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יום ר‡˘ון, ו' טב˙ ‰'˙˘ע"‰





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' ˘ני‡ור זלמן ˘י' עב"‚ ‰כל‰ מר˙ רי˘‡ ˙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 בענייני חינוך ורפו‡‰ - 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.

‰ורי ‰כל‰ ‰ורי ‰ח˙ן 
‡בר‰ם ‡לי' ומרים ‚ופין יוסף יˆח˜ וסימ‡ סימפס‡ן  

"ונזכ‰ זע‰ן זיך מיט'ן רבי'ן „‡ למט‰ . . ו‰ו‡ י‚‡לנו"
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יום ר‡˘ון, ו' טב˙ ‰'˙˘ע"‰

‰˙˘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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˘ני‡ור זלמן ורי˘‡ ˘יחיו סימפס‡ן

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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‰ב‡ לט‰ר ‡חרים - מסייעים ‡ו˙ו
מענ‰ ל‡ח„ ˘כ‰ן ברבנו˙ 
ב‡ח˙ ‰עיירו˙ ב‡רˆו˙ 
‰ברי˙, ‡ך ב‚לל ˘ל‡ 
‰יי˙‰ מס‚ר˙ חינוכי˙ 
מ˙‡ימ‰ ליל„יו זו‚˙ו רˆ˙‰ 
לעזוב ‡˙ ‰עיר, ו˘‡ל 
בעˆ˙ ‰רבי. 
‰רבי ˘לל ‡˙ ‰עזיב‰, 
וכ˙ב:

ו‰˜ב"‰ עוזרו.

וכ‰בטח˙ חז"ל – ‰ב‡ לט‰ר 
מסייעין ‡ו˙ו. ו‡„‰"ז 
מ„יי˜ ומסביר לט‰ר (ול‡ – 
ליט‰ר) – ‰יינו – ‡חרים.

‡זכירו ע‰"ˆ.

מˆליח בחינוך, ‡ל‡ ˘ˆריך לחפ˘ בי‚יע‰
מענ‰ ל‡' ˘רˆ‰ לעזוב 
‡˙ עבו„˙ו ב˘„‰ ‰חינוך 
ול‰כנס לעס˜ים:

עכ"פ [= על כל פנים] יכול 
לנסו˙ ‰נ"ל.

וי‰"ר [= וי‰י רˆון], ‡˘ר 
סו"ס [= סוף סוף] יבו‡ ‰זמן 
וי˙בונן במ‰ ˘עבר עליו 
במ˘ך ˘נים ‰‡חרונו˙ וכו', 
ויכיר ‰מˆב ‡˘ר מˆליח 
בחינוך עט‰"˜ [= על ט‰ר˙ 
‰˜ו„˘] – וז‰ו – ו‡ך ז‰ – 
˘עליו לחפ˘ ו‡פילו (ב‡ם 
נˆרך) בי‚יע‰.

ו‡ין ענינו כלל ב‡ווייזען 
˜ונˆען (בענין ‰מ„ינ‰ ב‰ 
י„ור, ‰˙עו„ו˙, ‰עס˜ים 
ב‰ם יבזבז זמנו "וינˆל" 
כ˘רונו˙יו וכו' וכו').

יום ר‡˘ון, ו' טב˙ ‰'˙˘ע"‰

נו˙ 
ˆו˙ 
ל‡
כי˙ 
 ‰˙
‡ל 
בי. 
ב‰, 
˙ב:

רו.

‰ר 
‰"ז 
 – ‡
ים.

זוב 
נוך 
ים:

כול 
"ל.

˘ר 
זמן 
ליו 
כו', 
ליח 
ר˙ 
 – ‰
‡ם 
ע‰.

זען 
ב‰
˜ים
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‡˘רי חל˜ו
מענ‰ ל‡' ˘כ˙ב ˘רוˆ‰ 
לעזוב ‡˙ עבו„˙ו ב˘„‰ 
‰חינוך כי ‡ינו רו‡‰ 
סיכויים ל‰ˆלח‰ בז‰:

‰ובטח י‚ע˙ ומˆ‡˙ ובפרט 
˘זכו˙ ‰רבים [בחינוך בני 
ובנו˙ י˘ר‡ל] מסייע˙. 
ו‡„רב‡ – ‡˘רי חל˜ו 
˘˙פ˜י„ו בחינוך עט‰"˜ 
ובפרט חינוך חב„"י ‡˘ר 
ע"˘ כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר.

‡זכיר ע‰"ˆ.

לס„ר עבור ‰יל„ עזר‰ בלימו„ים
מענ‰ ל‡מ‡ ˘כ˙ב‰ ‡ו„ו˙ 
בנ‰, ˘מ˙˜˘‰ לעמו„ 
ב˜ˆב ‰לימו„ים בי˘יב‰, 
ולטענ˙ ‰‡מ‡ - ‰נ‰ל˙ 
‰י˘יב‰ ‡ינ‰ מסור‰ מספי˜ 
ל˜י„ום בנ‰

˙מˆ‡ (ב‰˙ייעˆו˙ עם 
‰נ‰ל˙ ‰י˘יב‰ ב‰ לומ„ 
בנ‰ ˘י') בחור מ˙'[למי„י] 
‰י˘יב‰ ˘בע„ ˙˘לום כסף 
י˜„י˘ מזמנו ללמו„ עם בנ‰ 
ב˙ור חבר ‚„ול ˜ˆ˙ ממנו – 
˘כן נו‰‚ים בכו"כ [= בכמ‰ 
וכמ‰] י˘יבו˙ (ו‡ין בז‰ כל 
בו˘‰ כלל).

‰˘מו˙ „בנ‰ ו‡זכיר ע‰"ˆ.

˘ני‡ור זלמן ורי˘‡ ˘יחיו סימפס‡ן

 ‰ˆ
 ‰„
 ‰‡
ז‰:

רט 
בני 
ע˙. 
ל˜ו 
 ˜"
˘ר 

„ו˙ 
מו„ 
ב‰, 
ל˙ 
פי˜ 
בנ‰
˜

עם 
מ„ 
„י]
סף
בנ‰ 
נו – 
מ‰ 
כל 
ל).

.ˆ"
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ל‚ור בסמיכו˙ למוס„

מענ‰ ל‡ח„ ˘עב„ במוס„ חינוך, ו‰י' ˆריך לעבור „יר‰, ו˘‡ל ‰‡ם ל‚ור בסמיכו˙ למוס„ ‡ו ב˘כונ‰ 
‡חר˙. ‰רבי ‰ור‰ לו ל‚ור בסמיכו˙ למוס„ וכ˙ב:

ריך ל‰יו˙] מו"מ [= מ˘‡ ומ˙ן] ב‡מונ‰, ע‡כו"כ [= על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰] בעניני חינוך  "ל [=̂  ו‡ם בכלל̂ 
Long Island ולכן ˆ"ל

מבˆע ‰ˆל˙ נפ˘ו˙ ב‡רı ‰˜ו„˘
מענ‰ ל‡ח„ מ‰סופרים ב‡רı ‰˜ו„˘, ˘כ˙ב על מˆו˜ו˙ נפ˘ו מ‰מˆב ב‡רı ‰˜ו„˘, ול‡ ר‡‰ סיב‰ 

ב‰מ˘ך כ˙יב˙ו ופעילו˙ו, ובי˜˘ מ‰רבי ˘יר‡‰ לו ‡˙ ‰„רך ‰נכונ‰:

[ינובס˜י]  ˘י'  ‰ר‡"„  וכו'  ל˘"ב  מכ˙בי  ˙וכן  למסור)  (‡ו  ל‰ר‡ו˙  ˘יכול  פ˘וט   – ל˘‡לו˙יו  במענ‰ 
וכיו"ב.

„‡חב"י  ‚„ול  ‰כי  מספר  לטוב˙  ו‰˘פע˙ו  י„יעו˙יו  לנˆל  יכול  ‡ופן  ב‡יז‰  מכ‡ן  ל‰ר‡ו˙  יכול  ‡יני 
ריכ‰ ל‰יו˙] מ˜ˆ‰ ‰˘ני: רו‡ים  "ל [= לפי עניו˙ „ע˙י̂  י', ‡בל ‰‚י˘‰ לפענ"„̂  [= „‡חינו בני י˘ר‡ל]̆ 
במוח˘ ‡יך ˘כו"כ מבנ"י [= ˘כמ‰ וכמ‰ מבני י˘ר‡ל] טובעים, ר"ל [= רחמנ‡ ליˆלן], בים ˘ל ‰ע„ר 
‰עˆומים  ‰כחו˙  י„יע˙  בעולם,  ˙פ˜י„ם  י„יע˙  ‰נˆחיים,  וערכנו  ˙ור˙נו  ‰‡מ˙י,י„יע˙  ‰טוב  י„יע˙ 
ו‰נעלים ‰‚נוזים ב‰ם עˆמם – ‰י„יע‰ ˘נפ˘ם "‰י‡ חל˜ ‡'[ל˜‰] ממעל ממ˘" – ו‰עול‰ על כולנ‰: 
‰ע„ר ‰י„יע‰ ˘‰ם במˆב ˘ל ‰ע„ר י„יע˙ כל ‡לו. כו"כ מ‰נ"ל ל‡ ירˆו ל‰כנס ב„ברים ‡פילו – כ"‡ 
[= כי ‡ם] עם כ'[בו„ו] וכיו"ב [= וכיוˆ‡ בו] ‡ו עם ˙למי„יו ומו˘פעיו; בי„ו ל‰עני˜ ל‰ם מי„יעו˙ ‰נ"ל 
ב‡ופן י˘ר ‡ו בע˜יפין ‡ו ב˘ני‰ם: ו‡"כ [= ו‡ם כן] ‡י ‡פ˘ר ˘ל‡ ‰וזמן ע"י [= על י„י] ‰' ‚˘ר ˘י˜רבם 
במכ˙בו מ˙‡ים ל‰מˆי‡ו˙ וˆו„˜ ב‰ˆ„˜˙ו  ˙י‡ור ‰מˆב̆  מˆי לומר]̆  וי‡ח„ם. – ו‡פילו ‡˙"ל [= ‡ם̇ 
למבˆע   "ıי˜פו"˘ י˙מעטו ‰סיכוים  יו˙ר  יו˙ר –  ˘יˆ„˜  ככל  ו‡„רב‡  – ‰בז‰ "יחי' ‰עˆמו˙ ‰‡ל‰"?. 
‰ˆל˙ נפ˘ו˙ ז‰ וימ˘יך עו„ כו"כ למבˆע ז‰. ו‰רי בפנימיו˙ם מˆפים ‰ם ˘יחיום ויעמי„ום על ר‚לי‰ם 

ו‡ז י‰יו (בל'[˘ון] ‰נבי‡) חיל ‚„ול מ‡„ מ‡„.

‰רבי ‚ם ‰˙ייחס ל˙‡ריך כ˙יב˙ מכ˙ב ‰נמען "פר˘˙ ˘ב˙-˘יר‰, יום ‚'", וכ˙ב:

מפ' "˘ב˙-˘יר‰" – יום ‚' – ˘עניינו: ע"י ˜פיˆ‰ ˘‰ים (עלמ‡ „‡˙כסי‡) נב˜ע וע˘‰ מסיל‰ לכ‡ו"‡ 
פעל‰  זו  וב˜יע‰  סיני,  ל‰ר  ו‰˙˜רב  ממˆרים  בו ‰˙רח˜  ˘‡פילו ˜טנים ‰לכו  ע„  ו‡ח„]  לכל ‡ח„   =]

˘‡מרו ז‰ ‡-לי ו‡נוו‰ו.

יום ר‡˘ון, ו' טב˙ ‰'˙˘ע"‰

ל ל ל ל ל
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˘ני‡ור זלמן ורי˘‡ ˘יחיו סימפס‡ן
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יום ר‡˘ון, ו' טב˙ ‰'˙˘ע"‰
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˘ני‡ור זלמן ורי˘‡ ˘יחיו סימפס‡ן
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יום ר‡˘ון, ו' טב˙ ‰'˙˘ע"‰
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˘ני‡ור זלמן ורי˘‡ ˘יחיו סימפס‡ן
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יום ר‡˘ון, ו' טב˙ ‰'˙˘ע"‰
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˘ני‡ור זלמן ורי˘‡ ˘יחיו סימפס‡ן



לזכו˙

‰ח˙ן ‰˙מים ‰רב ˘ני‡ור זלמן ˘י'

ו‰כל‰ ‰מ‰ולל‰ מ' רי˘‡ ˙חי'

סימפס‡ן
לר‚ל ני˘ו‡י‰ם ב˘עטומו"ˆ
יום ר‡˘ון ו' טב˙ ‰'˙˘ע"‰

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

סימפס‡ן
‰ר‰"˙ ר' ‡בר‰ם ‡לי' וזו‚˙ו מר˙ מרים ˘יחיו

‚ופין

וז˜ני‰ם

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

‰ר‰"ח ‰ר‰"˙ ר' ברוך  ˘י'  ‚ופין

מר˙ ‡יי„ל‰ ˙חי' פערל‡וו


