כ"ק אדמו"ר הזקן
אגרת קודש כ"ק אדמו"ר הזקן
אד"ש כמשפט לאוהבי שמו אל המתנדבים בעם לעשות צדקת ה'
עם ארצו הקדושה לתת מדי שנה בשנה חוק הקצוב מעות אה"ק
תוב"ב...
אליהם תטוף מלתי ותזל כטל אמרתי לזרז לזריזים ולחזק ידים
רפות במתן דמים מעות א"י מדי שבת בשבתו ולפחות מדי חדש
בחדשו מערכו הקצוב לערך שנה וכל כסף הקדשים אשר עלה על לב
איש להתנדב בלי נדר לפרנסת אחינו יושבי אה"ק מדי שנה בשנה.
כי הנה מלבד הידוע לכל גודל מעלת הזריזות בכל המצות הנאמר
ונשנה בדברי רז"ל לעולם יקדים אדם לדבר מצוה כו' וזריזותי'
דאברהם אבינו ע"ה היא העומדת לעד לנו ולבנינו עד עולם כי העקדה
עצמה אינה נחשבה כ"כ לנסיון גדול לערך מעלת א"א ע"ה בשגם כי
ה' דיבר בו קח נא את בנך כו' והרי כמה וכמה קדושים שמסרו נפשם
על קדושת ה' גם כי לא דיבר ה' בם רק שא"א ע"ה עשה זאת בזריזות
נפלאה להראות שמחתו וחפצו למלאות רצון קונו ולעשות נחת רוח
ליוצרו וממנו למדו רז"ל לקיום כל המצות בכלל ובפרט מעשה
הצדקה העולה על כולנה המגינה ומצלה בפירותיה בעוה"ז מכל מיני
פורעניות המתרגשות כדכתיב וצדקה תציל ממות וכ"ש משאר מיני
יסורים הקלים ממות כ"ש שטוב לנו גם בעוה"ז להקדימה כל מה
דאפשר שהרי אדם נידון בכל יום...
]ואחר הדברים והאמת האלה אהו' אחיי וריעי גושו חושו עושו
אהדדי ואיש את רעיהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק ונתחזק בעד עמינו
וערי אלקינו אשר באה"ק לדרוש שלומם וטובתם בכל לב ונפש מאוד
מאוד הוכפלה בקשתי כפולה ומכופלה שלא להשליך דברי אחרי
גיוום ח"ו ויהיו נא לרצון אמרי פי המבקש או"נ דו"ש מלונ"ח[.
)תניא ,אגה"ק סי' כא עם השלמה מאגרות-קודש אדה"ז ח"ב ע' א ואילך(

ו

צילום גוכי"ק כ"ק אדמו"ר האמצעי
אגרת קודש כ"ק אדמו"ר האמצעי
רוב שלום וברכה ברכת ה' מלא לכללות אנ"ש .ידידיי ורעיי האהובים חברים
מקשיבים למגדול ועד קטן כל עיר ומנין איש כברכתו יבורך ממקור הברכות
מנפש ועד בשר יראו אור עולם.
עתה באתי לעורר לבב אחיי ורעיי הנאמנים בברית והתקשרות עוז חיבת
הקדש קדוש עליון כ"ק אאמו"ר זללה"ה נ"ע אשר נטע בתוכם זה שלשים שנה
מאור תורתו אמת לאורו ילכו בכל אשר יפנו להטות לבבם לה' ללכת בכל דרכיו
וכו' .ולא נעלם מכל אוהביי ורעיי מאשר יקר בעיני ה' עול מצות הצדקה יותר
מהכל וכמבואר באגה"ק ובכתבים הבאים ליד כל מאור יקר תורתו הנשמעים
אלינו בזה בשרש מעלת מעשה הצדקה אין די באר בכתב .כי נמצא ביד הכל.
ולא לדרשה קאתינא כ"א לעורר לבבם הנאמן מעולם ועד עולם .ובפרט
מצות צדקת אה"ק שהחזיק בה בכל ימי חייו ויסדה בכל לבו ונפשו בכל א' מאנ"ש
מימי עולם .אך בסיבת מעשה שטן המרקד כו' אשר א"צ לפרט נתקלקל היסוד
ונתרשלו אנ"ש במצוה זו .רק מעט מזעיר ממקומות מועטים מחזיקים ע"פ תוקף
רצון אאמו"ר זצוקללה"ה נ"ע...
ולזאת אמרתי לקרוא למאהבי נפשי שישמעו לעצתי אמונה בזה באופן שלא
יכבד עליכם ,והוא אשר כבר נעשה בכל מדינות וואלין ואוקריינא ופאליעשע וגם
במדינתינו במקומות מועטים ,דהיינו בהעמדת הפושקעס ,והוא דבר עצה וחכמה מאד
הוטב בעיני גם מטעם ויסוד שרש ענין הצדקה שהיא בכל עת .ובפרט בעת האוכל
בבוקר ובערב מיד שיסדר שולחנו שיתן כל איש בביתו בפושקע הקבוע בכותל סמוך
לשולחנו דוקא שני קט' או א' קט' קודם שישב לאכול סעודת שחרית וכן בסעודת
ערבית ,וכן יתנו האורחים היושבים על שולחנו איש כמתנת ידו וכפי כבודו ,ומתן אדם
ירחיב לו ובפרט מתן בסתר יכפה ...ובפרט במצות צדקה מעות אה"ק...
וגם נדבות בשעה הצריכה לאדם ,כמו צדקות דרמבה"נ יפה לו יותר שיתן קודם
סעודתו או קודם התפלה דכתיב אני בצדק אחזה פניך כידוע .ולזאת גודל בקשתי
שטוחה ופרושה שיתנו מקום לדברי אמת האלה שישמעו לעצתי אמונה לטובתם באמת
כל איש בביתו ,וגם בבית המנין יתאמץ ,ובכל אנשי העיר מגדול ועד קטן לעשות כן...
נא ונא במטותא מינייכו ברחמיו נפישין .וכבר עשיתי גם אני בביתי וממני
ראו ועשו כל אנשי מחנינו כל איש בביתו .וכן הם בכל עיר וכפר .ומגודל בטחוני
קצרתי בבקשתי .ולהשביני אם קבלו דבריי לרצון ונחת יהי' לי למשיב נפש כי
יפיקו רצון מה' החפץ בצדקה ורב להושיע לכל פועל צדקת הוי' לחיים עד העולם.
כ"ד ידידם המבקשם באמת המדבר בצדקה באמת לאמתו.
דובער
)אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר האמצעי ע' רנה ואילך(

ז

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק
אגרת קודש כ"ק אדמו"ר הצמח צדק
בדבר אשר רפו ידיהם במצות צדקת אה"ק ,נפלאת היא בעיני...
אשר הנה מלבד שזה יותר מנ"ה שנה שהחזיקו רבותינו הקדושים
נוחי עדן ועד עתה ,דור אחר דור מחזיקים הדבר כל אנ"ש בכל
מקומות מושבותם ,ע"פ רבותינו קדושי עליון ,וכאשר לא נעלם מעין
כל כמה טרחות טרח ויגע אדמו"ר הגאון ז"ל לעורר לבב אנ"ש בזה
 ...ואחריו גם בנו אדמו"ר ז"ל נ"ע איזן וחיקר ותיקן תקנות קבועות
הפושקעת בנתינת קצובתם לגבוהי' ונמוכים ובינונים כו' ,ושילכו
מידי שבוע לקבץ על יד הנאסף בפושקעס ,ועכ"פ לא פחות מפעם
אחד בחודש ,ומה שיחסור מכפי הקצוב ישלים כו' ,בכדי שלא יכבד
עליהם בסוף השנה כו'  ...וכל אנ"ש קבלו עליהם מצוה זו להתאמץ
בה בשמחה רבה והצליחו ועשו פרי למעלה ,להחיות נפשות רבות בני
טובים המתהלכים לפני הוי' בארצות החיים כו'...
ומצוה רבה כזו להחיות נפשות רבות א"א להתקיים זולתנו ,כ"א
אנחנו נעלים עינינו ח"ו מהתאמץ בזריזות יתירה בפיקוח נפשותם מי
יחמול עליהם כו' .וע"כ אין לך פיקוח נפש גדול מזה ותמכין
דאורייתא הוא.
אשר על כל דברי האגרת הזאת ,ישימו עיניהם ולבם להכניס את
עצמם ראשם ורובם ,לעשות סמוכים לעד ולעולם לדבר מצוה רבה זו
להתנדב רוח נדיבה יתירה ,אשר צדקה זו היא העולה על כל הצדקות
כולם וכמבואר בכמה מקומות .ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר
חזק ונתחזק בעד עמינו ועיר אלקינו.
והעיקר לקבוע פושקעס סגורות ,ולקבץ על יד מידי שבוע ,ולכל
הפחות פעם אחת בחודש ,ומה שיחסר מכפי התקנה ישלים כ"א
בחדשו ,בכדי שלא יכבד עליהם בסוף השנה .ולמנות ע"ז אנשים
חשובים אשר דעתם וכחם יפה להשגיח ע"ז בעין יפה ובאמת ובלב
שלם ,שיקיימו בכל תקנות הנ"ל...
)אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר הצ"צ ע' שכז ואילך(

ח

צילום גוכי"ק כ"ק אדמו"ר מוהר"ש
קטע ממאמר כ"ק אדמו"ר מוהר"ש
ומעתה יובן ענין ושמרו דרך הוי' לעשות צדקה ומשפט ,הנה
מצות הצדקה הוא ליתן לעני שלית לי' מגרמי' .ולכאו' צ"ל למה הי'
לו ית' לבראות עניים ועשירים ושהעשיר יתן לעני עד שע"ז כתי'
מלוה הוי' חונן דל ,למה היתה כזאת מלפניו ית' דהי' לו לעשות
שכאו"א יהי' לו כדי פרנסתו ולא יצטרכו עמך ישראל זה לזה.
אך הענין הוא דהנה כתיב ויעש אלקי' את שני המאורות הגדולי'
את המאור הגדול ואת המאור הקטן ,ואיתא בת"ז מאור הגדול דא רזא
דעתירין ומאור הקטן דא רזא דסיהרין ,והיינו שהשמש הוא בחי'
עשיר והלבנה הוא בחי' עני דלית לי' מגרמי' כלום ,והשפעת השמש
ללבנה נק' בשם צדקה.
...וזהו ענין הצדקה שיאיר שם הוי' בשם אלקי' ,וזהו מ"ש צדיק
הוי' בכל דרכיו ששם הוי' נק' בשם צדיק ע"ש הצדקה כו'.
אך הנה כ"ז הוא ע"י מה שנותן העשיר צדקה למטה עי"ז נמשך
בחי' הצדקה למעלה כו' ,והיינו ע"י בחי' הביטול שמה שמשתכר
ביגיע כפו נותן לחבירו .וזהו ושמרו דרך הוי' לעשות צדקה...
אבל הנה הצדקה היא שורש הרמ"ח מ"ע וכמ"ש וצדקה תהי'
לנו כי נשמור לעשות את כל המצוה כו'.
)סה"מ תרכ"ז – הוצאת תשנ"ט – ס"ע יח ואילך(

ט

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב
אגרת קודש כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב
ידוע ומפורסם הדבר אשר כ"ק רבינו הגדול אדמו"ר זצוקללה"ה
נ"ע יגע וטרח הרבה מאד לייסד צדקת אה"ק במדינתינו ,וממש מסר
נפשו הק' והט' ע"ז עד אשר העמידה על כן ובסיס נאמן...
והנה בשנים האחרונות נחלשה הרבה מעשה הצדקה הזאת בכמה
עיירות ,ובעה"ב הגבוהים אינם שמים לבם לזה כ"א איזה אחדים
העוסקים לכה"פ להחזיק קיומה ,ובאמת אם יעשו חשבון צדק בנפשם
ויתבוננו בינם לבין קונם כמה הכניס כ"ק רבינו זצוקללה"ה נ"ע עצם
נפשו הק' בהענין הזה ,הלא תיקר בעיניהם להתאחד ולהתקשר בנפשו
הק' ולהתכסו' בטלית אחד היא מעשה הצדקה הזאת .ובודאי כאו"א
מאנ"ש בשומו אל לבו אשר כאן ימצא לו מקום להתקשר בפועל
ובמעשה ולהיות במחיצתו של צדיקו ש"ע קדוש ישראל כו' ,יחרד
לבו לדבר הזה ויחפוץ בכל לב ובכל נפש בהענין הגדול והנעלה הזה
באמת לאמיתו .ואשרי מי שזוכה לזה .וכלום חסר רק התבוננות
והתעוררות ואם כי צוק העתים גורם הרבה ,אבל זאת היא אשר ה'
דורש מאתנו אשר לעת כזאת עוד נתחזק ונתאמץ יותר במה שהוא
חפץ ורצון ה' ,בעתים כאלו עלינו לעמוד על נפשינו ביותר להתנער
מעפר הטרדות בצרכי העולם ולהתעסק בתנועה אמיתית בצרכי שמים
וה' יעשה את שלו ויסר מאתנו את הטרדות באמת...
ובזכות הצדקה הגדולה הלזו יעזור להם השי"ת להשפיע להם שפע
פרנסה והצלחה וימלא השי"ת כל משאלות לבבם לטוב ככל מאווי
נפשם מנפש ועד בשר כו' וישמור השי"ת אותם מכל צו"צ ויחי' חיי
מנוחה ונזכה לביאת ג"צ בב"א ונזכה לראות עין בעין בשוב ה' ציון
ויקוים בנו מקרא שכתוב ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם כו'.
והנני ידידם ואוהבם באמת דו"ש וטובתם מלונ"ח חפץ טובם
והצלחתם בכל פרט ברו"ג תכה"י.
שלום דובער
)אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א ע' שלג-ד(

י

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
אגרת קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
ב"ה .כ"א טבת תש"י
ברוקלין.
אל ידידינו אנ"ש די בכל אתר ואתר ,ה' עליהם יחיו.
שלום וברכה!
חבה יתירה גדולה וקדושה נודעת לי אל כולל חב"ד רמבעה"ן אשר
יסדו הוד כ"ק רבינו אדמו"ר הזקן זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,ואשר ממש מסר
נפשו הקדושה והטהורה להעמידו על בסיס הנכון ,ואחריו כ"ק רבותינו
הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,אשר שמשו בנשיאות הכולל חב"ד בכל
דור ודור מסרו את נפשם על החזקתו וקיומו של הכולל הקדוש.
בשעה קשה זו אשר באה"ק ת"ו ,עומד הכולל חב"ד בפני חובות,
תפקידים וצרכים נוספים מוגדלים ביותר ,ודרושים אמצעים רבים.
כל אחד ואחד מאנ"ש ,עליו החובה לזכור בכל עת ובכל שעה כי
מצות צדקת הרמבעה"ן שאנו מצווים עליה מפי כ"ק רבותינו הקדושים
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,היא חובת גברא של כל איש ואשה ,והיא נוהגת
בכל מקום ובכל זמן וקבועה לדורות ,ואף ברכות הקדש המיועדות מפי
כ"ק רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לכל מחזיקי הצדקה המקודשת
הזאת ,קבועה וקימת לנצח.
ובכל לשון של חבה ובקשה הנני פונה בזה בקריאתי הגדולה אל כל
אנ"ש לכל תפוצותיהם ,להגביר את מאמציהם לעזרת כוללנו הק' ,להחזיק
כאו"א שופר-הרמבעה"ן של כולל חב"ד בביתו ולפעול ולהפעיל את
המקורבים למען מצות הצדקה הגדולה והקדושה הזאת .כל גבאי הכולל וכל
חבריו ,כל הנדיבים וכל ידידינו אנ"ש בכל מקומותיהם ,יתנו את דעתם
לחובתם הגדולה בשעה זו לכוללנו הק' ,ויוסיפו אומץ רב פעלים מוגברים
ועזרה מורחבת ומוגדלת ולתת לכוללנו הק' את האפשרות למלא את תפקידו.
ובגלל זאת יתברכו כל העושים והמעשים הם ובני ביתם יחיו בכל
הדרוש להם בגשם וברוח.
ידידם הדורש שלומם ומברכם

יא

כ"ק אדמו"ר שיא דורו
אגרת קודש כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
ב"ה ,פורים קטן ,ה'תשי"א
ברוקלין
אל ידידינו אנ"ש די בכל אתר ואתר ה' עליהם יחיו
שלום וברכה:
כולל חב"ד רמבעה"ן ,אשר יסדו הוד כ"ק רבינו אדמו"ר הזקן
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובססו במסירות נפש ,ואחריו הוד כ"ק
רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר שמשו בנשיאות
הכולל חב"ד בכל דור ודור התאמצו ביותר בהחזקתו וקיומו – נמצא
בשנים האחרונות במצב קשה.
וז"ל כ"ק מו"ח אדמו"ר ,בין שאר דברי קדשו ,בקריאתו
האחרונה ,בעלמא דין ,למען הכולל ,י"ט יום קודם הסתלקותו:
"כל אחד ואחד מאנ"ש ,עליו החובה לזכור בכל עת ובכל שעה כי
מצות צדקת הרמבעה"ן שאנו מצווים עלי' מפי כ"ק רבותינו
הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,היא חובת גברא של כל איש
ואשה ,והיא נוהגת בכל מקום ובכל זמן וקבועה לדורות ,ואף
ברכות הקדש המיועדות מפי כ"ק רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ
זי"ע לכל מחזיקי הצדקה המקודשת הזאת ,קבועה וקימת לנצח".
בטח חרותים דברי קודש אלו על לבות אנ"ש שי' ,ולא באתי בזה
אלא לזרז למזורזים ולהעדפה להעלות בקודש ,אשר אלו שמאיזה
סיבה שתהי' ,אין עדין בביתם שופר רמבעה"ן כולל חב"ד ,יזדרזו
להביאו ולקבעו בביתם ,וכל מחזיקי שופרות הרמבעה"ן כולל חב"ד
וגבאי הכולל ,חבריו עושיו ומעשיו ,כל אחד ואחת מהם ,יוסיף אומץ
בעזרתו לכולל חב"ד ,בכדי שיוכל הכולל למלא תעודתו ותפקידיו
מתאים לדרישת השעה.
וגדולה צדקה זו לעורר חסדים עליונים להמשיך לכל אחד ואחת
מעושי' ברכות מאליפות ,להתברך הם ובני ביתם שיחיו ,בכל הדרוש
להם בגשמיות וברוחניות.
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צילום כי"ק הרלוי"צ ז"ל
– אגרת המלצה –
בעזהי"ת
ציר נאמן לשולחיו שלוח לנו מאת אחינו כולל חב"ד וואהלין
שבירושלים ויתר ארצות החיים עה"ק ת"ו ,אשר עיניהם נשואות
אלינו ומייחלים לעזרה גופנית מאת אחינו שבגולה ,המפורסמות א"צ
ראי' .מי לא ידע גודל מעלת המצוה הגדולה והרבה הזאת ,בהתכונן
כן צדקה לחיים בארץ החיים ,ובפרט בעיתים הללו שרבה העזובה,
וההצטרכות ההכרחיות מתרבות מיום אל יום ,והיוקר יאמיר .למותר
להאריך בהענין הגדול הלזה אשר כמה מאות שנים קבוע ונטוע בלב
כל איש ישראלי .והנני לעורר רק את לבב אחינו שבגולה הנדיבים ואת
כל מי שזכר ציון וירושלים עולים על זכרונו ,כי יתחזקו ביותר ויוסיפו
אומץ וטהרה להשתדל לעשות עושים ומעשים בהענין הלזה .וכסף
הקדשים המקובץ בטח יגיע אל מחוז חפצו ולמקומו הדרוש ע"י
השד"ר הנוכחים המופ' השלוחים מתמן ,שראוים המה גם מצ"ע
לקרבם ולקבלם בספ"י ,עדי ירחם ה' על שארית עמו ישראל וישיב
שבותינו וינחמנו בבנין ציון וירושלים ע"י מ"צ בב"א ,כחפץ לבב כל
איש הישראלי ,ובתוכם ג"א המצפה לישועה ,ובאעה"ח יום ד' י"ט
שבט ה'תרס"ט פה יעקאטרינאסלאוו

לוי יצחק שניאורסאהן
)מקום החותם(
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