


בס"�

פúח �בר
בניùו�י זיכנו ובחס�ו ���ול �מלנו,  כל �טוב �ùר  על ú"יùל� מו�ים �נו
��ל�� פריי�� úחי'. úי' עב"� �כל� מרù מ' לוי ����ינו �חúן �úמים �רב

מ�רוב ùב�ו ומכרינו י�י�נו מùפחúנו,  לבני בז�  úמובע ו�ברכ�  �úו�� 
וחיים טוב מזל úבברכ ùיחיו ולברך �ú ����ינו בùמחúנו ומרחו� ל�úúùף

.úוברוחניו úמיוùב� מ�וùרים

בז�  úùנו, מו�úמחùחל� ב ו�ו�ר� לכל �נוטלים úו�� לבביú úור �בעúב
ùחיל�  מ�וריי"�  ��מו"ר כ"�  ùל �נ��úו על  - מיוס�   úמיוח� ùúור� 
נùי�  מכ"� ��מו"ר ùו�� úומענו מכúבים úרבי - �כולל� úונúור�' בחùú'

ר�ùון. בפירסום ùו�� úומענו למùפחú �חúן, מכúבים �ורנו

ר' ùלום ùל �רבי, �ר�"ח סב �כל�, מזכירו úונúמונ� מחú :ור�ùú� ערùב
ùיח� מיוח�ú. בúמונ� נר�ים �ם ùי', במ�לכ� �מר �רבי סימפס�ן מענ�ל
טליùבס�י ר' מר�כי �וב ע"� ו�ר�"ח סימפס�ן ר' �לי�ו ז�ני �כל�: �ר�"ח

ע"�.

כלל �חב"י בúוך יחיו ביúו ו�ú �נùי כבו�ו ú� יברך  'úי ���ל �טוב �ו� 
úללכ ùנזכ�  úבברכ� �עי�רי ובמיוח�  בùר,  וע�  ùמנפ úמ�ליפו úבברכו
úו �מיי�יúלו�úם", ב�ùר� על עולם úמחù" úמח� �עי�ריùל מùמח� זו

ùל �רבי.
רבי'ן �� למט� . . ו�ו� י��לנו" מיט'ן זיך "ונזכ� זע�ן

�ורי �כל� �ורי �חúן 
ו�פור� סימפס�ן ��רב �בר�ם וחנ� מ���ין    �רב �ו� �ב� נטע

וז�ני�ם
מ���ין סימ� ùיחיו úמר וזו�úו ר' ùלום �ובער ú"ר�"ח �ר��

ריי�� ùיחיו ��ס�ווס�י úמר וזו�úו ר' י�ח� �לי�ו ú"ר�"ח �ר��
ùי' סימפס�ן מענ�ל מנחם ר' ùלום ú"ר�"ח �ר��
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כ"ב ��ר �' �'ùúע"ט רביעי יום

�ùúור� בחúונú �רבי
úולחנוù� לי� úרפ"ט, ùע� �ùסיבו �מסובים סעו�ú �חúונ� ùל �רבי, בי"� כסלו ב�מ�ע

ו�ח�  �ח�  לכל  בùמו,  לחל�  �úמימים,  מúלמי�י  ל�ח�  �ריי"�  �רבי  �יו�  �ערוכים, 
:úור� מיוח�ùú ,מ�מסובים

נ�פס �ילום "úמונú ��ר��úו�ù. �וף לùלו�ù חל�ים. מ��ו ��ח� ùל ��יליון ùנכפל �יליון
זי"ע",  ז�ו�לל�"� נב�"מ כ"� ��זמו"ר. ��מו"ר �בינו �ר�ùון. רבינו ���ול ùל י� ��ùו כúב
 - ùון ��ו�ùבל ùלו�ù �ילומי �טעים �טנים, ��ח� - כúוב חוõ, נ�פסו ומ��ו �ùני, כלפי

על�י�י ��ם �חר. úברוסי נכúבו �ף �ו� ב�וכי"� ùל ��מו"ר �ז�ן. �ùניים ��חרים

ùל �רבי �ריי"�  מכúבו נ�פס �ילום ימין מ��  לùנים:  ùנכפל נוסף ז� �ורף �יליון ל�יליון
כי ב�וכי"� ùל ��מו"ר �ריי"� - בו �ו� מו�יע וחúום ùל �ח� �מזכירים י�ו בכúב - �כúוב

ומרחו�  לבבנו, מ�רוב úמחùחל� ב כל �נוטלים ú�" ר�� לכב� בוù ùל ��מו"ר �ז�ן מכúב
יחיו, וכל י�י�ינו �נ"ù, �' עלי�ם מנפùוע� בùר, בúוככי מילי �מיטב ס�ול� י�י' לכל . . �ùר
ב�ילום úז� פ�ùúן �כúב - �ף ùל ��יליון, נ�פס� פùר úור� יחיו". ב�� �ùמ�לי מחבבי
מכúבו ú� רבינו ���ול ùלח ב�ללן úנסיבו� ú� מפרט �רבי בו מזכיר -  ùל �וúו כúב�י�ו

�נ"ל.
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מ���ין ו��ל�� פריי�� ùיחיו לוי

מחסי�יו,  לכמ�  זו 'ùúור�'  �ריי"�  �רבי  ùלח  �חúונ�,   úבע �'ùúור�'   úלחלו� בנוסף
ù"ו�נ מúנ� לחסי�ים בúור ùלחו כ"� מו"ח ��מו"ר ב�ח� ממכúביו: ". . �ùר וכלùון �רבי

חúונúי". עם ב�ùר

Y

י� �ו�ù ��מו"ר �ז�ן: כúב למט� - ב�וף úמ�ליù� מונ�úב úר�ום �כיúוב
מו"� מייזליùùמùונ�מן ��[�לú] ווילנ� ל�רבני

על�י�י �חר:  ùלוù� ùורוú �נוספוú, בùפ� �רוסיú, נכúבו
מר�כי] מייזליùבווילנ� מ�ù מור�וכוביõ [בן י�ו�י ל��ון
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כ"ב ��ר �' �'ùúע"ט רביעי יום

ו�ורי �כל� לחúונ�, ל�ורי �חúן úברכו

ברכ� ùùלח �רבי מכúב

ניùו�י �ורי �חúן לר�ל

ברכ� ùùלח �רבי מכúב

ניùו�י �ורי �כל� לר�ל
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מ���ין ו��ל�� פריי�� ùיחיו לוי

לסב �חúן מכúב

במרו�ו úליחוùי' ב�ùכ מענוú �ו�ùל�ב �חúן
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כ"ב ��ר �' �'ùúע"ט רביעי יום

לבעל� בפעולוúיו עזרù� úù� úליח
בעירו ù� úù�ùליח מ�רבי ùבי�ù - ù"ל� מ�נù - מענ� ל�ח� �רבנים

ùב�נ�לúו: úלבנו במוס� חינוך úמנ�ל úרùע�מ� מ על �úבל

עתה]. [= עד "      תורתו] [= כבוד " 

 '   "  '      ,"  ,   '     � 
  ( )   עצמה] [= על "     � 

 .'    זה] ידי [= שעל "    ."   , 
  �    ,"    �  "        '  

.'   '   

  :    .   . "  "  
.'    
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מ���ין ו��ל�� פריי�� ùיחיו לוי

úמונú �רבי (?) ב�יור רוח úנח�
'[קבלה]   ' '[תו]  
     ('   )

 .'  

 ,' רוח] הנחת  =] "  חן] ותשואות  =] "
. �    

ֈמבין כ�ùינו לימו� úני� �ף
    
  �    
    
להיות]  [שצריך " 
דין] [וכפסק " 
   "
-  '    
  
   
    �  ' 
   
    . 
"   
  �  '  וכמה] [כמה

 '    
    . 

.    

לה]


,'
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כ"ב ��ר �' �'ùúע"ט רביעי יום

úיור �לוחו�

,       , " "      ..

.    

 ,  ) "    �       .   
  "      ,  ()     (
  '           (  ..!  ..)

.( " ) []    ' 
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מ���ין ו��ל�� פריי�� ùיחיו לוי

úר�ילו� úלימו� �לכו
נùים בùיעורי

ùבועי מענ� ל�ù �ùנúנ� ùיעור
בùכונú �ר�ון �ייטס לנùים

וב�úלים: בפרù� úùבוע

     
     
 =] " "  )

בזה]) וכיוצא ערוך שולחן מקיצור

לפי ��מ� úנ�בע úמ�וע �י��ו
ול� �חר ��ב: ùי��וú �יל� �ולך �חר ��ם ל�סביר מענ� ל��ùù �ùל� �יך

    )   �      :  
   �   )   ידי] [= על " � (   

     ,(' 
 )   
 ("   ,
האופי]  =]   

'     

הציון] [= על " 

 בזה] מצורף  =] "
[ליחידות]   ()

 � הפעם]  עוד  =] " 
זה]. דבר [= על " 

עי



 =]

ל
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כ"ב ��ר �' �'ùúע"ט רביעי יום

ול�ùפיע úכנס� úבבי úבùב ל��ùר ל�úעלוú - �ריכים ùרו�ים �עירים

"   �   הברית] ובארצות  =] "     
"    ( )    ישראל] בני  =] "  �    נפש] ופיקוח  =]

.'   , ( ) [ומצוות [= התורה
   �    החיים] [= וסדר "         

.     �       
.'   ,      (" ) [אדם [= בני " 

 =] "         .. () [הכנסת [= בתי "
. הבתים] הבעלי

בכל  =] "    שמים] יראי  =] "      "
 ("   טוב] ויום [= בשבת " )    " � [זה

."    זה] [= הרי "
 ,"           �    
 "  "     ,"   זה] ידי [= על "  

(   '   )   
[= מכונית]        � "  
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מ���ין ו��ל�� פריי�� ùיחיו לוי

יוסף פירוùùם
ב�ור-�úור� ל��מח ���

�ùלúו �יפו�  בור�, על יוסף ל�"ר מכúב
יוסף בúורú ��מח ��� �ùם נúב�ר

  '   �  '     .  .
 :  (  ')    '  (")  
   .  .   ,  , 
   "  

." � "

לע"ז ùם �ו�ùלùם úימ��
             ..

           

 :    �    -   , 

  )     (  )  ""     ,"     : 
   (

.

 פי] על  =] "
 ()   
   
  � () 
  '   
   

'  

ו� 
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כ"ב ��ר �' �'ùúע"ט רביעי יום

?'� úיחוùו לימו� ��"ח úו��וú ��ומנם �לו �ן

     ' " וכמה] כמה  =] "       ..
!?' '  " 

  .'  וכמה] כמה אחת [= ועל " '       
.  

י�ו�י חו� מי�ו úי�ון
 �   
"  '  
 =] "  [להיות [= שצריך
 � !'   ..[פי על
   '  
  
  
"   .'   
  ראשית] הרבנות  =]
עד  =] "   "
    עתה]

." .

� ן

 [ ]   


"
 =]
� 
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מ���ין ו��ל�� פריי�� ùיחיו לוי

ֈמימיו ùל� ר�� טוב לכúוב �יúכן
שעבר התלאות על להאריך רוצה שלא פרנסתו, אלא מצב על שכתב לאחד מענה

"         אם] [= כי " �     (1
כל על  =] "  לבוא],  לעתיד  =] "  מנת]  על  =] "  ( "  )

  [פנים

." "  (2

!' '     ," ,   . "" '   

סוף] [= סוף " , ,['ומצוותי [= התורה "   '    
)  [עתים [= לקבוע "  ה'], [= בעזר " "  עתה] [= עד " 

 "" !! "    זה] [= כל "  ( )    (
!"  דבר] [= על "    
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כ"ב ��ר �' �'ùúע"ט רביעי יום

כל �ח� ו�ח� ùכונú �ר�ון �ייטס - חוב� על ביסוס
ל�וי - �ו�  נמכר �ùבניין מענ� ל�ח� �ùחזי� עס� בùכונú �ר�ון �ייטס, ול�חר

�úופ� ��ר�.  úוך לעזוב ùב�ú�

ùלחפ ב�חז�ú �עס� בùכונ� � �ור� לו �רבי ול�מùיך õמ�úל� �ùלúו ��ם על
כי�� ל�מùיך �ל�� �ú �עס�. �רכים

ל�וי - על �חרים נמכר úבי�ù ניס� ל�טיל �ù�� úמ� לכך בו מכúבו ועל �מùך
ל��ילו - כúב �רבי: למכור �ú �ביú, ול� פעלו ùמúכוונים ùי�עו

  ואחד] אחד [שכל "          
,   �  

 � '     '[לוני]   

  "  ]     " '  "" � ""
!!      �

." 

." 

ל
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מ���ין ו��ל�� פריי�� ùיחיו לוי

לפס"� רבנים úו�ב�ל� ב�י �יו �זעזוע

      בזה] וכיוצא תורה בדיני  =] " "    (1  :
   , דין] [= פסק "  � [ואחד אחד [= לכל "   (2 .
  '  " "  ,'        � "  

.' "   �       �  " 

:  ."  

   "    ,"  , פלוני] �  בן לפלוני  =] "   (1
. 

  ,  "     ,  "   (2
 ,             '   
     ,'       ,     

.

       .  דבר]  על  =] "       
 (3 ,   (2 , (1 :'   ומיד] [= תיכף "  ." . 

.  
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כ"ב ��ר �' �'ùúע"ט רביעי יום

מ��ל�ברי� ��פ�� �ו�� ב�úרו�ים
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

מקלאבריא אתרוגים
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