˙˘ור‰

מ˘מח˙ ני˘ו‡ין ˘ל

‡‰רן ‡לכסנ„ר סענ„ר וחי' מו˘˜‡ ˘יחיו וויל˘‡נס˜י
יום ר‡˘ון ט' ניסן ˘˙'‰ע"ט

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' ‡‰רן ‡לכסנ„ר סענ„ר ˘י' עב"‚ ‰כל ‰מר˙ חי'
מו˘˜‡ ˙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˙ מכ˙בים ומענו˙ ˜ו„˘ מכ"˜ ‡„מו"ר נ˘י‡
„ורנו למ˘פח˙ ‰ח˙ן ו‰כל ,‰מכ˙בים ומענו˙ ˜ו„˘ בפירסום ר‡˘ון.
ב˘ער ˘˙‰ור˙ :‰מונ ‰מח˙ונ˙ סב ‰ח˙ן ,מזכירו ˘ל ‰רבי‰ ,ר"‰ח ר' ˘לום
מענ„ל סימפס‡ן ˘י' ,במ‰לכ‡ ‰מר ‰רבי ˘יח ‰מיוח„˙ .ב˙מונ ‰נר‡ים ‚ם ז˜ני
‰ח˙ן‰ :ר"‰ח ר' ‡לי‰ו סימפס‡ן ע" ‰ו‰ר"‰ח ר' מר„כי „וב טלי˘בס˜י ע".‰
–‡‰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.
"ונזכ ‰זע‰ן זיך מיט'ן רבי'ן „‡ למט . . ‰ו‰ו‡ י‚‡לנו"
בברכ˙ ח‚ ‰פסח כ˘ר ו˘מח
‰ורי ‰ח˙ן
‰ר ˙"‰ר' חיים ‡לי' ומר˙ פיי‚‡
וויל˘‡נס˜י

‰ורי ‰כל‰
‰ר ˙"‰ר' נטע ז‡ב ומר˙ רחל ל‡ ‰חנ‰
˘ם-טוב

וז˜ני‰ם
‰ר"‰ח ‰ר ˙"‰ר' ˘לום מנחם מענ„ל ˘י' סימפס‡ן
מר˙ חו˙˘ ‰חי׳ וויל˘‡נס˜י
‰ר"‰ח ‰ר ˙"‰ר' ‡‰רן וזו‚˙ו מר˙ מלכ˘ ‰יחיו ˜‡זין
‰ר"‰ח ‰ר ˙"‰ר' י˘ר‡ל וזו‚˙ו מר˙ מינ„י ˘יחיו ˘ם-טוב
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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
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‰
ברכ‰
מכ˙ב
ל‰ול„˙ ‰ח˙ן
˙ן

מכ˙ב ברכ‰
ל‡פ˘ערעני˘
˘ל ‰ח˙ן
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מכ˙ב ברכ‰
לח˙ונ˙ ‰ורי ‰ח˙ן

מכ˙ב ברכ‰
לסב ‰כל‰
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סעו„˙ ח˙ונ ‰ב‰פר„ ‰מל‡‡ - ‰פילו על ח˘בון ˆמˆום ‰מוזמנים
במענ ‰ל‡ח„ ˘כ˙ב ˘˜˘ ‰לח˙ן ו‰כל ‰לס„ר ˘סעו„˙ ‰ח˙ונ‰˙ ‰י ‰ב‰פר„,‰
ו˘‡לו ‡ולי לבטל ‡˙ סעו„˙ ‰ח˙ונ ,‰ור˜ לס„ר חופˆ‡ ‰ל ‰רבֈ

באם החו"כ ]החתן והכלה[ שי' שואלים המענה הוא :בכלל ,ובפרט בחתונה שזהו היסוד לכל החיים
שלאחרי זה – העיקר הוא שיסדרו כל הענינים )ובפרט – החופה וכו'( שיהי'
המקסימום האפשרי דיר"ש ]דיראת שמים[ )כולל – שלילת תערובות וכו'(
ַ
– ובאם הדרך אויספירן זה – ע"י חופה וסעודה לאח"כ ]לאחר-כן[ במספר
מצומצם דמוזמנים )רק הקרובים ביותר וכו' – ולא באולם גדול וכו'( – יעשו כן.
אלא שצ"ל בהסכמת החתן וכלה גם יחד.

מ‰י יחי„ו˙?
מענ ‰ל‡ח„ ˙‰מימים ˘זכ ‰ל˜בל ‰ור‡ו˙ ביחי„ו˙ ,וכ˙ב לרבי כי מס˙פ˜ ‡יך ל˜יים
‡˙ ‰‰ור‡ו˙ ,ו‡ינו מוˆ‡ מי˘‰ו ˘יכול ל‚לו˙ לפניו ˆפונו˙ לבו ,ולכן מב˜˘ ל‰כנס
˘וב ליחי„ו˙ ,כ„י ל„בר על ‰נ"ל עם ‰רבי.

שכותב.
אין זה ענין היחידות להתדבר ע"ד ]על דבר[ מה שכותב
– והאומנם א"א ]אי אפשר[ למצוא אף אחד בתוככי כל הת' ואנ"ש?!
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נסיע˙ בעל מבי˙ו – ˆ"ל ב‰סכמ˙ ‰מל‡˘ ‰ל ‡˘˙ו
מענ ‰ל‡' ˘כ˙ב ˘רוˆ ‰לנסוע לרבי לחו„˘ ˘‰ביעי ,ו‡˘˙ו ‰ס˙יי‚ ‰מכך

בכלל נסיעת בעל מביתו – צ"ל ]צריך להיות[
בהסכמתה מלאה של אשתו ,עאכו"כ ]על אחת
כמה וכמה[ כשהמדובר לכו"כ ]לכמה וכמה[
מועדים ושבתות ,עאכו"כ כשנותנת כמה טעמים
שכליים לסירובה
נוסף על כ"ז ]כל זה[ – כנראה נוגע לבריאותה
ועוד – וג"ז ]וגם זה[ חשוב – שהמדובר בנסיעה
מאהקת"ו ]מארץ הקודש תבנה ותכונן[
ולכן – כוונתו רצוי' ודי'..
ומח' ]ומחשבה[ טובה הקב"ה כו'.
הפ"נ יקרא עה"צ ]על הציון[

‚ל ‰וחסי„ו˙  -בכולל חב"„י
חי˘וב ˘‰עו˙ ˘ל נ‚ל‰
במענ ‰ל„ו"ח ˘ל כולל חב"„י˘ ,כ˙בו כי לומ„ים ˘ע˙יים חסי„ו˙ ,ו˘ 7.5עו˙ נ‚ל:‰

לכה"פ ]לכל הפחות[ עודד
שעה א' ]אחת[ לימוד
חסידות – ואף שע"פ
ש
]שעל פי[ החשבון דשליש
אחד בדיוק – ההוספה
צ"ל ]צריכה להיות[ 50
מינוט לפחות –
ב,
ע"פ הברייתא ברכות )לב,
ב( כדאי שיהי' לכה"פ ג'
שעות שלימות )כדיוק
אדה"ז בהל' ת"ת פ"ד ,ה(.
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מ ‰ל„ע˙ו ‰רב „זי˜ובסון ‰י ‰מיע?ı
מענ ‰ל‡' ,בעל ˙˘וב˘ ‰ל ‰רב י˘ר‡ל „יז˜ובסון,
˘כ˙ב כי מס˙פ˜ ל‡יז ‰מוס„ ל˘לוח ‡˙ בנו בן ‡‰רבע
‚ -ן חב"„ ‡ו ‚ן ליט‡י?

בטח שבע רצון הוא מהשפעת הרב דזיקובסון ז"ל עליו )יבדל לחיים טובים(.(.
מה לדעתו הי' הרב דז .מייעץ?
ב‰מ˘ך ˜‰יף ‰רבי בעי‚ול ‡˙ ˘‰ור ‰ב ‰כ˙ב ˘‰ו‡ עˆמוו
מע„יף ל˘לוח ‡˙ ‰בן ל‚ן חב"„י ,ו‰וסיף:

]בשעה
וכן יעשה בשעטומ"צ עה
טובה ומוצלחת[ .ויבש"ט
]ויבשר טוב[
אזכיר עה"צ ]על הציון[

ב„י˜ ‰רפו‡י˙ נוספ˙ ל‡חר ‡כיל˙ מˆו˙ בפסח
מענ ‰ל‡ח„ ˘‰יי˙ ‰לו בעיי ‰בלב ,ול‡חר ˘ערכו ˆנ˙ור
˜ -בעו ˙ור לני˙וח ל‡ח„ ח‚ ‰פסח.

לכן כדאי שלאחרי חה"פ ]חג הפסח[ )ואכילתו מיכלא דאסוותא( יבדקו אותו הרופאים )מהנ"ל ,ואולי גם
עוד מומחה אחד( ,אבל לא לעשות עוה"פ ]עוד הפעם[ ]צינתור =  [cardiac cauterizationוידונו
עוה"פ בכ"ז ]עוד הפעם בכל זה[ ויחליטו סופית.
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עזר˙ ‰‰ורים לב˙ם ‰ -נ ‰‚‰כמבו‡ר ב˘ולחן ערוך
מענ ‰ל‰ורים ˘ב˙ם נפˆע ‰˘˜ ‰ב˙‡ונ˙ „רכים ,ובי˜˘ו ‡˙ ברכ˙ו ‰רבי לרפו‡˙‰

במענה לשאלתו איך לעזור לבתו
כשהורים מתנהגים יום יומית כרצון הרופא כל בשר ומפליא לעשות )הוא השם( כמבואר בשו"ע ]בשולחן
ערוך[ – ה"ז ]הרי זה[ מוסיף בהצלחת הטיפול ע"י ]על ידי[ רופא בו"ד ]בשר ודם[ )שהוא שליח הרופא כל
בשר( בילדי הורים אלו .ואפילו נדמה להורים שקשה לשנות הנהגתם דע"ע ]דעד-עתה[– הרי עושים דברים
קשים יותר לטובת ילדיהם.
לנסוע לכאן – אין צורך כלל ,כי המענה כנ"ל.
אלא שהוצאות הנסיעה יתן לצדקה לזכות בתו תחי' .אזכיר עה"צ ]על הציון[.
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לב˜˘ ברכ ‰ר˜ ל‡חר ‰‰חלט‰
כבר עניתיו כמה פעמים ,אשר עליו,
כשאר אנ"ש ,לעסוק בעניני שידוכין
בדרך הטבע ,היינו – לחפש ע"י ]על
ך[
ידי[ ידידים ושדכנים ,ואח"כ ]ואחר-כך[
[:
להחליט עפמש"נ ]על-פי מה שנאמר[:
אשה יראת ה' היא תתהלל .וה' יצליחו..
עץ
ואם תהי' הצעה בספק אצלו – להתייעץ
עם ידידים במקום – .ואין לו לכתוב
עוד לכאן להתייעץ ,כ"א ]כי אם[ לאחרי
רי
שיחליט – בנוגע לברכה.
ואזכירו עה"צ לכהנ"ל.
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ברכ ‰לח‚ ‰פסח
מכ˙ב ברכ ‰לח‚ ‰פסח  -ל„ו„ ‰ח˙ן˘ ,על ˘מו ‰ו‡ נ˜ר‡,
˘ליח ‰רבי ומנ‰ל 'בי˙ יע˜ב' בפילי„לפי‰
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˜ לח‚ ‰פסח ˙˘ל"ו
נוסח ‰מבר˜

מעו˙ חיטים
כמי„י ˘נ‰ ,‰מזכיר ‰ר"‰ח ר' ˘לום מענ„ל ˘י' סימפס‡ן ,סב ‰ח˙ן,
‰י ‰מעביר לרבי ‡˙ ‰ר˘ימ˘ ‰ל מ˜בלי ‰מעו˙ חיטים מטעם ‰מזכירו˙,
יח„ עם ‰‰מח‡ו˙ ˘‰כין למ˘לוח.

ל‰לן ‰מענ ‰מ˘נ˙ ˙˘מ"ו ,בו ‰וסיף ‰רבי ל˘לוח "בהקדם"
]‰רבי רˆ‰˘ ‰כל י‰י ‰מוכן לפני נסיע˙ו ל‡ו‰ל בער"ח ניסן[

14

לזכרון ולעילוי נ˘מ˙

‰ר‰״ח ‰ר‰״˙ ר׳ רפ‡ל ע״ ‰וויל˘‡נס˜י
נלב״ע ‚׳ ˘בט ‰׳˙˘ע״ו

‰ ‰˘‡‰ח˘וב ‰מר˙ זל‡טע ע״ ‰וויל˘‡נס˜י

ב˙ ‰ר‰״ח ‰ר‰״˙ ר׳ ‡לכסנ„ר סענ„ר ומר˙ ‡יי„‡ ע״ ‰מענ˜ין
נלב״ע י״‚ ‡„ר ‡׳ ‰׳˙˘י״„

‰ ‰˘‡‰ח˘וב ‰מר˙ רחל ע״ ‰סימפס‡ן

ב˙ ‰ר‰״ח ‰ר‰״˙ ר׳ מר„כי „וב ומר˙ חי׳ ˘ר ‰ע״ ‰טעלע˘עווס˜י
נלב״ע טז ‡„ר ‰׳˙˘ע״‰

3

לזכו˙

‰ח˙ן ˙‰מים ‰רב ‡‰רן ‡לכסנ„ר סענ„ר
ו‰כל‰ ‰מ‰ולל ‰מ' חי' מו˘˜‡ ˙חי'
וויל˘‡נס˜י

˘י'

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

נ„פס על-י„י ‰ורי‰ם
‰ר ˙"‰ר' חיים ‡לי' וזו‚˙ו מר˙ פיי‚‡ ˘יחיו

וויל˘‡נס˜י
˜
‰ר ˙"‰ר' נטע ז‡ב וזו‚˙ו מר˙ רחל ל‡ ‰חנ˘ ‰יחיו
˘ם-טוב
וז˜ני‰ם

‰ר"‰ח ‰ר ˙"‰ר' ˘לום מנחם מענ„ל ˘י' סימפס‡ן
‰ר"‰ח ‰ר ˙"‰ר' ‡‰רן וזו‚˙ו מר˙ מלכ˘ ‰יחיו ˜‡זין
‰ר"‰ח ‰ר ˙"‰ר' י˘ר‡ל וזו‚˙ו מר˙ מינ„י ˘יחיו ˘ם-טוב

