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 ב"ה. 

 פתח דבר 

 כ"ק  לנשיאות  שנה  שבעים  יובל  המציינת  בשנה  המצאנו  עם  בקשר
 שליט"א, אדמו"ר

  הערות "  הקובץ  את   ואנ"ש  התמימים   בפני  להגיש  בזה  מתכבדים   הננו
 מטו"מ. ש"פ לרגל היו"ל ב, גליון –  "שליט"א אדמו"ר  כ"ק בתורת וביאורים

  אדמו"ר   כ"ק  בתורת   ומעיינים  הלומדים   לכל  בבקשה   פונים  הננו   בזה
 עי"ז   ולשתף  לימודם,  בעת  שנתעוררו  וביאורים  הערות   לנו  להמציא  שליט"א,

 יגרום   ובודאי  הק',  בתורתו  הקאך  את  עי"ז  ולהגביר  ואנ"ש,  הת'  כלל  את
 שליט"א.   אדמו"ר לכ"ק רוח  נחת הדבר

 Vaadshivimshana@gmail.com הדוא"ל:  לכתובת לשלוח ניתן הערות

* 

  אגרת  צילום  –  ראשון  בפרסום  הקובץ  בראש  בא   –  דמילתא  לחביבותא
 דמאנטרעאל,   מאנ"ש  לא'  תשט"ז תמוז  כז'  ביום שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שכתב
 שמסרוהו   הנמען  למשפחת   מקול"ע  תודתנו  שהזמ"ג.  הלכה  מעניני  גם  הכולל

 יעשו.  וכן יראו  ומהם ,בהם תלוי' הרבים  וזכות לפרסום

* 

  תיכף   חדשה",  ל"תורה  ולזכות  רבי'ן  מיטן  זעהן  זיך  שנזכה  –  והעיקר
 ממש!  ומיד

 "ועד שבעים שנה"

 שע"י תלמידי ישיבת תו"ת המרכזית

 עש"ק מטו"מ, ה'תש"פ ו

 שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

 ברוקלין, נ.י. 
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 פרסום ראשון   
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  זוגתו   על  שהי'  ניירות  לסידור  מתייחס  המכתב  של  הראשון  חלקו  
  עד   זאת  לדחות  השאר  בין  מורה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לבצע.  הנמען  של

 מנ"א. חודש חצי לאחר

 חב"ד   עניניב  הנמען   למעורבות  מתייחס  המכתב  של  השני  בחלקו
 דר  "כאילו  מתנהג  הנמען  אשר  מתבטא   שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  בעירו.
 הפרטים"... עניניו אלא בו ואין במדבר

  המזכיר:   ע"י  שתוקתק   כפי  במכתב  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  תיקוני 
  תיקן  כזה",  "לעשות  (2)  ניירות".  סידורד ל"  תיקן   ניירות",  "לסידור  (1)

  הוסיף  להתייעץ",  יש  זה  שלאחרי  הזמן  "ובדיוק  (3)  זה".ב   ל"לעשות
 להתייעץ". יש – זה שלאחרי  הזמן "ובדיוק

 של   בשמו  בכתי"ק  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  חתם  המכתב  בסיום
  ". קווינט א." המזכיר
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 חטא עבודה זרה באנוס  

 הרב יוסף יצחק שי' קרץ 
 תושב השכונה 

  שכל   ספי"ט  בתניא   למש"כ  בקשר  –  39  הערה   210  ע'  חכ"א   בלקו"ש
  נגד   לבד   מעשה  איזה  רק  לעשות  שלא   אפילו  נפשו  "למסור  מוכן  מבנ"י  אחד

  .  .  בלבו  כלל   בה  מאמין   שאינו  אף   לע"ז   להשתחוות  כגון  אחד  ה'   אמונת
 טומאת   בקצה  מנגוע  בטבעה  ומפחדת  יראה  היא  זה  ורצון  זו  אהבה  שמפני

 וזלה"ק: הרבי כותב – ח"ו" ע"ז

  כשאינו   כי  ע"ז,  חטא  ולא  ע"ז",  טומאת  "בקצה  כתב  דלכן  י"ל  "ואולי
  )ראה   כלל  עובדה  שאינו  מכיון  ע"ז  חטא  על  עובר  אינו  בלבו  כלל   בה  מאמין

 כך,   כדי  עד  היא  לה'   האהבה  תוקף  ואעפ"כ  שם(,  ובתוס'  ב  סא,  סנהדרין
 ע"ז".  טומאת בקצה  גם לנגוע שלא  נפשו שמוסר

  ע"ז,  חטא  על  עובר  אינו  בע"ז  מאמין   אינו  שכאשר  –  זה  יסוד   ע"פ  והנה
 יסודי   )הל'  הרמב"ם  דברי  בהבנת  נתקשיתי  –  ע"ז"  טומאת  "קצה  ישנו  כ"א

 שהיא   זרה  עבודה  אם  "ומה  אלו(:  דימים  רמב"ם  משיעורי  –  ה"ד  פ"ה  התורה
 מיתת  לומר  צריך  ואין  כרת  חייב  אינו  באונס  אותה  העובד  הכל,  מן  חמורה

 ולנערה   אומר  הוא  ובעריות  בתורה,  תהאמורו  מצות  לשאר  וחומר  קל  דין,  בית
 באונס   ע"ז  בעובד  הנ"ל  ע"פ  דהרי  הק"ו,  מהו  צ"ב  ולכאורה  דבר".  תעשה  לא

 שעובר? מצות שאר  משא"כ ,חטא  על עובר אינו

 פריכא  ק"ו  זה  כי  נראה  הרמ"ך  "כתב  וז"ל:  שכתב  אתר  על  כס"מ  וראה
 לאו  ה-באלו  עלי'  מקבלה  לא  ואי  בעי  לבא  דרחמנא  מיחייב  לא  דכרת  הוא

 בו   שהתרו  אחר  שעבר  כיון  והתראה  בעדים  שהיא  ב"ד  מיתת  אבל   הוא  כלום
 עכ"ל.  לבזוי',  דמכוין  ואע"ג  עבודתו  זהו  לפעור  עצמו  הפוער  כדאמרינן  חייב
 שייך   התראה  מה  באונס   אלא  עובד  שאינו  דכיון  אלו  בדברים  טעם  רואה  ואיני
 השאלה   לע  עונה  אינו  לכאורה  אבל  ע"כ.  בסמוך".  שכתבתי  וכמו  בזה

 בשפיכות  משא"כ  חטא,   על  עובר  אינו   באונס  ע"ז  דבעובד   זה,  בענין   הפשוטה
 כלל?  ק"ו כאן אין ובמילא בפועל, האיסור  על שעובר עריות וגילוי דמים

 עובר   אינו  שבאנוס  הגם  –  בפרהסיא  ע"ז  שהעובד  לתרץ,  אפשר  ואולי
 )לעיל  הרמב"ם  וכדברי  .השם  חילול   חטא  על  עובר  מ"מ  , ע"ז  חטא  על

 מחלל  זה  הרי   נהרג  ולא  ועבר  יעבור  ואל  יהרג  בו  שנאמר  מי  "וכל  זו(:  בהלכה
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 וביטל  ברבים,  השם  את  חילל  זה  הרי  מישראל  בעשרה  הי'  ואם  השם,  את  
 השם.  חילול  שהיא  תעשה  לא  מצות  על  ועבר  השם  קידוש  שהיא  עשה  מצות

 שאין   לומר  צריך  ואין   אותו  מלקין  אין  באונס  שעבר  מפני  כן   פי  על  ואף
 לעובר   אלא  וממיתין  מלקין  שאין  באונס,  הרג  אפילו   דין  בית  אותו  ממיתין
  פני  את   אני  ושמתי  למולך  מזרעו  בנותן  שנאמר  והתראה,   ובעדים  ברצונו
 ומה   מוטעה.  ולא  שוגג  ולא  אנוס  ולא   ההוא  למדו  השמועה  מפי  ההוא,  באיש

 כו'".  ע"ז

 צ"ב: עדיין אבל

  דמים  דשפיכות  העבירות  מב'  חמור  השם  חילול  וכי  הק"ו,  מהו  סו"ס  א(
 עריות?  וגילוי

 מן  חמורה  שהיא  זרה  עבודה  אם  "ומה  הרמב"ם  בל'  זה  ליישב  קשה  ב(
 כרת".  חייב  אינו באונס אותה העובד הכל

 בכ"ז.  עיני להאיר  הגליון מקוראי ואבקש
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 מקור שיחה בלקו"ש 

 הת' יוסף יצחק שי' וואלאוויק
 770ישיבת תו"ת המרכזית 

  בסופו   הנה  ואילך(  175  )ע'  בהר  לפרשת  ב  שיחה  ז  חלק   בלקו"ש
 תשכ"ח".  עקב וש"פ תשכ"ד בהו"ב ש"פ   "משיחות הוא אשר נסמן

 כ"כ  אין  תשכ"ד  בהו"ב  ש"פ  משיחת  בההנחה  אשר  להעיר,  ויש
  ש"פ   בשיחת  הענין  ונמצא  זו,  בשיחה  המדוברים  הענינים  מאותם

 תשכ"ד. משפטים

 להעיר. אלא באתי ולא
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 שלוחי משה   

 ואל יוסף שי' גרינבויםהת' שמ
 שליח בישיבת ליובאוויטש טאראנטא 

  מ "מה  ר"אדמו  ק "כ  מבאר  ( 145  ע'  א  שיחה  בלק  )פרשת  ח"ח  בלקו"ש
  " מלאכים  משה  "וישלח  נאמר  אדום  למלך  ששלחו  השלוחים  לגבי  שדוקא  זה
 שירשה   אדום  מלך  על  לפעול  בכדי  אופנים  מיני  כל  שחיפשו  מפני  הי'  שזה  –

 בחשבם,   משה,  של  בשמו  השתמשו  לכן  ואשר  ארצו,  דרך  לילך  י"לבנ
 יגרום   זה  ,למלאך  דומה  שהוא  עצמו,   ממשה  שלוחים   שהם  לו   שכשיאמרו

 ארצו.  דרך לילך ושירשה לפחד, עליו

  אדום.  אבי  הי'  שהוא  –  עשו  עם  אבינו  דיעקב  מהסיפור  להעיר   חשבתי
 ופרש"י:   י(  לג,  )וישלח  אלקים"  פני  כראות  פניך  ראיתי  כן  על  "כי  רשנאמ

  .  שלך  רש  שראיתי  המלאך,   פני  כראיית   לי  ןחשובי  ןוה  ,ךפני  ראיתי  אשר  "על
  מלאכים   ראה  ויאמר  הימנו  שיתיירא  כדי  המלאך,  ראיית  לו  הזכיר   ולמה  .

 . "מעתה לו יכול איני וניצול,
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 פרטי ההלכות –"שאלו שלום ירושלים"  

 הת' שמואל יוסף שי' גרינבוים
 אוויטש טאראנטא שליח בישיבת ליוב

 ג"כ  )נדפס  411  ע'  המצרים(  בין  –  מסעי  לפ'  )שיחה  חי"ח  בלקו"ש
 כ"ק  מבאר   (הבחירה"  ת בי  בהל'  וביאורים   חידושים"  ספרל   "פתיחה"כה

 בית   עניני  בלימוד  תהמיוחד  והתועלת  העילוי  את  המשיח  מלך  אדמו"ר
 רמז   שם  ומביא  .בפועל  הבית  כבנין  הוא  ביהב"ח  בהל'  שהלימוד  ,הבחירה

 שלום   "שאלו   –  ביהב"ח   הלכות  את   הרמב"ם  פותח  ושב  פסוק המ  ע"ז
 חיוב  שישנו  הוא,  זה  פסוק  שמביא  מזה  שהלימוד  אוהביך",  ישליו   ירושלים

 ביהב"ח. הל' לימוד שזהו"ע ,ירושלים שלום על  לשאול וציווי

  :ה"קוזל )שם(, בשיחה וממשיך

 די  לערנען  דארף  מען  אז  זאגן,   געמיינט  וואלט  רמב"ם  דער  "אויב
 דעם   ברענגען  געדארפט  דאך  ער  האט  למקדש",  זכר"  אלס  )נאר(  הלכות

 למקדש  זכר  דעבדינן  "מנלן  –  אפ   עס  לערנט  גמרא   די  וועלכן  פון  פסוק
 דוקא   ברענגענדיג  דרישה",   דבעי  מכלל  לה  אין  דורש  היא  ציון  כו'  שנאמר

 א  אד  ס'איז  אז  מדגיש  רמב"ם  דער  איז  ירושלים"  שלום  שאלו"  פסוק  דעם
 )בדרך  פרטים  פרטי  און  פרטים  די  אין  ועסק  לימוד  פון  חיוב  באזונדער

 למקדש"   "זכר  בתור  נאר  ניט   –  הבחירה   בית  הל'   פון  ב"שלום"(  "שאלו"
 אינעם  וציווי  חיוב  א  נאר  ,בעתיד  אים  בויען  צו  ווי  וויסן  צו  בכדי  און  בעבר

 הזה". בזמן ,בהווה ביהמ"ק בנין

  און  פרטים  די   אין  ועסק  "לימוד  נים:בפ  ש"כ מ  )על  46  בהערה  ומעיר
 : ב"שלום"("(  "שאלו" )בדרך פרטים פרטי

 ')סנה  בזה  ודחז"ל  ושאלת,  וחקרת  ודרשת  טו(  יג,  )ראה  ממש"כ  "להעיר
 סע"א(".  מ,

  יש   "שאלו"  לשון  דוקא  מדוע  לבאר,  היא  בזה  שכוונתו  משמע,  ולכאורה
  אין   "דורש   הפסוק   לעומת   ,פרטים  ופרטי   פרטיםה   את   שכוללת  משמעות   לה

 פרטים, ה  דוקא  ולאו  בכללותו,  למקדש  זכר  שצ"ל  הגמ'  לומדת  שמזה  לה"
   סנהדרין. מהגמ' הוא והראי'
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 שבע  בענין  הוא  שם  בסנהדרין  הדרשה  דהנה,  .בזה  לעיין  יש  ולכאורה  
 היטב",  ושאלת  וחקרת  "ודרשת  –  עדים  לבדוק  דין  יתב  שצריכים  החקירות

 השופטים  "ודרשו  שתים,  הרי  ב",היט   ודרשת  ושמעת   לך  "והוגד  שלש,  הרי
  "ודרשת   שם:  רש"יפ וב  חקירות.  שבע   ןדישנ  נמצא  –  שתים  הרי  היטב",
 היטב  דכתב  עד  אלא  חקירה  משמע  לא  ושאלת  יפה.  יפה  משמע  –  וחקרת

 כו'".  תלתא הא 'בהדי

  – הנ"ל  בשיחה  שכתוב  למה פרש"י  יתאים  איך   צ"ע,  ראשונה  ובהשקפה
 יותר   חקירה   של  משמעות  לה  יש  "שאלה"  לשון  שדוקא  משמע  מפרש"י  דהרי

 )עד   יותר  שטחי  שהוא  "דרישה"  לשון  משא"כ  וכו',  בפרטים  עיונית
 "(?!בהדי' היטב  דכתב עד אלא  חקירה משמע  לא ש"ושאלת

  משמע   לא  "ושאלת  –  כותב  שרש"י  שזה  תמצא,   שפיר  דייקת   כד  אבל
 ענינה  אין   לחוד  ש"ושאלת"  הכוונה  אין  ",'בהדי  היטב   דכתב  עד  אלא  חקירה
 בגדר   אינה   לחוד  שהיא   –  אלא  , ואדרבה  פרטים,  ופרטי  הפרטים   בירור

 "בדיקה". בגדר  כ"א "חקירה"

  מן   אינו  "ושאלת  :שם(  ראה  )פ'  עה"ת  בפירושו   רש"י  רששמפ  וכמו
 . בדיקות" למדו וממנו המנין

  לגוף   נוגעים  אינםש   לואפי  –  פרטים   ופרטי  בהפרטים   הם  הבדיקות   והרי
 דאינם  –  החקירות  )משא"כ  וכו'"  שחורים  או  לבנים  הנהרג  "לבוש  –  העדות

 באיזו   בשבוע  "באיזו  –  העדות  לגוף  הנוגעים  דברים  כ"א  פרטים,  הפרטי  על
 .  וכו'"( בחדש

  אלא   חקירה  משמע   לא   "ושאלת  סנהדרין(:  )בגמ'   ירש"  דמש"כ   נמצא
 הוה  ,"היטב"  כתוב  הי'  לא  דאם  א,יה  הכוונה  ",'בהדי  היטב  דכתב  עד

 פרטים. בהפרטי דהוא – הבדיקות לענין "ושאלת"

  אדמו"ר   כ"ק  ש"כ מ  יותר   יומתק  ובזה   מעיקרא,  שיאהקו  כל   ה סר  וא"כ
 דער   איז  "ירושלים  שלום  שאלו"   פסוק  דעם  דוקא  "ברענגענדיג  מה"מ:
 פרטים  די  אין  ועסק  לימוד  פון  חיוב  באזונדער  א  דא  ס'איז  אז  מדגיש   רמב"ם

 "שאלו"  דדוקא   כנ"ל,  היינו   ב"שלום"(",  "שאלו"  )בדרך   פרטים  פרטי   און
 פרטים.  ופרטי פרטים הוא

 להעיר.  אלא  באתי ולא
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 " בשבת מבה"ח סיון אב הרחמיםאמירת " 

 א' התמימים שי'
 דמאנטרעאלישיבת תו"ת 

  התועדויות  –  מוגה  בלתי  הנחה )  תשמ"ג  בחוקותי  בהר  ש"פ  בשיחת
 שישנו  המיוחד  הענין  את   שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מבאר   (1448  ע'   ח"ג  תשמ"ג
 בשבת   אשר   בחודש,  מברכים   שבתות  שאר   לגבי  סיון,  חודש   מברכים   בשבת

 מהדברים: חלק בזה  ומועתק הרחמים". "אב אומרים סיון מבה"ח

  סיון   מבה"ח  בשבת   הרחמים"  "אב   לאמירת  הפשוט   שהטעם  אף   "והנה,
  –  רפד(  סו"ס  או"ח  אדה"ז  )שו"ע  ההם"  בימים  שאירעו  הגזירות  "מפני  הוא
 של   זמנו   לפני  שנים  הרבה  ,שלפנינו  בדורות  היו   אלו  שגזירות  מכיון  הרי

 כמובא  אדה"ז,   של  ]בשמו   אדהאמ"צ  כותב  שלאח"ז  לזמן  ובנוגע   אדה"ז,
 בטלו  כבר  שבזמנינו  אדה"ז[  דברי  על  מיוסדים  דבריו  שכל  לספרו  בהקדמתו

 נמצא,  ב(,  ה,  התשובה  שער  )שע"ת  כו'  עוד  יהיו  ולא  והשמדות  הגזירות
 סיון  מבה"ח  שבשבת  נפש(  לכל  )השווה  בסידורו  כותב  אדה"ז  שכאשר
 שהיו   כו'  הגזירות  אותם  כל  שייכים  היו  לא  כבר  הרחמים",  "אב  אומרים

 "אב   שבאמירת  לומר  בהכרח  שכן,  ומכיון  שלפנינו,  בדורות  ההם  בימים
 כדלקמן. ,למעליותא  ענין ישנו –  סיון מבה"ח בשבת הרחמים"

  ומצבים   בזמנים  שנקבעו  ותקנות  מנהגים  שיש  מצינו  ובהקדים:
 ותקנות   מנהגים  אותם  נתבטלו  כו',  המצב  השתנה  כאשר  ואח"כ,  מסויימים,
 בהם   שיש  ים(ממר  הל'  )ריש  הרמב"ם  כמש"כ  ישראל,  בתפוצות  שנתקבלו

 : סיון  חודש  עם  הקשור  ענין  –  ולדוגמא  כו'.  תעשה  לא  ומצות  עשה  מצות
 הצרות  מפני  ,1בסיון"  עשרים  להתענות  ש"נוהגין  תקפ(  )סו"ס  במג"א  איתא

 ככולם   ברובם  סיון  בכ'  מתענין  אין   אלו  בימינו  ואעפ"כ,  כו'.   שאירעו
 ישראל. דקהילות

  –  סיון  מבה"ח  שבתב  הרחמים"  "אב  לאמירת   בנוגע  מובן  ועד"ז
 בימינו   שייך  אינו  ההם(  בימים  שהיו  כו'  )הגזירות  שבזה  רצוי-הבלתי   שהענין

 עוד(.  יהיו לא אלו שענינים אדהאמ"צ )כדברי אלו

_________ 

 ואילך(.  611ראה גם שיחת ש"פ בהעלותך תנש"א )סה"ש תנש"א ח"ב ע' ( 1
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  שבשבת  –  נפש  לכל  השווה  –  בסידורו  אדה"ז  כותב  זאת  שבכל  ומכיון  
 לענין   בזה   שהכוונה  לומר,   בהכרח  –  הרחמים"  "אב   אומרים  סיון   מבה"ח

 למעליתא".  –  הרחמים" "אב  שבאמירת  והרצוי הטוב

  אב   שבאמירת  והרצוי   הטוב  הענין  ביאור   בארוכה  ועיי"ש  מהשיחה.   ע"כ
 הרחמים. 

 הענין: הסברת להבין זכיתי ולא

  אב   אמירת  נקבע  עליהם  הגזירות  עתה  שיהיו  שייך  שאין  הגם  לכאורה,
 ותהגזיר  על  הרחמים  אב  עתה  אאפ"ל  מדוע  –  סיון  מבה"ח  בשבת  הרחמים

 ? בעבר שהיו

 ברחמים   יפקוד  .  .  הרחמים  "אב  ענין  שטותפ  הוא  לכאורה   אשר
  .  השם  קדושת  על  נפשם  שמסרו  הקודש   קהלות  והתמימים   והישרים  החסידים

 השפוך"  עבדיו  דם  נקמת  וינקום  עולם  צדיקי  שאר  עם  לטובה  אלקינו  יזכרם  .
 שלפנ"ז? בדורות גם עקה"ש, הנהרגים את שיזכור –

  שאירעו, הצרות מפני לתענית שנקבע סיון,  מכ"ף הראי' בנוגע ]ולהעיר:
 אשר  תשל"ח,   בשנת  הוה  שעובדא  לציין  יש  –  בו  מתענין  אין  בימינו  ואילו

 כ"ק  כתב  בערב,  סיון  לכ"ף  שנקבע  "ווארט"  קביעת  לזמן  בקשר  במענה
 קודש   שיחות  ס'  שבסוף  )יומן   "השקיעה  אחרי   תהי'  בטח "  שליט"א:  אדמו"ר

 ([.3682 ע' ח"ג )החדש( "חתשל

  מאתנו  שכאו"א  ויה"ר  שי',  הקובץ  קוראי  כל   של  לעיונם  ה"ה  זו  שאלה
 וכו'.  שאלות בתירוץ ויצליח יכוון כולנו

 

  

_________ 

חב"ד  (  2 מנהגי  "אוצר  בס'  גם  "בשנת תשד"מ -ניסן  –הובא  גם:  ושם  שיב(.  )ע'  סיון" 
לכ'   שנקבעה  חתונה  אודות  אדמו"ר  לכ"ק  שעל  כתבו  )אע"פ  מידי  ולא  אמר  ולא  סיון, 

לכן   קודם  לו  שכתבו  אחר  אפשרי  –בטעות    –תאריך  שאינו  הרבי  מכל (כתב  ואבקש   ."
לפרסמם לתועלת הרבים ]ב"ליקוט מענות קודש תשד"מ" שי"ל   בזה  היודע פרטים נוספים

   לאחרונה לא מצאתי'[. 
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  הערות וציונים בליקוט מענות קודש תשד"מ 
 אלול(  –)ניסן 

 הרב לוי שי' מנדלזון
 תושב השכונה 

 מאז: שעניתי מה מבין אינו עצמו עושה כנראה :קעא מענה

  אדמו"ר  כ"ק  מתורת   ליקוט  לרעיון  בקשר  תאריך(   )חסר  אליו  מענה   ראה
 תשע"ח  סיון  כ"ד  הלפרין   בתשורה  נדפסה  –  וגאולה  משיח  בעניני  שליט"א

 גרמא".   הזמן אין עתה  "לעת (:60 )ע'

  כותבני   ולכן  ושהזמ"ג  האבד  דבר  שלפענ"ד  ענין  ה"ז  :קעג  מענה
 בחוה"מ: 

  עוה"פ  הכתיבה  "ומהו   קכט:  מענה   תשמ"ו  ש קוד  מענות  ליקוט   גם  ראה
 בחוה"מ!".   אכתוב  אני  שגם  כלל  מקום  אין  ובמילא  )ובחוה"מ!  אלי?!
 בחוה"מ". נרשם שלו עגמ"נ "לשלול קצה: מענה תש"נ קודש מענות ליקוט

 גור(:  בבית הילולא יום –  )וגם דחה"ש  תשלומין :שם

  הכוונה   שכנראה  כתבו   ח"ד  הרבי"  של  משולחנו  "פתקים  בס'   בהערה
   תש"ח. בחה"ש שנלב"ע  אמת" "אמרי בעל  דגור האדמו"ר ליארצייט

 )ובהוספה?(: דע"ע בעבודתו ימשיך ,כפשוט ?!  :קעד מענה

  תרעא:   מענה  תנש"א  קודש  מענות  ליקוט  –  אליו  מענה  עד"ז  ראה
 ". וכו' המשך מכריח זה יוהר  – לה והשייך שבכאן בהספריה "העוסק

  ולא   מתהלים  בפסוק  הספר  כל  התחלת   להקשות  הו"ל  עדיפי  :קפ  מענה
 מקורו!:  מציין

  1740 ע' ח"ג תשד"מ  )התועדויות בחוקותי  ש"פ בהתועדות בארוכה נת'
 ואילך(.

 וכיו"ב:  טשאפליין'ס  להיות לצאגו"ח  שאין ג"כ ופשוט :קצז מענה
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 עם   התיאום  נחיצות   ע"ד  לצאגו"ח  מההוראה  להעיר  יש  אולי  
 רט(.  ע' ל"בח  קודש-)אגרות אסורים-בבתי  הטשאפליין'ס

  מכורך   בס'  ללמוד  שיוכלו  ויותר   האפשרי  ככל  להשתדל  :קצט  מענה
 חה"ש:  לפני

  בהקדם  "להו"ל  קנז:  מענה  תשמ"ז   קודש  מענות   ליקוט  גם  עד"ז   ראה
 (". בחה"ש )מכורך( בו להתפלל שיוכלו  – )עכ"פ האפשרי

 :כפשוט  ,מזה ויותר סיון  בי' היתה . . כפשוטה"  ותל"יחיד :רג מענה

 ע'  ח"ב  תשד"מ  )התועדויות  אד"ש  ט"ז  כללית  יחידות  בארוכה  גם  ראה
1279.) 

  הלחץ   על  יקפיד  שלא  שליט"א  לאביו  יסביר  בטח  :רטז  מענה
 וכו':  ההתועדות שבעת  והשטופעניש

  ז(:  ע'  חכ"ד  קודש-)אגרות  ה'תשכ"ו  תשרי  כ"ה  מכתב  גם  עד"ז  ראה
 בשמח"ת   כאן  עליו  כפשוטו(  –  הדחק   )זה  שהלחץ  שי'  בנכדו  שיקויים   "יה"ר

 ב(".  נג, )מנחות כו' זית מה יוחנן א"ר כמרז"ל: יפעול –

 טפי:  מעלי דפשיט . . הספר שם  :ריח מענה

 בזה,  מומחים  "כדעת  קכ:  מענה  תשמ"ז  קודש  מענות  ליקוט  גם  ראה
 "באופן   רפב:  מענה  תש"נ  קודש  מענות  ליקוט  )עיקרו(".   בהתוכן  תלוי  בכלל
 השערה(".  )ע"פ יותר גדול שי' הלומדים – המשתתפים חוג שיהי'

 ע"ז: "מענה" לי אין . . לדעתו ואם :רכג מענה

  לא   .  .  לדעתם  "באם  רעז:  ענה מ  תשמ"ח  קודש   מענות  ליקוט  עד"ז  ראה
 להסבירם". אוכל

 התיבה,  כל  ה"ז  "חג"  שהרי  –  שחר  לו  אין  "חגה"ש"   מצ"ע  :רכח  מענה
 שני'!!":  דתיבה ר"ת עם תיבה צירוף כ"א  ,ר"ת אינו "חגה"ש" ובמילא

  –  כתי"ק  )צילום  תשד"מ  ניסן  י"א   הרמב"ם  על  להדרן  הגהות  גם  ראה
 "משונים"   הר"ת  שאפילו  "ועד  ((:71  )ע'  תשס"ו  סיון  כ"ג   מטוסוב  תשורה
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 הא'  מתיבה  המצורף  –  "לפני"ז"  כו"כ  עליו  וחוזרים  עליהם  החביב  וכמו 
 אחת  אות   איינגעשפארט  –  השני'  שבתיבה   משתים  אחת   ואות  –  בשלימותה

 .[".  ]. ר"ת סימני שהוסיף ע"י

 מדלי: "טיפה" ולא –  "מר" :שם

 (. 161 ע' ח"א תשמ"ט  )סה"ש תשמ"ט הרמב"ם על  הדרן גם ראה

 הבכיר: לפני הצעיר :רס מענה

  "הבכור"(.  הנפוץ   )ולא  "הבכיר"  הל'  בנוגע   שואלים  כמה  שמעתי
 לתת   כו(:  כט,  )ויצא  בנדו"ז  הכתוב  ל'  דהוא  –  פשוט  שהתירוץ  ח"א  והעירני
 הבכירה.   לפני הצעירה

 בכולל:  לומדים  שבפועל באלה . . כולל :רסד מענה

  הרר"ש   )בעריכת  בכולל"  ללימוד  בקשר  ומענות  "תשובות  קובץ  ראה
 בזה. רב  חומר –  לובעצקי( שי'

  שאין  .  .  אורטודוקסי  לא  גיור  שעברה  נערה  עם  להנשא  :רפג  מענה
 שו"ע: ע"פ אסור זהו  . . בחתונה  להיות ברצוננו

  אשר  להלכה"  המנוגדת  בחתונה  "השתתפות  ממאמר  ח"א  העירני
 ואילך(. 77 ע') לט חוברת ב"צהר"

 בהשיחה:  . . התניא ס' הדפסת :שכא מענה

 בע'  גם  נדפסה  .41  הערה  325  ע'  חכ"ו  )לקו"ש  בא  ש"פ  משיחות  ראה
  ((.319 ע'  שם  – בפ"ע
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