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והוא . ג"תשס..." למען ידעו"קובץ ' בתינו הקית הננו שמחים להגיש לפני תלמידי יש"להשי' בשבח והודי
, מידי שבת בשבתו,  ישיבת ליובאוויטש טאראנטא-שיצאו לאור בישיבתינו ..." למען ידעו"ליקוט של גליוני 

  .ג"בשנת תשס

להלכה שעל הרב לבחון את התלמידים בשאלותיו  2ם הלכות תלמוד תורה" והובא ברמב1איתא בגמרא
ת "גליוני שו) ג- ב"תשס(ולזה הוצאנו לאור במשך שנות שליחותינו , ובמעשים שעושה בפניהם כדי לחדדן

  .כדי לחדד את התמימים ולזרזם בלימודם' בענינים שונים בידיעות כלליות בנגלה חסידות שיחות וכו

 קודש שתלמידי התמימים ודאי יראו כתבי יד ואגרות, ענותמ לחביבותא דמילתא בסוף הקובץ הוספנו
  .להפיק מהם את התועלת המירבית

אין שכל אדם זה מתעורר ומתפעל "הרי , בהיות שהשאלות נכתבו בעתים ועטים שונים: וזאת למודעי
  .לא תמיד עולה בקנה אחדהסגנון ו, "ממה שמתפעל שכל חברו

יוסף  ואבצן'  שיגרשוןובמיוחד להתמימים השלוחים ' פשם וכותודתינו נתונה לכל אלו שעזרו בגופם ונ
'  להת;הגליונות'  שהגיחייקין'  שידוד ליבת "להרה;  שמצאו שאלות מכל חלקי התורהגראסבוים'  שייצחק
ש " מאנביםולעוד רלקובץ זה כפי שהוא נראה במהדורתו הנוכחית סייע רבות  שצייטלין'  שיהעשל יהושע

אתם להוסיף כהנה ' יהי ה. על מנת שקובץ זה יראה את אור העולם' וכו' וע ועידוד וכווהתמימים שהיו לסי
  .וכהנה בפעולות להפצת המעיינות חוצה

בהתגלות , "3אותי ידעוכי כולם . . ולא ילמדו עוד איש את רעהו "ר והוא העיקר שנזכה להזמן של "ויה
  !4ש"ד ממ"מלכנו משיחנו תיכף ומי

  ..."למען ידעו"ועד 
  י התלמידים השלוחים"עש

  לישיבת ליובאוויטש טאראנטא
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 ..."למען ידעו"
 

  עניני משיח וגאולה
  ?ולמה" שופר של משיח"איזה ניגון מכונה בשם   .א

" לקוטי אמרים"מהו הקשר בין השם של ספר התניא   .ב
  ?להגאולה

  ?להגאולה" שבט"מהו הקשר בין שם החודש   .ג

כמו עשרה (הצומות ' ל יהי"זה פסוקים למדים שלעמאי  .ד
  ?ימי ששון ושמחה) בטבת

דוד מלכא " ("דוד"למה נקראת מלך המשיח בשם   .ה
  ?")משיחא

ם ממהרים ומזרזים "י לימוד הרמב"מהו המקור לזה שע  .ו
  ?את הזמן דימות המשיח

  ?ש של ערבית עם הגאולה"מהו הקשר בין הזמן דק  .ז

  ?"ץ הימיןק"ו" קץ הימים"מהו החילוק בין   .ח

ישראל שעושים ) ה"ז ה"תשובה פ' הל(ם "פסק הרמב  .ט
" תיכף"מוסיף ) א"ת פי"באגה(ז "ואדה, תשובה מיד הן נגאלים

  ?מהו ההוספה תיכף על מיד. ומיד

ומהו , ל"כמה לוגי יין מחזיק הכוס דסעודת הצדיקים לע  .י
 ?הביאור בזה 

כל האומר דבר בשם ) "ו"ו מ"אבות פ(ל "אמרו רז  .יא
  ?מהו ההסברה בזה". גאולה לעולםאומרו מביא 

  ?"משיח"ת בהתואר "מהו הר  .יב

כ בהשכר הגשמי של ימות "ל כ"למה האריכו חז  .יג
צ "א השלימות בקיום התומ"הלא אין זה העיקר כ, המשיח
  ?על ידי זה' שיהי

מלחמת ) 'ל יהי"שלע, בשנה(איזה דין קשור עם הזמן   .יד
  ?גוג ומגוג

 לולב י מצות"של משיח ע) דוקא(למה זוכים לשמו   .טו
  ?)א ,פסחים ה(

י סנהדרין גם "ע' פ הראי"האם שייך קידוש החודש ע  .טז
  ?לפני ביאת המשיח

  ?ולמה? לעתיד) לכל לראש(איזה קרבן יקריבו   .יז

פרה אדומה ' הל(ם בזה שכתב "מה מלמד אותנו הרמב  .יח
מהרה יגלה ) "ב" והעשירית יעשה המלך המשיח) "א) ג"ספ
  ?"ר"אכי

לכיות מתגרות זו שמ"מה השייכות לבני ישראל מזה   .יט
  ?"בזו

  ?מהו השייכות של ריח עם ענין הגאולה  .כ

, פ פשט"ע" גאולה האמיתית והשלימה"איך מפרשים   .כא
  ?"חידודא"פ "וע

  ?)ביאורים' ב(חיים נצחיים לעתיד לבוא ' למה נחי  .כב

גימטריא שמו של איזה תנא הוא אותו גימטריא של   .כג
  ?"מתים' מחי"

 על איזה מדינה יש לה שם שמרמז על גלות וגם  .כד
  ?הגאולה

אחר ' אף שאליהו הי" פנחס זה אליהו"למה אומרים   .כה
  ?פנחס

מלך המשיח ' ם בהל"הביאורים על זה שהרמב' מה הם ב  .כו
' ושב ה"מביא הפסוק , כשמביא הראיות על מלך המשיח

מפרשת נצבים לפני הפסוקים מפרשת " אלוקיך את שבותך
 ?בלק

  

  רבותינו נשיאנו

  ר מלך המשיח"ק אדמו"כ
א "א ניסן וקיבל את הנשיאות בי"נולד הרבי בילמה   .כז
  ?שבט

ע את הרבי על זה שבאו לאסור "איך הזהירה הרבנית נ  .כח
  ?ע"צ נ"ר הריי"ק אדמו"כ', את אבי

" זאל געזונט זיין"מפחד לומר ' שהי' מה כתב הרבי לא  .כט
  ?שלא נהגו כן) שבט' אחר י(

א כתוצאה מפעולת הרבי בבירור "מה קרה בתשי  .ל
  ?העולם

יגונים שלימד הרבי בזמנים שונים חוץ מה הם הנ  .לא
  ?ת ובאיזה שנים לימדם"משמח



 תשורה משמחת הנישואין של יוסף יצחק וגאלדא הדס גראסבוים

ומתי ביקרה הרבנית ? "קעמפ"מתי ביקר הרבי ב  .לב
  ?"קעמפ"ב

  ?א ובאיזה שנים"לכ) בביקורו בקעמפ(מה חילק הרבי   .לג

  ?מאמרים' באיזה התוועדות אמר הרבי ג  .לד

  ?הרגלים מכסא של הרבי' באיזה התוועדות נשבר א  .לה

מה הורה הרבי , "ת ששת הימיםמלחמ"לאחרי הנצחון ב  .לו
  ?וכמה זמן נהג) בקשר לפסח שני(לתושבי ירושלים 

לא יצא ) ביום ראשון' ג בעומר הי"של(ים /באיזה שנה  .לז
  ?הרבי להתהלוכה

באיזה זמן ביום הלך הרבי לביתו בראש חודש כסלו   .לח
  ?ח"תשל

  ?באיזה תקופה נסע הרבי להאוהל בכל יום  .לט

בי להציון של מתי הייתה הזמנים הקבועים שנסע הר  .מ
  ?צ"ר הריי"ק אדמו"כ

  ?מתי התחיל הרבי ללכת עם נעלים חדשים  .מא

  ?מתי אמר הרבי שיחה בליל ניתל  .מב

ואיזה יום היתה , א"תנש'איזה ענין פתאומי קרה בסיון ה  .מג
?  

מה ? ב שבט"ענינים לכבוד כ' באיזה שנה חילק הרבי ג  .מד
  ?דברים אלו' ומה הרמז בג? הם

 דמי המעמד של ר מלך המשיח עם"ק אדמו"מה קנה כ  .מה
  ?הבחורים

י שאחד פוסק דין על חברו פוסק דין על עצמו "ידוע שע  .מו
ענינים מביא הרבי כלל ' ב) פ"לכה(בקשר לאיזה . שלא מדעתו

  ?זה

ובקשר " ד"כפר חב"ש מציין הרבי לבטאון "איפה בלקו  .מז
  ?למה

מספר המסמך של ההחלטה של בית הנבחרים ' מה הי  .מח
  ?ומה נרמז בהמספר, א ניסן"על י" יום חינוך"לקבוע 

שיחה או חלוקת דולרים לאחרי ' איך מסמן הרבי אם יהי  .מט
  ?התפילה

  ?בלבד' רק הערה א' ש נדפס עלי"איזה דף בלקו  .נ

דומה " תורה"הסדר בנוגע לכתיבת ' אצל איזה נשיא הי  .נא
' הי) בין המניחים(ומי ? ש המניחים"מ' לסדרו של הרבי שמגי

  ?מדיוק ביותר

  ?"מושקא"מהו הפירוש   .נב

ע "ק נ'לוי' ק המקובל ר" ספר יש הסכמה מהרהאיזה  .נג
  ?)אביו של הרבי(

צ אביו של "ג המקובל הרב לוי"מי נתן סמיכה להרה  .נד
? מה היה השאלה שהובא לפניו? ר מלך המשיח"ק אדמו"כ

  ?ואיך תירץ

  צ"ר הריי"ק אדמו"כ
לאלתר "ע יצא בהכרזת "ץ נ"ר הריי"ק אדמו"כשכ  .נה

רים ידבקו מדבקות מי אירגן שהבחו" לתשובה לאלתר לגאולה
  '?ומה כתוב עלי'? איזה צבע הי? בכל המקומות

ישראל ' ע לר"ץ נ"איזה שליחות מיוחדת נתן הרבי ריי  .נו
  ?ה"לייב ע' ארי

ע "נ) צ"מהוריי(ר "ק אדמו"מה הייתה כתובת של כ  .נז
  ?בלענינגראד

  ?ומי כתבה? בתחלה" ספר הזכרונות"איפה נדפס   .נח

ר "דמוק א"מהו שייכותו של כללות חודש שבט לכ  .נט
  ?צ"הריי

  ?צ בניו יורק"ר הריי"ק אדמו"למה נמצא הציון של כ  .ס

  ב"ר הרש"ק אדמו"כ
ת שכתבו בקשר "מה הייתה מיוחד אודות הקלף של הס  .סא

  ?ע"נ) ב"מוהרש(ר "ק אדמו"להולדת כ

ע "נ) ב"מוהרש(ר "ק אדמו"באיזה מקום התחיל כ  .סב
  ?ב"של המשך תער" בנין"ה

ע בנוגע "נ) ב"מוהרש(ר "ק אדמו"מהו החידוש של כ  .סג
מעלות בעשיית מקוה באופן כזה ' ומה הם ב? לתקוני מקוה

  ?דוקא

חובת "ע ה"נ) ב"מוהרש(ר "ק אדמו"למה נקרא כ  .סד
  ?של תורת ועבודת החסידות" הלבבות

למה : ע על השאלה"נ) ב"מוהרש(ר "ק אדמו"מה ענה כ  .סה
כותבים על צדיקים להבדיל בין חיים לחיי החיים למרות 

  '?וכו-דיל בין חיים לשבדרך כלל כותבים להב

  ?ע מליובאוויטש"נ) ב"מוהרש(ר "ק אדמו"מתי נסע כ  .סו

  ?ולמה? "חתני"ב מכנה בתואר "ק הרש"כ' מי הי  .סז

  ?ולמה? "נכדי"ב מכנה "מי היה הרבי רש  .סח

) ל"ר(חולה ' שהי' ב לא"עצתו של הרבי רש' מה הי  .סט
  ?ת"ת מחליו יתן סכום הגון לתו"והבטיח כי כאשר יקימו השי

, ב"ר הרש" של אדמווועדות האחרונהמתי היתה ההת  .ע
  ? התוועדותומה אירע באותה

  ש"ר מהר"ק אדמו"כ
ר "ק אדמו"ש לאחרי זה שכ"ר מהר"ק אדמו"מה עשה כ  .עא
  ?"אויף תורה דארף מען אבער האבן יגיעה"צ אמר לו "הצ



 ..."למען ידעו"
 

  ר הצמח צדק"ק אדמו"כ
ומי , צ לקבל הנשיאות"ל הסכים הצ"י איזה מאמר חז"ע  .עב

  ?ל"אמר לו המחז

צ "ר הצ"מה פעל שאדמו, ש בהיום יום"ף למבנוס  .עג
  ?ג"הצליח באסיפת הרבנים בפטרבורג בשנת תר

  ר האמצעי"ק אדמו"כ
ר האמצעי "של אדמו) ק"ביכעלאך בכתי(כמה כתבים   .עד

  ?ד"נשרפו בהשריפה של תקפ

  ר הזקן"ק אדמו"כ
  ?"דידן נצח"ר הזקן "בקשר למה אמר אדמו  .עה

? סתלקותוז קרוב לזמן ה"ק אדה"כתבים כתב כ' איזה ב  .עו
  ?ומהו הנקודה המשותפת ביניהם

ק "שאצלו התאכסן כ(תנאים שעשה הנכרי ' מה הם הג  .עז
  ?ז"ק אדה"עם כ) ז קודם הסתלקותו"אדה

" ע"בעל התניא והשו"ר הזקן "ק אדמו"לפעמים נקרא כ  .עח
  ?למה, "ע ובעל התניא"בעל השו"ולפעמים 

  

  פרשיות השבוע

  נח
י "מפרש רש" יובדורות' נח איש צדיק תמים הי"פ "עה  .עט

אפילו "הלא , "ויש שדורשים אותו לגנאי) "לפי דעה אחת(
האם מסתבר לומר , "בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב

  ?רק כדי לספר בגנותו של נח" בדורותיו"שהוסיפה התורה 

  לך לך
דחסידות " ארצך ומולדתך ומבית אביך"מה הם ה  .פ
  ?ד"חב

  כשנולד100' איפוא נרמז בפרשתינו שאברהם הי  .פא
  ?יצחק

  ?איפוא בפרשתינו נרמז נשיאותו של הרבי  .פב

  וירא
איזה ענין בהלכה למדין מזה שאברהם נתן להמלאכים   .פג

  ?)י"ז בפרש,פרשתינו יח" (לשונות בחרדל' ג"לאכול 

  חיי שרה
בשליחות אליעזר ) פ חסידות"ע(איפוא בא הביאור   .פד

 -פ דחסידות "ונשואי יצחק ורבקה בספרי היסוד של תושבע
  ?ולמה אינה במקומה בפרשת חיי שרה? ת"א ולקו"תו

  ? כשנולד יצחק100' איך נרמז בפרשתינו שאברהם הי  .פה

  ויגש
כ "א, מלמד שסומכין גאולה לתפילה" ויגש אליו יהודה"  .פו

  '?י שפתי תפתח וגו-איך מפסיקים עם הפסוק אדנ

  ?)בעבודת האדם(למה נולד גרשון לפני קהת   .פז

 נשיא ועבדי דוד"למה דוקא בההפטרה מודגש הענין ד  .פח
  ?שיהודה הוא למעלה מיוסף ולא בהפרשה" להם לעולם

  ויחי
למה פעמים נקרא יעקב אבינו בשם יעקב ופעמים בשם   .פט

  ?ישראל

שיעקב אבינו לא מת ) ב,תענית ה(ל "למה למדו חז  .צ
ואת זרעך מארץ . . ואתה אל תירא עבדי יעקב "מהפסוק 

ויגוע ) "לג,מט(ולא מהפסוק בפרשתינו ) י,ל' ירמי" (שבים
  ?י"ומיתה לא נאמרה בו כפרש, "ויאסף אל עמו

 שמות

אין השכינה שורה אלא "ש) נדרים לח(לדעת רבי יוחנן   .צא
איך מפרשים את המסופר בפרשתינו " על חכם גבור ועשיר

רק רועה צאן ' פ שהי"ה גילה את עצמו למשה רבינו אע"שהקב
  ?ועני

  וארא
  ?מה היתה פעולתם של המכות אצל פרעה בפרטיות  .צב
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  יתרו
  ?ואיך נרמז בהפסוקים, רו ומשה הם גלגולו של מיית  .צג

  ?י יתרו בנוגע לענין לימוד התורה"איזה כח ניתן לנו ע  .צד

וכמה תיבות הם ) ב? כתוב על לוחות השניות' מה הי  .צה
  ?ולמה) ג? מיותרים על לוחות הראשונות

מיתרו ולא " 'שרי אלפים וגו"למה באה ההצעה לעשות   .צו
  ?י"מבנ' מא

  תצוה
  ?תצוה לידת משה וגם מיתת משהאיך נרמז בפרשת   .צז

  כי תשא
בפשוטו של (הטעמים לשבירת הלוחות ' מה הם ב  .צח
  ?טעמים' ולמה צריכים לב) מקרא

  ויקהל
וקומה ' ומסך שער החצר גו"כתיב ) יח,לח(בפרשתינו   .צט

מהו הצורך בהפסוק ". ברחב חמש אמות לעמת קלעי החצר
  ?קלעי החצר) י"כפרש" (כמדת"ל "להודיענו שהשער צ

  אויקר
  ?ר ללמוד מספר ויקרא דוקא"למה מתחילים תשב  .ק

  צו
אש תמיד תוקד ) "ו ,ו(איך מקיימים הציווי בפרשתינו   .קא

  ?"על המזבח לא תכבה

אש תמיד תוקד על המזבח לא "על הפסוק בפרשתינו   .קב
י שזה קאי על אש של המנורה שצריכים "פירש רש, "תכבה

י ולא שמדובר "מהו ההכרח של רש. להדליקו מאש המזבח
כמו שפירשו מפרשים " (אש תמיד"ל "ודות אש המזבח שצא

  ?)אחרים

  אמור
מפרש , "והכהן הגדול מאחיו) "י,כא(פ בפרשתינו "עה  .קג
ב למה "וצ, אחיו הכהנים מגדלין אותו) א,יומא יח(' בגמ

  ?)ומהי ההוראה לנו(מגדילין אותו מהכהנים דוקא 

  במדבר
  ?איזה דין בהלכות איסור והיתר קשור לפרשתינו  .קד

  נשא
' נשיא א"איזה פרק ואיזה פסוק מדבר אודות קרבנות   .קה
  ?ומה נרמז בזה, בחנוכת המשכן" ליום

  חוקת
, במה שונה הפרה אדומה מכל שאר קרבנות צבור  .קו
  ?ולמה
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  ענינא דיומא

  יט כסלו
  ?ומהו הביאור לזה" חג החגים"מהו המקור להתואר   .קז

א לומד כל "ם באופן שכאו"למה חלקו לימוד הרמב  .קח
א לומד "שכ) ט כסלו"די(ס "ולא כמו חלוקות הש" זקהיד הח"ה

  ?)ס"ונחשב לו כמו שלמד כל הש(רק מסכת אחת 

  ?ט כסלו"ענין די' איך נרמז בשם הוי  .קט

  ?ט כסלו הוא יום סגולה"מהו המקור הראשון שי  .קי

  ?במזמור נה' למה נכתב הפסוק דפדה שלום וגו .קיא

  חנוכה
ה "ד בכסלו למה נקבע חנוכה בכ"בכ' לדעה שהנצחון הי .קיב
  ?בכסלו

  ?למה אין חיוב לעשות משתה וסעודה בימי החנוכה .קיג

  ?למה זכה חודש כסלו שיהא בו הנס דחנוכה .קיד

  פורים
  ?"פור"לשון רבים ולא " פורים"למה נקרא החג  .קטו

ולא ' וגו" לא על המלך לבדו"למה נהרגה ושתי מטעם ש .קטז
הספק בדינה עד שהוצרכו ' ומה הי? מצד מרידה במלכות
  ?"עי דת ודיןיוד"לשאול אצל השרים 

  ?)טעמים' ב(למה נקרא מרדכי היהודי   .קיז

העיקריים ולמה ' ומה הם ב? מצוות דפורים' מה הם ז .קיח
  ?דוקא הם

למה משלוח מנות ) י פנימיות הענינים"עפ(מהו הביאור  .קיט
מנות לאיש אחד ומתנות לאביונים הם פרוטה אחת לשני ' הם ב

  ?בני אדם

) פוח אסיפת דינים מערכת פורים בסו"שד(יש סברא   .קכ
מהו המעלה בתור . י שליח"ל דוקא ע"שמשלוח מנות צ

ביטול " על העבודה ד– היינו שמרגיש מציאות עצמו –שליחות 
  ?"במציאות

ש עיר הבירה של "למה קבעו שמו של שושן פורים ע  .קכא
  ?ב"וכיו" פורים דמוקפין"ז ולא "לעו

  ספירת העומר
  ?איזה צחות יש בלשון הקודש שנוגע לספירת העומר  .קכב

האם נאמר ספירת העומר עם , יבוא היוםכשמשיח  .קכג
? ע הוא רק מדרבנן או לא"פ שעד עתה מצוות ספה"ברכה אע

  ?ולמה

  אייר
  ?ח אייר"ענינים התרחשו בר' איזה ב  .קכד

  ?ת דאייר ומהו השייכות ביניהם"ר' מה הם ב  .קכה

  ?מהו מעלת חודש אייר על כל חדשי השנה .קכו

  לג בעומר
  ?ג בעומר הוא מועד"איך נרמז בתורה של .קכז

  ?י אייר דוקא"ג בעומר בח"בעו ללמה ק  .קכח

ג בעומר יש מעלה אפילו לגבי "האיך רואים שבל  .קכט
  ?שבת ויום טוב

  תמוז' ג
  ?תמוז'  נרמזת בג- כהכנה לגאולה –איזה עבודה   .קל

תמוז '  ג- גואל ראשון -משה רבינו ' איפה הי  .קלא
  ?ח"תמ'ב

  אלול
  ?וכנגד איזה עבודה הם, ת דאלול"מה הם החמשה ר  .קלב

חודש מנחם אב לאלול והימים מהו רמז על הקשר של  .קלג
עוד " כתיבה וחתימה טובה"עד שמתחילים לומר (נוראים 

  ?)בחודש אב

ד תקיעות "ד לתקוע יו"מהו הטעם על מנהג חב  .קלד
  ?שאלול
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  שונות
ואליהו ' פעמים יעקוב עם אות ו' למה כתוב בתורה ה  .קלה
  '?פעמים בלא אות ו' נכתב ה

  ?ה"רמאשמ: ת אלו"מהו פיענוח ר .קלו

  ?ואיזה דין למדו ממנו, "יוחנן אוכל חלות"' מי הי .קלז

  ?הבית דין עושים בטו אדר מידי שנה' מה הי  .קלח

עזאי ולמה לא -ומה שמו של בן, זומא-מה שמו של בן  .קלט
  ?נקראו בשמותם

' ומי הי? איזה אמורא חלה וזה גרם ששכח תלמודו  .קמ
  ?מזכירו על מה שלמד

  ?ומה נכלל בתואר ברייתא, ברייתא' מהו פי  .קמא

  ?סימן" ד"חב"ס יש "איפוא בש  .קמב

  ?איך פסקינן תיקו דממונא .קמג

ז שבו "חשון ע-ה לשלם לחודש מר"מה עתיד הקב  .קמד
  ?נבנה בית ראשון ולא נפתח עד לחודש תשרי שלאחריו

  ?איזה הוראה לומדים מבית המקדש שבנה הורדוס  .קמה

שמחיית עמלק היא פעולה " אמת"איך נרמז בתיבת  .קמו
  ?ה ובני ישראל"משותפת בין הקב

ואיזה ? )סיבות' ג( החודש בשביל מה מעברין את .קמז
  ?במחלוקת ראשונים

  ?מה הם החמשה דרגות בענין השליחות  .קמח

  ?מה הם השבע מצות דרבנן  .קמט

איך ניכר על האדם המוכיח את בני ישראל אם ראוי   .קנ
  ?להיות מנהיג ישראל

  ?מהו ההוכחה שהשואה אינו בגדר עונש ותיקון .קנא

  ?אמו של דוד המלך מה היתה שמה .קנב

  ? ספרו ספר הזוהרי על"מה אמרו מלמעלה לרשב .קנג

  ?ולמה, ל"מה היה סדר הלימוד של האריז .קנד

' הל(ם "פ דברי הרמב"למי נתנו סמיכה מיוסד ע .קנה
  ?)א"ד הי"סנהדרין פ

ט להחבריא של צדיקים "באיזה גיל נכנס הבעש .קנו
  ?ואיך נרמז במספר השנה, נסתרים

  ?ט"אצל הבעש" סעודות היחידות"מה הייתה נקראת  .קנז

  הלכה ומנהג
ע על ענין השראת אלוקות "לקי השוח' האיך מרמזים הד .קנח
  ?בעולם

  ?למה מדליקין ביארצייט נר של שעוה דוקא .קנט

מ להלכה מזה שיש לכל יהודי נשמה "איפוא רואים נפק  .קס
  ?יתירה בשבת

) ואילך(רמג ' למה בא הלכות אמירה לנכרי בסי  .קסא
קודם הלכות ערב שבת הלא אמירה לנכרי הוא איסור בשבת 

  ?ל בין מלאכת שבת"צ' ומקומו הי

פ אחר התפלה בליל שבת "למה אמרים ויכולו עוה  .קסב
  ?פ בתחילת קידוש"ולמה עוה? קודש

טעמים להמנהג ליתן מאכל ' ג) פ"לכה(מה הם  .קסג
  ?לציפורים בשבת שירה

כל מצוות לא תעשה שאין בה מעשה אין לוקין "  .קסד
  ?מה הן היוצאין מכלל זה" עליה

בזמן או ' האם מצוות ברכת כהנים היא מצוה התלוי  .קסה
  ?ומה זה מלמד אותנו? וים או לאמקום מס

באיזה סוג אוכל אינו די בביטול בששים וצריכים ששים  .קסו
  ?לבטלו ולמה' וא

  ?מאיפה לומדים הדין של ביטול בששים .קסז

' ע שנענש חסיד א"ענינים מסופר בשו' על איזה ג  .קסח
  ?שנשתנה פניו לצבע ירוק

ם חלאווה בנוגע לפחות "מהו החידוש של המהר  .קסט
  ?מחצי שיעור

  תפלה
" אוזר ישראל" מזכירין שם ישראל בברכות למה  .קע

  ?ולא בשאר הברכות של ברכת השחר" עוטר ישראל"ו

פ פשט "ע) א? בלשון ארמית" קדיש"למה אומרים   .קעא
  ?פ פנימיות הענינים"ע) ב

כ בסידור ובין "בנוגע איזה ענין יש חילוק בין מש  .קעב
  ?ולמה? איך נוהגים? כ בהיום יום"מש

  ?ח"בר" בית יעקב"למה אין אומרים קטע  .קעג

בהלל בזמן חכמים " 'הללוי"כמה פעמים קראו   .קעד
  ?הראשונים ולמה
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איזה תפילה אומרים בקריאת שמע שעל המטה וגם   .קעה
  )פ פנימיות הענינים"ע(? ולמה? בקבלת שבת

 איך –)" צבור(ה מואס בתפילתם של רבים "אין הקב" .קעו
  ?נרמז האחדות דכל ישראל בתיבת צבור

ה מרומזים בתיבת איזה ענינים הקשורים לעבודת התפיל .קעז
  ?"צדיק"

מהו השייכות בין ברית מילה לברכת המזון שלכן   .קעח
  ?צריכים להזכיר ברית מילה בברכת המזון

" ובנה ירושלים"למה אומרים אמן אחרי ברכת   .קעט
  ")אמן, בונה ברחמיו ירושלים("? בברכת המזון

  מלוה מלכה
  ?איזה חלק מהגוף נהנה מסעודת מלוה מלכה  .קפ

עודת מלוה מלכה דוקא מס" עצם לוז"למה נהנה ה  .קפא
  ?ולא משאר סעודות שבת

  חסידישע שונות
ומה ? מה פסקו הבית דין של מעלה בנוגע לחסידות  .קפב

  ?ד"גרם הפס

שהלילות ארוכים (מהו השייכות בין חדשי החורף  .קפג
דלא (בחדשי החורף ' לגילוי תורת החסידות שהי) מהימים

  ?)בחדשי הקיץ' כמתן תורה שהי

  ?"ספירות"פירושים ב' מה הם ג  .קפד

  ?"שכינתא בגלותא"ז "על איזה ספר התבטא אדה  .קפה

חקר ודרש ואסף "ד אשר "הראשון בין חסידי חב' מי הי .קפו
  ?"ד"כמה ספורים חסידים ביחס לנשיאי חסידי חב

בספר "למה הדפיסו גם התמונות של קטנים וקטנות  .קפז
  ?"השלוחים

) ג"ק סכ"אג(מהו ההסברה לזה שכתוב בתניא   .קפח
אף שאינם מדברים "יא שהשראת השכינה בעשרה מישראל ה

  ? "בדברי תורה

" חברה תחיית המתים"איזה מהרביים יסד ועד בשם   .קפט
  ?ומה הייתה תפקידם

  ?וכמה שנים גרו הרביים בליובאוויטש, כמה דורות  .קצ

  ?ד"מהו מעלת נשיאי ישראל ובפרט נשיאי חב  .קצא

אם חסר לו לפי שעה די מוט לכבוש "מה יעשה אדם   .קצב
  ?"את החוצה

ס 'סידים אז עס איז דא דריי שניעס איז א ווארט ביי ח" .קצג
  ."_____)ג_____ )פסח שני ב) א

וממי ? ר הזקן"ק אדמו"מי מהרביים מצא תמונת כ  .קצד
  ?קיבל את זה

  .."חסידים זיינען קלוגער און : "תמלא את הפתגם  .קצה

ומהו " עקביא בן מהללאל אומר"החסידותי ב' מהו הפי .קצו
  '?המקור הפי

 –ים חיים געשמאקע ביסל מ" חסידים להאיזה ענין מדמ .קצז
  ?" וואס מאכט אפעטיט–בראנפען 

פשוט נבלה בשוק ואל ): "א ,פסחים קיג(ל אמרו "חז  .קצח
ל "איך ביארו חסידים הראשונים מאמר רז". תצטרך לבריות

  ?זה

  תומכי תמימים
הראשון של ישיבת תומכי " זאל"איזה בנין היתה ה  .קצט

  ?תמימים בליובאוויטש

עקבות חרפו "ומי הם ה, "'חרפו אויביך ה"מי הם ה  .ר
  ?"משיחך

  ? ת"כ על פתיחת ישיבת תו" המתנגדים כולמה התרגז  .רא

  ? ת"מי נתן ההצעה ליסד תו  .רב

' ע כשהמשולח ר"נ) ב"הרש(ר "ק אדמו"מה אמר כ  .רג
' מאות תלמידים בהישיבה כשהי' יחיאל הגזים לומר שיש ד
  ?באמת רק ארבעים תלמידים

  ?ואיך זה נרמז בקרא, מהו מעלת התמימים דדורנו זה  .רד
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  עניני משיח וגאולה
  ?ולמה" שופר של משיח "בשםאיזה ניגון מכונה   .א

כי ניגון זה מעורר התשוקה לביאת , בבות'  ניגון של ד:תירוץ
" דיבר' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה. . ונגלה "משיח אז יקויום היעוד 

  ).קעב' ו ע"צ ח"ר הריי"ק אדמו"ק כ"אג(

  ?להגאולה" אמריםלקוטי " הקשר בין השם של ספר התניא ומה  .ב

ד וע זוכים להי– לימוד פנימיות התורה – י"ומז שערי ש לפ:תירוץ
' ה מגלה בחיכיון שפנימיות התור "י" אחד אחד בנתלוקטוואתם "

 נ"ש תש"ספה(למשיח צדקנו . . מישראל עד א "בכאו) יחידה(אחד 
  ).155'  הע284' ע

  ?להגאולה" שבט"מהו הקשר בין שם החודש   .ג

זה מלך ) "יז,בלק כד" (' מישראל וגושבטוקם " כתיב :תירוץ
' נ ע"ש תש"ראה ספה) א"רפי מ"מלאכים ומה' ם הל"רמב" (המשיח

251.(  

) כמו עשרה בטבת(הצומות ' ל יהי"מאיזה פסוקים למדים שלע  .ד
  ?ימי ששון ושמחה

' ירמי(והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם )  א:תירוץ
צבאות צום ' כה אמר ה) ב ).תענית יב הובא בטור סוף הלכות ,לא

ה יהוד לבית' הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהי
יט  ,ח' זכרי(מת והשלום אהבו לששון לשמחה ולמועדים טובים והא

  ).תענית ם סוף הלכות"הובא ברמב

   ?")דוד מלכא משיחא" ("דוד"למה נקראת מלך המשיח בשם   .ה
מ "מ, מלך' דהגם שהי.  ענוה וביטול כי ענינו של דוד הוא:תירוץ

בתכלית ' דהגם שיהי, במלך המשיח וכן הוא. קרא עצמו עני ואביון
אנשים  בתכלית הענוה והביטול ללמוד גם עם' מ יהי"מ. . הגדלות 
  ).פד' ו ע"מ מלוקט ח"ספה(פשוטים 

ם ממהרים ומזרזים את הזמן "י לימוד הרמב"מהו המקור לזה שע  .ו
  ?דימות המשיח

אין כל הגליות ) "ג ,ז"ר פ"ויק(ל "ד מארז" כי הוא ע:תירוץ
' ב ע"ש תשנ"ספה(פסוקות  הלכות" מתכנסות אלא בזכות המשניות

  ).17'  הע28

  ?ש של ערבית עם הגאולה" דקהזמן ביןמהו הקשר   .ז
ש הוא בשעה שהכהנים נכנסים לאכול " כי הזמן של ק:תירוץ

 נוהגת אלא שאין תרומה של תורה, הגאולה בתרומתם שקשור עם
כמו שעתידים לחזור . . שם  בארץ ישראל בלבד ובזמן שכל ישראל

  ).א"תרומות ספ' ם הל"רמב(בירושה שלישית 

  ?"קץ הימין"ו" קץ הימים"מהו החילוק בין   .ח
הוא התחלת " קץ הימין"ו,  הוא סוף זמן הגלות"קץ הימים ":תירוץ
  ).ב"פ מקץ תשנ"ש ראה שיחת(הגאולה 

ישראל שעושים תשובה ) ה"ז ה"ובה פתש' הל(ם "פסק הרמב  .ט
מהו ההוספה .  ומיד"תיכף "מוסיף) א"ת פי"באגה(ז "ואדה, מיד הן נגאלים
  ?תיכף על מיד
איזהו ("כמה ימים ' ב שמיד יכול להיות אפי , עיין תענית יט:תירוץ

סוטה ה כל "א תוד , זבחים לגכ"עפמש(כ תיכף "משא) 'מיד שלהן כו
  )א ועוד ,לט

ומהו הביאור , ל" מחזיק הכוס דסעודת הצדיקים לעכמה לוגי יין  .י
 ?בזה 

שיתגלו הדרגה : והביאור, ")'כוסי רוי "בגמטריא (221 :תירוץ
  )ז"א ע"וביאור תו יומא עו" (ים אפארך"ד

כל האומר דבר בשם אומרו מביא ) "ו"ו מ"אבות פ(ל "אמרו רז  .יא
  ?סברה בזההמהו ה". גאולה לעולם
ם ומגלים תעלומות חכמה שהיו  שהחידוש בתורה שמחדשי:תירוץ
י " עד עתה הוא ענין של גאולה בתורה עצמה ועגולהב כבושים

 פ"ראה באריכות שיחת ש". (ולה לעולםגא מביא"הגאולה בתורה 
  ).א"תנש'נשא ה

  ?"משיח"ת בהתואר "מהו הר  .יב
, שילה, מנחם) ב, צח(סנהדרין ' ת של משיח בגמושמ'  ד:תירוץ

  .חנינה, ינאי

הלא , כ בהשכר הגשמי של ימות המשיח"ל כ"למה האריכו חז  .יג
  ?על ידי זה' צ שיהי"א השלימות בקיום התומ"אין זה העיקר כ

בא ורק אם , ממנו בשווהנמצא בכל נקודה , מהות של דבר :תירוץ
ל "ולעת, ז הוכחה ובחינה שהוא מהותו"ה לידי גילוי בכחות הפחותים

' בר הוי ד–ומקורם  יהיו הדברים הגשמים בהאחדות עם שרשם
  ).83' ז ע"ש חל"לקו(

  ?מלחמת גוג ומגוג) 'ל יהי" שלע,בשנה(איזה דין קשור עם הזמן   .יד
בתשרי ולכן מפטירין '  הניצחון במלחמת גוג ומגוג יהי:תירוץ

  )ד"ע סתצ"שו טור". (בא גוג"מ סוכות "בשבת חוה

פסחים (י מצות לולב "של משיח ע) דוקא (לשמולמה זוכים   .טו
  ?)א,ה

. . ולקחתם לכם "ב קשור עם שמחה דכתיב  כי לול:תירוץ
בבא משיח שנקרא  ז זוכים להשמחה דלעתיד"ועי. ." ושמחתם 

ודקדק לומר שמו של משיח ששמו מנחם שהוא ינחמנו . ראשון
  ).א"מהרש( .וישמחנו

י סנהדרין גם לפני ביאת "ע' פ הראי"האם שייך קידוש החודש ע  .טז
  ?המשיח

י סנהדרין "ע' פ הראי"ם ע קידוש חדשישיתכן, ולהעיר ":תירוץ
ד בזמן "שאפשר לסמוך ב  להדעות–גם לפני ביאת משיח צדקנו 

  ).145'  הע375' ב ע"ש תשנ"ספה" (הזה



 ..."למען ידעו"
 
  ?ולמה? לעתיד) לכל לראש(איזה קרבן יקריבו   .יז

' א ע"ש תנש"ספה. (כי יצאו ממאסר הגלות,  קרבן תודה:תירוץ
634.(  

) א) ג"ומה ספפרה אד' הל(ם בזה שכתב "מה מלמד אותנו הרמב  .יח
  ?"ר"יגלה אכי מהרה) "ב" והעשירית יעשה המלך המשיח"

הכפרה על ) שמרומז במספר עשר(לבאר שהשלימות )  א:תירוץ
להדגיש ) ב). 128 'ג ע"ש חל"לקו(ל "רק לע' מעשה העגל יהי

אם מזכיר משיח ' ל עד כדי כך שאפי"שהגדר דמחכה לביאת משיח צ
י להתפלל לביאתו כיון שמרגיש לעורר אצל יהוד רק בדרך אגב צריך

  ).ח פרשת חוקת"ש חכ"לקו(שאם אין הגאולה הוא חסר 

  ?"שמלכיות מתגרות זו בזו"מה השייכות לבני ישראל מזה   .יט
ולכן עמדו הכן כולכם " שהגיע זמן גאולתכם" הידיעה :תירוץ

ההוספה בעניני תורה  י"לקבלת פני משיח צדקינו כולל ובמיוחד ע
הכריע את עצמו וכל העולם כולו לכף "' ה אי מצו"ומצוות אשר ע

  ).א"פרשת בא תנש" תשועה והצלה וגרם לו ולהם, זכות

  ?מהו השייכות של ריח עם ענין הגאולה  .כ
מה שושנה זו אינה אלא לריח כך "ו ,ג"ר פכ"ראה ויק: תירוץ

וראה המשך דברי  "צדיקים לא נבראו אלא לגאולתן של ישראל
נת לשבתות וימים טובים כך מה שושנה זו מתוק: "המדרש שם

  ".מחר ישראל מתוקנים לגאולת

פ "וע, פ פשט"ע" גאולה האמיתית והשלימה"איך מפרשים   .כא
  ?"חידודא"

 כל – שלימה.  שהוא גאולה ונצחיתאמיתית –פ פשוט " ע:תירוץ
. המלכות על כל ישראל  שלימותאמיתית –" חידודא. "יהודים יצאו

 528' א עמ"ש תנש"ארוכה סהעיין ב. ( יש אותיות דשלמה– שלימה
  ).105והערה 

  ?)ביאורים' ב(חיים לעתיד לבוא חיים נצ' למה נחי  .כב
מאמר בלע המות (ל יתבטל הרע "כי מות בא מרע ולע)  א:תירוץ

מהעצם ובעצם אין שינוי  'ל נחי"כיון שלע) ב). ג"מ מלוקט ח"בסה' גו
  ).'קונטרס ענינה של תורת החסידות אות ה. (דזמן

' מחי"ו של איזה תנא הוא אותו גימטריא של גימטריא שמ  .כג
  ?"מתים

ת יושפע " ר– )עם הכולל (י"רשב(שמעון בן יוחי ) רבי (:תירוץ
  ).ד-רסג 'ראה בספר טעמי המנהגים ע, שפע רב בכל העולמות

  ?איזה מדינה יש לה שם שמרמז על גלות וגאולה  .כד
ה היינו שז" לין-פה"שכשיהודים באו לפולין אמרו .  פולין:תירוץ

  .רק עראי ומיד חוזרין לארץ ישראל

  ?אחר פנחס' אף שאליהו הי" פנחס זה אליהו"למה אומרים   .כה
וגאולה היתה ,  כי ענינו של אליהו הוא שמבשר הגאולה:תירוץ

". על פני המים ורוח אלוקים מרחפת"מתחילת בריאת העולם 
  ).59'  הע704' א ע"ש תנש"ספה(

א הראיות על מלך ם כשמבי"ז שהרמב"הביאורים ע' מה הם ב  .כו
מפרשת נצבים לפני " אלוקיך את שבותך' ה ושב"מביא הפסוק , המשיח

  ?הפסוקים מפרשת בלק
שלכל לראש יציאה מן הגלות , להדגיש סדר הגאולה) א: תירוץ
 688' א עמ"ש תנש"סה (,ע"ז מעלת ושלימות הגאולה בפנ"ולאח

שבפסוק הראשון מדבר מפורש על דבר הגאולה ) ב). 62הערה 
' ד ע"ש חל"לקו. (בלעם נאמרו רק דרך משל וחידה כ נבואת"שאמ

114-115.(  

רבותינו נשיאנו
  ר מלך המשיח"ק אדמו"כ

  ?שבטא " וקיבל את הנשיאות ביניסןא "למה נולד הרבי בי  .כז
 הגילוי הוא בחודש  התחלת.א מורה על גילוי" כי י:תירוץ

מורה ש) שבט(א " הנשיאות הוא בחודש היגילוי ושלימותהראשון 
  ).50'  הע350' עמ ב"ש תשנ"סה(ל "על גילוי כנ

', ע את הרבי על זה שבאו לאסור את אבי"איך הזהירה הרבנית נ  .כח
  ?ע"צ נ"ר הריי"ק אדמו"כ

בשעת החיפוש בבית " כך מספר הרב אליהו חיים אלטהויז :תירוץ
ואין איש אתה מושקא '  חיהרבנית[נמצאת לרגע אחת מבנותיו , הרבי

מ שניאורסאהן "והספיקה לומר מעבר לחלון אל הרמ, והחלון פתוח
' ע" ימי מלך"ראה " ( אורחים באו לבקרנו,שניאורסאהן" )הרבי(

204.(  

' אחר י" (זאל געזונט זיין"מפחד לומר ' שהי'  לאהרבימה כתב   .כט
  ?שלא נהגו כן) שבט

ח שחיי הצדיק הם "ק סכ"ומבואר באג - !? מהו הפחד:תירוץ
  )שז' ג עמ"ק ח"אג( . געזונט ביותרכ הוא"ר וא"אמונה ואהוי

  ?א כתוצאה מפעולת הרבי בבירור העולם"מה קרה בתשי  .ל
שארגון חבר העמים למטרת אחדות ושלום בין העמים  :תירוץ

 -קבע מקום מושבה בניו יורק ) הרבי לאמריקא שנתייסדה בבוא(
  ).ש"ע 26'  הע365' ב עמ"תשנ ש"סה. (עירו של נשיא דורינו

ת " שלימד הרבי בזמנים שונים חוץ משמחמה הם הניגונים  .לא
  ?ובאיזה שנים לימדם

. ד"ח אייר תשי"פ קדושים מבה" ש–" צמאה לך נפשי ":תירוץ
 –" אסדר לסעודתא. "ו"דחג הפסח תשט' ליל ב –" והיא שעמדה"
  .ז"בלק תשטפ "ש



 תשורה משמחת הנישואין של יוסף יצחק וגאלדא הדס גראסבוים

  ?"קעמפ"ומתי ביקרה הרבנית ב? "קעמפ"מתי ביקר הרבי ב  .לב
מפי (ל "רבנית ביקרה בשנת תשכ וה"תש, ז"תשי, ז" תשט:תירוץ
פר ועוד פרטים וראה ס") לייק("אגם ' שהרבי דייק שיהי השמועה

  ").בנאות דשא"

  ?א ובאיזה שנים" לכ)בביקורו בקעמפ (מה חילק הרבי  .לג
 מנחה ומעריב כ חילק הרבי סידור"ז ותש"שנת תשי ב:תירוץ

  .א מהנוכחים"לכ

  ?מאמרים' באיזה התוועדות אמר הרבי ג  .לד
, ושבתי בשלום, זרעך' ה והי"ד. ב"ת פרשת ויצא תשכ שב:תירוץ

  .פדה בשלום

  ?הרגלים מכסא של הרבי' באיזה התוועדות נשבר א  .לה
רבי שבסיום ההתוועדות אמר ה. ו"ים תשכ בהתוועדות פור:תירוץ

ן 'איז נאך געבליב'ס: "כ הכריז"הכוסות של משקה ואח שיסיימו את
זאל 'מיין ניט אז מ'כ! !מען דאס מסיים זיין זאל! ?ן טיש'משקה אף

 טאר מען ניט !ע"פ שו"איסור ע  דאס איז פשוט א,דאס אויסגיסען
לאחר שחילק  .והתחיל לחלק משקה, "עובר זיין אף בל תשחית

 בהבלבול". כל הפושט יד נותנים לו: "הכריז, משקה לכמה אנשים
הרבי המשיך לחלק משקה עד . ('שהתחיל נשבר רגל של הכסא הק

וראה שיחות " בית משיח"ו נדפס ב"יומן פורים תשכ. ()לביתו שהגיע
  .)קודש

מה הורה הרבי לתושבי , "מלחמת ששת הימים"לאחרי הנצחון ב  .לו
  ?וכמה זמן נהג) בקשר לפסח שני(ירושלים 
מירושלים שלא להיות חייב בקרבן " בדרך רחוקה" להיות :תירוץ

. םק קיי"בזמן שאין ביהמ שלדעת הרבה פוסקים מקריבין גם, פסח
כששלח הרבי מכתב בו כותב שהיות שכבר , ה"ונהג עד שנת תשל

דיברו אודות החזרת שטחים ) היינו היום שלאחרי המלחמה(' מיום הז
שיחת  ראה. (א להקריב קרבן פסח"וא" יד ישראל תקיפה"אין 
  ).ח"פ תשכ"אחש

לא יצא הרבי ) ביום ראשון' ג בעומר הי"של(ים /באיזה שנה  .לז
  ?להתהלוכה
ביום ' ג בעומר לא הי"ח על אף של"בתשמ. (ג"ל תש:תירוץ

" פאראד"לא נכח בה הרבי, בהיותו שנת הקהל" פאראד"ראשון עשו 
בהיותו שנת האבילות אחרי הרבנית אבל עבר בהמכונית דרך היריד 

  ).כ"שנערך לאחמ

  ?ח"באיזה זמן ביום הלך הרבי לביתו בראש חודש כסלו תשל  .לח
פסק מסדר הישיבה לארוחת בהה( בערב 8:00 – 7:00 בין :תירוץ

  ).ערב

  ?באיזה תקופה נסע הרבי להאוהל בכל יום  .לט
  . הספרים בתקופת משפט:תירוץ

ק "מתי הייתה הזמנים הקבועים שנסע הרבי להציון של כ  .מ
  ?צ"ר הריי"אדמו

ויומא דפגרא ובכל , ו בחודש"ח וט" נוסע לאוהל בכל ער:תירוץ
 ומאז ואילך שינה ראשון נ בכל ימי"עד שנת תש(שני וחמישי בשבוע 

  ").מנהגי מלך"ראה קונטרס (. ופעמים אף יותר). מנהגו ליום שני

  ?מתי התחיל הרבי ללכת עם נעלים חדשים  .מא
 חסידים רוצים לפרש שאולי זה –אגב . (נ"ו חשון תש" כ:תירוץ

ק "שמועה ביד החסידים שכ. ן'בקשר לנפילת ממשלת הקומוניסט' הי
א יונגערמאן "י " שהם יפלו עע אמר עליהם"נ) ב"מהורש(ר "אדמו

  ).ולאחרי שנפלו לבש הרבי נעלים חדשים". מיט צוריסענע שיך

  ?מתי אמר הרבי שיחה בליל ניתל  .מב
ליל ניתל ואמר הרבי אז שיחה קצרה ' נ הי"ו כסלו תש" כ:תירוץ
  .59' נ ע"תש" התוועדויות"נדפס ב

  ?ואיזה יום היתה , א"תנש'איזה ענין פתאומי קרה בסיון ה  .מג
התוועדות פתאומית בהזמן ' א הי"תנש'ב סיון ה" בי:ץתירו

  ".שלוש סעודות"ד

ומה ? מה הם? ב שבט"ענינים לכבוד כ' באיזה שנה חילק הרבי ג  .מד
  ?דברים אלו' הרמז בג
) פרוסת לקח ג) ב שבט ב"קובץ כ) ב חילק הרבי א" בתשנ:תירוץ

ל סוף "עיין הערת המו( .ח"כנגד תורה עבודה וגמ, שטר לצדקה
  ).ב"תשנשיחת 

  ?ר מלך המשיח עם דמי המעמד של הבחורים"ק אדמו"מה קנה כ  .מה
  . הדברים הפרטיים שלו:תירוץ

עצמו שלא  לעי שאחד פוסק דין על חברו פוסק דין "ידוע שע  .מו
  ?הרבי כלל זה ענינים מביא' ב) פ"לכה(בקשר לאיזה . מדעתו

שנשיא דורנו הוא הנשיא בגלוי של כל אנשי הדור )  א:תירוץ
 אם מן –אמר רב ) ב ).קלז' ו ע"מ מלוקט ח"אתה תצוה סהמאמר ו(

' ב ע"ש תשנ"סה(שרב פסק הדין על עצמו , חייא כגון רבינו הקדוש
  ).57'  הע470

  ?ובקשר למה" ד"כפר חב"ש מציין הרבי לבטאון "איפה בלקו  .מז
 בקשר לפרטי הענינים של 15'  בהע201' ו ע"ש חכ"לקו: תירוץ

  .ק"ציור המנורה בביהמ

מספר המסמך של ההחלטה של בית הנבחרים לקבוע ' מה הי  .מח
  ?ומה נרמז בהמספר, א ניסן"על י" יום חינוך"

עיין בארוכה . (י"וזוהי הגימטריא של צד, 104 מספר :תירוץ
  ).410' א ע"א ח"ש תנש"סה

שיחה או חלוקת דולרים לאחרי ' איך מסמן הרבי אם יהי  .מט
  ?התפילה
המיקרופון הוא ) עמיםלפ('  כשמסתכל לצד דרום ששם הי:תירוץ

על כף יד שמאלו סימן  סימן לשיחה וכשסימן באצבע שביד ימינו
  .לחלוקת דולרים

  ?בלבד' רק הערה א' ש נדפס עלי"איזה דף בלקו  .נ
  .319' ו ע"ש חכ" לקו:תירוץ

דומה לסדרו " תורה"הסדר בנוגע לכתיבת ' אצל איזה נשיא הי  .נא
  ?מדיוק ביותר' הי) בין המניחים(ומי ? ש המניחים"מ' של הרבי שמגי



 ..."למען ידעו"
 

פנחס ' ר' והמדיוק בין המניחים הי. ר הזקן"ק אדמו" כ:תירוץ
  .ס'רויזע

  ?"מושקא"מהו הפירוש   .נב
  . מין בשמים:תירוץ

אביו של (ע "ק נ'לוי' ק המקובל ר"איזה ספר יש הסכמה מהרה  .נג
  ?)הרבי

  ".צוף אמרים" פירוש על הגדה של פסח :תירוץ

ק "צ אביו של כ"ויג המקובל הרב ל"מי נתן סמיכה להרה  .נד
  ?ואיך תירץ? מה היה השאלה שהובא לפניו? חר מלך המשי"אדמו

סוכה בחצר יחד עם שאר ליהודי היתה . חיים בריסקער'  ר:תירוץ
באו לשאול מה יעשו . ם ושכחו לעשות עירובי חצירותשכנים יהודיי

  ).91' ט ע"ש ח"לקו(הסוכה עצמו מערב ק ש'לוי' ותירץ ר? שבת

  צ"רייהר "ק אדמו"כ
לאלתר לתשובה "ע יצא בהכרזת "ץ נ"ר הריי"ק אדמו"כשכ  .נה

איזה ? מי אירגן שהבחורים ידבקו מדבקות בכל המקומות" לאלתר לגאולה
  '?ומה כתוב עלי'? צבע הי

 –לאלתר לגאולה ", yellow, ר מלך המשיח"ק אדמו" כ:תירוץ
  ". מחנה ישראל

לייב '  אריישראל' ע לר"ץ נ"איזה שליחות מיוחדת נתן הרבי ריי  .נו
  ?ה"ע

 "יפת"לאהלים של ) תורה" (שם"להביא התפארת של  ":תירוץ
חכמת אומות העולם  להראות לצעירים שרוצים) 'אוניברסיטה וכדו(

  ).ח"יז כסלו תש' ממכ" (שאין ערוך לחכמת התורה

ע "נ) צ"מהוריי(ר "ק אדמו" של כמה הייתה כתובת  .נז
  ?בלענינגראד
  ).12רה די' קומה ג (22 מאחאוויא :תירוץ

  ?ומי כתבה? בתחלה" פר הזכרונותס"איפה נדפס   .נח
מארגען " ספר הזכרונות נדפס בתחלה בהמשכים בעיתון :תירוץ
ר "ק אדמו"מרשימות כ מעקלער כתבה. ל. ומר ד" זשורנאל
  .ע"צ נ"מהוריי

  ?צ"ר הריי"ק אדמו"מהו שייכותו של כללות חודש שבט לכ  .נט
להעיר מהשייכות " 74'  בהע256' ב ע"ש תשנ" ראה ספה:תירוץ

, יוסףשבט מכוון כנגד   שחודש–ב השבטים "ב חדשי השנה לי"די
  ."שמו הראשון של בעל ההילולא

  ?רקצ בניו יו"ר הריי"ק אדמו"יון של כלמה נמצא הצ  .ס
  ).481' ה ע"ש חכ"ראה לקו( לתת כח לנו בהיותנו בגלות :תירוץ

  ב"הרשר "ק אדמו"כ
כתבו בקשר להולדת ת ש"מה הייתה מיוחד אודות הקלף של הס  .סא

  ?ע"נ) ב"מוהרש(ר "ק אדמו"כ

  ).ספר התולדות( שהייתה מבהמות כשרות ושחוטות :תירוץ

של " בנין"ע ה"נ) ב"מוהרש(ר "ק אדמו"באיזה מקום התחיל כ  .סב
  ?ב"המשך תער
  ).180' ב ע"ש תשנ"ראה ספה(צרפת , "מענטאן" ב:תירוץ

ני ע בנוגע לתקו"נ) ב"מוהרש(ר "ק אדמו"מהו החידוש של כ  .סג
  ?כזה דוקא מעלות בעשיית מקוה באופן' ומה הם ב? מקוה

 בור ג"עבור (גשמים -ג האוצר של מי"ע'  שהמקוה יהי:תירוץ
גשמים והמים -אין המי) א: זה ומהמעלות שבאופן). ולא בור מן הצד

 גשמים נשארים למטה בהיותם-מפני שהמי(ז "שאובים מתערבים זב
 חמים שדרכם של ה בהיותםצוננים והמים של המקוה נשארים למעל

" זריעה"י ה"כ בבור מן הצד שע"משא ,) הצונניםג"חמים להיות צף ע
. הראשונים גשמים-יכול להיות שלאחר זמן לא נשאר שום מים מהמי

- בהמיו טובלג האוצר זה נחשב כאילו"קוה שעשכשטובל במ) ב
  ).מ"ובכקו ואילך ' ג ע"ח" שערי הלכה ומנהג" ראה. (גשמים עצמם

של " חובת הלבבות"ע ה"נ) ב"מוהרש(ר "ק אדמו" נקרא כלמה  .סד
  ?תורת ועבודת החסידות

ל " שהחידוש בחוה25'  הע118' א ע"ש תנש" ראה ספה:תירוץ
' דאס איז א ראי, דא א בחינה איז אומעטום. . הוא שבכל השערים 

 ,ע"כ הוא אצל אדנ"וכמו. וואס מאכט קלאר דעם אינהאלט, מוכחת
עדער זאך וואס ער האט געזאגט הן אין זיינע י" בעל בחינה"' שהי

האט ער דאס פעסט , הכלל חסידות תורה און הן אין עבודת
 נאכדעם ווי די זאך איז ביי אים געווען קלאר דורך א, ארויסגעזאגט

  ".געוויסער בחינה

למה כותבים : ע על השאלה"נ) ב"מוהרש(ר "ק אדמו"מה ענה כ  .סה
למרות שבדרך כלל כותבים  חייםעל צדיקים להבדיל בין חיים לחיי ה

  '?וכו-להבדיל בין חיים ל
ואילו בצדיקים הרי ,  חיים מתפעלים מדיבור ולא ממחשבה:תירוץ

תורת (ם שהוא  הצדיק בכל מקוכשחושבים אודות צדיקים חש בכך
  ).שלום

  ?ע מליובאוויטש"נ) ב"מוהרש(ר "ק אדמו"מתי נסע כ  .סו
  .)36' א ע"ד ח"לקו(ו "ז חשון תרע" ט:תירוץ

  ?ולמה? "חתני"ב מכנה בתואר "ק הרש"כ' מי הי  .סז
מרדכי בער סלונים בן הרבנית מנוחה רחל בת ' ח ר"הרה: תירוץ

ש חיפש את בנו "משום שפעם כשהרבי מהר. ר האמצעי"ק אדמו"כ
ש לבנו "אמר הרבי מהר. מרדכי בער' מצאו יושב עם ר) ב"הרבי רש(
קחת לך חתן סמוך ל" (דו האסט זיך גינומען א איידים אויף קעסט"

מרדכי ' על ר" חתן"דרב המילה ' ומכיון דנפיק מפומי). על שולחנך
" חתני"מרדכי בער בשם ' ב לר"קורא הרבי רש' לכמה שנים הי, בער

  ).82' ד ע"ראה ימי חב. (מבוגר ממנו בעשרות שנים' למרות שהי

  ?ולמה? "נכדי"ב מכנה "מי היה הרבי רש  .סח
. ." למען ידעו "ראה (בער סלונים מרדכי ' ז בנו של ר"רש: תירוץ

 ).        פ קדושים"תירוצים לש

והבטיח כי ) ל"ר(חולה ' שהי' ב לא"עצתו של הרבי רש' מה הי  .סט
  ?ת"לתו ת מחליו יתן סכום הגון"כאשר יקימו השי



 תשורה משמחת הנישואין של יוסף יצחק וגאלדא הדס גראסבוים

בדבר הבטחתו להישיבה הנה טוב יותר שיקיים "כתב לו : תירוץ
פואה מכמו אשר הוא ה בעל חוב שלו לשלוח לו ר"הקב' בהקדם ויהי

  ).ז"צ ח"ר הריי"ק אדמו"ק כ"ראה אג ("ה"בעל חוב להקב' יהי

ומה אירע , ב"ר הרש"עדות האחרונה של אדמוומתי היתה ההתו  .ע
  ?באותו התוועדות

ים טבאותו ההתוועדות נכנסו הקומוניס. פ"פורים תר: תשובה
  .ביטל כל הענין והרבי, לעשות חיפוש

  ש"מהרר "ק אדמו"כ
צ "ר הצ"ק אדמו"ש לאחרי זה שכ"ר מהר" אדמוק"מה עשה כ  .עא
  ?"אויף תורה דארף מען אבער האבן יגיעה"אמר לו 
, התחיל להתייגע בלימוד התורה, צ"בשומעו את דברי הצ: תירוץ

ק " כפי שסיפר אחר כך לבנו כ–כ "התייגע כ, וכדי לצאת מספקות
 עד שעלו על מצחו כתמי דם מעוצם –ע "נ) ב"מהורש(ר "אדמו
מהדורה חדשה (שיחות קודש . 49' ב ע"התוועדויות תשי! (ההיגיע

  ).216' ג ע"ח

  הצמח צדקר "ק אדמו"כ
  לוומי אמר, צ לקבל הנשיאות"ל הסכים הצ" איזה מאמר חזי"ע  .עב
  ?ל"המחז

ואמרו " אשה כי תזריע וילדה זכר"ואמר כתיב , פרץ חן'  ר:תירוץ
נית דבורה הרב( ונולדה אמכם - תחלה יולדת נקבה ל איש מזריע"חז

 ולכן הרבי - צ"זכר ונולד הרבי הצ ואשה מזרעת תחלה יולדת, )לאה
  ).285' ץ עמ"ש תרח"סה. (מחוייב לקבל הנשיאות

צ הצליח "ר הצ"מה פעל שאדמו, ש בהיום יום"בנוסף למ  .עג
  ?ג"באסיפת הרבנים בפטרבורג בשנת תר

ג "בשנת תר: ")ש"מוהר(צ לבנו "ר הצ"ק אדמו" סיפר כ:תירוץ
לאסיפת הרבנים בפעטרבורג הייתי על ציון אמי הרבנית  כשנקראתי

לה ' אשר בגלל המסירת נפש שהי, לי ותספר, הצדקנית בליאזנא
ט לעורר "בהיכל הבעש בשביל חסידים וחסידות זכתה להיות גם

שאוכל  ט שיתן לה איזה סגולה עבורי"ותבקש מהבש, רחמים עבורי
ויאמר לה .  המנגדים על תורת החסידותי לעמוד נגד כל"בעזה

פ "בתהלים ובתניא בע' הנהו בקי בחמשה חומשי תו ט בנך"הבעש
' ת חומש תהלי"חתת ר' אלוקים וגו ת"חת' ויהי' וכתי. 'באותיותי

  ".וההסתרים והבקי באותיותיהם משבר כל ההעלמות, תניא

  ר האמצעי"ק אדמו"כ
מצעי נשרפו ר הא"של אדמו) ק"ביכעלאך בכתי(כמה כתבים   .עד

  ?ד"בהשריפה של תקפ
  ).עט' ע' קובץ התמים ב( למעלה מארבעים :תירוץ

  הזקןר "ק אדמו"כ
  ?"דידן נצח"ר הזקן "בקשר למה אמר אדמו  .עה

שעמו " מארש"זקן ביקש שיודיעוהו ניגון ה כשרבינו ה:תירוץ
הניגון בפניו נענה  וכשניגנו', עברו הצרפתים את גבולה של רוסי

שטארק "'  לאחרי משך זמן שהי–וסיים , ל ניצחוןואמר שזהו ניגון ש
 184' ב ע"ש תשנ"ספה (!דידן נצח' כל סוף יהי  סוף–" דביקות'פאר
  ).52' הע

ומהו ? ז קרוב לזמן הסתלקותו"ק אדה"כתבים כתב כ' איזה ב  .עו
  ?הנקודה המשותפת ביניהם

שכתבה ) 'ק סימן כ"אגה" (איהו וחיוהי חד"ה "ק ד" אגה:תירוץ
 ,צ קע"דרמ" (בימים שלפני הסתלקותו בכפר פייענא "ר הזקן"אדמו

אחר הבדלה איזה רגעים "שכתבה " הנפש השפלה"ורשימת ) א
שבחי "ספר " (אחדים קודם אשר מסר נשמתו בטהרה לחיי עולמים

 ואילך בביאור הנקודה המשותפת 41' ז ע"ש חט"ראה לקו"). הרב
  .מיבעולם הזה הגש' שביניהם ששניהם עוסקים במעלת העשי

ז "ק אדה"שאצלו התאכסן כ(תנאים שעשה הנכרי ' מה הם הג  .עז
  ?ז"אדה ק"עם כ) קודם הסתלקותו

' שיהי) ימים ארוכים ג' שיחי) שבנו יפטר מהצבא ב)  א:תירוץ
  ).י חיטריק"מהר" רשימת דברים("עשיר 

" ע"בעל התניא והשו"ר הזקן "ק אדמו"לפעמים נקרא כ  .עח
  ?הלמ, "ע ובעל התניא"בעל השו"ולפעמים 
 הדפסתע היתה לפני החיבור דתניא אבל " השוחיבור כי :תירוץ

  ).14'  הע36' ו ע"ש ח"לקו(ע "התניא היתה קודם השו

  פרשיות השבוע

  נח
לפי דעה (י "מפרש רש" בדורותיו' נח איש צדיק תמים הי"פ "עה  .עט
אפילו בגנות בהמה טמאה לא דבר "הלא , "ויש שדורשים אותו לגנאי) "אחת

רק כדי לספר " בדורותיו" מסתבר לומר שהוסיפה התורה האם, "הכתוב
  ?בגנותו של נח

 בנוגע להלכות שבתורה מצינו שמשתמש התורה אפילו :תירוץ
משום שכדי ללמוד הלכות צריכים לומר בלשון  ,בלשון של גנאי

פ "היינו התורה מלמדנו שאע, לגנאי אותו" דורשים"וכאן . ברור
תלוי ' צדיק יותר לא הי 'ה שלא הימפני שז(, שאין זה גנאי אצל נח

ש חלק "בלקו עיין(אבל יש דרגא של צדקות שהיא גדולה מזה ) בו
  ).   ואילך20' ה ע"כ

  לך לך
  ?ד"דחסידות חב" ארצך ומולדתך ומבית אביך"המה הם   .פ

  ).57' ב עמ"ש תשנ"ספה. (ען וליובאוויטשניעז,  האדיטש:תירוץ

  ? יצחקנולד כש100' ז בפרשתינו שאברהם היאיפוא נרמ  .פא
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הוא " לך לך"ו, "ואעשך לגוי גדול. . לך לך " דכתיב :תירוץ
  ).הטורים בעל. (100בגימטריא 

  ?נרמז נשיאותו של הרבי איפוא בפרשתינו  .פב
ק "שאמר כ, )טז,טו" (ודור רביעי ישובו הנה" כתיב :תירוץ

לרמז לו , ברוך שלום' ח ר"ק הרה"ק הרה"כ צ לבנו"ר הצ"אדמו
מפי . (ש"ק אד"הרביעי היינו כ רעו בדורשהנשיאות יחזור לז

  ).השמועה

  וירא
' ג"איזה ענין בהלכה למדין מזה שאברהם נתן להמלאכים לאכול   .פג

  ?)י"ז בפרש,פרשתינו יח" (לשונות בחרדל
' ז סי"ט(להתכבד '  הוא חתיכה הראוי"לשון של שור" ש:תירוץ

  ).ק ח"קא ס

  חיי שרה
ליעזר ונשואי יצחק בשליחות א) פ חסידות"ע(איפוא בא הביאור   .פד

למה אינה ו? ת"א ולקו" תו-פ דחסידות "ורבקה בספרי היסוד של תושבע
  ? שרהבמקומה בפרשת חיי

אז אין דעם איז אויך , ויש לומר. "ת פרשת ברכה" בלקו:תירוץ
 –שליחות פון אליעזר צו אויפטאן נישואי יצחק ורבקה  מרומז אז די

די שלימות ותכלית פון כל  איז -בהגאולה  ן ושלימותו"ה וב"יחוד מ
נתבאר בסוף וסיום ושלימות פון  דעריבער ווערט עס, עניני העבודה

  .ת"לקו)א ו"תו(

  ? כשנולד יצחק100' איך נרמז בפרשתינו שאברהם הי  .פה
רך את אברהם ב 'וה"ימים בגמטריא ) א,כד" (בא בימים": תירוץ

  ).בעל הטורים. (בגמטריא בן בכל" בכל

  ויגש
כ איך "א, מלמד שסומכין גאולה לתפילה" הויגש אליו יהוד"  .פו

  '?י שפתי תפתח וגו-מפסיקים עם הפסוק אדנ
 שהיא מתקנת חכמים וכיון שקבעוהו בתפילה נעשה מכלל :תירוץ
  ).ס קיא"ז ר"ע אדה"שו(וכתפילה ארוכה היא  התפילה

  ?)בעבודת האדם(לד גרשון לפני קהת למה נו  .פז
ל קודם ועשה " צ- ן גרשון מלשון גירושי– כי סור מרע :תירוץ

  .)19' ג עמ"ש חי"לקו) (ולו יקהת עמים קהת מלשון(טוב 

ועבדי דוד נשיא להם "למה דוקא בההפטרה מודגש הענין ד  .פח
  ?שיהודה הוא למעלה מיוסף ולא בהפרשה" לעולם

גילה סודו אל עבדיו " כי ההפטרה הוא מנביאים שענינם :תירוץ
ה הפנימיות שבאמת ולכן דוקא בנביא מגל) ז,עמוס ג( "הנביאים

  ).9 הערה 412' ו ע"ש חט"לקו( יהודה הוא למעלה מיוסף

  ויחי
  ?למה פעמים נקרא יעקב אבינו בשם יעקב ופעמים בשם ישראל  .פט

 כשהוא במצב של שמחה קוראים לו יעקב וכשאינו במצב :תירוץ
  ). ריש פרשתנו' הקחייםה אור(של שמחה קוראים לו ישראל 

 שיעקב אבינו לא מת מהפסוק )ב,תענית ה(ל " חזלמה למדו  .צ
ולא ) י,ל' ירמי" (שבים ואת זרעך מארץ. . ואתה אל תירא עבדי יעקב "

ומיתה לא נאמרה בו , "יאסף אל עמוויגוע ו) "לג,מט(מהפסוק בפרשתינו 
  ?י"פרשכ

ועיין בארוכה  (שזרעו בחייםי "ע,  מפני שזה תלוי בזרעו:תירוץ
  ). ואילך225' א ע"ש תנש"ספה

 שמות

אין השכינה שורה אלא על חכם "ש) נדרים לח( רבי יוחנן לדעת  .צא
ה גילה את עצמו "איך מפרשים את המסופר בפרשתינו שהקב" גבור ועשיר

  ?רק רועה צאן ועני' פ שהי"למשה רבינו אע
חכם גיבור " כי אין הכוונה שאין השכינה שורה אלא על :תירוץ

 להיות בעל צריך, שבכדי שדברי הנביא יתקבלו אצל העם אלא" 'וכו
  ).כג' פרשתינו ע אברבניאל(קומה 

  וארא
  ?תה פעולתם של המכות אצל פרעה בפרטיותמה הי  .צב

,  פרעה הכחיש לגמרי מציאות השם וכן הכחיש השגחתו:תירוץ
וכן הכחיש שאלקה , דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו שמשגיח בכל

. רצונוטבעי הדברים ולחדשם בכלל ובפרט כ המשגיח יכול לשנות
; ל-יאות האלאמת מצ) ך"דצ( סוגי מכות הראשונות' ז באו ג"עו

; משגיח על הכל ה"לאמת השורש השני שהקב) ש"עד(השניות 
ראה ( לאמת יכולתו לשנות הדברים הטבעיים) ב"באח(והשלישיות 

 ).טז,יאל וארא טאברבנ

  יתרו
  ?ואיך נרמז בהפסוקים,  של מיוגלגוליתרו ומשה הם   .צג

  ).בית יעקב. (ת אחי"הוא ר"  חתנך יתרואני",  קין והבל:תירוץ

  ?י יתרו בנוגע לענין לימוד התורה"איזה כח ניתן לנו ע  .צד
  ).'ס' עמ' מ מלוקט ג"ספה( להתחדש בתורה :תירוץ

ות הם מיותרים וכמה תיב) ב? כתוב על לוחות השניות' מה הי) א  .צה
  ?ולמה) ג? על לוחות הראשונות

 ז"פס(ואתחנן  כמו שהם כתובים בפרשת הדברות)  א:תירוץ
ל מצד העדר "י) ג) טז,ט דברים ה"בעה(יז  )ב) א, תשא לד]ט"לק[

גם ") ב"טו("ד ניתוסף שלימות "דהגבלה המודגשת בכפל דעשה
  ).49-50 הערות 740' א עמ"ש תנש"ספה( בפרטי הענינים

' מיתרו ולא מא" 'שרי אלפים וגו"למה באה ההצעה לעשות   .צו
  ?י"מבנ

 –ישראל הוא לא מצד שכלם דירה  כי רצה להדגיש שהבח:תירוץ
' הק אור החיים. (עצמם  רק מצד–התחכם " כהן מדין"דוקא ה' והראי

  ).על הפסוק



 תשורה משמחת הנישואין של יוסף יצחק וגאלדא הדס גראסבוים

  תצוה
  ?איך נרמז בפרשת תצוה לידת משה וגם מיתת משה  .צז

ה מדבר "שהקב" אהרן אחיך"ז כתיב "ולאח" ואתה תצוה: "תירוץ
  .תתו מי-משה נזכר בהפרשה  וזה שאין שמו של.  לידת משה–למשה 

  כי תשא
ולמה ) בפשוטו של מקרא(הטעמים לשבירת הלוחות ' מה הם ב  .צח

  ?טעמים' צריכים לב
מה (מביא קל וחומר מקרבן פסח ) יט,פרשתינו לב(י " ברש:תירוץ

" כל בן נכר לא יאכל בו"מן המצוות אמרה תורה ' פסח שהוא א
) א,לד(ז "ולאח). ?התורה כולו כאן וכל ישראל מומרין ואתננה להם

' הטעמים דלפי הטעם הא' וצריכים ב. יא המשל של המלך וארוסתומב
,  הלוחותנתינתהעדר אינו מבואר הטעם על השבירה דוקא אלא על 

' ד ע"ש חל"לקו). (דהוי כקריעת הכתובה(' כ לפי טעם הב"משא
220.(  

  ויקהל
וקומה ברחב ' ומסך שער החצר גו"ב כתי) יח,לח(בפרשתינו   .צט

ל "הודיענו שהשער צ בהפסוק למהו הצורך". חמש אמות לעמת קלעי החצר
  ?קלעי החצר) י"כפרש" (כמדת"

י הגדר של מסך השער הוא חלק " לפי שלשיטת רש:תירוץ
  ).בארוכה  ואילך443' ז ע"ש חט"עיין בלקו. (מהקלעים

  ויקרא
  ?ר ללמוד מספר ויקרא דוקא"למה מתחילים תשב  .ק

 אני מעלה לפיכך, כי יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים ":תירוץ
  ).תנחומא צו יד" (קרבנות עליהם כאילו הם עומדים ומקריבים לפני

  צו
אש תמיד תוקד על המזבח ) "ו,ו( בפרשתינו יאיך מקיימים הציוו  .קא
  ?"לא תכבה
א מישראל שנמשל למזבח צריך להיות " שבלבו של כאו:תירוץ

  ).61 'הע 192' ב ע"ש תשנ"ספה(אש תמיד 

, "תוקד על המזבח לא תכבהאש תמיד "על הפסוק בפרשתינו   .קב
. שצריכים להדליקו מאש המזבח י שזה קאי על אש של המנורה"פירש רש

" אש תמיד"ל "זבח שצמי ולא שמדובר אודות אש ה"מהו ההכרח של רש
  ?)שפירשו מפרשים אחרים כמו(

תצוה בקשר להמנורה ששם ' י סומך כל פירושו בפ" רש:תירוץ
כל לילה ולילה קרוי "ש רש ושם פי,"תמיד"כ בלשון "משתמשים ג

שנאמר אצל המזבח אינו " תמיד" ולכן כאן מוכרחים ללמוד ש,"תמיד
התמידיות של אש המזבח אלא שזה קאי אאש המנורה  לעבא להוסיף 

  ). ואילך50' ז ע"ש חי"ראה לקו(

  אמור
' מפרש בגמ, "דול מאחיווהכהן הג) "י,כא(פ בפרשתינו "עה  .קג

כהנים המ מגדילין אותו ב למה"וצ, ן אותוגדליאחיו הכהנים מ) א,יומא יח(
  ?)ומהי ההוראה לנו(דוקא 

והחידוש הוא ,  כי אנשים פשוטים בודאי יתנו בלי חשבונות:תירוץ
]  להרבי צריכים להתבטלוההוראה שגם הבעלי שכל[בנוגע לכהנים 

  ).יב-יא' ב עמ"ק ח"אג(

  במדבר
  ?יסור והיתר קשור לפרשתינואיזה דין בהלכות א  .קד

 שבני ישראל הם דבר שבמנין ולכן –במנין לא בטל דבר ש :תירוץ
  .לעולם  בטליםאינם

  נשא
" ליום' נשיא א"איזה פרק ואיזה פסוק מדבר אודות קרבנות   .קה

  ?ומה נרמז בזה, בחנוכת המשכן
  בתוך הטבע)יא (ינו המשכת הגילוייםוענ,  פרק ז פסוק יא:תירוץ

  ).168 הערה 408' ב עמ"ש תשנ"סה. ()ז(

  חוקת
  ?ולמה,  שונה הפרה אדומה מכל שאר קרבנות צבורבמה  .קו

ה תבוא פרה ותכפר על מעשה "כי אמר הקב,  שהיא נקבה:תירוץ
  ).תנחומא חוקת ח(העגל 
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  ענינא דיומא

  יט כסלו
  ?ומהו הביאור לזה" חג החגים"מהו המקור להתואר   .קז

ל חג בכל זימנין ויימין "וז) ב" נח סע–כא ( בתקוני זהר :תירוץ
א שם שזהו נקודת האמצעית "בביאור הגר' ופי,  חג דתלת רגליןטובין

  .של הרגלים

יד "א לומד כל ה"ם באופן שכאו"למה חלקו לימוד הרמב  .קח
א לומד רק מסכת אחת "שכ) וט כסל"די(ס "ולא כמו חלוקות הש" החזקה

  ?)ס" לו כמו שלמד כל השונחשב(
ו ם בספרו יד החזקה שסומך בהלכותי" ידוע כלל הרמב:תירוץ

, להלכהמ "ש בהלכות הקודמות בםפרו ונפק"המאוחרות על מ
ז "ש לפנ"שלפעמים לא פרט או כתב באופן מסויים כי סמך על מ

ם ולא על "ילמוד רק חלק מהרמב' ם וכל א"ואם יחלקו הרמב. בספרו
  .ז"ל טעות בהבנת ההלכה כי לא למד ההלכות שלפנ"אפ, הסדר

  ?ט כסלו"ענין די' איך נרמז בשם הוי  .קט
  .יט = א)ה (או)ו (א)ה (וד)י(במילוי אלפין '  שם הוי:רוץתי

  ?ט כסלו הוא יום סגולה"מהו המקור הראשון שי  .קי
  ת מן השמים" בספר שו:תירוץ

  ?הבמזמור נ' פסוק דפדה שלום וגולמה נכתב ה  .קיא
היחידה ועד לעצם ' שרומז על בחי, ה אותיות הן" כי נ:תירוץ

  ).25 הערה 170' ב ע"ש תשנ"ספה(הנשמה שלמעלה מיחידה 

  חנוכה
  ?ה בכסלו"ד בכסלו למה נקבע חנוכה בכ"בכ' לדעה שהנצחון הי   .קיב
גם בשמו של  כמרומז –ה "בכ'  משום שיום המנוחה הי:תירוץ

  ).27' ב ע"ט ח"התוועדויות תשמ. (ה" חנו כ–חנוכה , החג

  ?למה אין חיוב לעשות משתה וסעודה בימי החנוכה   .קיג
. נשמתם דישראל ולא גופםעל '  כי המלחמה העיקרית הי:תירוץ

  )משנה ברורה בשם הלבוש(

  ?למה זכה חודש כסלו שיהא בו הנס דחנוכה  .קיד
' סלו נגמר עבודת המשכן ונשאר מקופל עד אה כ" כי בכ:תירוץ
א "ילקוט שמעוני מ(לכן חנוכת המקדש דחנוכה הוא בכסלו . בניסן

  ).רמז קפד

  פורים
  ?"פור"לשון רבים ולא " פורים"למה נקרא החג   .קטו

ש "וראה לקו. לשנים' לחדשים וא' גורלות א'  שהמן עשה ב:ירוץת
פור דהמן דלעומת זה ופור  –פור ' בחי'  שמבאר  שיש ב337' ו ע"ח

  .הוא הגורל דקדושה נעים גורלנו שלמעלה מטעם ודעת

ולא מצד ' גוו" לא על המלך לבדו"למה נהרגה ושתי מטעם ש  .קטז
רכו לשאול אצל השרים עד שהוצ  הספק בדינה'ומה הי? מרידה במלכות

  ?"יודעי דת ודין"
שזה נוגע גם " אין אונס" אודות סעודת אחשורוש כתיב :תירוץ

. פ אונס לפני המלך"ע לושתי לכן יש סברה שהיא אינה צריכה לבוא
ומכיון שיש ספק אם הבאת ושתי לפני המלך היא חלק מהסעודה לכן 

' ו ע"ש חל"ראה לקו. ('גו" לא על המלך לבדו"של  הוצרכו להטעם
  ). ואילך161

  ?)טעמים' ב (היהודילמה נקרא מרדכי   .קיז
מגילה (ז מקרי יהודי "ז וכל הכופר בע"ש שכפר בע"ע)  א:תירוץ

 –נקרא יהודי לומר  ה לפיכך"לפי שייחד שמו של הקב) ב). א,יג
  ).פ"ר וראה חומש תורה תמימה עה"מד(יחידי 

  ?דוקא הםה ים ולמיהעיקר' ומה הם ב? מצוות דפורים' מה הם ז  .קיח
) קריאה התורה המיוחדת לפורים ג) מקרא מגילה ב)  א:תירוץ

) שמחה ומשתה ו )איסור תענית והספד ה) אמירת ועל הניסים ד
האחרונים הם העיקר כי בהם ' וב. מתנות לאביונים) משלוח מנות ז

  ).1283' ד ע"ש ח"לקו( .מתבטאים ענין האחדות

' מה משלוח מנות הם בל) י פנימיות הענינים"עפ(מהו הביאור   .קיט
  ?אחת לשני בני אדם מנות לאיש אחד ומתנות לאביונים הם פרוטה

שהוא אחד ( כי משלוח מנות הוא העבודה בין אדם למקום :תירוץ
וגם , שיש לו תענוג בטבע  דברים–ענינים ' ל בב"ועבודה צ) ויחיד

כ מתנות לאביונים הוא עבודה בין אדם "משא, ענינים שאין לו תענוג
 –עניים ברוחניות ) עניים בגשמיות ב) סוגים א' יש ב בירו ובזהלח

  ).רנה' א ע"ח ק"ראה בארוכה אג. (ובעבודה זו העיקר הוא הפעולה

שמשלוח ) ח אסיפת דינים מערכת פורים בסופו"שד(יש סברא   .קכ
 היינו שמרגיש –שליחות  מהו המעלה בתור. י שליח"ל דוקא ע"מנות צ

  ?"ביטול במציאות" על העבודה ד–מציאות עצמו 
 לפי שכשהאדם עובד עבודתו וחושב רק על המשלח יכול :תירוץ

כ כשחושב שזה "משא, "ענינו" להיות חלישות בעבודתו כיון שאין זה
  ).39'  ובהע118' ג ע"ש חל"לקו(אז נוגע לו יותר , ענינו

ז ולא "ש עיר הבירה של לעו"למה קבעו שמו של שושן פורים ע .קכא
  ?ב"יווכ" פורים דמוקפין"

הוא ענין ) שושן(ז " פורים מודגש שגם הלעושושן כי ב:תירוץ
אלא גם של , נ"של ק היינו לא רק הבירור, )דקדושה(של פורים 

אלא שהרע עצמו נעשה , ולא רק באופן שדוחים את הרע, ט"גקה
  ).166'  הע439' ע ב"ש תשנ"ספה. (טוב



 תשורה משמחת הנישואין של יוסף יצחק וגאלדא הדס גראסבוים

  ספירת העומר
  ?העומראיזה צחות יש בלשון הקודש שנוגע לספירת  .קכב

א ואילך אומרים "אומרים ימים ומיום י' עד יום י'  שמיום ב:תירוץ
  ).ח"תפט ס' ז סי"ע אדה"שו(יום 

פ "האם נאמר ספירת העומר עם ברכה אע, כשמשיח יבוא היום  .קכג
  ?ולמה? לא ע הוא רק מדרבנן או"שעד עתה מצוות ספה

די להמשיך עם הטעם הוא שכ. משיך לאומרו עם ברכה נ:תירוץ
י המצוה " ע גםנפעל רק מציאות של ספירה וזה' ריך שיהיברכה צ

  ).272' א ע"ש ח"לקו. (פ שהוא רק מדרבנן"בזמן הגלות אע

  אייר
  ?ח אייר"ענינים התרחשו בר' איזה ב .קכד
והתחלת בנין ) במדבר' ריש פ(י משה רבינו "י ע" מנין בנ:תירוץ

  ).א,ו' מלכים א(בית ראשון 

  ? ביניהםת דאייר ומהו השייכות"ר' מה הם ב .קכה
גילוי אלקות , רגלי המרכבה'  ד– אברהם יצחק יעקב רחל :תירוץ

נמשך בטבע העולם  שהברכה" רופאיך' אני ה. "שלמעלה מעולם
  ).457-8' א ע"ש תנש"ספה). (רופאך(

  ?מהו מעלת חודש אייר על כל חדשי השנה  .קכו

' א עמ"ש ח"לקו( שכל יום יש מצוה של ספירת העומר :תירוץ
263.(  

  לג בעומר
  ?ג בעומר הוא מועד"איך נרמז בתורה של  .קכז
טו יש מט תיבות שהם - בפרשת מצורע פרק טו בפסוקים יג:תירוץ

ראה ספר טעמי " (מועד" הוא' ותיבה הלג, כנגד מט ימי הספירה
  ).ערב' המנהגים ע

  ?דוקא י אייר"ג בעומר בח"לקבעו למה  .קכח
 , עבודה מלמטה למעלה– כי הוא נותן כח בהעבודה דאייר :תירוץ

אז דער ,  עבודהאט דער אין" חיותגיט א "ג בעומר און "קומט ל"

און " למות"יט זיין אין אן אופן וואס בריינגט צו רצוא והעלאה זאל נ
אין דער ) לעבן( עס ברענגט א חיות –נאר אדרבה  ,"עולם שמם"

נכנס בשלום "( –אז זי זאל ברענגען צו דער עבודה פון שוב , עבודה
  ).141' ב ע"ש חכ"קול". (יצא בשלום)ו

ג בעומר יש מעלה אפילו לגבי שבת ויום "האיך רואים שבל .קכט
  ?טוב

כל השנה כולה " נחם"אברהם הלוי שאמר '  מהסיפור עם ר:תירוץ
ולא נענש אבל כשאמרו  כ"ט ג"אומרו בשבת ויו' ובאם אפשר הי

  ). ואילך139' ז ע"ש חל"ראה לקו( נענש –ג בעומר "בל

  תמוז' ג
  ? תמוז'גב נרמזת - כהכנה לגאולה –איזה עבודה   .קל

  )85 הערה 676' א עמ"ש תנש"סה (.מוחין'  עבודת בג:תירוץ

  ?ח"תמ' בתמוז' ג - גואל ראשון -משה רבינו ' איפה הי .קלא
 662' א עמ"ש תנש"סה (.חי נשמה בגופו בשמים'  הי:תירוץ

  .ק"ודו) 114הערה 

  אלול
  ?וכנגד איזה עבודה הם, ת דאלול"מה הם החמשה ר .קלב
 –" אני לדודי ודודי לי. " תורה–" אנא לידו ושמתי לך ":ץתירו
את לבבך ואת . "ח" גמ–" איש לרעהו ומתנות לאביונים. "עבודה
ש "סה( . גאולה–" ויאמרו לאמר' אשירה לה. " תשובה–" לבב
  )78'  הע804' א ע"תנש

מהו רמז על הקשר של חודש מנחם אב לאלול והימים נוראים   .קלג
  ?)עוד בחודש אב" תיבה וחתימה טובהכ"עד שמתחילים לומר (

דכתיב , ה"זה הקב' ארי("' מזל ארי, א" מזלו של חודש מנ:תירוץ
הייינו , ר"פ הוש"ה יוהכ"ת אלול ר"ר") שאג מי לא יירא' ארי' בי

" פתקא טבא"א נרמז גמר שלימות החתימה טובה בה"שבחודש מנ
  ).770' ב ע"א ח"ש תנש"סה(ר "דהוש

  ?ד תקיעות שאלול"ד לתקוע יו"מהו הטעם על מנהג חב .קלד
 ).מלוקט ג אני לדודי(ה " כי באלול נמשך כל הענינים דר:תירוץ

  



 ..."למען ידעו"
 

  שונות
' ואליהו נכתב ה' ב עם אות וופעמים יעק' למה כתוב בתורה ה .קלה

  '?פעמים בלא אות ו
 כי יעקב נטל אות משמו של אליהו ערבון שיבוא ויבשר :תירוץ

  ).ה וזכרתי"דמב ,י ויקרא כו"רש(גאולה לבניו 

  ?ה"רמאשמ: ת אלו"מהו פיענוח ר  .קלו
  ." רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן:תירוץ

  ?ואיזה דין למדו ממנו, "יוחנן אוכל חלות"' מי הי  .קלז
נוק ואבי זכרוני כשהייתי תי" זה שבא לפני רבי ואמר :תירוץ

. פ עצמו"לכהונה ע לה רבינו הקדושוהע, "הטבלני לאכול בערב
  ).ד"ה הי" ביאה פאיסורי' ם הל"רמב(

  ? שנהמידיאדר בטו הבית דין עושים ' מה הי .קלח
ם "רמב. ( היו מתקנין הדרכים ההולכים אל ערי מקלט:תירוץ

  ).ו"א ה"הלכות רוצח ושמירת הנפש פ

עזאי ולמה לא נקראו -ומה שמו של בן, זומא-מה שמו של בן .קלט
  ?בשמותם
אים היו קור,  לפי שלא האריך ימים ולא נסמך שיקרא רבי:תירוץ

א "ב פק"רע(ושניהם שמם שמעון , עזאי-וכן בן. אותו על שם אביו
  ).ב,א וראה סנהדרין יז"ד מ"פ

מזכירו על מה ' ומי הי? תלמודו איזה אמורא חלה וזה גרם ששכח  .קמ
  ?שלמד

) א,מא(ראה נדרים . מזכירו' ותלמידו אביי הי.  רב יוסף:תירוץ
היינו דבכל ' יאביי קמ' אהדרי' לימודי' רב יוסף חלש איעקר לי"

ל אביי את "דוכתא אמרינן אמר רב יוסף לא שמיע לי הדא שמעתא א
  ".אמריתה ניהלן ומהא מתניתא אמריתא ניהלן

  ?ומה נכלל בתואר ברייתא, ברייתא' מהו פי .קמא
ועל כן נקראו ) של רבינו הקדוש( נשנו חוץ לבית מדרשו :תירוץ

כללים בזה כל כי תרגום של חוץ הוא ברא ונ,  לשון חוץ-" ברייתות"
 ראה(לגבי תורתו של משיח " חוץ"דר התורה שבזמן הזה שהם בג

  ).693' א עמ"ש תנש"בארוכה סה

  ?סימן" ד"חב"ס יש "איפוא בש .קמב
  .ב"ע' בבא קמא דף פ :תירוץ

  ?איך פסקינן תיקו דממונא .קמג
כתבו דכל תיקו דממונא ) א,ק סב"ב(ה עשו "בד'  התוס:תירוץ
שישבע ויטול מחצה שכל תיקו ובשם רב האי גאון כתוב , לקולא

  ).ש כלל יז אות ה"ת הרא"וראה גם שו. (דממונא חולקין

ז שבו נבנה בית "חשון ע-ה לשלם לחודש מר"מה עתיד הקב .קמד
  ?ראשון ולא נפתח עד לחודש תשרי שלאחריו

ילקוט (חשון -בחודש מר' ק השלישי שתהי"בחנוכת ביהמ: תירוץ
  ).א רמז קפד"עוני ממש

  ?ם מבית המקדש שבנה הורדוסאיזה הוראה לומדי .קמה
חדשים " שאפילו דברים שאינם מחודשים יכולים להיות :תירוץ

" שמי שלא ראהו לא ראה בנין נאה מימיו"ד בנין הורדוס "ע". ממש
  ). ובהערות שם236' א ע"ש חל"לקו(

שמחיית עמלק היא פעולה משותפת בין " אמת"איך נרמז בתיבת   .קמו
  ?ה ובני ישראל"הקב

הוא ) י ישראל"ע" (תמחה"ו) ה"י הקב"ע" (מחהמחה א ":תירוץ
  ).314' ב ע"ש תשנ"סה(ת אמת "ר

ואיזה במחלוקת ? )סיבות' ג(בשביל מה מעברין את החודש   .קמז
  ?ראשונים
ם "רמב. (ל פירות האילןע) על האביב ג) על התקופה ב)  א:תירוץ

  .מעברין על התקופה לבדה ויש מחלוקת אם). ב"ב ה" פזמנים' הל

  ? דרגות בענין השליחותמה הם החמשה .קמח
 'כח עשי)  של השליח מתייחס להמשלח בהמעשה)  א:תירוץ

שהוא כמו )  מתייחסים להמשלח דכל כוחותיו) בטל להמשלח ג
  )152' א עמ"ש תנש"סה. (ממש) המשלח ה

  ?מה הם השבע מצות דרבנן .קמט
  .תענית תשעה באב, נר חנוכה,  מקרא מגילה:תירוץ

ני ישראל אם ראוי להיות מנהיג איך ניכר על האדם המוכיח את ב  .קנ
  ?ישראל

בטוב מעלה את נשמת ישראל למעלה מעלה . .  זה שמוכיח :תירוץ
גדול כחם למעלה וראוי  ומספר תמיד בצדקת ובגדולת ישראל כמה

ה ודברתם אל "חוקת ד' קדושת לוי פ(הוא להיות מנהיג של ישראל 
  ).הסלע

  ?מהו ההוכחה שהשואה אינו בגדר עונש ותיקון  .קנא
) א, בשער התשובה ה(ר האמצעי כותב "ק אדמו" כי כ:רוץתי

חכמת הקבלה  התיקון ונגלה אליו' מבחי' ל שהי"שמזמן האריז
'  הע233' א ע"ש תנש"ספה. (עוד' האמיתית בטלו השמדות ולא יהי

116.(  

  ?אמו של דוד המלך מה היתה שמה   .קנב
  ).א,ב צא"ב( נצבת בת עדאל :תירוץ

  ?פרו ספר הזוהרי על ס"מה אמרו מלמעלה לרשב  .קנג
דאיהו ספר הזהר יפקון מן גלותא , האי חיבורא דילך" שב:תירוץ
  ).ו"סכ ק"ב וראה אגה,ג קכב"מ זח"ר" (ברחמים



 תשורה משמחת הנישואין של יוסף יצחק וגאלדא הדס גראסבוים

  ?ולמה, ל"מה היה סדר הלימוד של האריז  .קנד
, ד הסוד"ע' וא) בהלכה(ד הפשוט "דרכים ע'  היה לומד ו:תירוץ
' וות פשער המצוות וטעמי המצ. (ימי החול ויום השבת' כנגד ו
 ).ואתחנן

ד "סנהדרין פ' הל(ם "פ דברי הרמב"למי נתנו סמיכה מיוסד ע   .קנה
  ?)א"הי

  .ץ"רח'ל בשנת ה"י בירב ז" להמהר:תירוץ

ואיך , ט להחבריא של צדיקים נסתרים"באיזה גיל נכנס הבעש   .קנו
  ?נרמז במספר השנה

ד "לקו(רכה בליו עבוא תת "ב ר"ד שנה בשנת תע" בן י:תירוץ
  ).261' א ע"ש ח"לקו, שפו' ב ע"ח

  ?ט"אצל הבעש" סעודות היחידות"מה הייתה נקראת   .קנז
ל " שכולם בקיאים בכתבי האריז– שרק המובחרים שבעם :תירוץ

  ).כתר שם טוב( היו יושבים והשאר עומדים סביב –

  הלכה ומנהג
  ?ע על ענין השראת אלוקות בעולם"חלקי השו' האיך מרמזים הד  .קנח
המשכת  " . . 22' ע בה429' א ע"ש תנש" ראה ספה:תירוץ
, י"בנד" אורח חיים"ב") יורה דעה "–' דעה את ה" (שמן"ופעולת ה

ונותן לו כח וחוזק " עוזרוה "הקב"ש, "אבן העזר"ישנו הענין ד
חושן "לפעול המשכת ופעולת השמן גם בדיני ממונות שב" אבן"ד

  .עניני העולם, "משפט

  ?נר של שעוה דוקאביארצייט למה מדליקין   .קנט
ממכתב הרבי (פר 'וכני ע'רננו ש'קיצו ו'ת ה" שעוה ר כי:תירוץ

  ). א"ד שבט תשי"ליו

מ להלכה מזה שיש לכל יהודי נשמה יתירה "איפוא רואים נפק  .קס
  ?בשבת

 עם הארץ אינו משקר בשבת ולכן נאמן על המעשרות :תירוץ
 ).24 הערה 1038' ד ע"ש ח"ועיין לקו ,ד"ירושלמי דמאי רפ(

קודם הלכות ) ואילך(רמג ' בסילמה בא הלכות אמירה לנכרי  .קסא
ל בין מלאכת "צ' לנכרי הוא איסור בשבת ומקומו הי ערב שבת הלא אמירה

  ?שבת
ם שבות איז אפילו "און דער דין פון אמירה לעכו ". . :תירוץ

ער זאגט אים פרייטיק אז ער זאל , קודם השבת בשעת די אמירה איז
ועגן אמירה איז דער דין ו וואס דעריבער. טאן א מלאכה בשבת

, וכדומה נאך פאר די דינים פון הדלקת נרות, ם אין סימן רמג"לעכו
שיחות קודש חג ". (ווייל דער דין איז נוגע נאך צו ערב שבת

  ).ד"תשכ השבועות

ולמה ? פ אחר התפלה בליל שבת קודש"למה אמרים ויכולו עוה .קסב
  ?פ בתחילת קידוש"עוה

ע לכן התקין "בשמוט אין אומרים אותו " מפני שכשחל ביו:תירוץ
בקידוש הטעם הוא מפני  .ע"לומר אותו בכל שבת לאחר שמו

  ).ה זכרהו"א ד,פסחים קו(נ "שהאשה והילדים לא היו בביהכ

טעמים להמנהג ליתן מאכל לציפורים בשבת ' ג) פ"לכה(מה הם  .קסג
  ?שירה

' להורות שישראל שדומין לצפור יקיימו מצוות יהי)  א:תירוץ
 דתן ואבירם ות להצפורים שאכלו המן שהניחוודלה) ב. פרנסה ברווח

ס שהילדים לקחו פירות בקריעת ים סוף ונתנם "זכר לקרי) ג. בשבת
 .להציפורים

מה הן " כל מצוות לא תעשה שאין בה מעשה אין לוקין עליה" .קסד
  ?היוצאין מכלל זה

תמורה ' ם הל"רמב. ( נשבע ממיר ומקלל את חבירו בשם:תירוץ
  ).'א' א הל"פ

בזמן או מקום מסוים '  ברכת כהנים היא מצוה התלויהאם מצוות .קסה
  ?ומה זה מלמד אותנו? או לא

ע מן התורה על הכוהנים "ל מ"בחו'  גם בזמן הגלות ואפי:תירוץ
נמצא אשר ברכות אלו אינן תלויין במצבם של . ישראל לברך את
. א מישראל בכל מקום ומצב שהם"אונמשכות לכ אלא שהם, ישראל

  .נעלה ביותר  ממקוםמכיון שהן נמשכות

' באיזה סוג אוכל אינו די בביטול בששים וצריכים ששים וא  .קסו
  ?לבטלו ולמה
לפי שיש בביצים קטנות וגדולות לפיכך הוסיפו בה .  ביצים:תירוץ

 )א"חולין דף צח ע' ש מס"רא. (אחת להשלימה לששים בינונית

  ?מאיפה לומדים הדין של ביטול בששים  .קסז
והוא אסור ) 'במדבר ו('  בשלה גו ולקח הכהן את הזרוע:תירוץ
, חולין צח(האיל שנאכל לבעלים  ז נתבשל עם שאר"ובכ, לזרים
  ).א"סע

שנשתנה פניו ' ע שנענש חסיד א"ענינים מסופר בשו' על איזה ג .קסח
  ?לצבע ירוק
שראה ' שה בחסיד אמע"יז ' רסח סעי' ז סי"ע אדה" בשו:תירוץ

פניך מוריקות אמר לו  ופניו מוריקות אמר לו למה בחלומו חסיד אחד
מפני שהייתי מדבר בשעה שהציבור היו אומרים ויכולו ולא אמרתי 

אומר ברכה ' ץ הי"עמהם ביחד וגם מפני שהייתי מדבר בשעה שהש
רבא ולא הטיתי ' ובשעה שהיה אומר יתגדל עד אמן יהא שמי' מעין ז

  ".אזני לשמוע ממנו בכוונה על כן יש ליזהר

  ?לאווה בנוגע לפחות מחצי שיעורם ח"מהו החידוש של המהר .קסט
פסחים . ( אסור מן התורהאינול שפחות מחצי שיעור " שס:תירוץ

  ).ע"ה לר"ב ד,מד

  תפלה
עוטר "ו" אוזר ישראל"למה מזכירין שם ישראל בברכות   .קע
  ?ולא בשאר הברכות של ברכת השחר" ישראל

שבאומות .  לפי שהחגורה וכובע בישראל אינם כמו באומות:תירוץ
כ משום צניעות וקדושה "א להנאת הגוף אבל בישראל הם גאינו אל

  ).ב' ז סימן מו סעי"ע אדה"שו(' וכו

פ "ע) פ פשט ב"ע) א? בלשון ארמית" קדיש"למה אומרים  .קעא
  ?פנימיות הענינים



 ..."למען ידעו"
 

' תוס(גם עמי הארץ , כולם מבינים' כי זהו הלשון שהי)  א:תירוץ
 לפעול גם הוא" קדיש"כי ענינו של ) ב) ה ועונין"א ד,ברכות ג

  ).35'  הע80' ט ע"ש תשמ"ספה(בלמטה מטה 

כ בהיום "כ בסידור ובין מש"בנוגע איזה ענין יש חילוק בין מש .קעב
  ?ולמה ?איך נוהגים? יום

ואזלינן בתר היום .  בנוגע הלל אם היחיד מברך תחלה וסוף:תירוץ
כ כתבו אחרת "היום יום ידעו מהנכתב בסידור ואעפ  כי כשנכתב, יום

  ).פד' ז ע"ק חט"אג(

  ?ח"בר" בית יעקב"למה אין אומרים קטע   .קעג
ל קדיש "ובאמת צ) ב, צ"הוא המשך לאשרי ובל)  כי א:תירוץ

) 1כ "י וא"אלא שנפטר בהקדיש שבא לאחרי שש(לאחרי בית יעקב 
) 2-ו, א לאומרם כי עדיין לא אמר אשרי ובא לציון"י א"קודם שש

קדישים '  לומר במוכרח' כי אז יהי, א לאומרם"אחר ובא לציון א
עיין (בבת אחת ) ק שלפני מוסף"י שלאחרי פסוקים אלו וח"ק(

  ).שער הכוללבבארוכה 

  ?בהלל בזמן חכמים הראשונים ולמה" 'הללוי"כמה פעמים קראו  .קעד
ג "חנוכה פ' ם הל"רמב(כנגד שנותיו של אהרן הכהן . 137 :תירוץ

  ).ב"הי

ת  אומרים בקריאת שמע שעל המטה וגם בקבלאיזה תפילה .קעה
  )פ פנימיות הענינים"ע(? ולמה? שבת

ב דאנא בכח "מכיון שכל העליות נכללים בשם מ.  אנא בכח:תירוץ
מלמטה ' מקום של עלי אומרים אותו בכל) ב תיבות"שיש בו מ(

של כל ' יום וקבלת שבת הוא העליהשל כל ' ש הוא העלי" ק–למעלה 
  ).92'  הע315' ב ע"תשנ ש"סה(שבוע ה

 איך נרמז –)" צבור(תפילתם של רבים ה מואס ב"אין הקב"  .קעו
  ?האחדות דכל ישראל בתיבת צבור

ת שלו "סוג השלישי שר-ת צדיקים בינונים ו" כי צבור ר:תירוץ
הובא . ד"מ' אבות פרק ב) א"להחיד(ככר לאדון . ('הוא אות ר

  ).4'  הע218' א ע"ש תנש"בספה

איזה ענינים הקשורים לעבודת התפילה מרומזים בתיבת   .קעז
  ?"צדיק"

הקדמה ( ברכות 'ק קדישים 'י קדושות 'דס ' אמן'צ :תירוץ
 ).ח"על

מהו השייכות בין ברית מילה לברכת המזון שלכן צריכים  .קעח
  ?להזכיר ברית מילה בברכת המזון

ונתתי , י ברית נתנה הארץ לאברהם בפרשת מילה"שע ":תירוץ
  ). י"ב ובפרש,ברכות מח" (לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך

? בברכת המזון" ובנה ירושלים"ים אמן אחרי ברכת למה אומר .קעט
  )"אמן, בונה ברחמיו ירושלים("

 להפסיק בין הברכות שהם מן התורה לאלו שהם מדרבנן :תירוץ
  ).  ז"א הי"ברכות פ' ם הל"רמב(

  מלוה מלכה
  ?איזה חלק מהגוף נהנה מסעודת מלוה מלכה  .קפ

י "ש חח"ש וראה לקו' ח סי"י או"ראה ב( העצם לוז :תירוץ
  ).בביאור השיטות בנוגע לתחיית המתים מן העצם לוז או לא

מסעודת מלוה מלכה דוקא ולא משאר " עצם לוז"למה נהנה ה .קפא
  ?סעודות שבת

 כי התוכן דתחיית המתים שבאה מהעצם לוז הוא להחבר :תירוץ
ולהחיות את כל הגוף וזהו התוכן דמלוה מלכה לקשר עם כל השבועה 

  ). ואילך75' עו "ש חל"ועיין בארוכה לקו(

  חסידישע שונות
  ?ד"ומה גרם הפס? מעלה בנוגע לחסידות דין שלהבית  ופסקמה  .קפב
ים ומדות  גזרו מלמעלה אשר בכל ענין של יראת שמ:תירוץ
המסירת נפש של  י"וזה נגרם ע. ל העליונהיד חסידים ע' יהי, טובות
  ).קעז' ד ע"ק חי"אג. (ר הזקן"אדמו

) שהלילות ארוכים מהימים(מהו השייכות בין חדשי החורף   .קפג
בחדשי ' דלא כמתן תורה שהי(בחדשי החורף ' לגילוי תורת החסידות שהי

  ?)הקיץ
הסדר דהתגלות התורה : "196' ב ע"ש תשנ" ראה ספה:תירוץ

הוא באופן שככל שהולך ומתגבר ") ניתנה לעשות שלום בעולם"ש(
ר להאי, "תורה אור", הולך ומתגבר בהתגלות התורה, החושך בעולם
רזין (ז יומתק שגילוי השמן "ועפ" שם 29' וראה הע' את העולם וכו

שהלילות . . שבתורה הוא בחודש השלישי דחדשי החורף ) דרזין
 ".התגברות החושך. . ארוכים מהימים 

  ?"ספירות"פירושים ב' מה הם ג .קפד
ראה המשך (ספירות ובהירות ) סיפור והגדה ג) מספר ב)  א:תירוץ

  ).ה וספרתם לכם"ל ד"מ תש"וסהקנט ואילך ' ב ע"תער

  ?"שכינתא בגלותא"ז "על איזה ספר התבטא אדה .קפה
כ " מנגד לחסידות ואעפשהמחבר". מרכבת המשנה" ספר :תירוץ

 .התכוון אל האמת

חקר ודרש ואסף כמה "ד אשר "הראשון בין חסידי חב' מי הי  .קפו
  ?"ד"ספורים חסידים ביחס לנשיאי חסידי חב

ר "ק אדמו"ק כ"אג( מקיידאן ע"יעקב נ' ח הרב ר" הרה:תירוץ
  ).קעא' ו ע" חצ"הריי

  ?"בספר השלוחים"קטנים וקטנות למה הדפיסו גם התמונות של   .קפז
זה יעורר ,  בגלל שעל ידי ראייתם את תמונותיהם בספר:תירוץ

אותם ללכת בדרך אביהם ואמם ולהיות שלוחים בפועל על ידי גילוי 
  ).153' א ע"ש תנש"ספה(כח השליחות מן הכח אל הפועל 

שהשראת ) ג"ק סכ"אג(מהו ההסברה לזה שכתוב בתניא  .קפח
  ? " מדברים בדברי תורהשאינםאף "השכינה בעשרה מישראל היא 



 תשורה משמחת הנישואין של יוסף יצחק וגאלדא הדס גראסבוים

ד "ראה ר" (מפני שישראל הם למעלה מהתורה  ". .:תירוץ
מרדכי אליהו ' וכו' ג וכו"ש בעת ביקור הרה"ק אד"ט של כ"ושקו
  .)445' ב עמ"ש תשנ" ספה-א "שליט

ומה הייתה " חברה תחיית המתים"יים יסד ועד בשם איזה מהרב .קפט
  ?תפקידם
" קאנטוניסתים" להציל חטופי ה– דקצר הצמח "ק אדמו"כ :תירוץ

, ובדרך, מסיעים את הילדים מעיר לעיר) החסידים(י שהיו הם " ע–
. 'והיו נותנים אמתלאות שמתו בכרך וקברום כו, הביאום לעיר אחרת

  )14' צ ותנועת הההשכלה ע"הצ' קונט(

  ?וכמה שנים גרו הרביים בליובאוויטש, כמה דורות  .קצ
ועד (ב "ר הרש"ר האמצאי עד אדמו"מאדמו,  דורות4 :תירוץ
  .ב"ומספר השנים היו ק). בכלל

  ?ד"מהו מעלת נשיאי ישראל ובפרט נשיאי חב .קצא
 מה שהוא הנשיא ועל ידי הדביקה בהם קשורים ומיוחדים :תירוץ

  ) י"תש' תמוז ה'ממכתב ג. (הם בשרשם למעלה מעלה

אם חסר לו לפי שעה די מוט לכבוש את "מה יעשה אדם  .קצב
  ?"החוצה

 זעהן מ און צו"תחה, ס האלט אפ די גאולה יתבונן אז דא:תירוץ
והיש השתדלות ? האומנם ביינקט ער זיך ניט. . ן 'זיך מיטן רבי

  .)כק' ד ע"ק ח"אג(? בלבד שיגיע לזהשתקשה בעיניהם ו

פסח ) ס א'ידים אז עס איז דא דריי שניעס איז א ווארט ביי חס"  .קצג
  ."_____)ג_____ )שני ב

  ).114' א ע"ש תש"ספה" (חדר שני,  נפש השני:תירוץ

  ?וממי קיבל את זה? ר הזקן"ק אדמו"מי מהרביים מצא תמונת כ .קצד
ש וקיבלו מנכדו של האומן שצייר את "ר מהר" אדמו:תירוץ

  .התמונה בבית האסורים

  . ."יינען קלוגער און חסידים ז: "תמלא את הפתגם .קצה
לייגען נישט אפ אויף מארגען וואס מען קען אויפטאן  ". . :תירוץ
  ).רטז' ט ע"ק ח"אג" (היינט

ומהו המקור " עקביא בן מהללאל אומר"החסידותי ב' מהו הפי  .קצו
  '?הפי

די פיאטע פון א דאווענער וואס לויבט דער אויבערשטער  ":תירוץ
ק "אג. (הגלגולים הקדמה לב ל שער"ומקורו בכתבי האריז, "זאגט
  ).רצ' א ע"ח

 –געשמאקע ביסל מים חיים "איזה ענין מדמה חסידים ל  .קצז
  ?" וואס מאכט אפעטיט–בראנפען 
ק "אג( שאחרי שיעור תהלים חושבים עניני חסידות :תירוץ

  ).שו' י ע"צ ח"ר מוהריי"אדמו

פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך ): "א,פסחים קיג(ל אמרו "חז .קצח
  ?ל זה"ז רמאמר ך ביארו חסידים הראשוניםאי". לבריות

 ממדותיך –" נבלתך" היפטר בעצמך מ–" פשוט נבלה ":תירוץ
 –" תצטרך לבריות" , ואם לא תעשה זאת בעצמך–" ואל", הרעות

  ).ש"ש ת"ספה(הבריות יעשו זאת לך 

  תומכי תמימים
הראשון של ישיבת תומכי תמימים " זאל"איזה בנין היתה ה .קצט

  ?בליובאוויטש
וראה השתלשלות הבנין (צ "ר הצ"ק אדמו" ביתו של כ:רוץתי
  ).27'  הע397' י ע"ש תש"ספה

  ?"חרפו עקבות משיחך"ומי הם ה, "'חרפו אויביך ה"מי הם ה  .ר
אשר חרפו אויביך "דור ראשון ,  שני דורות קודם הגאולה:תירוץ

אשר "דור השני . ה לתורתו ולמצוותיו"אלו שמנגדים להקב, "'ה
" ובתורתו' מאמינים בה" יהודים שבכלל הם –" ךיחחרפו עקבות מש

חלשים הם באמונת , כ"ואעפ, "פיינע בני תורה"ועד שיש ביניהם 
ב "ש תש"נדפס בספה" כל היוצא למלחמת בית דוד"שיחת . (הגאולה

) 621' התוועדויות ע(ה "פ חיי שרה תשמ"בשיחת ש.  ואילך141' ע
היינו . . ך בות משיח עקחרפועד כדי כך ש". . הוסיף הרבי ואמר 

יכול לתאר לעצמו לפני ' מי הי! . . שמחרפים ומלעיגים מענין זה
ו ובתורת' מין בהיהודי שמא: כזו" משונה' ברי"תקום שמונים שנה ש

  ).ש בארוכה"ע"! ךעקבות משיח"כ לועג ומחרף "ואעפ

  ? ת"כ על פתיחת ישיבת תו" המתנגדים כולמה התרגז  .רא
ע כתב בקונטרס עץ החיים "נ) ב"הרש(ר "ק אדמו" כי כ:תירוץ

א שהבחורים "כ בשביל הלימודים כ"שכוונת הישיבה אינה כ
וראה . . (כי בישיבות אחרות , הלומדים בהישיבה יהיו יראי שמים

  ).תקטו' ח ע"צ ח"ר הריי"ק אדמו"ק כ"אג

  ? ת"מי נתן ההצעה ליסד תו  .רב
  ).807' א ע"ש תנש"ספה(צ "ר הריי"ק אדמו" כ:תירוץ

יחיאל הגזים ' ע כשהמשולח ר"נ) ב"הרש(ר "ק אדמו"מה אמר כ  .רג
  ?באמת רק ארבעים תלמידים' מאות תלמידים בהישיבה כשהי' לומר שיש ד
מבאר שבאמת יש ארבעים בחורים ' יחיאל עצמו הי'  ר:תירוץ
א צריך להיות מסור ונתון לתורה ועבודה עם כל "אבל כ, בהישיבה

ק "כשאמר ביאורו לכ. וזה משלים הארבע מאות, עשר הכוחות שלו
כדי שלימוד התורה , כן הדבר"ע הסכים ואמר "נ) ב"הרש(ר "אדמו
 שבלב בלימוד החסידות צריכים למסורביסוד מוסד בעבודה ' יהי

  ). ט-מח' ע' צ חלק ו"ר הריי"ק אדמו"ק כ"אג". (עשר כוחות הנפש

  ?ואיך זה נרמז בקרא,  מעלת התמימים דדורנו זהימה  .רד
תמימים שביעי שבה נסתיימה העבודה של כל ה שאנו דור ה:תירוץ
ש "ספה) (משלי יז ("בני בניםנים עטרת זק"ש "ד מ"לפנינו וע

  ).99 והערה 93' ב ע"תשנ



 ..."למען ידעו"
 

  הוספות

 הלכות –ז "ע אדה"א שו"קובץ הערות וביאורים בקו' הוציא כולל אברכים דמלבורן אוסטרלי, א"בשנת תשמ
 כל הסעיפים .ב .ד"ש משבועות תשכ"ק אד" חלק משיחת כ.א :הוספות' להכניס בקובץ ג' ברצונם הי. ם"אמירה לעכו

ש "ק אד"ענה כז "ע. ז"ע אדה"ה על מהות שו"זוין ע. י.ג ש" חיבור הרה.ג .בר בענין אמירה לנכריוז שמד"ע אדה"בשו
  ):מ"א אלול תש"כ(' ל הק"וז

  .כיר על הציון כפליים מההוספות אזעל כל פניםבכמות '  באם המחודש בהקובץ יהילהוסיף
   

  ).ב"מנחם אב תשמ(מענה בנוגע להשאלה אם לשנות ולהתחיל לומר טל ומטר בזמן החורף דמלבורן 

 במחלוקות חדשה וישקיעו מרצם במבצע אהבת ו"ו ח"ח ולא יתחילו כפשוט ממנהגם עד עתה לא ישנו
  .ישראל

   

  .דייןואין להם בנים ע' מענה לאחד שיש לאשתו קושיות בהריון וכו

והיות ) 'טבילה במקוה כשרה וכו, הפסק טהרה, נדה( בחוקי ודיני טהרת המשפחה לדייקעליהם . ב.נ
על מנת '  עליהם לברר אצל רב מורה הוראה כל הפרטים בזה ושתהי–שהעדר ידיעה מביא להעדר קיום 

  לשמור 
  .יו כשרותב חודש האחרונים שתה" באם לא נבדקו בי–נכון לבדוק התפילין ומזוזות ביתו 

   

  ).ד לערך"משנת תשל(ח פעולות תלמידים השלוחים במיאמי "מענה על דו

  .צ להוסיף כהנה וכהנה"ח אזעה"נתקבל ות

  " מזוזות40ע לערך "במבצע מזוזה חילקנו ע"ש "מע

  !י"אלף מבנ" ארבעים"בסביבה שיש לערך !  ! ?
   

  

  

  :ביחידות' מענה לא

איז דע לפני מי אתה עומד דער ) ?תפילה(תבוננות פאר דאווענען דער עיקר איז התבוננות דער ה"
ה שונה וקורא "שטייט אין תנא דבי אליהו כל הקורא בתורה הקב) ?תורה(התבוננות פאר לערענען 

  ".כנגדו



 תשורה משמחת הנישואין של יוסף יצחק וגאלדא הדס גראסבוים

   

  :ששאל אודות לימוד בקאלעטש' מענה לא

 בבואתצליחהו בבחירת הכלי עליו לעשות איזה כלי אבל התמדתו בתורה עתה  "בנוגע צו קאלעטש"ש "מע
 ז" בשורה דלאחוהמשיךל "כפשוט ומובן בהנ "נישט"רשם חץ ל" צו גיין צו קאלעטש אדער נישט"ש "מעהזמן 

  .ה" בהקבנארפרנסה איז תלוי 
   

דקאנאדא דאז  )ראש הממשלה ("פריים מיניסטער"מענה להשלוחים בטאראנטא על מה שכתבו שברצונם לתת לה
  :וכתב" כוס של קידוש"ף המילים יהרבי הק". כוס של קידוש"ני אלרמר בריים מא

כ סידור בהעתק אנגלי תיק בתוך תיק שכמה תפילות מהתחלה מודה אני שייך "משא! ?ומה יעשה בזה
  .גם לבן נח אזכיר על הציון להצלחה רבה

 שביתה' ותו הזמן היבא). פה-ולא רק הזמנה בעל (תנה את ביקורם בקבלת הזמנה בכתבמעניין לציין שהרבי ה(
לאחר שהשלוחים הודיעו כי לא יוכלו להשתתף בלי קבלת הזמנה . וההזמנות כולם היו טלפוניות חברת הדואראצל 

  !))י שליח מיוחד"ע(  שלוחי הרבי– לקבל הזמנה בכתב יחידיםהבכתב היו 

   

 .ו כזלהלן דוגמא מחתימה. זכיר בחתימת המחותם מכתביםהרבי '  הי–'  מאיזה סיבה שלא תהי–פעמים לידוע ש
  .)של המזכיר) האמיתית(ת השינוי הדפסנו גם חתימתו דגשלה(

  
 

  
  סימפסון'  שי.מ. כיר הרב שחתימת המז

 )ז"ח טבת תשכ"ממכתב כ(

 

 

  חתימת הרבי בשמו של המזכיר
 )ד"ז טבת תשכ"ממכתב ט(


























