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מטרת הישיבה
אג"ק ריי"צ ח"א ע' תפד

אג"ק רש"ב ח"א ע' ריט

אג"ק רש"ב ח"ד ע' סז

אג"ק רש"ב ח"א ע' שיט

השגחה
אג"ק רש"ב ח"ג ע' רעג
בהכרח

להתחזק לבלי לקבל עוד בחורים ,כי לבד ריבוי ההוצאה שא"א לנשוא .
הנה זה

גורם בלתי סדרים גדול בההשגחה ,כאשר משו"ז

הוכרחת

לשלוח אגודה להארא -נ lש-ץ  ,ויכול להיות אשר אין בזה אחריות ,אבל כן
הולך הרעיון ממקום למקום ,ויכול לבוא ח"ו וח"ו להעדר השגחה ,

והלא זהו עיקר כל חפצינו ומטרתינו המיוחדת שיהיו בעזה"י תחת
השגחה

טובה

ואיך

נעשה

דבר שיגרום

ההעדר

ח"ו,

ואם

כבד

מאד

לדחות את הבאים  ,אבל באשר זהו נגד המטרה המיוחדת והעיקרית
בהכרח

למצוא כוחות ע"ז ,וצריכים לפרסם בהעיירות שלא יבואו

בחורים  ,והבאים אי"צ להשהותם זמן כ"א ליתן להם איזה סד קטן
על הוצ' הנסיעה לחזרה ,וברצות ה' וועליו זיי' גאנץ זיין ,וא " א לאדם
ליקח את~~ז; העולם  ,ומי שהעולם ומלואנו[ שלו ישמרם כו'.
א ג',-ו ת ' ק ודש עמ וד מ ס  318ג  :שב י אוךסוו  ,ש ל ום דוב בך בו ש מ ו אל ) {o}(2הודפס ע  Jlי תכבת א וצך החכ מ ה

מרשימת ר' אברהם מאיארער
אחד הענינים שבו חיתה ליובאוויטש שיחכ ומיוחדת

שמאר חישיברת ,היא חסדר ןהמשמתע .בתןיית הי  fהכל
מסודר בדייקנות נוראח .המשניחיס ןמגידי השיעורים תיי

אנשים רציניים מאד שהיי מקפידים מאד גס על זמנם

שלהם  .הם לעילם לא היר מאחרים או מתשרלים בענודתם,
וגס עלינו ,הנחורים ,הקפידן מאד .הקפידו על הלימודים
והקפידו על ההנהגת  .נס אס היי תלמיד מאחרלייסדריי דקח
אחת ,ה י יכילים להעניש ילקניס .המשגיחיס הכירי היטב-
היטב כל חבו.ר יידען בדייק את מצבן בגשמיות וברןחניות.

לפי טדר קבוע היי מתנהלים מחבנים חמורים  .אןו מוהאט
עגמאסטן אוו גיועןאגו די אגנצע

צייט.

סדר כזה התקיים בכל הגיליס .גם בי י חדרים י· לנערים

הין הטדריס קביעים ומזיייקים ,והיתה השגחה מלאה.
הבחור המביגר שהיי כמו מדריד לצעירים ,חןן אפילן קורא

את המכתבים שחיי n
שהין מקבלים .

נרעים שילחים הביתח ואת המכתכים

אג"ק ריי"צ חי"ג ע' כז
כבוד ידידי הרב המופי ווח"ס

,,,

הר"ש זלמן שיי האוולין

הראדישץ

אחדשה"ט

" ""iהננו

שולחים

תחת

השגחתו

ארבעה

תלמידים,

אשר

נבאר

איכותם
אiןצר-ר~iרכמה!

ומהותם,

א( הבחור יוסף צבי שיי לאנדא מקאבליאק ,בנגלה הוא למדן בעצם
ומתמיד ,אמנם ענין דא"ח אצלו דבר מותר ,ואינו מבין כלל ההכרח לדא"ח ,ע"כ

צריך להדריכו בדא"ח ולהשגיח עליו בטוב על ענין הדא"ח ,ומהנכון שיהא
אכסניא שלו בביתו,
.אכבי' L4_S:62!1:ך~i

ב( משה מסלאכים ,אין לו שום התמדה בלימוד כלל ,והתרה לו הרב

המנהל שליט"א עד"ז ולא הועיל עדיין ,ע"כ ישגיח עליו ביו;Jיג".בשמאל כוי וימין
מקרבת ,דעת הרב המשגיח שיי אז ער האט האלט צוא באטלענען און שטיפון
אביסןל און ניט צוא טראגין זיך צום לערנען,

ג( מאיר מניקאלאייעוו ,יש לו חשק בלימו,ד אכן ער קען ווייניק ,ע"כ
דארפמען מיט אים לערנען,
ד( זאב מבאצייקעוו ,אין לו חשק כ"כ בלימו,ד אמנם הוא בחור בחושים
טובים,

לאנדא הוא על קעסט בלי תשלומין .משה מסלאנים דרוש לשלם שלשה
רו"כ לחדש ,ע"כ יזכירו ע"ז ,והמותר עלינו לשלם .וכולם המה על קעסט,
הכלל ,זאלט איר

וויסון ,אז מען גיט

אייך איין

אוראק

איר זאלט

הארעווען אז די קינדער זאלון ווערון מענשין ,כאשר עם לבבינו וחפצינו,

ומאפס פנאי אקצר ואו"ש והנני ידי"א דו"ש בא"ה בשי הרב המנהל
שליט"א,

ק"' זעליקסאן
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הודפס ע!!י תכנת אוצר החכמה

אג"ק רש"ב ח"ב ע' תקצג

אג"ק רש"ב ח"ג ע' רלד

לימוד
אג"ק רש"ב ח"א ע' רכז

אג"ק רש"ב ח"א ע' ריט

ה"שיעורים"
קונטרס על תומכי תמימים שכתב ר' משה ראזענבלום

אג"ק רש"ב ח"א ע' רכט

השפעה
אג"ק רש"ב ח"ג ע' צג
]חורף תר"ס(

בני שי '.אגלה לד בסוד מה שיש ברעיוני אודות

הבחור , ,

'.יש ,אם

כי הוא הולד לפה"נ בטוב בעזה"י ,מ"מ כל משך העת מתגנב אצלי
רעיוו עלין אולי הוא רק בחיצןניות ומה שעןסק בדא"ח ומקבל כל מה~
הוא למראית עיו מפנ~ Yl-מצא בעצמו שמוכרח

שאומרים לו אולי

להיות בצד

הזה

וממילא דארף ער גי פעליו ,ומצד חכמתו בכוחו

ויכולתו להסתיר דבר ולעשות אקוראט ויא אוף א אמת ,ואפשר משו"ז
לא נראה בו פעולה פנימית ,ולזאת תתו דעתך ע"ז לחקור ולדרוש
היטיב אחר זה ,אבל ח"ו לא לגלות לו החשד הזה למעו שלא יגרום לו

קלקול

ח"ו,

ותהיי

נזהר

בזה

מאד,

ואפשר

נכוו

לגלות

לשלמה

שאדאווסקי למעו יחקור ג"כ ,באופו אם בטוח אתה שלא ידע מאתו,

ובכל ,ז"iופו באשר טבעו עב וחזק בעצם צ"ל ההנהגה אתו בשמאל דוחה
וימיו מקרבת ודוקא שניהם ,ולא למותר כלל ליתו לו ביטושים לעתים

קרובים ולומר לו חסרונותיו במדותיו הטבעים וכדומה והעדר פעולתו
הטובה ,וגם לקרבו ולדבר אתו בעניני דא"ח ומדות טובות ובאופו
ז[u ~illI

העבודה,
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