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להלכה נ״מ אד״ש והוציא האחרון הרש״י על היתה הרביעית ובשיחה

פשוט. נר׳ שלכאו׳ שזה רש״י מדברי

היינו הפתיחה ענינו אם הדלת ענין מה בנגלה חקירה גאנצע א מיט

הסתימה אדרבה ענינו או דלת ששמים ואלא קיר כאן להיות צריך הי׳ שמצ״ע

עם רש״י מחלוקת מזוזה לגבי ונ״מ פתוח, לגמרי להיות צריך הי׳ שמצ״ע היינו

לשאר משא״כ חייב שלרש״י במזוזה חייב דלת בלי פתח אם פוסקים שאר

ע״כ סתימה ענינו לרש״י הנ״ל בחקירה תלוי מחלקותם והסבר פטור פוסקים

הפתיחה ענינו אם משא״כ בכניסה הפתח על שענינה המזוזה לענין נוגע זה אין

כאן רומז וזהו המצוה, בטל וממילא הפתיחה בתנאי חסר הרי״ז דלת כשאין הרי

כך הסתימה ענינם וודאי החצר שקלעי החצר, קלעי כמדת החצר שמסך רש״י

דלת כשאין גם מזוזה לגבי וממילא הסגירה ענינו דלת) הדבר (שאותו המסך גם

ואכ״מ. וכנ״ל חייב

גם היום. בלתי שמעתי לא אני כי זו מהחקירה היודעים שם ישנם ובטח

בעיקר מה והחקירה מלכות ענינה שדלת קבלה עפ״י החקירה אד״ש הסביר

והנה להמשיכם אדרבה או ולסגרם, עליונים האורות את לסגור אם מלכות פעולת

ולהסתיר להעלים מלכות ענין עיקר העשי׳ עולם הוא הפשט בעולם למסקנה

. . ואכמ״ל כנ״ל

ולקוות הבא לשבוע הזה משבוע להשאיר לא אד״ש אמר גם ב. נ.

צריך השבוע באותו אלא ללמוד לו ויתן לו יוותר שלו היצה״ר הבא שבשבוע

. . כנ״ל זה. לשבוע השייכת הסדרה כל לגמור

היום. להורים אי״ה אכתוב נסיעתי אדות לסיים, צריך שאני רואה אני

h

תשכ“ה אדר ז‘

רבן והסתלקות הולדת יום בשמחה בו דמרבים לחדש ז׳ ה׳ ליום אור ב״ה

תשכ״ה. רבינו משה ישראל של

על בעיני ולפלא שי׳ הר... משלום כן כלם משלום כתוב אחדשה״ט...נא

שקראתי כפי היינו אחרים, של רוגזתם את המביאים ענינים לדבר לו ולמה מה

האמריקאים החברה את אויס מוסערט הוא הנה מהארץ אחד של מכתבו כאן

קנטור בדברי להכנס לו למה אך הוא רע לא הנה הענין ועצם שם כעת השוהים

ללמוד בעצם שעליהם להם אמר ששמעתי וכמו כלום לומדים לא שכאן לומר

ולא ישיבה ראש לא אין וכאן היות בדא״ח והן בנגלה הן היינו א-ב מהתחלת
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הדברים. באלו וכיוצא משפיע

בפרט זאת, לומר לו ולמה השומעים? את יקנטרו לא כאלו דברים האם

אין הרי כזו להיפך,ובמדה לא עכ״פ לכבדם, לו היה לדעתי אדרבה כך, זה שאין

מעלה זה שלדעתי לארץ מכאן טובים בחורים עוד אולי שיבואו לסכוים הדרך זה

ולומדים. שיושבים לבחורים כוונתי מובן גדולה,

אינו הוא סו״ס כי ל..שי׳ שתאמר אפילו רצוי שלדעתי זה כל לך כתבתי

ביי ברייט גיווארן שוין בין אין אז תחשוב אל לתקן. ולא לקלקל זה שעלול יודע

עליו ועוד עוד שידברו גורם וזה זה את קבלו כאן שהבחורים איך פשוט אלא זיך,

זה.. את לו מה ובעד

בענין חדש, ואין כרגיל ב״ה הכל כאן לעיקר, ונלך זה את נעזוב עכ״פ

לומדים. אתם כבר ובטח מכתבי קבלת מסתמא הלקו״ת

הפרשה כל את ללמוד לו שקשה ביחידות שאל שאחד שמעתי אגב . .

האות ועכ״פ לגירסי׳ הסדרה כל שילמוד אד״ש לו וענה לעיוני׳ קצת אפי׳ לעיוני׳

שאלו כן . . התשובה לערך זהו המאמר?), עיקר (שזה לעינוי׳ הפרשה של הראשון

בפרשה ללמדם האם בפרשה ונכנסו למועדים השייכים המאמרים אלו על בפתק

התשובה, לערך ג״כ זהו חפץ, כלבם שיעשו אד״ש וענה לחג להשאירם אפשר או

וגם ההולדת, ליום ברכה לבקשת בעיקר ליחידות נכנסתי לילה א׳ ביום

ואמר הלקו״ת, ללמוד ג״כ ע״ע שקבלתי הזכרתי ואגב דר״ת תפלין בנוגע שאלתי

אויך און זאך. גלייכע א זייער דאס איז שרייבסט דו וואס לקו״ת דעם וועגן אד״ש

און — שאמר (או טעג ערשטע די און זאך גלייכע א אייכעט תפילין ר״ת׳ס וועגן

אח״כ בקביעות. תפילין רשי״ס ווי אזיי דערנאך און נדר א אן זיין זאל פריער)

הולדת יום ובנוגע ויזכירם לאהל אתו יקח בפתק שהזכרתי השמות שאת אמר

בזה הפי׳ מה יודע (אינני אזיי אייב ואמר הן ועניתי בשבת עלי׳ קבלתי אם שאלני

ולהוסיף ומנחה שחרית לפני ההולדת ביום צדקה שאתן בשמיעה) טעיתי ואולי

שנת שיהי׳ אבל לשונה בדיוק זוכר אינני הברכה אמר ואח״ז ודא״ח. נגלה בשיעור

וכו׳. וכו׳ בהידור המצוות וקיום שמים יראת מתוך ודא״ח נגלה בלימוד הצלחה

מיוחד, משהו שאין כך מהיחידות לערך זהו דקות. כ-4 ארכה היחידות

רצוני ובעז״ה כאן אני שלע״ע הביתה כתבתי כבר הנה נסיעתי בענין

אדם של שרצונו במקום הבעש״ט פסק כבר והרי חגה״פ לאחרי עד כאן להשאר

לכאן. גם ויתאים הוא. שם

מהפרשה והאחרון הראשון רש״י על שיחות כרגיל התוועדות בשבת

הענינים רואים שכאן מוסיף ואח״כ מקרא, של פשוטו עפ״י הסדר רש״י ומכל

ההוראה ואח״כ זה, מפירש״י לנו היוצא להלכה ענין ומוציא שברש״י מופלאים
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איך רואים באמת וכאן רש״י, בכל ממש הסדר וכך זה מרש״י ה׳ לעבודת לנו

הנה שבת בכל רגיל שזה הנ״ל על נוסף כנ״ל. מופלאים ענינים ישנם רש״י שבכל

הסדרות על סיום כעין אמר השלישית ובשיחה לקו״ת גם בשלחן לאד״ש הכינו

כה״ר אהרן ענין על הי׳ הסיום ועיקר בלקו״ת הנדפסים שמות לספר השייכים

שענינם החול ימות על גם האה״ר להמשיך ענינה ועיקר שבת ענין שזה אה״ר

לאה״ר. עולם אהבת בין ההפרש וביאור אה״ע, בעצם

בסיום ונדפסו היות בשלח לפר׳ השייכים שההוספות אד״ש אמר גם

וקשר לסיום, שייכות לזה יש א״כ הנשיאים וכל הצ״צ בזמן סודר וכך שמות ספר

ההתחלה. עם זה של הסיום אד״ש

שנגנו נגון שבאיזה השבתות שאר על בשבת חדוש שהי׳ מה בעיקר

ממקומו קם ופתאום חדוש) גם כבר (וזה בחזקה היד עם לרמז אד״ש התחיל

שמחה לאיזה הנה בזה הורגלנו לא שכבר לאחרי לך ותתאר כף ומחא ורקד

שהתיישב עד כחותיהם. בכל מקומותיהם על רקדו ממש שכולם כך הביא זה

אד״ש...

כי לכתוב החשק ירד הנה לצאת השיחות שהתחילו שמאז ומעניין

אבל היוצאות השיחות על סמכו חברה הרבה ובאמת למותר שזה משערים

כי יצא מתי יודעים לא עצמם (המסדרים) והם יוצא לא שעדיין רואים לבסוף

אמר גם הוא כך זמן לו אין פשוט וכנראה עליהם לעבור שצריך באד״ש תלוי זה

שיתפנה שבט י׳ אחרי מקווה שהוא לו ואמר שבט י׳ לפני הי׳ וזה לאחד מזמן לא

בקרוב. שיצא לקוות וצריכים יצא, לא שעדיין רואים אבל להם.

שכמעט ואומרים ממש בקרוב יצא תש״ג השיחות שספר שמעתי — אגב

נוהג. כמנהגו עולם וכך כאן שנעשה ממה לערך זהו לגמרי. מוכן

בחדש) פעם (כדרכה ליחידות ההנהלה נכנסת מחר הנה החברה בנוגע

אם מהנעשה כלום יודעים לא עצמם שהם כך הבחורים, בנוגע גם ותחליט ותדבר

מאיז אז מצפים, הם שע״ז חגה״פ לאחרי או לערך שבועות ג׳ בעוד לנסוע עליהם

פארן... צוריק נישט דאך ווילט דא

בקרוב שתזכה לך ומאחל ד״ש לך אני מוסר זו בהזדמנות שי׳ אברהם נ.ב.

לויטין. שלמה משה דו״ש מחברך אד״ש כ״ק של בצילו להסתופף ממש

h
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תשכ“ה אדר י“א

דהרי לפורים שייכות לו ויש בשמחה בו שמרבים לחדש י״א ב׳ יום ב״ה

(תשכ״ה) לי״א מקדימין כפרים

משהו אין הרי כך ונהנתי, שעבר שבוע בזמנו קבלתי מכתבך אחדשה״ט,

לכתוב מקום יותר ישאר אולי ובמילא מכתבך, על לענות יהיה שאפשר מיוחד

השיחות.

כאן בישיבה, מהנעשה וכן המשפחה כל ושלום בגו״ר שלומך מה ראשית

לאחרי נוסעים שהם שחשבו שהחברה הידיעה לידך הגיע כבר אולי כרגיל הכל ב״ה

בארץ. חגה״פ ויחוגו כשבועיים בעוד שנוסעים לבסוף נתברר הנה חגה״פ,

להגיש שאפשר הרבי בשם קודם שכתבו מה שכל המעניין הוא והעיקר

כלום אמר לא מעולם ואד״ש היות ומבוטל, בטל הכל הפרטים כל עם בקשה

באמרם בתחילה החברה את בילפה ההנהלה בלוף איזה לך ותתאר זה, מענין

ואד״ש שקר שזה הודיעו שעבר בשבוע רק הנה וכו׳, וכו׳ שיבקשו ענה שאד״ש

זה, בענין לדבר והבטיחו ביחידות היו ג״כ שעבר והשבוע כלום, אמר לא פעם אף

ולאחר כלום מזה ענה לא בכלל אד״ש אבל לאד״ש אמרו שהם אמרו וביצאם

לחזור יצטרכו שהחברה וכך בקשות, להגיש לא שלהם...החליטו אסיפות

היו שמקודם ג״כ הענין, מזה מאוכזבים עכ״פ קצת לך תתאר החברה

הם מילא שבועיים, בעוד לנסוע שעליהם להם הודיעו ופתאום אחרת בתנועה

בענינם. זה עכ״פ המצב עם ישלימו מסתמא

לא עדיין והתוצאות לבדיקות שנגשתי כבר שכתבתי כפי הנה בעניני,

ומיד כאן אשאר שלחגה״פ מקוה אני עכ״פ לתשובתם, מחכה ואני לי ידועים

וקצת זמן הרבה אין זה לזמן אפילו הנה שמחות. בשובע בעז״ה נתראה לאחריו

החרף שהזמן ג״כ שכתבת וכפי חולפים, הימים איך יודע ואתה מחדש, למעלה

שהחרף שאפ״ל כך אצלי גם אלא בלבד אצלך זה ואין אצלך, מאד מהר עבר

מהר. ועברו חלפו כאן שאני וחצי השנה כל ובכלל

ביי פריילאך דאך איז פורים און הפורים מתקרב מעט עוד חדש אין כך

ופעילה... שמחה התוועדות שתהיה לקוות צריכים אידען

זיך שטעל איך ברצינות לקו״ת של הענין את לקחו לא בארץ האם מעניין

האם ומעניין לומדים, לא 20 שלפני החברה רוב כן אם לומד לא אתה אם פאר

שם. נתקבל זה ואיך לומדים, כן 20 גיל שאחר אלה

כמה וכבר הלקו״ת לומדים הגיל לפני אפילו הבחורים שכל אפ״ל כאן
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אם אד״ש שאלם זה בזמן ביחידות לאד״ש שנכנסו 20 גיל שלאחרי חברה

מסתמא לך אכתוב פורים אחרי ואי״ה מהנעשה בקיצור זהו הלקו״ת, לומדים

אז. מהאוירה ובכלל מהפאבריינגעו

הדברים תמצית להביא אשתדל הנה מקום הרבה שאין קצת אכתוב וכעת

עכ״פ.

אוירון עם אירופה עד לנסוע שבדעתם הודיעו החברה לקודם נחזור רק

כי קודם יגיע מסתמא וולף מנחם ורק ניסן בחדש כבר שיגיעו כך באניה ומצרפת

ישר. באוירון שנוסע היחידי הוא

הראשון רש״י מפירוש כרגיל היתה ראשונה שיחה הנה לשיחות, ועתה

בפשוטם שאלות כמה הקשה כרגיל ואד״ש הרבה, עליו מדברים הרש״י היום והרי

ההפסקות בענין וגם משה אל ויקרא פעמיים לכתוב לרש״י למה כמו דברים של

אד״ש ובעיקר הראשון, לרש״י זה שייך שלכאורה השניה בפעם רש״י שמביא

המתרצים מפרשים כמה והביא מקרא של בפשוטו לרש״י כאן דוחק מה נעמד

שם מבלי משה אל ויקרא סתם כתוב מדוע דחק שלרש״י נשאר ולמסקנה ודחה,

אדה״ר, אצל כמו ויקרא שמוזכר בחומש פעמים הרבה כבר מצינו דהרי הקורא,

לא ובמילא וכו׳ וידבר אלקים ה׳ ויקרא מוזכר ושם עצמו רבנו משה אצל וכן

לדבר רוצה שאדם בדוגמא קריאה להיות צריך דבור כל ולפני היות כלום, קשה

כאן משא״כ כלום, ל״ק תמיד וא״כ לך, להגיד מה לי יש שמע, לו אומר לשני

ולכן כרגיל לומר אפשר שאי מכריח שזה ה׳ וידבר כתוב ואח״כ ויקרא סתם כתוב

היא. חיבה לשון זו שקריאה רש״י אומר

בספר המובאים לענינים לעיל השייך א׳ ענין ענינים שני יש גופא ובזה

לבאר בזה והאריך רש״י, שני גם יש וע״כ להלן, המובאים לענינים ב׳ וענין שמות,

כאן. המקום שקצר ומובן

ושלחו לאמריקה זצ״ל אדמו״ר של לביאתו שנה 25 היה בשבת הרי כן

ובעיקר זה, מיוחד לשבת אורחים כמה באו וגם והדפיסום, כתבות העתונים לכל

וחשבו ע״ז) שמעת (בטח ויצאו, לפולניה אז ששלחום מהתלמידים שהיו אלו

חז״ל בדברי מקור מצא לא שבינתיים אמר אד״ש הנה מיוחד, משהו שיהיה

יש אחד במקום ורק 25 לא אבל 50 או וכו׳ 20 10 בענין יש ורק שנה 25 בענין

אבל ,25 של ענין שזה נראה לא אבל ה-25, בשנת היה שזה נבואה לענין בתנ״ך

הרנ״ע אדמו״ר של כמכתבו שכדאי, וממילא וכו׳ יר״ש לעניני זה ומנצלים היות

ניתוסף עי״ז שאם מסיים זאת ובכל זה, על קשה וכותב בתניא פלפולים בענין

כדאי. אז וכו׳ ויר״ש המצוות בקיום

אותם רואים לא שכך כמה עם כאן מתראים שעי״ז אד״ש אמר ובעיקר

ת״ש בשנת ראשונה לשיחה אד״ש נכנס וכך שהחיינו, לעשות צריכים שאולי
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בדא״ח והן בנגלה הן שאלות, כמה הראשונה בשיחה שם יש שבעצם ואמר

ואמר לשני אחד מיץ כוס בין זה את קוראים כי עליהם לב משימים לא ורק

אומר ואח״כ שהחיינו שעשה אומר שהרבי אחד דבר הזכיר ורק קצר שהזמן

ומסתמא והמטיב הטוב לעשות צריכים שותפים שכשיש כותב שאדמוהז״ק שם

ברורה ותשובה ובי׳ מיני׳ עצמו סותר ולכאורה וכו׳ אגו״ח כמו שותפים יש שלו

קצר. שהזמן אמר כי היתה לא ע״ז מאד״ש

נ.ב.

שטרקס. שלום ר׳ וביניהם מאנגליה אורחים ג׳ באו

h

תשכ“ה צו פר‘ עש“ק

תשכ״ה פורים שושן צו פרשת עש״ק ו׳ יום ב״ה

בעז״ה לך אכתוב פורים שאחרי במכתבי, לך שכתבתי כפי אחדשה״ט,

אין כי הגם כעת להתישב לבסוף החלטתי אבל במוצ״ש לכתוב שחשבתי והגם

בענין וכו׳ הפרטי ,במצבי במיוחד חדש אין כאן ער״ש, וזה היות גרמא הזמן כעת

חגה״פ. לאחר בא שאני האס הייסט שבינתיים ז.א. כרגיל בינתיים חזרתי זמן

מכאן ויוצאים חוזרים הקודם במכתבי לך כתבתי שכבר כפי החברה

כך באניה מצרפת דרך חצי נוסעים ככולם רובם וחצי, שבוע בעוד ג׳ ביום בעז״ה

להגיע רוצה (כי ליפסקר ישראל וכן וולף מנחם אבל החופש לאחר לארץ שיגיעו

לארץ, למחרתו בעז״ה מסתמא ויגיעו ג׳ ביום מטוס עם יצאו שי׳) אחיו לחתונת

הת׳ נוסע שבוע בעוד א׳ ביום כן כמו מהפאבריינגען, משהו למסור יוכלו שהם כך

שמסתמא כך מטוס עם שוב ומשם כיומים בפריז וישהה מטוס עם זרח אברהם

קעלער, יהודה הת׳ מכאן נוסע כן כמו תזריע) (פרשת הבאה שבת לפני עוד יגיע

אד״ש אמר לאחרון מטוס, עם ה׳ ביום יוצא הוא בישיבה, ללמוד ע״מ כנראה

אד״ש אמר ולזרח בארץ מפורים השיחות שיודע כמה שיחזור ביחידות(היום)

בפריז. מפורים השיחות יכול באם שיחזור

כבר ימסרו הם שבוודאי והגם מהחברה תשמע בטח הפרטים יתר

את לשמוע ותוכלו טייפ אתו יביא מהם שאחד משער אני וגם מפורים מהשיחות

ולמסור זה במכתבי גם לבוא הפעם זה משום נמנעתי לא עכ״פ עצמו, אד״ש קול

מצד הן כאן שאספיק כמה שיחות, מכמה תמצית או עכ״פ, וקיצור מלים כמה

המקום, מצד והן הזמן

החוזרים הבחורים אל קצרות במלים דיבר שאד״ש מה לכם יספרו בטח
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התחיל ליפסקר ניגון, אפריילעכע זינגעו און לחיים שיגידו באמרו ימים כמה בעוד

כמעט לבסוף רקדו, כמובן וכלם רבה בשמחה שישירו רמז ואד״ש שמח נגון

הכחות. בכל ממש ושרו ורקדו ממקומו וקם עמיך את הושיעה אד״ש התחיל

מהרגיל. יותר מוט אופגילייגטער אן גיווען עפעס בכלל

השיחות ושני מגילה מסכת על סיום אד״ש עשה ההתוועדות בתחלת

גם שאד״ש וכנראה מענינות מאד שיחות שני היו ואח״כ ע״ז, הלך הראשונות

האט ברביעית והחמישית, הרביעית השיחות מיוחד.והם ענין איזה על התכוין

למה״ד ואחשורוש המן של הענין על משל שהביאה הגמרא את גירעט ארום זיך

התל לבעל לשלם ורצה החריץ בעל ובא חריץ, ולשני בשדהו תל לו שהיה לאחד

כי התשלום בלי התל קח התל בעל אמר חריצו את למלאות ויוכל תילו שימכור

בגמרא. מהמשל התוכן זהו שמפריע ורק צריך לא אני גם

בכל הרי הבנה חסר כאן,האם משל צריך מה בכלל בתחלה אד״ש ושאל

עמלק וכן בדורנו רואים שאנו וכמו היל״ת, ח״ו לכלותינו עלינו עומדים ודור דור

שצריך עד ישראל וצוררי שונאי ואחשורוש המן שנמצא הפלא מהו וא״כ ועשיו,

זה. על משל להביא

את מסור לו ואמר לאחשורוש בא שהמן רק רומז המשל לכאורה גם

זה הרי אבל תשלום, בלי קחם מפריעים הם לי גם לו ענה ואחשורוש ישראל

להתאים צריך וממילא אמת חצי רק אין ובאמת אמת בתורת המובא משל

בארוכה אד״ש והסביר וחריץ, תל ענין כאן שייך מה ולכאורה המשל פרטי כל

יהודי בין היחס תורה עפ״י איך בכלל זו) שיחה לשמוע מיוחד מעניין (באמת

ועוד לו השייכות המצוות כל יקיים שהגוי להשתדל שצריך ובארוכה יהודי לאינו

הקב״ה צוה שכך מפני אלא כך מורה שהשכל בגלל לא זה את שיקיים יותר

רבנו. למשה

שייך עור לפני וענין יהודי האינו על להשתדל היהודי על חובה זה וכל

לטובה מחכה הוא שאם לו מודיעים זה עם ביחד אבל וכו׳ עכו״ם להכשיל גם

יוצא בלי וזה חטאת לאומים וחסד לחנם שזה ידוע הנה מהגוי טובה גמול און

רצוץ, קנה משענת רק ע״ז להשען אין וממילא חטאת רק חסדו גוי כל הכלל מן

מלך על לסמוך לא ליהודים אמר שהנביא ג״כ שמצינו איך בארוכה והסביר

וכו. מס לו ולתת לנבוכדנצר וללכת וכו׳ חילו עם מצרים

וגם גוי נבוכדנצר גם הרי גוי על לסמוך אסור אם מובן אינו ולכאורה

מצרים מלך פרעה ועל ללכת נבוכדנצר של הבחינה איפה וא״כ חטאת רק חסדו

שזה ידעו אז כך אמרה וכשהנבואה הנבואה ענין היה אז אלא עליו, לסמוך לא

הבחינה, כעת ומה הדרך
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המוטל לעשות וצריך הנס, על סומכין אין אה״נ היא הבחינה אד״ש ואמר

טובה, איזה לשום יהודי האינו אצל להשתדל שצריך (?) ישנם וממילא טבע עפ״י

שומר, שקד שוא בית ישמר לא ה׳ אם הפסוק זה שהעיקר לדעת צריך אבל

ולהתפלל קודם תהלים קפיטל להגיד בית, ישמור שה׳ צריך ראשית והפירוש

שהצליח שראה אחרי וגם עליו לפעול לגוי שילך מה יועיל ואז וכו׳ שיעזור לה׳

כך ואם שבח, של תהלים קפיטל עוד ואומר לה׳ ומודה שמשבח עליו זה פועל

ואח״כ בית ישמור ה׳ קודם העיקר כי נכונה הדרך שזו הוכחה זה הרי מתנהג

שחסד לדעת צריך הזה הגוי של חסדו על וסומך מתנהג כך לא ואם שומר, שקד

ואכמ״ל. בזה אד״ש והאריך חטאת לאומים

כל להם ומגיע וכו׳ להקב״ה בנים בעצם שהיהודים אד״ש ביאר אח״כ

וכל יהודי מציאות לסבול יכולים לא הגוים ובמילא עם מכל המובחר והם טוב

חריץ אצלהם שיש מרגישים הם כי לנוח יכולים לא יהודי מציאות שיש זמן

שהוא אחד מה׳ נצחית התורה שקבל ישראל עם נצחיות לגבי פוסטקייט היינו

זה, לסבול יכולים לא ובמילא חריץ וזהו פוסטקייט עצמם הם ומרגישים נצחי

וממילא בזה מחויבים שהם המצוות שיקיימו א. ברירות, שתי בעצם להם ויש

אינם תרצח לא רוצים, אינם זו בברירה אבל עליהם, המוטל אופטאן זיי וועלן

השאר, וכן זה על לעבור רוצים ואינם תחיה חרבך על עשיו את בירך יצחק רוצים,

מהעם היל״ת ח״ו מציאות כשאין ובמילא וכו׳ להשמיד בעיניהם שניה וברירה

הגמרא מלמדנו וזהו מהם, מעולה יותר אחד אין כי חריץ עליהם אין אזי היהודי

לא שמרדכי בגלל רק (לא) וכו׳ להשמיד ורצה חימה נתמלא שהוא לומר המשל

מציאות שיש זמן כל ובמילא פוסקייט והרגיש חריץ אצלו שהיה ענין זה אלא קם

כתל-איבעריג..... זה היה גם אחשורוש ואצל דאס עם שטערט יהודי

מוקירך בלו״נ אוהבך מאחיך

שמואל

h

תשכ“ח ער“ה

אד״ש חצרות כאן תשכ״ח לשנת תשכ״ז ער״ה

שי׳ אברהם היקר לאחי

גלויתי ההורים קבלו גם וודאי כן מפריז הנשלחה גלויתי קבלת וודאי

לאחר הנשלח מכתבי את גם ואולי בבואי מיד שנשלח האקספרס ומכתבי

שבת.
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