Ksav Yad Kodesh

לזכות
החיילת בצבאות ה׳
שרה תחי׳
לרגל הולדתה ג׳ ניסן ה׳תשע״ט
ולזכות הוריה הרה״ת ר׳ אברהם יונה
וזוגתו מרת זעלדא שיחיו קאראליין
ולזכות
חנה תחי׳ קאראליין
לרגל הגיעה לגיל שתים עשרה
היא עונת בת מצוה ג׳ סיון ה׳תשע״ט
שיגרמו א סאך חסידישע נחת
לכל משפחתם ולכ״ק אדמו״ר

Bring the Young
The following is a postscript to a letter from the Rebbe dated 9 Teves 5711* (the day that
reciting kaddish for the Frierdiker Rebbe concluded), in which the Rebbe guides a Chossid in
several personal and communal matters (published in Igros Kodesh vol. 4, p. 109):

Your letter from 6 Kislev was duly received. I read the
pan at the holy Tziyun [of the Frierdiker Rebbe].
I was very pleased that you teach Chassidus in the shul. You
should not, chas v’shalom, stop this practice. There certainly are,
and will be more, activities. You must try to broaden the scope
of listeners—and that a younger crowd should join as well.
It would seem that your main job should be
spreading Chassidus—not raising funds.
The most important way to start rectifying the sin of חטאת נעורים
is by bringing the younger crowd closer to yiras shamayim,
Torah and mitzvos, and to recite words of Torah and tefilla in
abundance. The former being the more important method.
Enclosed is the transcript of [the sicha] of Shabbos Parshas Lech
Lecha, where you’ll find an answer to your question about the proper
time to recite the “Yehi Ratzon” on the apple [on Rosh Hashanah].
5711-1950

 וקראתי.מכ' מוא"ו כסלו נתקבל במועדו
.'הפ"נ אשר בו על הציון הק
.נהניתי במאד מלימודו דא"ח בביהכ"נ
 ויהיו עוד, ובטח ישנם.וח"ו להפסיק זה
 וצריך להשתדל להרחיב חוג.פעולות
. ושגם צעירים יבואו,השומעים
 ולכאורה הפצת דא"ח צ"ל עיקר. ולא אסיפת כסף,עבודתו
 לקרב-  לח"נ- עיקר והתחלת התיקון
הנוער ליר"ש ותומ"צ ולהרבות באמירת
…אותיות התורה והתפלה והראשון עיקר
מוסג"פ הר"ד דש"פ לך ובה ימצא המענה
.על קושייתו בזמן אמירת היה"ר דתפוח
TAMMUZ 5779

A CHASSIDISHER DERHER
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