש פי"סכ הכ"מש' ועי. כ"ע', מחשבה פוסלת כו

 .פגול

כ "א, דמכיו דתורה הוי בעי עולה דהא ראוי למזבח הוא כעולה, ל"והיינו כנ: 'פי) 39
כ אב דלא הוי בעי "משא, דהוי נחשב כמציאות לבטל קרב האחר, י מחשבתו"ביכולתו לפוסלו ע

ז גבי "ועד. חו לסתור העולה ואי מחשבתו מועלתכ אי בכו"א, עולה דהא אינו ראוי למזבח כלל
י שליחות "ורק התורה מחדשת דע, קידושי דבאמת השליח דהוא בר קידושי יש בכוחו לקדשה

 .ל"וד). דאינ� מעיקרא ברי קידושי' � וכו"כ גבי עכו"משא(נתבטל הוא להמשלח 

 . ואיל�113' ג ע"ח חל"ש קרח תשמ" לקוÎ·"Êראה ) 40

 . בארוכה' כ בלקח טוב כלל א"ועייג. ש"ק אד"באר בריבוי שיחותיו של כהובא ונת) 41

 .ג, ת ויקרא א"ובלקו, ח"ש סרכ"ת הריב"בשו' עי) 42
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' וב' דאי אמרינ� כאופ� הא, 43ל"ז יש לבאר המחלוקת א� שליח נעשה עד א"ועפי

כ אי "משא, ה מציאות לעצמו ולהכי יוכל להעיד דהא אינו נוגע בעדות"אזי נמצא דה

כ מסתבר "ממש ע� המשלח הא הוי כהמשלח גופא וא' דנעשה דבר א' נימא כאופ� הג

 .44כיו� דהוי נוגע בעדותדאי� שליח נעשה עד מ

*  *  * 

מדוע הוא , ט"פע� שאלוהו מהבעש: א"ר שליט"ק אדמו"בתו� הדברי� סיפר כ

ולרו� בהחדר מזוית לזוית , כמו לטפוח בידי�, עושה תנועות משונות בעת התפלה
, שא� אחד טובע בי� ועושה תנועות משונות להציל את עצמו: ט"וענה הבעש. 'וכדו

 .כ כשצרי� להציל נפשו"עאכו, וא� על הצלת הגו� אסור, ש עליומעול� לא יצחק אי

 )גליו� תקסח (

� 

ËÏ 

ˆÂ‚Â¯‰ ˙ÂÈ‰ ˙·ÈÒ'¯ÈÊ� È·Â 

)ÁÒÙ? (˘˙"Ë 

ובתו� דבריו דיבר אודות , איזה עניני�) א"ר שליט"ק אדמו"כ(סיפר 

 :ואמר, הראגאטשאווער

אצל ' ר היכי פע� בהיותו נע, הסיבה לזה היתה. נזיר' ידוע שהראגאטשאווער הי

 .למד� וילמוד מסכת נזיר' צ שיהי"ואמר לו הצ, ע ע� אביו"ר הצמח צדק נ"ק אדמו"כ

למד� הא למה ציוה שילמוד ' שהיות שהרבי אמר שיהי, כ אמר הראגאטשאווער"אח
ולכ� צריכי� ללמוד , ממילא ילמוד ג� מסכת נזיר, למד�' הרי מאחר שיהי, מסכת נזיר

 .נזיר כל ימיו' היש, וכ� עשה. תחלה מסכת נזיר

כוסות ' ז צריכי� לחקור אי� שתה הד"דלפי): א"ר שליט"ק אדמו"כ(ז הוסי� "וע

 .נזיר' בפסח דהרי הי

––––––– 

ש "ל דנעשה עד ודבי ר"רב ס, א בי רב ודבי רב שילא"ג ע"פלוגתא הוא בקידושי ד� מ) 43
 .וכבר דנו בזה הרבה מפרשי�. סברי דאי נעשה עד

י רב שילא אמרי אי שליח נעשה עד כיו דאמר מר שלוחו של אד� כמותו ודב: ש�' ובגמ) 44
 .'כגופי' הוי לי
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, וענה, ח"מדוע אינו לומד דא, פע� שאלו אצלו): א"ר שליט"ק אדמו"כ(עוד סיפר 

 .45אבל חסיד לא אמר, שהרבי ציוה רק להיות למד�

 )גליו� תקעא(

Ó 

‰ÂÚË"�Â˜· „ 'ˆ"‡È˘ "‰ÁÏ Ï"È˘˙ Ù"‡ 

‡ ÌÂÈ '‰ÂÁ„"È˘˙ ÁÒÙ Ó"‡: 

ÏÏÎÂ ÏÏÎ ˙ÂÈ¯Á‡ ÈÏ· 

, 46)א"צ' קונ. (ז.פ ש"ל לקראת חה"שבהקונטרס שי, א"ר שליט"ק אדמו"שאל כ' א

כ יקשה "ע". ובאמת הלא נצטוו על אכילת מצה מבעשור לחדש: "ל"כתוב בתחילתו וז

 .ח"בר' דהלא הציווי הי

ש "וכמ, "בעשור"ל "אה הוא טעות המדפיסי� וצשכנר, א"ר שליט"ק אדמו"וענה כ

והלא נצטוו בעשור לחדש : ל ש�"וז, ש בהגדה"ה להבי� מ"אולי הכוונה לד[ת "בלקו

 ].המעתיק. כ"ע' הזה כו

: והחוזרי� חזרו ואמרו, ע מאמר"צ נ"ק אדמהאמ"פע� אמר כ: ובהמש� לזה סיפר

ניט שיי� � � דחסידי� איז � באו�, ב"ז מכל חיי העוה"יפה שעה אחת קורת רוח בעוה

כי יש בזה כמה , ע התחיל העול� לפלפל בזה לאיזה שיטה אזיל"ומצד קב, צו זאגע�

צ "ק אדמהאמ"לבסו� כשנכנסו לכ, מ איז דער פשט ניט געגאנגע�"א� מ, שיטות

 .פשוט טעות החוזרי�' צ שהי"וענה אדמהאמ, ל"שאלוהו מה הפשט בהנ

 )גליו� תקעב(

 

� 

––––––– 

 .ע� שינויי� קלי�, 168' ב ע"ח" ימי מל�"נדפס ב) 45

 .220' א ע"מ תשי"נדפס בסה) 46
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‡Ó 

Ó „ÏÈ‰ ˙ÈÈÎ·‰ÒÎ ˙Á˙Ó ‡ˆÈ˘ ˙ÓÁ"Î 

Î"È˘˙ ÔÒÈ� Â" ‡)˙Â„ÈÁÈ ‰‡¯�Î ,˜È˙ÚÓ‰:( 

ר "ק אדמו"א אודות ילדה שבוכה מאד ואמר כ"ר שליט"ק אדמו"סיפר לכ' א

, כ ובירידתה יש לה צער מהירידה"שהנשמה קוד� ירידתה עמדה תחת כסה, א"שליט

 .כ בוכה הילדה"וע

 )גליו� תקעב(

·Ó 

‰ËÓ· ˙ÂÁÈ˘ ˙‡È¯˜ 

ב "ד שיש תלמידי� הנוהגי� לקרוא בשיחות וכיו"א ע"ר שליט"וק אדמ"כתבו לכ

שאי� זה מ� , וכתבו שהיו שעוררו על זה. בשכב� על מטת� – בלילה לפני השינה

 .'הכבוד כדבעי למיהוי כו

 :ז"א לענות ע"ר שליט"ק אדמו"הואיל כ

"ÂÎÈ˘ÓÈ ‰Ê· ÂÓÎ Ú"Ú." 

 )גליו� תרא(

 

� 

Ó‚. 

· Ïˆ‡"˘Ï ·˘Á� ‰ÚÈ„È ÔÂ¯ÒÁ ÔÈ‡ �‚‚Â 

� בהלכות "א על מה שכתב הרמב"ר שליט"ק אדמו"פ ויגש שאל כ"בשיחת ש

א בשגג באחת ממצות "בד. ב� נח ששגג באחת ממצותיו פטור בכלו�"י "מלכי� רפ

א� הרג . . אבל , כגו� שבעל אשת חבירו ודמה שהיא אשתו או פנויה, ועבר בלא כוונה

ולא תחשב לה� שגגה מפני . רגוהוא לא ידע שאסור להרוג הרי זה קרוב למזיד ונה

 .�"ל הרמב"עכ, "שהיה לו ללמוד ולא למד
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שהרי , ויש לחפש מקור המקור והטע� לזה"א "ר שליט"ק אדמו"ועל זה הקשה כ

י הזהירות בנוגע "ובפרט עפ? בישראל ג� חסרו� ידיעה נחשב לשוגג ומאי שנא בב� נח

 .השלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קל, לגר שנתגייר

 ‰¯Â‡ÎÏ)ÂÈ¯Á‡Ï˘ ‰ÏÈÓÏ ÔÓÈÒÂ ıÁ ÂÈÏÚ Á˙Ó È·¯‰ ,Â�ÈÈ‰„ ( ‡¯Ó‚ ‡Â‰
)ÌÈÈ¯‚Ò· ÛÈÒÂ‰Â ‡¯Ó‚ ˙·È˙ ˘È‚„‰ È·¯‰ ()‡¯·Ò) (1(Ë Û„ ˙ÂÎÓ·  'Ú" ·
"‰ÏÈÎ‡ È˜ÒÚ ÏÚ ¯ÈÚÏ ‡·˘ ‡Â‰ È‡�ÒÎ‡ „ÓÏ ÍÓÓÂ ‡Â‰ ‡È·� , ÔÈÏ‡Â˘ ‰È˙˘Â

Ï ‡ÏÂ „ÂÓÏÏ ÂÏ ‰È‰˘ ‚¯‰� Á� Ô·˘ Ô‡ÎÓ ÂÊ Í˙ÂÁ‡ ÂÊ Í˙˘‡ Â˙Â‡ÎÚ „Ó"Ï .
ÛÈÒÂ‰ È·¯‰ : 

)]2 (‰ÙÈ‡ ¯Â˜Ó‰ ?)ÓÏ‰"Ó ,ÎÚ"Ù ‰�˘Ó Â‡ ‡˙ÈÈ¯·.( 

' א סוגיא ב"י דברי החבלי� בנעימי� ח"נ וישראל יש לומר עפ"וטע� החילוק בי� ב

 .מצות במילא ודאי היה בידו ללמוד' נ רק ז"שביאר הטע� דכיו� דיש לו לב

íéîéîúä ãçà ,úåú" ì770  

 )גליו� תרא(

� 

„Ó. 

 ‰‡¯Â‰‡·ˆÓ – ÏÂÚ ˙Ï·˜ 

העוסק , "באתי לגני" – והמש� ההילולא שלו, ד שבט"בקשר ליו: הערת המערכת

ד עני� "א ע"ר שליט"ק אדמו"הננו מביאי� בזה מענה מכ', ד עני� המלחמה וכו"ע

 :דצבא

"˘˜·È ÎÊÓ‰·]˙Â¯È [˜˙Ú‰ ÁÒÂ�‰ È˘�‡Ï ‡·ˆ ‰‡·"˜ ˙"Â) ˙Â„Â˜�‰ :
Ì‚˙Ù ˘Ú·‰"Ë ÏÎ˘ ÔÈ�Ú ÌÈ‡Â¯˘ ÂÎ' – Â‰‰‡¯ ÈÂÏÈÓ· „È˜Ù˙ Ì„‡‰ ,ÂÎ‡Ú"Î 

ÔÈ�Ú È„ÈÓ˙) Í˘Ó�‰ ÂÎ"Î ÔÓÊ.( 

˙„Â˜� ‡·ˆ‰ „ÂÒÈÂ ÂÓÂÈ˜ – ·˜"Ú .ÂÏÈÙ‡ ‰„Â˜Ù· ˙ÈÏÎ˘ – ¯ÂÒ‡ ˙ÂÎÁÏ 
‰‡ÂÏÈÓ· „Ú Ô�Â·˙È˘ ‰�È·ÈÂ ÂÏÎ˘·) ÈÚÂ"Ê ÏÂÎÈ ÔÎÒÏ ÏÎ ‡·ˆ‰ ‰ÓÁÏÓ‰Â( – 

Î"‡ ¯˜ÈÚ‰ ‰"‰˘Ú�‰" ,ÍÎ ‡Â‰ Ì‚ Ú‚Â�· ÏÈÈÁÏ ‡Â‰˘ ÌÎÁ ÏÂ„‚ ÈÒÈÒÎ˙· 
ÏÓ‰ÓÁ – Á¯ÎÂÓ ‰˘Ú� Ì„Â˜ ÚÓ˘�Ï. 

Î"Ê ‡Â‰ ÂÏÈÙ‡ Ì‡ „˜ÙÓ‰ ‡Â‰ ÏÚ· ÌÂÓ ¯"Ï ‡ÏÓÂ ˙Â�Â¯ÒÁ ÂÎÂ '„·Ï·Â 
˘È˘ ÂÏ" ‰ÎÈÓÒ) "„ÓÚÂ‰˘ „˜ÙÓÎ (Ú"È Ï‡¯Ú�Ú‚‰ È˘‡¯. 

�ÎÂ"Ï ÌÂÈ˜· Î"Ê ÈÂÏ˙ Ï¯Â‚ ÏÎ ‰�È„Ó‰ .Ì‡Â „˜ÙÓ· Â·"„) ¯˘· Ì„Â (ÍÎ – 
ÂÎ‡Ú"Î ‰ÓÓ·"Ó ·˜‰"‰." 



ðàå íéîéîúä úåøòä ìò éáøä úåøàä"ïåàèñéøàîã ù 

 

 

èðø 

 )גליו� תרב(

� 

 

‰Ó 

Ï˙ „ÂÓÈÏˆ ‰·È˘È‰ È„ÈÓ"Ú Ï"‰·È˘È‰ È¯„Ò Ù 

, משנה, א שילמדו מקרא"ר שליט"ק אדמו"ו תבע כ"ת תשכ"בהתוועדות שמח

 :47א בעני� זה"ר שליט"ק אדמו"והגיע לידינו תשובה של כ, אגדה וקבלה, גמרא

"¯˜ÈÚ ·È„]Â[¯ �‰"Ï È‰' – ÂÏ‡Ï – ÔÈ‡˘ Ì‰Ï „ÂÚ ¯„Ò Ú"Ù ‰¯Â˙ �‰·"Ï ,
‡˘Ó"Î È„ÈÓÏ˙ ‰·È˘È‰ ÏÎÏ˘ Ï˘‡¯ ˆ"Ï „ÂÓÈÏ‰ Ú"Ù È¯„Ò ‰·È˘È‰ ˜¯Â 

ÔÓÊ‰· ıÂÁÓ˘ ÌÈ¯„ÒÏ ÍÈÈ˘ �‰"Ï ,‚Â"Ê ‡Ï Â‡ÎÏ"‡ ,ˆÂ"Ï ‰Ê· Ú"Ù ˙ÂˆÚÈ˙‰ 
˙‡¯Â‰Â ÚÈÙ˘Ó‰."! 

 )גליו� תרב(

� 

ÂÓ 

Ó‰È·· ‰„Â·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰"È˘ÈÏ˘‰ ˜ ,‰ÏÈÏ· ‰�·È˘Î 

א על שאלות ששאלו על המבואר "ר שליט"ק אדמו"להל� מצוטט תשובות כ

 :ח"אמור תשל' ק פר"בשיחת מוצש

התחלת העבודה ' יהי – בלילה זה – ק"כשיבנה ביהמ, נתבאר בהשיחה: שאלה) א

 .מתרומת הדש�

וכמוב� בפשטות , ולכאורה הרי תרומת הדש� היא בהמש� להעבודה דיו� שלפני זה

�כ היא� יתכ� הרמת "וא, �ÙÏ˘ ÌÂÈ„"Êהרמת הדש� שנשאר על המזבח מהקרבנות 

 ?ק החדש"ביהמהדש� לפני עבודת הקרבנות ב

 ):ח"ו אייר תשל"כ(ש "ק אד"ז ענה כ"וע

––––––– 

 .24' ע] בהמבוא[ק ש� "צילו� כתי, ז' ד ע"ק חכ"נדפס באג) 47
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"È¯‰ È˙ÙÒÂ‰ ˙Â�·¯˜‰„ Ï‡ÎÈÓ˘ ·È¯˜Ó Ô‰È˙ÂÓ˘�Ó ÂÎ ')˘¯„Ó -‡·Â‰ 
Ë·"Ê Â‡"Á ÈÒ 'Í˜ .(ÔÎ -¯Â„ÈÒ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ È�ÙÏ ˙ÂÏÚ ¯Á˘‰) „ÈÓ˙ Ù"·."( 

 ס�וופ פו� די קרבנות "עכ"�הרי בהשיחה מבואר : בהמש� למענה זו שאלו עוד) ב

 ?"בריינגטהנביא ' אלי

 ):ח"סיו� תשל' ב(ש "ק אד"ז ענה כ"וע

"·Â¯˜ È‡„ÂÏ Ò·˘ 'Ó¯"Ú Â�‡ÙÓ) ‰¯˘Ú ˙Â¯Ó‡Ó? (ÈÏ‡˘' ·È¯˜Ó · '
ÌÈ„ÈÓ˙ ÏÎ· ÌÂÈ .ÔÈ‡Â ÓÊ‰"‚ ˘ÙÁÏ ÔÎÏÂ È˙�ÈÈˆ Ï‡ÎÈÓÏ Ë‰ÏÂ"Ê." 

 .ג"ג פכ"ח, עשרה מאמרות מאמר א� כל חי' מצאתי זה בס: הערת מקבל המענה

 )גליו� תרג(

� 

ÊÓ 

ÏÏÁ ÔÈ�Ú·È�ÓÈ‰  ,‚"˙Â ÌÈ¯„Ò Ô"‰�˘ ˜ 

 ?בשניה� יש ד�' ולכאור, בעני� חלל הימני שאי� בו ד� – בתניא: שאלה

 ıÚ ÌÈÈÁ ¯Ú˘ � '˜¯Ù „ 'ÈËÂ˜Ï· ‰¯Â˙ ¯È˘ ÌÈ¯È˘‰ ‡Ï ,‡ ÏÚ ¯‡‰: תשובה
ÈÙ" È¯ÙÒ ‰‡ÂÙ¯‰ "ÔÈ‡ ÏÏÁ È�ÓÈ‰ ˘„ÁÓ ÔÈ�Ú Ì„‰) ÈÎ ‡· Ì˘Ï ÏÏÁÓ 

ÈÏ‡Ó˘‰ Ì˘˘ ı·˜˙Ó ÛÂ‚‰Ó "‡Ï‡ ˘„Á˙�˘ Â· Á˜Ï ¯ÈÂ‡‰ Ô˙Â�‰ ÌÈÈÁ Ì„‡· 
-OXYGEN  

 ?ד"לכאורה נ, � סדרי�"ג: שאלה

 '‚ – ‡Ì˘ ÌÈÏÂ„‚‰ „ÈÁÏ"‡ ˜ÏÁ ÌÈ¯ÙÒ ÛÂÒ ˙Â ¯‡‰: תשובה

 ?ק שנה גשמיות"ת: שאלה

 .ÔÎ ‡Â‰ ÌÈÁÒÙ· ˆ"„ ,‡ Ì˘Â :מענה

 ?ק שנה"חשבו� ת: שאלה

 .‡, ÈËÂ˜Ï ‰¯Â˙ ¯ÂÓ‡ „Ï :מענה

 )גליו� תרד(
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ÁÓ 

ÚÏ "Ï ÌÈÈÂÏ ÂÈ‰È Ï"�‰ÎÌÈ" 

 – שלעתיד לבוא יהיו הלויי�) נ"הובא בתניא פ(ל "בכתבי האריז: שאלה

ולא יגשו "�על הלויי� ) יג, מד(ולכאורה אי� זה מתאי� ע� מה שכתוב ביחזקאל .כהני�

 ?"'אלי לכה� לי גו

 ".˜"¯„ È�ÙÓ Â„·Ú˘ Ú"Ê ‡ÏÂ ÍÈÈ˘ Â„È�Ï"„ .‰‡¯Â" :תשובה

 – .ש"ועי". 'ל לפני גילוליה� כותחת שהיו משרתי� את ישרא): "יב, ש�(ק "וברד

 .המערכת

 )גליו� תרו(

� 

ËÓ 

‰ÙÈÏ˜‰Ó Â˜ÏÁ Ï·˜ ‡ËÁ˘ Ï‡¯˘È 

שחטא . . ישראל : "מבואר) 77' עמ(' פרק א' מאמר ז" ומעי�"בקונטרס : שאלה

ח ונוטל חלק בראש ממה "ופשע וגר� סילוק הרצו� ממנו ואז מקבל שפעו כדוגמת הבע

 ".'כו, א"שהמשי� לסט

 ?� יכול לקבל מהקליפהולכאורה אי

 ):ח"א תשל"מנ' ה(תשובה 
"‰"Ê Â˜ÏÁ ,Â�È‡Â Ï·˜Ó ˙ÂÈÁ Ì‰Ó ,ÚÂ"„ ¯˘ ‰�È„Ó‰ ,È˘Â·Ï Ú·Ë‰." 

 )גליו� תרו(

� 

� 

˙Á‡ ‰Ú˘· ÂÓÏÂÚ ‰�Â˜ ˘È 

א ב� דורדייא "ד ר"מבואר ע) ג"בחצע(ד "קכ' באור התורה וארא ע: שאלה
] רבי[ז אמר "וע) "א, ז יז"ע" (ועד שיצתה נשמת' געה בבכי]הניח ראשו בי� ברכיו ו"[ש

היינו . [ל"עכ, "'ד בא בימי� כו"ימי� ע' צ לבחי"ולכ� א. . יש קונה עולמו בשעה אחת 

 ")].ימי�"בחינת (שלא היה צרי� ללבושי� 
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) לתהלי� לב(ל "אי� מתאי� זה ע� מה שכתוב בלקוטי תורה להאריז, ולכאורה

מכל מקו� הוא היה זקוק , " אחתקונה עולמו בשעה"א ב� דורדייא "שא� שהיה לר

 ?")בא בימי�: "צ"ר הצ"ק אדמו"ובסגנו� כ(ללבושי� 

 ".‰ÌÈÎÈ˘ÓÓ˘ 1 (¯Â‡‰ 2 (ÈÏÎ" ):ט"שבט תשל' ח(תשובה 

כמשל הנהר , ממקור האור"שהוא ממשי� , ד המשכת האור"ת מבואר ע"באוה(

 ).ד עני� הכלי�"ת ש� מבואר ע"בל)". (ז בזה"כמאמר אדה(

 )גליו� תרח(

� 

‡� 

‰ÏÙ˙· Ì‡‰ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰Ï 

] ב, סו[עת מקור להזכיר ש� הא� בתפלה מגמרא שבת �ד מה שנדפס במכתב"ע

 ):ח"ו אייר תשל"כ(א "ר שליט"ק אדמו"העיר כ – ועוד

"‰‡¯ ‚"Î ÁÊ"‡ „Ù ,‡ .ÈˆÂˆÈ�·Â ¯‰Ê Ì˘." 

איהו עד , וכי לא הוי בריה דישי, והושיעה לב� אמת�] דוד אמר: "[ובזהר ש�

] ש[נ] ר[אלא הא אוקימנא דכד ייתי ב, מא דאמיה ולא בשמא דאבוידאיהו אמר בש

אדכר לאמיה ולא  ד� ועל, לקבל מלה עלאה לאדכרא בעי למה� במלה דאיהו ודאי

 .המערכת – "לאבוי

 ):מ"ז בכ"ועד(א "רפ' ח ע"א ח"ר שליט"ק אדמו"ולהעיר מאגרות קודש כ

ס שבעניני בריאות ה� "� בשומרומז ג' כמבואר בזהר הק, כ ש� אמו"ובטח יודיע ג"

. ב, שבת סו. א, ד"א פ"עיי� זהר ח(בגשמיות וה� ברוחניות צרי� להזכיר בש� הא� 

 )".ה"ת ס"דברי תורה מהד. פ בהעלות�"פני� יפות ס

 )גליו� תרח(

 

� 

·� 

«‡¯ËËÂ‚ ÔÈÈÊ ËÚÂÂ ËÂ‚ ËÎ 

שביקש ברכה על חולה ' א לענות לא"ר שליט"ק אדמו"להל� תשובה שהואיל כ



ðàå íéîéîúä úåøòä ìò éáøä úåøàä"ïåàèñéøàîã ù 

 

 

âñø 

 ):?ב"בשנת תשכ(, ובי משפחתומקר

"‡ÏÙÏ Ê‡ Ó'ËÚ¯ ÔÂ‡ Ó'ËÚ¯ ÚÈ‚Ó˘ÎÂ ÏÚÂÙÏ – Â‡Î"‡ ·˘ÂÁ ‰�ÂÂÎ‰˘ ÈÓÏ 
‡Â‰˘ ¯Á‡ ‡Ï ÂÈÏ‡! 

ÂÎ"Î ÌÈÓÚÙ ‡·ÂÓ Ì‚˙Ù – ˙‡¯Â‰ Â�˙Â·¯ Â�‡È˘� :ËÎ‡¯Ë ËÂ‚ ËÚÂÂ ÔÈÈÊ 
ËÂ‚ ,)‰�ÂÂÎ‰˘ ÁÓ‰˘ 'ÏÈÚÂ˙ ‰Ê·( – ÍÙÈ‰·Â ‰ÊÓ" ‡ÈˆÓÓ "˙Â·˘ÁÓ ÔÙÂ‡· 

ÈÎÙ‰ ,˙Â¯ÓÏÂ ‡ˆÓ�˘ÌÈ ˘„ÂÁ· ¯„‡ ˆ�˘]Ë[Â�ÈÂÂ ˙Â·¯‰Ï ‰ÁÓ˘· ,ÈÂ¯˘ 
˙Â·ˆÚ· ,)ÈÚ '‡È�˙ ‰Ê· (ÂÎÂ ,'ÌÈÓ˙ÂÁÂ ¯·„· ˙ÂÎÏÓ :ËÎ‡¯Ë ËÂ‚ ËÚÂÂ ÔÈÈÊ 

ËÂ‚ ‰‡¯�· ‰Ï‚�Â." 

 )גליו� תרי(

� 

‚� 

·Ó¯‰ „ÂÓÈÏ"‰·È˘È‰ ˙È�ÎÂ˙· Ì 

� בתכנית סדרי "אודות לימוד הרמב, א להנהלת ישיבה"ר שליט"ק אדמו"מענת כ

 :יבההלימודי� ביש

"„ÂÓÈÏ ‰�˘Ó ‰¯Â˙ ‰�È‡ ˙ÎÈÈ˘ ¯„ÒÏ „ÂÓÈÏ ‰·È˘È„ Ô·ÂÓÎ." 

 )גליו� תריא(

� 

„� 

 ˙·È˙Î"·"‰ "·˙ÎÓ‰ ˘‡¯· 

ק "ח על מכתב שמסרו לכ"א לשלוחי המל"ר שליט"ק אדמו"להל� מצוטט מענה כ

 :שקבלו ממשהו – א"ר שליט"אדמו

"˙Â�Ó„Ê‰· – È‡„Î Ì¯¯ÂÚÏ ·Â˙ÎÏ ˘‡¯· ·˙ÎÓ Ì‰Ï˘" ·"‰ "‰ÓÎÂ ‰ÓÎÂ 
˙ÂÈÏÚÂ˙ ‰Ê·." 

 )גליו� תריא(



êéúøåúá åðéðéò øàäå õáå÷ 

 

 

ãñø 

‰� 

‰�Â˙Á‰ ÔÙÂ‡Â ÌÂ˜Ó 

 א לבני משפחה שכתבו בקשר למקו� ואופ�"ר שליט"ק אדמו"להל� מענה כ

 :החתונה

"˙Â„Â‡ ÌÂ˜Ó � ÔÙÂ‡Â ‰�Â˙Á‰ Â·˙Î˘" ‡ÏÂ È‰È '‰�Â˙Á ‰ÏÂ„‚ Î"Î"�. 

� È¯‰ Ì˘) ‰ÓÂ„ÓÎ (˘È ‰ˆÈÁÓ ‰˘ÂÚ‰ ÌÏÂ‡‰Ó · '˙ÂÓÏÂ‡ ‡Â"Î ‰"Ê 
ÔÙÂ‡· ‰ÁÓ˘‰˘ ÂÚÓ·Â� 

� ˙ÂÈ¯ÓÂÁ· – Ï·‡ ‡˜Â„ ÈÚ"Ê ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÈ�ÁÂ¯· ÂÏÈÙ‡Â ˙ÂÈÓ˘‚· ˙È„Â‰È 

ק "באג עיי� ג�, א"ר שליט"ק אדמו" של כ1' בקשר לההערה מס: הערת המערכת
 ,נג' ה ע"ק ח"עיי� ג� באג, א"ר שליט"ק אדמו" של כ2' בקשר להערה מס .א"ט ע"ח

 .שטו' ז ע"ח, קלא' ו ע"ח

 )גליו� תריב(

� 

Â� 

‰Ó ˙˙�ÂÂÈÏÚ Í„Â ,‰˘ÓÓ ¯Â‡ ¯ÒÁ˙� Ì‡‰ 

 .והמענה, ש"ק אד"ש את כ"להל� מובא שאלה ששאל אחד מאנ

' וכו ה מאמר להבי� דאד� קדמא"תורת שמואל תרכ, ש"בספר המאמרי� למהר

 ).צ מצות מינוי מל�"מיוסד בדרמ(ש "ע

נתינה  במשה שנאמר בו ונתת מהוד� עליו' וכ� הי: ו נאמר ש�"ב בד� ט"ס: שאלה

 בו אותו האור שנת� ליהושע וכ� לזקני� דכתיב ואצלתי מ� הרוח אשר ˙ÒÁ¯˘�ממש 

ושמתי עליה� למה משה דומה באותו : ז נאמר"א פסוק י"י בהעלות� י"וברש. 'עלי� כו

 . ספרי ש�ÌÂÏÎ ¯ÒÁ Â¯Â‡ ÔÈ‡Âג מנורה והכל מדליקי� הימנו "שעה לנר שמונח ע

 ‚ÛÒÂ� ÏÚ �‰"Ï ÔÈ·‰ È�ÈÓ 'È·Â' ˘¯·"È ÙÒÂÈ¯ – ‰ÓÏ ‡Ï ÈÙ 'ÔÎ Ì :מענה
˙˙�Â· Ú˘Â‰È„ ÈÙ·Â '‡Â‰ ˘Â„ÈÁ ¯˙ÂÈ ?ˆÎÚÂ"Ï È�‡˘„ Ì˙‰ ·È˙Î„ ˙˙�Â 

ÙÚÂ"Ê ˜ÊÁ˙˙ ‡È˘Â˜‰) ‰‡Ï·"Î (¯Ó‡Ó‰· ·˙Î ÔÎÂ ÌÈ�˜Ê· ÂÎ' – È¯‰Â Ì‰· 
‡Ï ¯Ó‡� ‰�È˙� .Â‰ÓÂ Á¯Î‰‰ ˘¯ÙÏ ¯ÒÁ�˘ ‰˘Ó· Ì‚ ÔÈ�Ú· ÌÈ�˜Ê‰ ,ÈÂ"Ï :· '

˙ÂÚ„‰ Ú‚Â�· ÌÈ�˜ÊÏ – Ì‰ · '˙ÂÚ„‰ ·„Ó··"¯ ËÙ"Â :‡ (ÌÈ�˜Ê· È‰ '˜ÈÏ„ÓÎ 
¯�) ‡˜ÒÈÙ ËÈ( ,· (¯Î˘Ó˘ Ô˙È�‰ ‰˘ÓÏ ÂÏË� ÌÈ�˜Ê‰) ‡˜ÒÈÙ ‰Î] (ÙÚÂ"Ê 
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äñø 

Ô·ÂÓ – È‡Ó Â‰ÈÈ�È·[ – ÌÂÈÒ‰Â Ì˘ ÙÚÂ"Î ‰˘Ó ‡Ï ¯ÒÁ ÌÂÏÎ – ‡Â‰ 
˙ÂË˘Ù· ,È�ÙÓ ‡ÏÈÓ˘ ‰ '˙‡ ÔÂ¯ÒÁ‰ .ÙÚÂ"Ê Ô·ÂÓ :1 (‰Ó ‰�È˘˘ Ï‰ '‰Ê· 
‡˜ÒÈÙ· ÂÊ – Ï‰Ó 'Ù· 'ËÈ – "‰˘Ó ÂÏ˘Ó ‡Ï ¯ÒÁ ÌÂÏÎ] "ÈÎ ‰Ú„Ï ÂÊ – ¯ÒÈÁ 

˙Ú˘· ‰˘ÚÓ .[2 (Ô‡ÎÂ ÛÈÒÂÓ :ÛÂÒÏ˘ Ó '‰�˘ ‡"Ï ‰�È‡Â ˙ÂÓ„Â˜‰· Û‡ 
‡¯˜„ ‡È·Ó„ ‰· ‚"Î ¯Ó‡� ÛÂÒ· Ó '‰�˘ ,3 (ÈÂ�È˘ ˙ÂÈ‡¯‰ ·„ '˙Â˜ÒÈÙ‰ .

˜Â"Ï. 

˜¯ ‰Ú„ ‡ 'Ú‚Â�· Ú˘Â‰ÈÏ .�Î"Ï ˘¯ÈÙ˘ ˙˙�Â) Ù‡Â"Ï ˜ÁÂ„· ÎÚ"Ù ,Â‰Ê˘ 
Ì˘ Ï‡˘ÂÓ‰ ,È¯‰˘ ÈÙ 'ˆ˘"Ï ·' ÌÈ�È�Ú :˙ÎÓÒÂ ˙˙�Â ,ÙÚÂ"Ê Ô·ÂÓ „Ó‰"¯ 
ÎÙ"‡ ,Ë"Â :˙ÎÓÒÂ – ˜ÈÏ„ÓÎ ¯� ¯�Ó ,˙˙�Â ‰¯ÚÓÎ ÈÏÎÓ ÈÏÎÏ (- 

‰�‰Â Ú"Ù ¯Â‡È·‰ ¯Ó‡Ó· ‰˘˜ÂÈ :‰ÓÂ Ú˘Â‰È·˘ ˆ"Ï ÔÙÂ‡· ¯ÒÁ„) È�ÙÓ 
˜ÂÁÈ¯ Í¯Ú‰ (ÂÎ‡Ú"Î Ú‚Â�· ÌÈ�˜ÊÏ – ‰ÊÏÂ Á¯ÎÂÓ ‡È·‰Ï ¯Ó‡Ó· Ì‚ ÔÈ�Ú‰ 

ÌÈ�˜Ê„ – ¯Â‡È·‰Ï ¯Ó‡Ó·˘ – È"Ï Ï„‰Ú„ ÂÊ „¯È ‰˘Ó È¯„ÓÓ ')˙„È¯È· �·"È 
È¯„ÓÓ ,'ÌÂÏÎ„ È˙˙� ÍÏ ‰ÏÂ„‚ ‡Ï‡ ÂÎ'( ,˘¯Â"È ÈÙ· '‰Ú"˙ ÏÎÏ˘ ˘‡¯Ï Â�È�Ú 

– Ë˘Ù ‡È·‰ ‰Ú„ ¯�Î„ ¯�Ó ,Í˘Ó‰· ÈÙÏ '1 (È�ÙÏ ‰Ê) ‡È ,·Î (ÂÚÓ˘Ó„ – 
¯·„„ ‰˘˜ ¯·È„ ‰˘Ó] ˙Ú„Â ¯"˘ Ì˘ Ì‚„ ‰˙Â‡· ‰Ú˘ È‰ '‰˘Ó ‰‚¯„· ÏÎ· 
È˙È· Â‚' – ‰Ú„‰Î ‰‡·Â‰˘ ¯Ó‡Ó· [3 (¯ÈÚ‰ÏÂ Â‰Ó"‡) ‚ ,‡.( 

 ).ב(ח בהעלות� "ש ח"ראה בארוכה בלקו: הערת המערכת

 )גליו� תריג(

� 

Ê� 

ÌÈÎÂ„È˘ ÔÈ�Ú· 

ק "כ  ששלח48)לא נתפרס� באגרות קודש(ג "ה שבט תשי"להל� מובא מכתב מכ

 :ש"א לאחד מאנ"ר שליט"אדמו

ÌÂÏ˘ ‰Î¯·Â! 

‰�ÚÓ· ÏÚ Â·˙ÎÓ ÎÓ"‡ Ë·˘ ,Â· ·˙ÂÎ Ú"„ ·Î�‰˙Â„ ÌÈÚÈˆÓ˘ Â˙·Ï . . ÈÁ˙ '
ÌÚ Í¯·‡‰ ¯Ó . . È˘': 

––––––– 

 .96' ד ע"ח" צדיק למל�" וב,קצד' א ע"מאז כבר נדפס באגרות קודש חכ) 48



êéúøåúá åðéðéò øàäå õáå÷ 

 

 

åñø 

‰�‰ Ì‡ ÔÈ·Ó ÌÈÓÈÓ˙‰ �‡Â"˘ ‡Ï ‡ˆÓ� ÔÈ�Ú ÌÈ‡˙Ó‰ ‰ÏÈ·˘· ,ÔÎÂ ÔÈ‡ Ì‰È�È· 
˜ÂÏÈÁ ÌÈ�˘· ¯˙ÂÈ È„Ó ,Ì‚Â Â˙· ˙ÓÎÒÓ ‰�Âˆ¯Ó ·ÂË‰ ÏÚ ‰Úˆ‰ ÂÊ ,ÈÊ‡ È‡„Î 
·¯˜Ï ¯·„‰ .È˘‰Â"˙ ÌÁ�È Í¯„· ·ÂË‰ È�ÙÏ Â˙· ÈÁ˙ '˙ÂÈÓ˘‚· ˙ÂÈ�ÁÂ¯·Â Ì‚ „ÁÈ. 

‰Î¯··) ÈÁ"˜( 

 )גליו� תריד(

� 

Á� 

�‰ ÔÈ�Ú·"Ï 

 :בהמש� לעני� הקוד� 49להל� מובא מכתב

ÌÂÏ˘ ‰Î¯·Â! 

‰�ÚÓ· ÏÚ Â˙Ú„Â‰ ‰Â˘˜Ó"˙ Ï˘ Â˙· ÈÁ˙ ,'Ô˙È È˘‰"˙ È‰È˘ '‰Ú˘· ‰·ÂË 
˙ÁÏˆÂÓÂ ÔÈ�··Â È„Ú „Ú ÏÚ È„ÂÒÈ ‰¯Â˙‰ ‰ÂˆÓ‰Â ÈÙÎ Ì‰˘ ÌÈ¯‡ÂÓ ¯Â‡Ó· 
‰¯Â˙·˘ È‰ÂÊ ˙¯Â˙ ˙Â„ÈÒÁ‰. 

‰�‰Â ÚÂ„È Í¯„ ‰˘Â„˜‰ ‡Â‰˘ Ë‡Ï Ë‡Ï .‡ÏÈÓ·Â ,ÍÈ¯ˆ È‰ '‡ÂˆÓÏ ÌÈÎ¯„ 
ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ·¯˜Ï ˙‡ ÏÂÈÓ‰"Á ˙¯Â˙Ï ˙Â„ÈÒÁ‰ ÈÎ¯„ 'È˙Â‚‰�‰Â' .Ë¯Ù·Â Ú"Ù 

Ê¯Ó"Ï Â�˙Á„ Â�·Î ,ÚÂ„ÈÂ ˙ÂˆÓ˘ ÍÂ�ÈÁ Ô·· ‡È‰ ˙ÏËÂÓ ÏÚ ·‡‰ ,Ë¯Ù·Â ˙ÂˆÓ 
ÍÂ�ÈÁ „ÂÓÏ˙„ ‰¯Â˙ ‡Â‰˘ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ÏÚ ·‡‰ ,˜ÒÙÎÂ Â�È·¯ Ê"Ï ˙ÂÎÏ‰· ˙"˙ 

Â˙ÏÁ˙· ‰ÓÎ·Â ˙ÂÓÂ˜Ó .ËÂ˘ÙÂ ¯˘‡ „ÂÓÈÏ ˙¯Â˙ ˙Â„ÈÒÁ‰ ‡Â‰ ÏÏÎ· ‰Ê. 

˙Î¯·· ÏÊÓ ·ÂË) ÈÁ"˜( 

 )גליו� תריד(

 

� 

––––––– 

וש� בהוספת , 96' ד ע"ח" צדיק למל�"וב, קצח' א ע"מכתב זה נדפס באגרות קודש חכ) 49
 .ג"ב אדר תשי"התארי� י
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æñø 

Ë� 

˙ÂÁÈÏ˘‰ ¯ÙÒÏ ˙ÂÓÏ˘‰ 

ש "מאנ שיגרו אלי רבי�) ז"ח תשמ"כפ, ת"קה" (ספר השליחות"מאז פירסומו של 

הקשורי� קטעי� ממכתבי� ' להל� ב. וכ� תוספות לחומר שנדפס ש�, הערות והארות

' ובנסמ� ב, 578' ז נדפס ש� עמ"שחומר עד(ז "ק בשנת תשט"בביקור השלוחי� באה

 :50ע"שלא פורסמו ע, )31'  הע24' מבואר לש� עמ

·"‰ .‡ '�Ó"‡ Ë˘˙"Ê 

˙Ï‰�‰ È¯ÈÚˆ ˙„Â‚‡ ·Á"„ 

ÛÈ�Ò Ï˙ ·È·‡ 

‰ 'Ì‰ÈÏÚ ÂÈÁÈ 

ÌÂÏ˘ ‰Î¯·Â! 

 . .È‡„Â· ¯˙ÂÓÏ Ì¯¯ÂÚÏ ¯˘‡ ÂÏˆ�È ¯Â˜È· ÌÈÁÂÏ˘‰ ËÈÏ˘"‡ ,ÂÏÚ˘ Ô‡ÎÓ 
Í˘ÓÏ ‰ÊÈ‡ ˙ÂÚÂ·˘ ‰‡Ï"˜ ˙"Â ¯Â˙· ·"Î �‡"˘ È‡·Â ÈÁÎ ,ÂÎÈÈ�ÓÂ Â‰È�ÈÓÂ ÒÏ˜˙È 

Ì˘ ‰‡ÏÈÚ .‰ÎÁ‡Â Â˘·Ï"Ë ˙ÂË¯ÂÙÓÂ. 

˙Î¯·· ‰ÁÏˆ‰) ÈÁ"˜( 

*    *    * 

·"‰ .„È �Ó"‡ Ë˘˙"Ê 

˙Ï‰�‰ È¯ÈÚˆ ˙„Â‚‡ ·Á"„ 

ÛÈ�Ò Ï˙ ·È·‡ 

‰ 'Ì‰ÈÏÚ ÂÈÁÈ 

 

ÌÂÏ˘ ‰Î¯·Â! 

––––––– 

 .שכ' ג ע"המכתב הראשו� דלקמ� נדפס  בשלימותו באגרות קודש חי)  50

 .שע' ג ע"המכתב השני נדפס ע� שינויי� קלי� באגרות קודש חי
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çñø 

¯˘‡Ó È��‰ ˙Ï·˜ Ì·˙ÎÓ „Ó' �Ó"‡ ,‰ÎÁ‡Â Í˘Ó‰Ï ˙Â¯Â˘· ˙Â·ÂË‰ ,Ë¯Ù·Â 
¯Â„ÈÒ· ÏÂˆÈ�·Â ˙Â‰˘ ÌÈÁÂÏ˘‰ ËÈÏ˘"‡ ‰‡·"˜ ˙"Â ÏÎÎ ˘Â¯„‰ ,Ô·ÂÓÂ Â‰Ê˘ 

ÈÂÏ˙ ÛÂ˙È˘· ‰ÏÂÚÙ Ï˘ ÏÎ �‡"˘ ¯˘‡ ‰‡·"˜ ˙"Â ,‰Ê·Â ÌÈ¯ÈÚˆ‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ˙ÂÈ‰Ï 
ÌÈÁ˜ÂÏ‰Ó ˘‡¯· ,ÔÂÈÎ Ì‰È˙ÂÁÎ˘ ÔÈÈ„Ú ‡Ï Â˘Ó˙˘� Î"Î ÌÈ�˘ È�È�Ú· ÏÂÁ ,Ìˆ¯Ó 

ˆ"Ï ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ‰ÁÈ˙¯‰Â ÈÓÈ„ ˙Â¯Á·‰ „Ú ÈÓÈ ‰„ÈÓÚ‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ˘Ó˙˘‰Ï Î"Î ,
ÏÎ·Î ¯‡˘ È�È�Ú ‰‡È¯·‰ È„Î· ˙Â˘ÚÏ ÂÏ ‰¯È„ ÌÈ�Â˙Á˙· ,Ú"È È�È�Ú ‰¯Â˙ ˙ÂˆÓÂ ,

ÚÂ"Ù ¯‡Â·Ó‰ ˙Â„ÈÒÁ· ÔÈ�Ú˘ ‰¯È„ ‡È‰ Ì„‡˘ ‡ˆÓ� ‰· ÏÎ· Â˙ÂÓˆÚ „ÚÂ"Ê 
˙¯È„· Ì„‡ ÔÂÈÏÚ‰ – Á¯ÎÂÓ ‰ÊÏ ˙ˆÙ‰ ˙Â�ÈÚÓ‰ ,ÌÈ˙Ò ‡˙ÈÈ¯Â‡„ Ú˘È"Ê 

ÌÈ¯˘˜˙Ó ÌÈ˙Ò· ·Â˜„"‰. 

‰ÙˆÓ‰ Â˘·Ï"Ë ,Ì˙ÂÁÂ ˙Î¯·· ‰ÁÏˆ‰ ‰‚ÏÙÂÓ 

Ì˙„Â·Ú· ˘„˜· ,Â‰Ê˘ ÈÂÏ˙ ‰Ê· ÂÈ‰È˘ ÌÏÂÎ 

„Á‡Î ,¯‡Â·ÓÎÂ È¯·„· Â�·¯ Ô˜Ê‰ ‡È�˙· ˜¯Ù Ï"·. 

)ÈÁ"˜( 

 

 . . .ÂÁ˜È ˙ÂÙÂ˜Ó ˙È·‚Ó‰ ˙„ÁÂÈÓ‰ . . ÌÈÈ˙‡Ó Ï"È ¯Â˙· ÈÂÙ˙˙˘‰ 
˙Â‡ˆÂ‰· ˙Â¯Â˘˜‰ ¯Â˜È·· �‰"Ï . .  

î áøäøôåàì äùðî éëãø  

 )גליו� תריט(

� 

Ò 

‰˜ÊÁ‰ „È ¯ÙÒÏ ÈÏ‚�‡ ÌÂ‚¯˙ ¯ÙÒ ˙‡ˆÂ‰ 

החזקה  – ב וברכת כהני� בספר יד"תפלה ח' ד הוצאת ספר תרגו� אנגלי להל"ע

ר "ק אדמו"הואיל כ. ו"אר� הקודש ת, י הוצאת ספרי� וגשל מאזני�"ע, �"להרמב

 ):ט"תמוז תשמ' ז(א לענות "שליט

˙� '˙Â"Á ÏÂ„‚Â ˙ÂÎÊ ·Ó¯‰"Ì ÂÎÂ'. 

‰ÊÂ ‡-ÈÏ Â‰Â�‡Â Â‚ 'ÒÂÙ„ ‰‡�, 

‰¯Â‡ÎÏ È‰ '˙ÂÓÈÏ˘· „ÂÚ ¯˙ÂÈ 

Ì‡· ÛÒÂ˙È ËÂÁ È�˘‰ ¯ÈÎÊ‰Ï ÂÂÂ‡ ËÏ‡‰ÈÓ 

¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ. 

 )גליו� תרכו(



ðàå íéîéîúä úåøòä ìò éáøä úåøàä"ïåàèñéøàîã ù 

 

 

èñø 

‡Ò 

Ú"‚· ÔÂ�Á˙ ˙¯ÈÓ‡ „ 'ÁÂ ÊÂÓ˙"ÏÂÏ‡ È 

 ק"הואיל כ, י אלול"תמוז וח' ד אמירת תחנו� ביו� ג"ש ע"מאנ' על שאלת א

 ):ט"תשמ'תמוז ה' ט(נות א לע"ר שליט"אדמו

"ÌÈ�È�Ú ÌÈÈÂÏ˙‰ ˘‚¯· – ÔÈ‡ ÌÂ˜Ó ÏÂ‡˘Ï ÔÂÈÎ È‰ÂÊ˘ ‰ÁÎÂ‰ ÔÈ‡˘ ˘‚¯." 

 )גליו� תרכח(

� 

·Ò 

Ë· ‰�·Ï ÈÂ˜ÈÏ"·‡· Â 

הליקוי  ד"בקשר לשאלתו ע' א לא"ר שליט"ק אדמו"ש כ"הננו מפרסמי� בזה מ
', ובי'  מינישלכאורה הוא כעי� סתירה, )בארצות הברית(ו באב בלילה "בט' לבנה שהי

) של ישראל הדומי� ללבנה' המורה על גודל העלי(שבזמ� דקיימא סיהרא באשלמותא 

 :שהוא סימ� רע לישראל, נעשה ליקוי לבנה – ו באב"ותשש כחה של חמה בט

"ÏÎ ÈÂ˜ÈÏ ‰�·Ï ‰ÊÈ‡· ˘„ÂÁ È‰È˘' – Â�ÓÊ ˜¯ ‡·· ÂÈˆÁ ˘„ÂÁ‰, ÈÚÂ"Ê 
‰˘Ú� ÈÂ˜ÈÏ‰ ,Â‰ÊÂ Â�ÎÂ˙) ı¯‡‰˘ ˜ÂÈ„· ÔÈ· ‰˘Ó˘ ‰�·Ï‰Â."( 

) ל"הנ כדי לבאר סתירה(שאי� לומר , א"ר שליט"ק אדמו"ובהמש� לזה כתב כ

�שבעני� ליקוי לבנה יש ג� עני� טובה ומעלה  

 !?È¯‰ ‰Ê ÔÓÈÒ Ú¯ ‰ÊÈ‡Â ‰ÏÚÓ ˘È ‰·? !‰ÓÂ ‰ÊÏ ˙ÂÓÈÏ˘ÏÂ"ש

ÌÈ¯ÓÂ‡˘Î ÔÓÈÒ ·ÂË ˘È‡Ï Ù ')ÌÚ Ù') (Â‡ ÂÎÙ‰( – ÔÈ‡ ÈÙ‰ 'ÏÎ·˘ 
ÌÈ�È�Ú‰ ÌÏÂÎ Ì‰Ï˘ ˆ"Ï 100 %·ÂË ˘ÓÓ. 

]‡Ó‚Â„ÏÂ [:‡˘Â� ÏÒÙ ‰ÎÈÓ È‰ '˙Ú˘· ˙¯È˘ ÌÈ‰." 

 )גליו� תרלא(

 

� 



êéúøåúá åðéðéò øàäå õáå÷ 

 

 

òø 

‚Ò 

‰¯Â˙ ¯ÙÒ· ˙Â‡ 

יש "ש א לסטודנטית אחת ששמעה"ר שליט"ק אדמו"הננו לפרס� בזה תשובה מכ

ק "ופנתה לכ', תורה וכו – ושלכל יהודי יש אות בספר" ששי� רבוא אותיות לתורה
א "ר שליט"ק אדמו"וענה כ, ת היכ� נמצא האות שלהלדע, א בבקשה"ר שליט"אדמו

 ):ט"תשמ'בחודש סיו� ה(

"˜¯ ‰ 'Ú„ÂÈ." 

 )תרלא גליו�(

� 

„Ò 

 ÌÈ�ÂÂÎ˙ÓÂ ·Â˙Î ˙ÏÁ˙‰ ÌÈ‡È·Ó˘ ÏÏÎ)Ì‚ (ÂÎ˘Ó‰ ÏÚ 

ודנה , מ"בתש, א"ר שליט"ק אדמו"התשובה שלפנינו נכתבה כמענה לילד שפנה לכ

 .ב יוסב ג� על ההמש�"פירוש וכיואודות הכלל לצטט התחלת הכתוב מתו� כוונה שה

 :ל"וז, למע� שלימות העני� נעתיק תחילה את מכתבו של השואל

געהערט  ה�ב אי�ז � כמדומהז � א"ר שליט"ק אדמו"מודיע זיי� כ ד� אי� וויל"

� ' איז מע� ניט מייחס קרחס�רוו�פז � 51]מ"תש[ח תמוז "ביי די פארבריינגע� שבת ר

 ".בסוד� אל תבוא נפשי"געבעטע�  ט� הווייל יעקב, ביז יעקב

יעקב ט � הבסוד� אל תבוא נפשיז � ,גט� זי אי� ויחי"רשז � וויל אי� באמערק�

או� בקהל� אל תחד כבודי מיינט די מחלוקת פו� , געמיינט די מעשה פו� זמרי ב� סלוא

�רי"אוי� אי� קרח בריינגט רש ד� .קרח �בקהל� אל תחד ,  דע� טייל פו� פסוק�

 ".יכבוד

כמדומה  אז: "י העברת קו על המלי�"ע[א אישר את הדברי� "ר שליט"ק אדמו"כ

 :הוסי� – "בסוד� אל תבוא נפשי"אלא שאחרי המלי� , "]אז

"Â‚'" 

 :ובשולי המכתב כתב

––––––– 

 .יט' סי, פ קרח"מ ש"שיחות קודש תשנדפס ב)  51
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àòø 

"È˙�‰� È˙Â‡¯· ÌÈ˘Ó˘ ·Ï �‰ÎÏ"Ï .ËÂ˘Ù·Â È‡¯‰„ ']‡Â‰ Ó"ÌÏ‰˜· Ï‡ 
„Á˙ È„Â·Î" )בעיגול  – במכתב השואל – אלו) מודגשות(ק סובבו מלי� "בגוכתי

 .ÎÂ"Î Ê¯„Ó·"Ï ])ח� לכא��וצויינו בסימ�

Î·"Ê È˙¯Ó‡ �Î"Ï – Ú"Ù ÏÏÎ‰ Î·"Ó ÌÈ‡È·Ó˘ ‰ÏÁ˙‰‰ ÌÈÎÓÂÒÂ ÏÚ 
Í˘Ó‰‰, 

ÌÈ‡˙ÓÂ ÏÏÎ ‰Ê Ô‡Î „ÂÁÈ· – ÈÎ ·„Ó··"¯ ‡ÓÂÁ�˙·Â Ô‡Î Ù· 'Á¯Â˜ – 
ÏÈÁ˙Ó ˙ÏÁ˙· ·Â˙Î‰) Û‡ ÍÈÈ˘˘ Í˘Ó‰‰Î – È¯ÓÊÏ ,Â‡ ÌÈÏ‚¯ÓÏ (Ì„ÂÒ· Ï‡ 

Â‚' – )ÛÒÂ� ÏÚ ÔÈ�Ú‰ È„Â„ÈÁÏ„ (¯·Î˘ ÈÙ 'Ù· 'ÈÁÈÂ". 

 )גליו� תרלט(

� 

‰Ò 

·Á ˙Â„ÒÂÓ· ˙Â�Â˘ ˙ÂÚˆ‰"„ 

לשיפור  כמענה לכמה שהציעו לת� כמה עניני� בקשר, התשובה שלפנינו נכתבה

א "שליטר "ק אדמו"ועל כ� מוסבת תשובת כ, מצב החינו� במוסדותנו באירופה ועוד

 ):ז"אלול תשמ' ז( – )שנרשמה על ידי הטלפו�(

Ô·ÂÓ ˙ÂÚˆ‰‰˘ �‰„"Ï ˆ"Ï Ì‚ Ú‚Â�· ¯‡˘Ï 
˙Â„ÒÂÓ ·Á"„ Ì‚ÂÒ·˘, )„·ÏÓ ÌÈ�È�Ú ÌÈÈÂÏ˙‰ 
ÌÂ˜Ó·( 

˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏ ˙ÓÈÈ˜ ÌÈÈ˙‡ÓÎ ‰�˘ – ÂÎ·Â"Î 
ÌÈ�È�Ú ÂÚ·˜Â‰ ÌÈ�È�Ú ˙Â¯ÂÓÒÓ·) ÂÎ·Â"Î ÙÚ"È 

Â˘"Ú ( 

Ì‰ÓÂ – ÏÎ „ÒÂÓ ÍÈ¯ˆ Ï‰�˙‰Ï Ú"È Â˙Ï‰�‰ 
ÏÚ˘ ¯˙‡) Â‚·"¯ (‰˘ÚÓ· – ˜¯ ˜Ó·ÌÈ¯ ÈÎ‰ 

ÌÈ„„Â· Ì‚ ¯·ÚÓÏ ÌÈÏ 

˙ '˙Â·È˘È Ì˙ÂÈ¯Á‡ Í‡ ˜¯Â ÏÚ ‰Ï‰�‰‰ 
)˙ÂÈ�ÁÂ¯‰ – ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘Ó‰ È˘' ÂÈÎÂ"·( 

ÚÈÙ˘Ó)‰ (Â˙ÚÙ˘‰˘ – ‰Ú„Â‰ Ú"„ 770 

ÁÈÏ˘ Â˙ÂÁÈÏ˘˘ – "  "  "  

Ï‰�Ó Â˙Ï‰�‰˘ – "  "  "  
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áòø 

Ô˜ÒÚ Â˙Â�˜ÒÚ˘ – "  "  "  

ËÂ˘ÙÎ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ˘ ‡Ï ÂÒ�Î� Ì„È˜Ù˙Ï 

˙Â�Ù‰Ï ˙ 'Â˙"˙) Â˙È· ‰˜·¯ ÂÎÂ' (ÂÁÏ˘È˘ È„ÈÓ ˘„ÂÁ Â‡ ÈˆÁ ‰�˘ ÂÈÎÂ"· 
Â„"Á Ì‰È�È�ÚÓ ÈÏ‡ - ‰"Ê :ÏË·Ó ÏÚÂÙ· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰Ï‰�‰‰„ ÂÈÎÂ"·) ‰‡¯�Î 

ÏÚÂÙ·( ,ÍÙÈ‰ ˙Â‡¯Â‰ Â�È‡È˘� – ÔÈ‡ ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ‰�Ú‡˘ ÈÙ‡ 'ÌÈÈˆÁÏ – 
‡ÏÈÓ·Â ˙ÂÓ¯Â‚ ˙Â‡È·Ó ‰·˘Ï"Î. 

ÌÈÈÒÓÂ ·ÂË·. 

 ) תרמבגליו�(

� 

ÂÒ 

·„ ‡Ï· ÌÂÏÁ ÔÈ‡"Ë 

והלא " :ה הבוא נבוא"ד) י, לז(י וישב "נתבאר בפרש, מ"פ מק� תש"בהתוועדות ש

ורבותינו . והוא לא היה יודע שהדברי� מגיעי� לבלהה שגדלתו כאמו, אמ� כבר מתה

י "שג� לפי פירוש הראשו� של רש – "'למדו מכא� שאי� חלו� בלא דברי� בטלי� כו

 – הוא" ורבותינו למדו"ומה שמחדש ב, )אמיתי( דברי� בטלי� בחלו� אפשר להיות

 .כ"ע, "ט"שאי� חלו� בלא דב", ט" להיות דבמוכרחשבכל חלו� 

 :בשעתו' ועל זה הקשה א

י "רש למה צרי� – ט"מכיו� שג� לפי פירוש הראשו� אפשר להיות בחלו� דב) א
פשר להיות שפרט זה הרי א" והוא לא היה יודע שהדברי� מגיעי� לבלהה"לומר 

 ?הוא דברי� בטלי�") ירח("

 :א"ר שליט"ק אדמו"וענה על כ� כ

"Ïˆ‡ Ô· ‰ 'ËÂ˘Ù ,Ì‡·˘ Ù‡"Ï ÌÂÏÁ ‡Ï· ·„"Ë ‰"Ê Ïˆ‡ Ô· ÂÈ�Â˜Ê 
·˜ÚÈ„." 

 – ט"להיות דבÁ¯ÎÂÓ אי� הוא הלימוד מכא� שבחלו� ) ב :שוב הוסי� הלה ושאל

 ‡Ù˘¯ח מכא� רק שבחלו� מוכ, שירח קאי על רחל ולא על בלהה והרי ג� כשנאמר

 ?ט"להיות דבÁ¯ÎÂÓ ואי� למדו מכא� שבחלו� , ט"להיות דב

 :א"ר שליט"ק אדמו"ז ענה כ"וע

"Ú"Ù �‰"Ï." 

 )גליו� תרמד(
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âòø 

ÊÒ 

‰È·Ï ‰ÒÈ�Î· Ë�·‡ ˙¯È‚Á"Î 

ר שאי� "ק אדמו"ביסטריצקי ששמע בעצמו מפה קדשו של כ' ל שי"שמעתי מהררי

 ).גארטל(ס באבנט "להכנס לביהכ

טוט א� ' מס�וו �ז� ל"שקיטל צ ר"ק אדמו"באותו מעמד אמר עוד כ, � לעני�ומעני

 ולא כאלו שפתוחי� לפניה� עד למטה, היינו שסגור בחלקו מלפניו(, איבער� קאפ

 ).וסוגרי� אות� בכפתורי�

é÷ñðàùìéåå ïîìæ øåàéðù áøä ,äáéùéä ùàø  

 )גליו� תשיז(

� 

ÁÒ 

‚Ì˙�ÓÂ‡ Ì˙¯Â˙Ó ÌÈÏÂ„ 

בערב  צוה למסור" [קר� לפיתוח מחנה ישראל"בש� הוועד אודות ח שנכתב "על דו

 ]:נ"כ תש"יוה

˙� '˙Â"Á ˙"Á ÔÓÊ‰Â ‡Ó¯‚) Â˙ÂÈ‰· ·Â¯˜ („ÈÁÈÏ ÂÎ‡ÚÂ"Î ¯Â·ˆÏ ÂÎ‡ÚÂ"Î 
È˜ÒÂÚÏ ˆ·"ˆ ÌÈÏÂ„‚˘ Ì˙¯Â˙Ó Ì˙�ÓÂ‡. 

¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ 

 )גליו� תשלג(

� 

ËÒ 

�Î‰È· Ì˘ ˙�È˙�· È‡�˙"Ò 

לוי  בית הכנסת"נ במאריסטאו� בש� "בנדו� בקשת רשות מהרבי שיקראו הביהכ

 ]:מ"מנח� אב תשד' כ" [יצחק דמאריסטאו�

È‡„Â· ‰ˆÈÁÓ· ‰·ÂË‰ ‡Ï ˜¯ „·ÚÈ„· ÂÎÂ 'ÔÎÂ È‰È˘ '‚"Î ‰È·"Ó=] ˙È· 
˘¯„Ó‰) [È¯ÂÚÈ˘ ‰¯Â˙ ÌÈ·¯· (ÈÙÚÂ"Ê ) סימ� בח� וסיבב את בקשת הרשות

 :)והוסי�, בהמכתב

¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ Â¯˘·ÈÂ ·ÂË 
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 )גליו� תשלג(

Ú 

Ú" „"ÚÂ„È‰ ÔÂ‚È�‰" 

של מסיבה " ווידאו"להראות בדינער שלנו  – ובעקשנות – ב רצה בדוקא"הבע' א

 ".בניגו� הידוע"בה סיימו , ק"שלו באה

תשובה  המזכירי� שיקבלו' י א"ח והשאלה אודות זה ענה הרבי ע"בהתא� להדו

� טנישט�ו – ושבינתיי� לא לבטל המסיבה, מהרבי� �בזה כ ענה "ואח,  ז��ווילדע 

 :]ח"תשמ'כסלו ה [הלשו�

„ÒÂÓ‰ ‡Â‰ ‰˜ÏÁÓ Í˘Ó‰·Â Â˙Ï"˙ ,„ÒÈ˙�˘ Ï‰�˙ÓÂ Ú"È ÈÁÂÏ˘ Î"˜ 
ÂÓ"Á ÂÓ„‡"¯ ÂÈ·‡Â – ‚·�"Ó. 

ÈÙÚ"Ê ËÂ˘Ù – ÏÎ·˘ �‰"Ï ˆ"Ï ÙÚ"È Ì�Âˆ¯) ÙÚ"È ‰¯Ú˘‰ ˙È˙ÈÓ‡(...  

Ì‡· Â�È‡ ÏÂÎÈ ¯Ú˘Ï – Ï‡˘È ‰Ï‰�‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ Â˙„"˙ 

ארוכה  ולאחר שיחה, "חת� הנש� "הלכתי בלילה ההוא לבית, בהמש� למענה זו

וכ� נעשה ברוב " אני מאמי�"יזמרו , "ניגו� הידוע"שינה את דעתו והחלטנו שבמקו� 

ניכר שביעת רצו� וענה ' מהרבי בשבת שלפני החגיגה הי" משקה"כשקבלתי . פאר

 :ח שאחר החגיגה ענה"על הדו ¯·‰ ·‰ˆÔÈÈÊ ‰ÁÏ ז�ל – פעמיי�

˙� 'Â˙Ú· – ÂÈÓ„Â˜‰Â – ˙Â"Á ˙"Á. 

¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ ¯˘·ÈÂ ·ÂË 

 )גליו� תשלג(

� 

‡Ú 

˙„ÏÂ‰ ÌÂÈÏ ‰Î¯· 

 :בנדו� בקשת ברכה ליו� הולדת
È‚‰�Ó ÌÂÈ ˙„ÏÂ‰ 

˙ÏÁ˙‰ ¯ÂÓÊÓ ‰„Ù ÌÂÏ˘· Â‚Â ' 

¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ  

 )גליו� תשלג(

 

� 
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äòø 

·Ú 

·Ó¯‰ ÌÂÈÒÏ ‰Î¯·"Ì 

 :]ה"תשמ [� הראשו�"מענת הרבי בנוגע לסיו� הרמב

¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ ‡‰È˘ ÏÎ �‰"Ï ÁÏˆ‰·‰ ‰·¯ ¯˙ÂÈ· ÔÓ ¯ÚÂ˘Ó‰ 

 ',ח שאחר הסיו� כתבתי שהיו נוכחי� ש� ג� מנהיגי עדות לא דתיי� וכו"בדו

 :ז הגיב הרבי"וע, והשתדלתי לקרב� בזהירות המתאימה

ÔÂÎ�Â Ô·ÂÓÎ 

ל "בהנ ת שנוכל לבשר עוד בשורות טובות"וית� השי: ובהמש� המכתב כתבתי

" ל ובשאר העניני�"ות טובות בהנעוד בשור"הרבי סיבב התיבות . ובשאר העניני�

 :והוסי�

˙� '˙Â"Á ˙"Á .¯ÈÎÊ‡ ‰ÂÚ"Ù ÏÚ ÔÂÈˆ‰ 

 )גליו� תשלג(

� 

‚Ú 

˜„ˆ ˙�È˙� ÔÈ�Ú·‰‰‡ÂÙ¯Ï  

 ז"לאח. ה נתרפא"חולה במחלה הידועה וקיבל ברכה וב' בנדו� עשיר גדול שהי

 .כ חזר בו מתו� לח� משפחתי"הבטיח לתת סכו� הגו� ואח

 :ענהו, כתבתי אודות זה להרבי
¯È·ÒÈ ‚ÂÊÏ 'È˙ 'Á˘"Â ·ˆÓ· ‰ÊÎ ¯ÂÊÁÏ ‰ÁË·‰Ó ‰˜„ˆÏ – Â�ÈÈ‰ ·˜‰Ï"‰ 

‡Â‰˘ ‡ÙÂ¯‰ ÏÎ ¯˘·) ÌÈ‡ÙÂ¯‰Â ¯˘· Ì„Â Í‡ ÂÈÁÂÏ˘.( 

ÚÂÒ�Ï ‰ÂÚ"Ù ˙Â‡¯˙‰Ï ÂÓÚ ÌÚÂ ‚ÂÊ 'Ù·"Ú Ì‚Â „ÁÈ· ¯È·Ò‰ÏÂ �Î"Ï. 

¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ 

 .והתחיל לתת סכומי� גדולי�, ה בריא"ב שני� והוא ב"מאז עברו י

 )שלגגליו� ת(

 

� 
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„Ú 

‰‡ÂÙ¯ ÔÈ�Ú· 

 ]:ב"תשמ [מענה לגביר בנדו� רפואה במשפחתו

ÔÂÈÎ ¯„˘ .¯ÚÏ„�ÚË È˘ '˜ÒÂÚ �‰Î·"Ï) ¯˜ÁÓ· (- ˘˜·È ·¯‰ Ô‡Ò¯Ú‰ È˘' 
¯¯·È˘ Â˙Ú„ Î·"Ê ÈÏÂ‡Â ˘È ÂÏ Ì‚ „ÂÚ ˙ÂÚˆ‰ 

¯ÈÎÊ‡ ‰ÂÚ"Ù ‰Ú"ˆ 

 )גליו� תשלג(

� 

‰Ú 

ÔÈ�Ú·�‰ "Ï 

 .ב"הבע' במשפחה של א" רפואה"בנדו� 

ÔÎÂ ‰˘Ú˙ Á‡Â"Î ıÚÈÈ˙È ‡ÙÂ¯· „È„È Â‡ ‡ÙÂ¯· ¯„ .¯ÚÏ„�ÚË ‰Ó ˙Â˘ÚÏ 

˙˜È„· ˙ÂÊÂÊÓ‰ 

¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ 

 )גליו� תשלג(

� 

ÂÚ 

ÔÂ‡ËÒÈ¯‡Ó· ‰Â˜Ó ÔÂ„�· 

 :]ה"תשרי תשמ' ו [בנדו� מקוה נשי� במאריסטאו�

˙ËÏÁ‰Î „ÚÂÂ ÈÊÎ¯Ó‰ È�·¯„ ·Á"„ ËÈÏ˘"‡ 

 )גליו� תשלג(

 

 

� 



ðàå íéîéîúä úåøòä ìò éáøä úåøàä"ïåàèñéøàîã ù 

 

 

æòø 

ÊÚ 

ÁÂÏ˘ÏÔ·„� „ÂÚÏ  

שלחנו הספר ', ע� הרבה תמונות וכו The Lamplightersבנוגע להדפסת הספר 

ז "וע, ח"לכל השייכי� אלנו במספר רב וג� שלחנו העתק מהספר להרבי ביחד ע� דו

 :ענה

¯ÈÊÁ‰Ï ¯ÂˆÓ‰"· ˘Ó˙˘ÈÂ Â· ÂÁÏ˘Ï „ÂÚÏ Ô·„� ÂÎ' .¯˘·ÈÂ ·ÂË ÏÎ ÌÈÓÈ‰ 
‰ÙÒÂ‰·Â ‰·¯ ÂÎ' .¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ 

 )שלגגליו� ת(

� 

ÁÚ 

ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ· ¯ÁÒÓ 

ציי� ' לשאלה הא. בחודש אלול – ב מצליח שרצה להכנס לכמה מסחרי�"בנדו� בע

 ,למכתבו שכדאי להכנס

Ì‡·Â ¯˘Ù‡ ˘„ÂÁ· ÏÂÏ‡ ÂÓÂË˘·"ˆ. 

¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ 

ÌÂÏ˘ Â�˙Á È˘'. 

 :ענה' לשאלה הב

Úˆ"‚ – Ì‡ È‡„Î) .ÏÎ·Â ÔÙÂ‡ ,Â�È‡ ¯Â˘˜ Â˜ÒÚÏ ˙Â‡È�‡‰„ (Ô�Â·˙‰Â ‰Ê· 
‰ÂÚ"Ù È¯Á‡Ï ÁÂÎ‰"Ë – ˙�˘· ÏÚ·‰"Ë. 

 )גליו� תשלג(

� 

ËÚ 

¯ÁÒÓ· ˙ÂË˘Ù˙‰ 

 :'ב שלנו שרצה להתפשט ג� במסחרי� אחרי� וכו"הבע' מענה לא

¯ÂÊÙ ˘Ù�‰ ÏÂ„‚ – Ï·‡ ÔÂÈÎ ‰‡¯�Î˘ Â�Âˆ¯ ˜ÊÁ ‰Ê· ‰˘ÚÈ ÔÎ ¯ÈÎÊ‡Â 

‰Ú"ˆ ‰ÁÏˆ‰Ï ¯Â˘·ÏÂ"Ë. 

 )גליו� תשלג(



êéúøåúá åðéðéò øàäå õáå÷ 

 

 

çòø 

Ù 

˙È�ÂÎÓ ÏÎ· ‰˜„ˆ ˙ÙÂ˜ 

 :ב"הבע' ה במסחרו של א שקרל" רבנדו� אסו�

� È‡„Î ÂÁÈË·È˘ ˙¯ÈÓ‡ ˘È„˜ Â¯ÊÚÈÂ ÛÒÎ· ÔÙÂ‡· ÌÈ‡˙Ó Ì‡· ÌÈ˜Â˜Ê ‰ÊÏ ,
˙ÁÙ˘ÓÏ È„Â‰È‰. 

� È‡„Î Â‚È‰�È˘ ÏÎ·˘ ÒÂËÂ‡ �‰„"Ï È‰˙ '˙ÙÂ˜ ‰˜„ˆ 

¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ 

 )גליו� תשלג(

� 

‡Ù 

‚'¯ÚË¯‡˜ ÈÓÈ 

השנתית   בשעתו ענה לנו בחיוב שישתת� בחגיגהימי קארטער'גפרעזידענט 

דיבר שלא כהוג� ) כ"חדשיי� אח(אמנ� בינתיי� . י מאריסטאו�"ד שע"דמוסדות חב

י "ק והשטחי� ונעשה רוש� עוז כנגדו מצד כמה חוגי� מאחבנ"בנדו� ירושלי� עיה
לבטל  – איידעלע� אופ� � אי� – הא� לבקש אופני�' ד ק"שאלנו אז חוו. באמריקא

 :ביאתו להדינער שלנו

‡Ï ÏË·Ï – È¯‰Â ÌÈÏ„˙˘Ó ÏÎ ‰Ï‰�‰‰ ¯·„È˘ ÈÂ‡¯Î ,˙ÂÎÊÂ ÌÈ·¯‰ Ì˙ÚÈÈÒÓ 
Ì˘‰Â ÌÁÈÏˆÈ ¯˘·ÈÂ ·ÂË. 

È‰ÈÂ 'Î"Ê ‰ÁÏˆ‰· ‰·¯ 

 )ג"גליו� תשל(

·Ù 

‰ÙËÚÓ ÍÂ˙ ‰ÙËÚÓ· ‰ÊÂÊÓ 

 :מאד לא רגוע' והי, חולה ושהה בבית הרפואה' לאבר� שאביו הי

Â‡È·È ÂÏ ‡È�˙ ‡¯˜ÈÂ Â· ÔÓÊÓ ÔÓÊÏ ÔÎÂ ‰ÊÂÊÓ) ‰˜Â„· (‰ÙËÚÓ· ÍÂ˙ ‰ÙËÚÓ 
ÎÊ‡¯È ‰Ú"ˆ ·ÈÂ"Ë 

 )גליו� תשלג(

 

� 
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èòø 

 ‚Ù 

Â‰Ï È‡�˙"¯ÙÒ Ï 

 :ענה, לאבר� שהכי� ספר משיעוריו ושאל א� להוציאו לאור

ÙÚ È‡„Â·"ÊÁ ¯Ó‡Ó È"Â˜˘ ˙ÏÚÂ˙· Ï"ÌÈ¯·Á ÌÚ Ë ,"¯Â)È(· "ÂÎÂ ÂÏ˘'  ÔÎ ‰˘Ú
·ÂˆÓ‰·"ÂÓÂË˘· ‡‰ÈÂ Ê"‰Ú ¯ÈÎÊ‡ ˆ"ˆ 

 )גליו� תשלג(

� 

 „Ù 

ÏÚ·‰Ó ‡ÏÓ ÁÎ ÈÂÙÈ· ˜¯ ‰ÚÈÒ� 

 :ענה, ששאלה בנוגע לנסיעה לאיזה מקו�' אלאשה 

Ì‡· ˙Ï‡Â˘ ÈÂÙÈ· ÁÎ ‡ÏÓ ‰ÏÚ·Ó È˘' 

‰˘Ú˙ �Î"Ï ¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ 

 )גליו� תשמא(

� 

 ‰Ù 

È˘ „Â„ ¯Ó Ï˘ Â˙È�‡· ˙È·‚Ó 'ÒÈÚ˘Ë 

 :'שי דוד טשעיס' הגדולה של ר' ט באני"ב תמוז תשמ"בנדו� מגבית שעשו ביו� כ

¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ ¯Â˘·Ï"Ë ‰ÙÒÂ‰· ÏÚ ¯ÚÂ˘Ó‰ ÂÓÎÂ ‡�˘ 'ÔÓ ¯ˆÈÓ‰) ÔÈ· 

ÌÈ¯ˆÓ‰ (È��Ú ·Á¯Ó·. 

 )גליו� תשמא(

 ÂÙ 

Â‰Ï È‡�˙"¯ÙÒ Ï 

 :לאבר� שעמד להוציא לאור ספר משיעוריו

‡ÈˆÂ‰Ï ¯ÙÒ‰ �‰"Ï È¯Á‡Ï ‰‰‚‰ Ú"È „ÂÚ „Á‡ ÔÈ·Ó ÂÈÎÂ"· ¯ÈÎÊ‡ ‰Ú"ˆ 

 )גליו� תשמא(

� 



êéúøåúá åðéðéò øàäå õáå÷ 

 

 

ôø 

 ÊÙ 

ÈÙ '‰·¯‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Â„ÈÓÚ‰Â 

˙ÂÈ‰· ÌÚÙ ¯Â˜·Ï ·¯‰ ËÙÈÂÂÒ 

ÏÈ‡Â‰ Î"˜ ÂÓ"Á ÂÓ„‡"¯ ¯Ó‡Ï ÂÏ ,˜ÂÈ„‰ Â„ÈÓÚ‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙ ‰·¯‰ ‡ÏÂ ÌÈ·¯ 

ÈÈÊ ÔÚÏ‡Ê ‚�‡Ï ÔÈÈÊ ÌÈ„ÈÓÏ˙. 

ÈÏÂ‡Â ˘È ˘¯ÙÏ ,„ÈÓ˙˘ ˙ÂÓÎ·) ÔÓÊ· (˙ÂÎÈ‡·Â) ˙Â‰Ó· (ÂÈ‰È ÈÁ··' ÌÈ„ÈÓÏ˙ 
„ÈÓ˙ ‰Ï·˜Ï ‚Â˘‚˘ÏÂ ÂÎÂ'. 

 )� תשמא�גליו(

 ÁÙ 

Ì˘ ˙�È˙� 

 :ענה, לאבר� ששאל אודות נתינת ש�

˙ÂÓ˘ ÔÈ�Ú· – ‰ ‰ÚÂ„ÈÎ ˙‡¯Â"ÂÓ ˜"ÂÓ„‡ Á"È˘ ÌÈ¯Â‰‰ ÏÚ ‰Ê·˘ ¯'  ËÈÏÁ‰Ï
˘ÂÈÂ‡Ï ‡‰ÈÂ"Ë. 

 )גליו� תשמא(

� 

ËÙ 

ÌÈÒÈ� ˙ÈÈ‡¯ 

 :ענה, לאבר� שהודיע להרבי אודות עני� נסי במשפחתו

‰ È„ÒÁ Â‡¯˘ Ì˘Î '· ÌÂÈ· '„ '‡Â·Ï „È˙ÚÏ Ì‚ ÌÁÈÏˆÈ È‡„Â· ÔÎ ÊÂÓ˙  Â¯˘·˙Â
·ÂË 

 )גליו� תשמא(

 

 

 

� 
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àôø 

 ˆ 

˙ÂÎÈ¯‡· ÏÏÙ˙‰Ï È‡�˙ 

, ק"לפנינו צילו� מהוספת רבינו בגוכתי

' גורקאוו מיו� א' ב שי"על מכתב להררשד

ד תשלומי� למי שמתפלל "ע, *ב"טבת תשי

ז אינו שומר סדרי הישיבה "באריכות ועי

 :כדבעי

‰ÏÙ˙· ÍÈ¯‡Ó˘ ‰Ó ÈÚÂ" ¯ÒÁ Ê
 ‰·È˘È‰ ¯„ÒÎ „ÂÓÈÏ·–  ‰Ê ‡ÏÓÈ È¯‰

ÒÂ˙·Â '¯„Ò‰ È¯Á‡˘ ˙ÂÚ˘·. 

 

וצילו� , קלט ואיל�' א ע"ר חכ"ק אדמו"ק כ"ה באגהאיגרת בשלמותה נדפס*

גאלדבערג שנת� לנו ' שמואל שי' ותודתנו נתונה להת, ק בא בפרסו� ראשו�"הכתי

 .מ לפרסמה"ק ע"הכתי

 )גליו� תשנח(

� 

ˆ‡  

ÔÂ·˘Á‰ ˙¯Â˙ 

 –ג אייר "לקראת י

ישראל ' ה וכו"הוורצייט �י

ק "אחיו של כ, ל"ליב ז' ארי

, ר נשיא דורנו"אדמו

 בפרסו� –פיסי� אנו מד

 צילו� מעמוד –ראשו� 

בתורת החשבו� שקרוב 

י של "לודאי נכתב בכת

 :ליב' ישראל ארי' ח ר"הוו

 

 )גליו� תשנח(



êéúøåúá åðéðéò øàäå õáå÷ 

 

 

áôø 

ˆ· 

È˙Î"ÔÂ˘‡¯ ÌÂÒ¯Ù ˜ 

 ):בא בהדגשה(ק "להל� פיענוח הכתי

 .ה"ב

ק " כהוראתעל פי 

 א"ר שליט"אדמו

 אנו בזה מאמר מדפיסי�
 גדול 'È‰Â הוי כיה "ד

ק "א אשר לכיו� ההו·

 .ע"נ) צ"מוהריי(ר "אדמו

¯Ó‡Ó‰ ¯Ó‡� 
)·˙Î� (È¯Á‡Ï ‰‡Â˘‰ 

ÏÂÚÏ"Ú]  לא עתה ולא

 ונדפס מאמר זה ]עלינו

הקריאה "בשעתו בירחו� 

, תשרי" (והקדושה

 ). ואיל�78 54' ע(אידיש -כ בספר המאמרי� "ואח). ג"תש

 ˙Î¯ÚÓ"ÌÈ„ÈÒÁ‰ ¯ˆÂ‡" 

Î"‰ ÏÂÏ‡י.ברוקלי� נ, ח"תשכ' ה. 

 )ב"גליו� תשס(

� 

‚ˆ 

ÈÈ ˙ÈÈ˙˘ ÏÚ ˙Â�˜˙‰"˘ 

ר להמזכירות "ק אדמו"קרא כ, לאחרי תפלת מנחה, ז"לחדש סיו� תשכ' ביו� ב

וביקש לפרס� את הדברי� , דיבר בפניה� שיחה קצרה, ד"והנהלת צעירי אגודת חב

ר על "ק אדמו"מדפיסי� אנו בזה הגהות כ, לקראת חג השבועות. באופ� המתאי�

 ].תיות מודגשותק בא באו"מה שבכי.[השיחה

 – שבועות גייט מע� דאי� אי� דער תהלוכה סווא, צו שבועות דא� אזוי ווי עס גייט"

ווייטער  ·ÔÚ�ÈÈÊ ÒÚ„ ‡Ú�ÈÂÊ«‡  ÂÂ‡Ò‰ �Ôאיז אזוי ווי אי� האב געהאט ידיעות אז 

 דא� האט, איז בנוגע צו יעדערס איינעמס מנהג, משקהÚ‚Â�· ÔÈÈÊ ÏÈ˜Ó אנגעהויב� 
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âôø 

‰ÔÈÈÓ ÔÂÙ ÍÙÈ  ער וויל ס�וו �� טרה צו בחי„Èיעדערער 
ÌÚ„ ÔÈ‡ ‰˘˜·.בער� בנוגע צו דער תהלוכה פו�  

בעט אי� , שליחות א מיינעאיז דא�  ד�ס ס�וו, שבועות

אז די וועלכע היט� ניט אפ די תקנות בנוגע , איבערגעב�

אז זיי , או� אי� בעט זיי. זיינע� ניט מיינע שלוחי�, משקה

  ז��די זעלבע. י� אי� דער תהלוכה זי� ניט משתת� זיל��ז

, ח" פאר� זומער אי� די שליחות פו� מל–איז אוי� בנוגע 

 .ב"וכיות אי� די שול� משמח זיי� איד� "בנוגע גיי� שמח

די� אי�   אאיז עס דא�, בנוגע לייג� תפילי� מיט איד�[

כע עס זיינע�  וועל ז�כ� בנוגע צו די �בער. יעדער איד איז מחוייב אי� דע�ס�וו, ע"שו

 ניט ל��זאז זיי , בעט אי�, )אזוי ווי די אויבענדערמאנטע עניני�(� 'מיינע שליחות

 ].משתת� זיי� אי� דע�

וכל האמור איז עס סיי בנוגע תלמידי� 

 .סיי בנוגע עלטערע, סיי בנוגע יונגעלייט

  וועלכע ענטפער� �זוינעפרא�

�בער.‡Â‡Ï˙Ó˙ תירוצי� או� פ�רשידענע  

Ê ÍÈ‡ÍÂמע� מיינט עס .  ניט קיי� תירוצי�

 .לא�'א� פשט,  אי� פשטות‚‡¯

 זיינע ס�וודי ¯ � �.Á È„ˆÓ"Â ,ÏÏÎÂ ÏÏÎאיז ניט קיי קפידא , בנוגע דע� עבר
 מקבל ÔÏÚÂÂ ÚÎÏÚÂÂ �לע , תשובה אוי� דערו�� טד�רפ,  אי דע�ר� געוונכשל

 משתת� זיי È˙˘˜· ‡·¯„‡ ÈÈÊ ÊÊ�ÔÏ ÍÈÊ ‡איז , ל"זיי אוי� זי� מכ ולהבא בהנ
'אי די שליחו .‰ÈÂ"ÒÚ Ê‡ ¯Ê � Ï‰·¯ ‰ÁÏˆ‰· ÔÈÈÊ. 

 ]ט"גליו� תשנ[

 

 

� 
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ãôø 

„ˆ. 

È˙Î" ÔÂ˘‡¯ ÌÂÒ¯Ù ˜ 

 :53ק"להל� פיענוח הכתי

 נאמר –' כי תקנה גו )1

בהר שמעה בסיני וכ� אז� 

 י"כפרש( לא תגנוב סיני

Â‡Ï  היה לא ועדיי� –) כא�

 Â‡ÏÂ ÔÈÓÂÏ˘˙Ï Ô˙È�‰

 ˜˙È�‰‰˘ÚÏ עד שנאמר 

: ]באהל מועד[ מ"באה

 'והשיב גו

 יש – לעשה שניתק אי� מלקות מלכתחילה מעשה ]˘‡Â· ÔÈ[ב " מקו� לומר לאו שא )2

 מ"ואכ: ז בנוגע שאי� עונשי� בשניי�"כ ניתק ביחד ע� הלאו ועד"מלקות אלא שלאח

 ט בדי� כששר� את הגניבה והגזילה"להעיר מהשקו )3

 ]תשסבגליו� [

� 

‰ˆ 

�Â˘ ˙Â�ÚÓ ˙Â–·Á ˙Â„ÒÂÓÏ ¯˘˜· Ì·Â¯ "ÈÒ¯Ú˘Ê„ ÂÈ�· „ 

פרסו� "הנדפסי� כא� ב, ר בעניני� שוני�"ק אדמו"כ מענות קודש מכ"לפנינו כו

. דז. הערסא� שליח ראשי למדינת נ' משה שיחי' ח ר"ותודתינו נתונה להרה, "ראשו�

 .שמסר� לנו לזכות בה� את הרבי�, ומנהל ישיבתינו

 :י חג הפסחח שנכתב בסמיכות לימ"על דו

––––––– 

 תחת הכותרת הוספה 510�511פ משפטי� עמוד "ש' ו חלק א"נדפס בשיחות קודש תשל) 53
ק "שאינו כתי" א� שנאמר בפרשתינו שני� ישל�"וכ� המילי� , ז וש� נדפס ע� כמה הוספות"לאח

 .'ז משפטי� שיחה ב"ש חלק ט"להשלמת העני� ראה לקו. א" שליטר"ק אדמו"כ
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äôø 

˙� '˙Â"Â‚· ‰ÏÂ‡‚‰ ˘„ÂÁ· Â˙Ú· ¯·„Â Á" ÔÓÊ ÁÒÙ‰ ‚Á ÈÓÈÏ ˙ÂÎÈÓÒ·Â ¯
‰Ú ¯ÈÎÊ‡ Â�˙Â¯Á"ˆ 

 .:דז. בנדו� פתיחת חנות דכשרות באחד העיירות במדינת נ

�‰ ÔÂÎ� ÏÏÎ·" ·ÂËÂ ıÂÁ�Â Ï– ˆ Ô·ÂÓÎ Ï·‡" Ì˘Â¯‰ ÏÂÏ˘Ï‰ ÔÙÂ‡· Ï
 „ÒÂÓ‰˘)‰·È˘È‰ (¯ÁÒÓÏ Ò�Î� ,ÂÎÂ ˙Â¯˘Î„Â '‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ .ÂˆÓ‰ ¯ÈÊÁ‰Ï"· 

לצור� , הא� לקנות במקו� טוב שטח אדמה גדול מאוד, לשאלה של אחד הגבירי�

 :מסחרי' בני

 ‰˙Ú„ ¯Â¯· È‡‰ ·ˆÓ·)ÈÏÎÏÎ‰ (– Î· Ò�Î‰Ï È‡„Î ‡Ï"Ê .‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

 :במענה על נסיעה לעבר הי�

‚ÂÊ ˙ÓÎÒ‰· Ì‡· 'È˙' .‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ 

ז ע� "ה הצעה חדשה שדברתי עהי, ר על שבע מצות בני נח"ק אדמו"כשעורר כ

ל ענה "הנ. ושאלתי הא� כדאי ומותר להתעני� בזה, ל"הרב זלמ� שמעו� דווארקי� ז

 :וכ� עשיתי, ר"ק אדמו"של כ' שעל עני� כזה צריכי� לשאול דעת ק

¯˘‡Î ÂˆÓÈ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÎ¯„‰ ÏÎ Ú ÂÏ‡˘È"‚ ‰Ê Ê"Î. 

ר למבצע חדש "ק אדמו"של כ' שמקש ברכתו הק. דז. השלוחי� במדינת נ' לא

 :וחשוב

�‰ ÏÎ È‡„Â·" Ï˘ ˙Ï‰�‰ Ï˘ ‰ÓÎÒ‰· Ï)‰ÏÈÓ‰ ¯·ÚÏ ıÁ· È·¯‰ ÔÓÈÒ Ô‡Î 
)R.C.A. (Rabbinical College of America( ,‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ 

שעורר " הקהל"ד תכנית עבודה במבצע "הערסא� שכתב ע' להרב אשר זעליג שי

 :ר"ק אדמו"כ

È˘ ÂÈ·‡ ÌÎÒ‰· È‡„Â·' . ¯ÈÎÊ‡ ‰·¯ ‰ÁÏˆ‰· ‡‰ÈÂ‰Ú"ˆ 

, לקבל ברכה וצדקה' ר ביו� א"ק אדמו"עסק� צבורי במדינה מסוימת עבר אצל כ

וכתב שבפגישותיו ע� , ח מפורט מהצלחת עבודתו במדינה ההיא"ז שלח דו"ולאח

 :ועונה כפי יכלתו, אותו לפעמי� אודות אותו האיש, שואלי�, אנשי�

Ú"�· ÒÁÈ „" ˘È‡‰ Â˙Â‡Ï È–  ÏÏÎ ‰ÊÏ Ò�Î‰Ï È‡„Î ÔÈ‡– ÈÎ ÂÏ˘ ÌÂÒ¯Ù‰ 
)Â˙„Â ( È‡„Â– ÓÊ‰ ÔÈ‡ Â¯¯ÂÚ˙È˘ ˙ÂÏ‡˘‰ ıÂ¯È˙Â"‚. 

 :ד מינוי למשרה במוסדות"מענה ע

ÌÒ¯ÂÙÓÎ Ô‡ÎÏ ·˙Î˘ ‡ÏÙÏÂ ‰Ï‰�‰‰Ï ÍÈÈ˘ Ë¯Ù· ÌÈ˘È‡Ï Ú‚Â�· . ¯ÈÎÊ‡
‰Ú"ˆ. 
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 :לאחר איזה שני� כתבתי שוב אודות אבר� למלאות משרה במוסדות במאריסטאו�

¯ ˙ÁÈ˜Ï Ú‚Â�· ˙ÂÏ‡˘ ÌÒ¯ÂÙÓÎ" Ó– ˆÂÈÎÂ ˙Â·È˘È È„¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ" ·
‰Ï‰�‰Ï ˙ÂÎÈÈ˘ . 

ושהדינער השנתי אינו הול� בהצלחה , בנדו� שהמצב הכספי של המוסדות דחוק

 :ע"לע

‰Ú ¯ÈÎÊ‡"�‰Ï ˆ"ÌÂÈ‰ È¯‰Â Ï ,ÂÎÂ ‰ÏÂ‚Ò ÌÂÈ' 

 ). והמצב נשתנה הרבה לטוב בזמ� קצר–ד כסלו "זה ביו� יו' הי(

� 

˙Â‡ÂÂ˜Ó È�È�Ú· ˙Â�ÚÓ ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï: 

ט אודות עניני טהרת המשפחה ומקוה באטלאנטיק "ח מחודש תמוז תשמ" דועל

 :'של מר דוד טשעיס שי' וג� אודות מגבית כספית שהיתה באני, סיטי ומבאריסטאו�

‰Ú ¯ÈÎÊ‡"¯Â˘·Ï ˆ"‡�˘ ÂÓÎÂ ¯ÚÂ˘Ó‰ ÏÚ ‰ÙÒÂ‰· Ë ' ¯ˆÈÓ‰ ÔÓ) ÔÈ·
ÌÈ¯ˆÓ‰ (·Á¯Ó· È��Ú. 

 :לצור� בני� מקוה כשרה, יטיח אודות שטח אדמה באטלאנטיק ס"במענה על דו

È‰È '˙ÁÏˆÂÓÂ ‰·ÂË ‰Ú˘· .‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ 

הא� לקנות בית מיוחד במאריסטאו� לצור� מקוה נשי� , מ"על שאלה מאלול תשד

 :54 בזמ� ההוא הייתי טרוד בכמה עניני� אחרי� וחשובי�– אקער 66או לבנות בשטח 

ÂÎ ‰·Â¯Ó ˙ÒÙ˙ 'Ó˘˙ ˙�˘· Ï‡˘ÈÂ"‰ 

צ הרבנית הצדקנית מרת " יא–ה "תשרי תשמ' פ בו"הל שאלתי עו"בהמש� להנ

 :ע"חנה נ

·Á È�·¯„ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ ˙ËÏÁ‰Î"ËÈÏ˘ „"‡. 

, ומאז עברו כבר כשש עשרה שני�, פע� נגש אלי אבר� וסיפר שיש לו שני ילדי�
ולכ� , ושו� דבר לא הועיל, וניסו כבר כל הדרכי� בדרכי הטבע, ואי� לו יותר ילדי�

אמרתי , ח"וכיו� שזה היה כבר אחרי תשל, ר"ק אדמו"דות אצל כמבקש שיסדרו לו יחי

ר ואני אסדר המכתב "ק אדמו"אבל הצעתי לו שיכתוב לכ, לו שאי� זה בידי מצד המצב

והצעתי שיכתוב , חזר אלי, כשלא קיבל תשובה,  ימי�10לאחר . וכ� עשה, למזכירות

––––––– 

 .תשלג' המובא מגל,  עיי� לעיל אות עו)54
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עסקו ' ר שהוא וזוג"ק אדמו"כתבתי לכ. ושבדעתי לצר� איזה שורות מצידי, פ"עוה

ק "בקשתי ברכת כ. והוא הפרעזידענט של המקוה, הרבה לבניית מקוה כשרה בסביבת�

 . בפע� הזאת נתקבל ברכה. ק"ת זחו"ר שבזכות זה ית� לה� השי"אדמו

‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ 

לקבל ' שנה באו כול� ביו� א' או ד' וכשהיתה בת ג, ז נולד לה� בת"ושנה לאח

 שטרות' ר ב"ק אדמו"ולהילדה נת� כ ,ר"ק אדמו"ברכה וצדקה מכ

� 

ט אודות קבוצה של שלושי� אנשי� נשי� וט� שבאו ביו� "ח משנת תשמ"על דו

 ":געהויבענע� שטימונג � אי�"ר וחזרו לבית� "ק אדמו"ראשו� לקבל ברכה וצדקה מכ

‡‰˙Â ‡Ó¯‚ ÔÓÊ‰Â ‰ÙÒÂ‰·Â ˙Î˘Ó� ‰ÏÂÚÙ .‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ 

� 

‰‡ÂÙ¯ È�È�Ú· ˙Â�ÚÓ ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï 

 : השתלת לבר בנוגע לסדר"ק אדמו"ד נאמ� שלנו בקש עצת וברכת כידי

ÌÈÁÓÂÓ ÌÈ‡ÙÂ¯ È�˘„ ‰„ÈÁ‡ ‰Ú„Î .‰Ú ÏÂÓ˙‡ ÂÈ˙¯ÎÊ‰"ˆ 

� 

כ חזרה לו המחלה ועשו לו "גביר ותומ� שעשו לו ניתוח בראש ועבר בהצלחה ואח

 :ו תחזור שוב המחלה לא יוכלו לנתח פע� שלישית"פ ניתוח ואמרו לו שבא� ח"עוה

˜ÂÈ„ÂÎ‡ ˙Â¯˘Î· "˘ .˙ÂÊÂÊÓ‰Â ÔÈÏÈÙ˙‰ ˙˜È„· .‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ 

 ).בעתיד' וכ� תהי, ל הכל בסדר"ד שנה ות"ומאז עברו כבר כי(

� 

 :מענה לאחד על בקשת ברכה בעניני רפואה

Ù ·˙ÎÓ"˙� �' .‰Ú ¯ÈÎÊ‡"�‰ ÏÎÏ ˆ"·ÂË Â¯˘·ÈÂ Ï. 

� 

 :המקורבי�' בנדו� רפואה במשפחה של א

‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. Ó‰Â ÔÈÏÈÙ˙ ˙˜È„·˙ÂÊÂÊ Í˘Ó· Â˜„·� ‡Ï Ì‡· È" ÌÈ˘„Á ·
ÌÈ�Â¯Á‡‰. 

� 
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מבלי הבט על המצב שלא הכי� , התעקש לסדר מנורה בעיר ברשות הרבי�' שליח א

, העני� כראוי קוד� שנתפרס� הדבר בעתונות ושזה גר� מחלוקת ואי נעימות בסביבה

 . עד אז ידיד נאמ� של ליובאוויטש' שהי' ובמיוחד מסענאטאר א

 כולל – אי� שניגשו להעני� להבי�רדו טע� הסענאטאר שקשה לו בבקורנו במש

. ד שהוא היודע בטוב מצב העיר ההוא והתנגדות� לזה"פרסומות קוד� שבקשו חוו

 :ר"ק אדמו"הגיב כ, ח"על דברי� אלו שבדו
 ‡Â‰ ˜„Âˆ ‰Ê· È¯‰Â]היינו הסענאטאר[ 

נאטאר ע כבקשת הסע"ר צידד שלא להמשי� העני� בעיר ההוא לע"ק אדמו"כ

" טרענטא�"ותמורת זה לקבל עזרתו להחלי� התעמולה מעיר פרטית זו לעיר הבירה 

 :ר"ק אדמו"ד המנורה בעיר הבירה ענה כ"ע. וכ� עשינו
ÔÙÂ‡· Â˘˘‚È˘ ¯Á‡Ï ÌÈÂÎÒ ˘È˘ Â¯¯·ÈÂ ÌÈ‡˙Ó‰ ‰ÁÏˆ‰Ï 

 :מ למוסרו להשליח ההוא"ר השורות דלהל� ע"ק אדמו"כ כתב כ"אח

�  Â¯‰ÊÈ˘ È˙¯Ó‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓÔ„�Èˆ�‡ ÔÂÙ «‡  ˙˜ÂÏÁÓ)ÂÎÓÂ"ÌÈÓÚË Î.( 

�  Ï Ú‚Â�‰· ‰ÏÂÚÙ ÏÎÏ Ì„Â˜ ÂÏÈÁ˙‰ ‡Ï˘ ‰ÏÂ„‚ ÈÎ‰ ˙Â�ÏË· . . .
Ú ˙ÂÓÂÒ¯Ù·"ÂÎÂ Ë�Ú„ÈÊÚ¯Ù‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Â Ô‡Ë‚�È˘‡ÂÂ· ‰¯Â�Ó‰ „ '
Ú ˙ÂÓÂÒ¯Ù·Â"È˘ ÒÓ‡¯·ÈÈ‡ ÈÏÏÎ È�¯‡Ë‡‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Â ˜¯ÂÈ ÂÈ�· ‰¯Â�Ó‰ „'.  

� ÂÎ"�‰ ¯ÈÚ· ÌÈ�˜ÒÚ‰Ó Î"ÂÚ„È ‡Ï ÏÈ·˙ÎÓ· È˙·˙Î˘ ÌÈÓÚË‰Ó ÏÏÎ  ,
Ú ÌÈÚ„ÂÈ ÔÈ‡ ‰˙Ú Ì‚ ‰ÓÎ˘ ‰‡¯�ÎÂ"�‰ ÏÎ „"Ï. 

� È¯Á‡Ï Ó Ê‡' ÔÈ„ Â˜ÒÙÈ ¯ÈÚ‰„ ÌÈÒ˜‡„‡Ë¯‡ ÌÈ�·¯˘ ÔÊ‡Ï¯Ú„ Ë‡‰
 ÍÙÈ‰Ï– ÂÎÂ ‡Â‰ ‡È·È 'Ì‰È˙Â‡Î¯ÚÏ ÔÈ�Ú‰?! 

, כ נעשית מנורה ברשות הרבי� דעיר פרטית ההוא"שני� מועטי� אח: הערה

 .ייעצות ועזרתו של הסענאטאר ידיד ליובאוויטשלאחר הכנה מתאימה ובהת

� 

È„Â‰È Â‰ÈÓ ˙Â„Â‡ ˙Â�ÚÓ ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï 

רשמי מהמזכירות בנדו� מיהו יהודי שעמד אז על  הצהרה בימי� הה� נתקבל

 :'חברי הפעדעריישא� וכו, כתבתי שבדעתי לפרסמו לאנשי� חשובי�. הפרק

È˘ ÌÈÁÂÏ˘‰ ¯‡˘ ÌÚ ˙Â¯·„˙‰·' 

� 
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אמר שבפועל יבא , שהיה חת� הכבוד בדינער שלנו, ט נדב� גדול"בשנת תשמ

אחר פגישה ידידותית . ל"אל הדינער אבל לא ימשי� לתמו� בליובאוויטש בגלל הנ

 .חזר בו ושלח סכו� הגו�, במשרדו

ח הזה כתבתי ג� אודות סענעטאר מפורס� בוואשינגטא� שצלצל אלינו "בדו

. ל"ת� בדינער שלנו בגלל הנימי� אחדי� קוד� הדינער ואמר שספק אצלו הא� ישת

 :בפועל החליט להשתת� וכ� היה. דברתי אתו בזה בלי התרגשות

˙� '˙Â"Á .‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ 

� 

 :ח בעני� זה"על עוד דו

‰Ú ¯ÈÎÊ‡"¯Â˘·Ï ˆ"ÂÎÂ ‡Ó¯‚ ÔÓÊ‰Â Ë'.  

 :ח כללי"מענה על דו

˙� '˙Â"‰·ÂË ‰¯Â˘·‰ ÏÚ Á .ÏÎ·Â ‰Ê· ·ÂË ¯˘·Ï ÍÈ˘ÓÈ ÔÎ . 

‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ. 

� 

 :ה"ט כסלו תשמ"ח מערב י"על דו

˙� '˙Â"Â˙Ú· ¯·„Â Á )ÌÈÏÈÓ‰ ¯·ÚÏ ıÁ· È·¯‰ ÔÓÈÒ Ô‡Î( È ·¯Ú"ÂÏÒÎ Ë 

� 

ר לחיוב ועידוד בברכה להצלחה "ק אדמו" אייקערס ענה כ66בנוגע לקניית 

 .*"למעלה מ� המשוער"

––––––– 

  . . אייקערס �66ל בנוגע עני� עוד בזה מודפס להל�*) 

 �66ב שיבנו הבניני� של מהתכנית ציור האדריכל הכי� אייקערס �66ב לבנות שעמדו בתקופה
 בכדי, הציור בחזרה לקבל בדעתי והיה, ל"הנ הציור ג� שלחתי ח"דו לרבי וכשכתבתי, אייקערס

 .הציור ש� להציב אוכל, הסמו� ראשו� ביו� להתקיי� אמור שהיה דינערשב

 את שישאל גרונר' שי לייב יהודה מהרב בקשתי הדינער שלפני בשבוע חמישי ביו�
 ביו� שעורכי� בהדינער להראותו שאוכל בכדי, בחזרה הציור את לקבל אפשר הא� הרבי

 בצורה' הק פניו מול' הק חדרוב הציור את ש� שהרבי גרונר הרב לי מסר ואז. ראשו�
 הגיב, הציור את בחזרה לקבל אפשר הא� מהרבי וכששאל! הזמ� כל זה את לראות שיוכל
 הרבי הוציא ראשו� ביו� ורק! בנתיי� כא� שישאר אז להדינער עד זמ� עוד יש הרי הרבי

 ]תשסט גליו�[         .יו� באותו שהתקיי� בהדינער להראותו בכדי הציור את
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פרשת במדבר יתקיי� פגישה ע� המוכרי� ' ר שביו� ב"ק אדמו"כשהודיעו לכ

 :ר"ק אדמו"ענה כ,  אל� דולר בתור דמי קדימה150ואז נמסור לה� 

¯ÂˆÓ"˙ÂÙ˙˙˘‰ · .˙� '˙Â"˙ Á"¯Â˘·‰ ÏÚ Á"Ë .�‰Î ‡‰ÈÂ"ÂÓÂË˘· Ï" ˆ
‰Ú ¯ÈÎÊ‡ ÏÎ·"·ÂË Â¯˘·ÈÂ ˆ.  

אז אמרו לנו . 1500$ה "ס=  דולר 100 שטרות של 15ר שלח "ק אדמו"כ[
ר "דמוק א"ולעני� זה הגיב כ,  מענותמהמזכירות שבשבוע ההוא כמעט שלא יצאו

 ].קוד� הפגישה ע� המוכרי�' מיד בכדי שנקבל השתתפותו הק

'  אייקערס שהודפס בקונ66לתועלת הוקראי� מודפס בזה עוד מענה בנוגע לה

 :372' ז ע"ק למל� ח"צדי

‚ 

ÈÓˆÚ· È�ÓÓ ˙ËÏÂ· ‡Ó‚Â„: 

 Ï˘ ˙È�Î˙‰ ‰�˘È"66¯˜«‡  " ˙È�Î˙ ‡È‰˘¯‡ÙÈ‰˙ ¯Ó‚˙˘ÎÂ  'PILOT 
 ÌÈÁÂÏ˘‰ ÏÎ ÏÈ·˘· ˙È�Î˙È˘ 'ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· 

 ·¯‰ . .È˘ ' ‡Â‰Â ÌÈ�˜ÒÚ‰Â . . ÈÏÚ· Ì‰ Ì˘‡¯·ı¯Ó ÂÈ‰ ÌÈ�È�ÂÚÓÂ 
 ˙È�Î˙·66Î·Â ¯˜«‡ " ‰Ê ÊÂÎ"ÌÈ˘„Á Î È˙Ï‡˘ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â È˙¯ÎÊ‰ ‡Ï˘ 

 ‰˙Â„Â‡ ‰˘Ú�‰ÓÏÏÎÂ ÏÏÎ 

·Á È˙·Ï ¯ÊÚ„ ˙È�Î˙‰Ó Ï·Ï·Ï ‡Ï˘ È„Î ÌÚË‰Â"‰˙Ú„ „ 

 )גליו� תשסז – ל"כל מענות הנ(

 

� 
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 צו

 ˘„Â˜ ˙¯‚‡–ÔÂ˘‡¯ ÌÂÒ¯Ù  

Ë"�˘˙ ÔÂ˘Á Â"· 

 
 ]תשסזגליו� [
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 Êˆ 

 ˙ÂÈÂ„ÈÁÈ È·È·˘ 

ר נשיא דורנו המתפרסמי� "ק אדמו"מדפיסי� אנו לקט יחידויות מכ, תמוז' לכבוד ג

 .כא� בפרסו� ראשו�

 .הלשונות אינ� מדויקי�: הערה כללית

,  יכל להיכנס לרבי מתי שרצה– המהדיר של חידושי המאירי –אברה� סופר ' ר

ופע� כשהיה , מזקינו החת� סופר" ווארט"ותמיד כשנכנס ביקשו הרבי שיחזור 

ס אמר שנגלה דתורה ופנימיות "ביחידות אמר לרבי שעכשיו נזכר ששמע פע� שהחת

ולכ� מוב� שבכל די� בנגלה דתורה יש בזה סודות של פנימיות , התורה ה� תורה אחת

והרבי הרהר לרגע , "ע סודותדע גרעסט"ס שבדי� של מיגו יש "ואמר החת, התורה

ל "ז אמר הנ"ולאח, )'בלשו� תמי! (? דע גרעסטע �בער ד�גרויסע סודות איז"ואמר 

 ".דע גרעסטע סודות"ולא " גרויסע סודות"הלשו� ' שלא זוכר במדויק ואולי הי

)ø éôî 'é.ë(.  

צ בעיר סאניק "היה רב ומו[ל "ח הרב מרדכי גרשו� שפאלטער זצ"ג הרה"הרה

והרבי שלח אליו כמה פעמי� דיני תורות , ב"צ בארה"רב ומו' ז הי"ולאח, שבפולי�

ל "צבי אלימל� ז' ת ר"ח הרה"והרבי התבטא עליו פע� ביחידות לבנו הרה, מסובכי�

ד הדרש וחסידות פולי� "ע, כתב פע� פלפול בעני� ידיעה ובחירה] בביטוי� נדירי�
בדר� אגב יש להעיר , ת בראשיתת בתחילת פרש"העני� נדפס בספרו אמרי מרדכי עה[

ומצד ] ל שידפיס את החידושי� של אביו"שהרבי עורר וזירז הרבה פעמי� את בנו הנ

ולא רצה לכתוב עניני חסידות שאי� לה� , דקות העני� ומצד היותו איש חסיד אמיתי

, )ר מסאטמאר הקוד�"וכ� שלחו לאדמו(ר "ק אדמו"שלח הפלפול לכ, יסוד אמיתי

ר "וכעבור זמ� קצר ענה לו האדמו(, � לראות הא� כדאי להדפיסושיעיי� בהעני

תקופה . אמנ� לא קיבל שו� תשובה מהרבי, )'מסאטמאר שהעני� מתקבל על הדעת וכו

ולקח אתו העתק ] �"בשנות היודי' זה הי[ל ליחידות אצל הרבי "ז נכנס הנ"לאח

. ז שו� תשובה" עואמר להרבי ששלח מכתב בעני� ידיעה ובחירה ולא קיבל, מהפלפול

ל שיש לו העתק המכתב וא� הרבי "ואמר הנ, וענה לו הרבי שהמכתב לא הגיע אליו
והרבי החזיקו בי� אצבעותיו , ל נת� את המכתב"הנ. והרבי הסכי�, מסכי� יתנו עכשיו

ותו� כמה שניות עבר על כל הדפי� , ]כידוע האופ� אי� שהרבי קרא את המכתבי�[', הק

, ל חשב שמפני כבודו הסכי� הרבי ע� מה שכתב"הנ, י להדפיסווהחזירו ואמר שכדא

אמנ� הוא רוצה לדעת , ולכ� אמר להרבי שראה שהרבי עבר על העני� במהירות עצומה

ניט דור�  ה�ב ז אי��צי דע� זענט איר מיר חושד : ל הרבי"וא, הא� כדאי להדפיסו

תירו� אחר ', חר קושיואמר לו הרבי כל הפלפול קושיא א, נצע� עני��גיקוקט דע� ג
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ל יצא מהיחידות מלא התפעלות "והנ. כאילו קורא מתו� הכתב', אחר ראי' וראי, תירו�

 .טוב ועכשיו אני יודע שזה באמת פלפול, כבר זמ� רב' ואמר שמוח כזה לא הי

)åãëð éôî (  

 :גרוזמא�' מאיר צבי שיחי' ג ר"שמעתי מהרה

י אחד התמימי� מכתב "שלח עז הנה "ו או כ"ר לתשרי כ"ק אדמו"בנסעו לכ

 .ר"ק אדמו"למוסרו לכ

ולכ� קרא את , גרוזמא� ידע שהמכתב הוא ביקורת על הישיבה' מאיר צבי שיחי' ור

 .ל"ביקורת חריפה על הישיבה והאשי� את ההנהלה על הנ' ותוכ� המכתב הי, המכתב

וכ� ר שיש לו מכתב מבחור אבל אינו מחזיק מת"ק אדמו"ובהכנסו ליחידות כתב לכ
 .ר"ק אדמו"המכתב ולכ� שואל הא� למסור המכתב לכ

ומסר . ר שהוא רק שליח וממילא אי� לו בעלות לעכב המכתב"ק אדמו"וענה לו כ

 . ר המכתב של הבחור"ק אדמו"מיד לכ

שימסור , ואמר לו, בלי לפתוח המכתב' ר המכתב ואחזו ידו הק"ק אדמו"ולקח כ

� ה� רק "הראשי ישיבות והרמי, שפיעי�והמ, שעיקר הישיבה ה� הבחורי�: להבחור

שהאשמה  'ר הי"ק אדמו"היינו שהמענה של כ(ר "ק אדמו"ק כ"עכתד, טפל לישיבה

 ).הוא על התלמידי� ולא על ההנהלה

 .מענה חד וחלק למכתבו ומבלי לראות כל המכתב מה שכתב הבחור' וזה הי

עיניו ראו , ש ממשסיפר שממש יצא מ� הכלי� בראותו רוח הקוד' מאיר צבי שיחי' ר

 . ולא זר אזניו שמעו ולא אחר

בחור  � ז�: ר שימסור להתמימי�"ק אדמו"ל אמר לו כ"כ סיפר שבהמש� להנ"כמו

לטע� � או� דע�, ט או� דע� מגיד"רשעמט ער דע� בעש�פ' ווייס ניט קיי� שאגת ארי

� 'דע� רביש או� "� מהר'� או� דע� צמח צדק או� דע� רבי'� או� דע� מיטעלע� רבי'רבי

 ).ר פירט כל הנשיאי� בנפרד"ק אדמו"כ( ע או� דע� שווער"נ

)éçéù íé÷éìà áøä 'óìàåå (  

וכתב שהיות שיש לו , ז נכנס אחד ליחידות לפני הבר מצוה של בנו"בשנת תשכ

ואמר לו , מ גדולה"לכ� מתכונ� לעשות חגיגת ב, אמצעי� לעשות בר מצוה בהרחבה

ובמקו� הרחבה בגשמיות שיחליפו , ונ� של ישראלר שהתורה חסה על ממ"ק אדמו"כ

ולפני , פ"מאמרי� בע' ולכ� החליט שהבחור הבר המצוה יחזור ב, בהרחבה ברוחניות
ק "ואמר האב שבהמש� לתשובת כ, מ נכנסו בחור הבר מצוה ואביו ליחידות"הב

ק "וחיי� כ, פ"מאמרי� בע' מ ב"ר שיהיה הרחבה ברוחניות יחזור בחור הב"אדמו

 .'והיה ניכר שביעות רצו� על פניו הק, ר חיו� רחב מאד"ואדמ

)ø éôî 'ù.á.ö.à(.  
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ר "ק אדמו"ו נכנס חת� לפני חתונתו ליחידות ובי� הדברי� אמר לו כ"בשנת תשל

ביי דיר אי� שטוב ז � זאלסט זע�] "כ מדוייק"הלשו� לא כ[בנוגע לטהרת המחשבה 

' מחשבה בלתי רצוי � קומט'ז בשעת ס�זוי � ,לגערע� ספרי� אויפ� טיש�לע� זי� וו�ז

 "ריי��ספר או� מקוקט  � פט מע��כ

)äùòîä ìòá éôî (  

ואביו רצה שילבש בגדי� , ליחידות לפני הבר מצוה שלו' ו נכנס א" בשנת תשט

ר שמכיו� שלומד בישיבה שבה כול� "ק אדמו"ל כ"וא. ארוכי� כמנהג משפחתו

 .רה אחרת משאר הבחורי�לובשי� בגדי� קצרי� אינו כדאי שיתלבש בצו

)äùòîä ìòá ìù åáåø÷ éôî(  

ק "� ליחידות וכ"נכנס בשנות הכפי) בברוקלי�(בחור אחד שלמד בישיבת מיר 

ר למה אינו "ק אדמו"ושאלו כ. והשיב שלא? ר שאלו הא� הוא לומד חסידות"אדמו

 ר הא� לבר� ברכת"ק אדמו"וענה לו כ. ז כי אי� זה נהוג בישיבתו"והשיב ע, לומד

? או שזה אתה יודע לבד, ג� כ� לימדו אות� בישיבה, לפני האכילה' המוציא לח� כו

 .ל"וד

)äùòîä ìòá éôî(  

 )תשעמגליו�  ל"כל יחידויות הנ(

� 

 Áˆ 

 ıÙÁ Â·Ï˘ ÌÂ˜Ó· „ÂÓÈÏ 

והוא נוטה ללמוד במקו� פלוני , אחד כתב לרבי שיש לו שני הצעות היכ� ללמוד

 :המענה' ז הי"וע, ושאל את הרבי היכ� ללמוד, אבל לא מתנגד ללמוד במקו� השני

Ú"ÊÁ ¯Ó‡Ó Ù"ıÙÁ Â·Ï˘ ÌÂ˜Ó· Ï 

� 

 ‰ÁÓÂÓ „ÂÚ ıÂÚÈ· ÁÂ˙È� ˙Â˘ÚÏ 

 :ענה הרבי, לאחד ששאל את הרבי הא� לעשות ניתוח

‡ ‰ÁÓÂÓ „ÂÚ Ì‡· 'ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ıÚÈÈ .‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ 

� 
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 ˙Â„‰È È�È�Ú· ÔÂ˙ÈÚ ˙ÒÙ„‰Ï ÌÈ‡�˙ 

בעניני יהדות ") נפש"בש� (יס עיתו� בחור שלמד בתפארת בחורי� רצה להדפ

המענה ' ז הי"וע, ושלח לרבי העתק מהעיתו� הראשו� שרוצה להדפיס, בשפה האנגלית

 :ו"ק סליחות תשל"במוצאי ש

 ‰Ê ‰‚Â‰ ÁË·) Ë¯Ù·– ÔÎÂ˙‰ (Ú"ÂÈÎ· ÌÈÁÓÂÓ „ÂÚ È"·) Ì˙·È˘È ˙Ï‰�‰Â, 
– ˙ÂÈ¯Á‡· ‰‡˘Â� ‡ÏÈÓ·Â ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ¯ÎÊÂ‰ ‰Ó˘˘ ÔÂÈÎ .(˜Â"Ï .ÚÂ˘ÓÙ" �

ıÚÂÈ ·Â¯· ‰ÚÂ˘˙Â. 

 ÂÎÂ ÔÂÎ�Â ·ÂË ÏÏÎ· ,'Î·"‰ÂÚ ‰‚ÂÈ˘ È‡„Î ÌÈ·¯Ï ¯ÚÂ�˘ ÔÂÈÎ Ê" Ù–  ¯¯·Ï
 ÔÂÏÚ Û¯ˆÏ Í¯Âˆ ˘È‰"ÔÂ˜È˙‰ ÁÂÏ "ÂÈÎÂ"·. 

 ÒÈÙ„‰Ï ÔÙÂ‡ ÏÎ·Â)ÂÈÎÂ ÈÓÂ‚ Ï˘ Ì˙ÂÁ·"· (· ÒÙÂË ÏÎ ˘‡¯·"‰. 

Ú· '11 – Ú‰ ˙˘Â„˜ ÏÚ Â¯Ó˘È˘ 'ÂÎÂ ÌÈ˜ÂÒÙ Â·˘ ÔÂÈÎ'. 

 ‡·‰ÏÂ Ô‡ÎÓ– ÂÓ‡„„ ÚÈÙ˘Ó ˙‰‚‰ ˙Á¯Î"Á , ¯‡˘ ÌÚ ˙Â¯·„˙‰
ÂÈÎ· ÌÈ˜ÒÚ˙Ó‰"· ,ÂÎÂ ˙ÂÏÈÙÎ ÚÂ�ÓÏ È„Î· ,'‰Ú ¯ÈÎÊ‡"ˆ 

כ נסע ללמוד בישיבה אחרת ורצה להמשי� להוציא לאור את העיתו� "תקופה אח

וכשביקר במוריסטאו� שאל אותי הא� אוכל לסייעו בההוצאה לאור , מהמקו� ההוא

ל את "והוא כתב לרבי שרוצה להמשי� להו',  וכוואמרתי לו שניפגש ונדו� בפרטי�

ושסיכמו ביניה� להתדבר עוד ' העיתו� וכתב שדיבר ע� הרב הערסא� שיסייעו וכו

 .קוד� שיחליט, ז"עד

 :הרבי הקי� בעיגול את המילי� הרב הערסא� וכתב

 Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ‰ ‡ÏÙÏ– ÈÂ·È¯· „Â¯Ë ÌÈ�È�Ú 

� 

È¯Á‡ ÌÈ�È�ÚÏ ‡ÏÂ ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ÂÁÏ˘� ÌÈ¯ÂÁ· Ì 

לרגל שנת המאה להתייסדו תומכי תמימי� מודפס בזה מענה בנוגע לתלמידי 

 :הישיבה

ÂÒ"Ú ˜Ï‡Ë Ò"È˘ ÌÈ¯ÂÁ·‰ „ '˘ ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ‰Ó˘ ÂÁÏ˘�˘ Ì¯È·Ò‰Ï Ì
ÂÈÎÂ ‰˜ÈËÈÏÂÙ· ÌÈ˜ÒÂÚ Ì‡·Â"· – Ú ˙Á˜Ï ÔÎÂÓ È�È‡" Ì‰Ï˘ ‰¯Â˙ ÏÂË· Ú

˜Â ÂÁÏ˘� Ì˘Ó˘ ÌÂ˜Ó‰Ï Ì„˜‰· Â¯ÊÁÈÂ ÌÈÁÂÏ˘ ¯Â˙·"„Â Ï"Ï. 

 )גליו� תשעל "ל הנכ(
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 ˘„Â˜ ˙Â¯‚‡–ÔÂ˘‡¯ ÌÂÒ¯Ù  

·˙ÎÓ ‡ '– ‡ '‰ÎÂ�Á„ Î˘˙"Ë 
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 ·˙ÎÓ· '– Ë"Î˘˙ ÂÏÒÎ Ê"Ê 

 

 

 

� 
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‚ ·˙ÎÓ '–Î˘˙ ÂÏÒÎ ÊË "Ê 
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 )תשעבגליו� (
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 מוקדש

 לחיזוק ההתקשרות לנשיאנו

 ע"זיר "ק אדמו"כ

 בטוב הנראה –א� טוב וחסדי� גלוי�  ,ר"ק אדמו"ת שנזכה לבשר לכ"וית� השי

ר ג� יחד מתו� "בגו במילוי שליחותו ובכל העניני� הכללי� והפרטי� –והנגלה 

 ונזכה מיד ממש להתגלות משיח צדקינו ולהבטחת .בראיות הנכונה בכל הפרטי�

מספר ימי�  "ר�דפ�" בז"ג בעומר תשכ"ר בל"ק אדמו" כהשאמר' תורתנו הק

 'וגו באר� בארצכ� ונתתי שלו�  לבטח וישבת�: "לפני מלחמת ששת הימי�

 .ר"אכי" ואול� אתכ� קוממיות' בארצכ� וגו תעבר לא וחרב

 

 י"נדפס ע

 פערל וזוגתו מרת משה' ת ר"הרה

 שרה וזוגתו מרת אשר זעליג' ת ר"הרהבנ� 

 בניה� ובנותיה�

 , דבורה לאה, הינדא נעכא,  רבקה,חנה, לוי יצחק, חוה מושקא, יוס�

 מנח� מענדל, מנוחה רחל

 שלמה חיי� בראפמא� ובעלה הרב שרה מלכהמרת  בת�

 בניה� ובנותיה�

 שמואל', נחמי, מנח� מענדל, שיינא, דובער, רחל לאה, חנה

 חנה מלכהוזוגתו מרת מנח� מענדל ' ת ר"הרהבנ� 

 בניה� ובנותיה�

 'נחמי, לוי יצחק, דאבא פייגא, לייב'  ארי,רבקה, מושקא' חי, אליעזר אלימל�

 שיחיו לאור� ימי� ושני� טובות

הערסא�



 

 

 לזכות

 'שיחי מנח� מענדל' הרב התמי
 רהחת� 

 ' שתחיחנה רחל  מרתוהכלה

 צויבל

 ה"ו סיו� תשס"ט ביו
 צ"לרגל נישואיה
 בשעטומ

� 

 י הוריה
"ע

 צויבל שיחיו ליבא ומרת אלימל�' ת ר"הרה

 קאגא� שיחיומרי� ומרת ודחיי� ד' ת ר"הרה



 

 

 לזכות

 ליבא מרת תווזוגאלימל� ' ת ר"הרה


 בניה
 ובנותיה

 ,משה

 'גורארי מיכאל'  רת"הרה ובעלהרחל דינה 


 בניה
 ובנותיה

 רבקה , חנה, לוי יצחק, משה אליהו, מושקא' חי

 חנה תו מרתוזוגיוס� יצחק  'ת ר"הרה


 בניה
 ובנותיה

 , שמשו�, מאיר אברה�, קבצבי יע, מנח� מענדל, שרה' חי

 אינקמ נדאיה

 סטערב� ציו� חיי� א' ת ר" ובעלה הרהלאה


 בניה
 ובנותיה

 ,דינה איידיל, צבי יעקב, לוי יצחק, מנח� מענדל, מושקא' חי

  אפרי� פישל

 מנח� מענדל ג�לדבערג' ת ר"הרה ובעלהחנה 


 בניה
 ובנותיה

 צירעל, איטא' חי, לוי יצחק, דוד

 פייגיל' חי תו מרת וזוג�אברה' ת ר"הרה


 בנ
 ובת

  משה, פרומיטאבייל

 חנה רחל תו מרת וזוגמנח� מענדל' רת "הרה

 שיחיו לאור
 ימי� ושני� טובות

צויבל



 

 

 לזכות

 קאגא�'  שתחיאסתר רבקה מרת 

 המונד'  שתחימרגוליתמרת 

 

� 

 

 לזכותו

 מרי� וזוגתו מרת חיי� דוד' ת ר"הרה


 בניה
 ובנותיה

 אברה� הלוי ציטרא�' ת ר" הרה ובעלהשרה מיכל


 בנ
 ובת

 מושקא' חי, יוס� יצחק מאיר

 טאוגעריוס� בער ' ת ר" ובעלה הרהשרה מיכל

 
 מנח� מענדלובנ

 מנח� מענדל צויבל' ת ר"ובעלה הרהחנה רחל 

 , מנח� מענדל, שלמה שמואל, מושקא' חי, אברה�, שולמית

  יוס� יצחק מאיר,נחמה, פריידא, שניאור זלמ�, שאול ישראל זאנוויל

 שיחיו לאור� ימי
 ושני
 טובות

 קאגא�



 

 

 לזכות

 שיחיו ' טויבא צבי  מרתוזוגתושלו� ת ר "הרה

 שפאלטר

 ולזכות ילדיה ונכדיה

 שצערא' חי וזוגתו מרת יוס� יצחק' ת ר"הרה

 וילדיה

  שפאלטרשיחיווגאלדא , צבי אלימל�

 מרי� דבורהוזוגתו מרת יעקב שמואל ' ת ר"הרה

 הוילדי

  הלפרי�שיחיווחנה , מנח� מענדל, מושקא' חי

 ביילא רייזל וזוגתו מרת 'נחמי' ת ר"הרה

 וילדיה

  שוסטערמא�שיחיוומרדכי , מנח� מענדל

 חנה וזוגתו מרת 'שלו� ישעי' ת ר"הרה

 וילדיה

  דייטששיחיוומירל , מנח� מענדל

 לאה וזוגתו מרת מנח� מענדל' ת ר"הרה

 וילדיה

 לברטובשיחיו יא איא חסופ, מושקא

 כה�שיחיו רבקה וזוגתו מרת יעקב קאפיל הכה� ' ת ר"הרה

 ומנח� מענדל, מושקא' חי, ישעיהו' הת, צבי אלימל�' הת

 שיחיו לאור� ימי ושני טובות

 שפאלטר



 

 

 לזכות 

 שמחה יצחק ב� זיסלא חנה

 ה גידיו"ח אבריו ושס" וקרובה ברמלימהשאה לרפו

� 

 י"נדפס ע

 דבורה ליבאגתו מרת וזושמחה יצחק ' ר


 בניה
 ובנותיה

 חנו� העני� סופרי�' ובעלה רשרה חנה 

 
 וארו� דוד, מנח� מענדלובניה

 נת� מאיר חיי�, דוד, אסתר

 שיחיו לאור� ימי
 ושני
 טובות

 לערנער

� 

 נ"לע

 ה" עברו�'  בת רליבאמרת 

 וועג

 ה"תשס'דראש השנה ה' נפטרה א

ה.ב.צ.נ.ת



 

 

 מוקדש

 שיאנולחיזוק ההתקשרות לנ

 נשיא דורינור "ק אדמו"כ

� 

 מקע�נס קלי'לט� בחוזק אי� דע
 רבי�ונזכה זי� ה

 אשר הראנו נצח סלה ועד' ונל� באורחותיו הק

 ת ויקויי
 היעוד"ומיד ממש ירח
 השי

 והוא בתוכ
 ובראש
" 'גוווהקיצו ורננו "

� 

 י"נדפס ע


 הנהלה ותלמידי התמימי

 באוויטשתפארת בחורי
 וחדר ליו, ל"ישיבת תות

 יסטאו�ר�מ


