˙˘ור‰

מ˘מח˙ ני˘ו‡ין ˘ל ‡לי‰ו וˆיפ‡ ˘יחיו סימפס‡ן
יום חמי˘י ,ו' ניסן ˘˙'‰ע"ח

בס"„

פ˙ח „בר
‡נו מו„ים ל˘‰י"˙ על כל ‰טוב ‡˘ר ‚מלנו ,ובחס„ו „‚‰ול זיכנו בני˘ו‡י
ˆ‡ˆ‡ינו ‰ח˙ן ˙‰מים ‰רב מ' ‡לי‰ו ˘י' עב"‚ ‰כל ‰מר˙ ˆיפ‡ ˙חי'.
˙‰ו„ ‰ו‰ברכ ‰מובע˙ בז ‰לבני מ˘פח˙נו ,י„י„נו ומכרינו ˘ב‡ו מ˜רוב
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‰
˙˘ור ‰מיוח„˙  -מיוס„ על ‰נ˙‚‰ו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ ˘חיל˜
'˙˘ור '‰בח˙ונ˙ ‰רבי ‰ -כולל˙ מכ˙בים ומענו˙ ˜ו„˘ מכ"˜ ‡„מו"ר נ˘י‡
„ורנו למ˘פח˙ ‰ח˙ן ,מכ˙בים ומענו˙ ˜ו„˘ בפירסום ר‡˘ון ,וכן ר"„
מיחי„ו˙ ˘ל ‰ר"‰ח ר' ‡לי‰ו ע" ‰סימפסון‡ ,ביו ז˜נו ˘ל ‰ח˙ן ,כ˘נ ‰לפני
פטיר˙ו.
ב˘ער ˘˙‰ור˙ :‰מונ ‰מח˙ונ˙ סבו ˘ל ‰ח˙ן ,מזכירו ˘ל ‰רבי‰ ,ר"‰ח
ר' ˘לום מענ„ל סימפס‡ן ˘י' ,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".‰
–‡‰ל ‰טוב ‰ו‡ י˙' יברך ‡˙ כבו„ו ו‡˙ ‡נ˘י בי˙ו יחיו ב˙וך כלל ‡חב"י
בברכו˙ מ‡ליפו˙ מנפ˘ וע„ ב˘ר ,ובמיוח„ בברכ‰ ‰עי˜רי˙ ˘נזכ ‰ללכ˙
מ˘מח ‰זו ל˘מח‰ ‰עי˜רי˙ "˘מח˙ עולם על ר‡˘ם" ,ב‚˙‰לו˙ו ‰מיי„י˙
˘ל ‰רבי.
"ונזכ ‰זע‰ן זיך מיט'ן רבי'ן „‡ למט . . ‰ו‰ו‡ י‚‡לנו"
בברכ˙ ח‚ ‰פסח כ˘ר ו˘מח

‰ורי ‰ח˙ן
‰רב „ו„ ונחמ„ ‰ינ ‰סימפס‡ן

‰ורי ‰כל‰
…‰רב ר‡ובן נטע ורחל בלעכער

וז˜ני‰ם
‰ר"‰ח ‰ר ˙"‰ר' ˘לום מנחם מענ„ל ˘י' סימפס‡ן
‰ר"‰ח ‰ר ˙"‰ר' י˘ר‡ל מר„כי ומר˙ חי ‰רב˜˘ ‰יחיו ˘יינער

יום חמי˘י ,ו' ניסן ˘˙'‰ע"ח

˘˙‰ור ‰בח˙ונ˙ ‰רבי
ב‡מˆע סעו„˙ ‰ח˙ונ˘ ‰ל ‰רבי ,בי"„ כסלו ˙רפ"ט˘ ,ע‰˘ ‰סיבו ‰מסובים לי„ ˘‰ולחנו˙
‰ערוכיםˆ ,יו‰ ‰רבי ‰ריי"ˆ ל‡ח„ מ˙למי„י ˙‰מימים ,לחל˜ ב˘מו ,לכל ‡ח„ ו‡ח„
מ‰מסובים˘˙ ,ור ‰מיוח„˙:
‚יליון ˘נכפל ל˘לו˘ ‰חל˜ים .מˆ„ו ‡‰ח„ ˘ל ‚‰יליון נ„פס ˆילום "˙מונ˙ „‰ר˙–˜ו„˘‚ .וף
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 חו ,ıנ„פסו ˘לו˘ˆ ‰ילומי ˜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.
ל‚יליון זˆ ‰ורף ‚יליון נוסף ˘נכפל ל˘נים :מˆ„ ימין נ„פס ˆילום מכ˙בו ˘ל ‰רבי ‰ריי"ˆ
 ‰כ˙וב בכ˙ב י„ו ˘ל ‡ח„ ‰מזכירים וח˙ום ב‚וכי"˜ ˘ל ‡„מו"ר ‰ריי"ˆ  -בו ‰ו‡ מו„יע כימכ˙ב ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘ר‡ ‰לכב„ בו "‡˙ כל ‰נוטלים חל˜ ב˘מח˙ לבבנו ,מ˜רוב ומרחו˜
‡ . .לי‰ו 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
כ˙ב–י„ו ˘ל ‡ו˙ו מזכיר  -בו מפרט ‰רבי ‡˙ ‰נסיבו˙ ב‚ללן ˘לח רבינו „‚‰ול ‡˙ מכ˙בו
‰נ"ל.
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˙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„וכובי] ıבן מר„כי[ מייזלי˘ בווילנ‡

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

Y
5
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מכ˙ב ומענו˙ למ˘פח˙ ‰ח˙ן
מענ‰ ‰רבי
ל˘י„וך ‰ורי ‰ח˙ן:

 .1ויהא בשטו"מ ]בשעה טובה
ומוצלחת[ ולבנין עדי עד
 .2והזמ"ג ]והזמן גרמא[
 .3חה"פ כו"ש ]חג הפסח
כשר ושמח[

מכ˙ב ‰רבי
לח˙ונ˙ ‰ורי ‰ח˙ן
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מענ‰ ‰רבי ל‡ב ‰ח˙ן ,על „ו"ח פעילו˙ ח‚ ‰סוכו˙  -ב˘ם ˙‰למי„ים ˘‰לוחים בפלורי„‰

שמח.
נת' ות"ח ]נתקבל ותשואות חן[ ואזכיר עה"צ ]על הציון[ ולחג הגאולה שמח

Y

‡ם י‰י ‰יוˆ‡ מן ‰כלל ‰ -רי ז ‰עלבון פנים לכ‰נ"ל
מענ ‰ל‡ח„ ˘בי˜˘ ל˜˙‰בל ליחי„ו˙ פרטי˙ ב‡מˆע חו„˘ ח˘ון

לכו"כ ]= לכמה וכמה[ אנשים השיבו כבר פניהם ריקם – ע"פ ]= על פי[ הנוהג מכו"כ שנים הפסק בקבלת
אנשים בתקופה זו ,וכמפורסם – ואם יהי' יוצא מן הכלל – ה"ז ]= הרי זה[ עלבון פנים לכהנ"ל.
ובודאי גם הוא אינו רוצה בזה.
ואזכיר עה"צ ]= על הציון[ להנ"ל.
לחשאין] .התרומה שצירף למכתבו הורה הרבי להכניס לקופת לשכת חשאין[.
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מכ˙ב כללי פרטי
מענ ‰ל‡ח„ ‰רבנים ˘˜יבל מכ˙ב כללי פרטי כמענ ‰על מכ˙בו,
ו˙‰לונן ‡ו„ו˙ ז˘ ‰ל‡ ˜יבל מכ˙ב פרטי

הקובלנא עלי... :
 (2ששלחתי לו מכ']תב[ שקורא לו "חוזר" )כנראה – מפני שנשלח לעוד כו"כ ]= כמה וכמה[( הוא מפני
שקיויתי:
קאך זיך באותו זמן )יותר מאשר להודיע
 (1שיש לו ענין בענין של תורה (2 ,שיענינו לידע אין וואס איך ָ
שמסרתי למזכ']ירות[ – דוקא בכת"י ]= בכתב ידי[(
 (3שילמוד הענין )לרבות המ"מ ]= המראי מקומות[ – שבהם קאך איך זיך נאך מער( וע"מ ]= ועל מנת[
למסרו – באותיות ובהסברא המתאימה – לאנשי קהלתו )שהוא היחידי בקהלתו – ואולי בכל – . .
שקיבל מכ' חוזר זה .ומה איכפת לי' אם גם לירות"ו ]= לירושלים תבנה ותכונן[ וכו' כתבתי מה שנ"ל ]=
שנראה לי[ באותו ענין?( – .ואתו הסליחה על שטעיתי בכ"ז.
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ע„ ‡ז ‡פ˘ר ˘יע˘ ‰חסי„
מענ ‰ל‡ח„ ‰בחורים בניו יור˜ ˘רˆ ‰לנסוע ללמו„ בי˘יב˙ ‚ייˆ‡„ ˘ב‡נ‚לי'‡ ,ך ‰יו˙
ו‰י' לו ר˜ חל˜ מ‰וˆ‡ו˙ ‰כרטיס‰ ,ו‡ ˘‡ל ‡˙ ‰רבי )בחו„˘ ‡לול( ‡ם ל˜ח˙ ‰לוו‡‰
ל˜ח˙ עבו„ ‰זמני˙ ולכסו˙ ‡˙ ‰וˆ‡ו˙ ‰נסיע‰
‡ו ˜

תשלומין נוחים
להלות החצי אם יש בידו השאר בתנאי ל
 .1ל ל
 .2אם נוסע לאחר חה"ס ]= חג הסוכות[ מהו החפזון עתה?
הלא עד אז אפשר שיעשה חסיד וירצה ללמוד בתו"ת ]= בתומכי תמימים[ כאן בשקידה.

Y

"ו‡ם ל‡ עכ˘יו ‡ימ˙י"
מענ ‰לבחור ˘ימ˘יך לימו„ו בי˘יב ‰ב˙ו˙"ל

כיון שלימודו כאן בישיבה משביע רצון )ככתבו(  -ימשיך בזה" .ואם לא עכשיו אימתי".
והרי גם בנוגע לשידוך מתאים  -הסיכוים כאן טובים בהרבה מאשר ב ...וכיו"ב.
קבלה .אזכיר עה"צ ]על הציון[

9

יום חמי˘י ,ו' ניסן ˘˙'‰ע"ח

ל‡ לנטו˘ ‡˙ ˘‰ליחו˙
מענ ‰ל‡ח„ ממנ‰לי מוס„ו˙ ‡‰לי יוסף יˆח˜ ב‡ר˜‰ ıו„˘˘ ,רˆ ‰לבו‡ לרבי ל˙˘רי

ז"ע ]= זה עתה[ נתקבל מכתבו שלאחרי הנ"ל ות"ח ]= ותשואות חן[ על הבשו"ט ]= הבשורות טובות[
מחזרת כמה מהת' שי' .כן ימשיך לבש"ט ]= לבשר טוב[ בענין ביה"ס ]= בית הספר[ הלוך והוסיף וכן
בשאר הענינים.
לכתבו ע"ד ]= על דבר[ ביקור כאן בחודש תשרי הבע"ל ]= הבא עלינו לטובה[ – תמיהני שה"ז ]= שהרי
זה[ בניגוד לתוכנו הפנימי והעקרי דמכתביו .ביה"ס שע"ש ]= שעל שם[ כ"ק מו"ח אדמו"ר זקוק לשמירה
ולטיפוח מיוחד דוקא עתה .בעבר הצליח בזה ולמעלה מהמשוער .ובודאי גם בעתיד יהי' כן באם יעשה
מצדו את כל התלוי בו .ואיך ינעם לו לבוא לכאן להשתטח על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר ולומר לו שלמרות
שליחותו בקודש בבי"ס אהלי"י
]= אהלי יוסף יצחק[ נטש הכל בשעה מיוחדת זו ונסע לכאן!
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‡‰ם ללמו„ מ˘˙י˜˙ '‰פוס˜ים' ב˜˘ר לני˙וח סמוך ל˘ב˙?
מענ ‰ל‡ח„ ˘בי˜˘ ברכ ‰לע˘ו˙ טיפול רפו‡י ,וˆיין ˘‰טיפול ייערך ביום חמי˘י

לכאורה ברור דבכל טיפול רפואי כהנ"ל )ושבלאה"כ ]= ושבלאו הכי[ דוחין אותו לכמה ימים( צ"ל ]= צריך
להיות[ הניתוח לא יאוחר מיום ג' בשבוע – ראה מג"א לאו"ח סו"ס שלא וש"ך ליו"ד סו"ס רס"ו )דמילה
שלא בזמנה ג"כ "מצוה גדולה" היא( והארכתי בזה במ"א
]= במקום אחר[* ואינו עתה תח"י] .ואף שלכאורה ראי' להיפך משתיקת "הפוסקים" דימינו אלו בארצה"ב
וכיו"ב ]= בארצות הברית וכיוצא בזה[ – קם להו בדרבי' מיני' – מהשתיקה ועד להתיר הנסיעה באניות
ישראליות ועד – לנסיעה בעצמם ,אף שבזה שקו"ט ]= שקלא וטריא[ דאיסור סקילה ר"ל ]= רחמנא
ליצלן[ .ואין פוצה פה וד"ל ]= ודי למבין[.
אזכיר עה"צ להנ"ל.
*( ראה גם שיחת חג השבועות תשל"ח ,נדפס בלקו"ש חט"ז ע'  518ואילך .אך בודאי אין הכוונה לשם ,שכן מענה זה נכתב כמה שנים קודם לכן.
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עˆו˙ ל‰טב˙ מˆב ‰רוח ל‡חרי מעבר מ˜ום מ‚ורים
מ˜ום מ‚ורי‰
˘בי˜˘ ‰עˆ ‰וברכ ‰ל˘יפור מˆב רוח ,‰ל‡חר ˘‰חליפ˜ ˙‡ ‰
˜
מענ ‰ל‡˘‰

להגדילו מאשר הוא באמת ,כי סיבתו מקום
)ובצדק( – אין ל ל
(
מצב רוחה שכותבתו – אף שכמובן מצער הוא )
וסביבה חדשים הדורשים הסתגלות ויתורים וכו' ,ובפרט כשאין ההורים על אתר – שאז צריכים לשאת גם
באחריות ענינים ,שכרגיל הם המחליטים.
ועפ"ז ]= ועל פי זה[ מובן ג"כ ]= גם כן[ – שהמצב ילך וטוב במשך ההתרגלות וההסתגלות ,באם רק
תשתדל בזה .וכן – להתידד עם הנשים צעירות שבסביבתה וכו'.
בנוגע לעיר דירתם :כיון שרק שבועות מספר לשנת הלימודים הבע"ל ]= הבאה עלינו לטובה[ )גם צ"ע ]=
צריך עיון[ אם יש להם רשות עבודה בארצה"ב ]= בארצות הברית[( יש להתענין – בנוגע לשנת תשכ"ה
עכ"פ ]= על כל פנים[ – במקום המצאם עתה .ובהתחלת קייץ תשכ"ה – ידונו הלהתעניין ע"ד ]= על
דבר[ העתקה משם ולאן – .מובן שמכמה סיבות ובפרט להיטיב מצב רוחה – עלי' למצוא משרה )עכ"פ
חלקית( ומה טוב – שבה גם סיפוק נפשי.
אזכירם עה"צ ]= על הציון[ לתוכן כתבה ,וככל שתוסיף בבטחון בה' )ובמילא – גם בשמחה( יתוסף
בברכת ה' .ובהכוח"ט ]= ובהכתיבה וחתימה טובה[.
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כ‡˘ר ‰‰ורים מ˙נ‚„ים ל˘י„וךֈ
מענ ‰לבחור‰˘ ‰ורי˙‰ ‰נ‚„ו ל˘י„וךך ˘‰וˆע ל‰

על
)שו"ע( ]]= ל
התומ"צ ) " (
"
ע"פ
שיחליטו שניהם בתוקף המתאים ללנהלל חייהם יום יומיים "
תנאי בכלל שידוך – ל
פי התורה ומצוותי' )שולחן ערוך([.
בנדון שלה – שהורי' שי' )ככתבה( מתנגדים להשידוך – תתייעץ עם ידידים המכירים את הורי' )שיוכלו
לברר טעם האמתי להתנגדותם( ובהתאם להבירור יוכלו לייעצה

Y

‚ו„ל ‰עניין „˘לום בי˙
ם
ז˜ו˜ים
מענ ‰לזו‚ ˘‰יו
לעˆ ‰וברכ ‰ב˘לום בי˙

ע"פ פס"ד חז"ל ]= על פי
זכרונם
ם
פסק דין חכמינו
דשלום
לברכה[ בגודל הענין לום
בין איש לאשתו )וכאמרנונו
זאת בתחלת כל יום ויום –
בסוף ברכת השחר( עלי'י'
זק
לעשות כל התלוי בה לחזק
וף[
השלום .וסו"ס ]= וסוף סוף[
מר[
יקויים מש"נ ]= מה שנאמר[
בעלה שי' ישתנה ללטוב יותר.
כמים הפנים ללפנים כן ללב האדם ללאדם וגם ל
מהעצות להנ"ל – לא להכנס כלל לויכוחים וכו' ,כ"א ]= כי אם[ להסיח הדיבור לענין נייטראלי ושקט וכו'.
כל השמות ואזכיר עה"צ.
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חוב˙„˜‰ ‰ו˘˘ ‰ל ‡˘ ‰ועזר˙ ‰לליוב‡וויט˘

 .1חובתה קדושה:
 (1בנוגע לחינוך בתה
 (2בתור עקרת-הבית )שיהי' ביתה דוגמא חי' לבית על יסהתוהמ"צ ]יסודי התורה והמצוות[
 (3להפצת היהדות ובפרט ע"י יעוץ לבנ"י התועים בעניני יהדות -
כאו"א ]כל אחד ואחד[ מהנ"ל ובפרט כהנ"ל ביחד  -שולל ענין של
תמחוּת( [Internship
])תקוּפַ ת ִה ַ
ְ
 .2הרי עזרה והשתתפה ע"ע בעבודת ליובאוויטש והצליחה  -ומהו הספק עתה?!
 .3הפרטים בנוגע לעזרתה לליובאוויטש ב]יוהנסבורג[  -כמובן עלי' לדבר עם הרב ליפסקר שי'.
 .4אזכיר עה"צ.
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פולי˜ליני˜‡ „רופ‡ים ˘ומרי ˙ומ"ˆ

בכלל  -נכונה הסברא לעשות פוליקליניקא דרופאים שומרי תומ"צ ]תורה ומצוות[
מהעולים הן באה"ק והן בארצה"ב אלא שצריך לברר )הן כאן והן באה"ק(
באיזה אופן אפשר להביא כ"ז בפו"מ ]כל זה בפועל ממש[ .ואולי יודעים עד"ז כאן:
 (1ארגון האקדמים הדתים )פרטים אודותם אצל דר .זליגסון שי'(;
הא ַיאס ,הרופאים שכבר נמצאים כאן וכיו"ב.
ַ
באה"ק ישאל ארגון הנ"ל שבנחלת הר חב"ד אינפורמציא עדז"כ ]על דבר כל זה[
אזכיר עה"צ
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ר"„ מיחי„ו˙ ˘ל ‰ר"‰ח ר' ‡לי‰ו ע" ‰סימפסון,
‡ביו ז˜נו ˘ל ‰ח˙ן ˘‰ח˙ן יבלחט"‡ נ˜ר‡ על ˘מו
יח„ עמו נכנס בנו ,יבחלט"‡ ,מזכירו ˘ל ‰רבי‰ ,ר"‰ח ר' ˘לום מענ„ל סיפמסון,
˘‰על„‰ ˙‡ ‰ברים על ‰כ˙ב .בעמו„ ‰ב‡˙ :ר‚ום לל˘ון ˜‰ו„˘
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ב"ה
יחידות של אבי ז"ל
היחידות שלי אצל כ"ק אד"ש ביום י"ב שבט תשל"ו
כשנכנסתי אמר ]אד"ש[ :השי"ת יתן לך אריכות ימים ושנים טובות.
אמרתי :יש לי עגמת נפש שלא הייתי אצל ההתוועדות יו"ד שבט .ואמר ]אד"ש[ :הבעש"ט הרי אומר
במקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא ,ויכולים לסמוך על הבעש"ט.
ואמר ]אד"ש[ ,שאי"ה מחר ,י"ג שבט ,אהי' על הציון – .אשר י"ג שבט הרי הוא המשך מיו"ד שבט ,אשר
מערב יו"ד שבט לא הייתי על הציון – .י"ג שבט הרי זה היארצייט של הרבנית ע"ה ,אשר הציון שלה נמצא
כנגד ,בתוך הד' אמות של הציון של חמי .אמסור שפגשנו היום ,ושאתה בשמחה וטוב לבב ,האם אתה
מסכים ע"ז? ולא עניתי .אמר על עצמו )כ"ק אד"ש( ,שאני אלך להאוהל אי"ה .ושאל ]אד"ש[ עוד הפעם:
האם אתה מסכים להגיד שאתה תהי' בשמחה וטוב לבב? והרכין ראשו )בתור הסכמה(.
ושאל :איך אפשר להיות בשמחה בהמצב ההוא .וענה ]אד"ש[ :כשאתה תהי' בשמחה וטוב לבב ,יתן
השי"ת שיהי' ממה להיות בשמחה וטוב לבב.
ואמרתי ,שאני חושש שזה עונש וכו' .ואמר ]אד"ש[ :אסור להגיד כזה דבר ,אסור לחשוד את חמי ,הוא
פשוט לא שייך לזה ,אפי' לעמי דבר ,ומכש"כ לכזה ששימש אותו ,לא רק שלש שנים ,אלא הרבה יותר,
הי' המוציא ומכניס להרבה שנים ,היאך הענין שייכות לך שאתה תגיד את זה .ואמרַ :אה...
ועוד פעם התאונן ע"ד ההתועדות וכו' ,שיש לו דאגה מזה .ואמר כ"ק אד"ש בצחוק ,שעם דאגה זו תחסוך
שלא תהי' לך שום דאגות ברוחניות וגשמיות.
וסיפר ]אד"ש[ ,שפעם בא מישהו להרבי הרש"ב וביקש ברכה ,והרבי לא ענהו ,ויצא בשבירת לב .כשהרז"א
ראה אותו ,שאל אותו מהו הסיבה של השבירת הלב .ואמר לו ,שלא ענהו כ"ק נ"ע בברכה .ונכנס אצל הרבי
ושאל אותו מה זה .ואמר לו ,שיכנס עוד פעם ,ואז בירכו .וכששאלו ,מפני מה בפעם הראשון לא ברכו?
ענה :מסתמא רצו את השבירת לב מאתו ,כדי שיגיע אליו הברכה .וזה יחסוך דאגות אחרות ח"ו.
]אד"ש[– זה הוא אחד מהפלאות של אמריקא שאצלך יוכל להיות כזה נפילת רוח...
וביקש ברכה שיוכל לבוא להתוועדות בשנה הבע"ל .וענה ]אד"ש[ :השי"ת יעזור שאתה תבוא ,אבל ביני
וביני יהי' והקיצו וירננו שוכני עפר ,ונחסוך את היארצייט לגמרי .ובירכו עוד הפעם באריכות ימים ושנים
טובות.
והתאונן ע"ד השכחה ,ששוכח תמיד מיד וכו' .ואמר כ"ק אד"ש :זה עצמו צריך אתה לשכוח ולהסיח דעת
מזה )במילא השכחה ילך(.
וע"ד כאבי הרגלים שהתאונן ,שבזמן האחרון קשה עליו לעמוד ויש לו כאבים – אמר כ"ק אד"ש :הגמרא
הרי אומרת על "והיקום אשר ברגליהם" – "זהו ממונו של אדם" .שאתה תתן איזה פרוטות 4/3/2 ,כל יום
בקופת צדקה ,עם שינוי כל יום ,יהי' מעמידו על רגליו .ובירכו ]אד"ש[ עוד הפעם באריכות ימים ושנים
טובות.
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כך ‰חל ‰ס„ר˙ ‡‚רו˙ ˜‰ו„˘ ˘ל ‰רבי
לפנינו ˆילום
מנ‰ל
ממכ˙בו ˘ל ‰ל
‰ווע„ ל‰פˆ˙
˘יחו˙‰ ,ר"‰ח ר'
˘ני‡ור זלמן ין,
חנין,
˘כ˙ב למזכירו ˘ל
‰ח˙ן,
ן,
‰רבי ,סב
‡רכיון
יון
‡‰חר‡י על
‰ר"‰ח
"ח
‰מזכירו˙,
מענ„ל
ל
ר' ˘לום
ובי˜˘ו
˘ו
סימפסון,
ל˙˙ מכ˙בים
‰רבי,
˙וכניים ˘ל בי,
ם
על מנ˙ ל„‰פיסם
טי
ב‰וספו˙ לל˜וטי
˘יחו˙‰ .רב
ס
סימפסון ‰כניס
י,
‡˙ ‰מכ˙ב לרבי,
עליו
ו
ו˘‡ל מ‰
מכ˙בו
לע˘ו˙ .על ˙בו
ז˘‰ ‰יב ‰רבי ‡˙
˘ל‰לן,
,
‰מענ‰
סלל
˘למע˘ ‰ל
ל„‰פס˙
ס˙
‡˙ „‰רך
ס„ר˙ ‡‚רו˙
‰רבי.
˜‰ו„˘ ˘ל בי.

באם יש מתאימיםם
להו"ל ]= להוציאא
לאור[
להראיני ואח"כ
]= ואחר כך[ מקוםם
לחוו"ד ]= לחוותת
דעת[ שלי
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