
  התעניינות הרבי בתלמידי הישיבה
  א, בבא קמא סה

  .מה לי קטלה כולה מה לי קטלה פלגאדאמרין ליה 

  ג"אגרת התשובה פ
 מי שהוא בעל תורה שחוטא ועש בכפליים כי ל שכןומכ... בדורותיו אלה אסור לו להרבות בתעיות 

  ].מחמת חלישות התעית לא יוכל לעסוק בה כראוי

  ה"יחידות אלול תשכ
ברצוי לעשות יירות של אמריקה ולישאר פה ... ז שים "ז אלול ימלאו בשעה טובה ומוצלחת י"כ' ביום ו

... והורי כתבו לי שהם מרשים לי לישאר פה ... א "ר שליט"ק אדמו"ואוכל להיות על ההתוועדויות של כ
  .ל ולכל המצטרך לי בגשמיות וברוחיות"לכל ה' ועצתו הק' ואבקש ברכתו הק

*  

איז יטא קיין הבטחות 'דארף מברר זיין אויב ס'מ, וועגן וואס דו שרייבסט אז דו ווילסט מאכן פאפירן
  . דארטן פאר דיר אז וועסט צוריק קומען

  ? וויפל צייט ביסטו שוין דא

  . ד"ב טבת תשכ"פון כ, איבער אדעהאלבן יאהר: עיתי

, איז יטא דארטן קיין הבטחות'און אויב ס, עטאפשר דורך די ההלה פון דא, וועסט קעען מברר זיין
קען ארויס 'וועסטו פרעגן די ההלה פון ישיבה אויב דו לערסט בשקידה והתמדה אויף אזא אופן וואס מ

  . פארן פון ארץ ישראל דערפאר

   ?שבת' עלי' האסט געקראגן א–בוגע דיין יום הולדת וויבאלד עם פאלט אויס ערב שבת 

  .יא: עיתי

און וועסט , וועסט מוסיף זיין אין שיעורים. אין יום הולדת וועסטו געבן צדקה פאר שחרית און מחה
  .וועסט יט אפלייגן אויף שבת, מעביר זיין די סדרה אין טאג

  .זאלסט האבן הצלחה אין לימוד הגלה און אין לימוד החסידות ההגה ביראת שמים

  .  טובה ומתוקהזאלסט האבן א כתיבה וחתימה טובה א שה

  ו"יחידות אלול תשכ
  .י שים"ת ח"ז אלול ימלאו לי בעזהי"כ' ביום ב

  ?ת"האם אתחיל להיח תפילין דר

  .את שמיםלהצלחה בלימוד הגלה ובלימוד החסידות ולההגה ביר' ואבקש ברכתו הק... 

*  

  .איז א גלייכע זאך צו אהויבן'ס, ת תפילין"וועגן ר... 

אין טאג פון . צו שחרית אדער צו מחה' זאל דיר געבן א עלי' איז שבת זאלסטו בעטן מוועגן יום הולדת ...
  .וד הגלה און אין לימוד החסידותיום הולדת וועסטו געבן צדקה און וועסט מוסיף זיין אין לימ

  .האבן א גוטע יאהר אין לימוד הגלה און אין לימוד החסידות און אין קיום המצוות בהידור'סט

  .בה וחתימה טובה לשה טובה ומתוקהא כתי

  .דו ווייסט מסתמא אז דיין טאטע טראכט קומען

  .א כתיבה וחתימה טובה


