
˙ו˘˙ו˘˙˘˙˘

˙˘ור‰
מ˘מח˙ ני˘ו‡ין ˘ל

‡˘ר וליב‡ „בור‰ ל‡‰ ˘יחיו 
סימפס‡ן

יום רביעי, ז' כסלו ‰'˙˘ע"ז





בס"„

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

˙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˙ מענו˙ ˜ו„˘ ומכ˙בים מכ"˜ ‡„מו"ר נ˘י‡ 

„ורנו - בפירסום ר‡˘ון.

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 חיים יˆח˜ עזר‡ ופי‚‡ „ריזין ‰רב יוסף יˆח˜ וסימ‡ 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˙ 
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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בי˙ ספר למל‡כ‰
מענ‰ ל‡ח„ מעס˜ני ליוב‡וויט˘ ‡ו„ו˙ פ˙יח˙ בי˙ ספר למל‡כ‰ בניו יור˜

‡ין ז‰ ענין ב˘בילו כלל 
(וכפי "˘רמז˙י" מ‡ז) 

ול‡ ב˘ביל ליוב‡וויט˘ 
ב‡רˆ‰"ב [= ב‡רˆו˙ ‰ברי˙]

 

‚ימטרי‡ 240
מענ‰ ל‡ח„ ˘כ˙ב לרבי ˘‡מרו לו ˘‰‚ימטרי‡ ˘ל ˘מו - 240 - 

ב‚ימטרי‡ עמל˜, ו˘‡ל ˘לכ‡ור‰ ‡ין מעל‰ ב˘מו
ב‚ימטרי‡ רם

 

כפיי˙ נוסח ˙פיל‰ בב˙י ספר חב"„יים
במענ‰ ל‰חלט˙ ‡ח„ ממוס„ו˙ ליוב‡וויט˘ ˘‰חליטו בי˘יב˙ ‰‰נ‰ל‰ ל‰נ‰י‚ בין כל 

˙למי„י בי˙ ‰ספר ˘י˙פללו ‡ך ור˜ בנוסח חב"„ על ‡ף ‰˙נ‚„ו˙ ‰‰ורים
מי ‰˘˙˙ף ב‰?

‡י' ‰פר"כ [= ‰פרטי כל]?

‰מו˙ר ע"פ  ˘ו"ע [= על פי 
˘ו"ע]?

כמ‰ ˙'[למי„ים] יעזבו ‡ו 
י˙וספו עי"ז [= על י„י ז‰] [...] 

לפי „ע˙ ‰‰נ‰ל‰ ו‰˘ער˙‰?

˜ ˜

[˙

 -

6

 [.
?
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‰יפך ˘יט˙ ליוב‡וויט˘
מענ‰ ל‡ח„ ‰רבנים ˘כ˙ב על ‰נו‰‚ במוס„ו˙ חינוך חר„ים 

˘ל‡ ל‰כניס יל„ים מב˙ים ˘‡ינם ˘ומרי ˙ור‰ ומˆוו˙
מפורסם ˘ז‰ו ‰יפך ˘יט˙ ליוב‡וויט˘ וכיו"ב

ו‡˙"ל [= ו‡ם ˙מˆי לומר] – ביל„ים ‡ל‰ ‰‰כרח ‚„ול יו˙ר (˘‰"ז פ˜ו"נ [= 
˘‰רי ז‰ פי˜וח נפ˘] רוחני ממ˘)

ני˘ו‡י כ‰ן ו‚יור˙
לכ˙בו ‡ו„ו˙ ‰‡ברך ‰כ‰ן ˘י' "ו‰‚יור˙" – ‡פילו 

ב‡ם ˙˙‚ייר ‰רי ‚יור˙ ‡סור‰ לכ‰ן, וב‡ם ‡ינ‰ 
מ˜בל˙ ז‰ חסר ב˜בל˙ ‰מˆו˙ ˘ל‰ – ˘‰ו‡ מ˙נ‡י 

‚ירו˙ כ‰לכ‰ וכו'.

„חיי˙ פ„יון ‰בן
מענ‰ ל‡ח˙ ‰˘לוחו˙ ˘„ח˙‰ ח‚י‚˙ פ„יון ‰בן ל˜בוˆ˙ י‰ו„ים עולי רוסי‰ ל‚' ח„˘ים

‡יחור!! וכ‚' ח„˘ים!!

ו‡„‰"ז בסי' [= ו‡„מו"ר ‰ז˜ן בסי„ורו] כו˙ב "מכ‡ן ו‡ילך עובר בע˘‰" (מ‰"˙ [= מן ‰˙ור‰]) מיום 
˘ל˘ים [מ˜ורו (ר‡‰ ˘ער ‰כולל. וב‰ר˘ום על ‰‚ליון) – 

‰רי כל ‰עולם כבר סומך עליו

 =]

7
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ר‚י˘ו˙ ‡רı ‰˜ו„˘ לעוונו˙ ול‚וים
ל˘‡ל˙ו ע"„ ‡פ˘ריו˙ „"ר‚י˘ו˙ ‡‰"˜ 

[= ‡רı ‰˜ו„˘] לעוונו˙ ולעכו"ם" ול‰ב„יל 
ל˙ומ"ˆ ולבנ"י [= ל˙ור‰ ומˆוו˙ ולבני 

י˘ר‡ל] וכו'

י"ל [= י˘ לומר] „ו‚מ‡ מ‰„ין ˘‡פילו ב‰מ‰ 
‰˜ופˆ˙ ל‡˘ וכיו"ב ‰"‰ [= וכיוˆ‡ בז‰ ‰רי 

‰י‡] ˘וט‰ ‰יפך מˆב‰ ‰טבעי

‡ל‡ ˘חומריו˙ ‰ב˘ר (וע„"ז [= ועל „רך ז‰] 
„‰‡רı ‰‚˘מי˙) מס˙יר ובמיל‡ מחל˜ בין 
מזי˜ חומרי ו˘‡ר ‰מזי˜ים – מ˘‡"כ [= מ‰ 

˘‡ין כן] ‡‰"˜ „‚ו˘‡ ט‰ור וכו'.

עו„ חילו˜ (וי"ל „˙לוי ב‰נ"ל) – „כל ‰‡רˆו˙ 
‰˘פע˙ם ע"י [= על י„י] ˘רים „למעל‰, 

מ˘‡"כ ‡‰"˜ ‡˘ר עיני ‰"‡ [= ‰' ‡ל˜יך] ב‰. 
ו‡כ"מ [= ו‡ין כ‡ן מ˜ומו]. 

‰
י

[‰

ו˙ 

ב‰. 
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ביטול חמı בפסח - ‚בר‡ ‡ו חפˆ‡?
מענ‰ לסב ‰כל‰, ‰ר‰"ח ר' ˘ני‡ור חיים ‰כ‰ן ‚וטני˜:

ב״‰.

כ˘ב˜ר˙י ‡˙ ב˙י ˙חי׳ 
ב‡רı י˘ר‡ל ב˘נ˙ 

˙˘״ל ‰יי˙י ‡ˆל 
‰רב זעווין ˘ליט״‡ 

ו„ברנו על כמ‰ ענינים 
בפלפול‡ „‡וריי˙‡ 

ובין ‰„ברים ‡מר לי 
‰סבר על ‰מחלו˜˙ 

בחמı ‡ם ‰י˙יר‡ ‡ו 
‡יסור‡ ˜בלע, ˘ז‰ 

 ıלוי ב‰ח˜יר‰ ‡ם חמ˙
‡יסור ‚בר‡ ‡ו חפˆ‡. 

וב‰כינוס ‰סבר˙י עפ״י 
ז‰ ‡˙ ‰פס˜ ‰לכ‰ 

˘ל ‡„מו״ר ‰ז˜ן בסי׳ 
˙נ״‡ סעי׳ י״‚ ו‰‡ריכו˙ 
‰„ברים ˘ב‰‚‰״‰ ˘ם. 

ומס˜נ˙ „ברי ˘˘יט˙ ‰רב ˘חמı ‡יסור ‚בר‡. וז‰ עורר ״˜‡ך ‚„ול״ ˘‡מרו ˘ז‰ ‰יפך ממ‰ 
˘‡מר כ״˜ ˘ליט״‡1.

ו‚ם חיבר˙י ‡˙ ‰נ״ל עם ‰חילו˜ים ˘י˘ בין י‡ו˘ ‰פ˜ר וביטול. ובעי˜ר ˘לפי ˘יט˙ ר˘״י, 
‰פ˜ר ‰ו‡ ‰פ˜ע˙ (‰‚בר‡) ‰בעלים מ‰חפı וביטול ‰ו‡ ‰פ˜ע˙ ‰חפı מ‰בעלים „‰חמı נח˘ב 

לעפר‡ „‡רע‡. ו‡ם כי בעלו˙ו ל‡ נפ˜ע‰ ‡בל ‰ו‡ בעלים על עפר לב„. ו‰ל˘ון „בטול מוכיח 
ז‡˙ ˘כל עי˜רו ב‡ על ביטול ‰חמı ול‡ על ביטול ‰בעלו˙ ‡ך כיון ˘‰חמı נ˙בטל ˘וב ל‡ 

‡יכפ˙ לן ‡ם ‰ו‡ ‰בעלים ‡בל ס״י ‡יננו ˘וב בעלים ˘ל חמı. כך מב‡רים ב‰י˘יבו˙ ‡˙ ‰מו˘‚ 
„ביטול. ו‰וספ˙י ˘כ״˜ ˘ליט״‡ ‡מר ˘י˘ כח בי‰ו„י ל˘נו˙ חפı ע״י „יבור2 וכ‡ן ‡נו מוˆ‡ים 
˘‰˙ור‰ נ˙ן לנו ‰כח ‡פי׳ ע״י ‰ר‰ור בלי מˆי‡ו˙. וסבר‡ זו ‚״כ עורר "˜‡ך" ב‰מסיב‰. כ˘‡ני 
לעˆמי נ‰נ˙י מ‰עונ‚ ˘ל מלחמ˙‰ ˘ל ˙ור‰. וסיפר˙י ‚״כ ˘במסיב˙ רבנים בנוכח ר‡˘ י˘יב‰ 

מ‡רı י˘ר‡ל ‰סבר˙י ˘ז‰ ‰ענין ˘ל "פייפען" ˘כ״˜ ע״י ז‰ מר‡‰ לנו ‡˙ ‰כח ˘י˘ לנו לבטל 
.(ıב˜יˆור נמר) מˆי‡ו˙ ‰עולם וכו׳ ˙‡

ו‡‰י ‡[סיר] ˙[ו„‰] ל„ע˙ חוו״„ ˘ל ‡„מו״ר ˘ליט״‡ על ‰נ״ל. ע„ עכ˘יו ל‡ מˆ‡˙י ר˜ ‡ח„ 
‰חל˜˙ יו‡ב ˘סובר ˘חמı ‡יסור חפˆ‡3 מ˘ום ˘י˘ „ין לבערו מן ‰עולם!

‡ני חו˘ב לנסוע למ‡נטרע‡ל ‡י״‰ מחר4. ‡יני יו„ע ע„יין על מ‰ ר˜ ˘מחו˙ני יחי׳ ˆלˆל ו‡מר 
לי ˘‰ו‡ רוˆ‰ ˘‡פ‚˘ עו„ ‰פעם עם בנו ˘ל  [..]. ‡בל כיון ˘כ׳׳˜ ˘ליט׳׳‡ ‰זכיר ‡˙ ענין 

‰נסיע‰ בוו„‡י י‰י׳ פירו˙. ו‡ני מ˜וו‰ ˘כ״˜ ˘ליט״‡ י˙ן לי ברכ‰ ˘י‰י׳ ב‰ˆלח5‰.
˘ני‡ור חיים ‰כ‰ן

י׳ 

ם

 ıמ
.

״י 

׳
ו˙ 
ם. 

ממ‰ ‰יפך ˘ז‰ ˘‡מרו ‚„ול״ ״˜‡ך עורר וז‰ ‚בר‡ ‡יסור ıחמ˘ ‰רב ˙
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(1) [‰יפך ממ‰ ˘‡מר כ״˜ 
˘ליט״‡] ‡ן ‡ ‚עו‡ל„.

(2) ‰זכר˙י (בנו‚ע ל˜„˘ים 
ו˙רומ‰) "לפי ‰„עו˙ בז‰״ - 

˘כוונ˙י ˘י״‡ ˘במח˘ב‰ „י.

(3) ‰זכר˙י ב‰‰˙וע„ו˙ ˘‰רי"ע 
‡ומר ˘כן ‰י‡ „ע˙ ˘"ס בבלי 

(‡˙וון „‡וריי˙‡ כ"י ‡פילו 
כ˘י˘ ר˜ פעול‰), וכמ‰ 

„ו‚מ‡ו˙ בבי˙ ‰‡וˆר כלל ˜כ‰. 
וברמב"ם ‰ל׳ מכיר‰ ˘‰וזכר 

ונע˙˜ בטו˘ו׳׳ע ל‡ חיל˜ו ‡יז‰ 
‡יסור ‰‡כיל, ובלב„ ˘י‰‡ 
מ‰"˙. ור‡‰ ‚״כ ˆפע״נ ‰ל' 

חומ"ˆ פ״‡ ‰״ו. ‡נˆ˜׳ ˙למו„י˙ 
בערכו. ‚ם ‰עונ˘ ב˘ו‚‚ ו‚ם 

‰מו˘‚ ביטול ע"פ ‰נ"ל, מובנים יו˙ר ב‡ם ז‰ ‡יסור חפˆ‡. וי˘ עו„ ל‰וסיף.

(4) [‡ני חו˘ב לנסוע למ‡נטרע‡ל ‡י״‰] כמ„ובר מיט ‡ ˘טורם וב„ילו‚ ו˜פיˆ‰.

(5) [ב‰ˆלח‰] רב‰.

ע 

 .‰

 ‰

י˙ 

ל‰וסיף עו„ וי˘ חפˆ‡ ‡יסור ז‰ ב‡ם יו˙ר ם
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מכ˙ב-כללי ל˙למי„י ‰י˘יב‰ ‚„ול‰ 
במי‡מי, ב˘נ‰ ב‰ ‡ב ‰ח˙ן למ„ בי˘יב‰ 

כחל˜ מ˜בוˆ˙ ‰˘לוחים
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1212

מכ˙ב ל˙למי„ים ‰˘לוחים 
בי˘יב‰ ‚„ול‰ יו‰נסבור‚,
˘‡ב ‰כל‰ נמנ‰ עלי‰ם

מענ‰ על מכ˙ב ˜בוˆ˙ 
˙למי„ים ˘לוחים, ˘‡ב 

‰כל‰ נמנ‰ עלי‰ם, 
˘‰בי‡ו מרוסי‰ ספרים, 

ו‰כניסו ‡˙ ר˘ימ˙ 
‰ספרים.

מענ‰ ‰רבי: 

נ˙' ו˙"ח



‡˘ר וליב‡ „בור‰ ל‡‰ ˘יחיו סימפס‡ן

1313

מכ˙בים מ‰רבי 
לסב ‰כל‰



יום רביעי, ז' כסלו, ‰'˙˘ע"ז

1414

ˆילום כ˙י"˜ כ"˜ ‡„מו"ר ‰ריי"ˆ
מ‰זמנ‰ לח˙ונ˙ ‰רבי ו‰רבני˙,

˘˘י‚ר לסב ‰כל‰

מכ˙ב מכ"˜ ‡„מו"ר ‰ריי"ˆ
לסב ‰כל‰



‡˘ר וליב‡ „בור‰ ל‡‰ ˘יחיו סימפס‡ן

15

מכ˙ב ‰רבי לסב‡ ‰חור‚ ˘ל ‰כל‰



יום רביעי, ז' כסלו, ‰'˙˘ע"ז

16



‡˘ר וליב‡ „בור‰ ל‡‰ ˘יחיו סימפס‡ן

17



יום רביעי, ז' כסלו, ‰'˙˘ע"ז

18



‡˘ר וליב‡ „בור‰ ל‡‰ ˘יחיו סימפס‡ן

19



לזכו˙

‰ח˙ן ‰˙מים ‰רב ‡˘ר ˘י'

ו‰כל‰ ‰מ‰ולל‰ מ' ליב‡ „בור‰ ל‡‰ ˙חי'

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

נ„פס על-י„י ‰ורי‰ם
‰ר‰"˙ ר' יוסף יˆח˜ וזו‚˙ו מר˙ סימ‡ ˘יחיו

סימפס‡ן
‰ר‰"˙ ר' חיים יˆח˜ עזר‡ וזו‚˙ו מר˙ פי‚‡ ˘יחיו

„ריזין

וז˜ני‰ם

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

‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' מנחם מענ„ל ומר˙ חנ‰ ˘יחיו  „ריזין

‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' מר„כי ז‡ב ‰כ‰ן ומר˙ ˘ר‰ ‡יט‡ ˘יחיו  ‚וטני˜

מר˙ חי‰ זעל„‡ ˙חי' ˜רעמער


