
 הב"

 
 

The Weekly Sicha  
השבועית השיחה  

 

 
 
 

 בואת
 תשע"ו, שנת הקהל

 
 

 
 
 

THIS 
Motzei Shabbos 

  

A Study Companion for the TWS video program 



 הקהל שנת תשע"ו,אלול,  א"כ, תבוא פ'

2 

 
 

 
Index 

Mekoros (Hebrew/English) ------------------------------------- 3/4 
Sicha in Yiddish (transcript) ------------------------------------ 5 
Sicha in Hebrew ------------------------------------------------- 8 
Sicha in English ------------------------------------------------ 11 
Moshiach U’geula (Yiddish/English) ----------------------- 15/16 
Questions (Hebrew/English) -------------------------------- 17/18 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 על להקל כדי "היומית השיחה" מבצע מערכת י"ע ל"יוו, נוטיק הירש צבי ר׳ הרה״ת ע״י טוקטק ,ההקלטה-מסרט מילולית רשימה היא ,באידיש הנחהה
 שנערכה כפי בשלימותה בשיחה לעיין כדאי ,כראוי השיחה להבנת '.הק ללשונו קלות התאמות-אי או ס"ט יתכנו הבנתה את "היומית השיחה" שומע

  השבועית״ ״השיחה מערכת ע״י העריכהו הסידור ב"וכיו השיחות בספרי פסהונד

 

The Weekly Sicha 
השבועית השיחה    

 !ועד לעולם שיחהמ מלך ורבנו מורנו אדוננו יחי

For sponsorship or subscriptions:  

visit us online at www.theweeklysicha.org  

or e-mail us twsweekly@gmail.com 

To donate with PayPal:  

signuptws@gmail.com 

 
  • mmyh770@gmail.comנסדר לדפוס ע"י הת' מאיר משה הלוי בן חי' דריזל מערקא



The Weekly Sicha – השיחה השבועית 

3 

 מקורות

 שמדבר על הנהגה אסורה' חשיבות כל פסוק של תורה אפילו א ●

 השמים מן תורה אין האומר זה בזה' ה דבר כי אידך תניא :א, צט סנהדרין
 הקדוש אמרו שלא זה מפסוק חוץ השמים מן כולה התורה כל אמר ואפילו

 בזה' ה דבר כי זהו עצמו מפי משה אלא הוא ברוך

 הפרש ואין  :השמיני יסוד, חלק' לפ הקדמה, ם"להרמב המשניות פירוש 
" פלגש היתה ותמנע" "מהטבאל אשתו ושם" "ומצרים כוש חם ובני" בין

' ה תורת והכל, הגבורה מפי הכל כי". ישראל שמע"ו" אלקיך' ה אנכי" ובין
 .תמימה

ְית  |  ֣עְוִתְמנ   :יב, לו בראשית ָֽ ש  ִ֗פיל   ֣הה  ז ג  ֱָֽאִליפ  ן־ֵעש   ֙ ל   .ו֔ב  

, אליפז של בבניו( לו א' א הימים דברי) אותה מונה הימים ובדברי :י"רש
 נעשית וכשגדלה, מביניהם תמנע ויצאה שעיר של אשתו על שבא מלמד

 אחותו שהיתה שעיר יבנ עם מנאה ולא, תמנע לוטן ואחות וזהו, פילגשו
 :  האב מן ולא האם מן

 דרגת משה רבינו בעולם הזה ●

נודע שנשמת משה רבינו עליו השלום היתה : ב, לקוטי תורה נצבים מט׳
ה ובאברהם היה "מבחינת אצילות וכן נשמת אברהם והיינו שבמשה רבע

 .מאיר בהם אצילות בבחינת גילוי למטה

 מו שהואמשה הולך למקום הירוד ביותר ונשאר כ ●

ְרעֹ ךְ ֣לֵ שמות ז׳, טו:  ל־פ   ֹ ֞הא  ב  ר֗ב   ה ק  מ    ֣איֵֹצ ֙ ִהנ ֵ ה֔ה   .ְימ 

לנקביו, שהיה עושה עצמו אלוה ואומר שאינו  :הנה יצא המימה :י"רש
 :צריך לנקביו ומשכים ויוצא לנילוס ועושה שם צרכיו

 

 



 הקהל שנת תשע"ו,אלול,  א"כ, תבוא פ'

4 

  
Sources 

● The significance of every verse of Torah even one discussing 
improper behavior. 

Sanhedrin 99a: “The word of G-d is disgraced” this refers to one 
who says that Torah is not from heaven. Even if he says that the 
entire Torah is from heaven besides for this verse - it wasn’t  
G-d Who said it rather Moshe said it on his own accord, 
regarding this man it states “for G-d’s word is disgraced”. 

Pirush Hamishnayos, Introduction to Chapter 11 of 
Sanhedrin, the Eighth Principle of Faith: There is no difference 
between “and the sons’ of Cham were Kush and Mitzraim” 
“and the name of his wife was Meheitavel” “and Timna was a 
concubine” or the verses “I am G-d your G-d” “Hear O Israel…” 
because it all comes from the Almighty, and it is all G-d’s 
wholesome, pure, holy and True Torah” 

Gen. 36:12: And Timna was a concubine to Eliphaz, son of 
Esau, 

Rashi: In (I) Chronicles (1:36) [the Chronicler] enumerates her 
among the children of Eliphaz [here she is counted as the 
daughter of Seir the Horite, and the concubine of Eliphaz]. This 
teaches [us] that he (Eliphaz) was intimate with the wife of Seir, 
and Timna emerged from between them (Seir’s wife and 
Eliphaz), and when she grew up, she became his (Eliphaz’s) 
concubine. That is the meaning of “and the sister of Lotan was 
Timna.” [Scripture] did not count her with the sons of Seir, 
because she was his (Lotan’s) sister through his mother but not 
through his father. 

● The exalted level of Moshe Rabbeinu in this world. 

Likkutei Torah, Nitzavim 49b: “It is known that the soul of 

Moshe Rabbeinu peace be unto him, was of the level of Atzilus. 

The same is true with regard to the soul of Avraham Avinu, 

meaning that Atzilus shined in them in a revealed state down 

here [in this physical world]” 

●  Moshe Rebbeini goes to the lowest of the low unaffected. 

Exodus 7:15: “Go to Pharaoah in the morning, behold he will be 

going to the water 

Rashi: to relieve himself, for he had deified himself and said that 

he did not need to relieve himself; so, early in the morning he 

went out to the Nile and there he would perform his needs. 
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 טוב כולה התורה
 ו"תשמ'ה חשון-מר ח"אדר משיחת

 
 מוגה בלתימילולית רשימה 

איז דָאך אין דערויף דער ביאור, וכמרומז אויך אין דעם סיפור הידוע פון 
בנוגע צו דעם מיטעלן רבי'ן און דעם ַאלטן רבי'ן, ווָאס דער ַאלטער נשיא דורינו 

רבי הָאט געלייענט בתורה, בציבור, הָאט ער דָאך געלייענט מיט די נקודות און 
 מיט די טעמים, עאכו"כ בדיוק די תיבות,

און דערנָאך ַאז ס'איז געווען ַא יָאר ווָאס דער ַאלטער רבי איז געווען 
, און ס'הָאט געלייענט ַאן ַאנדערער די פרשה אין כי תבוא הידועה, ַאוועקגעפָארן

איז דער מיטעלער רבי הָאט זיך ַאזויפיל גענומען צום הַארצן דעם תוכן פון דער 
ביז ווַאנענט ווי נשיא דורינו הָאט דערציילט  –פרשה הידועה אין פרשה כי תבוא 

כיפור, ווָאס -קענען פַאסטן יום דעם סיפור, ַאז ס'איז געווען ַא ספק צי וועט ער
עד כדי כך הָאט ער זיך גענומען דָאס צום  –דָאס איז געווען ווָאכן לאחרי זה 

 הַארצן!

הָאט מען ביי אים געפרעגט: ס'איז דָאך מידי שנה בשנה?! הָאט ער אויף 
 דערויף געענטפערט: ַאז ַא טַאטע לייענט איז דָאס ַאנדערש!

ש? דער ַאלטער רבי הָאט דָאך ניט געלייענט וועגן ווָאס איז דָא דער פירו
, ווען אידן וועלן זיך אויפפירן אידן; ער הָאט געלייענט ווָאס ס'וועט זיין מיט זיך

לייענט איז דעמָאלט איז  טַאטעבאופן כך וכך. איז ווָאס איז דָא דער פירוש, ַאז ַא 
זיין מיט אידן, ַאז אויב  דָאס ַאנדערש?! דער טַאטע הָאט געלייענט ווָאס ס'וועט

 אידן וועלן זיך פירן כך וכך, וועט זיין דערנָאך האמור בפרשה?

איז דָאך איינער פון די ביאורים בדבר, ַאז זַאכן ווי זיי שטייען אין תורה זיינען 
זיי למעלה וקדימה לכל ענינים פון עבירות גדולות, לכל ענינים פון עבירות סתם, 

א פון לשון חסרון, און דָארט איז מערניט ווי טוב ַאליין, לכל ענינים פון ַא חט
 ווָארום התורה איז אינגַאנצן טוב: ס'איז חכמתו של הקב"ה.

און ַאזוי איז דָאס אין יעדער אות פון תורה: ַאז ס'ווערט ַאן איבעריקער אות 
 תורה ניט כדבעי.-וא"ו אין שסועה, איז די גַאנצע ספר
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נגלה בפשטות, ַאז די גמרא זָאגט אין סנהדרין, ַאז און ווי דָאס שטייט אין 
"אחות לוטן תמנע" און "אנכי הוי' אלקיך" הָאט די זעלבע קדושה. ווָאס דָאס איז 

נח איז געווען היפך פון שבע -מן הקצה אל הקצה: "אחות לוטן תמנע" איז בַא בני
רן געווָארן. "אנכי נח, ווי רש"י איז דָארט מפרש ווי ַאזוי זי איז געבָא-מצוות בני

הוי' אלקיך" איז תכלית השלימות אין הוי' אלקיך, ווָארום פַאר דערויף שטייט 
"אנכי", מי שאנכי, און דָאס ווערט דערנָאך נמשך אין "הוי' אלקיך". און מ'זָאגט, 

 ַאז ס'איז ּפונקט די זעלבע קדושה און די זעלבע שלימות.

תמנע" ווי זי שטייט אין תורה, איז  איז דָאך דָאס מכריח, ַאז "אחות לוטן
טַאקע דער ָאּפטייטש דערפון ַאן "אחות" און "לוטן" און "תמנע", פונק ווי דער 
ָאּפטייטש פון "אנכי הוי' אלקיך" איז "אנכי" און "הוי' אלקיך"; ביחד עם זה 

איז "אחות לוטן תמנע" אין תכלית  –" קדמה לעולםָאבער, ווי זי שטייען "
 טהרה והשלימות וכו'.הקדושה וה

ווָאס על דרך זה איז פַארשטַאנדיק בנוגע צו פרשת המבול, ַאז ווי ס'קומט 
ַארָאּפ; פריער ווי ס'שטייט אין תורה ווָאס "קדמה לעולם", איז דָאס  דערנָאך

תכלית השלימות והקדושה, ווי די שלימות פון תורה, ווָאס דָאס איז די שלימות 
 ווי "אנכי הוי' אלקיך" שטייט בגלוי, פון "אנכי הוי' אלקיך",

דערנָאך ַאז ס'קומט ַארָאּפ, "נסעה וירדה" כמה מדריגות, און דערנָאך ווערט 
דָאס געלייענט ניט דורכן "טַאטן", ווָאס דער טַאטע בשעת ער לייענט, לייענט ער 

, כמבואר אין לקוטי אצילות, ָאבער בשעת מעשה שטייט ער אין למטהטַאקע דָא 
 השנה,-ה אין די דרושים פון ראשתור

וכמדובר כמה פעמים ווי ס'ווערט ַארָאּפגעברַאכט אין חסידות, ַאז בשעת 
משה רבינו הָאט גערעדט מיט פרעה מלך מצרים, אין מצרים, ווָאס דָאס איז ַאן 

איז בַא משה'ן געווען "שכינה מדברת מתוך גרונו",  –"עיר מלאה גילולים" 
אין חסידות, ַאז דעמָאלט איז משה רבינו געווען אין ובלשון ווי ס'שטייט 

 אצילות!,

און בשעת מעשה איז פרעה געווען נָאך נידעריקער פון עולם העשי' החומרי; 
קליפה הכי תחתונה: "לי יאורי ואני  –אין ג' קליפות עצמן  –ער איז געווען 

ייען זיי "אלקא עשיתיני". ווָאס ַאזוי איז דָאס גָאר ניטָא אין קליפות אויך שר
 דאלוקיא"; בַא פרעה'ן זָאגט מען, ַאז ער הָאט געזָאגט "לי יאורי ואני עשיתיני",
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]און ווי רש"י ברענגט דָאס אויך ַארָאּפ בפירושו על התורה, ַאז פַארווָאס 
הָאט דער אויבערשטער געזָאגט משה רבינו, ַאז ער זָאל אים טרעפן "על היאור" 

הָאט געשריען, ַאז ער איז אלוקה, הָאט ער אים דָארט דערפַאר ווָאס פרעה  –
געטרָאפן ווען ער איז אין ַא מעמד ומצב ווָאס איז שלא ווי ס'ּפַאסט אפילו מיט ַא 

 ירידה בַא בני אדם, ווי רש"י ברענגט דָאס דָארט ַארָאּפ[.

איז בשעת מעשה געווען "שכינה מדברת מתוך גרונו", אצילות, און וואו איז 
בשעת דער צווייטער ווָאס שטייט ַאנטקעגן אים, און ער רעדט  –געווען?  דָאס

מיט אים, משה רבינו רעדט מיט אים, און רעדט מיט אים אין ַאן אופן ַאז יענער 
ניט דערנעמען אים, ַאז ער ווערט  –. דערנעמעןזָאל דָאס הערן און דָאס זָאל אים 

מלך בכיפה און בלייבט ַא מלך אין אויס מלך בכיפה, מלך מצרים; ער בלייבט ַא 
מצרים, מיט ַאלע ָאּפטייטשן אין "מצרים", און שרייט ווייטער "לי יאורי ואני 
עשיתיני", ָאבער אין דעם ענין וועגן וועלכן ער רעדט מיט אים, "שלח את עמי 

 פָאלגט ער אויס ָאט דָאס ווָאס משה רבינו הייסט אים, –ויעבדוני" 

יט משה אין אצילות, און פרעה שטייט אין דעם עולם און בשעת מעשה שטי
ווָאס איז נָאך נידעריקער פון ַאלע ג' קליפות הטמאות לגמרי; ָאט דָארט ווָאס דוקא 

 מזה קען זיין ַא מציאות ווָאס זָאל זָאגן "לי יאורי ואני עשיתיני". למטה

תית כ קודם שנברא העולם, און ווָאס אדרבא, דָארט איז גָאר אמי"עאכו
המציאות פון די ענינים פון תורה, איז ָאט דעמָאלט שטייען ָאט די ענינים אין ַאן 

 .אופן ווָאס דָאס איז תכלית הטוב והקדושה
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 טוב כולה התורה
 ו"תשמ'ה חשון-מר ח"אדר משיחת

 
 מוגה בלתיחפשי תרגום 

והביאור בזה, וכמרומז גם בסיפור הידוע של נשיא דורינו בנוגע לאדמו"ר 
נו הזקן, שרבינו הזקן הי' קורא בתורה, בציבור, עם הנקודות ועם האמצעי ורבי

 הטעמים, ועאכו"כ שהי' קורא בדיוק התיבות,

ואח"כ שנה אחת אירע שרבינו הזקן נסע, ומישהו אחר קרא את הפרשה בכי 
תבוא הידועה, ואדמו"ר האמצעי "לקח ללב" את תוכן הפרשה הידוע בפרשת כי 

יא דורינו סיפר, שהי' ספק אם יהי' באפשרותו לצום כפי שנש –תבוא, עד כדי כך 
 עד כדי כך הוא לקח זאת ללבו! –כיפור, שחל כמה שבועות לאחרי זה -ביום

 שאלו אותו: הרי זה מידי שנה בשנה?! והשיב: כשאבא קורא זה אחרת!

; הוא קרא מה יהי' עצמומה הפירוש בזה? הרי רבינו הזקן לא קרא אודות 
קורא אז זה  כשאבאיתנהגו באופן כך וכך. מה א"כ הפירוש, , במידה וישראלעם 

אחרת?! אביו קרא מה יהי' עם ישראל, שאם יתנהגו כך וכך, יהי' אח"כ האמור 
 בפרשה?

ואחד הביאורים בדבר, שענינים הכתובים בתורה הם למלה וקדימה לכל 
ון, ושם עניני עבירות גדולות, לכל עניני עבירות סתם, לכל עניני חטא מלשון חסר

 ישנו רק טוב לבד, כי התורה כולה טוב: זוהי חכמתו של הקב"ה.

 ועד"ז בכל אות בתורה: 

 תורה אינו כדבעי.-אם יש אות וא"ו יתירה בשסועה, כל הספר

וכפי שזהו בנגלה בפשטות: איתא בגמרא בסנהדרין, ש"אחות לוטן תמנע" 
הקצה: "אחות לוטן  ו"אנכי הוי' אלקיך" קדושתם שוה. תוכנם שונה מן הקצה אל

נח, כפירש"י שם כיצד -נח הי' זה היפך משבע מצוות בני-תמנע" הרי אצל בני
הייתה לידתה. "אנכי הוי' אלקיך" הוא תכלית השלימות בהוי' אלקיך, כי לפני זה 
כתיב "אנכי", מי שאנכי, וזה נמשך אח"כ ב"הוי' אלקיך". ואומרים, שיש בהם 

 ת.בדיוק אותה קדושה ואותה שלימו
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ומזה מוכרח, ש"אחות לוטן תמנע" כפי שאמורה בתורה, הגם שהפירוש בזה 
הוא "אחות" ו"לוטן" ו"תמנע", בדיוק כמו שהפירוש של "אנכי הוי' אלקיך" הוא 

הרי  –" קדמה לעולם"אנכי" ו"הוי' אלקיך"; אבל ביחד עם זה, כפי שעומדים "
 ת וכו'."אחות לוטן תמנע" היא בתכלית הקדושה והטהרה והשלימו

נמשך למטה; תחילה כפי  שאח"כועד"ז מובן בנוגע לפרשת המבול, שכפי 
שנכתב בתורה ש"קדמה לעולם", הרי זה תכלית השלימות והקדושה, שלימות 
התורה, שזוהי השלימות של "אנכי הוי' אלקיך", כפי ש"אנכי הוי' אלקיך" נמצא 

 בגלוי,

ואח"כ זה לא נקרא ע"י  ואח"כ בירידה למטה, "נסעה וירדה" כמה מדריגות,
, אבל בשעת מעשה הוא עומד למטה"אבא", שהאבא כשהוא קורא, הגם שקריאתו 

 השנה,-, כמבואר בלקוטי תורה בדרושי ראשבאצילות

וכמדובר כמ"פ המובא בחסידות, כי כאשר משה רבינו דיבר עם פרעה מלך 
מתוך  הי' אצל משה "שכינה מדברת –מצרים, במצרים, "עיר מלאה גילולים" 

 גרונו", ובלשון המובא בחסידות, שמשה רבינו הי' אז באצילות!,

בג'  –ובשעת מעשה פרעה הי' למטה יותר מעולם העשי' החומרי; הוא הי' 
קליפה הכי תחתונה: "לי יאורי ואני עשיתיני". אפילו  –קליפות הטמאות עצמן 

פרעה בקליפות אין דוגמתו, שהרי גם הם צועקים "אלקא דאלוקיא"; אצל 
 אומרים, שהוא אמר "לי יאורי ואני עשיתיני",

]וכפי שרש"י מביא זאת גם בפירושו על התורה, כי מדוע אמר הקב"ה למשה 
כי פרעה הי' צועק, שהוא אלוקה, שם פגש אותו  –רבינו, לפגוש אותו "על היאור" 

 בעיצומו של מעמד ומצב שלא מתאים אפילו לירידה אצל בני אדם, כפירש"י שם[.

נה בשעת מעשה היתה "שכינה מדברת מתוך גרונו", אצילות, והיכן הי' ה
כשהשני שעומד מולו, ומשה רבינו מדבר עמו, ומדבר עמו באופן שהלה  –זה? 

לא יפעל בו לחדול להיות מלך בכיפה, מלך מצרים; הוא  –בו. יפעל ישמע וזה 
משיך נשאר מלך בכיפה ונשאר מלך במצרים, ככל הפירושים ב"מצרים", ומ

לצעוק "לי יאורי ואני עשיתיני", אבל בענין זה שהוא מדבר עמו, "שלח את עמי 
 הוא מציית להוראות משה רבינו אליו, –ויעבדוני" 

ובשעת מעשה עומד משה באצילות, ופרעה עומד בעולם שלמטה מכל ג' 
מזה אפשרית המציאות שתאמר  למטהקליפות הטמאות לגמרי; במקום שדוקא 

 ני עשיתיני"."לי יאורי וא
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כ קודם שנברא העולם, ואדרבה, שם היתה אמיתית המציאות של עניני "עאכו
 .התורה, הרי אז עומדים ענינים אלו באופן של תכלית הטוב והקדושה
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The Torah in Essence  
Speaks only Ultimate Goodness 

Even the verses concerning the admonition and the Flood 

are essentially good - and certain holy people can see it that way! 
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 וגאולה משיח עניני

 !תומכי תמימים נגד חורפי משיח
 ה"י אלול תשמ"ח

 בלתי מוגה

ינע ווָאס ווילן דָאס ניט עת מען פרעגט ביי אים די שאלה, ַאז ס'דָא ַאזו...בש
ל ְלאּוִמים", און זיי  -אומות העולם  -ַאנערקענען,  ץ ַוַעָרפֶׁ ה ָארֶׁ ך ְיַכסֶׁ ווָאס "ַהחֹושֶׁ

 וועט הָאבן ַאן אריכות ימים ר"ל, -מיינען ַאז גשמיות און חּוְמִריּות און גלות ר"ל 

רט ווי דָאס זָאגט מען, און מ'בַאווָארענט דָאס אין דעם שיעור פון תהלים, בפ
איז פַארבונדן מיט דער יסוד און התייסדות פון "תומכי תמימים", ווָאס דעמולט איז 
ת ֵבית ָדִוד ֵגט ְכִריתּות  מֶׁ דָאך געזָאגט געווָארן די שיחה ַהָידּוַע, ַאז "ָכל ַהיֹוֵצא ְלִמְלחֶׁ

 כֹוֵתב ְלִאְשּתֹו",

ויף דערויף הָאט ער מייסד א -און ווי דער רבי נ"ע הָאט דָאס אויסגעטייטשט 
געווען די ישיבה, און ער רעכענט און הָאפט און איז זיכער, אז די תלמידים וואס 
וועלן אויפגעהאדעוועט ווערן אין דער ישיבה וההולכים באורחותיו, וועלן זיי זיין 

 איד יעדערנרות להאיר אז זיי וועלן משפיע זיין אויף די אידן ארום זיך אויף מאכן פון 
 ַא ֵנר ְלָהִאיר,

בפרט נָאך ווי ער איז דָארט ממשיך אין דער שיחה, ַאז ס'איז געקומען די צייט 
יָך"ַאז ס'דָא  מ'וויל ניט רעכענען און הָאפן ַאז משיח קומט ָאט  ,"ֵחְרפּו ִעְקבֹות ְמִשיחֶׁ

יָך ִעְקבֹות"ָאט ווָארום ס'איז שוין  ש, הָאט און בשעת ס'קומט משיח נַאּו ממ ,"ְמִשיחֶׁ
דָאך קיין ָארט ניט אויף פירן מלחמות מיט רוחניות, כדי צו הָאבן גשמיות, וויסנדיק 

אז אין יעדער גשמי וועט מען  "ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו"ַאז ָאט ווערט 
 ...זען דער כח הפועל בנפעל
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Moshiach & Redemption 
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התשובות: א 1-ב ,2- , ג -4 , ד -3.  
 לחזרה שאלות

 מה לא מובן מחלישות אדמו״ר האמצעי משמיעת התוכחה? א.

 הרי זה פעל נמיכות הרוח להבעל קורא, היפך אהבת ישראל? .1

 אדמו״ר הזקן לא שינה אלא קרא רק מ״ש בתורה, למה קריאתו שונה? .2

 איך יכול להיות חילוקים בתורה, הרי התורה לא משתנית? .3

 ?למה נראה שיש חילוק בין הפסוקים ״ואחות לוטן תמנע״ עם ״אנכי ה׳ אלקיך. ב

 ?נח בני מצוות שבע נגד אפילו זה הרי .1

 ?בנשים מדבר .2

 ? מאוד נמוכים דברים אודות שמדבר מיותר נראה .3

 ?עוד דוגמה בתורה שנראה כחסרון אבל בעצם היא מעלה ג.

 .הדעת עץ חטא .1

 .והבל קין חטא .2

 .ועמרה סדום של הפיכתה .3

 .המבול .4

 ?מהי התשובה למה שאינו מובן מסיפור אדמו״ר האמצעיד. 

 קריאת ששמיעת כך כדי עד ָגְדָלה האמצעי אדמו״ר של התקשרותו .1
 ?חלישות עליו פעלה ֵמַאֵחר התורה

 עשה לא קריאתו ולכן גרונו״ מתוך מדברת ״שכינה הי׳ הזקן אדמו״ר .2
 ?האמצעי אדמו״ר אצל שינוי

 .טוב רק יש זו ובדרגא, למטה גם אצילות בדרגת הי׳ הזקן אדמו״ר .3
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Answer Key: A-2, B-1, C-4, D-3. 

Questions for review 
A. What is not understood about the Mitteler Rebbe’s reaction 

from hearing the admonition? 

1. Wasn’t the Mitteler Rebbe putting down the person who read 

the Torah that year?. 

2. The Alter Rebbe read about what it says in the Torah, why 

should his reading be different? 

3. Isn’t Torah just as holy no matter who reads it? 

B. Why is “the sister of Lotan was Timna” seemingly the opposite 

extreme of “I am the L-rd your G-d? 

1. It goes against the seven Noahide laws. 

2. It even speaks about women. 

3. It just seems useless to write in Torah a book of instruction. 

C. What is another example where the Torah discusses something 

negative which in essence is positive? 

1. The sin of the tree of knowledge. 

2. Kayin killing Hevel. 

3. The destruction of Sedom and Amora. 

4. The flood. 

D. What is the Rebbe’s answer? 

1. The Mitteler Rebbe had such a deep level of Hiskashrus that 

hearing the Torah from someone else affected his health. 

2. The Alter Rebbe was on the level of Keser so the Mitteler 

Rebbe would actually be hearing G-d, and G-d’s voice cannot 

worsen someone’s health. 

3. The Alter Rebbe was on the level of Atzilus where the Torah 

is in essence entirely good. 
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