˙ו˘˙ו˘˙˘˙˘

˙˘ור‰
מ˘מח˙ ני˘ו‡ין ˘ל
מר„כי „וב ופיי‚ל ˘יחיו

סימפס‡ן

יום חמי˘י ,יום ‰ב‰יר ר"ח כסלו ˘˙'‰ע"ז

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' מר„כי „וב ˘י' עב"‚ ‰כל ‰מר˙ פיי‚ל ˙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" ,ב‚˙‰לו˙ו ‰מיי„י˙
˘ל ‰רבי.
יחי ‡„וננו מורנו ורבינו מלך ‰מ˘יח לעולם וע„
‰ורי ‰ח˙ן
‰רב ‡בר‰ם וˆפור ‰סימפס‡ן

‰ורי ‰כל‰
…‰רב זוסמ‡ן ברוך וחנ ‰ס‡ר˜ין

יום חמי˘י ,ר"ח כסלו˘˙'‰ ,ע"ז

˘˙‰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
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ברכ ‰לח˙ונ‰
‰
מכ˙ב ברכ˘˘ ‰לח ‰רבי
בי
˙ן
לר‚ל ני˘ו‡י ‰ורי ‰ח˙ן

ברכ ‰ללי„‰
‰
מכ˙ב ברכ˘˘ ‰לח ‰רבי
בי
˙ן
לר‚ל ‰ול„˙ו ˘ל ‰ח˙ן
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‡לף ˙למי„ים במוס„ו˙יו
‰ור‡˙ ‰רבי ל‡ח„ ˘‰לוחים על ˙פ˜י„ו בני‰ול ‰מוס„ חינוך ˘ב‰נ‰ל˙ו
˙פ˜י„ו ˘י‰י' במוס„ו˙יו לף
‡לף
ף
˙']למי„ים[ ,וכמ„ובר כו"כ
ו"כ
‡ין
]= כמ ‰וכמ [‰פעמים .ו‡ין
ו"כ
„רכי ל‡מר ‡ו˙ו „‰בר כו"כ
פעמים ב˙ור˙ =] JJOKE
‡‚‰
ב„יח ,[‰ח"ו .ו‰ו‡ ב„‡‚‰
בר[
ומר˘ ‰חור ‰ע"„ ]= על „בר[
ˆ"ל
מספר „ '˙‰ע˙ !!‰פ˘וט ˘ˆ"ל
רı
]=˘ˆריך ל‰יו˙[ ע˘י' במרı
ל˘‰י‚ ˙' ול‡ ‡רויסל‡זעןן ]=
ו' –
ל˙˙ לעזוב[ ˙' ˘י˘נם וכו'
ˆ"ל
‡בל פ˘וט ‚"כ ]= ‚ם כן[ ˘ˆ"ל
ח,‰
– מ˙וך בטחון ‰חלטי בˆ‰לח,‰
ל‰
ובמיל‡  -מ˙וך ˘מח„‚ ‰ול‰
וכמובן – ‡מ˙י˙ .ובו„‡י
„‡י
‚יע
˘סו"ס ]= ˘סוף סוף[ י‚יע
ובר
‰מספר ל‡לף .ובלב„ ˘כמ„ובר
לו˙
ל
במˆולו˙
י˘ליך ‰מר˘ ‰חור‰
ים .ועיין זח"ב )˜פ„ ,ב(‡˙ :
כו'
חזי עלמ‡ ˙˙‡ ‰וכו'
‡זכיר עו"‰פ ע ˆ"‰ל‰נ"ל ]= עו„ ‰פעם על ˆ‰יון ל‰נכ˙ב לעיל[

ל‡ ל‰עלים ˘ז‰ו מוס„ „ליוב‡וויט˘
מענ ‰ל‡ח„ מעס˜ני ליוב‡וויט˘ ˘בי˜˘ מ‰רבי
עזר למוס„ ˘ב‰נ‰ל˙ו ˘נ˜לע ל˜˘יים כלכליים
כל זמן ‡ז ער וועט ניט פועלן ב‡ זיך ]= ˘ל‡ יפעל על עˆמו[ ˘ז‰ו מוס„ ˘יס„ו כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר
ומנ‰לו ‚ם ע˙ ,‰ובמיל‡ ז‰ו מוס„ „ליוב‡וויט˘ ו‡ין ל‰עלים ז‚ ‰ם מ‡נ˘י חו‡) ıף ˘‡ין מחוייבים
לˆעו˜ ע„"ז ]= על „בר ז [‰ברחובו˙( = וועט ניט זיין ˜יין ט‡ל˜ ]= ל‡ י‰י' ס„ר[ .ומעולם ל‡ וי˙ר כ"˜
מו"ח ‡„מו"ר על חניכיו )ו‚ם ‰ו‡ בכלל( ול‡ על מוס„ו˙יו ‡ף ˘מ‡ריך ‡˙ ‰זמן ומחכ‡ ‰פ˘ר וועט
מען ˜ומען ‡ליין ˆום ]= ‡ולי י‚יעו לב„ ל[‡מ˙.
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‰כבו„ ‰נ„ר˘ ל˙מונ˙ רבו˙ינו נ˘י‡ינו
‰ור‡˙ ‰רבי למנ‰ל מוס„ חב"„י ˘„‰פיס עמו„ ובו ˙מונ˙ כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ,
לˆ„ ˙מונו˙ נ˘ים ˘סייעו למוס„

ב‡ם רוˆ ‰ל˙˙ ‡ו˙ ˆ‰טיינו˙ למר˙ פ']לוני˙[ ופ' ˙חיינ‡‰ – ‰ומנם בר˘ו˙ו ]ל˙˙ ‡ו˙ ˆ‰טיינו˙[ זו –
ע"י ]= על י„י[ „‰פס˙ ˙מונ˘ ‰ל‰ן „ו˜‡ ביח„ עם ˙מונ˙ כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר?
כמ ‰ענינים מב‰ילים כבר ר‡י˙י – ‡בל מו„‡ ‰ני ‡˘ר ענין ז ‰מ‰ר‡˘ונים "במעל "‰ביני‰ם.
בו„‡י ˙ומ"י ]= ˙יכף ומי„[ יבער מן ‰עולם עמו„ ז .‰כיון ˘‡ין ביכול˙י ל˙˙˘‰ף ב‡חריו˙ ‰נ‰‚‰
˘ב˘ביל " =] "PUBLICITYפרסום[ ˘טעלט'ן זיך ניט ‡פ ]= ל‡ עוˆרים[ ‡פילו מ„ברים כ‰נ"ל – יסיר
‡˙ ˘מי מכל ‰סטיי˘ענערי ]= נייר ‰מכ˙בים[ ,חוברו˙ וכו'.
ב‡ם לעˆ˙י י˘מע – י˜בל עליו ˙עני˙ ב‡ח„ ימים ˜‰רובים ,יסע על ˆ‰יון  '˜‰ויב˜˘ מחיל ‰סליח‰
וכפר – ‰על ‰נ"ל ,וי˜בע לימו„ במ‡מרי כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר בכל יום – ע„ ר"‰ ‰בע"ל ]= ר‡˘ ˘‰נ‰
‰ב‡ עלינו לטוב) [‰כמובן – בל"נ ]= בלי נ„ר[(.
ב‡ם מי ˘‰ו‡ ˙˙˘‰ף ‡˙ו בפעול‡‰ ‰מור – ‰מובן ˘‚ם ‡ליו ˘ייך כ"ז ]= כל ז.[‰
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‰רופ‡ים ˙‰ירו ר˜ לענו˙ על מכ˙בים
מענ ‰ל‡ח„ ˘בי˜˘ מ‰רבי ל˜בלו ביחי„ו˙ בחורף ˙˘ל"ח ,ל‡חרי ‰מ‡ורע בליל ˘מע"ˆ
לע"ע ]= לע˙ ע˙˙‰ – [‰ירו
‰רופ‡ים לענו˙ על מכ˙בים,
‡בל ל‡ ˜בל˙ ‡נ˘ים ל˘יח‰
וכיו"ב ]= וכיוˆ‡ בז ,[‰ו‡ין
˜ובעים ˙‡ריך מ˙י י˙ירו ‚"ז ]==
‚ם ז.[‰
וב‡ם ‡פ˘ר – כ„‡י ˘יכ˙וב
בפרטיו˙ ‰מ˙‡ימ) ‰ב‡ם „רו˘
˘
– יכ˙וב על ‰מעטפ ‰סו„י(,
ו‡˘˙„ל לענו˙ו ב„˜‰ם.
ומע˘ר מ‰וˆ‡ו˙ ‰נסיע ‰לכ‡ןן –
י˙רום לˆ„˜ ‰לעניי עירו.
‡זכיר ע.ˆ"‰

˙נ‡י ‰נסיע ‰לרבי ב˙˘רי
ב' ‰מענו˙ „ל˜מן  -ל‡ח„ ˘‰לוחים מˆרפ˙ ˘בי˜˘ ר˘ו˙ מ‰רבי
ל˘לוח ˜בוˆ˙ מ˜ורבים לחˆרו˙ ˜„˘נו לחו„˘ ˙˘רי
ב‡ם (1 :יכול לס„ר )‰כו˙ב(
˙ב(
˘כ‡ן י˙עס˜ מי עמ‰ם
במ˘ך ˘‰ו˙ם כ‡ן,
 (2מבטיחים )‰רוˆים
לנסוע( ˘עי"ז ]= ˘על י„יי
ז [‰י˙וסף ‡ˆלם בעניני
˙ומ"ˆ ]= ˙ור ‰ומˆוו˙[
)לפי ˘‰ער˙ם(,
 (3ל‡ יכנסו עי"ז לחוב ‚„ול
ל
כו' –
˙‰ ‡‰נסיע ‰ב˘טומו"ˆ ]==
ב˘ע ‰טוב ‰ומוˆלח˙[
*
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 ב‡ם יוכל ל‰בטיח˘יס„רום כ‡ן ב‡˘"ל
]= ב‡כיל˙˘ ‰י ‰לינ[‰
[‰
ם
וכן ועי˜ר – ˘י‰י' ל‰ם
‡יז ‰ס„ר עכ"פ ]= על
‰
כל פנים[ בלימו„ ˙ור‰
וכו' – ‡ז נכון )כמובן
ב‡ם ל‡ יפריע ז‰
˘‰נ.(‰
.
ללימו„י‰ם כל

‰זירוז ב„‰פס˙ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ˘ל ‰רבי
מענ ‰למזכירו ˘ל ‰רבי וסב ‰ח˙ן ‰ר"‰ח ר' ˘לום מענ„ל ˘י' סימפסון‰˘ ,ופ˜„ ע"י ‰רבי
על „‰פס˙ ‡‚רו˙ ˘ '˜‰ל ‰רבי ,ומיין  -ב‡רכיון ‰מזכירו˙ ‚‡‰ ˙‡ -רו˙ „˘נ˙ ˙˘י"‡
נ˙' ו˙"ח ]= נ˙˜בל ו˙˘ו‡ו˙ חן[
˙"ח
למסור ]‰חביל [‰ל‰עורכים
ומו"ל ]= ומוˆי‡ים ל‡ור[ ˘י'
ו‰זירוז בכ"ז ]= בכל ז [‰י˘ובח

‰עˆ ‰לˆ‰לח˙ עס˜ – ˘לום בי˙
מענ ‰לבעל עס˜ ˘נ‡ב„ו לו חבילו˙ עם סחור ‰ובי˜˘ ברכ ‰מ‰רבי למˆו‡ ‡˙ ‰חבילו˙
כבר ‰ז‰ר˙יו כמ ‰פעמים "„
ע"„
‰
]= על „בר[ ˘‰לום בי˙ ,ומ‰
לך
‡ע˘ ‰ו‡ינו ˘ומע כלל ,ו‰ולך
ב˘רירו˙ לבו.
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˘לום בי˙ ב„רך ‰חסי„ו˙

 (1פ˘וט ˘‚„ול ˘‰לום בכלל ובפרט ˘בין ‡י˘ ל‡˘˙ו – ˘לכן כל י‚יע ‰ו„˙˘‰לו˙ בז ‰כ„‡יו˙.
 (2כנר‡ ‰ביחס ‰לבעל˘ ‰י' ע"ע ]= ע„ ע˙‰ [‰לכ ‰ב„רך ‡נ˘י‰-מוסר )ל‰ר‡ו˙ו ‰חסרונו˙,
ל‚„‰י˘ן וכו'( .ו‡ין ˆוע˜ין על ‰עבר .ועכ"פ ]= ועל כל פנים[ מכ‡ן ול‰ב‡ ˙‡חז )‚ם בז (‰ב„רכי
‰חסי„ו˙ )ל‰ר‡ו˙ו ‰מעלו˙ ˘בו ובמיל‡ ‡ם ינˆלן עו„ יו˙ר מ‡˘ר ע"ע – ‡ף ˘‚ם ע"ע ניˆלן – ירוויחו
כולן ב‚ו"ר ]= ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙[ וכו'(.
 (3כ˘˙בי‡ בח˘בון ˘‰ינוי ˘בו מע˙ ‰יו˙ו במ˘טר ‰וכו' – "‰ז ]= ‰רי ז‰˙‡ [‰פכ‡ ממ˘ מן ‰ˆ˜‰
כו' .ו‡ין ז ‰ר˜ ענין ˘בעבר – ˘‰רי כ˘‰ולך ברחוב פו‚˘ כו"כ ]= כמ ‰וכמ [‰ענינים ‰מזכירים
ו‰יˆ"‰ר ]= ו‰יˆר ‰רע[ ‡ומן ‰ו‡ ו˙ומ"י ]= ו˙יכף ומי„[ מ˙חיל בפי˙ויו וכו' – ]‰י˘ ל„מו˙ ז‰
ל‰נסיונו˙ ˘ל  – ‰˘‡‰ב˙ו ˘ל ‰ר"‰ח וכו' ] [...ו˘נ˙חנכ ‰על י„ו ונכ„˙ו ˘ל כו' חסי„י רבו˙ינו
נ˘י‡ינו מכמ„ ‰ורו˙?![ וכל ˘‰בחים ˘˙‡מר עליו כו'.
 (4ברי‡‰ ‰י‡ ‡ל‡ ˘˙מל‡ ‰ור‡ו˙ ‰רופ‡ ו '‰יˆליח ‰לב˘"ט ]= לב˘ורו˙ טובו˙[ בכל ‰ענינים
˘כו˙ב˙ ומ˙וך ˘מח ‰וט"ל ]= וטוב לבב[‡ .זכיר ע.ˆ"‰
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‰עי˜ר וטפל ב˘י„וכיןן
בעניני ˘י„וך ובפרט בנ„ו"„ ]= בני„ון „י„ן[ – ˆ"ל ]=
˘נ‡מר[
ר[
ˆריך ל‰יו˙[ ‰עי˜ר‡˙˙˘ ,ים למ˘"נ ]= למ‰
בעל˙
‡˘ ‰יר‡˙ ‰ '‰י‡ ˙˙‰לל )כולל כמובן ופ˘וט –
˙
מ„ו˙ טובו˙( ,וכל ‡˘‰ר – ‰ו‡ )בערך ‰נ"ל( טפל
„טפל.
וכ˘י˙רכז על ‰נ"ל – בטח ימˆי‡ לו ˘ '‰י„וכו ב˜רוב
)ו˙‰יינ ‰עו„ מעלו˙ נוסף על מעל ‰ע˜רי˙ ‰נ"ל(.
˙‰חז˜ו˙ ב‰נ ‰‚‰יום יומי˙ ע"פ ˙‰ומ"ˆ ]= על פי
˙‰ור ‰ומˆוו˙י'[.
וז ‰כולל ‚ם בטחון ב – '‰ובמיל‡ יבטל ‰פח„ ל‰חליט
בנו‚ע ל˘י„וך,
ב„י˜˙ ˙‰פלין.
˜בל ‰מ‰כנס˙ כל.‰
‡זכיר ע ˆ"‰ל‰נ"ל.

‰נ‰ל˙ ‰י˘יב‰
„ור˘˙ ר˜ טוב˙ו
יסיח „ע˙ו ל‚מרי פון מלחמ‰
‡‰בן מיט ]= מל‰לחם עם[ ‰נ‰ל˙
˙
‰י˘יב ,‰וי‡מין ,כמו ˘‰ו‡ ‡‰מ˙,
˙,
‡˘ר ר˜ טוב˙ו ‰ם „ור˘ים
וילמו„ ב˙‰מ„ ,‰מ˙‡ים לס„רי
‰י˘יב ‰וסו"ס ]= וסוף סוף[ יˆליח
ח
בז ,‰ובמ˘ך ‰זמן – ב‰ס˙„רו˙
טוב ‰בחיים ,טוב‚ ‰ם בז˘ ‰יוכל
לנˆל כ˘רונו˙יו במילוי ˙פ˜י„
„‡‰ם כל']˘ון[ ‰מ˘נ‡" ‰ני
נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני".
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"ב" "‰ב˙חיל˙ ˜‰ונטרס
˘ '˜‰ל ‰רבי
ובי˜˘ ‡˙ ברכ˙ו ˜
˜ונטרס חי„ו˘י ˙ור˜ ,‰
מענ ‰ל‡ח„ ‰רבנים ˘‚‰י˘ לרבי ˜
נ˙' ו˙"ח ˙"ח.
ולפל‡ ˘נ˘מט‰
ב˜‰ונ']טרס[ ‰פ˙יח‰
"ב"‡ "‰ו כיו"ב ]= כיוˆ‡
בז.[‰
ו‰רי מכבר פס"„ מרע"=] ‰
פס˜ „ין מ˘ ‰רבינו עליוו
˘‰לום[ „בי˙ מל‡ ספרים
ם
מחוייב במזוז .‰ומ‡מרי
רבו˙ינו ב„‡"ח – ‚"כ ]= ‚ם
ם
כן[ פ˙יח˙ם "בס"„".
]ומ˘ ‰בל˜ו"˘ וכו' ‚"כ
חסר – ‚"ז ]= ‚ם ז.[‰˘˜ [‰
[.
ף על „‰בור פ‡"פ ]= פנים ‡ל פנים[ בע˙ ˙‰‰וע„ו˙ ב˘"˜ ]= ב˘ב˙ ˜ו„˘[
‡זכיר ע ˆ"‰לכ‰נ"ל )נוסף
כ' כסלו( מובן ˘ב‡יחולי "לטוב‰ "‰יינו ,כנ"ל˘ ,י„וע ל˜‰ב"‰˘ ‰ו‡ לטוב – ‡בל ˆ"ל ]= ˆריך ל‰יו˙[
בב˙ ‡ח˙‰ :טוב לנו – ˙פ˙ח .וכמובן ‚"כ מבי']‡ור[ ‡„נ"ע ]= ‡„מו"ר מ‰ור˘"ב נ"ע[ בוי˘ב ‚ו' ‡ביו,
‰מ„ובר ב˙‰וע„ו˙ ‰נ"ל )נ„פס בס' ˘‰יחו˙ ˙˘"„ יט"כ ]= י"ט כסלו ,ע' .([50

ב‡יז ‰חבר˙ ˙עופ ‰לטוס
מענ ‰ל‡˘‡˘˘ ‰ל ‰ב‡יז ‰חבר˙ ˙עופ ‰לטוס
בז˘ ‰י˘ לו פחו˙ סט‡פ ]= ˙חנו˙[
ו‰עי˜ר – ˙פרי˘ לˆ„˜˜ ‰ו„ם ‰נסיע‰
לכ"‰פ ]= לכל ‰פחו˙[ מע˘ר ממחיר
‰כרטיס ˘ל ‰רˆו"˘ ]= רˆו‡ ו˘וב =
‰לוך וחזור[.
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‡י ‡פ˘ר ל˜ח˙ על עˆמי
‡חריו˙ בלימו„ בנם
ב‡וניברסיט‰
˘,
לליוב‡וויט˘,
מענ ‰ל‡ח„ ˘בנו ˜˙‰רב
עזב ‡˙ לימו„ו ב‡וניברסיט ‰ונכנס
ללמו„ בי˘יב ‰חב„י"˙‡ ,ביו בי˜˘
מ‰רבי ל˘‰פיע על בנו לחזור
ל‡וניברסיט‰
ם
 =] Congratulations (1מזל טוב[ על ˘זיכם
˘‰י"˙ בבן ˘י' ב˙כונו˙ נפ˘ כ‡לו ˘י˘ לו.
 (2ל‡י„ך ‚יס‡ – יחסו ‰טוב לבנ"‡ ]= לבני
‡„ם[ ˘סביבו וכו'  -מכריח ‰ז‰ירו˙ י˙ר‰
בנו‚ע לבי"‰ס ]= לבי˙ ‰ספר[ בו ילמו„‡ ,ופי
פי
˙למי„י בי"‰ס ז ‰וכו'.
ובי„עי ‰נע˘ – ‰ב‡˜‰לע„זעס ב‡רˆ"‰ב,
ב‡ ˜"‰ובכ"מ ]= ב‡רˆו˙ ‰ברי˙ ,ב‡רı
˜‰ו„˘ ובכמ ‰מ˜ומו˙[ ‰י„ועים – ל„ע˙י
‡ין כ„‡י כלל ˘בנם ˘י' ילמו„ ב˜‡לע„ז –
עכ"פ ]= על כל פנים[ ע„ ˘˙˘˙נ‡‰ ‰ויר‰
ב‰ם ב‡ופן יסו„י ומובן ˘‡"‡ ]= ˘‡י ‡פ˘ר[
ר[
לי ל˜ח˙ ע"ע ]= על עˆמי[ ‡חריו˙ רב ‰כזו..

ל‡ ל‰וסיף ˘ום פירו˘ים ורמזים ב„ברי ‰רבי
מענ‰ ‰רבי ל‡ח„ מעס˜ני ‡נ"˘ ב‡˘ ˜"‰בי˜˘ ל„ע˙ ‡˙ „ע˙ו ˘ל ‰רבי
בנו‚ע ל˙וכני˙ ˘‰לום ˘ל ר‡˘ ‰ממ˘ל ‰מנחם ב‚ין
‰רי י˘נו טייפ
]= ˜‰לט [‰מ‰מ„ובר
]ב˙‰ווע„ו˙[!!
ונ„פס ‚"כ ]= ‚ם כן[
בחל˜ו ב"˘ערים"
וכו'.
)וכיו"ב( – ו‡ל יוסיפו ˘ום פירו˘ים ורמזים וכו'
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ר‡˘י ˙יבו˙ "ˆ"‰ל"
סב ‰כל‰ ,‰ר"‰ח ר' ˆבי ‰יר˘ ˘י' לוסטי‚ ,מנ‰ל רוחני „מוס„ חינוך '‡‰לי ˙ור'‰
ב˘כונ˙ ˜ר‡ון ‰ייטס ע˘רו˙ ב˘נים‰ ,כניס לרבי ‰ע˙˜ מ„ף ‰ור‡ו˙ ˘נ˙ן למחנכים
במוס„ ,ובסיומו ח˙ם ‡˙ ˘מו בר‡˘י ˙יבו˙"‰ˆ" :ל"‰ .רבי ˜‰יף ‡˙ ˘מו
ו˘‡ל˙-מ‡ ‰ו„ו˙ פיענוח ‰ר"˙
?!!
פ˘וט – ˘ל‡ יטריחו
‡"ע ]= ‡˙ עˆמם[
ל˘‡ול פי']רו˘ו[ ,ובפרט
רט
‰מב˜˘ים ˙ו‡נ ‰וכו'
ובפרטיו˙  -בר"˙
]= בר‡˘י ˙יבו˙[
‰מפורסם! ]= ˆב‡ ‚‰נ‰
נ‰
לי˘ר‡ל[
עכ"פ ]= על כל פנים[ –
יוסיף ר – לפני „ˆ‰י˜
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עבו„˙ בעל ו‡˘ ‰יח„
„
מענ‰ ‰רבי ל‡˘˘ ‰כ˙ב‰
בעל‰
‰
על ˙וכני˙ ‰לעבו„ לˆ„
בנו‚ע ˘˙עזור לבעל˘ ‰י'
בעבו„˙ו – ל‡ ˙מי„ טוב כ˘בעל
על
ו‡˘˙ו עסו˜ים בכל עניני‰ם
בעל
ביח„ ,ובפרט – כ˘‡ח„ מ‰ם על
‡ופי חז˜ ,ולכן ˜ו„ם ˘˙חליט
בז˙ – ‰נס ‰ז ‰בזמן ‰חופ˘
)ב‡ם מסכים ע"ז ]= על ז[‰
ב‡˙‰ם
ם
בעל – ‰בחפ (ıו˙חליט
ל˙‰וˆ‡ו˙ .ב‡ם ספ˜ – ‡ין כ„‡י
‡י

˘ר ˆב‡ ‰עוזב ‡˙ חייליו כ˘˘‰ונ‡ מ˙˜יףֈ
מענ‰ ‰רבי לרב ˜‰יל˘ ‰בי˜˘ לעזוב ‡˙ מ˘ר˙ו
כל רב ‡ו מ„ריך רוחני ‰עוזב
מ˘ר˙ו זו
 "‰ז ]= ‰רי ז) [‰ב˙˜ופ˙נוובפרט ב‡רˆ"‰ב ]= ב‡רˆו˙
זב
‰ברי˙[( ב„ו‚מ˙ ˘ר ˆב‡ ‰עוזב
‡˙ חייליו ‡נ˘י ˆ‰ב‡ ב‡מˆע
‰מלחמ ‰וכ˘˘‰ונ‡ מ˙˜יף.
ל‡י„ך ‚יס‡ – זכו˙ ‰רבים
ˆ
מסייע˙ ‡˙ כל ‰עוס˜ים בˆ"ˆ
ט
ובפרט
]= בˆרכי ˆיבור[ ב‡מונ‰
רב .ו˜"ל.
וכמפור˘ ‚ם בר‡˘ מכ˙בו ך
‡יך
˘ˆ‰ליח ברוחניו˙ „˜"˜ ]=
„˜‰יל„˜ ‰י˘‡[ „ילי'
‡זכיר ע.ˆ"‰
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מכ˙ב כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ
לסב ‰ח˙ן‰ ,ר"‰ח ר' ˘לום
מענ„ל ˘י' סימפסון

מכ˙ב מ'מחנ ‰י˘ר‡ל'
לסב ‰ח˙ן‰ ,ר"‰ח ר' ˘לום
מענ„ל ˘י' סימפסון
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מכ˙ב מ'מחנ ‰י˘ר‡ל' לסב ‰ח˙ן‰ ,ר"‰ח ר' ˘לום מענ„ל ˘י' סימפסון
כ‡˘ר ˆ‰טרף כחבר ל'מחנ ‰י˘ר‡ל' בחו„˘ ‡לול ˙˘"‚.
‰מיל' ‰ו‚מח"ט' בסיום ‰מכ˙ב  -כנר‡ ‰כ˙י"˜ ˘ל ‰רבי
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לזכו˙

‰ח˙ן ˙‰מים ‰רב מר„כי „וב
ו‰כל‰ ‰מ‰ולל ‰מ' פיי‚ל ˙חי'
סימפס‡ן

˘י'

לר‚ל ני˘ו‡י‰ם ב˘עטומו"ˆ
יום חמי˘י ,יום ‰ב‰יר ר"ח כסלו ˘˙'‰ע"ז
נ„פס על-י„י ‰ורי‰ם
‰ר ˙"‰ר' ‡בר‰ם וזו‚˙ו מר˙ ˆיפור˘ ‰יחיו

סימפס‡ן
‰ר ˙"‰ר' זוסמ‡ן ברוך וזו‚˙ו מר˙ חנ˘ ‰יחיו
ס‡ר˜ין
וז˜ני‰ם

‰ר"‰ח ‰ר ˙"‰ר' ˘לום מנחם מענ„ל ˘י' סימפס‡ן
‰ר"‰ח ‰ר ˙"‰ר' יוסף י˘ר‡ל ומר˙ ˘ר˘ ‰יחיו ס‡ר˜ין
‰ר"‰ח ‰ר ˙"‰ר' ˆבי ‰יר˘ ומר˙ רחל ˘יחיו לוסטי‚
מר˙ יט‡ ˙חי' לוסטי‚
מר˙ רב˜˙ ‰חי' ˜‡רפ

