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 ,קורא נכבד

, ב"שנת תרסמע "ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"הננו מציגים לפניך לקט אגרות מכ
 .ש"אנ קהילותוהנאמנה היהדות תקופת התפשטות ההשכלה בקרב 

שכו הצעירים נמ. כולהרעדה היהדות , כשפשטה המספחת בעם, בזמן ההוא
 סופרי. ממשפחות חשובות ומיוחסות נפלוחללים  הרבהו, ם אחר ההשכלהיהבהמונ

 ;"קנאיתחסידות ה"וה" יהדות הישנה"הבדברי בוז ולעג על  את העם הדיחו השכלהה
 .שזלזלו בכל הקדוש ביהדות וחסידות" נאורים"כך גדלו צעירים ו

ולא , נבוכו, להבראותם ילדיהם נמשכים אחר ההשכ, ש וכלל יהדות החרדית"אנ
בין , באמרם כי גדול כוחה של ההשכלה, אמרו נואש מהםרבים . ידעו מה לעשות

 .יותר מכוחה של אנשי הדור הישן עם היהדות הטהורה, בגוף בין בממון

במכתבים אלו חיזק . הנחה זויצא חוצץ נגד , ע"ב נ"ר הרש"אדמו, נשיא ישראל
 :זו מלחמה אתצח לנומובטחת והראה דרך בהירה , ברכים כושלות

ואף שרבים המה , על זהת נותן לנו את הכוחות "השי – היכולת להצליח (א
 !אמת מארץ תצמח –

ואיך ראשית המערכה הוא להכיר את רוע המצב  –ידיעת המחלה  (ב
קרירות גדולה  – נאמניםה הכרת הירידה אצל כולל; שיורדים מטה מטה

 .ריםוחלישות הנפש ללחום נגד הצוררים המקר', בעבודת ה

עיקר גדול הוא הפגנת גאוה בהשתייכות למחנה  –גאוה יהודית  (ג
רגשי  בדיבור עיהבלו, מצוות בריש גלילהדר בתורה וללמוד  – "ישנים"ה

  .ת ולמצוותיו"אהבה להשי

לא להתפשר או להתחבר עם ההולכים אחר  –העמידה בתוקף  (ד
 (."אשר לבסוף נופלים המה או בניהם בידיהם)"ההשכלה ולהחניף להם 

לעורר איש  ,התקבץ יחדלמוכרחים  וזקחהבכדי לשמור על  – דותאגהת (ה
 מהשפעות זרות לשמור את בני ביתו, את רעהו לעמוד על המשמר

 .בדרך הנכונה כםולהדרי

רוח ורבים מצעירי הצאן נמשכים אחר , כאשר החושך יכסה ארץ, בתקופתנו זו
מאשר מכתבים  ,מכוונותלהוראות יותר  מתאיםדומה כי אין מקור , של היום החופש
 .ע"ב נ"ר הרש"ק אדמו"אלו מכ

 . בקשר לתקופתנו זה "נתנוכאלו היום "מכתבים אלו תקרא : בקשתנו ממך

 "הדרך הישרה"מערכת 
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 צריך לעשות למעלה מן השכל   נצליח –' כרצון ה אם נעשה
 (22' קונטרס ומעין ע)רסו ' א ע"ב ח"ק אדהרש"אג – ב"ש תרס"א אד"כ

ת מסתירים א, אינם משגיחים על סביבם: ירידת היראים
הירידה ניכר   ונתקררו, חלקם הטוב ובושים מן המתחדשים

 "ו"העיקר לבלי להתייאש ח"  עוד יותר בילדיהם
 (22' ע ומעין קונטרס) רסח' ע א"ח ב"אדהרש ק"אג – ב"תרס ש"אד ג"כ
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, ברוח ובפועל"ספרות המתחדשים גרמה חלישות גדולה 
מפני החלישות אין שמים על לב את  " ואינם מה שהיו

ת "הנסיון הראנו שהשי  ייאשיםהנעשה מסביב או שמת
 החפשיות  רק החלישות שלנו נותן להם כח, בעזרנו

' שנהי: "הכוונה  והפריצות בסיבת הספרות הפרועה העיקר
 "'ותורתו הק' אנחנו וזרעינו קיימים ושלמים עם ה

 ער' א ע"ב ח"ק אדהרש"אג – ב"ש תרס"אד
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ת ראונחוץ מאוד לה לעורר את הנאמנים מתרדמתם : התכלית

גורם שבסוף יפול  למתחדשים ופהחנ  בגלוי דוקא יהדותו
  א אשמת הבעלים שאינם מוחיםפריצות הנשים הו  בידיהם

 קריאה בספרי מיאוס המשחית את הנפש: עיקר הקלקלה
 רעז' א ע"ב ח"ק אדהרש"אג – ב"ח תמוז תרס"בדר
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 הוספה

ז יקרב "דוקא עי  לא לפחד לגלות האמת לאמיתתה
 לא בדברי שקר וחנופה, את הנוער

 שצב' י ע"צ ח"ק אדהריי"אג -ו "תש
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 ב"שו שלמה שניאור זלמןת "נ הרה"לע
 קייזןה "ת מיכאל ע"בן הרה

 

 'נדבת נכדו ומשפחתו שי


