התקשרות
לאילנא דחיי

[י"ז סיון ,ה'תשל"א]
כנראה גם אצלו אבדה התקוה שאפשר תהי' תועלת (כל שהיא עכ"פ) – לספר ולדבר עם אלו מבנ"י
שי' הדרים בברוקלין.
בכ"ז הוא אינו מחוייב זיך אויסרעכנען כ"כ – ובעת רצון יספר גם להם.
נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ג ע' קצה .והיא אל מו"ה בן ציון שם-טוב .אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ד
אגרת ט'שט ,ובהנסמן בהערות שם .
כנראה כו 'מענה על דו"ח מביקור אצל א' השלוחים .במכתבו :עונג רב גורם לראות המוסד ומנהלו עם
מסירותו לעבודה ויכול לשמש לדוגמא לכל השלוחים ,ות"ל שחנני להיות בעזרו קצת עכ"פ .

_____________________
[ח' ניסן ,ה'תשל"ב]
ה"ה שליח מממה"מ להפיץ יהדות תומ"צ בתוך בניו – בנ"י שי' ומהו נעלה וקדוש וזכות יותר מזה?!
וימלא השליחות ויצליח.

כתבה על גליון המכתב מיום ח' ניסן ה'תשל"ב.

____________________
[ מנחם אב ה'תשל"ב]
להשלוחים שליט"א שטענו למה נגרע (בקשר להשקל דת"ב וכו('
.הרואה כו' אינו רואה כו' (:א) הנ"ל הוא ע"ד מחז"ל (יומא פ"ז מ"א
ב) אדרבא בהשליחות כפלים – שני שקלים.

נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון  792ע' " .77התקשרות" גליון נד ע'  .27מענה להתמימים שנסעו
בשליחות המל"ח ולא קבלו שטר של דולר מכ"ק אדמו"ר שחילק בתשעה באב ,לאלו שהלכו בשליחותו
לדבר בבתי הכנסת אודות תיקון החוק ד"מיהו יהודי" ,כדלעיל אגרת י'תנא .
הרואה כו' אינו רואה כו 'במשנה שם :הרואה כהן גדול כשהוא קורא – אינו רואה פר ושעיר הנשרפין ,
והרואה פר ושעיר הנשרפין – אינו רואה כהן גדול כשהוא קורא .ולא מפני שאינו רשאי ,אלא שהיתה
דרך רחוקה ,ומלאכת שניהן שוה כאחת .

ב"ה

מפתח
התקשרות למשלח
ש"פ שופטים ,ד' אלול תשט"ז
שבת חוה"מ סוכות תשכ"ח

הנה צו מיין גרויס פארוואונדערונג ,אין יעדער בריף אייערן ,ניט קוקענדיג אויף די מערערע
ענדערונגען ,צום גוטען ,פון איינעם ביז דעם אנדערען ,איז אבער דער צד השוה אין אלע אייערע
בריף ,העכסטע אום -צופרידענהייט פון אייער זיין אין ...סיי בגשמיות און סיי ברוחניות ,און אויף וויפיל
עס זאל ניט געשריבען ווערען אין זיי וועגען דער הצלחה אין עניני יהדות ,ווערט גלייך צוגעגעבען ,אז
ס'איז ניט ווי געהעריג ,און אז עס קען זיין ,און עס מוז זיין אנדערש.
פארשטענדליך ,אז דער ענין השליחות ,איז די כוונה אין דעם ,ניט נאר צו בריינגען אידישקייט אין...
און ניט נאר אז דאס גייט מען א טובה טאן די אידען פון ...נאר הוא אלס עיקר בריינגט דאס נוצען און
גוטעס פאר דעם וואס טוט דאס ,אין זיינע פערזענליכע ענינים זעלבסט...
אזוי ווי אין אלע עניני מעשי בני אדם ,איז אפשר אויך אין דעם ענין ,האט געקענט זיין אייער באשלוס
אנדערש אדער אין א אנדער אופן ,דעריבער וויל איך נאך אמאל באטאנען ,וואס עס דארף זיין
זעלבסט פארשטענדליך ,אז די זאך פון דעם פארען און די שליחות ,איז ניט געמיינט ,צו צווינגען בעל
כרחו ,און נאך מער איז דאך פארשטענדליך ,אז נאך א נסיון (פרוב) פון א יאר צייט און מער ,טאר ניט
זיין די זאך פון בעל כרחו ,און דאס איז דאך נוגע אויך אין דער הצלחה פון דער זאך.

שיחת יום שמחת תורה תשט"ו

די כוונה פון דאס אויבען געזאגטע איז ,אז בהנוגע באשלוס אויף להבא ,דארפט זיך פילען פולקאם
פריי  ,אין דעם זיין (צוזאמען מיט אייער מאן הרב שי') אין ...פונקט ווי איר וואלט געווען איצטער אין
ברוקלין ,און דארפט ערשט פארען אהין ,און נאך א געהעריגע אריינטראכטונג אין דעם ,מודיע זיין
מיר אייער באשלוס ,פארשטענדליך ,מיט אפענע ווערטער ,וועט מען זעהן איינשטעלן די זאך לויט
אייער באשלוס.

קטעים מספר השליחות

ויהי רצון מהשם יתברך המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית צו פירען אייך מיט אייער מאן
הרב שי 'בטוב בכל הפרטים בטוב הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
בברכה לבשו"ט.

פורים תשט"ו

אגרות קודש

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום ,והנני חותם בשמו.
המזכיר
_______________________________
ב"ה ,כ"ג מנ"א ,תשי"ג
ברוקלין.
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו...
ובמענה על סיום מכתבו ,הנה סיום מכתבו נכתב בעידנא דריתחא ,או ,עכ"פ בזמן שהלב הי' שליט
על המוח .ותקותי שלעת הזאת הנה גם הוא רואה ,אשר שאלתו ובקשתו שכותב אין לזה מקום כלל,
כי כאשר זיכהו השי"ת ,אותו וכל ב"ב שיחיו ,להיות דבוקים באילנא דחיי ,מוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר זהו הצלחתו בכלל ובפרט ,הרי מובן ופשוט שצריך להאחז בזה ,ואדרבה
להוסיף כח ועוז ,אלא שבאם ,ככל מעשי בנ"א ,יש חסרונות ודברים שאינם כהוגן  -צריך לחפש
הדרכים והאופנים איך למנעם .והאריכות בזה בודאי אך למותר .ויוסיף אומץ בעבודתו אליבא דנפשי ',
ובד"מ כו"כ ענינים וועלען זיך אויסגלייכען.
….בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניינם הפרטים,
מ .שניאורסאהן
מצילום האגרת.
סיום מכתבו :על הקשיים בעבודת השליחות.

כדבעי.
נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' .722

_________________________
י"ג מנ"א תשי"ט
 ...ג) נבהלתי בקבלי מכתב מ ...ע"ד ההתועדות בביהכנ"ס שהשתתף בה הוא ,בהנוגע לסגנון דבריו
שהשתמש בבטוים מסוימים בהנוגע לפלוני ופלוני וכו'.
ד) והנה בודאי למותר להאריך  -עד כמה שהיתה המס"נ של רבותינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע על
הפצת המעינות חוצה ,ודייקו גם כן בתיבת חוצה ,לא רק בתיבת המעינות ,שמזה מובן עד כמה
מופרך בהחלט כל ענין המנגד ולוחם נגד הפצה .ובודאי למותר להדגיש שהשתמשות בביטוים אי
מתאימים באיזה מקום שיהי' ,אפילו כשאין אף אחד מן המתועדים רוצה למצוא חסרון ,ובכ"ז הרי
דבור הנאמר ברבים ,אחריות גדולה בזה .עאכו"כ שבין המתועדים כאלה שאין עינם טובה בחסידות
ועניני '.וענין הפצת המעינות ,כיון שזהו ציווי רבותינו ,ז.א .ענין מן התורה ,הרי גם ספיקו לחומרא,
עאכו"כ שההפצה היא הצלת נפשות ישראל ,כפקוח נפש ,ועאכו"כ בהתועדות האמורה שהענין הוא
ודאי ולא ספק.
ה) ישנם כאלו שביטוים הנ"ל באים כתוצאה ממה שטעמו יי"ש יותר מעט מהמדה ,אבל גם בזה איני
רואה כל הכרח ,ואדרבה  -ע"פ כו"כ שיחות מכ"ק מו"ח אדמו"ר מגונה הדבר (באם לא לומר ביטוי
חריף יותר) מצ"ע ג"כ.
ו) איני יודע אם הייתי כותב הנ"ל באם הי' שייך רק להעבר ,אבל כיון שחוששני גם בהנוגע להבא,
הריני מודיע דעתי גלוי' וברורה ,שהשתמשות בביטוים האמורים ,מלבד שהיא אסורה ע"פ התורה
]כפס"ד של רבנו הזקן או"ח סי' קנ"ו סעי' י-יא ובסוף הלכות אונאה סעי 'כה] ,ה"ה גם מנגדת
לעבודת כ"ק רבותינו נשיאינו ,ובאם לקיחת משקה יש לומר שתפגע בהאמור ,הרי גם מזה יש
להבדל במקום שיש חשש הנ"ל.
ז) מובן שברשותו ,ואולי עוד יותר מרשות ,לפרסם את האמור ,ובפרט שגם אני מעורב בתוך כל
הענין ,שהרי מכתבי תלונה מ ...שנתקבלו אלי ,הם בטענה בראש  -שכל הנ"ל נדבר עי"ז שבחרו בו
בשליחות למדינה פלונית בשליחותי מיוחדת שלי.
ח) מובן ג"כ שבהנ"ל אין כל ענין של קפידה רוגזה וכו'  -כ"א הודעה על טעות שטעיתי ,שאמרתי
שפלוני בודאי יעשה כל התלוי בו כפי הכוונה ,כפי שאני מבין הכוונה ,ובאותן הדרכים המובילות
לכוונה זו ,וכנראה שבנוגע לדרכים עכ"פ  -טעיתי טעות גמורה.
בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להצלחה מתאים לתוכן
כתבו .ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל.
בברכה.
נדפסה בס' השליחות ע' .762

_________________________
ב"ה ,כ' ניסן ,תש"כ
ברוקלין.
ברכה ושלום!
מיין ענטפער אויף אייער פריערדיקען בריף ,האט איר זיכער צייטיג ערהאלטען ,ומענין לענין באותו
ענין ובהקדמה ,אז ס'איז דאך באוואוסט די פאדערונג און אנווייזונגען פון רבותינו נשיאינו ,אז א איד
דארף טאן זיינע ענינים בשמחה ובטוב לבב ,און ניט נאר ער דארף ,נאר ער קען טאן אזוי ,און ניט
נאר קען מען דאס מיט קבלת עול ,נאר ווען ס'איז פראן די פאסענדע אריינטראכטונג ,קען מען דאס
ערקלערען אפילו דעם נפש הבהמית ,ביז אז אויך דער שכל פון נפש הבהמית פארשטייט דאס און
שטימט-צו אויף דעם.

בברכה למנוחת הנפש אמיתית ולהרחבת הדעת שבמילא יביא הצלחה בענינים הכללים והפרטיים.
המחכה לבשורות טובות.

_________________________
ב"ה ,ט"ז מנ"א ,תשט"ו
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב מו"ה יוסף
שי' הלוי
שלום וברכה!
...כדאי הי' בכל זה  -למרות מה שכותב במכתבו לבקר בעיר עליזאבעטויל כיון שלא כל חדש ואפי'
שנה נוסעים לאפריקה ,ואם בשביל נפש אחת כדאי הי' לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש זצוקללה"ה נבג"מ
זי"ע לנסוע ביחוד ממארינבאד לפאריז וכידוע הסיפור בזה אף שהי' מייקר כל רגע ושעה מזמנו,
עאכו"כ בהנוגע לכאו"א מאתנו ,ובשביל כמה נפשות ובפרט שגם קבוץ הגשמיות ישנו בדבר ,ואף
שפשוט שאין לנו הכחות והודאיות שהי' לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש בנסיעתו הוא ,הנה יש להתפלל על
הסייעתא דשמיא מבלי להביט על ההכשרות מלמטה ולמעט במציאות עצמו ,שאז מתקרבים ביותר
וביותר להיות לשלוחו של אדם העליון כמותו כביכול כמבואר כ"ז בלקו"ת ריש פרשת ויקרא
וכמבואר בספרי האחרונים בענין שליחות שיש בזה כמה ענינים אם שרק שהמעשה מוציא את
המשלח או שהמעשה נעשית מעשה המשלח או שהשליח עצמו נעשה המשלח כו' (שהוא ע"ד
המבואר במעלת עבד פשוט ,בהמשך תרס"ו ובכ"מ(...
בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל הנ"ל.
3מו"ה יוסף שי' :וויינבערג .אגרות נוספות אליו  -לעיל ג'תרנח ,ובהנסמן בהערות שם.
כידוע הסיפור :ס' השיחות תש"ה ע' .03
בענין שליחות :ראה גם לעיל ח"ד אגרת תתקס.

_________________________
ז' אד"ר תשי"ט
...ובכלל בהנוגע לעבודתם :נקודה הכללית ,אשר נצטווינו על הסדר דמעט מעט אגרשנו ,ואין
מתפקידם אריינכאפען כל הענינים במשך השבועות וחדשים הראשונים ,להמצאם במקומם עתה .
ואדרבה בכמה וכמה ענינים ,דרושה ההתאפקות ,וביסוס כמה ענינים קודמים להם.
מובן שאין זה סתירה למה שדברתי עם ...שהרי המדובר הי' בנקודות כלליות ,שתוף פעולה עם
פלוני וכו '.ועוד זאת שנפגש הנני עמדו לאחרי כו"כ חדשים ,ופגישה זו היתה הראשונה לאחרי
המצאם ...מובן שדברנו ע"ד תכנית רחבה יותר ,ולאו דוקא הנוגע לשבועות וימים הכי קרובים.
בטח באם תהי' אפשרית  -יבקר במחנם גם ...כבקשתו .אבל נקודה האמורה במקומה עומדת,
ומדגישה אני כי כנראה מבין שיטי מכתבו ,הרי כשאין בידם לעשות תומ"י באיזה הצעה של עבודה ,
מרגיש בזה נמיכת רוח ,בה בשעה שסדרו של עולם הוא ,וגם בעבודה בשליחות רבותינו נשיאינו,
שהולכים צעד אחר צעד.
מהנכון שיתבוננו בהנוגע לנצול ימי הפורים הבע"ל ,כי אף שחלים באמצע השבוע ,בודאי אפשרית
מיוחדת לנצלם ]אשר גם בזה הנקודה האמורה ,שאין מחוייבים לעשות דוקא גדולות ונפלאות ,וטוב
יותר פעולה ע"ד הבינונית ,אבל שתשמש הכנה לפעולות הבאות ,וק"ל].
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש,
מ .שניאורסאהן
פשוט שבכהנ"ל אין הכוונה להחליש ח"ו מרץ עבודה וכיו"ב ,כ"א לשלול בהחלט נמיכת רוח הנ"ל.
מובן ג"כ שההחלטה איזו עבודות כבר הגיעה זמנן ואיזו שייכות לעתיד הקרוב  -צריכים להחליט על
אתר ,וההחלטה תלוי' בהתנאים שעל אתר ,האפשרות שישנן וכו' .והשי"ת יצליחם להחליט בזה

בעיני בשר ,אז דאס וואס עס איז עם געגעבען געווארן די התעסקות פון דער ישיבה ...איז דאס ניט
וויילע מען וויל זיי מאטערען און ניט וויילע מען האט געוואלט פארשיקען עם אין א קליין שטעטעל ,נאר
דאס איז זיין מילוי השליחות בעלמא דין ,ובמילא איז דאס דער צנור דורך וועלכען הקב"ה האט
געגעבען ,גיט ,און וועט געבען ברכה והצלחה אין אלעס וואס ער באדארף פאר זיך ,פאר זיינע בני בית
שיחיו בגשמיות וברוחניות .און זיכער איז איבעריג צו מאריך זיין אין דעם ,ווארום אפילו מיט א
התבוננות קלה אין די מופתים גלוים אין משך פון די לעצטע צוויי יאר סיי בעניניו הפרטים און סיי אין די
ענינים הכללים ,פארשטייט מען און מען זעהט דאס.
ב) וויבאלד אז דאס איז זיין מילוי השליחות ,און ער איז שייך צו דעם קהל אנ"ש וחסידי ליובאוויטש,
וואס זייער דרך עבודה איז בשמחה ,איז א זיכערע זאך ,אז אויב ער וועט נאר ניט וועלען ארויפציהען
אויף זיך מרה שחורה און פארפלאנטערן דעם מצב ,וועט ער זיכער קענען אויספירען אלא ענינים מתוך
שמחה .דאס איז ניט קיין סתירה צו דעם ,וואס אמאל קומען אן ענינים דורך יגיעה ,וכידוע מאמר רז"ל,
לא יגעת ומצאת אל תאמין ,אבער יגיעה און שמחה ,איז ניט נאר וואס זיי זיינען ניט סותר איינע די
אנדערע ,נאר על פי רוב  -און אזוי דארף זיין  -אז ווען מען דערגרייכט א זאך דורך יגיעה ,איז פראן אין
דעם מער ענג און שמחה ,איידער מען באקומט דאס דורך מתנה נהמא דכסופא.
ג) עס איז זעלבסטפארשטענדלעך ,אז וויבאלד דער מוסד וואקסט ,און אזוי ווי יעדער לעבעדיקע זאך,
וויל דאס וואקסען נאך מער ,איז אויב אין אנהויב און מיט אימפעט ,האט איין מענש געקאנט שלעפען
און טראגען דעם גאנצען ענין און דאס האט ניט געשאדעט ניט דעם מוסד און ניט דעם מענשן ,איז
דאס אפשר אלץ גוט געווען אין דעם תחלת הענין ,און אפילו אין דעם בין איך נאך אויך ניט זיכער ,און
בפרט אז דער מוסד האלט אין וואקסען ,איז דאס זיכער ניט כדבעי למהוי ,ניט פאר דער ענטוויקלונג
פון דעם מוסד און במילא אויך ניט פאר דעם מענשן וואס שלעפט ארויף אויף זיך אלע ענינים
צוזאמען...
ה) עס איז זעלבסט פארשטענדלעך ,אז יעדער וועלכער פירט אן מיט א ארבעט ,קען זיך בא עם ניט
אפלייגען ,אז ווען ער וועט דאס איבערגעבען א צווייטען וועט זיך דאס פירען ניט ערגער ,ווי ער וואלט
דאס געטאן ,וואס דאס האט אויפגעטאן דער חטא פון עץ הדעת ,אז יעדער נברא פילט זיך ,און אפט
פאסירט טאקע אזוי אויך באמת ,אין די ערשטע צייט ,ביז דער נייער מענש געוויינט זיך איין אין דער
ארבעט ,אז עס זיינען פראן פעלערען ,און אמאל נעמט דאס א ליינגערע צייט ,אבער דאך דארף מען
ניט פארגעסען ,אז עס איז כדאי צו פארלירען א פעני בכדי ניט צו פארלירען א דאלאר ,הגם א פעני און
א דאלאר איז דער חילוק נאר אין כמות ,ובמכל שכן וקל וחומר אז עס איז כדאי צו פארלירען א קליינע
זאך ,קליין סיי בכמות און סיי באיכות ,בכדי ניט צו פארלירען א זאך וועלכע איז גרויס סיי בכמות און
סיי באיכות.
ו) המורם מכל הנ"ל ...:אז עס איז א מוז  -הכרח  -אז איר זאלט אוועקגעבען אייער גאנצע צייט אויף
פאבליק ריליישאן און האבען די הנהגה כללית ,אויך אין די ענינים פנימיים פון דער ישיבה .אבער אין
פועל ממש ,דאס וואס איז נוגע צו דעם סדר הלימודים ,אפטשעקען פעהיגע מלמדים ומורות ,בוחן זיין
די תלמידים וכו' ,דאס אלעס דארף איבערגעגעבען ווערען א אנדערען ,און פון צווישען דעם סטעף פון
דער ישיבה ,קען מען געפינען אזא וועלכער זאל זיין מוכשר צו דעם לכל הפחות במשך הזמן ,און אויב
עס איז ניט מעגליך איבערגעבען דאס אלץ איינעם ,איז דאן צוטיילען די פונקציעס א טייל פונקציעס
איינעם און א טייל פונקציעס א צווייטען .אבער בכל אופן ניט איר דארפט זיך פארנעמען מיט דעם ,און
זעלבסט פארשטענדלעך אויף ניט צו לערנען אליין מיט א כתה.
ז) איך האף אז מיין פארשלאג וועט אייך ניט אויפרעגען ,און אלענספאל ווען אפילו יע ,איז ווי עס האט
דערציילט כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם דודו הרז"א נ"ע אז ער פלעגט זאגען ,אז ווען מען רעגט זיך אויף,
דארפמען אפווארטען לכל הפחות  62מינוט ,און דערנאך קען מען טראכטען אין דער זאך ווי דאס איז
לאמתתה ,און זאל אייך ניט דאכטען זיך  -חאטש אין א געוויסער מאס זייט איר אפשר אויך גערעכט -
אז פלוני בן פלוני וועט ניט מצליח זיין ,און פלוני בן פלוני קען ניט פירען זיין כתה וכו' ,ווייל ווי געזאגט
אויבען ,מען דארף פארבויגען אויף קלענערע זאכען לפי ערך ,בכדי צו אנהאלטען אין א גרעסערער
מאס וויכטיקערע פרטים...

שבת חוה"מ סוכות תשכ"ח

שבת חוה"מ סוכות תשכ"ח

בתור ב"כ ושלוחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר ,שם ,ובמילא הרי עליו למלאות שליחותו וניתנו לו הכחות על
זה ,דבר ברור הוא אשר כוונת כ"ק מו"ח אדמו"ר היתה להפוך את ...לעיר חסידותי ,כמובן לאט לאט,
וכמו כל עניני קדושה וכמ"ש לאט לאט אגרשנו מפניך ,והיוצא מזה אשר כשמזדמן לו
היכירות  -באקאנטשאפט  -ע"י מי שהוא ,או ע"י ענין ממוצע ,הרי צריך הוא להביט על האיש והענין
הממוצעים שאינם אלא תרופה כדי שיתגדל חוג ההיכירות שלו ,ובמילא יוכל להשתמש לחדור
בהשפעתו לעוד איזה קבוצה של אנשים ובמילא להשפיע על מהלך עוד איזה אנשים בהחזקת
היהדות וסו"ס בהפצת תורת החסידות ומנהגי' ,ולכן לא שבעתי רצון ביותר שאחרי שהיתה אפשרות
שיקבל היכירות עם ...וכן שנתגדלה השפעתו שלו ...הנה בכ"ז מחכה הוא להוראה באצבע וכו' ובאם
אין משתמשים בהענין המזדמן להאדם ,הרי סו"ס מאבדין אותו ,וכמארז"ל לא ברא הקב"ה דבר
בעולמו לבטלה ,והאריכות בזה אך למותר ,כיון שאמרו לו זה כמה וכמה פעמים אשר הכח והיכולת
ניתנו לו ,וכר נרחב לעבודה ...ישנו ,ואין הדבר חסר אלא הרצון ,ער זאל זיך איינשפארען שצריך הוא
דורכפירען רצון כ"ק מו"ח אדמו"ר ...ולא להביט ולהתחשב עם כל ההעלמות והסתרים אשר רובם
ככולם אינם אלא דמיון ,כי תשעים ותשע אחוז של כח המנגדים הוא רק זה ,שיודעים שיראים מהם.
בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות מתוך הרחבה אמיתית.

________________________
ב"ה ,כ"ב אלול ,תשי"ב
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מוה"ר אלכסנדר סענדר שי'
שלום וברכה!
בנועם קבלתי מכתבו מג 'תבוא ,בו כותב שממשיך בעבודתו קלייבען גשמיות בעד הישיבה -
שבמילא נעשה הגשמיות רוחניות  -און זייען רוחניות ,וכן משתדל בהיותו בביתו להשפיע על סביבתו
וכו' .ומה שמסיים במכתבו שלפעמים רבות נופל במחשבתו ואומר לעצמו מי הוא המטיף מוסר וכו'
הנה בכלל ידוע מרז"ל אלמלא עוזרו אין יכול לו ,ובמילא לא הוא המטיף ולא הוא האומר מוסר אלא
שמוסר דברי אמת הלקוחים מתורת אמת ובפרט חסיד העומד בהתקשרות לנשיאנו הוא כ"ק מו"ח
אדמו"ר הרי אין עליו אלא מילוי שליחות ובמילא כח המשלח עמו וכ"ק מו"ח אדמו"ר יש לו גענוג
ברייטע פלייצעס דורכפירן שליחותו בכל מקום ובכל זמן ע"י כל אדם ובלבד שיעמוד השליח בקישור
עם המשלח,
ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה ,הנני בזה להביע ברכתי לו
ולב"ב שיחיו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.
בברכה.
מוה"ר אלכסנדר סענדר :מענקין.

________________________
ב"ה ,י"ח טבת ,תשי"ג
ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה על מכתבו המהיר מיום א' בו כותב ומתאונן על מצב הישיבה במחנו ושואל עצתי:
הנה אף שכבר אמרתי לו כמה פעמים ברור השקפתי על הישיבה העומדת
בהנהלתו בכלל ותפקידו בה בפרט ,הנני בא בזה עוד הפעם על כל פנים בקיצור כדי שתהי' השקפתי
ברורה  ,ואכתוב באידיש אולי מרצונו לקרוא המכתב עוד בפני מי ,ובהקדמה כללית לכל הנקודות
הבאות להלן ,שידוע פס"ד הבעש"ט שצריכה להיות עבודת השי"ת דוקא בשמחה ,וידוע ג"כ פסק דין
הרמב"ם בהלכות דיעות ובטור שו"ע או"ח סי 'רל"א ובכמה מקומות בדא"ח ,שעבודת השם צ"ל בכל
דרכיך דעהו ,היינו בכל הענינים שבחיי היום יומיים .ונקודות השקפותי הם:
א) עס איז שוין צייט צו פארשטיין און זיכער אז אויך ער פארשטייט דאס און מען זעהט דאס אפילו

אנדער זאך ,מי וואלט שוין וועלען פון דאנען אוועקגיין כו' הגם מי טוט ,נאר מי וואלט שוין וועלען דאס
אפטאן כו' באמת כו' ואו מי איז דארפמען דארטען זיין ,און נאך דעם וועל איך זיין אין א צווייטען ארט
כו' ,אבל כ"ז איך טו דאס דארף איך דא זיין ,כו' ווארעם דאס איז א הוראה אויף דעם אמת'קייט פון
דער זאך" ,עיין שם באריכות ,ועאכו"כ בענינו ,אשר עבודתו עתה היא עבודה עיקרית וכמו שהפליגו
רז"ל בלהוציא יקר מזולל כו' ועל יסוד הנחה הנ"ל אז וואו מ'איז דארפמען דארטען זיין  -אזי הי' הוא
משתדל להביא לשם מאברכי אנ"ש כדי שלא יהי 'גלמוד ,ועתה רצונו הוא להיפך ,כי כאשר יהי' גלמוד
הרי סו"ס ירחמו עליו וישחררוהו משעבוד הגלות...
בברכת הצ' בעניניו הכללים והפרטיים.
בתורת שלום :בהוצ' החדשה  -ע' .09
_________________________________
ב"ה ,אדר"ח אדר ,תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
שלום וברכה!
עתו קבלתי מכתביו מכ"ב וכ"ט טבת ד' וז' שבט ,וכנראה ממ"ש במכ' בנוגע לענין המקוה ,הנה
ההוכחה עפ"י דין והפלפול והשקו"ט אינו נוגע להצד הב' ,וחוששני לומר שזה נכנס בגדר של נצחון ,כי
בלא"ה הרי אינו מובן הדבר כלל וכלל לערער על אופן עשיית מקוה של גדולי ישראל מכמה חוגים
בדורות שעברו שבטוחו אשר גם הם ידעו פרק בלימוד הש"ס ,ראשונים ואחרונים וגדולי ישראל וקבעו
את הוראותיהם עפ"ז ,וחבל אשר באנ"ש אין תוקף מעין זה כלל וכלל ואפילו אחרי הוראה בזה גופא
על תוקף שצ"ל אצל יהודי בהתקרבותו לאיש הטוב בעיניו ועאכו"כ לרבי ונשיא שלו זצ"ל .והרי רואה
הוא גם בעינינ בשר שלא מונים מעצמם מכל דבר בכדי למלאות דעת איש שבו רואים מעלות אנושיות,
ובכל זה אינו פועל לעשות כל מה שיכולים בכדי שיהי 'לפ"ד איש שברור כשמש שהי' איש אלקי  -פי'
שהי' לו שכל אלקי ,ונתקבל ע"י עשיריות אלפים מישראל למורה דרך בתורה ומצוה בכל הפטים,
והנמשל בזה בנוגע לעניננו מובן.
ומה ששואל אם להראות הטע"ג שלי כו' הנה ידוע בזה כמה סיפורים שבבטחון חזק פועל הענין ,וגם
בענין זה  -בטוח הנני שאם בקבלת המברק הי' הולך בהרחבה מבלי הכנס בענינים של מורא בנ"א
המדומה ,הנה טח הוראת כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) הי' שובר כל הענ]י]נים והי' בא לפועל ,אבל מכיון
שאלו יעצו להיפך ובמילא גם הוא נופל בספיקות וצריכים סיוע ושאלה ובירור בזה ,מסופקני ביותר אם
יוכל ללכת בהרחב (מיט ברייטקייט) זו ,ובמיאל הרי זה עלול להזיק וכידוע אשר הפוסח על שתי
הסעיפים הנה אפילו בענינים גדולים הוא מקלקל יותר אפילו מנוטה לצד השני.
אין רצוני ח"ו להטיף מוסר בזה אלא שלבי עלי דוי ,שאחר שכל אחד מאתנו ראה כמה ענינים מופתיים
בעיני בשר מנשיאינו וסמך עליהם אפי' בעניינם שנוגעים בנפש הן בגשמיות והן ברוחניות ובכ"ז הנה
לפעמים  -ולדאבוני ה"ז לפעמים תכופות לפ"ע - ,הנה כשבא לנסיון ע"י התנגדות מצד השני פארלירט
מען זיך ומתחילים לחפש דרכים עצות וענינים און מען ווערט דיפלאמאטען וכו' וכו' וגם מזה ראי'
נוספת שעדיין חסר הרבה בענין הפצת המעיינות כמבואר בדא"ח באריכות שבכדי להיות חוצה אפילו
במעט צ"ל בפנים בשופי ,והשי"ת יעזור לכאו"א מאתנו למלאות שליחותו בעלמא דין מתוך הרחבה
והוא ית' יוציאנו מן המיצא אל המרחב האמיתי...
בברכה.
נדפסה בלקו"ש חי"ב ע'  ,220והושלמה ע"פ העתק המזכירות.
_________________________________
ב"ה ,כ"ג אייר ,תשי"ב
ברוקלין.
שלום וברכה!
...כבר מסרתי ע"י הרמח"א שי 'אשר הנקודה בכל מה שהנני מדבר עמו בכל ]פעם] ופעם בעת היותו
כאן ,הוא לפעול אצלו התרחבות הכלים ,ואשר יביט על עצמו ולא בתור מקבל ועוזר למי שהוא ...אלא

שבת חוה"מ סוכות תשכ"ח

שבת חוה"מ סוכות תשכ"ח

תלמידי בעל ההילולא ,בניהם ובני בניהם ,יש בהם כחו  -כח המלמד את בן חברו תורה ,ובמילא
ישנה עליהם אחריות אל המלמד ,בעל ההילולא .ולא עוד אלא גם
אלו שרק ראו אותו  -גם בהם יש כחו ,כח המלמד .ואפילו
אלו שלא ראו אותו ,כחו זה בהם  -על ידי כח המשלח ,אשר על ידי כח זה שלוחו של אדם נעשה
כמותו.
וכמה דרגות בזה:
נתינת רשות וכח לשליח לעשות כמותו של המשלח ,אבל העשי' עשית השליח היא ,כי השליח
מציאות בפני עצמו הוא בכל עניניו ,אלא שהוא רוצה למלאות את השליחות.
נתינת כח מהמשלח לשליח לעשות ,עד שהעשי' עשית המשלח היא ,כי אין פעולות השליח (בענין
השליחות (מציאות בפ"ע ,ואינם אלא כח המשלח .נתינת כח מהמשלח וביטול השליח להמשלח ,עד
שהשליח עצמו אינו אלא המשלח .וכל אחד ואחד הנהו אחד מסוגים הנ"ל ואחריות המתאמת לסוג זה
עליו.
ובהתאם לדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בסיום שיחתו הנ"ל ,הנה "מען דארף וויסן די כחות וואס מיר
האבען ,און דער אויבערשטער זאל העלפן" להביא את הכחות לידי פועל ,ולהגיע להתכלית -
להעשות ,כדרישת בעל ההילולא ,נר המאיר בכל הפרטים המבוארים בהקדמת הקונטרס.
בברכה ופ"ש כל החבורה תי'
מ .שניאורסאהן
כללי-פרטי .נדפסה בלקו"ש חי"ב ע'  272והושלמה ע"פ צילום האגרת .אלו שרק ראו :ראה עירובין
יג ,ב .ובירושלמי ביצה פ"ה ה"ב :שלא זכיתי לאורייתא אלא בגין שראיתי כו '.וכמה דרגות בזה :
מתאים ליש ובטל או בטל במציאות .מדות נה"ב בבינוני (רק אתכפיין .תניא פל"ה) ,חב"ד שלו (שם
פל"ז) .צדיק .דוגמאות בנגלה יעויין גטין כט ,ב.
קדושין מג ,א .ועוד .וראה לקח טוב למהר"י ענגיל כלל א בארוכה.

________________________
ב"ה ,כ"ז טבת ,תשי"ב
ברוקלין.
שלום וברכה!
בנועם קבלתי מכ' מי"ד טבת ,בו כותב ע"ד חזרת הדא"ח והתועדות שערך במשך ימים אלו ,ות"ח
ת"ח על הודעות בשו"ט הנ"ל ,כי אם בכל עת היו רעבים וצמאים לקבל בשו"ט ואין טוב אלא תורה
ומצוה ,הרי עאכו"כ בזמננו זה ובפרט במקומות רחוקים לפ"ע (פי' רחוקים ברוח ,כי הריחוק במקום
בענינים כאלו אינו נוגע כלל ,אף שלפעמים משמש הוא סיבה להריחוק ברוחניות(.
מובן מעצמו שאין זה אומר שכל הדברים נעשים במילואם כי לצערי אין זה כלל ,וכבר אמרתי לו כ"פ
שהאחד מתפקידיו הראשים הוא ע"ד שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר "אז א גוטער מלמד הייסט ניט וואס
ער לערנט מיט דעם תלמיד די ענינים ,נאר אז ער לערנט עם אויס אז ער זאל אליין קענען לערנען ,און
ניט נאר מצליח זיין מיט א תלמיד א שקדן ומתמיד ,נאר ער איז א בר פועל מלמד ,אויף מצליח זיין אין
א תלמיד א עצלן און מיט ניט גוטע כשרונות" וככל הדברים האלה הוא גם בנדון דידי' שמראשי
תפקידו הוא מאכען פרומע אידן וחסידים ...ושסו"ס יתפשט זה בהחבל כולו ולא להסתפק בזה
בחזרת דא"ח ושהרגיל את שומעיו לשמוע ושינדבו אח"כ בשביל המוסדות ,אלא לעורר בהם הרצון
שהם יתבעו את הנ"ל וכיו"ב ,והעיקר להשתדל לעשות את ...לסביבה חסידותית ,שלזה מוכרח הדבר
שיתיישבו בשם עוד אחדים מאברכי אנ"ש ,ואשר לכן בקשתיו כמה וכ"פ להשתדל ולהתענין במה
יוכלו שם למצוא מקום לפרנסה מאברכי אנ"ש הידועים לו ויודע מהותם וטבעם ודרישתם ,ולדאבון
הנה בזה לא נעשה מאומה.
ולא עוד אלא שחושד אני בו ,שגם הוא מביט על היותו ...ודירתו שמה ,כענין של שלוח לארץ גזרה,
ומצפה בכל יום ויום לה"יעוד המקווה" שיצא ידי חובת גלות ויוכל להיות בשעה טובה ומוצלחת
בברוקלין או בוויליאמסבורג ,מובן אשר מחשבות כאלו במשך כל העבודה א"א שלא יפריעו ושלא
יגרמו גרעון במילוי התפקיד בהשליחות כדבעי ,וזהו נוסף על שבכלל אין זה ענין הפנימי וכמאמר כ"ק
אדמו"ר (מוהרש"ב) מובא בתורת שלום עמוד מ"א ,וז"ל "זיי זיינען מיט קבלת עול כו' מי מיינט א



דוקא על תמים ,אמר לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ כי "כשאנחנו (בטח כוונתו על עצמו וזוג 'ת') נזכרים
שנצטרך להשיא את בתנו לאינו תמים הנה ממש חיינו אינם חיים ".והגע בעצמך ,ברכת כ"ק מו"ח
אדמו"ר הכ"מ הצליחה לו שגם בתו ...ת' נשתדכה לאברך תמים ,ועתה משתדלים שהתמים הזה
זאל זיך אפרייסן פון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ'ס אן ארבעט ,פון צו זיין זיינער א שליח אויף אויסצופירן
זיינע רצונות הקדושים ,אלא מסתפקים בהמעלות שהיו לו עד עתה.
(ח) אחרי בקשת סליחתו ,ובטח גם לא יקפיד על דברי דלהלן ,בטח ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר
(מהורש"ב) נ"ע ,אשר התמימים הם נרות להאיר .כן ידוע חומר מאמרי רז"ל בענין לפום גמלא
שיחנא ,ואם עושים מקצת אבל לא לפי כוחו ,הרי זה גם כן נחשב לחסרון וכו'.
הן הורי החתן שי' והן הורי הכלה ת' כולם תמימים הם ,וממילא חל עליהם פתגם כ"ק אדנ"ע הנ"ל,
שצריכים הם גם עתה להאיר.
איני יודע אם מלאו תפקידם זה במילואו ,ובכל אופן בתוכן שם התואר "להאיר" נכלל גם יוצאי
חלציהם ,היינו שהתמימים צריכים להאיר ג"כ על ידי יוצאי חלציהם.
ועתה יחשוב כת"ר אופן ההארה שתהי' כשיסתדרו בתו והמיול"ח שי' ב ...או כשיסתדרו באחד
ממקומות הנ"ל.
(ט) עוד הפעם הנני חוזר על דברי הנ"ל שאין זה פקודה ,אלא מענה על ששאלו בעצתי איך להסתדר
בחיים ,ואני אי אפשר לי לענות אלא כפי הנראה בעיני ,אלא שרוצה אני להוסיף שאין זה נראה לי
בגדר ספק אלא ,כפי שאפשר לקוות מראש ,הרי ברור בעיני גודל האושר אם יקבלו ההצעה הנ"ל,
אושר גשמי ג"כ בכלל.
(י) מה שמסיים במכתבו המצב כעת אצלם ואצל בתם ת' אז עס איז א
פארשטערטע שמחה ,נבהלתי מלקרא דברים כאלו ,ווארום וועגן וואס האנדלט זיך דאס? אז מען
זאל פארן אין א שטאט פון עשיריות אלפים אידן כ"י ,און קאנען היטן תורה ומצוות על צד היותר
נעלה ,פארן מיט א שליחות פון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אויסצופירן זיינע רצונות ,איז במילא שלוחו
של אדם כמותו ,אז ער גייט מיט זיינע כוחות ,קומען אהין מיט א שטעל ובהתפשטות ,און מפיץ זיין
דארטן אור התורה והיהדות ומעיינות הבעש"ט ותורת דברי אלקים חיים בין אחינו בני ישראל ,אשר
אינם יודעים מכל זה לעת עתה ,או שיודעים עד"ז במדה פעוטה .ומסיבה בלתי ידועה לי ולו ולאנשים
כערכנו  -ולהעיר מאגה"ק סס"ז  -בחרו לתכלית זו את פב"פ ואת פלונית בת פלוני ,שלא עמלו על זה
ולא יגעו על זה ,ולא עוד אלא זיי נעמען זיך נאך איבער  -ואף על פי כן גלעט מען זיי און מען גיט זיי
נאך ,און מען גיט זיי צוקערקעס .ולזה קורא כת"ר שי' א פארשטערטע שמחה! אתמהה!
מסיים מכתבו שמבקש סליחתי  ,ואיני יודע על מה צריך לבקש סליחתי אני ,כי אין זה ענין פרטי שלי
יותר משלו ,ובודאי בפנימיות הרי כל אחד ואחת מאתנו רוצה למלאות רצונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר
הכ"מ ,ובטח גם כת"ר וזוג' שי' יודעים  -לולא הי' הנידון ע"ד בתם ת' שמבלבל אותם  -שעל ידי
עבודה מעין הנ"ל ב ...ממלאים בזה רצונות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,ומה אני ומי אני שצריכים לבקש
סליחתי בזה.
ובכל אופן ,באשר אי אפשר לדחות דבר העבודה והפצת המעיינות ב ...לזמן ארוך ,גודל בקשתי
מכת"ר להודיעני בהקדם היותר אפשרי את ההחלטה בהנ"ל ,ומה טוב אם במברק ,וכנ"ל שאיני נותן
בזה כל פקודה ח"ו ואין זה אלא הצעה ,אלא באשר אקלע ענין זה לידי הנה מחפש אני אחרי אנשים
מתאימים לזה ,ואז אפנה אל ימין וכו'.
בברכה ופ"ש כהדו"ש.
ב"ה ,כ"ה אד"ש ,ה'תיש"א ברוקלין
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי
שלום וברכה!
מוסג"פ הקונטרס ליום ב 'ניסן הבע"ל ,יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע ,ובטח יזכה בו
את הרבים ללמוד בו ,וביחוד ביום השבת קודש פ' החודש ר"ח ניסן ,ולמחרתו ביום ההילולא .כי
כאמור בשיחה הנדפסת בקונטרס זה,

שיחת יום שמחת תורה תשט"ו

ב"ה ,כ"ב מרחשון ,ה'תשי"א
הרה"ג והרה"ח הנו"נ וו"ח אי"א וכו'
מוהר"ר ...שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מי"ד מרחשון  -קצת פלא בעיני ,כי כשהיתה אצלי בתו מרת...
ת' ודברה עמי בארוכה על כל הענין ,הבטיחה לי שכתוב לכת"ר ולאמה ת' ע"ד נושא שיחתנו ,כי
בהתאם לנושא שיחתנו אין תוכן מכתב כת"ר מתאים כל כך.
והענין הוא (א) בכלל אין מדרכי לתת פקודות ,מלבד במקרים יוצאים מן כלל :ורק כששואלים עצתי,
הריני מחוה דעתי כפי הנראה לי .וגם בנידון זה הי' כך ,כי עוד באמצע הקיץ דבר עמי התמים האברך
הנעלה וו"ח אי"א וכו' המיול"ח...שי' ואז הבהרתי לו השקפתי איך שצריכה להיות הסתדרותו בחיים
באופן שיהי' מתאים הן בגשמיות והן ברוחניות .והיא היא ההצעה  -ולא פקודה  -אשר הצעתי גם עתה
לו ולבת כת"ר שת'.
(ב) תוכן הצעתי היא לא ע"ד הסתדרות בברוקלין ,ניו-יארק או ארצות הברית ,כי אם במקום שיוכל
להשתמש בכשרונותיו הוא ,וגם בתו ת' תוכל להשתמש
בכשרונותי'  -על מילואם .ויש עתה ב' וג' מקומות שתקותי שהם מתאימים להשגת מטרה הנ"ל.
( ג) בשעה שדברתי עם המיול"ח וכן עם בתו יחיו הטעמתי להם תיכף שבאמת גם אם יהי' בזה ענין של
קשויים ,אפילו גם ענין של הפקרות כמו שכותב כת"ר שי' במכתבו ,ואפילו גם ענין של מסירת נפש ,הרי
ממי יש לקוות לענינים כאלו אם גם תמים בן תמים ותמימה בת תמימים אינם שייכים לזה? אבל
( ד) ההצלחה האירה פנים להמיול"ח ולבתו יחיו שהצעה זו ,לפי דעתי ,טובה בשבילם בגשמיות לא
פחות מאשר ברוחניות .וטעמי בזה ,כי העתיד שיוכלו לקוות כשירצו להסתדר בארצה"ב או ב - ...הרי
הורה כבר הנסיון מהו המצב המוצלח ביותר שיוכלו לקוות אליו אברכים כערכם שהסתדרו במקומות
הנ"ל .ואין רצוני להאריך בזה ,כי כת"ר בהיותו על אתר בטח יודע ה"תכלית" וואס איז געווארן פון די
יונגעלייט במחנו הט  ',ובמשך השבועות שהיו בברוקלין בטח התבונן וואס איז געווארן פון זיי די
יונגעלייט ,שהם כערך המיול"ח ובתו שת' ,שהסתדרו בברוקלין ובניו יארק .לאידך גיסא ,אם תבוא
הצעתי מהכוח אל הפועל ,ויסעו לאחד ממקומות הנ"ל ,יש לקוות אשר ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ
תלוה אותם בדרכם בחיים ובמשך זמן לא ארוך יוכלו להסתדר כראוי הוא בתור מנהיג קהלה בישראל -
ומדייק אני מנהיג ,ולא רב ,כי ,כפי השקפתי ,יוכלו לסדר שתחת הנהגתו יהי' רב ומלמד ושו"ב ומוסדות
שונים וכו' ,ונוסף על זה ,במרץ הראוי ,הרי גם בתו שת' תוכל לתפוס עמדה בחיים כעין זו.
(ה) נוסף על כל הנ"ל ,והוא העיקר ,אדיר הי' חפץ כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לסדר מרכזי התישבות
אנ"ש בכל קצווי תבל ,וזה היתה כוונתו מה ששלח כמה מאנ"ש לאוסטרליה ,וכמה מאנ"ש לקנדה,
ובמה שדיבר כמה פעמים ע"ד דרום אמריקה ודרום אפריקה .וראה ראינו ,ובטח גם כת"ר ראה ,אז
דער וואס האט אנגענומען דעם רבי'נס א שליחות ,האט דאס עם מציל געווען מכל צרה וצוקה והעמידו
בקרן אורה ,הן בגשמיות והן ברוחניות גם אם הי' נצרך לזה הצלחה דוקא למעלה מדרך הטבע ,והפרט
בנידון דידן שגם בדרך הטבע יש כאן מקום להסתדרות טובה ,ואם כן ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר עוד
יוסיפו בזה כהנה וכהנה.
( ו) המיול"ח ...שי' הסכים לכל זה עוד באמצע הקיץ העבר ,אלא שאז לא הי' נוגע עדיין לפועל ממש ,כי
לא רציתי גם להציע שיסע קודם שיתברר ע"ד השידוך עם בתו שתחי' ,ואם כן ,עתה המצב הוא שכת"ר
ואשתו ובתו ת' אין נראה להם ואינם רוצים בהצעה שהמיול"ח כבר קבל על עצמו להיות אחד מבאי כח
כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,אשר גם עתה הוא מנהיג ישראל בכלל ועדת חסידיו בפרט.
(ז) ראי' להנ"ל הוא הסיפור שמביא בסוף מכתבו (שהוא  -מעשה לסתור(.
כותב  -אשר באמור לו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר אין צריכים לדקדק בנוגע לשידוך בעד בתו ...ת'

