˙ו˘˙ו˘˙˘˙˘

˙˘ור‰
מ˘מח˙ ני˘ו‡ין ˘ל
מ˘‰ ‰לוי ורב˜˘ ‰יחיו

רייט˘י˜
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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' מ˘‰ ‰לוי ˘י' עב"‚ ‰כל ‰מר˙ רב˜˙ ‰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˙ מענו˙ ˜ו„˘ ומכ˙בים מכ"˜ ‡„מו"ר נ˘י‡
„ורנו בפירסום ר‡˘ון.
–‡‰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"" ,ונזכ ‰זע‰ן זיך
מיט'ן רבי'ן „‡ למט . . ‰ו‰ו‡ י‚‡לנו".
יחי ‡„וננו מורנו ורבינו מלך ‰מ˘יח לעולם וע„
‰ורי ‰ח˙ן
‰רב ˘מעון ‰לוי וחנ ‰ליב‡ רייט˘י˜

‰ורי ‰כל‰
‰רב ‡בר‰ם וˆפור ‰סימפס‡ן

ז˜ני‰ם
‰רב ˘לום מנחם מענ„ל ורחל סימפס‡ן
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˘˙‰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˜
˘‡ . .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
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˘‡ . ." :ר 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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מענ‰ ‰רבי על מכ˙ב ‰ורי ‰כל ‰ב˜˘ר ל‰ול„˙‰
למל"ח ]היינו להעביר התרומה למל"ח[
לאשר כ"ז ]כל זה[ במכ' ]במכתב[
)טיטול( ]היינו התוארים הרגילים[
בנוסח ]היינו הנוסח המקובל להולדת בת[

6
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‰מכ˙ב ˘נ˘לח ,עם ח˙ימ˙ ‰רבי

7
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עזיב˙ מ˘ר ‰ו˜יום מˆו˙ פרו ורבו

הסליחה.
נשלח מכ' המצו"ב ]= המצורף בזה[ ואתו ל
מפני סיבה ללא ל
ז"ע נת' מכ' ]= זה עתה נתקבל מכתבו[ מיום  10/16ובמענה עליו :אין לו לעזוב משרת הTeaching
]= ההוראה[ )למרות הקישויים שבה( עד שתהי' לו פרנסה מבוססת כדי הצורך.

8
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מובן שאין זה מתאים כלל להוראות תורתנו תו"ח ]= תורת חיים[ לעכב קיום מצות פו"ר ]= פרו ורבו[
)מצוה הראשונה שבתורה( עד שתהי' הפרנסה בטוחה לדעת בנ"א ]= בני אדם[ .והתקוה שלדכותי'
ודזוג']תו[ תי' א"צ ]= אין צריך[ אריכות בזה – לאחרי שהאריכו חז"ל בזה בכו"כ ]= בכמה וכמה[
מקומות.
כל השמות ודזוג' – ואזכיר עה"צ ]= על הציון[.

9
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ספר יוסיפון
מענ ‰ל‡ח„ ˘˘‡ל ‡ו„ו˙ ‰יחס לספר יוסיפון:

הרבה קורין היוסיפון – ונמצא בבית כו"כ ]= כמה וכמה[.
הדעות ע"ד ]= על-דבר[ ]יוסיפון[ ומחברו – הפוכות ומן הקצה אל הקצה .ובכלל :רוב המבקרים
החפשים משמיצים אותו ורוב היראים – משבחים אותו )ראה צמח דוד ,סדה"ד ועוד( ,ומתרצים
מש"כ ]= מה שכתב[ בשבח הרומאים וכו' – מפני שהי' בשבי שלהם וחשוב בעיניהם ורצה לבטל
גזירות על היהודים ,וכיו"ב.

טביל ‰בלימו„ ˙‰ור‰
מענ ‰ל‡ח„ ˙‰מימים ˘כ˙ב ˘‡ין לו מר‚וע במˆבו ‰רוחני:

בטול( זיין וישכח רישו.
הנגלה והחסידות בשופי טובלל )אותיות ל
זאל ער זיך אין ללימוד ל
ל
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חבי˘˙ פ‡‰

שאלתו.
ברורה ,ולפלא שאלתו
פשוט שצ"ל כפס"ד ]]= שצריך להיות כפסק דין[ המשנה ברורה
והאומנם – לאחרי שקוראים בהמשנ"ב ע"ד ]= על דבר[ הברכות להאשה ולהבעל ולהילדים
שבאות עי"ז ]= על ידי זה[ – עדיין תופסת מקום "אי-הנוחיות" שבדבר?!
דרך אגב – לאחרונה כשיצאה הוראת מחוקקות ה =] Fashionהאופנה[ ללבוש פאה נכרית
– רבבות נשים עשו כן ובזריזות ובשמחה .וק"ל.
גם השמות דזוג']תו[ תי'.
אזכיר עה"צ לכל הנ"ל.

„‰ל˜˙ נרו˙ ˘ב˙ ˜ו„˘
מענ ‰ל‡˘˘ ‰כ˙ב‰˘ ‰פסי˜ ‰ל„‰לי˜ נרו˙ בערב ˘ב˙ ,כי
בכל פעם ˘„‰לי˜˜ ,‰רו ‡סונו˙ במ˘פח˙:‰

אולי הדליקה בזמן שכבר אסור או שטלטלה אותן לאח"ז בש"ק וכיו"ב
]= לאחרי זה בשבת קודש וכיוצא בזה[ .ותדהנש"ק ]= ותדליק הנרות
שבת קודש[ כדבעי ויאיר מזלה
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חבי˘˙ ˘טריימל
מענ ‰ל‡ח„ מחו‚י פולין ˘כ˙ב לרבי ˘מפריע ‰לו ‰עוב„‰
˘נכ„˙ו „˙˘‰כ ‰עם בחור חב„"י ,ו‡ינו ‰ולך לחבו˘ ˘טריימל ‡חרי ‰ני˘ו‡ין:

במש"כ ]= במה שכתב[ אודות נכדתו תי' והמדובר שלה  -שי' – הרי כאו"א ]= כל אחד ואחת[ מהם
קיבל חינוך ביר"ש ]= ביראת שמים[ וחסידות ומתנהגים כן בפועל ומבוגרים הם – ולכן לדעתי אין
מקום כלל וכלל שילחוץ עליהם שיקבלו דעתו דוקא

˘ליחו˙ ומ˜ו‰
י„וע‰ ‰ור‡˙ ‰רבי ˘‡ח„„
ל˘ליחו˙,
˙,
˙‰נ‡ים בנסיע‰
‰
˘ב˘נ‰
במ˜ום ˘‡ין מ˜ו,‰
חייבים
ים
‰ר‡˘ונ ‰ל˘ליחו˙ם
לבנו˙ מ˜ו ‰בעיר‡ .ח„
מ˘פח˙ו
˘‰לוחים ˘נסע עם
˙ו
למ„ינ ‰רחו˜˘ ,‰ל‡ ‰י' ˘ם
מ˜ו ,‰ולפני נסיע˙ו ˘‡ל –
על-פי ‰ור‡˙ ‰רבי ˆ‡ -ל ‰רב ר' זלמן ˘מעון „וו‡ר˜ין ע"‰˘ ,‰ור ‰לו ב‡˙‰ם ל‰ור‡˙
‰רבי .ל‡חר ˘‚ר ˘ם כמ˘ ‰נים וע„יין ל‡ ˆ‰ליח לבנו˙ ˘ם מ˜ו ,‰כ˙ב לרבי כ‰נ"ל ,וח˙ם
˘‡ינו יכול ל‰מ˘יך ל‚ור ˘ם ,ו˘‡ל ‡˙ ‰רבי בני„ון.
‰רבי סימן ˜ו ˙ח˙ ‰מילים "על פי ‰ור‡˙ כ"˜ ‡„מו"ר ˘ליט"‡" ,ו‰וסיף:

שבתקפה עומדת וגם עתה יעשו כן

ועל מ˘ ‰כ˙ב ˘‡ינו יכול ל‚ור ˘ם עו„ ,כ˙ב ‰רבי:

עפ"ז ]= על פי זה[ מהי השאלה? אזכיר עה"צ
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˘י„וכי ב˙ ˆעיר ‰לפני ‰בכיר‰
מענ ‰ל‡ח„ ˘ב˙ו ˆ‰עיר„˙˘‰ ‰כ˜ ‰ו„ם לב˙ו ‰בכיר:‰

מחלה אחותה הבכירה ללהצעירה – תי' –
בטח ל
וה"ז ]= והרי זה[ גם סגולה שתמצא זווגה היא בהקדם.
אישור פ"נ
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בניי˙ מ˜ו ‰במונטרי‡ל
מענ ‰ל‡ח„ ‰עס˜נים במונטרי‡ל ˘˘‡ל ‡ו„ו˙ בניי˙ במ˜ו ‰בעירו:

שעל אתר,
שאלה כזו וכו' – שייכת ללהרבנים ל
בפרט :ל
והרי במאנטרעאל ב"ד ]= בית-דין[ חשוב וכו' כמפורסם.
בכלל – כל מקוה נוספת במושבי בנ"י ]= בני ישראל[ ענין הכי גדול הוא ,וכדאיות כל השתדלויות
ויגיעה לבנותה ,ובזריזות ,ויפה שעה אחת קודם.

‚ו„ל מעל˙ חינוך ‰יל„ים
המענה צב
למצב
הכי
רוחה – כי
ואמתי:
י:
טוב
עוה"פ
תקרא "פ
הפעם[
]= עוד עם[
יום
הפטורת ם
דכל
הראשון כל
גודל
השנה ל
חנה,
פעולת ה,
נצטווינו
וזה
ינו
להזכיר לכל בנ"י ]= בני ישראל[ .ועיקר פעולתה – לדורי דורות – חינוך ילדי' ,אף שעי"ז ]= שעל ידי
זה[ לא יכלה ללכת לשילה ,היפך מנהגה וכו' ,משך שנתיים ,ושמחה ע"ז ]=על-זה[
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ס„ר בלימו„ ‰חסי„ו˙ ,עבו„˙  '‰ו˘לום בי˙

לשאלותיו:
במענה לשאלותיו
סדר בלימוד החסידות – ע"פ ]= על פי[ התייעצות עם המשפיע שי' בישיבת תומכי תמימים.
הדרך להפטר סוף סוף מתאוות – לכל לראש היסח הדעת מהן )לא מלחמה (..כן )ועיקר בכלל במלחמת
היצר( שיהי' בזכרונו תוכן התחלת פמ"א בתניא )איך שה' נצב עליו ובוחן כו'(.
הרגש לזוג' תי' – כנראה אמתית סיבת החלישות בזה הוא מפני שנגמר השידוך "מבלי יגיעה" מצדו!
ויתבונן היטב ובעיון המתאים בתוכן שבע הברכות שנאמרו בנישואין שלהם
)ובשם המיוחד בכל אחת מהן  (-וכו'.
וכן במחז"ל ,אשר דוקא ביחד עם זוג' תי' – שכינה שרויה ביניהם )בלי כל גוזמא ח"ו( ויראה האמת –
אשר היצר הרע מנסה לבלבלו בזה וכו' .וה' יצליחו.
אישור פ"נ.
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‡ופן ‰לימו„ ‰רˆוי

‡‚ר˙ ‰רבי ל‰ר"‰ח ר' ˘מו‡ל ˘י' פלוט˜ין ,ב˜˘ר ל‰כנ˙ ‰ספר 'בירורי ‰לכו˙' ל„פוס )נ.י.
˙˘ל"‚( ,ל‡ביו ‰ר ‚"‰ר' ‡בר‰ם ‡לי‰ו ע" .‰ב„ף נפר„ כ˙ב ‰רבי ‡˙ ‰ערו˙יו על ‰ספר,
כ‡˘ר ‰ו‡ מ˙ייחס לסימן ‡' בספר ,בו נ˘‡ר ‰מחבר ב"ˆריך-עיון" ,ו‰רבי מ˙ר ıז‡˙.
כנר‡‰˘ ‰רבי ל‡ סיים ‡˙ כ˙יב˙ ‰‰ערו˙

ה'תשכ"ג
"
של רבנו הזקן – '
ההילולא ל
כד' טבת – יום ל ל
ב"ה' ,
"
ברוקלין ,נ.י.
הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמואל יוסף ליפמאן שי'
שלום וברכה!
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מ˘‰ ‰לוי ורב˜˘ ‰יחיו רייט˘י˜

נעם לי להוודע אשר בהמשך להודעתו מאז ,רחש לבו ולבב אמו הרבנית הכבודה מרת חי' צירלא שתליט"א
דבר טוב
להו"ל כתבי יד בהלכה ואגדה אשר הניח אחריו בעלה ואביו הרה"ח אי"א נו"נ חו"ב וכו' התמים מוה' אברהם
אלי' ע"ה.
כבר נסדרו הכתבים לדפוס וגם התחילו בהדפסה בפועל.
ויהי רצון שבקרוב ממש יברכו על המוגמר ,שיצא הספר לאור עולם לתועלת הרבים ,וזכות הרבים תלוי'
בהם.
ויהי רצון אשר גם חידושים אלה ,הנה בתוכנם וגם בסגנונם יגבירו את ההכרה בתוככי כל לומדי תורתנו
תורת אמת בנוגע לאופן הלימוד ,אשר אופן הרצוי והטוב באמת הוא הלימוד בישרות ובשקו"ט ע"מ לאסוקי
שמעתתא אליבא דהלכתא ,הלכה למעשה – ובסגנון חז"ל בחילוקי דעות רבותינו ז"ל – "למאי נפק"מ מאי
בייניהו",
כוונתי – שלא כשני האופנים האחרים :הפלפול סרק אשר כבר צווחו ע"ז קמאי ולא רצו בו ,וכן לא להסתפק
בסברות דקות מן הדקות שאין בהם כל נפק"מ ומסקנא הלכה למעשה ,שעי"ז חסרה הבחינה וההכרעה
האמיתית – לעמוד על הסברא הנכונה והישרה,
כי אם לבחור הדרך הישרה והנכונה הנ"ל,
וכמובן מהקדמת בני רבנו הזקן להשו"ע שלו ,ומבואר בארוכה בקונטרס עץ החיים לכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב(
נ"ע פרק כח ואילך.
בברכת הצלחה בהאמור וכן גם בהדפסת שאר הכתבים של אביו הרב ע"ה ומתוך מנוחה שמחה וטוב לבב.
נ.ב.
לחביבותא דמילתא מועתק בזה הערות אחדות עכ"פ ע"פ עלי ההגהה של הספר.
סימן א .אמירה לעכו"ם שבות ,דג' טעמים בזה :א( מטעם שליחות .ב( איסור ודבר דבר .ג( שלא תהא שבת
קלה בעיניהם .וצ"ע שבשו"ע אדה"ז ר"ס רמ"ג הזכיר טעם א וטעם ג' כו'.
וי"ל התירוץ פשוט – כי בע"ש )שבזה מדבר בסרמ"ג אין שייך האיסור דודבר דבר )וכמש"כ בפנים הב'
סעיף ד'( אבל לכאורה אאפ"ל כן דעת אדה"ז ,שהרי בסי' ש"ז ס"ו – מביא הטעם דודבר דבר .וי"ל באופן
אחר קצת :איסור עשית דבר שיגרום שבת קלה בעיניהם ,הרי אין נפק"מ זמן עשיתו כ"א הנגרם עי"ז .ועד"ז
 -עשיית שליח )ועוד יותר – שהרי מינוי השליח מוכרח שיהי' קודם עשיית המלאכה( ,משא"כ קרא דודבר
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יום רביעי‡ ,ור לכ"‡ סיון˘˙ ,ע"‚

דבר ואיסורו דבשבת קאי ,ולכן רק לאחר שהביא איסור זה במקומו )בהל' דיום השבת( הביא גם הגזירה
דגזרינן גם מבע"י.
והצריכותא דכל ג' הטעמים ומאי בינייהו י"ל :אמירה לנכרי בשאר איסורים – אין בה איסור דודבר דבר וגם
לא דשבת קלה
דלכאורה צ"ע הל' "שבת קלה" דהול"ל "האיסור קל"
די"ל דרק בשבת )ויו"ט( מקום לחשש זה ,כיון שבשאר ימות השנה לא בדילי מינייהו )וע"ד חומרת חמץ
בפסח מטעם זה – ראה שו"ע אדה"ז סתל"א סתל"א ס"ד .ר"ן ריש פסחים בטעם איסור בל יראה וב"י(
ואסורה מטעם שליחות הפליגו חכמים באיסור זה כו' משום שלא תהא שבת קלה )כ"מ בשו"ע אדה"ז ר"ס
רמ"ג .וראה רמב"ם הל' שבת פ"ו ה"א-ב(.

לסיים ב˙ו„‰

חוב וזכו˙ נעים לסיים ב˙ו„ ‰לכל ‡ל˘ ‰ברכו ליום ‰‰ול„˙ ,ובל˘ון ‰מסור˙י:
כבר מל˙יי‰ו ‡מור ‰ו‡ברכ˘‰) ‰ם( מברכיך בברכ˙ ˘‰ם ‰מרוב ‰על ‰עי˜ר
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‰ח˙ן ˙‰מים ‰רב מ˘‰ ‰לוי
ו‰כל‰ ‰מ‰ולל ‰מ' רב˜˙ ‰חי'
רייט˘י˜

˘י'

לר‚ל ני˘ו‡י‰ם ב˘עטומו"ˆ
יום רביעי ‡ור לכ"‡ סיון ˘˙'‰ע"‚
נ„פס על-י„י ‰ורי‰ם
‰ר ˙"‰ר' ˘מעון ‰לוי וזו‚˙ו מר˙ חנ ‰ליב‡ ˘יחיו

רייט˘י˜
‰ר ˙"‰ר' ‡בר‰ם וזו‚˙ו מר˙ ˆפור˘ ‰יחיו
סימפס‡ן
וז˜ני‰ם

‰ר"‰ח ‰ר ˙"‰ר' ˘לום מנחם מענ„ל
וזו‚˙ו מר˙ רחל ˘יחיו סימפס‡ן
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