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מעלמא הי׳ שאברהם ביניהם ההפרש ושרה אברהם ענין דבר אח״כ

לפניך יחי׳ ישמעאל לו אמר ג״כ ולכן לעוה״ז כ״כ שייך הי׳ לא וממילא דאתכסייא

בן גרש שאמרה היא שרה משא״כ יצחק, עם ירש ג״כ שישמעאל הי׳ ומצדו

שאל שאחד צורה בעלי חסידים משני הספור אד״ש סיפר וגם וכו׳. הזאת האמה

ובאם ונשיא רבי צריך אני לי איכפת מה וענהו רוה״ק לו יש אם אחד על השני

לחסיד מנין אד״ש ואמר צריך, לא אני לאו ובאם לו יש רוה״ק יהי׳ שלרבי צריך

המעלות כל בו שהי׳ שהגם אברהם על חיים — בתורת כתוב שזה אלא כן? לומר

הי׳ ולכן הרוה״ק ענין צריך הי׳ לא דאתכסייא מעלמא והוא היות ובכ״א וכו׳ וכו׳

בקולה. שמע שרה לך שתאמר מה כל הקב״ה לו ואמר שרה את לשאול צריך

הקודמת שבהתוועדות לבנים סימן אבות מעשה מענין אד״ש דבר וכן

משא״כ אברהם אצל הי׳ שזה כעת והוסיף המילה, ענין הי׳ זה אברהם שאצל דבר

ענינה נגמר אז דווקא פטירתה אחרי ולכן בעולם גם לפעול ענינה מצד שרה

שכבשו ישראל לבני והשביל הסימן הי׳ שזה המכפלה מערת קנה שאברהם

חיי ענין הם הם הפרשה, כללות שהם ענינים כמה איך ביאר וכן אח״כ. הארץ

נגמר אז ואדרבה חיים ג״כ מיתתם לאחרי צדיקים והרי ענינה כל הי׳ שזה שרה

חריפות ובמלים חזק כ״כ שוב ודבר מזה לנו ההוראה אד״ש דבר ואח״כ הענין.

. . וכו׳ לכבוד ומחכים יהדות להפיץ לשליחות נוסעים שלא בענין

h

תשכ“ה כסלו י‘

תשכ״ה כסליו י׳ א׳ יום ב״ה

מכתב ממך אקבל השבוע וודאי כן ונהנתי, קבלתי מכתבך אחדשה״ט,

מכאן שהגיעו הבחורים שם הסתדרו ומהנשמע...איך מהנעשה יותר פרטים ובו

ומהרוחניות...איך מהגשמיות מרוצים האם ובדא״ח בנגלה חברים עם כלם האם

לברר שם לך קשה לא וודאי כי כתוב, נא הפרטים, בכל קפלן נחום שם הסתדר

לאשר ונא שי׳ נחום הת׳ ידי על שי׳ לאבא ששלחתי האבנים קבלת וודאי זה,

ג״כ אתו הייתי וכן בלמודים לידי שישב מנחום לקבל יכולת עלי קבלתם...פרטים

בידידות...

יוצאים שהם והגם השבת אד״ש משיחות ותוכן קיצור לכתוב נשאר כרגיל

ויועיל עכ״פ קיצורים לכתוב בכ״א שכדאי שכתבת כפי אבל באריכות קופיר גם

והאם בארץ גם בסטנסל להוציאם חשבו שהם בענין נשאר מה מעניין לזכרון.

וכמדמני אד״ש את כאן ששאלו ששמעתי כפי לתשובה מכאן מחכים באמת

מבין אינני אבל ע״ז, ישיר לארץ לכתוב יכולים לא הם וע״כ תשובה היתה שלא

ולהפיץ שם לצלמם אפשר וודאי פשוט ועפ״י מכאן לתשובה מחכים מה בעד
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בארץ. השיחות ולהרבות

בהתוועדות השתתפות בעד דולר 10 לוויטין שמואל לר׳ נתן אד״ש היום

עשו דולר 10 ב- ממשיכים, לילה וכעת כאן התוועדו לאחה״צ והיום היום, של

לא אד״ש כמובן היום אחד. דולר בעד ויותר 3 שלם אחד וכל חברה 10 ל- גורל

ושאלו התפלל שאד״ש במנין חתן הי׳ שעבר שהשבוע אגב להעיר יש תחנון אמר

ובמקום רב לשאול אד״ש ואמר לאו. והשיב המנין עם מתפלל הוא האם אד״ש

אמרו (?) ולא יצא ובאמת שיצא שאפשר שמואל: ר׳ ואמר לוויטין שמואל ר׳ הי׳

הוא אבל יודע לא הוא כך זה דין עפ״י שאם אמר אח״כ שמואל ר׳ אגב תחנון.

ללמוד יש אם יודע איני ע״כ תחנון. לאמר רצה לא(?) שאד״ש ניכר הי׳ כי כך עשה

. . זה בענין בדינים לחפש ומעניין לרבים הוראה מזה

מהפרשה, הראשון בפסוק רש״י פירוש לבאר נעמד אד״ש הנה השבת

העיקרית, הנקודה למצוא אשתדל ע״כ האיגרת יכיל לא האריכות כל שאת ומובן

מהעיר צדיק שיציאת רש״י אומר מה השאלה ובעיקר ברש״י שאלות כמה לאחרי

וע״ד הצדיק נמצא בו העיר על הפועל עיקרי ענין זה והרי בלבד, רושם, עושה

בו והסביבה העיר של היסוד שזה קודמין עירך שעניי ובפרט עולם יסוד צדיק

בסיפור קודם זה מפורש והרי כאן מהפסוק רמז ע״ז צריך מה וגם הצדיק. נמצא

העיר לכל יסלח בעיר צדיקים ימצאו אם לאברהם הקב״ה שאמר סדום עם

דבר שכל עפ״י גם זה הרי וכן מאד לה׳ וחטאים רעים שהיו כאלו אפי׳ בעבורם

הרמז, כאן ומה פשוט

שביציאת לומר א״א וע״כ ורבקה יצחק נשארו בעיר הרי כי לישב ואולי

רש״י דהרי נכון אי״ז אבל רושם, רק שעושה רש״י אומר וע״כ היסוד יצא יעקב

כוונת וא״כ בעיר, צדיק נשאר לא הרי ושם נעמי, יציאת כמו דהוי כאן אומר עצמו

שאל וגם כוונתו. אי״ז כי כנ״ל תתרץ שלא נעמי את שמביא בזה לומר כאן רש״י

והרי חזק באופן העיר על פעל העיר מן יעקב שביציאת לומר אפשר איך אד״ש

אחד. רק הרי ונשיא הדור נשיא הי׳ שהוא יצחק נשאר סו״ס

חסר יעקב שביציאת בזה העיר על פעל שכאן התירוץ ונקודת ובעיקר

ג״כ. הרב אצל חסר התלמיד וכשיצא מכולם יותר מתלמידי וכענין יצחק אצל

חסר יעקב ביציאת כאן וכן ג״כ. עמו רבו מגלים תלמיד שכשמגלים הדין וכפסק

זיוה הודה וזהו מקבל שהתלמיד הזה ענין אלא עיקרי הענין לא אבל יצחק, אצל

וג״כ (זיוה) יסוד (הדרה) הוד (הודה) נצח על רומז שזה בדא״ח שמובא הדרה

כי כ״כ בטוב הבנתי לא (אבל הדרה. לפני זיוה ברש״י הסדר מדוע אד״ש אמר

קצרות). במלים אמר

יעקב ויצא בענין שלימה ואריכות להנ״ל בהמשך גם נסבה שני׳ שיחה

פעם תלמידו שעזב שילא בר׳ שמואל מר׳ בב״ב הפי׳ כמובא ענין שיש שהגם
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שדעתי׳ וענה עושה טוב שלא לו אמרו ובכ״ז נכסיו עם מה לראות שנים לי״ב

ומתבונן מתעניין אז גם שהוא בזה התלמידים על פועל גם שזה בזה והפי׳ עלי׳

ישיבות ראשי מורים לתלמידים הוראה אמר אד״ש — ואגב ובטובתם במצבם

כך להיות יכול הי׳ ולפי״ז וכו׳. וכו׳ להתעניין אלא וללכת השעון על להסתכל לא

ע״ז והתשובה העיר. על ?? כי ניכר יהי׳ לא ובכ״ז העיר מן שיצא יעקב אצל גם

וענין שלמה מטתו שתהי׳ כוונתו ?? שליחות זיין אויפטאן שהלך חרונה״ ”וילך

מדוע הסבר בזה אריכות הי׳ בענין. כולו להיות מכרח הי׳ וע״ז בפנימיות הנעשה

קדם. בני ארצה וילך ואח״כ חרנה וילך וכאן ארם פדנה וילך הל׳ כתוב קודם

ואכמ״ל.

כ״ק דרוש שם בפנים המביא הצ״צ דרוש שיחה כעין שהי׳ המאמר בסוף

תפלה, ענינים. לג׳ שרומז מהמדרש סולם והנה ויחלום בענין אדמוה״א, מו״ח

הקליפות בענין מביא שם ובסיומו בזה. ארוך וביאור נבוכדנצר. של חלומו תורה,

נחשבו ותהו וכאפס נגדו כאין הגויים כל כמ״ש המשיח בימות ואפס אין שיהיו

פי״ט. בתניא שם ומציין לו

ולפעמים גו׳ כתוב בתניא לפעמים מדוע פעם שחשב אד״ש ואמר

דלא פסוק כל מטעם כותבים הרי גו׳ וכו׳. כו׳ וכן וגו׳. בתחילתו וא״ו בהוספת

עם פעם מדוע אבל התניא) בסוף כבר (וכמודפס כו׳ פסקינן לא אנן משה פסקא

לענין שייכות לו יש פסוק שסוף לומר כשרוצה אולי אד״ש ואמר בלי ופעם וא״ו

הנ״ל מטעם רק שייך לא הפסוק וכשסיום המוסיף וא״ו וגו׳ כותב משהו שמוסיף

. . קצת) חידוש (וראה גו׳. כותב

h

תשכ“ה כסלו כ‘

תשכ״ה ה׳ ליום אור הגאולה חג כסלו כ׳ ד׳ יום ב״ה

חתן נהיה צויבל שאלימלך שמעת וודאי חדש אין אברהם אחדשה״ט...כך

הבא שבוע אי״ה יהיה אבר אלי של חתונתו בחורים, כמה ועוד קגן מאיר יצחק וכן

מכאן. לצאת כה בין יכול אינני ממילא פג שלי שהדרכון מפני גם אני בקנדה,

השיחות את בארץ להוציא ממשיכים באמת האם מעניין ראשית . .

שש איזה היו לערך 1:45 עד 8:30 משעה נמשכה ההתועדות אתמול מהשנה.

לפני אמר שאד״ש (כפי מרוסי׳ לאחרונה שיצא מביכל המאמר ומאמר, שיחות

שתי היו . המרכבה. שהן האבות מעבודת תוכנו גו׳ בשלום פדה ד״ה המאמר)

השיחות כל שלא מובן שעה, כמעט ארכה מהם אחד שכל האחרונות לפני שיחות

במכתב, לכתוב אפשר השיחות ותוכן נקודת אלא בארוכה נקודות אפילו ולא
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בטייפ. לשמוע תוכל בטח והאריכות

שהשנה איך אד״ש ביאר שניה בשיחה שי׳, לאבא נרשמה א׳ שיחה נקודת

חל שהוא א. ענינים: ג׳ יש הזה בחג כי כסלו, י״ט פון ענינים אלע אוף זיך טוען

וישב, בפרשת שהיה ג. טוב. כי בו שהוכפל ג׳ ביום שהיה ב. כסלו. וחדש בי״ט

שנים. משאר יותר כסלו לי״ט זו שנה שייכות ובמילא השנה הם הענינים ג׳ וכל

כמו לשנה היום אצלהם שהעיקר ענינים שיש בארוכה אד״ש וביאר

ויש וכו׳, פסח וכן לשבוע יום באיזה משנה לא לחדש בט״ו תמיד סכות החגים

השביעי בעיקר שהוא השבת, זה ובעיקר בשבוע היום העיקר שאצלהם אלה

כסלו בחדש י״ט שהוא מה זה ענינו שעיקר הגם כסלו יט וכן השבוע, לימות

לכל ונעשים נזכרים זה אז גם בשבוע יום באותו הוא כשחל אופן בכל אבל

בכ״ח פעם שחל חמה מתקופת בארוכה דוגמא ע״ז והביא החג. של הפרטים

ואכמ״ל. שנה

השייכים ענינים ג׳ שישנם א״כ ושאל לזה בהמשך היתה שלישית שיחה

ענין את ולא ענינים שני רק מזכיר קטנתי באגה״ק אדהז״ק מדוע כנ״ל, ליום

ג׳ יום לכאורה הראשונה קושיה תתורץ ובזה קושיה ועוד מהסדרה, השלישי

בהקדם ביאר ואד״ש יוסף מכירת בענין הגאולה ענין היפך מדבר וישב לסדר

פעם). עד״ז שידבר ממש שמעתי לא (עדיין אמריקה יהודי בענין ארוך

לגור ובאו אירופה את עזבו הראשונים שהיהודים שמה היה ובקצור

לעזוב גלות בבחינת היה וזה נדח מקום בבחינת היה אז שזה הגם לאמריקה,

אירופה ליהודי שלחני למחיה היה שזה ראו אח״כ אופן בכל וכו׳, מולדתו מקום

לכאן ולהביאם שם להם לעזור בשניה ובפרט הראשונה העולם מלחמת לאחר

ביוסף ג״כ וזהו שלחני שלמחיה ענין אדרבה אלא גלות של ענין זה אין וא״כ

למחיה אבל כו׳ חשבתם אתם להם שאמר כמו אבל לישמעאלים, שמכרוהו

השיחות. מא׳ בקיצור זהו אלקים. שלחני

שנגשו באו אורחים הרבה כי לביני׳ ביני׳ הרבה הפסק הי׳ המאמר לפני

פעם שום רמז לא גם אבל מתוח במצב מיוחד הי׳ לא אד״ש וכו׳, הרבי עם ודברו

קודם. כדרכו ולשמוח בקול לשיר

לפני בקצרה שדיבר מענין ארוכה ראשונה שיחה היה המאמר לאחר

מאה וימצא ההיא בארץ יצחק ויזרע עה״פ שאומר דר״א הפרקי על שבועיים

זריעת ענין שזה מסיים אלא ח״ו זרע דגן אבינו יצחק וכי בפדר״א כתוב שערים,

כן שהמדרש ובפרט ח״ו, לומר עד הפלא מהו אד״ש אמר ולכאורה וכו׳ צדקה

מרכבה היה ענינו כי בזה מונח היה שלא הכוונה וכו׳.וביאר זרע שזרע אומר

ח״ו) דגן זרע אבינו (יצחק הפדר״א הזכיר כשאד״ש הקודמת פעם (אגב לאלקות.

הנוהגים שישנם אד״ש אמר אבל שם וחלילה חס תיבת המוחקים ישנם אמר
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ישנו). זה הדפוסים בכל הרי אבל מוחקים מבינים שלא שאיפה

מסכת על סיום וכעין קצרה שיחה לה ובהמשך ארוכה שיחה היה אח״כ

לא הנידחת שעיר אומרת שהג׳ מה על ארוך וביאור הנידחת עיר בענין סנהדרין

שכר. וקבל דרוש משום בתורה כתובה אלא תהי׳ ולא היה

ולהשגיח לראות היה ענינה ועיקר הסנהדרין ענין שכל ביאר ואד״ש

אם ולכן ולענוש, להלקות ענינה עיקר לא אבל ועונשים עבירות לידי יבואו שלא

היו כי מפני וזהו קטליא נקראת שנה שבעים או שנים לשבע פעם שהרג דין בית

לזה. יבוא שלא קודם צריכים

שכרם יהיה זה ועונשה העבירה על קודם לקהל שידרשו ידי על דרוש וזהו

להאריך... מקום כאן אין כי וד״ל נברא ולא היה לא זה בגלל הנידחת שעיר

h

תשכ“ה וישב פר‘ מוצש“ק

תשכ״ה וישב פר׳ מוצש״ק

והגם ו׳ יום אתמול מכתבך קבלתי ארוכה הכי צפיה לאחר אחדשה״ט,

לאחרי מכתב בלילה ד׳ ביום לך כתבתי נהנתי, עכ״פ כדרכך, פרטים כותב שאינך

לך... כתבתי כן ההתוועדות, משיחות תוכן קצת ושם ההתוועדות

ההנהלה בשביל דשם מההנהלה אישור איזה גם יש וכבר הסתדרו החברה

. . ראשונה פעם ליחידות יכנסו חנוכה אחרי וכנראה דכאן

בקנדה אבר אלי של חתונתו אי״ה מחר ידוע, לא עדיין נסיעתי בנוגע

מכוניות שלש או בשתים ונוסעים בחורים כמה יוצאים הרגע טס, הוא טורונטו,

יכול לא אני ועוד, שמוטקין ישראל ואולי נתקע רצופות, שעות 12 של נסיעה זוהי

חזרה. ליכנס אוכל ולא ויזה, לי אין כי לנסוע

כן פירסט. יצחק של אשתו אחות עם למז״ט חתן נהיה הומינר יוסף

בלעסאפסקי זלמן ר׳ של בתו עם למז״ט חתן נהיה צויבל שאלימלך וודאי שמעת

אקצר ליפסקר, לב״צ בשמי מז״ט מסור אותו, מכירים וודאי כאן שהיו החברה

השיחות. עם ואתחיל אלו בענינים

כסליו לי״ט כהמשך היו ראשונות שיחות ג׳ שיחות 4 הי׳ הנה השבת

שיחה ברש״י, ופירושו הראשון הפ׳ על השבוע פרשת על הי׳ הרביעית והשיחה

וביתר חוצה מעינותיך יפוצו ענין פעלה שהגאולה מה בענין היתה ראשונה

ויראו ועי״ז עליך נקרא ה׳ שם כי יכירו שהם גם גויים עד חוצה ענין באריכות
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בהגבלה והכל והמצוות התורה עפ״י שמתנהג בלבד, זה ע״י לא בא וזה ממך,

העמים מכל המעט אתם ובכמות היות יפחדו לא עי״ז דקדושה מצרים הנקרא

למעלה שיתנהג כאחד ויהי׳ הוה הי׳ הוי׳ שם ע״י דווקא ורק מכמות, רק יודע וגוי

כסליו י״ט פועל וזה ממילא, בדרך ממך ויראו דווקא עי״ז והגבלות ממדידות

וממילא הנשמה פנימיות בנשמה בגלוי שיהי׳ ופועל התורה פנימיות הפצת שהי׳

בל״ג. הוא העבודה הנשמה פני׳ לגבי

על פחד נפל בבה״ס תפלין הניח שאדמוה״ז שע״י הספור וסיפר

חוצה עם המעינות הפצת כסליו י״ט הגאולת ענין שזה הרבה ודבר הפקידים.

ראשונה. משיחה בערך ותוכן קצור זהו כנ״ל, ממש

בארוכה כסליו י״ט בהתועדות כבר למדובר בהמשך היתה שני׳ שיחה

שהוכפל ג׳ ביום שהי׳ ב. כסליו לחודש בי״ט שזה א. כסליו בי״ט ענינים ג׳ שיש

מדוע שלכאורה אז דובר ובארוכה וישב. לסדר שלישי ביום שהי׳ ג. טוב. כי בו

בשלישי זו בפרשה שלכאורה והסביר הג׳, ענין מזכיר לא באגה״ק אדמוה״ז

חשבה שאלקים ענין שזה והסביר יוסף מכירת בענין הגאולה היפך מדובר

לא במכתב ובכ״א אדרבה, ח״ו צרה ענין שזה ולא שלחני ומחי׳ לפליטה לטובה

ח״ו. מגאולה להיפך ענין זה ובגלוי היות מזכיר

מוזכר עכ״פ שבהעלם לומר מכרחים שבכ״א בארוכה אד״ש הוסיף וכעת

זה ”היום״ פעמים ד׳ כותב לברדיצ׳ובער שבאגה״ק בארוכה והסביר זה ענין גם

ע״ז באריכות והי׳ כו׳. מורנו הילולא יום ג׳, יום כסליו, י״ט יום לנו, ה׳ עשה היום

לחיים יגיד הוא כסליו שבי״ט מה מספיק שלא לדעת צריכים שהעיקר אמר גם

לא פולין לגבי חב״ד שיטת וזהו וכו׳ ולזכות לעמול לבד צריכים אלא וכו׳ וירקוד

שהרבי לו מספיק בחסידות הזה הקשה שהענין לומר ולא וכו׳, רבי על לסמוך

וכו׳. ממש בהשגה יבין עצמו שהוא גם צריך אלא יודע

שביום והראי׳ הטוב מרצונו הלך שאדמוה״ז זה בשיחה באריכות הי׳ ג״כ

עליו שכתוב ביוסף בדוגמת וזה הספור, כידוע לזוז יכלו לא ללכת רצה שלא ו׳

הלך בכ״א שונאיו היו כי סכנה מקום זה ושם לאחים שהולך שידע במדרש

ביהרג לא היא זו מצוה וגם אב כבוד מצות הי׳ לא אז הרי ולכאורה אביו במצות

כי מרצונו הלך אדמוה״ז גם כך שבשמים, אביו מצות זה כי התי׳ אלא יעבור ואל

ונחוץ שאפשר פסק שלמעלה שבי״ד הענין נהי׳ ידו על דוקא המאסר ענין כל

שדוקא ביוסף וכמו העליונה, על תמיד תהי׳ חסידים ויד חוצה המעינות להפיץ

וכו׳. שלחני ולמחי׳ למלך משנה שנהי׳ הענין נהי׳ עי״ז וכו׳ לעבד שמכרוהו ע״י

הנדחת עיר (לגבי שהפי׳ כסליו בי״ט שדבר מה על תירץ זו בשיחה גם

שע״י שכר וקבל דרוש משום) כתובה אלא תהי׳ ולא היתה לא אומרת שהג׳

לידי יבוא שלא שכר יביא וזה וכו׳ מלחטוא בנ״י ויזהירו קודם ידרשו שהסנהדרין
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סורר ובן הנדחת עיר לגבי מובן זה מילא אח״כ אותו ששאלו ואמר הנדחת עיר

הנדחת בעיר כמו אומרת הג׳ שג״כ המנוגע בית לגבי זה נאמר איך אבל ומורה

ושאר לשה״ר מטעם ג״כ בא המנוגע שבית מובא שבמדרש אד״ש תירץ וע״ז

דרוש ענין מובן וממילא המנוגע. בית וזה בממונו כאן לאדם שמשלמים חטאים

השלישית בשיחה שיחות שתי עוד היו אח״כ המנוגע. בבית ג״כ כנ״ל שכר וקבל

י״ט נפש, שנה עולם ענין קבלה עפ״י הם באגה״ק המוזכרים ענינים שג׳ באריכות

שאכמ״ל... וחבל נפש. הה״מ, הילולא עולם. זה כו׳, שהוכפל ג׳ שנה. כסליו,

h

תשכ“ה טבת ד‘

תשכ״ה. טבת ד׳ ד׳ יום ב״ה

מה מענין חולה, שהנו שמעתי כץ, יעקב ר׳ שלום מה אחדשה״ט...מענין

שמח...מסור היה בישיבה היה לא שהוא שבזמן לי מתאר אני כתוב, נא שלומו

כרצונך. לסדר אראה לספרים ובנוגע לרש״ח ד״ש

הרליק, ממאיר מקורה הנה לבוא מתכונן שרש״ח כאן שיצאה השמועה

זה... מענין כלום ממך שמעתי לא כי יסודה שבשקר הבנתי אני אך

קבלתי ו׳ שביום באריכות הביתה כתבתי כבר הנה ארצה חזרתי בענין . .

ששמעתי כפי אבל חוזר, אני מתי ולהודיעם בהקדם לחזור שעלי תשובה מהם

בריאותי מצב בענין יותר מסובכת בקשה עוד להגיש להשתדל אולי אפשר הנה

זה הנה בקשתי יקבלו ובאם שלהם רופא אצל כאן להעמידני ותובע מבקש שאני

מפני פורים לאחרי עד כאן להשאר בעז״ה וברצוני היות וכ״ז זמן קצת עוד יערוך

ומובן פשוט טעם וודאי וזה זמן. באמצע לעבור טוב שלא והעיקר סבות כמה

עלול כי לארץ שתשלח זו בקשתי להעביר אוכל אם יודע לא שאני העיקר אבל

לחזור, שבועות כמה בעוד אצטרך וממילא לקבלו ירצה לא שהקונסול להיות

בסדר. יהי׳ שהכל מקוה אני אבל

שבוודאי כסליו י״ט מגבית בעד דולר כמה עם לאד״ש פתק הכנסתי גם

מגבית גם יש כסליו שבי״ט (חנוכה) דשבת בהתוועדות אמר שאד״ש שמעת כבר

שבכמה לך ידוע בטח — (הערה בהתוועדות מזכיר לא הוא שמסבות אלא

ומחלקים ההתוועדות באמצע מגבית יש תמוז י״ב פורים שבט י׳ כמו התוועדיות

כסליו בי״ט גם מגבית הי׳ בתשי״ח ופעם והסכום שמו רושם אחד וכל פתקאות

הרבה צדקה על ודבר אד״ש אמר ובשבת השנים בשאר מזה הזכיר לא יותר אבל

שיהי׳ עוד וכדאי ליתן עוד יכול נתן שלא ומי קודם ונתנו זריזים שהיו ואמר

הן המרבה כל אד״ש ואמר יותר, צדקה נותנים דבחנוכה פס״ד עפ״י בחנוכה
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