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ואחרים שני המשך אחרים ראשון המשך אחרים תש״ד, המאמרים ספר הבחורים

יום כל דז׳ייקבסאהן הרב דפה המשפיע של בשיעורו לומדים ואנו שלישי, המשך

עפ״י שעה חצי רק יש כי חבר צריך לא בבקר הנה בחסידות חברי שעה, 3/4 שעור

לי יש הסדר אחרי גם ליפסקר, ב.צ. עם לומד אני בינתיים ובערב השיעור עד רוב

אינני מה בדיוק חסידות וולף נתן עם א׳ ביום אותם להתחיל אני וצריך שיעורים

מי. עם ברור לא עדיין שו״ע, ואח״כ ס״ו המשך להיות יכול יודע

שזה כמו ערך לפי ובפרט טוב במיוחד לא בגשמיות פה המצב כך

שהולכים והעיקר הליכה רגעים 5 בערך הוא השינה מקום בכפר, בישיבתנו

יותר להיות צריך שכאן מובן הנה וברוחניות מפחדים, ובאמת מסוכן זה בלילה

זה וכו׳, שיחות ושומעים אד״ש, לכ״ק אמות לד׳ קרוב שנמצאים ובעיקר טוב

אותם שמענו הרי כי ולשננם, השיחות את אח״כ לקרוא חשק יותר שיש וודאי

הק׳. מפיו

להוסיף, מה לי ואין זה שבוע שחזרו מהאורחים שמעת השיחות את בטח

עסקני ליחידות נכנסו בלילה) חמישי ביום מהאמצע מכתבי ממשיך (אני כעת

את אח״כ יחזור ובוודאי נכנס כהן יואל ר׳ גם כרגיל, שיחה תהיה ובוודאי הישיבה

השיחה.

יודע (אינני וולף מאפרים למכתב מחכים טוב ב״ה כלם החברה שלום

ישיבה. בחורי בתור יכניסום ואז שם) כתוב להיות צריך מה בדיוק

מכאן נסע אתמול הבא, בשבוע אולי נכנס מתי יודעים איננו יחידות

בוודאי כבר הבחור את שם, ללמוד בכוונה בכפר לישיבתנו רודל שמואל הבחור

ללמוד מי עם בהתחלה לו שיהיה תשתדל בוודאי ללימוד, שייך וגם חברמן תכיר

זה. שיסדר מי יהי לא אחרת כי נוח עצמו ושירגיש

הצבא מטעם לחזור מכרח הוא כי הבא שבוע יגיע סגל עמישר בוודאי כן

התחלתי כבר שאני הרצל לישעי׳ תאמר בפרט, לכ״א החברה לכל ד״ש מסור מיד...

בלמודים להצלחה באיחול אסיים בקרוב... אי״ה לו ואשלח לו לכתוב

שמואל דו״ש חברך
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תשכ“ד כסלו כ“ג

ב״ה

לילה 11 שעה תשכ״ד כסלו כ״ג ב׳ ליום אור
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שי׳. אלטר אברהם היקר לאחי

וברכה! רב שלום

משעה בלילה ה׳ יום אד״ש כ״ק של כסלו י״ט התועדות שהי׳ ובעיקר ורק ..

. . המאמר קודם שיחות ארבעה מענינות, מאוד שיחות והיו ,2:30 שעה עד 8:30

גם שמעתי אגב להאריך, הרבה זמן לי אין כי השיחות מאד בקיצור כאן אכתוב

לזכור הרבה לי עזר שזה ומובן כאן אתו שהתידדתי נתן של חבירו אצל הטייפ

שאז עצמו מהרבי ששמעת אחרי שומעים אם אחרת בכלל שזה והאמת השיחות

טייפ ששמעתי הראשונה הפעם זה מלה, לכל מקשיבים וממילא לשמוע רוצים

מענדל ר׳ גם השיחות. שם יחזרו החברה ובטח מהרבי. ששמעתי מהתועדות

ר׳ בנוגע מיוחד, משהו הי׳ לא אבל נעמנאו, ניסן ר׳ כן בההתועדות, הי׳ פוטרפסט

... בזה, הפרטים הביתה גם כתבתי מענדל

3/4 ארך זה . וכו׳. ומכל החסדים מכל קטונתי ד״ה המאמר הי׳ אח״כ

שאני האמת בקצור, בתניא והדרן . . הש״ס על הדרן שיחות כמה עוד אח״כ שעה,

לשמוע תוכל גם ובטח השיחות, יחזרו שהחברה סמך על בכתב להאריך מתעצל

הטייפ. את

אם התפלה אחרי אבל יהי׳ אם ידעו לא הזמן כל התועדות, הי׳ בשבת גם

לא הוה, וכך שמתועדים סימן זה מנחה תפלת זמן להכרזת מחכה לא אד״ש כ״ק

שיחות ג״כ היו שיחה) (בצורת לאדמוה״ז קצרים מאמרים שני הי׳ רק מאמר הי׳

ואמר רגילים לא לשונות והיו דיפוצו הענין מאד תבע תקיפות, ומאד מענינות

גישמאק!", ניט הוא) המענה (אזי גישמאק?! "ניט טוען הוא שאם בלשון פעם

גורל מיין דאס איז עפעס וואס צופרידן", ניט הוא) המענה (אזי צופרידן?! "ניט

הבחורים. יחזרו אלו שיחות גם ובטח קשיא, א האסטע (התשובה)

התועדותם יהי׳ וזה יהיו עוד והחברה התועדות יהי׳ אי״ה בטח השבת גם

ואני א. יום הבא שבוע אי״ה נוסעים שהחברה יודע אתה בטח בינתיים. אחרונה

בערב ?? בשעה יוצאים שהם נראה בינתיים למכתב. קודם יגיעו שהם חושב

את שוברים עוד הם חזרה כסף שאין מהם להרבה בערב, ב׳ יום לארץ ומגיעים

ואחדים הלוואות השיגו כבר אחדים לעשות, מה יודעים לא עדיין ועוד הראש

בצורה לבוא לבחורים יתנו לא שיותר בתנאי אבל להם יתן המרכז ואולי לא עדיין

שום בלי א׳ ביום לנסוע שעליהם להם הודיע השבוע חדקוב הרב הפקרית, כה

תשמע הרי בזה הפרטים כל את הצבא, בגלל פשוט דחיות. שום ובלי תרוצים

מהם.

צפי׳ אחרי מסבא מכתב שקבל מענדל לי ספר היום כרגיל, ב״ה כאן

צריך אני השבוע הנה, לבוא חשק קבל סבא לי שספר וכפי למכתב, ממושכת

להחליף בעד האמריקאי הפנים משרד הכוונה כאן נקרא זה כך למיגרשין לנסוע
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ואי״ה הויזה, של הזמן בינתיים לי יגמר הבא השבוע כי לסטודנט, מתייר הניירות

שיסכימו חברה לי ויש חברה הרבה עם התידדתי כך הבחורים, אחד עם אסע מחר

ראיתי יוסף את שיחיו, ילדיהם וכן טוב ב״ה והדודות הדודים שלום אתי. לנסוע

חזרה. נסע אח״ז ומיד להתועדות ישר בא כי הרבה אתי דבר לא אבל בהתועדות

ועוד חנזין מנחם עבר אלי׳ וולף נתן הבחורים רק נמצאים לא בזאל כעת

האמת אבל מפריז. ניסן ר׳ של בנו בחתונת כעת רובם כי ואני, אמריקאים שני

מאוחרת. שעה עד יושבים ולא כך כמעט זה יום שבכל

יודע אני וגם לכתוב מיוחד משהו מוצא אינני כי לסיים מנסה כבר אני

מזדרז, אני ולכן קצת עוד יתעכב כבר זה למחרת המכתב את אשאיר שאם

פעם ראשון פרק גומר אני מעט עוד ב״ב, בג׳ אוחז שאני איפה לך לכתוב שכחתי

מתכוננים אנו וכעת יותר, הקלים הדפים גם בשעורים למדתם האם ומעניין שני׳

ומובן י״א, בדף אוחז אני קדושין יחפור, לא על ולדלג הבתים חזקת פרק ללמוד

(בשעור) הרביעי מאמר ואוחז תש״ד לומד עוד אני חסידות לעיונא. יותר שזה

טוב. וכל להצלחה באיחול מסיים אני חדשות, אין כך השני. מהמשך

המהירה לתשובתך המחכה

בלו״נ אוהבך אחיך

שמואל

ולמני. לנתקה ובפרט שלי החברה לכל ד״ש מסור

לקחת אקוה כמובן כסף עולה לא זה הנה דקדוק של הדפים בנוגע ב. נ.

הראשון אבל הביתה, אתמול ושלחתי לקחתי השני ואת השעור דפי ג״כ בשבילך

הדפים. ונגמרו בשעור הייתי לא כי אין לי גם

מקנדה. חבירו ליפסקער בער ומשלום ממני, רודל לשמואל ד״ש מסור

h

תשכ“ד טבת י“ד

תשכ״ד טבת י״ד ב׳ ליום אור ב״ה

כן המכתב. עם יחד אשלחה ואי״ה חנוכה משבת השיחה יצאה היום . .

לקריאה נחוצים, מאוד ושיעורים מדקדוק שעורים שני ללמוד הספקנו בינתיים

הם מנין שוסטרמן) (הרב שיעור המגיד את שאלתי — אגב בפרט. בתורה

חדשות כאן אין . . מהמסלול ש90% לי וענה השיעורים? מלוקטים
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