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Ksav Yad Kodesh

When 
Business 

is Down...
A brief but powerful response from the Rebbe to an individual who wrote that 

he was facing severe difficulties in his business (circa 5730*):
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 לזכות 
 החתן הרה״ת ר׳ שלום דובער 

והכלה המהוללה מרת שרה רחל )ווילהעלם) 
 שיחיו שור 

לרגל חתונתם ר״ח סיון ה׳תש״פ 

 ולזכות 
 החתן הרה״ת ר׳ מנחם מענדל 

והכלה המהוללה מרת אסתר ברכה )שפערלין) 
 שיחיו קארפ 

לרגל חתונתם ג׳ סיון ה׳תש״פ 

 ולזכות 
 החתן הרה״ת ר׳ ישעיהו 

והכלה המהוללה מרת חי׳ מושקא )פעלדמאן) 
 שיחיו נפרסטק 

לרגל חתונתם ח״י סיון ה‘תש“פ

Many people have found themselves in a similar situation to the 
one you describe. Because they did not give up, chas v’shalom, 
and they did whatever was in their power in the natural course of 
things, Hashem granted them success, and they now returned to 
their previous state. The same can certainly be true for you. 

You should seek the counsel of friends who are in business, 
asking them what to do, etc. and follow their advice; [along] 
with unwavering trust in Hashem, who watches over 
each and every individual with hashgacha pratis.

Check your tefillin and mezuzos, if they haven’t been checked in 
the past twelve months. Set aside fixed times for Torah study every 
day. Give a few cents to tzedakah before davening each weekday. 
Recite the Tehillim [as divided] for the days of the month. And one 
of the most important things: have unwavering trust in Hashem.

I will mention this at the Tziyun. 

(Igros Kodesh vol. 26, p. 499)

הרי כו"כ היו במצב דומה להנ"ל, וכיון 
שלא התייאשו ח"ו ועשו בדרך הטבע – 

כל התלוי בהם הצליחם השי"ת ועתה 
חזרו למעמדם וכו'. ובודאי גם אצלו 
יהי' כן. ויתייעץ עם ידידים סוחרים 

מה עליו לעשות וכו' וכן יעשה, מתוך 
בטחון חזק בה' המשגיח על כאו"א 

בהשגח"פ.

בדהתפוהמ"ז באם ל"נ ביב"ח ]בדיקת 
התפילין והמזוזות באם לא נבדקו בי"ב 
חודש[. קביעות עתים בכל יום בתורה. 

סענט אחדים לצדקה לפני תפלות 
החול. תהלים חדשי. ומהעיקרים – 

בטחון חזק בה'.

אזכיר עה"צ.
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