Ksav Yad Kodesh

What’s
At Our
Disposal?

Postscript to a letter in the Rebbe’s holy handwriting about the maamar Basi Legani,
how it alludes to the Frierdiker Rebbe’s histalkus and the action to be called in its wake:
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לזכות
הרה״ת ר׳ שאול אליעזר
וזוגתו מרת ציפה שרה מנוחה
ומשפחתם
, ישראל, שושנה מרים,מנחם מענדל
 ושניאור זלמן שיחיו,שמואל
וורטהיימר

[Enclosed is the kuntres for Purim 5710, to be used for the benefit of
your surroundings.]

[מוסג"פ קונטרס פורים תש"י לזכות בו את
].הסביבה

See there, chapter 11:

 המלך שהוא בחיר:יעויין שם פי"א וז"ל
 ובשביל ניצוח המנגד. . העם וגדל מהם
 הנאסף. . הרי מבזבז כל סגולות האוצרות
 ועוד יותר שגם חייו. .  מדור אחר דור. .
. .  מפקיר את חייו. . משליך המלך מנגדו
 והכוונה בזה הם. . פותחים את האוצרות
.אנשי החיל שהם דוקא עושים את הנצחון

“The king, who is the greatest and most prized individual of the
nation, in order to be victorious in battle against the enemy, will
disburse all the cherished treasures collected over generations.
...Moreover, he will even lay down his very life and jeopardize it [if
need be]... The treasures are opened [specifically for the use of] the
footsoldiers, for they are the ones who bring about the victory.”
This is a hint of an explanation for all of us about what has just
happened [i.e. the histalkus of the Frierdiker Rebbe], and a general
directive showing us how we need to proceed, along with the
clear guarantee that “the cherished treasures of wealth” have been
opened for each and every one of us. For [we] the Jewish people, the
“footsoldiers, are the only ones to bring about the ultimate victory.”
All of this needs no [additional] explanation, for it is quite simple.
When people will “get this;” when we will behold it with our power
of sight, as explained in the sicha ch. 14,1 then we will be able to
continue our holy work assuredly, and successfully. i.e. in accordance
with the will of the Rebbe, my father-in-law,  הכ"מ.

, רמז ביאור מה שאירע,הרי בזה לנו כולנו
,הוראה כללית באיזה דרך עלינו ללכת
והבטחה בפשיטות שפתחו בשביל כאו"א
מאתנו "סגולות האוצרות דהון יקר" כי בנ"י
."הם "אנשי החיל שהם דוקא עושים הנצחון
. כי פשוט הוא,כהנ"ל אינו זקוק להסברה
 בכח, אז מ'וועט עס נעמען,וכשיתפסו
 אז ילכו לבטח, כמבואר בשיחה פי"ד,'הראי
 היינו,לעבוד בקדש ותהי' העבודה בהצלחה
.מתאמת לרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ

1. In the sicha printed at the end of the kuntres, the Frierdiker Rebbe discusses that when
one sees something, the sight has a profound effect on every facet of his nefesh. Sefer
Hamaamarim 5710 p. 143.
2. Igros Kodesh vol. 3, p. 249.
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