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 י "ל ע"יו

 ש  "מערכת הערות התמימים ואנ
 '  מ"הרבית ' ל"תותישיבת 

 ד"נחלת הר חב
 
 

 שנת שבעת אלפים שבע מאות שבעים וחמש לבריאה
 

 וששים שנה לנשיאותו ד"נשיר "ק אדמו"מאה ושלוש עשרה שנה להולדת כ



הננו מוציאים לאור בהוראתו של הרבי את   ת"להשיוהודיה בשבח 

נחלת הר   מ"הרישיבת בית ' הקשל ישיבתנו  קובץ הערות התמימים

 .ד"חב

זו יש הוראה  בשנה ". העםשנת הקהל את "אנו נמצאים בפתחה של 

אשר יש להרבות בכל ענייני הקהל  , מ"מהר "ק אדמו"מיוחדת של כ

 .ומתחיל בלימוד התורה ובכל חלקי התורה

על מעלתה  ר "ק אדמו"כהקובץ הערות נפתח בקובץ שיחות של 

,   הישיבהוכן הערות וביאורים של ראש , המיוחדת של שנת הקהל

 .והתמימים מים"הר

דומה כי אין צורך לבאר את המעלה החשובה והיקרה בהוצאתו  

אשר   ליובאוויטש  אשר כל כולו אומר כבוד, קובץ זהשל לאור 

,  ע"נ ב"הרשר "ק אדמו"כהוראת מייסד הישיבה כ, יגעיםהתמימים 

מ  "ר מה"ק אדמו"כובהוראתו של , בתורת הנגלה ותורת החסידות

התמימים להוציא קובצי הערות לעיתים תכופות ולהרבות  לתלמידי 

יהווה אכסניה להערות וביאורים ר שהקובץ "ויהאת כבוד התורה 

 .בכל חלקי התורה

בקשתנו שטוחה לכל התמימים להטות שכם ולסייע לנו בהוצאת  

ר  "ק אדמו"קובצי ההערות והתמימים במהלך השנה לנחת רוח כ

אשר כידוע עד כמה דרש ותבע הרבי מהתמימים לכתוב  , מ"מה

ובזכות כך נזכה תיכף ומיד לקיום  . בקבציםתורה ולפרסמם חידושי 

 .תיכף ומיד ממש" תצאחדשה מאתי תורה "היעוד של 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 הערות התמימים  מערכת 

 ד"חבנחלת הר  מ"הרישיבת בית 
 יום הולדת המאורות הגדולים

 הזקןר "ק אדמו"וכ ט"הבעש

 .ה"אלול תשע" חי
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 הקהל שנת שהשנה מעורר

  הרשימה "היחס שלשת"ב. הקהל שנת" על  רבות הרבי עורר א"תשמ בשנת

  מעורר"  :קודשו יד בכתב הרבי הוסיף א"תשמ בשנת הרבי בתולדות העוסקת

  התורה דברי כל את לעשות 'גו והטף והנשים האנשים את - הקהל שנת שהשנה

 ."הזאת

 הקהל שנת קודם הקהל הלכות לימוד

  שקודם מובן ומכך .בחג החג הלכות ללמוד יש החג שקודם היא פסוקה הלכה"

  ואף .זו לשנה השייכות ההלכות ללמוד ואחד אחד כל על חיוב מוטל הקהל שנת

  מכל ,הלכותיו כל על הקהל את בפועל לקיים ניתן לא הגלות בזמן שבגשמיות

  המוסר בתורת המפורשים זו מצוה של ברוחניות ההלכות את ישנם מקום

 (א"תשמ משפטים פ"ש) ללמוד יש ואותם והקבלה והחסידות

 התורה חלקי ובכל התורה בלימוד קהילות הקהלת

  בתורה לעסוק כדי מישראל וכמה כמה שמקהיל להיות צריכה בהקהל הפעולה"

  חלקי כל ללמוד חייב מישראל ואחד אחד כל שהרי התורה חלקי כל – גופא ובזה

  ולהכריז בפשטות התורה בלימוד להקהל הקשור בכל ביותר להשתדל יש .התורה

  כדי הגלות בזמן שנותרו האחרונים הרגעים את נצלו  "אריין כאפט אידן"

 (ח"תשמ בראשית פ"ש) בתורה "הקהל" ,התורה חלקי בכל הלימוד את להשלים

 



 חובה ידי להוציא אין ,אחד כל על חובה הקהל פעולות

  נתינת ולשלול להבהיר צורך יש ,ד׳׳הקהל״ הפעולות אודות להמדובר בהמשך"

  רבים במעמד הוא ״ד״הקהל פעולות ה אודות שהדיבור מכיון .לטעות מקום

  יכול שכן ומכיון ,בזה ויתעסקו שמתעסקים וכמה כמה ישנם בודאי הרי ,מישראל

 .שלהם בהתעסקות חובתו ידי שיוצא לחשוב מישהו

  אלא ,אחד אף חובה ידי מוציאים לא זה שבעניין בפירוש מדגישים  דידן בנדון"

  של במקרה ."ד״הקהל בפעולות בעצמו לעסוק ואחת אחד כל על מוטלת החובה

  בדרך אבל  ,חובה ידי להוציאו צורך אין ובמילא פטרי׳״ רחמנא ״אונס הרי אונס

  ,״ד״הקהל בפעולות בעצמו לעסוק ואחת אחד כל וצריך יכול ,דרובא ברובא כלל

  בראשית פ"ש מנחם תורת) .חובה ידי אותו מוציאים שלא בפירוש מדגישים ואז

   (ח"תשמ

   הקהל בשנת חסדים וגמילות צדקה

  הרבי מתמקד ז"תשכ בשנת שבת שומרי חסדים גמילות חברה להנהלת במכתב

 הקהל בשנת חסדים וגמילות צדקה חשיבות על

  ובלשון ,שינוי לתכלית ועד מזה זה חלוקים אדן בני שמקבצים ,הוא הקהל ענין"

  בכמה המבואר פי על ובפרט ,"בשעריך אשר וגרך וטף נשים אנשים" הכתוב

  ביחד הכל ,יומו בן תינוק - ועד שבגדולים הגדול מן בהקהל שמשתתפים מקומות

 .המלך זה בעם המיוחד אחד ידי על לכולם אחת וקריאה אחד בזמן

  וסבר דפיוס באופן ודוקא ,והעשיר העני לקרב ,ח"וגמ צדקה מעניני גם זהו והרי"

  - דוקא יחד שניהם ובצירוף ,והמקבל הנותן בין החילוק יורגש שלא ,יפות פנים

  חסדים בגמילות ובפרט .הצדקה מצות - עולם של מלכו המלך מצות מתקיימת

 - (ועשיר דעני החילוק שבזה) וקבלתו ח"הגמ כסף שנתינת ,הצדקה מן שגדולה

 .הפרעון זמן כשמגיע מחזירו שהרי ,זמני ענין רק הוא

 



 "יעננהוכפיס מעץ "
   

 ז פלדמן"שנ' הת
 בישיבהתלמיד 

 
  את מבאר כפיסין ה"ד 'בתוס א"ע ב דף בתרא בבא במסכת
  כמוזכר) לבנה 'פי שכפיס ,"יעננה מעץ וכפיס" הפסוק

  עץ חתיכות שמניחים כיוון העץ מתוך 'פי 'מעץ'ו (במשנתנו
 חולקים (ראשונים ועוד) ן"הרמב אמנם .הלבנה ומתחת מעל

 חתיכת 'פי ובמשנתנו ,חתיכה 'פי שכפיס ומסבירים 'תוס על
 .מעץ ('שעשוי) חתיכה 'פי ובפסוק לבנה

  כיוון ן"הרמב פ"ע שפיר אתי הפסוק דלשון ל"אפ ולכאורה
 כ"ולאחמ (תזעק מקיר אבן) דומם על מדובר 'הפ דבתחילת

  להבין יש 'תוס לפי כ"משא (יעננה מעץ וכפיס) ,צומח על
      .כופל למה כ"וא דומם שניהם הלא

  
 
  
  

 נגלה

 ' ו



 יראה –מאימתי  הכח אהבה  –גם בשחרית 
 

 גורליקישראל ' הת
 תלמיד בישיבה

 
 :ב ,ט ברכות

 "בשחרית שמע את קורין מאימתי"
 :תכו 'ע ט"חי ק"אג

  שמע את לקרות . . הציווי ניתן ,הלילה בחשך אשר..."

 – ז"ע והכח ,רוחות 'ולד ולמטה למעלה ולהמליכו בערבין

  מאימה – מאימתי המלאך בשם הזקן רבנו 'וכפי ,מאימתי

  – מטה למטה ועד ...עילאה יראה ,הרוממות יראת ,ויראה

 "...תתאה יראה העונש יראת

  אימה היינו "מאימתי"ש ,זו במשנה גם ה"שכ ,פ"בדא ל"אוי

 מהבנה אהבה דהיינו ,"בשחרית" כתוב שכאן אף ,ויראה

 ועיקרה העבודה ראשית" :א"רפמ בתניא כ"עפמש ,והשגה

 ולפחות טוב לועשה לבדה האהבה לעורר די לא ...ושרשה

  הבנה דגם ,והיינו ',כו "הטבעית היראה תחילה לעורר צריך

  מיראת והחל ,"מאימתי" מתחיל ז"ה ,שחרית ,אהבה ,והשגה

 .תתאה יראה,הטבעית יראה ,העונש

 ' ז



 ק"בביהמעובי הכותל 
 

 דובקיןמרדכי ' הת
 תלמיד בישיבה

 
 בשותפין) הכותל עובי בסוגיית א"ע ג דף בתרא בבבא

 מפסיק ובאמצע ,ק"ביהמ בעניין מדבר (מחיצה שבונים
  חוזר כ"ואח ,לא או הסיד את כולל הכותל עובי האם ושואל
  .ק"ביהמ על ומדבר

  על שמדבר באמצע מפסיק למה לשאול יש ולכאורה
 ?.לא או הסיד את כולל הכותל עובי האם לשאול ק"ביהמ
  את כולל הכותל עובי האם ששואל מהד ',לת יש ד"ולענ

 את כולל עוביים האם ,ק"ביהמ קירות על גם שאלה זה הסיד
 השאלה אלא באמצע הפסיק שלא מובן ז"ועפ ,לא או הסיד

  .הסוגיה שאר עם אחד עניין זה
  הן" האם – 'הגמ של הספק שכל ,שלמה הפני ש"מ לפי אבל

  מטפח בנוי שזה בכפיסין רק הוא ז"כ "סידן בלא הן או וסידן
  ע"צ ז"לפי ,סיד שאין 'לגמ פשיטא וגזית בגויל אבל טיט

   .מגזית נבנה ק"ביהמ שהרי
 והקשה ,הגזית של העובי את להסביר שהתחיל היות ל"ואו
  .ק"ודו הכותל עובי לסוגיית חוזר 'ותי ,ק"מביהמ זה על

   

 ' ח



 ?"והיו הדברים האלה"' הגמלמה לא כתבה 
 

 התמימים' א

 
 :א ,ב ברכות

  דכתיב (י"רש .הקריאה חובת למד ושם) קאי אקרא תנא"

 דשכיבה שמע קריאת זמן קתני והכי ובקומך בשכבך

  בעית ואי בתרומתן לאכול נכנסין שהכהנים משעה אימת

 'כו ("י"רש .ברישא ערבין דתנא הא) אימא

  "האלה הדברים והיו" 'תי 'הגמ הביאה לא למה ',ק 'לכאו

  באה זה הרי ,קריאה חובת ילפינן דמינייהו ,(ש"אק דקאי)

 .(י"כדפירש) יליף מהיכא ש"ק חובת – 'לת

  ולא ש"ק דחובת הא רק 'לכאו תירצה הראשון 'בהתי ,גם

 1"!א"ואב" אמרה כ"ואח ,התנא סדר

  'פס ז"ע הביאה לא – קאי אקרא תנא :פ"בדא ל"ואוי

 'והפס 2,"האלה הדברים והיו" גם כתבה לא ולכן ,(בפירוש)

 והכי .התנא בסדר ',הב הקושיא על 'תי הוא שהביאה

 ולא) :הקריאה חובת למד ושם – קאי אקרא תנא .א :פירושו

 וזהו – ובקומך בשכבך דכתיב .ב .(קאי קרא אאיזה פירשה

  צירף בזה – אימת דשכיבה ש"ק זמן קתני והכי .ג .סדרו טעם

 .('בפס הראשון הוא כי) דשכיבה ש"ק זמן ואמר ,שניהם

  ,הקושיות שתי על 'תי הוא – קאי אקרא תנא :אחר ובסגנון

 .י"מרש כן משמע לא אבל .ש"ק בחובת והן בסדר הן

 3.ע"ועצ .ב ,לב סוטה ורבי ה"תוד כ"ג ועיין

 ' ט 



  נמי משמע וכן ,ש"ק חובת היינו 'גו דובשכבך 'מגמ דמשמע 1
 .א ,כא לקמן ת"בד ההוא ה"מתוד

 .א ,כא לקמן 'ר .ת"בד שזהו דעה יש האלה הדברים בוהיו ,וגם 2
  והיו ד"למ לו 'ק כי – בסתם קאי אקרא דתנא ש"עפמש ל"דאפ 3

 בסתם כדמוכח) מדאורייתא ש"ק חובת היכא ת"בד האלה הדברים
 .בתימה ונשאר (ה"דכ ס"ש

 ?"ובשכבך ובקומך"למה אין מספיק 
 

 ספקטור מענדלמנחם ' הת
 בישיבהתלמיד 

 
 :א ,ב ברכות

 ערב ויהי דכתיב עולם של מברייתו יליף אימא בעית ואי"

 "אחד יום בוקר ויהי

 ?4'הא 'התי מספיק אין למה ?א"האב צריך למה 'לכאו

  שזהו דעות ישנן בובשכבך .א :אשר ,הדבר בטעם ל"ואוי

  – ערבית כ"ואח ברישא שחרית שנה לא למה כ"א .ב .5ת"בד

 .'גופי ק"ת האי גבי לקמן וכדמשני ,בקרא האחרון אחרי

 
 .התנא סדר על 'תי דזהו ובשכבך 'מפס4

  ל"אפ ש"דעפמש – ב ,לב סוטה ורבי ה"תוד 'ועי .א ,כא לקמן רבי5

  כיון (כאן י"מרש משמע וכן) קושיא עליו אין ש"ק אחובת 'התי מ"דמ

 .(בתימה שם נשאר שלכן – הוא היכא ידע ולא) קרא בסתם שזהו

 ' י



 שהתייקר החומץ  –הנס היותר גדול 

 

 ספקטור מענדלמנחם ' הת
 תלמיד בישיבה

 
 :ב ,ה ברכות

 איכא" 'כו "דחמרא דני מאה ארבע 'לי תקיפו הונא רב"

 חלא אייקר דאמרי ואיכא חמרא והוה חלא הדר דאמרי

 .":דחמרא בדמי ואיזדבן

  החומץ שנהפך הוא גדול היותר הנס ,ראשונה במחשבה

 'שנהי מה הוא יותר הגדול דהנס פ"בדא ל"י 'לכאו אבל .ליין

 :כי ,יין בשווי

 וידוע ,בטבע מלובש אינו – (חמרא והוה דהדר) 'הא הנסא-

 מהמתלבש יותר קטן נס הוא בטבע מלובש שאינו דנס

 .6בטבע

  ד"ע הוא ליין החומץ החזרת – חסידות של במיליםב-

 למצבו האדם ומחזירה ,העבירות שמוחקת ,מיראה תשובה

 העוונות הופכת אינה אבל ,(חומץ שנעשה קודם) הקודם

  ד"ע זהו ,חלא דאייקר כ"משא ,לטוב (שהם כמו) בעצמם

  ,לזכיות – שהם כמו – העוונות שהופכת ,מאהבה תשובה

 תניא .ריחוקו על מהמרירות) לאלקות נתקרב ידן שעל כיון

 החומץ כ"ג וכאן ,(ז"פ תניא) בעצמם ט"גקה ומברר ,(ז"פ

 .יין בשווי ה"ה – שהוא כמו – בעצמו
 א "י



השנה על   דראשניכרת יותר השפעתו ( 'בנס הב)בזה  -ג 

 !גרם שגם החומץ שלהם יעלה מחירו, דכששב, סביבתו

שבאה , כיוון שזהו הסדר', ובזה יובן מה שדעה זו באה שני

הנס ' כ זו שלפי"הנס הקטן יותר ואח' תחילה הדעה שלפי

 .ז רק בדרך אפשר כמובן"כ 7.גדול יותר

 
אלא  , בגבול( גם) ליכנסהנס שאינו מתלבש בטבע אין יכול . א: כי 6

הנס המלובש  . ב, הנס המלובש בטבע כ"משא, ג"בהבלהוא מוגבל 

ומשדד את חוקיו , ה שולט גם על הטבע"בטבע מראה בגלוי שהקב

 ל"י. ב"תשי פ"אחש)ה כימי צאתך "מאמר ד. 1044' ד ע"ש ח"לקו)

 (.ג"ס( נ"תש פ"אחש' בקונ( מוגה)

חד  ... כמה ספסלי אתוספוההוא יומא " –א "רע, כחלמשל לקמן ' ר7

 –" ארבע מאה ספסלי וחד אמר שבע מאה ספסלי אתוספואמר 

 .גדול יותר, מאה' ז' והב, קטן יותר, מאה' ד' דהא

 בכלאיים מתחייב דווקא בידיים
 

  מנגמייצחק לוי ' הת
 תלמיד בישיבה
 

  בין גדר נפרצה שאם הברייתא אומרת ב ,ב בתרא בבבא
  לא הכרם בעל אם (שונות בבעלויות) ,תבואה לשדה כרם
  (כלאיים משום שתנזק) .התבואה באחריות חייב ז"ה גדר

 היזק שזהו טהרות כמטמא ולא) ,הניכר בהיזק 'תוס ומוקמי
  זה דחייב והא ,ניכר שאינו היזק דזה ל"דאת (ניכר שאינו
 קנס משום

 ב "י  



  מתחייב הוא במזיד דווקא שקנס כיוון שאני בכלאיים
 לקנוס א"א ולכן (מעצמה – 'נפרצה') בשוגג מדובר ובסוגייתנו

 .'התוס כ"ע הניכר  בהיזק מדובר אלא אותו
  כדעת היא בסוגייתנו הברייתא שלכאורה ,א"הגרעק ומקשה

 ניכר שאינו בהיזק שגם היא מ"ר ודעת (כדתניא ה"תוד) ,מ"ר
  א"א ניכר שאינו שבהיזק 'תוס אומר איך כ"וא ,חייב שוגג

   .לקנוס
  לשוגג התכוון הוא בשוגג מחייב מ"שר שמה ,ל"י ד"ולענ

  ז"שאי שנפרצה גדר כגון ,בידיים שלא שוגג אבל ,בידיים
 ניכר שאינו היזק שזה נימא אי ולכן ,מ"ר מחייב אין בידיים

  ז"שאי כיוון קונסים אן מ"לר גם דאז לקנוס נוכל לא אז
 .בידיים

  לו היה דווקא במזיד" כותב 'תוס למה ע"צ עדיין אבל
                          .'כו דווקא בידיים ל"הול הרי "להתחייב

 ג "י  



 מרצונם הטוב –" שרצו השותפין"
 

 התמימים' א

 
  לבבא שבאים ועד" ב"תשנ משפטים 'פ בשיחה אומר הרבי

 ."הטוב מרצונם – שרצו בהשותפין שהתחלתו בתרא
 'בגמ אחת לדעה רק הוא זה שדבר ,לשאול יש ולכאורה

  'ראי היזק ד"למ אבל (היזק שמיה לאו 'ראי שהיזק שאומרת)
  לעשות השני את מחייב א"כ (להלכה נפסק וכן) היזק שמיה

  ?.הטוב מרצונם לא זה לכאורה ואז מחיצה
 צריך היזק שמיה 'ראי היזק ד"למ שאפילו הוא התירוץ ד"ולענ

  שאין בחצר שמדובר כיוון) החלוקה את לעשות ירצו ששניהם
 (כותל לבנות השני את לחייב יכול לא אחד אז חלוקה דין בה
  שרצו השותפין וממילא  כותל לעשות אותם מחייבים אז ורק

  .'בגמ הדעות שתי פ"ע הטוב מרצונם
  מתדברים" - בהמשך אומר שהרבי כיוון ,קשה עדיין אבל

 של שהעניין "מרעהו איש 'ראי היזק מניעת ד"ע ביניהם
  מובן לא כ"וא ',בגמ אחת דעה לפי רק זה 'ראי היזק מניעת

  שלא כהדעה ועוד) 'בגמ אחת דעה לפי רק דיבר הרבי למה
 .(להלכה נפסקה

 שאחד פירושו ,להפרד שרוצים הדבר שעצם בדוחק ל"אוי
  (פ"עכ קצת) מונע זה וגם השני של בשטח ויסתובב יכנס לא

 .ק"ודו .משתמש שהשותף במקום 'ראי היזק
  

 שיחות

 ד "י



 מקל קודם רצועה
 

   ויינטראוב מענדלמנחם ' הת
 תלמיד בישיבה

 
  י"רש מדוע הרבי מסביר 'א שיחה שופטים ד"ל חלק ש"בלקו
  הכבד אל הקל מן שהולך כיוון כופתין כ"ואח מכין קודם נקט

  דברים מפרשת בשונה ורצועה מקל נקט למה גם ומבאר
  שמוזכרים שהשוטרים כיוון רצועה רק מזכיר שבדברים
  דין גזר את שיבצעו לאנשים לגרום תפקידם בשופטים

  כדי שירצו כלי באיזה להשתמש יכולים וממילא השופט
 הקדים ואדרבא" השופט דבר את לקיים אנשים על לכפות

   ."'רדי של סימן זהו כי מקל
  הקדים וכופתין מכין של בסדר למה ,לשאול יש ולכאורה

  של ובסדר ,הכבד אל הקל מן שהולכים כיוון לכופתין מכין
 "'רדי של סימן זה כי" מקל הקדים ורצועה מקל
 אלא ,מרצועה חמור יותר שזה דווקא לאו שמקל ל"י ד"ולענ

 הפסוק את שם בהערה אומר שהרבי וכמו ',רדי של סימן זהו
 סימן זה אלא מקל עם שמרביצים דווקא שלאו ,"מקל טול"

  .'רדי של
  הקיר על המקל את שתלה מלמדו על הרבי שסיפר וכמו

   .מרצועה כבד יותר הוא שמקל דווקא לאו כ"וא הזהרה לאות

 ו "ט  



 שבעת הארצות ואיי הים

  יעיש מענדלמנחם ' הת
 תלמיד בישיבה

 ז"ס ב"תשנ שבבבל רבינו בית 'קונ

 בכתוב ומוסיף ,הארצות משבעת בנ״י כל של גאולתם"

 בעליית ,אשר ,התחתון כדור חצי על שקאי ,הים״ ״ומאיי

  שלמעלה הארצות שאר במילא מתעלים ,ביותר התחתון

 "העולם כללות ,הארצות שבעת כל ,ממנו

 בשבעת (גם) מתבטא הארצות דשבעת פ"בדא ל"אוי

  ,אפריקא ,אירופא ,אסיא) בכללותו בהעולם שיש היבשות

  ,אסטראליא ,הדרומית אמעריקא ,הצפונית אמעריקא

  הקטנה בהיבשת (גם) מתבטא "הים איי"ו ,(אנטארטיקא

 כדור בחצי שנמצאת ,(גריוואדניא) קאנאדא יד-שעל

  ,קטנה יותר קצת היא כי ממש יבשת נקראת ואינה) התחתון

 .(הים איי כללות (פ"בדא ל"י כן) היא וממילא

 :זה בקטע שישנה נוספת תמיהה תובן ז"ועפ

 ,בעולם "ארצות שבעה" שיש ,ר"אדמו ק"כ אומר בתחילה

  אומר כ"ואח ,"הים איי" ,8"ארץ" עוד שיש אומר כ"ואח

 ארץ עוד שאין היינו ,9"העולם כללות" הם "הארצות שבעת"ד

    10 !מהן חוץ

  איי" ,השמינית דהארץ ,ל"הנ פ"ע בזה 'הבי פ"בדא ל"ואפ

 ארץ ליקרא בשביל מספיק גדולה אינה ,(גריוואדניא) "הים

  .20ע"בפ ארץ מעין ליקרא מ"ע גדולה כן אבל ,ע"בפ גמורה

 .ע"ועצ
 ז "ט



  מתעלים ביותר התחתון בעליית אשר" שאומר ממה שמשמע כמו 8

  "ארצות שבעה"ה שלכן) ארץ הוא שגם היינו ,"הארצות שאר במילא

 .(לגביו שאר נקראים

  כללות" שהן "הארצות שבעת כל" :'הק מלשונו שמשמע כמו 9

 ."העולם

  כללות נקראות ממנו שלמעלה הארצות שאר :בפשטות בזה 'הבי 10

 – ולכן) העליון כדור בחצי עיקרו ,בהעולם אלקות בגילוי כי – העולם

  כפתגם ,(העליון כדור בחצי רק הן הארצות שבעת – בפשטות

 ק"כ ק"באג 'נת) התחתון כדור בחצי 'הי לא ת"מ(ד הגילוי)ש ,ז"אדה

  :בו שאין) התחתון כדור חצי ולכן ,(תצב 'ע ב"ח צ"מהוריי ר"אדמו

 חלק ואינו ,הים לאיי רק נחשב ('וכו 'וכו ק"ביהמ ,ירושלים ,ת"מ ,י"א

  פ"בדא ז"לפנ כ"מש לפי הוא בפנים ת"משנ אבל .הארצות משבעת

 .היבשות שבעת כנגד דזהו

  בזה שריבה ,"הארצות שבעת כל" כ"ג 'כ דלכן פ"בדא ל"ואוי 20

  בשם ולא) "הים איי" בשם זו ארץ שנקראת ומה .הים דאיי הארץ

  היא .ב .ע"בפ בשם לה לקרות חשיבא לא .א :'בב ל"י – (ע"בפ נפרד

 .הים איי כללות

 ז "י



 (פשוט) דעבד ע"הקבבגדר 
 

  יעיש מענדלמנחם ' הת
 תלמיד בישיבה

 

 :תלכו א"ה אחרי ה"ד מאמר 308 'ע ז"תרצ מ"סה

 עצם מצד . . העבד של כרחו בעל הוא שכ״ז היות ועם"

  הנה מ״מ ...העצלות טבע מפני בטל ללכת שחפץ טבעו

  וכמו ...ממש בנפשו טבע כמו אצלו נעשה האדון עול מצד

  הלזה עול וקבלת ...למשא והחמור לעול השור שהורגל

 "ממש כטבעיות העבד אצל נקנה

  טבעו 'נהי דלא "בנפשו טבע כמו" 'הל בדיוק פ"בדא ל"י

 ז"ועפ .(שני טבע והיינו) "טבע כמו" רק א"כ ,לגמרי (הראשון)

 'במאמרי או זה במאמר )!('א פעם 'אפי נמצא לא למה יובן

 עבד לגבי טבע 'הל ו"תרס הדברים ואלה רב ומקנה ה"ד

  בעצם"ש כ"ממש כ"ג מוכח וכן ."כמו" ,"כ" 'ל בלא (פשוט)

  האדון עול מצד רק ,בשבילו יגיעה וזהו ,בזה רוצה אינו "טבעו

  לעול לשור בנוגע כ"כמו ."טבע כמו" אצלו ונעשה לזה הורגל

  ז"ה שבהשור כיון דהוא פ"בדא בזה גם ל"ואוי ,"כמו" 'כ 'וכו

  'דשערותי ,אדומה פרה גבי וכדמוכח ,ממש (ראשון) טבע

   .11מועט הכי עול הנחת אחר לנצח פוזלות 'ועיני שוכבות

 חסידות

 ח"י  



 

 והיינו ,12בהמשא רגיל להיות שהופך) בחמור גם ה"כ וכנראה

 .(אצלו ראשון לטבע שנעשה
 

 

 .ד"י פרשה ריש כ"דר רבתי פסיקתא 11
 טעינה..." :א ,לב מ"ב 'בגמ ש"ממ (פ"בדא) זה להוכיח יש ואולי 12

  עצם מצד שגם עד – לזה שנתרגל והיינו ,"חיים בעלי צער בה דלית
 .וחיפוש ע"ועצ .עבורו צער ז"אי טבעו

 כפרת עוונות דמי לעולה או לא
 

 כהן מענדלמנחם ' הת
 תלמיד בישיבה

 
  להיות הצומות בעניין דעות 'ב מביא ג"פ ריש ת"אגה בתניא
  שעושה פעם כל לצום צריך 'א דעה פ"דע וחביב מרוצה
  כל על שמביאים) ,חטאת לקרבן זאת דמדמין כיוון עבירה

  עבירה עבר אם 'אפי אחת פעם לצום צריך 'ב דעה פ"וע (חטא
  בין תיווך ומביא ,לעולה זאת דמדמין כיוון פעמים הרבה 'א
   .(פ"ג לצום שצריך) הדעות 'ב

  מדמה 'ב בפרק שלכאורה ,למשיחי נר בספר שואל וראיתי
 .ע"בצ ונשאר .מסתפק כאן למה כ"וא ,לעולה זאת
  ,כעולה ממש שהוא נימא דאי ,פ"בדא לומר נראה ד"ולענ

 שצם מה מועיל ע"דבמ ,ת"מל לבין ע"מ בין לחלק לן הוה כ"א
  דעולה מועיל אין ת"בל כ"משא ,עולה כמו שהוא כיוון

 .ע"במ רק מכפרת

 ט "י  



  כעולה שהוא ב"בפ שאמר דמה בזה החילוק יסוד לומר ונראה
  אין בחיובם אבל ,הצומות ז"ועד כדורון שמרצה בעניינה היינו

 כ"משא ת"ל על גם מכפרים צומות ולדוגמא  .זאת לדמות
  להביא שחייב בחיובם היינו ,ג"בפ לחטאת שדימה ומה ,עולה

  לעולה וודאי כדורון שמרצים בענינם אבל ,ופעם פעם כל על
   .ומובן .דמו

 ' כ



 הלכה
 בסידורו בכוונת התפילין ז"אדהסדר  

 

 גורליקישראל ' הת
 תלמיד בישיבה

 

 :א ,ב ברכות

  דקאי עד בשחרית תני והדר בערבית פתח תנא תנא"

 "דערבית מילי פריש והדר דשחרית מילי פריש בשחרית
 :תפילין 'הל ז"אדה סידור

  הנשמה 'שנשעב כדי ...הראש ועל ...הזרוע על להניחן שצונו"

 "לבנו ומחשבות תאוות וגם במוח שהיא

  מוח 'כ כ"ואח ,מוח כ"ואח לב 'כ דתחילה ,בזה הסדר מ"א 'לכאו

 .לב כ"ואח

 התנא על ברכות ריש 'בגמ שתירצו מה ד"ע פ"בדא ל"ואוי

 תני והדר בערבית פתח דתנא ,שחרית והדר ערבית דקתני

 פריש והדר ,דשחרית מילי פריש בשחרית דקאי עד ,בשחרית

 פריש במוח דקאי עד ,8מוח כ"ואח בלב פתח נ"וה ,דערבית מילי

 .דלב מילי פריש והדר 'מילי

 פתח דתנא -'הגמ 'בתי רמוז הוא דגם פ"בדא ל"י יותר ובעומק

 מילי פריש בשחרית דקאי עד ,בשחרית תני והדר בערבית

 שנה ג"י בגיל :תנא – דערבית מילי פריש והדר ,דשחרית

 קראוהו
 א  "כ



  ,9ופליג תנא (רב) בשם (ק"הח בפנקס רשמוהו וכן) הדור גדולי

 תני והדר ,לב ,ע"קב ,ביראה ועבודה חושך – בערבית פתח

  זה סדר ונקט .'וכו ,מוח ,והשגה מהבנה ואהבה אור – בשחרית

  כ"ואח ע"קב :העבודה סדר ה"כ כי (מוח כ"ואח דלב) דווקא

 'הגמ שהביאה הפסוקים בשני וזה ,10והשגה והבנה אהבה

 את "(קורין)" שממשיכים ,ש"בק דמדבר – "ובקומך ובשכבך"

  ,לב ,ע"קב ,11ויראה אימה – "מאימתי" מתחיל וזה ,האחד

  מברייתו יליף אימא בעית ואי .והשגה הבנה ,באהבה כ"ואח

  דתחילה ,בעולם הסדר ה"שכ ,בוקר ויהי ערב ויהי ,עולם של

  באור להאירו וצריך ,ע"בקב והעבודה ,בעולם החושך ישנו

  – 13העתידה הגאולה על שרומז ,12"בוקר" 'שיהי עד ,צ"התומ

  העבודה י"ע דווקא באים העתידה דהגאולה דהגילויים וידוע

 .14דמשיחא בעקבתא דעכשיו ע"בקב
 
 

  דמוח) המידות ושינוי ,ע"קב ,יראה – העבודה ראשית הוא דלב13
 הבנה – מוח כ"ואח .(...ע"בקב שיבין - לחודה ע"בקב לשעבד פ"אא

  האיברים הזכיר 'הא בפעם :אחר בסגנון פ"בדא ל"ואואפ .והשגה
 כ"ואח ,ע"קב ,מעשה ,זרוע קודם דבזה ,וזרוע ראש ,עליהם שמניחים

  ,כנגדן שזהו האברים הזכיר 'הב בפעם אבל .ראש ,והשגה הבנה
 שצריך המידות שבו ממה חוץ) אהבה גם דבו) ולב (השגה) המוח

  אבל .השגה ,מוח ז"לפנ צריך ,לב ,לאהבה לבוא ובשביל ,((לשעבדן
 אף – כלל התבוננות בלא גם להיות יכול אהבה .א :כי ,א"ז 'לכאו
 תאוות ...שנשעבד" ז"אדה 'כ הזהב 'בל .ב .(ג"פמ תניא) לפרקים שזהו

  אם ,ע"קב זהו ,שנשעבד העיקר אם :נ"ממ ,כ"וא "לבנו ומחשבות
  – ומחשבות כ"ג 'כ ,לאלקות שיהיו – התאוות לשעבד שזהו העיקר
 .ע"ועצ .השגה

 ב "כ



 ה"תשנ ת"קה בהוצאת 9 'ע) 'א אות היחס שלשלת יום היום 14
 .'א פרק רבי בית .77 'ע ז"אדה התולדות ספר .(ואילך

 .מקומות כ"ובכו א"רפמ תניא 'ר15
 .תכו 'ע ט"חי ק"אג16
והדר  חשוכא דברישאכברייתו של עולם : "ב, בשבת עז' ד הל"ע 17

 ג"סישיחת שמחת בית השואבה  – 24' ע ב"ח מ"תו' ר". נהורא
הרמז נכתב המדרש  דבאותו, ולהעיר. ט"רמז תצ' ישעי ש"יל 18

 .'וכו" יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בה ר"א"ד
  ל"י .א"תשל ,נדחה ב"ת ,דברים פ"ש) בדד ישבה איכה ה"ד מאמר19

 .ו"ס (א"תשל א"מנ ו"בט (מוגה)

 ג "כ



 גאולה ומשיח

 ד "כ                

  ?ח"ג או תר"תר –הקץ 
 

 ב כהן ראש הישיבה  "שיעור כללי הרב שמתוך 
 גורליקישראל ' התי "מעובד ע

 

  237 'ע שלום תורת השיחות 'בס נדפס - ת"פר ת"שמח יום בסעודת

  וכידוע" :ע"נ (ב"מהורש) ר"אדמו ק"כ אמר ,- (שיט 'ע ת"פר מ"ובסה)

  'כו מאות ושבע האלף ואת פ"ע (.המערכת .ז"אדה) ע"נ ר"אדמו ממאמר

  ל"צ זה 'הי הדרוש חשבון ולפי ,משיח יבוא ג"תר שבשנת 'שא

  ן'רבי דעם נאר) מעשה בעת תיקן רייזעס פ"ור ,ח"תר בשנת

 ([.המערכת .שייך אינו הרבי את שלתקן אלא]= שייך ניט איז פאריכטען

  ,ע"נ צ"הצ בעל ר"אדמו ק"כ את לוויק 'ר שאל ח"תר שנת וכשהגיע

  יצאו זו שבשנה לך מספיק אינו זה ,לו והשיב ,הגילוים הם איפה

 .ק"עכלה ."בדפוס לאור ת"הלק
 

 'ע (חזון שבת-דברים 'לפ שיחה) ט"חכ ש"בלקו ד"נשי ר"אדמו ק"כ
 מאות ושבע האלף ואת ה"ד להמאמר (זו שיחה על) מציין 79 'הע 16
  ענין ה"ולד "(ואילך תיט ע׳ א"ח פרשיות - אדה״ז במאמרי נדפס)"
 מאות ושבע אלף – כך החשבון עשה ושם ."(תכג 'ע שם)" העמודים ווי

 לשנת עד ,ח"תתכ אלפים 'מג דהיינו ,החורבן מסיום ושבעים וחמשה
  ז"אדה ק"לכ רייזעס פ"ר תיקן מה כ"וא – נכון הוא כן 'ולכאו ,ג"תר

  ן'רבי דעם נאר – שאומר רק ,זה בתיקון מסכים ע"אדנ וגם)
  אמר שהרי – עמו מסכים צ"הצ ר"אדמו וגם .שייך ניט איז פאריכטען

 .ע"וצ !?ח"תר ל"צ החשבון פ"שע (ת"הלק נדפס ח"שבתר
 



 ה "כ

 

 ת"השיי "ע ק"ביהמהריסת 
 

 ל"הנ

 

  שבת-דברים 'לפ שיחה) ט"חכ ש"בלקו ר"אדמו ק"כ שואלא-

  הרי ?ק"ביהמ החריב ה"שהקב יתכן איך – (ואילך) 11 'ע (חזון

  שלא ,לתקן מ"ע שזהו 'לת שאפשר ואף) ,"תשחית בל"ד לאו ישנו

  כן תעשון לא"ד לאו גם ישנו (לזה בנוסף ,בישראל חמתו ְיַכֶלה

 ה"שהקב ,"לישראל יוומשפט יוחוק ליעקב יודבר מגיד"ו ,"א"לה

 שהחריב ייתכן ואיך ,לעשות לישראל אומר שהוא מה מקיים

 ?ק"ביהמ

  קאי (והיכל) ס"ביהכנ לסתור האיסור גדר דכל ,ר"אדמו ק"כ 'ומבב-

  לבנות מ"ע סותר אבל ,(יותר יפה) לבנות מ"ע שלא בסותר דווקא

  .שרי כ"וא ,לבנות מ"ע הרס ה"והקב .שרי מישרא יותר יפה

 עצה השיא בוטא בן דבבא – א ,ד ב"ב 'לגמ ר"אדמו ק"כ ומציין

 ק"לביהמ 'למסתרי להורדוס

  ,שם 'הגמ 'שתי 'התי ר"אדמו ק"כ 'מת לא למה ,כ"א ',ק 'ולכאו

  ה"והקב ,בה הדרא לא דמלכותא (- ובעיקר) או תיוהא 'בי דחזא

  למה ',הגמ על קשה העניין ובאותו ?המלכים מלכי מלך הרי הוא

  יפה לבנות מ"ע סותרב דהכא ,ר"אדמו ק"כ 'שתי כמו 'תי לא

   ?שסתר לפני 'שהי מה על והוסיף שיפץ הורדוס כי – יותר

  אבן דנתיצת בהדין מדבר ר"אדמו ק"דכ ,בזה 'הבי פ"בדא ל"אויו

 ק"כ 'תי לא ולכן .א"לה כן תעשון לא משום דאסיר – ההיכל מן

 הדרה לא נ"דא – בה הדרא דלא שאני דמלכותא 'הגמ 'תי ר"אדמו

 מדברת 'והגמ .אסיר עדיין והיכל המזבח מן אבן לנתוץ ,בה



 ו"כ  

  לסתור שלא (צלויי משום אי פשיעותא משום אי) חכמים בגזירת

  .מקומו על אחר שבונים קודם (דינו ל"כצ כ"ג 'לכאו והיכל) ס"ביהכנ

  להרסו שאסור מה על 'תי זה כי ר"אדמו ק"דכ 'התי 'בגמ 'תי לא ולכן

 מצד להרסו שאסור מה על ולא ,א"לה כן תעשון לאד דין מצד

  על אחר בניית קודם (והיכל) ס"ביהכנ לסתור שלא חכמים גזירת

 .מקומו

 אחריתי דבני מקמי מקדשא בי ה"קוב סתיר היכי ,ענין של ולגופוא-

 'גמ פריך דהא ,קיים 'הי ק"שביהמ בזמן זו גזירה היתה דלא ל"ואאפ)

 – ק"לביהמ 'למסתרי להורדוס עצה 'אסבי היכי בוטא בן ובבא –

  פ"בדא ל"אוי ,(כלל פירכא ליכא כ"דאל ,כבר זו גזירה דהות משמע

 :'בג בזה 'הבי

 וליכא – הורדוס גבי 'הגמ 'כתי – בה הדרא דלא שאני מלכותא1.

  מלכות וליכא ,המלכים מלכי מלך הוא אשר ,ה"קוב ובפרט ,חששא

  דליכא כ"עאכו ,(הורדוס גבי המפרשים כקושיית) 'עלי ו"ח דקאי רומי

 .חששא

  קייטא בי גבי ה"הג ה"בתוד 'שתי כמו – לחוש אין וחום קור מחמת2.

  אין וממילא ,וסובל ,נמצא בגלותא ה"קוב ,נמי והכא .סיתוא ובי

 ,הלכה – הוא פשיעותא דמשום – קמא וכלישנא ."שיפשע" לחוש

 ח"א א"המג כ"וכ) בשמעתין אשי ורב רבינא בזה ט"ששקו כיוון

 ח"א ז"הט כ"וכ .(בכללם א"ורמ) "פוסקים"ה בדעת ה"סק ב"סקנ

  .('ד 'סי השותפין פרק ב"ב ש"ברא והוא - ש"הרא בשם ב"סקנ

  מלכותא שאני 'הגמ 'תי שייך (דפשיעותא הלישנא) ז"עפ שרק ובפרט

 י"רש ב ,ג ב"ב 'ר – מועטים לימים 'אפי היינו דצלויי) בה הדרא דלא

 .(ובנו סתרו ה"וד צלויי משום ה"ד ה"רגמ .זוזי ה"וד צלויי משום ה"ד

 



 

  בה דחזא ,ל"הנ 'תוס 'כתי ל"אפ – צלויי משום ד"למ אף  .3

  לא כי ,מעט דחוק זה אבל .מיד 'למיסתרי שרי וממילא ,תיוהא

  הוא התיוהא ואולי .תיוהא 'הי החורבן קודם שני שבבית נשמע

 .ל"וק ל"וד .'וכו שניהם שיעמדו ל"רח פ"ואא י"בנ שחטאו מה

  והתפלות הקרבנות את י"מבנ מנע ה"שהקב הענין ולעצם .ד  .4

  ר"נח לעשות הוא הקרבנות ענין דכל פ"בדא ל"אוי – ק"בביהמ

  – בזה מעוניין אינו בעצמו ה"הקב ואם ,"'לה ניחוח ריח" – 'לה

  ש"מ ד"וע ," 'וכו קרבנות מצות י"מבנ ביטול" משום בו אין

  את שאו" פ"עה ואילך 100 'ע (שמיני 'לפ 'ב שיחה) ז"חי ש"בלקו

  כאדם" – י"רש ומפרש (א ,י שמיני) "הקודש פני מאת אחיכם

  את לערבב שלא הכלה מלפני המת את העבר לחבירו האומר

  דואג שמשה מסביר י"רש מדוע ר"אדמו ק"כ שואל ,"השמחה

 העביר)ל דואג ואין ,י"בנ שהם – הכלה (מלפני המת העביר)ל

  באותו) 'גופי י"רש כ"וכמש ,החתן שהוא – ה"הקב (מלפני המת

  שלא י"רש 'ומפ ,"תפרעו אל ראשיכם" פ"עה ('ו 'פס הפרק

 .מקום של שמחתו" לערבב
  בזה זו שמחה ערבב בעצמו ה"שהקב היות ,ר"אדמו ק"כ 'ומב

   ,ואביהוא נדב את והמית ,יום באותו העניש אלא ,המתין שלא
   להכלה (רק אלא ,המת שיעבירו) ה"להקב דאג לא משה לכן

 .ש"עיי .'כו לחבירו האומר כאדם אלא ,י"בנ –
  ר"הנח רוצה אין 'גופי ה"דכשהקב ,בעניננו ל"י ז"ועד

  בביטול איסור ואין) ציווי שום אין ממילא – דישראל
  ,"א"לה כן תעשון לא"ד הציווי כ"משא ,(הקרבנות עבודת

 .ק"ודו לקיים צריך ה"הקב
 

 ז"כ



 לזכות
 ראש הישיבה  

 כהן' שיח הכהן דובערשלום הרב  ח"הגה
 

 משפיע הישיבה
 גאנזבורג' שיחיוסף יצחק הרב  ח"הגה

 
 מנהל הישיבה

 וולף' שיח נתןח הרב "הרה
 

 הרמים
 וולף' שיחיששכר דוב בער ח "הרה

 פלדמן' שיח אברהםח "הרה
 תעיזי' שיחאבינועם ניסים ח "הרה

 
 המשפיעים

 הבר' שיחאברהם אלטר הלוי ח "הרה
 הלפרין' שיחחיים שניאור זלמן  ח"הרה
 כהן' שיחשמואל אליעזר הכהן ח "הרה

 מוקדש

 ר מלך המשיח  "ק אדמו"לכ
 ר שיראה הרבה נחת  "יה

והתמימים  , חסידיו כלל ישראל בכלל שלוחיו –מבניו 
 .בפרט

 ,ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו
 וישמיענו תורה חדשה מפיו  

 והשלמה האמיתיתבגאולה 
 .תיכף ומיד ממש


