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תמורת זה שלפני אלפי שנים היו הנשים מבכות את התמה ,כיון
שטעו וחשבו שמקבלים השפעה מעבודה זרה — הנה עתה יכירו ויראו
את האמת ,״אמת ה׳ לעולם״  ,שהקב״ה הוא בעה״ב בכל העולם ,ובכל
בית יהודי בפרט,
151

כך ,שכאשר הבית מתנהל כפי שבית יהודי כשר צריך להתנהל,
והבעל שדואג לפרנסה מרויח את כספו באופן הכשר ע״פ תורה — אזי
כל סכום כסף שיביא ,ובאיזה זמן שיביא ,יהי׳ באופן שכל סענט ינוצל
עבור ענינים טובים ובריאים ,לשביעות רצון כל בני הבית.
הנשים צריכות להכיר בכך שהכל הוא בידיו ש ל הקב״ה — ״כי
ממך הכל״ ,וכיון שכן ,הרי ״מידך נתנו ל ך ״  :מה שנותנים לצדקה ,ומה
שנדמה שנותנים ל״מתחרה״ בגלל סגירת העסק בשבת ,או אי־קבלת
משדה הקשורה עם השגת גבול — הרי זה באופן ש״מיזך נתנו לך״,
והקב״ה מחזיר כמה פעמים ככה ,שבםכום הדולרים שמרויחים לאתרי
כן ,תומשך תוספת ברכה והצלחה.
,82

)וסיים כ״ק אדמו״ר שליט״א (:לחיים לחיים!
הדברים ,והעיקר ,שיבואו בפועל ממש.

—

שיתקבלו

ויה״ר שמכאן ולהבא יהיו כל בנ״י — אנשים ונשים — במעמד
ומצב שלא יהיו אצלם ״נסיונות״ ,שכן ,לשם מה צריך הקב״ה להעמיד
יהודי בנסיון ,והיהודי יצטרך להראות ״קונץ״ שאינו מתפתה מהיצה״ר
— מוטב שיבוא כבר הזמן שבו יקויים היעוד ״את הצפוני ארחיק
מעליכם״״  ,״את רוח הטומאה אעביר מן הארץ״  ,ואז יחיו חיים
רגועים ,ללא מלחמות אפילו עם היצה״ר ,ועבודת הבירורים תהי׳ )לא
בדרך מלחמה ,אלא( בדרך מנוחה ושלום .
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ןכ״ק אדמו״ר שליט״א צוה לנגן ניגון שמחן.
* * *
לח .בשנים הראשונות )בשנה השני׳ או השלישית( לנשיאותו ש ל
כ״ק מו״ח אדמו״ר ברוםיא — שאז הייתה הנסיעה ממקום למקום כרוכה
בקשיים גדולים ,ובמילא הי׳ בהכרח להסתפק בכתיבת מכתבים — קיבל
כ״ק מו״ח אדמו״ר מכתב מא׳ מזקני החסידים ,ובמכתבו טוען:
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