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 ב"ה. 

 פתח דבר 

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

  הראשון  הגליון את  ואנ"ש התמימים  בפני להגיש בזה מתכבדים  הננו
 ". שליט"א אדמו"ר כ"ק בתורת וביאורים הערות" קובץ של

  מחזור  והתחלת לטה מחזור הרמב"ם סיום לרגל יו"ל הנוכחי  הקובץ
 פנחס.  וש"פ – הארבעים

  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

* 

  כתי"ק צילום – ראשון בפרסום הקובץ בראש בא  – דמילתא תאולחביב
 למערכת  עמקול" תודתנו ם.הרמב" לסיום בקשר הנדרשות לפעולות בקשר

"RebbeDrive" הם.ב  תלוי' הרבים  וזכות ,לפרסום  ווהמסרש 

* 

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

 "ועד שבעים שנה"

 שע"י תלמידי ישיבת תו"ת המרכזית

 ועש"ק פנחס, ה'תש"פ

 שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

 ברוקלין, נ.י.

 

mailto:Vaadshivimshana@gmail.com
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 פרסום ראשון  
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 לא' בטלפון למסור שליט"א אדמו"ר כ"ק שכתב בכתי"ק "צעטל"  
 המאוחרות(: המ"ם )בשנות  באה"ק המרכזיים חב"ד ממוסדות

 – בשמי .] [.ל  לטלפן

 אמש ברק בבני הרמב"ם מסיום טלפני דו"ח קבלתי ז"ע

 . . . :הם והר"פ

 שכל ברור ידע שכאו"א בכדי ויקראום, .[ ]. אסיפת שיעשו כדאי ואולי
 – זעדכ" יודעים ההנהלה חברי

 . . זה בשטח הוא פעולותיו לזה ומשווים

 .במענה ולא באישור צורך אין
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 טבע האכזריות  

 הת' שמואל יוסף שי' גרינבוים
 שליח בישיבת ליובאוויטש טאראנטא 

  ר"אדמו כ"ק מבאר  ((163-162 )ע'  ב"ס ב, פינחס  )פרשת ח "ח ש"בלקו
 סברו שהשבטים – פנחס את "מבזין השבטים שהיו" הטעם המשיח מלך
  טבע גם  בזה מעורב שהי'  אם כי לבד,  "ה' קנאת"מ זמרי את  הרג שלא

 מיתרו. בירושה לו שהי' האכזריות

  בהן שיש אלו בסנהדרין מושיבין  שאין"  ממה מעיר 25 רהובהע
 ."לחוב  הדין את  להטות עלולים שבהן, האכזריות טבע מצד  כי . . אכזריות

  זכור  באליהו ומצאנו " )פ"ז(: רמב"ם הל פרקים  משמונה להעיר  ישו
 אבל כועס,  היה  ועליהם בכופרים בה  ששימש ואע"פ  הרגזנות, מדת  לטוב
 אדם  בבני למשול ראוי שאינו לו  ואמר לקחו שהשי"ת  החכמים: אמרו

 . "וכו' ימיתם כי  – לו שיש כמו קנאה לו שיש מי לכהן, להם ולהיות

 

  



 הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א|  8

 שהיו הנשיאים מושכין במטותיהן   

 הת' שמואל יוסף שי' גרינבוים
 שליח בישיבת ליובאוויטש טאראנטא 

  לכל לדאוג הוא  נשיא של שענינו  מבאר, ( 164 )ע' ל"הנ ח"ח בלקו"ש
 צרכיהם. כל להם לספק שבטו

  אפוטרופוס נשיא ו נשיא כל יז: לד, מסעי רש"י  ראה" מעיר: 26 רהובהע
 במטותיהן מושכין . . הנשיאים שהיו כו, פי"ט, במדב"ר גם )וראה  .לשבטו
 כא(.  כא,  )חקת "הכל הוא הנשיא"  ז"לפנ י"בפרש וראה כו'(. לשבטו כאו"א

  " עליהם מוכים היו" ש לפי הוא נשיאים,  להיות שזכו מה שגם  ולהעיר,
 ב(". ז,  נשא )פרש"י

 ע: "צ ולכאורה

  ונשיא  נשיא "כל  כ:  שם, חקת  י"בפרש הובא הנ"ל, במדב"ר  דהא
 דרך נמשכין  הבאר ומי  ומחנהו דגלו  אצל ומושך מקלו נוטל חונים  כשהיו

 ושבט". שבט כל חניית לפני ובאין סימן אותו

  בחצאי  רק הובא  הבמדב"ר לכן  )ואשר רש"י  בפירוש שעסקינן  וכיון
 רק  הוא ז"לפנ י"רש ש"למ ןוהציו – במסעי לרש"י הוא הציון ועיקר עיגול,
 מסעי(,  פ' למד לא עדיין למקרא חמש שהבן מכיון

 הנ"ל?  חוקת(  )פ' לפרש"י צויין לא למה לעיין,  יש –

 בזה.  להעיר ומעיינים מהלומדים ואבקש
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 עשיית הפרה אדומה ע"י משה  

 הת' שמואל יוסף שי' גרינבוים
 שליח בישיבת ליובאוויטש טאראנטא 

  ר "אדמו ק"כ מבאר ((131 )ע' א שיחה חוקת )פרשת חכ"ח בלקו"ש
 יגלה )מהרה המשיח מלך שיעשה – העשירית אדומה לפרה בנוגע מ"מה
 ר(. "אכי

  אלעזר  ע"י – )והבפועל רבנו" משה "עשה "ע"ד מעיר: 2 רהובהע
 ע"י  עשיריתה דפרה הבפועל ועד"ז כו', הווציו והורה "רבנו" הוא כי (,הכהן
 המשיח". מלךה  הוא כי דדוד חלציו-יוצאי ע"י וויוהצי ההוראה אבל כהן,

  פי"ב  תפילה )הל' ם"הרמב על מ"הכס למ"ש  לציין שראוי וחשבתי
 ברבים בתורה  קורין שיהו  לישראל להם תיקן רבינו ש"משה  לזה בנוגע  ה"א(

 "עמדו איתא א( פב,  )ב"ק בגמרא לכאורה והלא ובחמישי", בשניו בשבת
 ". להם ותקנו שביניהם נביאים

 ועוד  .הוא דינו בית שבדור נביאים וכל הגדול, הנביא 'הי "שהוא :ל"וז
 הענין". לייחס ראוי אליו "כוא בהסכמתו, אלא  דבר עשו שלא
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 כל שאינו אומר דבר בשם אומרו עובר בלאו   

 הת' שניאור זלמן שי' איידלמן
 ישיבת "אהלי תורה"

  ספר  על הערות – ריב( ע' ח"ח קודש-)אגרות תשי"ד אד"ר ה' במכתב
  מה"מ: אד"ש כ"ק כותב   – 1המשולשים" "חוטים

 שאינו כל קנג: סו"ס או"ח במג"א  הפס"ד ע"פ :עע"ג יט. סיפור סוף"
 ותמיהני  אמת, הספור סיום שאין מובן – בלאו עובר  אומרו בשם דבר אומר

 רצוי'". כוונתו שבטח אף זקן,ה רבנו על כזאת שידפיס כת"ר על

 ב'  אודות אדה"ז את שאל לע'נטע ר' אשר שם, להמסופר מתייחס והוא
 לע'נטע  ר' זאת ובעקבות כך, על לו השיב ואדה"ז ,2זא"ז  הסותרים מדרשים

 קודם רבות ששנים מוסיפים, ליובאוויטש שחסידי שם ומסיים ביותר. כיבדו
 הסתירה על  אדה"ז את שאל פנחס ור' מקוריץ, פנחס ר' אצל אדה"ז ביקר לכן
 "זלמיניו! והתבטא: זה תירוץ לו השיב עצמו פנחס ור' הנ"ל, מדרשים ב' בין

 פנחס שר' כלומר, שימוש". לידי אצלך יבוא זה הזמן במשך היטב, זאת זכור
 . לאחמ"כ רבות שנים שיקרו  דברים על הקודש ברוח ןוכיו

  תירוץ שאמר זה הוא וריץמק פנחס ר' אכן שאם אד"ש, כ"ק מעיר וע"ז
 מקור  ציון ללא התירוץ את לע'נטע לר' אמר שאדה"ז יתכן כיצד לאדה"ז, זה

 ?אומרו  בשם שלא דבר אמירת  של לאו זה הרי מקוריץ, פנחס ר'  – התירוץ

  שאכן מביא (, 117 )ע' קלט גליון  צפת ואנ"ש התמימים הערות ]ובקובץ
 ירוץ[. הת  מקור לו ציין שאדה"ז גירסא מובאת  במק"א

 העירו  ג( )גליון שמש בית גדולה ישיבה וביאורים הערות ובקובץ
 שכאשר אד"ש  כ"ק מבאר  3מקומות בכו"כ  דהנה , ביאור צריך שלכאורה

 בשכלו  והבינם בדברים והתעמק התייגע מכן ולאחר מאחר דבר שמע מישהו
_________ 

)ע' סז ואילך(. סיפור זה מובא בשינוי נוסחאות   19לר' אברהם שטרן. סיפור מס' ( 1
 במקורות שונים, ראה הנסמן בהערה באג"ק אדמו"ר מהר"ש ע' קא.

 ואילך(.  76ביאור הענין ראה הערות וביאורים אהלי תורה גליון א'קנט )ע' ( 2

)בנוגע  99. סה"מ מלוקט ח"ב ע' רו הערה 13והערה  1178ראה לקו"ש ח"ד ע' ( 3
 (. וראה ביאור נוסף שם. וראה לקו"ש שבהערה הבאה בארוכה. ובכ"מ. אדה"ז
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 נקרא שאי"ז לפי אומרו, בשם הדבר לומר יבימחו אינו עמם, שהתעצם עד 
 4חל"ו ובלקו"ש "שלו". תורה נחשב זה אלא ממנו ששמע מי דברי  על חזרה
 מדת מצד אך בלאו, עובר אינו בשכלו התעצם התורה דבר שכאשר  מבאר

 אומרו  בשם דבר האומר  "כל משום ,אומרו בשם לומר ענין יש עדיין חסידות
 לעולם". גאולה מביא

  אמתי הסיפור סיום שאין אד"ש כ"ק הכרעת להבין צריך עפ"ז  ולכאורה
 שלאחרי לומר  ניתן שהרי  ",בלאו עובר  אומרו בשם  דבר  ש"האומר מאחר

 של  בשכלו התירוץ התעצם ,לאדה"ז התירוץ את אמר מקוריץ פנחס שר'
 עובר?  לא  עכ"פ בלאו ובמילא ,אדה"ז

  אשר  ע"ה צוויבל אלימלך הרב שסיפר מסיפור בכ"ז להעיר יש ואולי
 הקלטה(:  סרט ע"פ לקמן )הבא קאריצער פנחס ר׳ מצאצאי א' מפי שמע

 דורכגעגאנגען ער איז מעזריטש קיין געפארן איז רבי אלטער דער ווען"
 א זיינער זיין זאל ער געוואלט האט פינחס ר' און קאריץ דורך  איינמאל

 ןאלטע דעם  געפרעגט האט  פינחס ר'  החסידים(. מסיפורי  )כידוע  תלמיד
 פשט זאג אזוי אויב ,למדן א איד א זייט איר אז אייך אויף מ'זאגט אז 'ןרבי
 ר' און ,פשט געזאגט רבי אלטער דער האט . ירושלמי )געוויסער( א אין

 נאך רבי אלטער דער  האט נישט. ס'שטימט אז אפגעשלאגען האט פינחס
 הוה וכך  .אפגעשלאגען אמאל  נאך האט  פינחס ר'  און ,פשט געזאגט  אמאל

 פשט, דעם דו זאג נו געזאגט: אים האט רבי אלטער ערד ביז ,פעמים כמה
  א געזאגט פינחס ר׳ האט  ירושלמי. די אין פשט נישט ווייס איך אדה"ז  ואמר
 פון  געהערט דאס האט ער אז געזאגט האט און ,גוט געווען איז וואס פשט

 דעם  פון נישט געווארן נתפעל איז רבי אלטער דער אליין. המימרא בעל םדע
 דעם פון אמת׳קייט די פון נאר עם,  צו נתגלה איז המימרא בעל  דער וואס

 פשט".

  בעל  שהתגלה מזה  התפעל לא אדה"ז  אשר ,רואים זה שמסיפור דהיינו,
 . עצמו מהפשט אלא פנחס  ר' אל המימרא

 להעיר.  אלא  באתי ולא

  
_________ 

 ואילך. 182ע' ( 4
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הערות וציונים בליקוט מענות קודש תשד"מ    
 אדר(   –)תשרי 

 הרב לוי שי' מנדלזון
 תושב השכונה 

 וכו':  פירש"י לומדי בהקדם יתרבו שעי"ז :א מענה

  ללימוד זה זמן "ינצלו ריג: מענה תשמ"ו קודש מענות ליקוט  גם ראה
 ופירש"י". חומש

 חריפים:  ובדברים לזרזו צריכים והיו . . לתניא  בנוגע שעשה :ג מענה

 71 )ע' תשע"ג מנ"א י"ד מונדשיין תשורה – לזה בקשר המענות ראה
 ואילך(.

 להן:  נתן  כבר :טז מענה

 בזה. להעיר ומעיינים מהקוראים ואבקש הפי', צ"ע לכאורה

 הצדקנית: הרבנית של  בריאותה במצב :כה מענה

 ואילך. 370 ע' הוא" נאמן ביתי "בכל ס' גם ראה

 לצרפו )שיוכלו בפ"ע בקונטרס גם שיהיו כדאי ההוספות :לא מענה
 הא':  להוצאה

  ח"א  המלכות" "מבית בס' כתי"ק  צילום  תאריך(  )חסר  מענה  גם  ראה
 בטופסים לתקן  איפוא ידעו  )למען בפ"ע  התיקון לוח גם "אבל (: 269 )ע'

 הקודמים(". 

 א':  יום והגיעני :מ מענה

 ויגש". עש"ק "נת' פג: מענה תשמ"ח קודש מענות ליקוט גם עד"ז ראה
 מענה  תשנ"ב קודש מענות ליקוט אחהצ"ר". 155: "נת' שלב: מענה שם

 ד'".  יום מנחת לאחרי והמצו"ב "נת' קלח:
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 וכו':  רופאים ביניהם בארצה"ב, זקן מגדלי והולכים מתרבים :מג מענה 

  וכמה "כמה קלט: מענה תנש"א  קודש מענות  ליקוט גם  עד"ז  ראה
 כמפורסם". זקן מגודלי  מצה"ל

 כו':  שהיחפ כו', הלפרסם ועיקר: :מד מענה

 בזה. להעיר ומעיינים מהקוראים ואבקש הפי', צ"ע לכאורה

 היינו  עה"צ ]ער"ח[ הנני אדמור מו"ח כ"ק הסתלקות מעת :מה מענה
 : שנה 33

  מכמה  כמפורסם"  קע: מענה תשמ"ה  קודש מענות ליקוט גם עד"ז  ראה
 עה"צ". מבקרים חה"ש לפני שנים

 שהוא ק. בפעולות מפליגים ממש אלו דימים עת שבמכתבי :נ מענה
 וכו': זה שהנהיג

  הכוונה לזה: בקשר (211 )ע'  כהלכתה" "שליחות בס' הערה ראה
 תקופה, באותה  שנפטר הרקונסטרוקטיבית, התנועה מייסד קפלן  למרדכי

 מצוה.-בת חגיגת ייסד שהוא נכתב ובעיתונים

 משכת: נ חנוכה פעולת שהרי . . חנוכה דמי ויתנו . . טבת[ ]ז' :סג מענה

  )ע'  תצא גליון ב"התקשרות" )הובא שבט חודש מיחידות ר"ד ראה
  לא  שעדיין  ואמר טהור(, מכסף נוסף )דולר חנוכה דמי פתאום לי "נתן ((:18

 חנוכה".  דמי לתת מאוחר

 שיחי': ההר"י מכבר  הרי :סו מענה

 יפרסם.  בטח  מדוייקת העתקה תח"י שיש  ומי הל', צע"ק

 התניא:  דס' מהדורות 17  שהכניס ואלףו  מענדל מנחם  לר' :עח מענה

  (. 811 ע' ח"ב תשד"מ )התועדויות שבט ג' בא ש"פ התועדות גם ראה
 על לספר למועד חזון "ועוד ]ושם: (.45 )ע' 5 גליון "תחיינו" גם וראה

 הללו"[.  ההדפסות בענין  הרבי הוראות
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 באה"ק:   שי' לאנ"ש בקשתי :צו מענה  

  תשרי  כ"ו חב"ד הר ונחלת חב"ד כפר לאנשי  כללית יחידות ראה
 תשד"מ. 

 בחורים: תפארת . . כולל :צח מענה

 (.268 ע' חכ"ט )לקו"ש  ה'תש"מ מנ"א כ"ף משיחות גם ראה

  הרי"ז  . . תשל"ה כסלו י"ט משיחת הרמב"ם ספר על ההדרן :קז מענה
 א': דמוסד ולא כללי  בקובץ מתאים

  ארוכה אשר ,בדוקא )וכיו"ב( זו שיחה על קאי שלכאורה ח"א העירני
 ההוראה  עם גם מתאים  ועפ"ז – כללי. בקובץ מתאים ולכן ביותר היא

 איזה וחוברת חוברת בכל שיודפס "שמוכרח שלה(:  ע' ח"ז קודש-)אגרות
 לבני יותר  השייכים והשיחות המאמרים )מאלו ושיחה חסידות מאמר

 ועצ"ע. ישיבות(".

 כלל:  אחרים עם ולא הנ"ל עם לדבר לא – חברון ע"ד  :קח מענה

 ע"ד ואילך( 24 )ע' 151 גליון משיח" ב"בית בארוכה מהמסופר להעיר
 חיובית התייחסות לזה והייתה  בחברון, חב"די יישוב  לחידוש  שהייתה  תכנית

 הוראה.  ע"פ התכנית שנגנזה  עד מלמעלה,

 ל: הנ" ובפרטים לא' כבר שעניתי :קיב מענה

 התכוון למי להמערכת נודע לא  "לע"ע  שם: בתורתך"  עינינו "והאר  בס'
 ידיעה  לו  שיש מי שכל  ומכופלת כפולה בבקשה לבקש המקום וכאן הרבי,
 בו".  תלוי'  הרבים וזכות הרבים, לתועלת  המענה את יפרסם – זה בענין

  כלב יחרץ לא בנ"י "וכל עה"פ בא ש"פ בהתועדות . . מענה :קכה מענה
 :גו'"

  משיח" "בית כתי"ק צילום  – תאריך( )חסר במענה בזה נוסף ביאור ראה
 (.9  )ע' 133 גליון

  בהלקו"ש  ההתענינות" "גודל ע"ד להנאמר ראי'  תוס' מזה :קכט מענה
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 הנ"ל:  שראה  אחד אף  הי' לא  – שנה  20 שבמשך – 

  "אפי'  (:213 ע'  באורחותיו" "נלכה )ס' תשל"ב טבת י"ט מענה גם ראה
 יודעים  – כולו העולם וכל אנ"ש נפש שצמאה שהסבירוני הלקו"ש  בנוגע
 בזה! חי' דוגמא והנה וכו'. בהם לומדים שהרי הלקו"ש בלי שא"א  – ברור
 כשעברו צאן. רועה הי' לא בנערותו שיוסף אז ונרשם נאמר שנים כו"כ לפני
 היפך שזהו לב שם לא ואיש עוה"פ. נדפס עתה הנ"ל, נדפס אחדות שנים

 מענה העבר!".  בשבוע זה  שאלני דארצה"ב  מעיר שילד עד בוישב המפורש
  תשורה  – כתי"ק )צילום תשל"ו שמיני ש"פ  בשיחת שאלתם  על למהמניחים

 גענומען כתוב[ 1293 ע'  ח"ד "]ובלקו"ש (:(17 )ע' תשס"ט אדר כ"ח פלדמן
 ע"ז!".  שנתעוררו עד נהש 12

  בלימוד נוספת להתעוררות תגרום הדברים שהעתקת רצון ]ויהי
 וכו'[. וכו' השיחות

 בהתוועדות:   משקה יבקש כן  :קמה מענה

  משקה קנקן "יגיש  נח: מענה תשמ"ו  קודש מענות ליקוט גם  ראה
 "מצו"ב  רלח: מענה שם כהנ"ל". בשביל אחד  אנשש"י( שאר )כמנהג

 ליקוט  ובהוספה". באה"ק  להתוועדויות משקה וכן שלו,  במגביות השתתפות
 "]בקשתי  קמה: מענה שם משקה". "מצו"ב קטז: מענה תשמ"ז קודש מענות
 ".וכו'  הוכרז .[ .  משקה בקבוק לבקש  ווילשאנסקי י.י. מהרב

 הציון: על אד"ש כ"ה  היום הזכרתי :קנט מענה

  )ע'  בראשית" "ימי ס' – כתי"ק )צילום ה'תש"י ניסן ב' מכתב גם ראה
 כ"ה הוא שנבה"ע, ביום הציון על בהיותי שם החתומים את "והזכרתי ((:104

 אדר".

 ולייחסם הדמיון ע"פ תמונות לצייר וח"ו וחלילה חס :קסא מענה
 נשיאינו: לרבותינו

  : 1072 גליון חב"ד" ב"כפר שנדפסה יחידות בעת מר"ד ח"א העירני
 או בנ"ך מהחומש, צדיקים ראונ כיצד במדוייק יודעים אנו ואין "שהיות

 של ציור  ולא מצדודית רק תבוא שההמחשה עדיף בכלל, הדורות  במשך
  "מול"". 
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