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בס"„

פ˙ח „בר
בני˘ו‡י  זיכנו  ובחס„ו ‰‚„ול  ‚מלנו,  כל ‰טוב ‡˘ר  על  ל‰˘י"˙  מו„ים  ‡נו 
ˆ‡ˆ‡ינו ‰ח˙ן ‰˙מים ‰רב מ' ˘ני‡ור זלמן ˘י' עב"‚ ‰כל‰ מר˙ ˘יינ‡ ˙חי'.

מ˜רוב  ˘ב‡ו  ומכרינו  י„י„נו  מ˘פח˙נו,  לבני  בז‰  מובע˙  ו‰ברכ‰  ‰˙ו„‰ 
ומרחו˜ ל‰˘˙˙ף ב˘מח˙נו ולברך ‡˙ ˆ‡ˆ‡ינו ˘יחיו בברכ˙ מזל טוב וחיים 

מ‡ו˘רים ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

ב˙ור ‰בע˙ ˙ו„‰ לבבי˙ ו‰ו˜ר‰ לכל ‰נוטלים חל˜ ב˘מח˙נו, מו‚˘˙ בז‰ 
˘חיל˜  מ‰וריי"ˆ  ‡„מו"ר  כ"˜  ˘ל  ‰נ‰‚˙ו  על  - מיוס„  מיוח„˙  ˙˘ור‰ 
'˙˘ור‰' בח˙ונ˙ ‰רבי - ‰כולל˙ מכ˙בים ומענו˙ ˜ו„˘ מכ"˜ ‡„מו"ר נ˘י‡ 

„ורנו למ˘פח˙ ‰ח˙ן ו‰כל‰, מכ˙בים ומענו˙ ˜ו„˘ בפירסום ר‡˘ון.

˘לום  ר'  ‰ר‰"ח  ‰רבי,  ˘ל  מזכירו  ‰ח˙ן,  סב  מח˙ונ˙  ˙מונ‰  ‰˙˘ור‰:  ב˘ער 
מענ„ל ע"‰ סימפס‡ן, במ‰לכ‰ ‡מר ‰רבי ˘יח‰ מיוח„˙. ב˙מונ‰ נר‡ים ‚ם ז˜ני 

‰ח˙ן: ‰ר‰"ח ר' ‡לי‰ו סימפס‡ן ע"‰ ו‰ר‰"ח ר' מר„כי „וב טלי˘בס˜י ע"‰.

כלל ‡חב"י  ב˙וך  יחיו  בי˙ו  ו‡˙ ‡נ˘י  כבו„ו  יברך ‡˙  י˙'  ‰‡–ל ‰טוב ‰ו‡ 
ללכ˙  בברכ‰ ‰עי˜רי˙ ˘נזכ‰  ובמיוח„  ב˘ר,  וע„  מנפ˘  מ‡ליפו˙  בברכו˙ 
מ˘מח‰ זו ל˘מח‰ ‰עי˜רי˙ "˘מח˙ עולם על ר‡˘ם", ב‰˙‚לו˙ו ‰מיי„י˙ 

˘ל ‰רבי.
יחי ‡„וננו מורנו ורבינו מלך ‰מ˘יח לעולם וע„

‰ורי ‰כל‰ ‰ורי ‰ח˙ן 
ıחיים מ˘‰ מר„כי וס‡˘ע ˘יי˜בי ‡בר‰ם וˆפור‰ סימפס‡ן   

וז˜ני‰ם
ıר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' „ובער וזו‚˙ו מר˙ ‡יט‡ רב˜‰ ˘יחיו ˘יי˜בי‰

‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' ‚ר˘ון מענ„ל וזו‚˙ו מר˙ ב˙י' ˘יחיו ‚רלי˜
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‰˙˘ור‰ בח˙ונ˙ ‰רבי
ב‡מˆע סעו„˙ ‰ח˙ונ‰ ˘ל ‰רבי, בי"„ כסלו ˙רפ"ט, ˘ע‰ ˘‰סיבו ‰מסובים לי„ ‰˘ולחנו˙ 
ו‡ח„  ‡ח„  לכל  ב˘מו,  לחל˜  ‰˙מימים,  מ˙למי„י  ל‡ח„  ‰ריי"ˆ  ‰רבי  ˆיו‰  ‰ערוכים, 

מ‰מסובים, ˙˘ור‰ מיוח„˙:

ילום "˙מונ˙ ‰„ר˙–˜ו„˘. ‚וף  ל ‰‚יליון נ„פס̂  נכפל ל˘לו˘‰ חל˜ים. מˆ„ו ‰‡ח„̆  ‚יליון̆ 
כ˙ב י„ ˜„˘ו ˘ל כ"˜ ‡‡זמו"ר. ‡„מו"ר ‡בינו ‰ר‡˘ון. רבינו ‰‚„ול זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע", 
ומˆ„ו ‰˘ני, כלפי חוı, נ„פסו ˘לו˘‰ ˆילומי ˜טעים ˜טנים, ‰‡ח„ - כ˙וב בל˘ון ‰˜ו„˘ - 

‡ף ‰ו‡ ב‚וכי"˜ ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן. ‰˘ניים ‰‡חרים נכ˙בו ברוסי˙ על–י„י ‡„ם ‡חר.

מכ˙בו ˘ל ‰רבי ‰ריי"ˆ  נ„פס ˆילום  ימין  מˆ„  ל˘נים:  נוסף ˘נכפל  ז‰ ˆורף ‚יליון  ל‚יליון 
- ‰כ˙וב בכ˙ב י„ו ˘ל ‡ח„ ‰מזכירים וח˙ום ב‚וכי"˜ ˘ל ‡„מו"ר ‰ריי"ˆ - בו ‰ו‡ מו„יע כי 
מכ˙ב ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘ר‡‰ לכב„ בו "‡˙ כל ‰נוטלים חל˜ ב˘מח˙ לבבנו, מ˜רוב ומרחו˜ 
. . ‡˘ר ס‚ול‰ י‰י' לכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר, ב˙וככי י„י„ינו ‡נ"˘, „' עלי‰ם יחיו, וכל 
מחבבי ˙ור‰ יחיו". בˆ„ ‰˘מ‡לי ˘ל ‰‚יליון, נ„פס‰ פ˘ר פ˙˘‚ן ‰כ˙ב - ‡ף ז‡˙ בˆילום 
מכ˙בו  רבינו ‰‚„ול ‡˙  ב‚ללן ˘לח  מפרט ‰רבי ‡˙ ‰נסיבו˙  בו  מזכיר -  כ˙ב–י„ו ˘ל ‡ו˙ו 

‰נ"ל.
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מחסי„יו,  לכמ‰  זו  '˙˘ור‰'  ‰ריי"ˆ  ‰רבי  ˘לח  ‰ח˙ונ‰,  בע˙  ‰'˙˘ור‰'  לחלו˜˙  בנוסף 
וכל˘ון ‰רבי ב‡ח„ ממכ˙ביו: ". . ‡˘ר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ˘לחו ב˙ור מ˙נ‰ לחסי„ים ו‡נ"˘ 

ב˜˘ר עם ח˙ונ˙י".

Y

˙ר‚ום ‰כי˙וב ב˙מונ‰ ‰˘מ‡לי˙ למט‰ - ב‚וף כ˙ב י„ ˜ו„˘ ‡„מו"ר ‰ז˜ן:
ל‰רבני מו"‰ מייזלי˘ ˘מ˘ ונ‡מן „˜[‰ל˙] ווילנ‡

˘לו˘ ‰˘ורו˙ ‰נוספו˙, ב˘פ‰ ‰רוסי˙, נכ˙בו על–י„י ‡חר: 
ל‡„ון י‰ו„י מ˘‰ מור„וכוביı [בן מר„כי] מייזלי˘ בווילנ‡
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ברכו˙ לח˙ונ‰, ל‰ורי ‰ח˙ן ו‰כל‰

‡‚רו˙ ˜ו„˘ לסב ‰כל‰ ול‡חי סב˙‰, על ‰˘י„וך ˘ל ‰סב‡ ו‰סב˙‡

מכ˙ב ברכ‰ לר‚ל ני˘ו‡י ‰ורי ‰כל‰מכ˙ב ברכ‰ לר‚ל ני˘ו‡י ‰ורי ‰ח˙ן מכ˙ב ברכ‰ לר‚ל ני˘ו‡י ‰ורי ‰כל‰מכ˙ב ברכ‰ לר‚ל ני˘ו‡י ‰ורי ‰ח˙ן
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‡‚רו˙ ˜ו„˘ לז˜ני ‰כל‰

מכ˙ב ברכ‰ לר‚ל ני˘ו‡י סב ‰כל‰

מכ˙ב ברכ‰ לז˜ני ‰כל‰ לר‚ל ח˙ונ˙ ‰ורי‰מכ˙ב ברכ‰ לז˜ני ‰כל‰ לר‚ל ח˙ונ˙ ‰ורי‰

מכ˙ב ברכ‰ לר‚ל ‰ול„˙ ‡בי ‰כל‰ ‰כל‰ סב ני˘ו‡י לר‚ל ברכ‰ מכ˙ב

מכ˙ב ברכ‰ לז˜ני ‰כל‰ לר‚ל ח˙ונ˙ ‰ורי‰מכ˙ב ברכ‰ לז˜ני ‰כל‰ לר‚ל ח˙ונ˙ ‰ורי י‰

‰כל‰ ‡בי ‰ול„˙ לר‚ל ברכ‰ מכ˙ב
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8

‡‚רו˙ לסב ‰כל‰ מ˙‡ריכים סמוכים ל˙‡ריך ‰ח˙ונ‰

סב ‰כל‰, ‰˘ליח ‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ‰רב 
‚ר˘ון מענ„ל ˘י' ‚רלי˜, ‰נ‰י‚ ˘בכל 
מסיב‰, ˘י˙חילו עם "„בר מלכו˙", 
„‰יינו מכ˙ב מ‰רבי, וב‡ם ‡פ˘רי מ‡ו˙ו 
˙‡ריך. 

ו‡כן, זכ‰ סב ‰כל‰ ל˜בל ריבוי מכ˙בים 
מ‰רבי. 

ו‰יו˙ ו‰ח˙ונ‰ מ˙˜יימ˙ ביום י"ז ˘בט 
ו‡ור לח"י ˘בט, ‰ננו מ„פיסים כ‡ן 
˘ני מכ˙בים: ‡ח„ מי"ז ˘בט ˙˘י"ט, 
מ‰˘נ‰ ‰ר‡˘ונ‰ ˘נסעו ב˘ליחו˙ 
‰רבי ל‡יטלי‡ (נ„פס‰ ב‡‚"˜ ב‰˘מט˙ 
‰˘מו˙ וכו', כנר‡‰ כי ‰ע˙י˜ו ‡ו˙ו 
מל˜ו"˘, ו˘ם ‰ו˘מטו ‰˘מו˙), ו‰˘ני 
מי"ח ˘בט ˙˘כ"ב ˘עלי' ב‡ על ‰ח˙ום 
‰סב ˘ל ‰ח˙ן, ‰מזכיר ‰ר˘"מ סימפסון. 
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‰נוסח - ˜בל˙ ‰˙ור‰ ב˘מח‰ ובפנימיו˙
בשמחה  התורה  "קבלת   – השבועות  לחג  איחולים  מהרבי,  מכתב  שקיבל  האברכים  לאחד  מענה 

ובפנימיות", ושאל האם הכוונה שיכנס בחזרה ללמוד בכולל:

להכנס  עניינו  אין   – לשאלתו  במענה 
ללמוד בכולל כמובן.

 =] "קה"ת  נשיאינו  דרבותינו  והנוסח 
ובפנימיות"  בשמחה  התורה]  קבלת 
לכמה   =] מבנ"י  לכו"כ  מהם  נאמר 
וכמה מבני ישראל] גם ל"זבולון" שהרי 
כאו"א [= כל אחד ואחד] מחויב בת"ת 

[= בתלמוד תורה].

ח‚יר˙ ‡בנט ב˙פיל‰
מענה לאחד שקיבל על עצמו לפני ראש-השנה הידור דחגירת אבנט בתפילה

תמשיך  ודאי  הידורים  תוספות  וזכות 
הידור בברכות השם וכו'

הכון   – אבנט  חגירת  אשר  ולהעיר 
זה]  הרי   =] ה"ז  א'[לוקיך]  לקראת 
עול  קבלת  השנה]  ראש   =] ר"ה  ענין 
המלכים  מלכי   =] הקב"ה  מה"מ  מלך 

הקדוש ברוך הוא]

נס 

 =]
ת" 
מה 
רי 
"ת 
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בזמננו ‡ין ענין כ˘פים
מענה לאחד שכתב שחושש להשפעת מכשפת בבית

עה"צ  הנ"ל  אזכיר 
על  לעיל  הנכתב   =]

הציון].

והמזוזות  תפליו  יבדקו 
שיעור  ויגיד  בדירתו, 
ויסיח  חדשי,  תהלים 
הנ"ל,  אשה  מענין  דעת 
בס'[פרים]  וכמבואר 
ענין  אין  שבזמננו   –
כשפים וכיו"ב. ומה טוב 
בלימוד  שיעור  שיקבע 
בכל   – התורה  פנימיות 

יום ובהוספה ביום השבת, אשר קודש הוא לה'.

נח˙ רוח מ‰„פס˙ ‰ל˜וטי ˘יחו˙
מענה לאחד ששיגר את איחוליו לרבי וכתב שהדפיס ה"לקוטי שיחות" השבועי לזכות הרבי

תשואות   =] ות"ח  ת"ח 
בפרט  חן]  ותשואות  חן 
 =] מהו"ל   – הנח"ר  על 
מהוצאה  רוח  הנחת 
 =] לקו"ש  של  לאור] 
הכולל  שיחות],  לקוטי 
תורתן של ראשוני תורת 
מצוין  שחלקן  חב"ד, 
ומהחלק  בההערות. 

אתה למד על השאר.

זה]  וגם   =] וג"ז  ועוד 
ברכתו  על   – עיקר 

ואמחז"ל [= ואמרו חכמינו ז"ל] דכל המברך מתברך בברכתו של הקב"ה שמרובה על העיקר.

"צ
על 

ות 
ור 
יח 
ל, 
ם]

נין 
וב 
וד 
כל

ות 
רט 
 =]
אה 
 =]
לל 
רת 
וין 
לק 

ה]
תו 
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ıפˆ˙ ‰'ל˜וטי ˘יחו˙' טוב ונחו‰
מענה לאחד המוסדות באחת העיירות שדיווחו אודות הדפסת והפצת הלקוטי שיחות השבועי

בזה].  בכיוצא   =] בכיו"ב  המבינים  שב[..]  שי'  אנ"ש  לעסקני  שייך  לעיל]  הנכתב  כל   =] כהנ"ל  כמובן 
שלא  ישראל –  אהבת  מתוך  בזה –  המתעסקים  כל  בין  התדברות  להיות]  שצריך   =] שצ"ל  ופשוט 

להכפיל ענינים, ניט חאפן אחד אצל השני וכו'. ובענין טוב ונחוץ כהנ"ל – הזהירות בזה נחוצה ביותר.

ח˘יבו˙ ‰˙וכני˙ ל‰פˆ˙ מ‡מרי „‡"ח בˆרפ˙י˙
והתעכבה  לצרפתית  בתרגום  נשיאינו  רבותינו  דמאמרי  לדפוס  ההכנה  באמצע  שעמד  לאחד  מענה 

ההוצאה לאור

במאה  אמתי  תירוץ  אפילו 
אחוז, ואפילו אונס ממש:

א) כמאן דעביד לא אמרינן,

דהנ"ל  הכוונה   – ועיקר  ב) 
להזקוקים  שיגיע  כפשוט  היא 
בשבילם  היינו  לצרפתית, 
הנ"ל,  התכנית  כל  נבראה 
 =] נפק"מ  מאי    - ומצידם 

נפקא מינא] הסיבה וכו'?!

שיש  לומר  מכריח   – כהנ"ל 
אופן ודרך לזרז עכ"פ [= על כל 
פנים] עתה כהנ"ל, אלא שצ"ל 
השתדלות  להיות]  שצריך   =]

יתרה ועד שיקויים "יגעת" (ובודאי יקויים ההמשך) "ומצאת"

ל ל ל ל ל

אה 

"ל 
ים 
לם

ל, 
 =]

ש
כל 
"ל 
ות 
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‰‚יורים ˘ל‡ כ‰לכ‰ בווינ‰
בהמשך למלחמתו של הרבי על תיקון 
החוק האומלל ד'מיהו יהודי', והגיורים 
שלא כהלכה שנערכו בכמה מקומות, 
על  המחאה  אודות  דלפנינו  המענה 

הגיורים שלא כהלכה שנערכו בווינה

פשוט שאין לדבר עם אלו שלא נתפתו 
במשרדי  ילחמו  שהם   – שקר  לדבר 
יראים  העסקנים  כשכל  הממשלה! 

לעשות זה!

יש לנסות – כמו שהי' כבר כו"כ כיו"ב 
שאילתות  בזה]  כיוצא  וכמה  כמה   =]
הקליטה:  (מינסטער)  למשרד  בכנסת 
היש יסוד להשמועה שבא כח המשרד 
בוינא מדבר כנ"ל וכו' וא"כ [= ואם כן]: 
היתקן להבא, מה יעשה לתיקון העבר, 
במכתבי   =] במכ"ע  טומעל  יהי'  ובאם 
עכ"פ  ויועיל  השאילתא  יגישו   – עת] 

[= על כל פנים] להבא

למה  התרשם –  באמת  שי'   [..] באם 
אין משתדל שידפיסוה במכ"ע מפלגתו 

(המודיע)?

מכירו  דבר]  על   =] ע"ד  הצעתו  תמוה 
ד[..] שי' – תביעה חלשה ביותר שהרי 
זה,  להם  שהציעו  כלל  ראי'  בידם  אין 
משא"כ [= מה שאין כן] אלה שנתפתו 
בארץ   =] באהקת"ו  ונמצאים  לשקר 
ובתעודתם  ותכונן]  תבנה  הקודש 

"יהודי".

בוינא מורה מחינוך העצמאי (מלפנים) 
ויש   =] (וי"א  הקורה  בעובי  והוא 
לעוברי  שם  מסייע  גם  שהוא  אומרים] 
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˘ני‡ור זלמן ו˘יינ‡ ˘יחיו סימפס‡ן

כו' או עוד יותר מסיוע) ויכולים ב"כ 
ירצו  רק  באם  האגודה  כח]  באי   =]
יסעו  אם  ובפרט  ידו  על  לברר   –

לשם.

‰זכו˙ ב‰נ‰ל˙ ‰סמינר בי˙ רב˜‰
המכ'[תב]  קראתי  גדול  בתמהון 
 =] כו"כ  שמלפני  (לאחרי  המצורף 
 =] ע"ד  הוחלט  שנים  וכמה]  כמה 
ברור).  הרשויות  חילוק  דבר]  על 
בהנהלת  שי'  הכותב  ימשיך  ובודאי 
כח  ובתוספת  רבקה,  בית  הסמינר 
על  פנימית  שמחה  ומתוך  וחיות, 
לידו  שנמסר  והזכות  התפקיד  גודל 
אלה  דימים  הגאולה  בעל  וזכות   –
– תעמוד לו להצליח בזה ולבש"ט 
[= ולבשר טוב] מאשר הולך ומוסיף 

כן  תי'  הסמינר  ומושפעות  תלמידות  בכל  והחדרתם  מצוה,  נר  מעשה)  לידי  תורה (המביאה  באור 
תרבינה

להחזיר המצורף.

"כ 
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דו 
לה 
"ט 
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יום רביעי י"ז ˘בט ‰'˙˘"פ

˘ליחו˙‰ ל‰חזי˜ ‰י‰„ו˙ בסביב˙‰

היהדות  להחזיק  שליחות  שיחיו])  ישראל  בני  אחינו  כלל   =] שי'  כאחב"י  (בתוככי  לה  נתן  הקב"ה 
ע"ז  הדרושות  הכוחות  כל  לה  שנתן  ובודאי  בזה  חי'  דוגמא  חייהם  ואורח  ביתם  שיהי'  ע"י  בסביבתה 

[= על זה] למלאותה ומתוך שמחה. ותתחיל בזה ותצליח

להקל על כהנ"ל [= כל הנזכר לעיל] כדאי שיהי' לה משרה חלקית (בחינוך וכיו"ב)

‰יו˜ר ו‰זכו˙ „מילוי ˘ליחו˙ ‰˘ם
כל   =] כאו"א  אשר  יסבירוה 
בעוה"ז  נמצא  ואחת]  אחד 
פי]  על  הזה  בעולם   =] ע"פ 
ובשליחותו:  השם  של  רצונו 
ולכן  בעולם,  טוב  לעשות 
מאד  ושמרתם  השם  ציוה 
שנתן  (ופשיטא  לנפשותיכם 
הכוחות במילואן – למלאות 

השליחות והשמירה).

 =] שהיצה"ר  ג"כ  מובן  מזה 
מנסה  הרע]  שהיצר  כן  גם 

לבלבל ולמנוע בזה. ופשיטא היוקר והזכות דמילוי שליחות השם ולא להרשם מהיצה"ר

אזכיר עה"צ [= על הציון]

˜

כל 
"ז 
פי]

תו: 
כן 
אד 
תן 
ות 

 =]
סה 



לזכו˙

‰ח˙ן ‰˙מים ‰רב ˘ני‡ור זלמן ˘י'

ו‰כל‰ ‰מ‰ולל‰ מ' ˘יינ‡ ˙חי'

סימפס‡ן
לר‚ל ני˘ו‡י‰ם ב˘עטומו"ˆ
יום רביעי י"ז ˘בט ‰'˙˘"פ

נ„פס על-י„י ‰ורי‰ם
‰ר‰"˙ ר' ‡בר‰ם וזו‚˙ו מר˙ ˆפור‰ ˘יחיו

סימפס‡ן
‰ר‰"˙ ר'  חיים מ˘‰ מר„כי וזו‚˙ו מר˙ ס‡˘ע ˘יחיו

ıיי˜בי˘

וז˜ני ‰כל‰

ıר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' „ובער וזו‚˙ו מר˙ ‡יט‡ רב˜‰ ˘יחיו ˘יי˜בי‰
‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' ‚ר˘ון מענ„ל וזו‚˙ו מר˙ ב˙י' ˘יחיו ‚רלי˜

לזכו˙

‰ח˙ן ‰˙מים ‰רב ˘י'

˙חי' ו‰כל‰ ‰מ‰ולל‰ מ' 

לר‚ל ני˘ו‡י‰ם ב˘עטומו"ˆ
יום רביעי י"ז ˘בט ‰'˙˘"פ

נ„פס על-י„י ‰ורי‰ם
‰ר‰"˙ ר' ‡בר‰ם וזו‚˙ו מר˙ ˆפור‰ ˘יחיו

סימפס‡ן
‰ר‰"˙ ר'  חיים מ˘‰ מר„כי וזו‚˙ו מר˙ ס‡˘ע ˘יחיו

ıיי˜בי˘

וז˜ני ‰כל‰

ıיי˜בי˘ ˘יחיו וזו‚˙ו מר˙ ‡יט‡ רב˜‰ ‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' „ובער
‚רלי˜ ˘יחיו וזו‚˙ו מר˙ ב˙י' ‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' ‚ר˘ון מענ„ל




