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פתח דבר
שמחים אנו בזה להגיש לפני קהל אנ''ש ,קובץ "כולל אנ"ש דמאנסי" ,הכולל רשיר
מה של ששה עשר סוגיות בהלכה וחסידות שנלמדו ע"י חברי הכולל במשך השנה מאז
תחילת הכולל בחודש שבט תשפ"א עד עתה.
קובץ זה מוקדש לרגל סיום שנת הלימודים בהכולל ,שמאז התיסדוסה ,כשלושים
אברכים ובעלי עסק משכונתינו נתקבצו כל יום שני ורביעי ללמוד ביחד סוגיות בהלכה
ובחסידות וענינא דיומא.
ידועים דברי רבותינו נשיאינו במעלת הלימוד בבית המדרש ובחבורה דוקא ,אשר
"ברית כרותה שכל היגע בתלמודו בבית הכנסת לא במהרה הוא משכח .ועל כן במקום
שאין בית המדרש בעיר אין לאדם ללמוד בביתו ,אלא בבית הכנסת שמתפללים בו;
אבל כשיש בית המדרש בעיר ,אין ללמוד יחידי בבית הכנסת ,אלא בבית המדרש בחבור
רה ...שאין התורה נקנית אלא בחבורה ,ואמרו חכמים עשרה שיושבים ועוסקים בתורה
שכינה שרויה ביניהם ,שנאמר אלקים נצב בעדת אל ,ואין עדה פחותה מעשרה" (שו"ע
אדמו"ר הזקן הל' ת"ת פ"ד ה"י).
ובדברי אדמו"ר הרש"ב נ"ע "אחת הסיבות העיקריות בחלישות מצב היהדות אצל
היראים הוא מה שהיראים משתדלים להעלים ולהסתיר כל חלקי טובה שלהם ,כמו גם
מי שנדבה רוחו אותו לעסוק בתורה הוא בחדרי חדרים דוקא לבל יתראה החוצה" (אג"ק
אדמו"ר מוהרש"ב ח"א ע' רע"ח).
אנו מקווים שקובץ זה יהיה הן עזר וסיוע לאלו שהשתתפו בהכולל במשך השנה
לזכור תוכן העניינים והמראי מקומות ,והן לאלו שעדיין לא נשתתפו עד עתה ,שיוכלו
לנצל תוכן הסוגיות והמראי מקומות בהלימוד שלהם ,והעיקר שיתקיים רצון כ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו "ביי מיר איז א תאווה אז עס זאל זיין יונגעלייט וואס זאלן זיך קאר
כען אין לערנען!".
רוצים אנו להודות למייסד הכולל הרה"ח ר' שמחה בונם שיחי' ווערנער ,והמוסד
 NCFJEדראקלענד קאונטי שמשימים לילות כימים להצלחת הכולל ותמיכת לומדיה.
יהי רצון שיתברך מן השמים בכל מילי דמיטב .אנו רוצים להודות גם להרה"ח ר' דוד
שיחי ' וועבער ,רב דק"ק בית מנחם מענדל לובאוויטש בפאמאנא ,נ.י .על הדרכתו ועז�ר
תו בהתחלת הכולל ועל עבודתו מידי חודש בחודש להבטיח הצלחת הכולל.
הקובץ נערך ע"י הרה"ת ישראל משה שיחי' בראוד .תודתנו הרבה נתונה לו.
יה"ר שע"י ההוספה בקביעות עתים ללימוד התורה יחדיו ,נזכה בקרוב להזמן שבו
"יהיו פנויין בתורה וחכמתה  . .לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד  . .כי
מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".
בין כסה לעשור תשפ"ב
הרב לוי טייכטל
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חודש שבט
חסידות

דירה בתחתונים מצד העולם
הרב משה בראוד
משפיע במתיבתא לובאוויטש ד'מאנסי

ביאור מהות העולם בפנימיותו ,שהוא כמו שהיה בתחלת הבריאה ד"עיקר
שכינה בתחתונים היתה" .עפ"ז ב' ביאורים בההוכחה שעשיית הדירה בתחתונים
היא היא פנימיות הכוונה של התחתונים עצמם (עוה"ז) ,ע"פ דברי רז"ל שבריאת
העולם היה "בשביל התורה ובשביל ישראל" ולא רק ענין נוסף למציאותה ,לפי
המבואר בשיחת רבינו.
מראי מקומות :לקו"ש ח"ו יו"ד שבט (ע'  81ואילך) .לקו"ש ח"ו פ' בשלח (ע'  86ואילך).
לקו"ש חי"ט פ' שופטים (ע'  188ואילך) .לקו"ש חי"ז פ' שמיני (ע'  92ואילך) .ד"ה זה היום
תשמ"ב (סה"מ תו"מ ) .ד"ה פדה בשלום תשל"ח ס"ד-ה.

הלכה

ברכת הנהנין
הרב עקיבא דוב טאוב
מחבר ספרים "ויברך דוד"

ביאור בגדר "פת הבא בכיסנין" שמברכין עליה מזונות ,בדברי חז"ל ,הראר
שונים ולשיטת אדה"ז .ביאור כמה הלכות למעשה אם קבע סעודתו על פת זה,
אם מברכין עליה המוציא .ביאור גדר כללי עיקר וטפל ,ונפק"מ לפועל בדין
השותה יין בתוך הסעודה אם נפטר בברכת הפת והיין שלפנ"ז.
מראי מקומות :מסכת ברכות לו ,ב  -לז ,א .שם מד ,א .שו"ע אזה"ז סי' קסח ס"ט-יג .שו"ע
אדה"ז סי' ריב .סדר ברכת הנהנין.
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חודש אדר
חסידות

פורים באור החסידות
הרב חיים שוחט
רב ,קהל אנשי ספרד' ,וועסלי הילס' ,נ.י

ביאור מצות זכירת ומחיית עמלק וענינה בעבודת ה' .ע"פ ביאור החילוק
בין קליפות עמלק לשאר הקליפות והבנת אופן פעולת עמלק .קישור הענינים
לחג הפורים כיום.
מראי מקומות :תו"א ד"ה זכור (ע' פד ,ב) .ד"ה זכור תרפ"ז .ד"ה זכור תשח"י.

הלכה

משא ומתן
הרב אברהם כהן
רב ,קהל נוי סיטי ,דיין ,בי"ד ועד הדין והוראה ,נוי סיטי ,נ.י.

ביאור בגדר הקללה "מי שפרע" אל אדם שאינו עומד בדיבורו ע"פ הלכה
ויסוד הענין ע"פ פנימיות העניינים .מתי מותר לשקר ע"פ הלכה ביאור החילוק
בין בית דין ישראל לבית משפט רגילי בנוגע לפועל.
מראי מקומות :מסכת בבא מציעא כג ,ב ואילך .מסכת יבמות סה .ורי"ף ורא"ש שם .שו"ע
סי' רד ונו"כ .משנה ברורה סי' קנו שו"ע אדה"ז שם .ועוד.
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חודש ניסן
חסידות

פסח באור החסידות
הרב חיים שוחט
רב ,קהל אנשי ספרד' ,וועסלי הילס' ,נ.י

ביאור בסוד מצות בדיקת חמץ ע"פ פנימיות העניינים.
מראי מקומות :ד"ה אור לארבעה עשר תרצ"ו.

הלכה

הלכות בדיקת חמץ ,וליל הסדר שחל
במוצ"ש
הרב דוד וועבער
רב ,קהילת "בית מנחם מענדל לובאוויטש" ,פאמאנא ,נ.י.

ביאור כללי בסוגית בדיקת חמץ בהגמ' והראשונים וחידוש אדה"ז להלכה
בזה .ביאור בהלכות ליל הסדר שחל במוצ"ש לשיטת אדה"ז להלכה למעשה.
מראי מקומות :שו"ע אדה"ז סי' תל"ג ותמ"ד.
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חודש אייר
חסידות

השגחה פרטית
הרב שמעון הכהן דובינסקי
משפיע במתיבתא לובאוויטש ד'מאנסי

ביאור שיטת חכמי ישראל עד הבעש"ט (מורה נבוכים ,שומר אמונים ועוד),
וחידוש שיטת הבעש"ט בענין השגחה פרטית על דצח"מ .ביאור חילוקי דרגות
בענין השחגה פרטית ,והחילוק בין ההשגחה על עם קרובו ,שבהם הבחירה והרר
צון ,משאר האומות שהיא מלכתחילה משם "אלקים" ,וענינה בעבודת ה'.
מראי מקומות :תו"א ד"ה ארדה נא וגו' (ע' יד ,ד ,ואילך) .ד"ה על כן יאמרו תרצ"ו (סה"מ
תרצ"ו ע'  116ואילך) .לקו"ש ח"ל פ' וישלח (ע'  148ואילך) .לקו"ש ח"ח ע'  277ואילך.

הלכה

הלכות חדש וקו התאריך
הרב אהרן דוד גאנץ
ר"מ ,תות"ל מאריסטאון ,נ.דש'.

ביאור בגדר איסור חדש מן התורה ,וביאור יסוד דעת הראשונים ואחרונים
בההיתרים לאיסור חדש כיום ,ומנהג חב"ד בזה .ביאור ג' שיטות בענין מיקום קו
התאריך הבינלאומי ע"פ דברי הראשונים ,וביאור כמה שאלות הלכתיות שעור
ררה בדורות האחרונים להלכה למעשה ,וביאור שיטת רבינו בהענין.
מראי מקומות :מסכת קידושין לו ,ב ואילך .מסכת ערלה פ"ג מ"ט .שו"ע יו"ד סי' רצג ונו"כ
שם .שו"ע אדה"ז הל' פסח סי' תפט ס"ל .מסכת ר"ה כ ,ב .בעל המאור שם .לקו"ש ח"ג פ'
אמור (ע'  .)998רמב"ם הל' קידוש החודש פ"ט.
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חודש סיון
חסידות

שמחה ע"פ חסידות
הרב יהודה זלצמן
משפיע ,מאנסי ,נ.י.

ביאור נחיצות ענין השמחה בעבודת האדם לקונו ע"פ דברי דוד המלך
"עבדו את הוי' בשמחה" .ביאור בענין הביטול כיסוד ודרך הישר לשמחה .ביאור
החילוק בין שמחה הבא ע"י "ישות" לשמחה הבא ע"י ביטול האדם ,וההוראה
שנלמד מחווה ,נח ושרה אמינו בענין זה.
מראי מקומות :ד"ה ויספו ענוים תרס"ב .ד"ה ויספו ענוים תרצ"א .ד"ה ויהיו חיי שרה
תשמ"א

הלכה

הלכות בשר וחלב/נ"ט בר נ"ט
הרב חיים שפירא
מנהל וראש מכון סמיכה ,תות"ל מאריסטאון ,נ.דש'.

ביאור גדר נ"ט בר נ"ט דהיתירא ונ"ט בר נ"ט דאיסורא ,וביאור כמה מקרים
שאין אומרים בהם נ"ט בר נ"ט .ביאור בארוכה בגדר דבר חריף .ביאור עפ"ז
הלכות הגעלת כלים.
מראי מקומות :מסכת חולין קיא ,ב ואילך .טור יורה דעה סי' צה .שו"ע יו"ד סי' צה .שו"ע
אדה"ז הל' פסח סי' תמז סמ"ה .שם סי' תנא בההערה.
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חודש תמוז
חסידות

אחדות ה' ושלילת השיתוף
הרב אפרים פיקרסקי
משפיע ,תות"ל מאריסטאון ,נ.דש'.

ביאור יסוד הענין דאחדות ה' ע"פ חסידות ופועלתו על האדם .ביאור ענין
שלילת השיתוף וטעם הציווי על זה לבני ישראל ע"פ ביאור החילוק בין אופן
ההשפעה על עם קרובו לההשפעה על שאר האומות.
מראי מקומות :דרך מצותיך מצות מילה (ע' ואילך) .ד"ה באתי לגני תשי"ג ס"א-ד .ד"ה ביום
עשתי עשר תשל"א ס"א-ו .ד"ה מים רבים תשי"ז ס"ג-ד .ד"ה מים רבים תשל"ח.

הלכה

רפואה בשבת
הרב יחזקאל פלדברגר
מחבר ספרים בהלכות שבת

טעם האיסור ודוגמאות לאיסור פעולה ,אכילה ושתיה .ביאור ההיתרים על
זה בנוגע למיחוש בעלמא וחולה שאין בו סכנה והלכה למעשה בכו"כ פרטים.
ביאור ההלכות לחולה שנפל למשכב.
מראי מקומות :שו"ע אדה"ז סי' שכז ס"א ,שם סי' שכח סל"ז ועוד.
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חודש אב
חסידות

אהבת ישראל באור החסידות
הרב מנחם מענדל הלוי לוין
משפיע ראשי ,מתיבתא מנחם ,וועסטטשעסטער ,נ.י.

ביאור ג' דרגות באהבת ישראל :א) מצד הנשמה ע"פ המבואר בתניא פל"ב
ודרך מצותיךבענין כל ישראל הם קומה אחת שלימה ,ב) מצד כוחות הגילויים
ע"פ המבואר בדא"ח בענין מעלות דיבוק חברים ,ג) ע"י גילוי עצם הנשמה כהכנה
לגאולה ע"פ המבואר בד"ה ואתה תצוה.
מראי מקומות :דרך מצותיך מצות אהבת ישראל .ד"ה איתא בזח"ג תרצ"ד .ד"ה ואתה תצוה
תשמ"א.

הלכה

הלכות יחוד הלכה למעשה
הרב גדלי' אבערלאנדער
רב ,קהילת 'היכל מנחם' ,מאנסי נ.י ,.מחבר ספרים
וחבר "ועד רבני לובאוויטש"

ביאור בגדר איסור יחוד מה"ת ,זמן יחוד ,עם מי מותר ליתייחד ועוד .ביאור
בארוכה בכמה וכמה דוגמאות הלכה למעשה .ביאור ההיתר דאשתו משמרתו,
ופרטי הדינים דבעלה בעיר ,דלת פתוח ועוד.
מראי מקומות :מסכת קידושין פ ,ב  -פב ,א .שולחן ערוך אה"ע סי' כב .ועוד.
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חודש אלול
חסידות

חודש אלול באור החסידות
הרב מנחם מענדל פערלאוו
משפיע ,מתיבתא מנחם ,וועסטטשעסטער ,נ.י.

ביאור נפלא על עבודת חודש אלול ע"פ פנימיות הענינים ,שצ"ל עבודת
האדם אז בשמחה דוקא .כשיודע ומכיר שהקב"ה הוא אב הרחמן ונמצא בשדה,
אז ממילא זה מביא לשמחה אמיתית ,ע"פ דברי רבותינו נשיאינו ד"ה אני לדודי.
מראי מקומות :לקו"ת פ' ראה (לב ,א ואילך) .ספה"ש תש"נ ש"פ נצבים-וילך (ע' 683
ואילך) .ספה"ש תשמ"ח ש"פ שופטים (ע'  612ואילך).

הלכה

הלכות שופר
הרב ישעי' ווערנר
רב ,קראוון הייטס ,נ.י.

ביאור כמה וכמה הלכות למעשה בנוגע תקיעות שופר ,כולל :מי ראוי לתר
קוע בשופר ,השיטות בעניין שיעור התקיעות ,הדינים בעת תקיעת השופר הן
להתוקע והן להשומע ,ועוד.
מראי מקומות :שו"ע אדה"ז סי' תקצ ,ועוד.
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שיעורים מיוחדים
כינוס תורה  -אסרו חג שבועות
בענין מצות ספירת העומר לנשים
ע"י הרב דוד וועבער

החידוש של ענין הגיטין בתורה
ע"י הרב אברהם כהן

בענין הלכות ברכת הנהנין
ע"י הרב עקיבא דוב טאוב

עניני גאולה ומשיח
הרב אהרן יעקב ליבערמאן

ביאור דברי חז"ל בגמ' סנהדרין ומפרשים על אתר בענין האם משיח בא מן
החיים או מן המתים ,ושיטת הרמב"ם בהענין.

הלכות בית הבחירה  -בין המצרים
הרב אברהם כהן

ענין לימוד בית הבחירה בבין המצרים ,וביאור חקירה הידוע אם אדם נולד עם
שכל או לאו ,ע"פ שיטת הרמב"ם בענין השוחט קרבן שלא לשמה לפי המבואר
בחסידות.

תורת לוי יצחק  -כ' מנחם אב
הרב מנחם מענדל הלוי לוין

ביאור ג' עניינים בתורת הרה"ק ר' לוי יצחק ,אביו של נשיא דורנו ,ע"פ ביאורי
רבינו.
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IN HONOR OF THE SECOND YEAR THE KOLLEL IS EXPANDING:

'CHAVRUSA PAIRING':
Monday and Wednesday nights don't work for you? No worries! We're
here for you throughout the week.
We all have different schedules and we're here to accommodate.
Just reach out with a time that works for you and we'll connect you
with a chavrusa.
The Kollel will create a database of all Anash interested in learning and
connect chavrusas throughout Monsey. If you prefer to learn with
someone that will also teach, we have qualified chavrusas available
upon request.

'KOLLEL ANASH AND SEMICHAS CHAVER':
ÈÁÓ˘Â
,Í˙ÂÏÚ

‰· Ù"˘

˘Â é
ðø
„
¯Ó‡ÈÂ
.ÔÂÈˆ
ÔÂÈˆ

öå

È¯

The Kollel will merge with the popular "Semichas Chaver program",
which is taught in many cities throughout the US and Canada. The
shiurim at our local branch are taught by Rabbi Chaim Dovid Kagen,
Rav of Beis Menachem and dean of the Beis Chaya Mushka high
school.
Through this merge, the Kollel will now offer a third night of learning
for those that would like an in depth yet praactical shiur on hilchos
Shabbos.
This will be a weekly shiur that learns Halachic sugyas from the Gemara
to the Alter Rebbe and contemporary Poskim, with emphasis on
modern-day applications. Easily impart the learning to your family,
with Q & A and comics.
Receive a Semichas Chaver certificate signed by leading Rabbonim in
the world and in Chabad.
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KOLLEL ANASH
of MONSEY:
IS NOW ENTERING
ITS SECOND YEAR!
If you're working long days and don't get much time to learn...
71

if you'd love to sit with a chavrusa and cover a sugya within a few weeks,
If you know the value of learning but just never found the place/time
to actually make it happen...
The Kollel is for you.
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מפתח סוגיות ומראי מקומות

Month of Elul
Chassidus
Elul according to Chassidus
Rabbi Mendel Perlow
Mashpia, Mesivta Menachem, Westchester, NY

The Avodah during the month of Elul according to Chassidus.
The importance of Avodas Ha’Simcha specifically during this
month, being that Hashem, our father, is ever more present then
usual, and showing us his mercy and compassion, as a father to his
only son. The Rebbe’s chiddush in regards to this whole concept.
Sources: Likkutei Torah Reah (32, 1). Sefer Hasichos 5750 Parshas NetzavimVayalech (p. 683). Sefer Hasichos 5748 Parshas Shoftim (p. 612).

Halacha
Hilchos Shofar
Rabbi Shea Werner
Rav, Crown Heights, NY

Thorough overview of the Halachos partiningin to Tekias
Shofar, including: The different opinions regarding the length of
each of the tekios, what to do if one accidentally blew the wrong
sound and other practical Halachos for both the Baal Tokaye and
the one hearing the Shofar.
Sources: Shulcha Aruch Harav siman 590.
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Month of Av
Chassidus
Ahavas Yisroel according to
Chassidus
Rabbi Menachem Mendel Levin
Head Mashpia, Mesivta Menachem, Westchester, NY

Three levels in Ahavas Yisroel, 1) from the Neshama, as
explained in Tanya Perek 2 and Derech Mitzvosecha, 2) expressed
in revealed ways such as friendly interactions and kindness to one
another, 3) through revealing our Etzem Haneshama, which will
ultimately take place when Moshiach comes. How we can achieve
this level even now.
Sources: Derech Mitzvosecha Mitzvas Ahavas Yisroel. Isah Bezohar 5694.
Veatah Tetzavah 5781.

Halacha
Practical Halochos of Yichud
Rabbi Gedalya Oberlander
Rav, Kehilas Heichel Menachem of Monsey, Mechaber Sforim,
member of ‘Vaad Rabonei Lubavitch’

An in depth halachic overview of the prohibition and
permissibility regarding the seclusion of a male and female.
Understanding how do deal with practical classic scenarios with
the leniencies of “Pesech Pasuach”, “Bailah Bair” etc.
Sources: Gemorah Kidushin 80, 2 - 82, 1. Shulchan Aruch Even HaEzer
Siman 22.
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Month of Tammuz
Chassidus
Achdus Hashem
Rabbi Ephraim Piekarsky
Mashpia, Tomchei Tmimim, Morristown, NJ

The concept of Hashem’s oneness explained in terms of
one's personal Avoda. Understanding the prohibition of “Shituf”,
believing in other powers besides for Hashem ch”v. The reason
why only the Bnei Yisroel has this commandment.
Sources: Derech Mitzvosecha Mitzvas mila. Basi Legani 5713. Bayom Ashtei
asar 5731. Mayim Rabim 5717. Mayim Rabim 5738.

Halacha
Healing on Shabbos
Rabbi Yechezkel Feldberger
Mechaber Sforim in Hilchos Shabbos

Overview of the Halachos pertaining to healing on Shabbos.
The difference between one that merely has a general sense of
discomfort (Michush), and one who became bedridden due to
illness, explaining the practical leniencies and implications.
Sources: Shulchan Aruch Harav Siman 327 beginning, Siman 328 37.
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Month of Sivan
Chassidus
Simcha according to Chassidus
Rabbi Yehudah Zaltzman
Mashpia, Montebello, NY

The importance of Simcha in one's Avodas Hashem. In truth
Simcha is the humility of putting oneself aside for someone else,
enabling G-dliness to be drawn down. Learning from Sara Imeinu
that only with true humility can we achieve true happiness and
serve hashem properly.
Sources: Vayosfu Anovim 5562, 5691. Vayiheyu Chayei Sara 5741

Halacha
Hilchos Basar V’Cholov and Na’t bar
Na’t
Rabbi Chaim Schapiro
Menahel, Tomchei Tmimim, Rosh Machon Smicha, Morristown, NJ

The definition of "Nat bar Nat", pareve food cooked in dairy
or meat dishes both Lehetaira and Leasura. Practical examples
of when “Nat bar Nat” does and does not apply. Understanding
what a ‘davar charif’ is, (i.e. an onion or the like). Based on this, we
can understand the Koshering process, Hagalah.
Sources: Maseches Chulin 111, 2. Tur Yoreh Deah Siman 95. Shulchan Aruch
Harav Siman 447. Siman 451.
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Month of Iyar
Chassidus
Hashgacha Pratis
Rabbi Shimon Dubinsky
Mashpia, Mesivta Lubavitch of Monsey

The accepted opinion before the Baal Shem tov regarding the
role Hashem plays in creation vs. the groundbreaking approach of
the baal Shem tov. The difference between the level of Hashem’s
supervision over tBnei Yisroel, Hashem’s chosen people, compared
to the supervision over the other nations, whose life source only
begins from Hashem's name of Elokim.
Sources: Torah Ohr Arde na (p. 14, 4). Al kein 5696. Likkutei Sichos vol 30
Parshas Vayishlach (p. 148). Likkutei Sichos vol 8 p. 277.

Halacha
Chodosh and the Date Line
Rabbi Ahron Dovid Gancz
Magid Shiur, Tomcehi Tmimim, Morristwon, NJ

The prohibition of eating Chodosh according to the Torah,
and the reasoning of many poskim who were lenient over the years
with regards to Chodosh. Three opinions regarding the exact
location of the International Date Line according to Rishonim
and the practical ramifications that have arisen in recent years.
Sources: Maseches Kidushin 36, 2. Maseches Arla 3/9. Shulchan Aruch
Yoreh Daah Siman 293. Shulchan Aruch Harav Siman 489/30. Maseches
Rosh hashana 20, 2. Likkutei Sichos vol 3 p 998.
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Month of Nissan
Chassidus
Pesach according to Chassidus
Rabbi Chaim Shochat
Rav, Khal Anshei Sfard, Wesley Hills, NY

An in depth explanation of “Bedikas Chometz”, its function
and concept, according to Chassidus.
Sources: Ohr Learbah Asar 5696

Halacha
Hilchos Bedikas Chometz
Rabbi Dovid Weber
Rav, BMML, Pomona, NY

A in depth overview of Halchos of Bedikas Chometz from the
Gemorah through the Rishonim, and the Chidush of the Alter
Rebbe. Overview of the Halchas pertaining to conducting a Seder
on Motzei Shabbos according to the Alter Rebbe.
Sources:
Shulchan Aruch Harav Siman 433 and 444.
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Month of Adar
Chassidus:
Purim according to Chassidus
Rabbi Chaim Shochat
Rav, Khal Anshei Sfard, Wesley Hills, NY

The Mitzvah of remembering and destroying Amalek, and
its practical application to our service of Hashem. This is based
on the difference between the Kelipa of Amelek and the other
Kelipos and its functions, according to Chassidus.
Sources: Torah ohr Zachor (p 84, 2). Zachor 5687. Zachor 5717.

Halacha:
Business dealings according to
Halacha
Rabbi Avraham Kahan
Rav, Khal New City, Dayan, Beis Din Vaad Hadin Vehoraa, New CIty, NY

The Yesod and Halachic ramifications of one who does not
keep his word in doing business, including the curse one can receive
of “Mi Shepora”. When lying while doing business “permitted”,
as well as the practical difference between a Jewish court and a
secular court of law.
Sources: Maseches Bava metziah 23b. Maseches Yevomos 65. Shulchan
aruch Siman 204. Mishnah Berurah Siman 156. Shulchan Aruch Harav Siman
156.
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Month of Shevat
Chassidus:
Dira Betachtonim
Rabbi Moshe Browd
Mashpia, Mesivta Lubavitch of Monsey

Hashem wants that the Dira Betachtonim that we create for
him should be done using our abilities and our physical actions.
We discussed two stages of how the purpose of creation was a
condition for the creation itself, thus, creating a Dira Betachtonim
is not merely the world's objective and plan, but rather that is its
true identity and needs only to be revealed.
Sources: Likuttei Sichos Vol 6 Yud Shvat (p. 81). Likuttei Sichos Vol 6
Parshas Beshalach (p. 86). Likuttei Sichos Vol 19 Parshas Shoftim (p. 188).
Likuttei Sichos Vol 17 Parshas Shemini (p. 92).

Halacha:
Birchas Hanehenin
Rabbi Akiva Taub
Mechaber Sforim “Vay’varech Dovid”

The principles and laws pertaining to the Bracha of “Mezonos”
and the required factors that make prepared grains Mezonos
and not “Hamotzei”. Overview of the Halachos of Ikar and tafel
pertaining to making a Bracha on wine in the middle of a meal,
and dessert at the end of one's meal.
Sources: Gemarah Berochos 36, 2 - 37, 1. Shulchan Aruch Harav Siman 168
9-13, Siman 212. Seder Birchas Hanehenin.
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Forward
We are proud to present to all of Anash the kovetz "Kollel Anash of Monsey”,
which contains a list of the sixteen Sugyos in Halacha and Chassidus which were
learned by the participants of the Kollel throughout the past year since it's inception,
in Shevat 5781.
We present this Kovetz in honor of the completion of the first year of the kollel.
Boruch Hashem, over 30 Anash attended the Kollel twice a week, on Mondays and
Wednesdays. They spent the hour learning together in-depth topics in both Halacha
and Chassidus, accompanied by introductory Shiurim by renowned Magidei Shiurim.
The Alter Rebbe famously states regarding the advantage of learning in a Beis
Medrash in the presence of others that “There is an established covenant that he
who endures hardship in studying the Torah in the Beth Hamedrash will not easily
forget his learning. Therefore in a city with a Bais Keneses one should learn in the
Bais Keneses and not in his own home, however if there is a Beis Medrash in his city,
one should not learn by himself in the Bais Keneses, rather with a group in the Bais
Hamedrash, for Torah is only acquired when learned in a group.”
It is our hope that this compilation will serve as a helpful resource for all. For those
that have participated in the Kollel throughout the year, enabling them to review the
concepts they have learned, as well as for those who have not yet attended the Kollel,
making use of the list of topics and sources for future learning. Most importantly, we
should fulfill the wish of the Rebbe who said “I have a strong desire that there should
be Yungerlight who are koching in learning.”
We would like to express our deep gratitude to the founder and benefactor of the
Kollel, Rabbi Simcha Werner of the NCFJE of Rockland County, for the countless
hours he puts into the Kollel to ensure its success and for personally taking on the
financial responsibility to ensure that the Kollel becomes a reality. May he be blessed
with continued success in all of his endeavours.
We would also like to thank Rabbi Dovid Weber, Rav of Beis Menachem
Mendel Lubavitch in Pomona, NY, for championing the foundation of the Kollel and
for his continued steadfast support ensuring the Kollel’s success.
This Kovetz was compiled by Rabbi Moshe Browd. We tremendously appreciate
his work.
May it be Hashem's will, that through our study of Torah together, we will merit
to the time when “they will have time for Torah and its wisdom and there will be no
one who would oppress them or force them to be idle . . the world will only be engaged
in knowing Hashem . . as it says “for the Earth shall be filled with the knowledge of
Hashem, as the waters cover the sea”.

Aseres Yemei Teshuva 5782
Rabbi Levi Tiechtel

קובץ כולל אנ"ש דמאנסי
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