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אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

היום נמסר לי מכתבו - עם המוסג"ב - בתאריך דשילהי מנ"א, ולפלא קצת שנתארך כל כך.

הן  במכתבו  שדבריו  בטוחני  כי  שלו,  היוחסין  שלשלת  אודות  בכתבו  סגנונו  בו  לראות  לי  ונעם 

יוצאים מן הלב, ואז בטח יש גם המעלה - המוספת בכוח מסורת אבות גם בחיים המעשיים, כי הרי הלב 

מלך האברים, וכיון שבני ישראל גומלי חסדים הם ועינם טובה בשל אחרים, בטח משפיע גם על אחרים 

בכיוון זה.

בהמשך לכתבו אשר אביו זקנו הי' מבית מדרשו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, אתענין לדעת אם 

נשארו ממנו איזה רשימות או כתבים מתורת החסידות שעדיין לא נדפסו, ואם כן הוא היש רשימה מהם 

ואפשר לראותה, ותודה מראש על הטרחה בזה.

בטח נפגש מזמן לזמן עם אנ"ש דתל אביב, מבקר במוסדות חב"ד אשר באה"ק ת"ו ובפרט בישיבת 

תומכי תמימים וכפר חב"ד, וכלל כללו חז"ל זרוק חוטרא אאוירא אעיקרי' קאי.

בם  אשר  מחצבתם  לגזע  מתאים  שיחיו  יו"ח  מכל  יהודי  נחת  הוא  אמיתי  נחת  לראות  בברכה 

יתפארו.
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