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336 במקום	לטוס	-	לתת	לצדקה	

337 על	מה	לדבר	עם	ראש	ממשלת	ניו־זילנד?	

338 "קרדיט"	להצלחה	

339 איני	נותן	פקודות	

340 ידידות	נסתרת	

341 לסיים	בתודה	
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טובה פעולה מהעדר הפעולה
על	מקרים	שבהם	פגמים	וחסרונות	שונים	בתכנית	מסוימת	הובילו	

לביטולה	-	כתב	הרבי:	

כבר	אמרתי	דעתי	כמה וכמה	פעמים,	שכל	פעולה	טובה	-	
איזו	שתהיה	-	טובה	שלא בערך	מהעדר	פעולה.
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צדקה לנפש האלוקית
מענה	לאישה	שהביעה	את	תודתה	לרבי	על	כך	שבירך	את	אחותה	
החולה	וב"ה	הבריאה.	למכתבה	צירפה	סכום	כסף	סמלי,	והוסיפה	
שהיתה	רוצה	לתרום	סכום	גדול,	אך	לצערה	הדבר	אינו	באפשרותה.

ראשית	ציין	הרבי	למזכיר:

המעות	ללשכת	חשאין.

ואחר	כך	ציין	את	הדברים	שיש	למסור	לאותה	אישה:

טובות	 בשורות	 תבשר	 כן	 טובה.	 הבשורה	 על	 חן	 תשואות	
תמיד	כל	הימים.

מה	שכתבה	על־דבר	נדבתה	-	העיקר	בזה	שיהיה	בלבב	שלם.	
האלוקית	 לנפש	 צדקה	 נתינת	 -	שתסדר	 גדול	 יותר	 ועיקר	
שלה,	על	ידי	שיהיה	ביתה	ובית	אחותה	בית	ישראלי,	שיהיו	

נשמותיהם	שבעים	בכל	הפרטים.

לשכת חשאין.	קופת	מתן	בסתר	למשפחות	נזקקות.
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עצה לעצלות
מענה	ליהודי	שביקש	פתרון	לעצלותו:

מהעצות	לעצלות	-	התבוננות	לעתים	תכופות	בתוכן	ריש	
ובהעניין	 כא,	 סימן	 ריש	 הקודש	 ואגרת	 בתניא	 מא	 פרק	

דהזמן	אבידה	שאינה	חוזרת.

הקב"ה	 את	 לעצמו	 להזכיר	 צריך	 שאדם	 מבואר	 שם	 בתניא.  מא  פרק  ריש 
הניצב	עליו	ובוחן	את	מעשיו	ואת	חובתו	לעבוד	לפניו	תמיד.

אגרת הקודש ריש סימן כא. שם	מבוארת	מעלת	הזריזות	בעבודת	ה'.
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הנוסח	 פי	 -	על	 יומית.	הרבי	מציין	למזכיר	להשלים	את	המשפט	 הנהגתם 
הקבוע	שמשתמש	בו	הרבי.

האנשים... התורה הזאת.	על	פי	לשון	הפסוק	וילך	לא,	יב.

טענות כלפי בני אדם אינן סיבה להתרחק 
מה'

אדם	שנפגע	מהיחס	אליו	בקהילה	של	שומרי	מצוות	כתב	לרבי	על	
רצונו	להתרחק	ולהרחיק	את	משפחתו	מהקהילה	ומאורח	חייה.

על	מכתבו	השיב	הרבי:

פשוט	שבנוגע	לכל	בני	ישראל	שיחיו	הנהגתם	יומית	]צריכה	
ביתר	שאת,	 ילדים	 לחינוך	 ובנוגע	 פי	שולחן־ערוך[,	 על	 להיות	

כיוון	שזה	נוגע	לכל	חייהם	וכמו	שנאמר:	חנוך	]לנער	על	פי	
דרכו,	גם	כי	יזקין	לא	יסור[	ממנו.	ואם	יש	טענות	או	כיוצא	בזה	
להשם?	 ח"ו	 יחסו	 שישַנה	 טעם	 זהו	 האומנם	 	- אדם	 לבני	

ויזיק	ח"ו	לעצמו	ולבני	ביתו	שיחיו?

לעצמו,	 בנוגע	 אובייקטיבי	 אדם	 אין	 	- להטענות	 ובנוגע	
ומתייעצים	בידידים	מבינים	ומבקשים	עזרת	השם	בזה.

בוודאי	יודע	שהשנה	שנת	הקהל	)האנשים	הנשים	והטף	.	.	
לשמור	את	כל	דברי	התורה	הזאת(,	ויגעת	ומצאת.

בדיקת	התפילין	והמזוזות.
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"אוי ואבוי" – לאלו שאינם פועלים
חלק	ממענה	לעסקן	שהתאונן	במכתבו:	"כשעושים	חשבון	הנפש,	
איז	אוי	ואבוי	אויף	וואס	האב	איך	זיך	ארויפגעארבעט	]=אוי	ואבוי	
מה	הצלחתי[,	לאחר	בערך	כ"ב	שנים	של	עבודת	הכלל	עבור	כבוד	

קדושת	אדמו"ר	שליט"א":

הרבי	הקיף	את	המלים	"אוי	ואבוי",	ציין	סימן	תמיהה	)?!(	והוסיף:	

1(	האומנם	לדעתו	-	היצר	הרע	שלו	סבירא	ליה	שאלו	]…[	
דערגרייכט	 עפעס	 האבן	 	- הנ"ל	 הכלל	 בעבודת	 שאינם	

]=השיגו	משהו[?

אלא	שאין	מי	שיזעק	מרה  עליהם:	אוי	ואבוי	כו'.
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היכן האמונה שהיתה לך ברוסיה?
לפעיל	שכתב	לרבי	מכתב	שרוח	של	ייאוש	עולה	ממנו,	הזכיר	הרבי	

את	עברו	ברוסיה	הסובייטית:

תמהתי	ביותר	על	מצב	רוח	מכתב	זה!

בפועל,	 עשייה	 להיות	 שצריכה	 בפשטות	 האמין	 ברוסיא	
ויצליחו	להקים	צבאות	השם	וכו',	וראו	זה	בפועל;	ודווקא	
כאן	-	וימים	ספורים	לפני	י"ב־י"ג	תמוז	]חג	הגאולה	של	אדמו"ר	

הריי"צ[	-	הכל	"בסכנה"	והמצב	גורם	לכאב	לב	וכו'	וכו'.

הרי	"יש	בעל־הבית	לבירה	זו",	ובגלוי לעיני בשר גם כן	-	
במוסדות	וענייני	בעל	הגאולה.

גאולת	 חג	 יום	 ולקראת	 תפר"ח:	 סיון	 דט"ו	 במכתב	 ועיין	
העוסקים	]בהרבצת	תורה	הבא	עלינו,	הנני	לברך	את	כל	אחינו	חובבי	
תורה	ולומדיה	ומגידי	שיעורים	ברבים,	כי	יפתח	ה'	את	אוצרו	הטוב[	כו'	
ויחזק לבבם	להוסיף	אומץ	]בהרבצת	תורה	והחזקת	היהדות[	כו'	

מתוך	הרחבה	כו'.

ט"ו סיון תפר"ח: מכתבו	של	אדמו"ר	הריי"צ	לקראת	חג	הגאולה	הראשון.


