
˙˘ור‰

מ˘מח˙ ני˘ו‡ין ˘ל ˘מו‡ל ו˘יינ‡ ˘יחיו סימפס‡ן
יום רביעי ב' סיון ‰'˙˘ע"ט



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' ˘מו‡ל ˘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.

ב˘ער ‰˙˘ור‰: ˙מונ‰ מח˙ונ˙ סב ‰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"‰.

‰ננו מפרסמים בז‰ ‚ם ˘יח‰ ˜„ו˘‰ מ‰רבי, מי"ט סיון, ˙˘י"ז, בפרסום ר‡˘ון! 
ול‡  סימפס‡ן,  ע"‰  ‡לי‰ו  ר'  ‰ר‰"ח  ‰ח˙ן,  ˘ל  ‡בי-ז˜נו  ‰נח˙  ‰י‡  זו  ˘יח‰ 

ר‡˙‰ ‡ור עולם, ומ˙פרסמ˙ כ‡ן לר‡˘ונ‰. 

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„

בברכ˙ ˜בל˙ ‰˙ור‰ ב˘מח‰ ובפנימיו˙
‰ורי ‰כל‰ ‰ורי ‰ח˙ן 
…יˆח˜ וחי' פרוס ‡בר‰ם וˆפור‰ סימפס‡ן   

וז˜ני‰ם
‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' ˘לום מנחם מענ„ל ˘י' סימפס‡ן 

‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' ˘מרי‰ו ˘י' פרוס
‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' מ‡יר ˘מח‰ וזו‚˙ו מר˙ „בור‰ ˘יחיו חזנוב
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יום רביעי ב' סיון ‰'˙˘ע"ט

‰˙˘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.



5

˘מו‡ל ו˘יינ‡ ˘יחיו סימפס‡ן

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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יום רביעי ב' סיון ‰'˙˘ע"ט

ברכו˙ לח˙ונ‰, ל‰ורי ‰ח˙ן ו‰כל‰

‡‚רו˙ ˜ו„˘ ל‡ב ‰כל‰ כ˘‰י' ב˘ליחו˙ בי˘יב‰ ב‡וסטרלי‰

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

6
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˘מו‡ל ו˘יינ‡ ˘יחיו סימפס‡ן

מימין: מכ˙ב ˘˜יבל ‡בי ‰כל‰ 
ב˘ליחו˙, ‡ליו ˆורף ‰ע˙˜ מבר˜

"‡˘ר ˙וכנו ˘ייך לכל ˘ליח".

למעל‰: מכ˙ב כללי-פרטי ˘˜יבל 
‡בי ‰כל‰ ב‰יו˙ו ב˘ליחו˙ בי˘יב‰ 
ב‡וסטרלי‰, בו מעוררו ‰רבי לעסו˜ 

ב‡ו˙ בספר ‰˙ור‰ ל‡ח„ו˙ י˘ר‡ל - 
"ב‰˘˙„לו˙ נפ˘י˙ ו‡ינ‰ פוס˜˙"
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יום רביעי ב' סיון ‰'˙˘ע"ט

‰‚‡ול‰ ו‰‡חי˘נ‰ ˙לויו˙ ב˙ור‰ ובˆ„˜‰
...וכשידבר עמו מטובו למסור מענתי 

א) שיסיח דעת מזה לגמרי, כי על כיו"ב [= כיוצא בזה] 
יחתו  כי  תחתו  אל  השמים  מאותות  ליהודים:  נאמר 

הגוים מהמה.

ואין לזה כל שליטה ח"ו על בנ"י [= בני ישראל], כ"א 
[= כי אם] רק באם היהודי נותן לזה חשיבות ע"י [= על 

ידי] שמתבונן בזה וכו'.

ב) המשקה והברכות נתקבלו ות"ח [= ותשואות חן]. 

הקב"ה  של  בברכתו  מתברך  המברך  דכל  ואמחז"ל 
שתוספתו מרובה על העיקר.

אדה"ז  (כדברי  תלויות  בה)  (והאחישנה  הגאולה  ג) 
בלקו"ת ס"פ דברים) בתורה ובצדקה – ואפילו ד"ת 
ביחיד  ואפילו  אחת,  ופרוטה  אחד  תורה]  דבר   =]

ואפילו בנתינה לפושקע.

ובפרט כשעושים זה בכל יום.

‰מכיר‰ ‰ר‡˘ונ‰ בחנו˙ו ˙‰י' בענין ˘ל מˆו‰
מענ‰ ל‡ח„ ˘פ˙ח חנו˙ ב˘כונ˙ ˜ר‡ון ‰ייטס

לו  הנדבר  זוכר  בטח 
פורים  בהתועדות 
ה"דעפאזיט"  ע"ד 

האמתי.

שהמכירה  ישתדל 
בחנותו  הראשונה 
יהי' בענין של מצוה.

ויה"ר [= ויהי רצון] שיהי' בשטומו"צ [= בשעה טובה ומוצלחת] ולהצלחה בגו"ר [= בגשמיות ורוחניות]

זה]
חתו 

"א 
על 

ן]. 

"ה 

ה"ז 
"ת 
חיד 

לו  
רים
ט"

רה
ותו
וה.

ורוחניות] בגשמיות ] בגו"ר ולהצלחה ומוצלחת] טובה בשעה ו[ בשטומו"צ שיהי' [
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˘מו‡ל ו˘יינ‡ ˘יחיו סימפס‡ן

˙י˜ון חו˜ מי‰ו י‰ו„י
ב‰מ˘ך למ‡ב˜ו ˘ל ‰רבי נ‚„ ‰‚זיר‰ „"מי‰ו י‰ו„י", ל‰וסיף בחו˜ "˘נ˙‚ייר כ‰לכ‰". 
‰ˆיע ‡ח„ ‰רבנים ˘רˆוי יו˙ר לכ˙וב בחו˜ "‚יור על-פי ˘ולחן ערוך", ˘‰רי "כ‰לכ‰" 

‡פ˘ר לפר˘‰ בכמ‰ ‡ופנים

לס"א) מובן שהחשש למגלי פנים בתיבת "הלכה" היפך ההלכה – יש לו מקום. אבל במצב ההווה זהו 
הנוסח האפשרי הכי טוב, כיון שבאים בטענה ד"סטאטוס קווא", דבמשך כל הזמן ע"ע [= עד עתה] – 
כך הי' כתוב בהוראות משרד הפנים שלהם בעצמו והתחייבו לשמור הסטאטוס קווא. כל נוסח אחר – 
ה"ז [= הרי זה] חידוש והותרה הרצועה (ובפרט שכבר משתדלים לפצות את "הקנאים" שיציעו הנוסח 

"גיור ע"פ [= על פי] הרבנות הראשית". וד"ל).

לס"ב) כל ענין שיכול להוסיף בחיזוק התומ"צ [= התורה ומצוותי'] וכו' מובן שכדאי הוא (אלא שצריך 
לחשוב שכרו כנגד כו' – חשש שכדרך המסלפים וכו' יענו: כיון שפרש"י אינו כפי' זה בהסוגיא – ה"ז [= 
הרי זה] ראי' שגם בנוגע לקונסרוטיבים כו' דעת רש"י כו'. – ושמעתי כבר "סברות" יותר חסרי-סברא 

מזה.

ל ל ל ל ל ל ל
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יום רביעי ב' סיון ‰'˙˘ע"ט

˜ור˙ רוח ˘ל ‰רבי מברכ˙ ‰כ‰נים ברוב עם לי„ ‰כו˙ל ‰מערבי

ת"ח [= תשואות חן] על השקו"ט [= השקלא וטריא] והבירור בנוגע למנהגי ברכה"נ באה"ק [= ברכת 
כהנים בארץ הקודש] שכתב לי כת"ר [= כבוד תורתו].

- ז"ע [= זה עתה] בקרני א' מנתני' – וסיפר ששם (ברוב ביהכנ"ס [= בית הכנסת]?) ברכה"נ בכל יום

ומצו"ב [= ומצורף בזה] העתק מענתי לחכם א' מאה"ק בזה. ועצ"ע [= ועדיין צריך עיון] לדידי בכ"ז 
ובפרט לאור התהליך באה"ק בעניני יהדות, בטחון וכו'.

ויישר חילם של אלה שהנהיגו ברכה"נ ברוב עם ליד כותל המערבי ביו"ט [= ביום טוב]. ולכאורה אין כל 
חשש לעשות זה לעתים תכופות יותר (לבד החשש ד"חדש" – אבל אפילו את"ל [= אם תמצי לומר] 

שהי' חשש בתחילה – אינו עתה שנעשית ביו"ט).

לימו„ „יינו˙
מענ‰ ל‡ח„ מרבני ליוב‡וויט˘ ‡ו„ו˙ לימו„ ל„יינו˙:

נבחנו  שי'  אנ"ש  רבני  מצעירי  כמה 
הוא  שגם  וכדאי  והצליחו -  לדיינות 

יעשה כן.

10

חנו
הוא
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˘מו‡ל ו˘יינ‡ ˘יחיו סימפס‡ן

למחר˙ ר‡˘ ‰˘נ‰ ל‡ילנו˙ - כבר נח˙ם בספרן ˘ל ˆ„י˜ים
מענ‰ ל‡ח„ ‰רבנים ˘נסע ל‡רı ‰˜ו„˘ בט"ז ˘בט, ובי˜˘ ‡˙ ברכ˙ו ˘ל ‰רבי:

נת'[קבל] כשעתיים לפני זמן הנסיעה –

ולכן המענה באופן בלתי רגיל – ואת כת"ר [= כבוד תורתו] הסליחה –

עץ  ל"האדם  השנה]  ראש   =] ר"ה  למחרת  שזמנה  הנסיעה  קודם  בעתו,  דבר   – האופן  מעלת  אבל 
השדה" ת"ח [= תלמיד חכם] הגון – קיימא סיהרא באשלמותא (דהלכה כב"ה) שלמחרת ר"ה כבר 

נכתב ונחתם בס'[פרן] של צדיקים (ע"ד [= על דרך] – ר"ה שבתשרי)

ויהא כהנ"ל בהצלחה.

אזכיר עה"צ [= על הציון].

המצו"ב [= המצורף בזה] לצדקה באה"ק חי דולר
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יום רביעי ב' סיון ‰'˙˘ע"ט

ֈ?‰למ‰ ל‰ ˘יזכירו‰ מלמעל
מענ‰ ל‡˘‰ ˘עבר‰ ˙‡ונ˙ „רכים וב˜˘‰ ‡˙ ברכ˙ו ˘ל ‰רבי

אזכיר עה"צ להנ"ל.

שי' (שביקרה  הרב  הוראת  כדבעי  מקיימת  אינה  עדיין  עתה]  לעת   =] לע"ע  שכנראה  שמצער  וכמובן, 
אצלו ביחד עם בעלה שי') ושכנראה גם המאורע ל"ע [= לא עלינו] הנ"ל הוא להזכירה ע"ז [= על זה]. 

ולמה לה שיזכירוה מלמעלה – דוקא באופן כזה?

בטח יודעת מהמשל דאדה"ז [= דאדמו"ר הזקן] – שבאלול המלך בשדה וכו'. וד"ל.

ל˜ח˙ ‡י˙ו ‡˙ חפˆי ‰˜„ו˘‰, ול‡ ל˘לוח ב„ו‡ר
מענ‰ ל‡ח„ ˘בי˜˘ ברכ‰ על נסיע˙ו

תהא הנסיעה בשטומו"צ [= בשעה טובה ומוצלחת].

הטו"ת  וכיו"ב)  דואר  ע"י  שולח  (לא  אתו  לוקח  בטח 
[= הטלית ותפילין] סידור חומש ותהלים.

בדהתפוהמ"ז [= בדיקת התפילין והמזוזות] באם ל"נ 
ביב"ח [= לא נבדקו בי"ח חודש]

אזכיר עה"צ

1

.[

"ת 

ל"נ 
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˘מו‡ל ו˘יינ‡ ˘יחיו סימפס‡ן

ֈמ„רכי ‰יˆר ‰רע ‰כי ר‚ילים

אחד מדרכי היצה"ר [= היצר הרע] הכי רגילים – לפתות את האדם שהוא (האדם) אינו דתי

וכיון שמצוה פ'[לונית] הנה בעבר לא קיים אותה (מאיזה סיבה שתהי') – למה יקיימה בעתיד?

בגשמיות   =] בגו"ר  השם  ברכות  שי'  וממשפחתה  ממנה  למנוע  (בכדי  בזה  מבלבל  אותה  גם  וכנראה 
ורוחניות])

והמענה המוכיח שכ"ז [= שכל זה] שקר גמור

1) באם לא הי' ח"ו דתי – לא הי' מקיים כל מצוה כלל.

אלא  בגוף  רק  לא  [=לגדול]  וואקסן  צו  אדם]  מבני  ואחד  אחד  כל   =] מבנ"א  כאו"א  ותשוקת  רצון   (2
השם  מוסיף  זה]  ידי  ועל   =] ועי"ז  בזה],  וכיוצא   =] וכיו"ב  בצדקה,  טובות,  במדות  בהבנה,  בנשמה  גם 

בברכותיו.

אזכיר עה"צ ותבש"ט [= על הציון ותבשר טוב]
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„' יסו„ו˙
ד'  אודות  לכתבו 
לפלא   – יסודות 
ממנו  שנעלם 
הם  שנזכרים 
מדחז"ל  בכו"כ 
וכמה  בכמה   =]
חז"ל]  מדרשי 
וכו'  זוה"ק  (מד"ר, 
 - יסודי  וכענין 
בס'  רובם  ונסמנו 
להרב  זוהר  שערי 
ע"ש  מרגלית) 
[= על שם] היותם 
בטבע  יסודות 
ע"י  (שנתהווה 
שם בן ד' – הוי').

הרי  ולה"קושיא" 
המים  מפרידים 
חלקים.  לב' 
עפר  ופשיטא 
בדוגמת  הוא   –
על  המקשה 
ששעון  האומר 
"אחידה"   [???]
לחלקו,  שאין  היא 

(או שהוא יסוד בחיים מסודרים).

בסגנון אחר – המקשה על האומר שהאדם, ארי', שור, או נשר כ"א [= כל אחד] מהם "יחידה" הוא – 
שהרי אפשר לחלקם לריבוי אברים.

דוגמא ויתרה מזה מבואר ומפורסם בכו"כ מקומות שאות יו"ד (וג"ז [= וגם זה] שבשם הוי') מתחלק 
לקוץ העליון התחתון ולגופו של האות ועד"ז [= ועל דרך זה] כל אותיות השם.

ד'
לא
מנו
הם
ז"ל
מה 
"ל]
כו'
-
בס'
רב
"ש
תם
בע
ע"י
י').

הרי
מים
ים.
פר
מת
על
עון
ה"
קו,
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ספרי ˜‰"˙ בספריי˙ בעלז
מענ‰ ל‰נ‰ל˙ ‡וˆר ‰ספרים „י˘יב˙ בעלז‡ בירו˘לים, ˘בי˜˘ו ˘‰וˆ‡˙ ˜‰"˙ 

י˘לחו בחינם ‡˙ ספרי ˜‰"˙ ל‡וˆר ‰ספרים בי˘יב‰:

במענה .. שבכל עניני ספרי קה"ת עליהם לפנות להנהלת קה"ת אשר באה"ק ע"פ הכתובת ..

לאות הכרת חשיבות וגודל ספרי' של ספרי תוה"ק [= תורתנו הקדושה],

וכמודגש גם במחז"ל המפורסם עה"פ הון גו' וצדקתו עומדת לעד (כתובות נו"ן סע"א) – יקבל מספר 
ספרי קה"ת בתור שי.

בכבוד ובב[רכה]

ועל הגליון הוסיף הרבי למזכירות:

להורות שיתנו להם תניא תו"א לקו"ת ס' הקונטרסים ח"א.
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ל‡ ל‰זכיר ‡˙ ‰רבי וחב"„?!
מנ˘ר מ‡ח„ ‰מוס„ו˙ 

ב‡רı ‰˜ו„˘ ל‡נ"˘ ע"„ 
‰ור‡˙ ‰רבי לנˆל ‡˙ ח‚ 
‰˘בועו˙ ˙˘ל"‡, לנ‡ום 
בב˙י ‰כנס˙, ע"„ ‚זיר˙ 
"מי‰ו י‰ו„י". במנ˘ר 

‰וב‡ו ‰נ˜ו„ו˙ ˘עלי‰ם 
‰ור‰ ‰רבי ל„בר.

בין ‰˘‡ר נכ˙ב 
˘"‡ין ˆורך ל‰זכיר ‡˙ 
כ"˜ ‡„מו"ר ˘ליט"‡ ‡ו 

‡˙ חב"„"

‰רבי סימן בסימן ˘‡ל‰ 
וסימן ˜רי‡‰ ?! על ˘ור‰ 

זו, וכן במ˜ום נוסף על 
‰„ף, וכן מ‡חורי ‰„ף - 
כ‡ו˙ ל‡י-˘ביע˙ רˆון.

 ˙
 „"
ח‚ 
ום 
 ˙
 

ם 

 ˙
‡ו 

 ‰
ר‰ 

ל 
 - 
ן.

16



17
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‰‚‰ו˙ ‰רבי על עלון יל„ים 
לח‚ ‰˘בועו˙

מענדל  שלום  הרה"ח  המזכיר  החתן  סב 
של  בעלון  טור  כותב  היה  סימפסון,  שי' 
הרבי  הגהות  להלן  בניו-יורק.  ספר  בית 
על הטור שפורסם לקראת חג השבועות.

העם  ציפה  רבות  ששנים  שכתב  מה  על 
הרבי  הקיף  התורה,  קבלת  ליום  היהודי 

את המילה nation [עם], וכתב ?-

עם  מתחברים  ש"אנו  שכתב  מה  על 
אין  אומה  ולאף  תורתו,  על-ידי  הקב"ה 
הקב"ה".  עם  להתאחד  האפשרות  את 

העיר הרבי:

(ואפי'[לו]  לקטנים  זה  להסביר  קשה 
לגדולים)

הרבי  הקיף   ,thru שכתב  פעם  בכל 
בעיגול, והעיר על כך שהתשמש בקיצור 
לשוני, ולא כתב את המילה באיות המלא 

:through - שלה

של  בקולא  להשתמש  כדאי  אין 
מהודרת  שצ"ל  בחוברת   Spelling
בענינים כאלו, כדי שתמשוך יותר לתוכנה.

מעניין, שהרבי הגיה גם את הקטע 
למטה, שאינו קשור לתוכן השיחה, 

וסימן על מילה שנכפלה בטעות 
פעמיים.

17
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‰‚‰ו˙ ‰רבי על מ‡מר „"‰ ‰ללוי' ˘ירו ל‰וי'
עם  תשט"ז,  מטו"מ,  דש"פ  להוי',  שירו  הללוי'  ד"ה  המאמר  על  הרבי  של  הראשונה  מההגהה  צילום 
המהר"ש,  לאדמו"ר  האיש,  יצא  לא  ד"ה  המאמר  על  הרבי  של  ההערות  כולל  למאמר.  דבר  הפתח 
דשנת  המאמר  ואילך).  נב  עמ'  תרל"ב  בסה"מ  אח"כ  (נדפס  ה'תשט"ז  אב,  מנחם  בה'  שיצא-לאור 

תשט"ז נדפס גם בסה"מ מלוקט ח"א ע' תפה. 

18
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˘מו‡ל ו˘יינ‡ ˘יחיו סימפס‡ן

ב˜˘ר עם ח‚ ‰˘בועו˙ ‰ננו מפרסמים בז‰ ‡‚ר˙ על ‰‰ב„ל בין ˙ור‰ למ„ע. ‰‡‚ר˙ נכ˙ב‰ ב‡נ‚לי˙, 
ו˘וב ‰ו‚‰‰ על-י„י ‰רבי ˘‰ור‰ למזכיר ל˙˜˙˜ ‡ו˙‰ בכמ‰ ‰ע˙˜ו˙, כנר‡‰ ל˘ולח‰ לכמ‰ ‡נ˘ים

21

˜ ˜ ˜



22

יום רביעי ב' סיון ‰'˙˘ע"ט

22



23

˘מו‡ל ו˘יינ‡ ˘יחיו סימפס‡ן

˘יח‰ בפרסום ר‡˘ון
‰ננו מפרסמים בז‰ ˘יח‰ ˜„ו˘‰ מ‰רבי, מי"ט סיון ˙˘י"ז. 

˘יח‰ זו ‰י‡ ‰נח˙ ‡בי-ז˜נו ˘ל ‰ח˙ן, ‰ר‰"ח ר' ‡לי‰ו ע"‰ סימפס‡ן, 
˘‰י‰ מ‰'חוזרים' ‡ˆל כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב נ"ע ו‚ב‡י ‡ˆל כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ נ"ע 

- ‰˘יח‰ ל‡ ר‡˙‰ ‡ור עולם, ומ˙פרסמ˙ כ‡ן לר‡˘ונ‰ -

ב"‰. ‰˘יח‰ ˘„יבר כ"˜ ‡„"˘ 
‡ל כ˙‰ ‡' „י˘יב˙ ‡‰ל מ˘‰, 

ביום ‚' י"ט סיון, ˙˘י"ז. 
יעדער  פון  און  וואך,  דער  פון  סדרה  יעדער  פון 
פרשה וואס באליינגט צו דעם טאג, דאס הייסט 
שני  פון  איז  מאנטאג  און  שני,  ביז  איז  זונטאג  אז 
רביעי  ביז  שלישי  פון  דינסטאג  און  שלישי,  ביז 
באליינגט  טאג  פון  פרשה  יעדער  איז  א.א.וו., 
צו דעם טאג, און פון דעם דארף מען זיך עפעס 
הוראה,  מלשון  דאך  איז  תורה  ווייל  אפלערנען, 
די  פון  טאג  יעדען  אפלערנען  זיך  מען  דארף 

פרשה וואס באליינגט צו דעם טאג. 

איז  היינט  און  קרח,  פ'  דאך  איז  וואך  היינטיגע 
די  פון  אפלערנען  זיך  מען  בעדארף  ג',  יום  דאך 

פרשה פון שלישי פון די סדרה. 

אין דער פרשה רעדט זיך פון מחתות וואס די אנשי 
קרח האבען געבראכט מיט קטרת לפני המזבח, 
איז הגם דאס איז דאך געווען שלא לרצון, אבער 
וויבאלד מען האט זיי אריינגעבראכט לפנים אצל 

המזבח, זיינען זיי געבליבען קדושה, אז מען טאר 
זיי נישט פארנוצען אויף אנדערע זאכען, וישארו 

בקדושתן ותעשה בהם ציפוי למזבח. 

ומזה יכולים ללמוד עאכו"כ אצל כאו"א מישראל, 
שיש לו נשמה קדושה והיא לקוחה מתחת כסא 
למטה  ומתלבשת  שיורדת  אעפ"י  הנה  הכבוד, 
מוכרח  הלא  חול,  של  ובענינים  גשמי  בגוף 

תשתנה  ולא  בקדושתה  שתשאר  להשתדל 
של  בענינים  מלובשת  בהיותה  גם  אחר.  למהות 
חול יהי' הכל רק לש"ש, ולא לשום כוונה אחרת, 
ומכש"כ להיפך ח"ו, רק בתכלית הקדושה. ומובן 
להעמיד  יותר  הרבה  בנקל  הנוער  בימי  אשר 
וכמו  והמצוה,  התורה  בדרכי  הטוב  בדרך  א"ע 
שמתרגל א"ע בימי הנוער כן הוא מתנהג כשיגדל 

אף כשהולך אח"כ בעניני דחול.
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את  וגם  היצה"ר  את  ד'  ברא  למה  א',  תלמיד  שאל 
הגיהנם, הלא בלא זה הי' יותר טוב, שכאו"א הי' מתנהג 

בטוב. 

האדם  בין  החילוק  הוא  בזה  אשר  והמענה: 
זה  טבעיים  מדות  להם  יש  בע"ח  שכל  לבע"ח, 
בכה וזה בכה, אבל אין להם בחירה מצדם לשנות 
מוכרחים  המה  כן  שנבראו  כמו  רק  הטבע,  את 
לבחור  חפשית  בחירה  לו  יש  האדם  אבל  בזה. 
באיזה דרך שירצה, ויש לו לפניו ב' דרכים, דרך 
הטוב ודרך הלא טוב, ובידו לבחור באיזה שירצה. 
עדן,  בגן  מוליכו  ה"ז  ממילא  בטוב  וכשבוחר 
לגיהנם,  מוליכו  ממילא  אז  טוב  בהלא  וכשבוחר 
כי זהו הבאה בדרך ממילא, מהטוב נמשך הג"ע, 
ה'  רצון  וזהו  הגיהנם.  ממילא  נמשך  טוב  ומהלא 

אשר הכל יהי' בבחירת האדם מצ"ע. 

ובשאלתו את התלמיד אם מבין, מענתו הי' שמבין.

את  לפתות  הוא  היצה"ר  של  דרכו  אמר:  ואח"כ 
להאדם  שקשה  ביותר  קל  בדבר  בתחלה  האדם 
באם  אשר  לדעת,  האדם  על  אבל  לדחותו. 
זה  הנה  מתחלה,  ביותר  קטן  בדבר  אף  יתפתה 
ביותר,  גדול  לדבר  הזמן  בהמשך  אח"כ  יוליכו 
כי כך הוא הדרך, אשר מדבר קטן נמשך ממילא 

לדבר גדול. 

שרואים  כמו  דחול,  מעניני  ללמוד  ביכולת  וכ"ז 
כשהולכים  קוים,  כשתי  מאטעמאטיק,  בחכמת 
מהשני  יתרחק  אחד  אם  הנה  זה,  אצל  זה  ביחד 
כמו  במספר,  קטן  היותר  בריחוק  מעט  מתחלה 
או  רבבה  או  א'  כחלק  מהאינטש,  קטן  חלק 
סוף  אשר  בהכרח  ההילוך  בהמשך  הנה  מיליאן, 
דבר  וזהו  השני.  הקו  דרך  את  שישבור  סוף  כל 

המוכרח ומובן גם בשכל הטבעי.

אחרי  כשהולכים  התורה,  בדרכי  הוא  כן  אשר 
הנה  ביותר,  קטן  דבר  אחרי  מתחלה  היצה"ר 
סוף כל סוף נכשלים אחרי דבר גדול ביותר, וכה 

יורדים מעט מעט בירידה אחרי ירידה, אשר ע"כ 
צריכים לשמור א"ע מתחלה בתכלית שלא ליפול 

ברשותו.

א' מהמורים שאל איך ובאיזה אופן צריכים להתנהג עם 
ילד קטן בקטנותו, בגבורות או בחסדים. 

וימין  דוחה  שמאל  צ"ל  בכלל  אשר  המענה: 
מקרבת, אמנם עיקר ההנהגה צ"ל בימין ובקירוב 

ובדרכי נועם. 

ישעי' וירמי' להיותם כאו"א בטבעיות שונות, זה 
בשמחה וזה במרירות, לכן הנבואה שלו נתגלתה 
שהי'  שמאי,  ע"ד  וזהו  טבעו.  באופן  לכאו"א 
האמת  לפי  אבל  החמיר.  ולכן  הגבורה,  במדת 
הלא אלו ואלו דא"ח, רק מפני ששמאי הי' מצד 

הגבורה, הנה הסברות שלו הי' באופן הגבורות.
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מה  זהו  הנה  מסיני,  למשה  ניתנה  בכלל  תורה 
שהתורה  מדות  וכל  התורה  כללי  כל  לו  שנמסר 
יום  בארבעים  שניתנה  מה  וזהו  בהן.  נדרשת 
יום  בהמ'  שלמד  הזמן  כל  אשר  לילה,  וארבעים 
הלא  כי  שבתורה,  הכללים  וכל  המדות  בכל  הוא 
עשרת הדברות בלבד, מתיבת "אנכי" עד "לרעך", 
וא"כ  ספורים,  ברגעים  ללמוד  יכול  קטן  גם  הלא 
בעצמו,  מה'  שקיבל  רבינו,  משה  בעצמך,  הגע 
מה   – המקבל  מצד  והן  המלמד  מצד  הן  [הרי] 
למד במשך הארבעים יום? הנה בוודאי למד בכל 

הפרטים היוצאים מהכללים שקבל בהר סיני. 

רק מפני ש[אף] האדם היותר נעלה כמו משרע"ה, 
הלא  מופלא,  השגה  בעל  היותו  אחרי  גם]  [הרי 
הוא מוגבל. אבל התורה היא א"ס, כמ"ש "ארוכה 
מארץ מדה ורחבה מיני ים". וממילא כל מה שהי' 
ביכולתו ללמוד במשך הארבעים יום וכל ימי חייו 
ליהושע  מסרה  ואח"כ  בהגבלה.  הוא  הכל  הלא 
וגילה  בתורה  חידש  וכאו"א  לאחריו,  ויהושע 
בהכללים.  בתחלה  כלול  שהי'  מה  פרטים  עוד 
ואחריהם התנאים, ואח"כ האמוראים, וגם אח"כ 
שתלמיד  מה  וכל  והאחרונים,  הראשונים  גם 
ע"ה,  רבינו  משה  מפי  נאמרו  הכל  לחדש  עתיד 
הי'  הכל  והפירושים  הלמדות  וכל  א"ס,  להיותה 
כאו"א  אבל  משרע"ה.  שקיבל  בכללים  כלול 
אבל  מוגבל,  להיותו  הכל,  גילה  לא  מהקודמים 

התורה היא א"ס וכוללת הכל.

•

זומער  געזונטען  ַא  מיט  התלמידים  את  ברך 
וברוחניות,  בגשמיות  הפרטים  בכל  שמח  בלב 
רב  בחיות  שילמדו  אהיים  צוריק  קומענדיק  אז 

וביר"ש.

מה זהו הנה מסיני, למשה ניתנה בכלל תורה

משרע"ה, כמו נעלה היותר האדם ש[אף] מפני רק
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