
  בניית והרחבת הספריה
  בימים ההם ובזמן הזה

  עבודת הקודש אצל הרבי מליובאוויטש
באחת  . ז"הצורך בהרחבת בין הספריה הורגש ביותר כבר בשת תשמ

שבין  ,הזכרתי את העובדה, ז יסן"כ' ביום א, שכתבתי אז לרבי חות"הדו
 ואין הספריה כבר התמלא  על גדותיו ובכל יום  מתקבלים ספרים חדשים

  .מקום להיחם
  .פ המצב שבהוה ובעתיד הכי קרוב"ע, הצעה מעשית :)שאציע( השיב והרבי

  ח"תשמ'טבת ה' ב ה" שותהתוועדו
כפי שכבר הכריזו ובאופן של , לכל לראש יש להתחיל בפרשת היום

, טבת' ה,   אודות  המאורע  שאירע ביום זה– פירסומי  יסא  –פירסום 
הימים  "ו ...  הצחון של הספרים–" דידן צח"' שבו הי, בשה שעברה

בבוא יום זה בשה , כלומר, "'האלה זכרים ועשים בכל דור  ודור גו
 –אותם העיים שהיו בפעם הראשוה " עשים"ז "ועי"  זכרים", ז  מידי שה  בשה"ועד, ז"שלאח

ד "ספריית  אגודת  חסידי  חב ... בכל הקשור לצחום של הספרים" עת רצון"ו" יום סגולה"להקבע ל
,  מחברי ספרים, שמבקשים מכבוד הרבים ... עצמה'  להוסיף ולהרחיב את הספרי–ליובאוויטש 

ד "הגדולה של אגודת חסידי חב' שיואילו מטובם לשלוח  העתק בתור תשורה לספרי, לים"והמו
',  מדפוסים דירים כו,  וכן מבקשים מאספי  ספרים  שיש  ברשותם  ספרים  מיוחדים .ליובאוויטש

הגדולה  של  אגודת  ' לתרמם לספרי – )'שאין  זקוקים להם ללימוד כו(ב "מעזבון קרובי משפחה וכיו
  .לטובת הציבור והכלל, ד  ליובאוויטש"חסידי  חב

  עבודת הקודש אצל הרבי מליובאוויטש
במשך השה תקבלו לספריה כחמשת  אלפי : ט כתבתי"תשרי תשמ' בה

  . מחוסר מקום– עדיין מוחים בתיבות ... ספרים
בסמיכות לדהווה או ' ד בין לספרי"ח ע"לדבר עם אגו :והרבי השיב

  .'הרחבת הוכחי וכו
   :ט כתבתי"ז שבט תשמ"בכ

בתיבות המוחים ,  ארוזים  כיום בספריה כעשרת אלפי  ספריםך הכלבס ... היום התקבלו לספריה
אין לו שום  ... ום בארוות העמוסיםמאין מק, שבבין הספריה במעברים

  .להיכן ייחו אותם מושג
בשטח ' וסף להספרי) ובהקדם(יתעיין בסידור  ועד לבין  :והרבי השיב

  . והסמוך אליו770
, קוין' ש שי"והרב' גורארי' ז שי"בהתאם לזה דיברתי מיד עם הרש

 הודעו  ק"וכבר  במוצש, בחפץ לב  ליסד ביחד  את הועד  הזכר הסכמו
 שהואיל  לתת את  הסכמתו וברכתו  הקדושה, ר"ק אדמו"אל כ על כך

  .ובהצלחה רבה :ובהוספת, לועד הזה
דער בין וועט דאך  :ואמר,  וסף ר דולר"ק  אדמו"תן לי כ,  בעת חלוקת הדולרים',  למחרת ביום א

וועט דאס זיין א , מסתמא, דארפן האבן געלט אויכעט
  .התחלה

, כתבתי לרבי שוב כמה הצעות, " תשבשלהי תשרי
לבות בתוך השטח  :כתב, אליהן ובמקום להתייחס

באופן שלא , 770 להוסיף בהבין ד–ויותר טוב . 770ד
  .יערער את הבין

  נ"תש'ה ט כסלו"ק שלפני י"התוועדות ש
ודת חסידי דאס  איז די ספריה אין בית  אג, איז פאראן אך א עין אין  וועלכן איך בין א מחותן'ס
  .ווייל קדושה לא זזה ממקומה, אבער באותו מקום, גייט בויען  א בין חדש ובהרחבה'וואס מ,  ד"חב


