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  תתד'א ג"ע חי"צ  נ"ר מוהריי"אדמות ואגר
  ז"א טבת תרפ"כה "ב
ומובן הדבר עד כמה גדולים הם ... פ הידיעה האחרוה ודע לו אשר הספרים שלו שמצא במוסקבווא "ע

כי שמעו אשר ... לו שאהם ... פ העתק מכתבי "מוסג.  וחילול השם,הן מצד עצם הדבר,  בזה"העגמוהיסורים 
" ר שיאורסאן מליובאוויטש"האדמו"היעווסעקציא בבעלארוסיא פעלה אשר יתן להם הביביליותיקה של 

  .כי עוד הספרים מצאים במאסקווא...  ובטח השיבו .לאחוזת עולם
  

  

  ):ח סעיף יב ואילך"פ שמות תשמ"התוועדויות ש
לא רק במקום [' שמצאים בגלות ושבי,  צדיק ושיא בישראלשל', יד כו-ספרים וכתבי, כששומעים שישם חפצים

לפדותם מהגלות , "עד כדי מס,  יש להשתדל ככל האפשרי–] אלא אפילו שלא במקומם האמיתי, הפכי ממש
ואשרי  ... "ושבתי בשלום אל בית אבי"כלשון הכתוב , ולהשיבם למקומם האמיתי, "פדיון שבויים"', והשבי

שמות ' כח המיוחדת דשבת פ- כולל גם התית, וזכות הרבים מסייעתם,  המתעסקים בזהחלקם וגדול זכותם של
  . להצליח בכל הפעולות הקשורות עם פדיון שבויים–

  :ובהקדמה .ל"כח להפעולה דפדיון שבויים ה-ויש להוסיף עוד קודה בוגע לתית
 .'יכול לוסע בעצמו כו' ון שלא הימכי,  החסידים לפטרבורג בעיי עסקות הכללחדהצמח צדק שלח פעם א

לאחרי כל ההסברים , הרי, וסע בעצמו' אילו הי) הצמח צדק(פועל ' וכששאלוהו כיצד יוכל החסיד לפעול מה שהי
 הוסיפו לשאול –ומה גם  ?אין להשוות את פעולתו של החסיד לפעולתו של הצמח צדק, "שלוחו של אדם כמותו"ש
לא יוכל החסיד להתייעץ עם הצמח צדק בגלל ריחוק , בוגע לאופן הפעולה' רה שיתעורר ספק ושאלה כו שבמק–

  ?המקום מפטרבורג לליובאוויטש
ותים לו את כל הכחות ,  שכאשר שולחים שליח–וההסברה בזה  . שאפשר לסמוך עליו–השיב הצמח צדק 

פ שיקול דעתו באופן המכוון "ההחלטה ע' תהי', לה כוכולל גם שבמקרה של ספק ושא, הדרושים למילוי השליחות
 שותים כל הכחות הדרושים למילוי –ל "ומזה מובן גם בוגע לההתעסקות בהעין דפדיון שבויים ה .את האמת
  .באופן המכוון את האמת' כולל גם ששיקול דעתם על אתר יהי, שליחות זו

  

  

  

  

  לפני הנסיעה למוסקבא, טבת' דברי הרבי בכ
וועלן זיי ביידע , ן'דער יארצייט פון אלטן רבי, ד טבת"און די וואך כ, ם"ייט איז דאך דער יארצייט פון דעם רמבה

  .ארבעטן צוזאמען מיט אייך
  .אמן:  והרבי השיב.און דער רבי צוזאמען מיט זיי: הרב קויןאמר 

  ח"תשמ'ד טבת ה"כ, בימים הראשונים לשליחותינו,  אלינומענה הרבי
  ].האמער[ר "י הד" להמשיך לפעול עיש) א
  .י הקטלוג אפשר להספיק הרבה"גם ע) ב


