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מ˘מח˙ ני˘ו‡ין ˘ל לוי ו‚‡ל„‡ פריי„‡ ˘יחיו מ‡ˆ˜ין
יום רביעי כ"ב ‡„ר ‡' ‰'˙˘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' לוי ˘י' עב"‚ ‰כל‰ מר˙ ‚‡ל„‡ פריי„‡ ˙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, מכ˙בים ומענו˙ ˜ו„˘ בפירסום ר‡˘ון.

ב˘ער ‰˙˘ור‰: ˙מונ‰ מח˙ונ˙ סב ‰כל‰, 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 ‰כל‰: ‰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.
"ונזכ‰ זע‰ן זיך מיט'ן רבי'ן „‡ למט‰ . . ו‰ו‡ י‚‡לנו"

‰ורי ‰כל‰ ‰ורי ‰ח˙ן 
…‰רב ‡בר‰ם וˆפור‰ סימפס‡ן ‰רב „ו„ ‡ב‡ נטע וחנ‰ מ‡ˆ˜ין   

וז˜ני‰ם
‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' ˘לום „ובער וזו‚˙ו מר˙ סימ‡ ˘יחיו מ‡ˆ˜ין

‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' יˆח˜ ‡לי‰ו וזו‚˙ו מר˙ רייˆ‡ ˘יחיו ˜‡ס‡ווס˜י
‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' ˘לום מנחם מענ„ל ˘י' סימפס‡ן
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יום רביעי כ"ב ‡„ר ‡' ‰'˙˘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.
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לוי ו‚‡ל„‡ פריי„‡ ˘יחיו מ‡ˆ˜ין

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 כ"ב ‡„ר ‡' ‰'˙˘ע"ט

ברכו˙ לח˙ונ‰, ל‰ורי ‰ח˙ן ו‰ורי ‰כל‰

מכ˙ב ברכ‰ ˘˘לח ‰רבי

לר‚ל ני˘ו‡י ‰ורי ‰ח˙ן

מכ˙ב ברכ‰ ˘˘לח ‰רבי

לר‚ל ני˘ו‡י ‰ורי ‰כל‰

6

ל‰

בי

˙ן

בי
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לוי ו‚‡ל„‡ פריי„‡ ˘יחיו מ‡ˆ˜ין

מכ˙ב לסב ‰ח˙ן

מענו˙ ˜ו„˘ ל‡ב ‰ח˙ן כ˘‰י' ב˘ליחו˙ במרו˜ו
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יום רביעי כ"ב ‡„ר ‡' ‰'˙˘ע"ט

עזר˙ ‡˘˙ ‰˘ליח לבעל‰ בפעולו˙יו
מענ‰ ל‡ח„ ‰רבנים - ˘ל‡ מ‡נ"˘ - ˘בי˜˘ מ‰רבי ˘‡˘˙ ‰˘ליח בעירו 

˙˜בל על עˆמ‰ מ˘ר˙ מנ‰ל˙ במוס„ חינוך לבנו˙ ˘ב‰נ‰ל˙ו:

את כת"ר [= כבוד תורתו] רוב הסליחה על אי המענה ע"ע [= עד עתה].

שי'  הרב  לבעלה  הנ"ל  תי'  הרבנית  עזרת  נחוצה  אשר  לפענ"ד,  ברור,  נראה  הי'  זה  זמן  כל  והסיבה – 
בפעולותיו – באופן שאי אפשר שתקח ע"ע [= על עצמה] עוד משרה (אפילו חלקית) הדורשת שימת 
לב אמתית, כמשרה בחינוך וכיו"ב. ולא עוד אלא שעי"ז [= שעל ידי זה] יחסר בשני שטחי פעולותי'. 
הכרח   – ואדרבא  ע"ע,  אינו  אבל   – כת"ר  רצון  מילוי  שיאפשר  זה  במצב  שינוי  יהי'  אולי  וחכיתי 

מסירותה בעזר לבעלה וכו' עוד גדל כו'.

ובודאי יצליח כת"ר לסדר הנ"ל בלעדה. וזכות הרבים מסייעתו. ומקרא מלא נאמר בכהן: ורבים השיב 
מעון ותורה יבקשו מפיהו גו'.
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לוי ו‚‡ל„‡ פריי„‡ ˘יחיו מ‡ˆ˜ין

‰נח˙ רוח בˆיור ˙מונ˙ ‰רבי (?)
נת'[קבלה]  שהתמונה  תחי'  לזוג'[תו]  למסור  בבקשה 
הלב  ברגש  שנצטיירה  ונראה  וכו')  חזק  רושם  (ועושה 

ומתוך התקשרות וכו'. 

וכו',  רוח]  הנחת   =] הנח"ר  על  חן]  ותשואות   =] ות"ח 
ובפרט שזהו דבר בעתו – לההילולא.

ֈלימו„ ˙ני‡ ‡ף כ˘‡ינו מבין
לימוד  בין  הזמן  לחלק  איך 
מובן   – לאחרים  ועזר  לעצמו 
אבל  שווים  העיתים  כל  שאין 
להיות]  [שצריך  שצ"ל  פשוט 
דין]  [וכפסק  וכפס"ד  שניהם 
האומר  כל  שמביאו  חז"ל 
- כו'  תורה  אלא  לי  אין 

לשאלתו  הפליאה  מובנת 
שאינו  אף  תניא  הללמוד 
יבין  לא  דלמה   – כו'  מבינים 
להבין  ברצון  ילמוד  כשאך 
יבין  שלא  ואף  שיבין.  בודאי 
כו"כ  שלמדו  אלה  כהבנת 
הרי   – וכו'  זמן  וכמה]  [כמה 
וכו'  גמרא  החומש  בלימוד  גם 
כן הוא. וכלל בכל חלקי התורה 

יגעת ולא מצאת אל תאמין.

לה]
לב 

כו', 

9

מוד 
ובן 
בל 
ת] 
דין]

מר 
-

לתו 
אינו 
בין 
בין 
בין 
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הרי 
כו' 
רה 
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יום רביעי כ"ב ‡„ר ‡' ‰'˙˘ע"ט

ˆיור ‰לוחו˙

נ.ב. תודה על שלחו לי חוברת "אגרת השבת" שבעריכתו, ויהי רצון שישתדל להפיץ דברי תורה ויצליח,

וכמובן בהקדמת למדם אותו בעצמו.

ראיתי בהאגרת ציור הלוחות. ואף שרגיל ונפוץ ציור באופן זה – הנה אמרו חכמינו ז"ל (בבא בתרא יד, 
א) אשר הלוחות ארכן ששה (טפחים) ורחבן ששה, שפירוש לשון זה בכל מקום בש"ס הוא שלימות 
(ולא.. חצי עגול!.. מצד אחד) ועל פי זה גם מובן ומוסבר שהארון בו מונחים הלוחות הי' ממולא בהן 

ולא הי' בו מקום פנוי ור[י]ק (ראה ש"ס שם).



11

לוי ו‚‡ל„‡ פריי„‡ ˘יחיו מ‡ˆ˜ין

לימו„ ‰לכו˙ ‰ר‚ילו˙ 
ב˘יעורי נ˘ים

מענ‰ ל‡˘‰ ˘נ˙נ‰ ˘יעור ˘בועי 
לנ˘ים ב˘כונ˙ ˜ר‡ון ‰ייטס 

בפר˘˙ ‰˘בוע וב˙‰לים:

כדאי להוסיף בכל שיעור רגעים אחדים 
יום  יום  בחיי  הרגילות  הלכות  ללימוד 
 =] וכיו"ב  מקצשו"ע  נבחרים  (סימנים 

מקיצור שולחן ערוך וכיוצא בזה])

מ„וע ‰י‰„ו˙ נ˜בע˙ לפי ‰‡מ‡
מענ‰ ל‡˘‰ ˘˘‡ל‰ ‡יך ל‰סביר ˘י‰„ו˙ ‰יל„ ‰ולך ‡חר ‰‡ם ול‡ ‡חר ‰‡ב:

אחד מהטעמים הגלוים: העובר כולו נבנה מטפת משהו – לגוף משוכלל (ומבנה הגוף משפיע גם על 
תכונות הנפש במדה חשובה) – ע"י [= על ידי] האם בלבד (בזמן שהותו בעיבור – אוכל ממה שאמו 

שרואים  כך  כדי  ועד  וכו'),  אוכלת 
במוחש שרוחניות האם (והאם היא 
בשמחה, או בפחד וכיו"ב) משפיעה 
האופי]   =] החרקטער  מעצבת  וגם 

של העובר ושיולד שלם ובריא וכו'

אזכיר עה"צ [= על הציון]

סידור  בזה]  מצורף   =] מצו"ב 
(ותהלים) במקום כניסה [ליחידות] 
 – הפעם]  עוד   =] עוה"פ  ודיבור 

שכתבה עד"ז [= על דבר זה].

 

עי 

דים
יום 
 =]

ל
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יום רביעי כ"ב ‡„ר ‡' ‰'˙˘ע"ט

ˆעירים ˘רוˆים ל‰˙עלו˙ - ˆריכים ל‰˘‡ר ב˘ב˙ בבי˙ ‰כנס˙ ול‰˘פיע

ופקו"נ  הצלה   – להציל  הברית]  ובארצות   =] ובארצה"ב  זו  בתקופתנו  ובפרט  ההכרח  מפורסם 
התומ"צ  קיום  אי  ומביאה)  (שהביאה  הארצות  מעם  ישראל]  בני   =] בנ"י   – ממש  רוחני  נפש]  ופיקוח   =]

[= התורה ומצוות] (שהביאה ומביאה) טמיעה, נישואי תערובת וכו'.
לכל לראש זה מוטל על בעלי מרץ יודעי שפת וסדה"ח [= וסדר החיים] דמדינה זו ובפרט – אלה שנולדו בה

לפעמים רבות אלה שאין פרנסתם הגשמית רבנות – מצליחים בזה יותר מאשר רבנים.
בטבע בנ"א [= בני אדם] (ובפרט בארצה"ב) שבקושי מקבלים מוסר מזה המתנשא עליהם, מתבדל בהם וכו'.

בהכנ"ס [= בתי הכנסת] (וקהלות) בנ.י. החרדיות מתדרדרות ובפרט ברוחניות גם בקשר הרב עם הבעה"ב [= 
הבעלי הבתים] שבה.

בכל   =] בכ"ז  להתעלות  והרוצים  לומדים  שמים]  יראי   =] יר"ש  צעירים  נעמען  ארויס  שהתכנית  מובן  מכהנ"ל 
זה] – מהביהכ"נ ולקבצם במקום אחד (ודוקא בשויו"ט [= בשבת ויום טוב] כשמתרבים הבאים לביהכנ"ס) 

ה"ז [= הרי זה] היפך הגמור מהצלה הנ"ל.
באם תשוקתו בתכנית האמורה – יתקבצו יחד לתפלה וללימוד רק בזמן שאין שעת הכושר לפעול בביהכנ"ס, 
ושלא תוחלש עי"ז [= על ידי זה] כלל חשיבות ביהכנ"ס, ולא תתחשב התכנית כתנועת "הבדלו מתוך העדה" 

היינו בימות החול (אבל לא ביום א' או יומא דפגרא)
תועלת נוספת עי"ז – השתתפות אלה הדרים בריחוק מקום ויבואו בקאר [= מכונית]

ל ל ל
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לוי ו‚‡ל„‡ פריי„‡ ˘יחיו מ‡ˆ˜ין

פירו˘ ˘ם יוסף 
ב‡ור-‰˙ור‰ ל‰ˆמח ˆ„˜

מכ˙ב ל„"ר יוסף בור‚, על ˘‡ל˙ו ‡יפו‡ 
נ˙ב‡ר ב˙ור˙ ‰ˆמח ˆ„˜ ‰˘ם יוסף

אור  בס'  נמצא   – כו'  יוסף  בשם  הפירוש  ב.  נ. 
דף:  ויחי)  (פ'  בראשית  לס'  (להצ"צ)  התורה 
לומר  וקרוב  ועוד.  ואילך.  א  שצ,  ואילך,  שפו 
הבא  ורק  הזקן  לאדמו"ר  הם  שהמאמרים 

בחצע"ג – להצ"צ.

˜„ימ˙ ˘ם ˜ו„˘ ל˘ם לע"ז
נ.ב. צדקה בכתבה אשר כמה שמות לועזים נתאזרחו בעמנו וקורים בהם ילדי בני ישראל

אלא שבכלל הנהגת הורים ליתן לילדיהם את המאקסימום הודאי שבכל דבר טוב

בכל אופן, גם לדעתה - ובאם מותר להציע – הייתי מציע שינוי סדר: 

עם  כל  (אם  אמנו  רחל  זה)  שם  (מקור  "הראשונה"  רחל  כבוד  ז"ל,  הסבתא  כבוד  מפני  אריאן:  רחל 
לשון  וכבוד  ישראל) 

הקודש.

המבואר  פי]  על   =] ע"פ 
(הקבלה)  האמת  בחכמת 
לקבוע  ההורים  בידי  רק 
שם הילד(ה) – ולכן מקום 
על  תהי'  באם  רק  להצעתי 
שלה  מלאה  הסכמה  זה 

ושל בעלה שי'

ו‡ 

אור 
דף: 
מר 
בא 

ק
שון 

אר 
לה) 
בוע 
קום 
על 
לה 
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יום רביעי כ"ב ‡„ר ‡' ‰'˙˘ע"ט

‰‡ומנם ‡לו ‰ן ˙וˆ‡ו˙ לימו„ „‡"ח ו˘יחו˙ ˜'?

תוצאות  הן  אלו  האומנם  שי'  מאנ"ש  וכמה]  כמה   =] כו"כ  על  שכותב  להביטוים  שנבהלתי  ומובן   ..
לימוד דא"ח ושיחות ק' וכו'?!

אני לא מצאתי זה בהשיחות אפילו בנוגע כו' ועאכו"כ [= ועל אחת כמה וכמה] בנוגע כו'. ובטח יבקש 
מהם מחילה כדין.

˙י˜ון חו˜ מי‰ו י‰ו„י
לאחרי בקשת סליחה – בתמהון 
קראתי במאמר כ' בחוברת שצ"ל 
[= שצריך להיות] הניסוח ע"פ [= 
על פי].. הרבנות הראשית כו'! – 
חילוניים  חוקים  כו'  מטעם  מוסד 
שנוצרים  דימוקרטי  ומשטר 
ומחליטים  מצביעים  ומושלמים 
הרב"ר  ואופי  וכו'.  יהודי  הוא  מי 
הרי  עתה  ראשית]  הרבנות   =]
עד   =] ע"ע  הענינים  מהלך  ע"פ 
בכיוון  רק  להשתנות  יכול  עתה] 

אחד. וק"ל.

˜ ן

ל [ ] ל ל ל

הון
צ"ל
 =] 
– 
יים
רים
טים

ב"ר 
הרי
עד 
יוון
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לוי ו‚‡ל„‡ פריי„‡ ˘יחיו מ‡ˆ˜ין

ֈי˙כן לכ˙וב ˘ל‡ ר‡‰ טוב מימיו‰
מענה לאחד שכתב על מצב פרנסתו, אלא שלא רוצה להאריך על התלאות שעבר

1) אין צורך בזה כלל – כ"א [= כי אם] להתייעץ בידידים מבינים מה הן הסיבות שלא הצליח בהנ"ל 
כל  על   =] עכ"פ  או  לבוא],  לעתיד   =] לעת"ל  לתקנן  מנת]  על   =] ע"מ  הצליחו)  בכיו"ב  שאחרים  (אף 

פנים] להשמר מהן

2) אזכיר עה"צ להנ"ל.

מובן ופשוט שסגנון מכ' "מוזר" מאד. כאילו לא ראה, ח"ו, טוב מימיו ורק תלאות וכו' וכו'!

ברכו השם באשה וילדים שי' הולכים בדרך התומ"צ [= התורה ומצוותי'], בבריאות, סו"ס [= סוף סוף] 
פרנסם ע"ע [= עד עתה] וכן לעת"ל בעז"ה [= בעזר ה'], יכול לקב"ע [= לקבוע עתים] בתורה (באם 
ירצה) וכן להתעסק בהפצה (באם ירצה) וכאילו כ"ז [= כל זה] אינו תופס מקום ח"ו כלל!! "וכמובן" 

אינו מזכיר מלה אחת ע"ד [= על דבר] פעולותיו בכ"ז!
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יום רביעי כ"ב ‡„ר ‡' ‰'˙˘ע"ט

ביסוס ˘כונ˙ ˜ר‡ון ‰ייטס - חוב‰ על כל ‡ח„ ו‡ח„
מענ‰ ל‡ח„ ˘‰חזי˜ עס˜ ב˘כונ˙ ˜ר‡ון ‰ייטס, ול‡חר ˘‰בניין נמכר ל‚וי - ‰ו‡ 

‰˙ב˜˘ לעזוב ˙וך ˙˜ופ‰ ˜ˆר‰. 

על ˘‡ל˙ו ‰‡ם ל‰˙‡מı ול‰מ˘יך ב‰חז˜˙ ‰עס˜ ב˘כונ‰ – ‰ור‰ לו ‰רבי לחפ˘ 
„רכים כיˆ„ ל‰מ˘יך ‰ל‡‰ ‡˙ ‰עס˜.

ועל ‰מ˘ך מכ˙בו בו ניס‰ ל‰טיל ‡˙ ‰‡˘מ‰ לכך ˘‰בי˙ נמכר ל‚וי - על ‡חרים 
˘י„עו ˘מ˙כוונים למכור ‡˙ ‰בי˙, ול‡ פעלו ל‰ˆילו - כ˙ב ‰רבי:

בטח גם הוא שמע שזה כשנה וחצי שהנני מעורר ומבקש שכאו"א [שכל אחד ואחד] יעשה בביסוס 
השכונה ופשיטא – אלה הדרים בשכונה,

ומהו התירוץ אשר פ'[לוני] סיפר לו במאוחר ובמילא כו' – 

"לכאורה" – "גם" הוא הי' צ"ל מהעושים משהו למען השכונה [ולעורר אחרים ג"כ שיעזרוהו בפעולתו 
– ובפרט בית שבו נמצא בכל יום!!

להחזיר המצו"ב.

אזכיר עה"צ.

ל
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לוי ו‚‡ל„‡ פריי„‡ ˘יחיו מ‡ˆ˜ין

‰זעזוע ו‰ב‰ל‰ ב‡י ˆיו˙ לפס"„ רבנים

שולחו  הנני  בזה  אלי  שפונה  ומי  בזה]  וכיוצא  תורה  בדיני   =] וכיו"ב  בד"ת  עוסק  שאיני   (1 מפורסם: 
לרבנים. 2) שהנני מצווה לכאו"א [= לכל אחד ואחד] – למלאות פס"ד [= פסק דין] רבנים, ואם יש לו 
טענות על הפס"ד – על רבנים להחליט האם יש בהן ממש וכו', אבל ח"ו וח"ו שכל שתהי' אצלו טענה 

על פס"ד רב – יעשה היפך זה על דעת עצמו – שזהו היפך השו"ע וכו'.

קראתי מכתביו והמצו"ב. ובמענה עליהם:

טענות  שישמע  לאחרי  ויפס"ד  לרב  להזמינם  כנ"ל,  עליו,  פלוני] –  בן  לפלוני   =] לפב"פ  טענותיו   (1
כולם ויבררם.

2) מצרף צילומי פס"ד רבנים ומכתבם, וכותב במכתבו שעושה היפך פס"ד זה בפועל, שכתב לתושבי 
הצודק,  והוא  עליהם  טענות  לו  ויש  טועים  הרבנים  כי  טעמיו  בארוכה  ומבאר  וכו'  זה  שעושה  השכונה 
שכבר  מכתביו  צילומי  ומצרף  וכו',  כן  יעשו  אחרים  שגם  ומשתדל  דוקא,  לו  שנראה  כפי  עושה  ולכן 

שלחם.

תוכן  לבאר  בפי  מילים  די  ואין  כזו.  הנהגה  דבר]  על   =] ע"ד  ולהָוַדע  לקרות  ונבהלתי  שנזדעזתי  פשוט 
הנהגה כזו. וד"ל. ובודאי תומ"י [= תיכף ומיד] יבקש מהרבנים שי': 1) מחילה, 2) תיקון על העבר, 3) 

סדר הנהגתו אלהבא.
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יום רביעי כ"ב ‡„ר ‡' ‰'˙˘ע"ט

‰˜פ„‰ „ו˜‡ ב‡˙רו‚ים מ˜‡ל‡ברי‡
הודפסה  זשורנאל,  מארגען  בעיתון 
אדמו"ר  שכ"ק  שם  ונכתב  מודעה, 
 - הזאת  בשנה  קנה  מליובאוויטש 
ישראל.  מארץ  אתרוגים   - תשי"ג 
להדפיס  למזכירות  הורה  הרבי 
חסידי  שכידוע  בעיתון,  הכחשה 
על  לברך  נוהגים  ליובאוויטש 

אתרוגים מקלאבריא

ב"ה, י"ב תשרי, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הכחשה

מודעה,  א  מיט  צוזאמענהאנג  אין 
אין  מיטוואך,  ערשינען  איז  וועלכע 
צווישן  וואו  זשורנאל",  "מארגען 
כ"ק  אז  געזאגט  ווערט  אנדערעס 
האט  מליובאוויטש  שליט"א  אדמו"ר 
ישראל'דיקע  ארץ  געקויפט  "האיאר 
עס  אז  מיט,  מיר  טיילן  אתרוגים", 
באוואוסט,  ווי  אז,  און  אמת,  ניט  איז 
האיאר  נאר  ניט  און   – אלעמאל  איז 
אויף  ליובאוויטשער  די  בענטשן   –
יאנובער  גערופען  (אויך  קאלאברער 

עס  ווי  און  ערוך -  והשולחן  התניא  בעל  רבי'ן -  אלטען  פון  קבלה  א  לויט  אתרוגים,  איטאליאנער)   –
ווערט ערקלערט דער ענין אין שער הכולל פרק ל"ז און אין קונטרס פ"ד, סוכות תשי"א, ע' 71, קונטרס 

צז' תשי"ב, ע' 59.

סעקרעטאריאט פון 

כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש

770 איסטערן פארקוויי, ברוקלין, נ.י.

סה 
ו"ר 
 -  
אל. 
פיס 
ידי 
על 

עה, 
אין 
שן 
"ק 
אט 
קע 
עס 
סט, 
אר 
ויף 
ער 

ל ל ל ל
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לוי ו‚‡ל„‡ פריי„‡ ˘יחיו מ‡ˆ˜ין

"˜טע" ‡ו "חל˜" במ‡מר
מענ‰ ל‡ח„ ‰חסי„ים ˘כ˙ב ˘לר‚ל יום ‰ול„˙ו י˘˙„ל לחזור מ‡מר חסי„ו˙ 

- כולו ‡ו ˜טע. ‰רבי מח˜ ˙יב˙ "˜טע", וכ˙ב: "חל˜* ממנו". ו‰וסיף:

מינה]  [נפקא  נפ"מ   (*
– קטע – דבר שנקטע 

ונפרד,

חלק  תופס  כ"שאתה 
תופס  אתה  העצם  מן 

בכולו".

ברוך בו‡ך ל˘לום
מכ˙ב מכ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ לסב ‰כל‰ ‰ר‰"ח ר' נחום ו‡ל‡ס‡וו,
ל‡חר יˆי‡˙ו מרוסי‰ ביˆי‡‰ ‰י„וע‰ ˘ל ‡נ"˘ ב˘נים ˙˘"ו-˙˘"ז

נה]
טע 

קלק
פס 



לזכו˙

‰ח˙ן ‰˙מים ‰רב לוי ˘י'

ו‰כל‰ ‰מ‰ולל‰ מ' ‚‡ל„‡ פריי„‡ ˙חי'

מ‡ˆ˜ין
לר‚ל ני˘ו‡י‰ם ב˘עטומו"ˆ

יום רביעי כ"ב ‡„ר ‡' ‰'˙˘ע"ט

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

מ‡ˆ˜ין
‰ר‰"˙ ר' ‡בר‰ם וזו‚˙ו מר˙ ˆפור‰ ˘יחיו

סימפס‡ן

וז˜ני‰ם

‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' ˘לום „ובער וזו‚˙ו מר˙ סימ‡ ˘יחיו מ‡ˆ˜ין

‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' יˆח˜ ‡לי‰ו וזו‚˙ו מר˙ רייˆ‡ ˘יחיו ˜‡ס‡ווס˜י

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

לזכו˙

‰ח˙ן ‰˙מים ‰רב  ˘י'

˙חי' ו‰כל‰ ‰מ‰ולל‰ מ'

לר‚ל ני˘ו‡י‰ם ב˘עטומו"ˆ
יום רביעי כ"ב ‡„ר ‡' ‰'˙˘ע"ט

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

מ‡ˆ˜ין
‰ר‰"˙ ר' ‡בר‰ם וזו‚˙ו מר˙ ˆפור‰ ˘יחיו

סימפס‡ן

וז˜ני‰ם

מ‡ˆ˜ין ‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' ˘לום „ובער וזו‚˙ו מר˙ סימ‡ ˘יחיו

˜‡ס‡ווס˜י ‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' יˆח˜ ‡לי‰ו וזו‚˙ו מר˙ רייˆ‡ ˘יחיו

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


