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  א"ר שליט"ק מר� אדמו"כ
  ו"ד הגדול אי	 קרית יואל יצ"בביהמ - ק"ע לפ"קרח שנת תש' ק פ"ביו� שב

  
  

 �  פאר די נשמהגעזונט  או	געזונט פאר	 גו
דער זומער האט זי� , שטיי מיר דא יעצט אנהייב זומער אונז

או� כל שכ� , או� ווינטערדער יצר הרע איז דא , שוי� אנגעהויב�
, מע� דרייט זי� אי� די גאס�, מע� גייט ארויס פאר פרנסה, זומער

מע� מאכט מיט , אישע גאס זעהט אויס'יעדער ווייסט וויאזוי די גוי
  .נסיונות מיט שמירת עיני�

אבער , דאס מוז מע� דא�, וואס מע� גייט לצור� פרנסה ,נו
או� , פארט אהי�'מ, אהער פארט'מ, פארט אוי� אוי� וואקאציע'מ
  .קומט ליידער א� אוי� אוי� נישט גוטע פלעצער'מ

הקנאה ) א"ד מכ"אבות פ(יעצט געלערנט די משנה  האט'מ
דאס איז נוגע א , והתאוה והכבוד מוציאי� את האד� מ� העול�

די הי! , זומער קומט עס אבער ארויס מיט� גאנצ� ריי!, גאנ! יאר
ערלויבט זי� אוי� צו עס� אסא� 'מ, והברענגט ארויס די גאנצע תא

דער כח התאוה , אפילו מיט א הכשר דאר� מע� אוי� שמירה, מער
עס נעמט אוועק דאס , מ� העול�" האד�"דאס איז מוציאי� את 
  .גאנצע מענטשליכקייט

, גייט נישט אליינס'או� מ, אוי� פארשידענע פלעצער גייט'מ
או� די . ב מיט די קינדערדאס וויי, מע� נעמט מיט זי� די בני בית

וואו מע� גייט אל! או� ווי אזוי מע� , קינדער זעה� דאס אלעס צו
�דאר� מע� וויס� די , וויפיל תאוה מע� גיט זי� נא�, פירט זי� אוי

אז דער טאטע , זיי זאג�, קינדער האלט� זי� קלוגער פונע� טאט�
  .מעג אי� דא� אסא� מער, מעג דאס
דאר� אמאל פאר� זי� אפרוע�  א מענטש, פארשטייט מע	

�פארט 'אבער אז מ, זאל מע� פאר�, מהיכי תיתי, פאר� בריאות הגו
שיינט אזוי ארויס 'ס, אוי� וואקאציע איז דא די הבלי עול� הזה

דאר� מע� זעה� עס זאל נישט שאט� פאר די , � גאנצ� גלאנ!'מיט
וי ו, מיט א� ערליכע סביבה, פאר� אוי� א� ערליכע� מקו�, נשמה

מע� זאל זי� קובע זיי� עתי� , עס איז דא געהעריגע שיעורי תורה
או� אדרבה אז מע� איז אוי� וואקאציע קע� מע� נא� מער , לתורה
פארט טאקע אוי� בריאות 'מ, מע� האט דא� מער צייט, לערנע�

�  .דאר� מע� אבער זעה� עס זאל זיי� בריאות הגו� והנפש, הגו
*  

  חינו� אינדערהיי� אזוי ווי אי	 סקול
רעד� א עני� בנוגע חינו� הבנות פאר געוואלט האב  אי�

לייגט , דא אי� בית חינו�' ברו� ה, עלטער� פו� עלטערע מיידלע�
מע� איז מחנ� צו , מע� אריי� שטארקע כוחות אי� עניני צניעות

  .צניעות או� צו ערליכקייט
זענע� אבער דא עלטער� וואס זיי פארשטייע� נישט דע�  עס

או� אי� די צייט� , פארשטייע� בעסער זיי מיינע� אז זיי, חומר העני�
ווע� מע� איז נישט אי� בית חינו� טוט מע� א� די קינדער אנדערש 

או� עס זעהט אויס ווי צוויי תורות , ווי מע� איז זיי מחנ� אי� סקול
דעמאלטס טוט , איי� תורה איז דא ווע� מע� איז אי� בית חינו�, ו"ח

וה� פרו� או� ערלי� ווי עס מע� גייט אנגעט, מע� וואס מע� פאדערט
או� איי� תורה איז פרייטאג שבת זונטאג אדער , דאר� צו זיי�

דעמאלטס איז , אנדערע צייט� ווע� עס איז נישט דא קיי� סקול
, מע� מחנ� די קינדער אוי� א אנדערע וועג ווי אי� בית חינו�

די קליידער זענע� מער , דעמאלטס איז אנדערש דער לבוש

אז די קינדער , פאלט נישט ביי פאר די עלטער�'ס, .וו.א.אצוגעפוצט 
או� פו� אזא חינו� וועט זי פארשטיי� אוי� א דריטע , זענע� קלוגער

אז דעמאלטס ווע� זי וועט שוי� אינגאנצ� ארויסגיי� פו� , תורה
או� זי וועט גיי� , וועט זי פארשטיי� נא� בעסער, זייערע הענט

ואס די עלטער� וואלט� זי� אפילו נישט אזוינס ו, אינגאנצ� אנדערש
  .ט דערוי�'חלומ'גע

*  

  נא� א יאר אי	 בית חינו� איז א שמירה
, ארויסברענגע� דע� עני� פו� ארבעט� אי� אפיסעסוויל דא  אי�

א טאטע האט נישט קיי� אהנונג וואס פאר א נסיונות א מיידל 
דיגע טאטעס 'עס איז טאקע דא אחריות, מאכט מיט אי� א אפיס

אז עס  דאכט זי� אי�'או� ס, פלא!וואס גייע� זי� אומקוק� אויפ� 
  .אבער נא� אלע� איז עס נא� אל! זייער ביטער, איז א כשר מקו�

מע� זיצט ביי� , טעכניק איז היינט זייער פארגעשריט� די
שוי� נא� די אלע פילטערס איז עס נא� אל! נישט ווי , קאמפיוטער

די , האט א שייכות מיט פרעמדע מענטשע�'מ, עס דאר� צו זיי�
, צומאל נישט ערליכע, עס קומע� אריי� פרעמדע, השמועס� וכדומ
איז דא אסא� וועג� וואס ברענגט 'ס, אדער גוי�, ּפרָאסטַאקעס
, אפילו נאר אויפהייב� א טעלעפא� פו� קאסטומערס, קירוב לבבות

מע� דאר� , איידל איז נא� שיי� געזאגט'אומ, א גוי ווע� ער רעדט
דער , יעדעס ווארט ווי א גויאיז , א גוי אז ער רעדט, נישט צו זאג�

  .פירט זי� ווי א גוי, רעדט ווי א גוי, גוי טראכט ווי א גוי
או� זי , שעמט זי� די טאכטער, איז דא א פראבלע�'ס אז

שעמט זי� צו פארצייל� פאר� טאט� וואס פאר א נסיונות זי גייט 
או� זי איז אוי� נישט אזוי נאנט מיט די מאמע אז זי זאל , דור�

ווייל זי וויל נישט , אדער האט זי מורא צו פארצייל�, ארצייל�דאס פ
  .פארליר� איר פאסט�

די צייט זעהט זי� א� א שינוי אוי� די טאכטער אז זי  מיט
די גאנצע ארבייט וואס מע� , פלא! וואס טויגט נישטארבעט אי� א 

ערקענט עס ד, ו לטמיו�"לייגט אריי� די אלע יאר� אי� בית חינו� גייט ח
א שינוי אי� די התנהגות או� , א שינוי אי� די הלבשה, י� אויפ� לבושז

  .ווייסט נישט וואס דאס מיינט'או� מ, אי� אנדערע עניני�
, בבני�', יברכ� ה )ה"א ס"פיר "במדב(דער מדרש זאגט 

די אינגלע� דארפ� א ברכה או� די טעכטער דארפ� . בבנות, וישמר�
לע שמירה אוי� די טעכטער מע� דאר� האב� א ספעציע, א שמירה

  .אז זיי זאל� נישט האב� קיי� ירידה
וואס טוע� א  , ארויסברענג� לשבח די בית רחלדא אי�  וויל

געוואלדיגע עני� אז מע� קע� האלט� די קינדער נא� א יאר אי� די 
או� אי� וויל בעט� די עלטער� אכטונג צו געב� , צוועלפטע קלאס

א געוואלדיגע זא� וואלט געווע� ווי ווייט , מיט א שמירה מעולה
מעגלי� צו האלט� די טעכטער נא� א יאר צוויש� די ווענט פי� בית 

  .א יאר מאכט זייער אסא� אויס, הכל ריווח, חינו�
אייבערשטער זאל העלפ� עס זאל מקויי� ווער� די ברכה  דער
, ערזאל מיר האב� א געזונט� זומ'מ, בבני� וישמר� בבנות' יברכ� ה

אונז שטיי מיר אי� , ת ישמור צאתינו ובואינו מיט אלע� גוט�"והשי
ת העלפ� אז הימי� האלו יתהפכו לששו� "זאל השי, חודש תמוז

  .במהרה בימינו אמ�, ולשמחה

 א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נ ע"נו


