ב"ה

DDפתח דבר
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי
צאצאינו הרה"ת יוסף יצחק עם ב"ג ביילא רחל שיחיו דודוביטש למזל טוב
ביום רביעי י"א אלול ה'תשע"ח.
התודה והברכה נתונה בזאת לידידינו ומכירינו אשר הואילו לשמוח
איתנו יחדיו ביום שמחת לבבנו ולברך את החתן והכלה שיחיו ,ואותנו
כולנו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת
לבבנו – על יסוד הנהגת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בחתונת כ"ק אדמו"ר
והרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא זי"ע – בתשורה מיוחדת זו הכוללת:
כתבי יד קודש בקשר לשידוכים ,נישואין ,ושלום בית ,היות והזמן גרמא
הן מצד שמחת החתונה והן מצד פרשת השבוע ,וזאת למודעי אשר הכתבי
יד קודש נלקטו מעל במות שונות במיוחד יש לציין המענות שפרסם הרב
ירחמיאל בנימין ע"ה הלוי קליין מעל גבי עיתון כפר חב"ד (אשר נלקטו
בספר "מבית המלכות" היו"ל בימים אלו) ומתשורות לשמחות אנ"ש
שיחיו.
תודתינו נתונה להאחים :הרה"ח דוד ,הרה"ח מאיר שלמה ,הרה"ח
שמואל שיחיו לובעצקי על עבודת הליקוט.
הא-ל הטוב הוא יתברך ,יברך אתכם ואותנו ,בתוך כלל אחינו בני ישראל
יחיו ,בברכות מאליפות מנפש ועד בשר ,בגאולה האמיתית והשלימה ע"י
משיח צדקנו בקרוב ממש.
מוקיריהם ומכבדיהם
משפחת דודוביטש – משפחת קולסקי

שידוכין ונישואין

מבית המלכות
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DDהאחריות שבנישואין
לפנינו נוסח נדיר שכתב הרבי במענה לבקשת ברכה לשידוך ,כאשר
בנוסף לברכה הדגיש את האחריות העצומה הנובעת מהחלטה על שידוך:
בודאי מבין
שכאשר משתדכים – הרי
(גם קודם להחתונה)
לוקחים ע"ע [=על עצמם] אחריות
של עוד נפש אחת
מישראל – ובמילא הנהגתו
מכאן ולהבא – צ"ל [=צריכה להיות] טופח ע"מ [=על מנת]
להטפיח בעניני יר"ש ותומ"צ .
וד"ל=[ .יראת שמים ותורה ומצות .ודי למבין].
ויהא בשעטומו"צ [בשעה

טובה ומוצלחת].

אזכיר עה"צ להנ"ל [=על הציון להנזכר לעיל].

5
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DDפשרות בשידוך
עיקר (פרינסיפ) ,ובפרט
פשרות בעניני
לעשות
ענין כלל
אין זה
בשידוכים :
פשרות
בעניני
מענה
– בתור התחלה לחיים עצמאים ובמיוחד – שזה יהי' היסוד לנישואין
(בנין עדי עד) בה בשעה שפשרה (=אינה אמת) היינו שקר – שקר לעצמו ושקר
לאדם השני ואיך יבוא אושר עי"ז [=על ידי זה]? כשמי שהוא מתנהג בעניני
יר"ש [=יראת שמים] יותר מלפי הבנתו – אין זה פשרה בפרינסיפ – כ"א [=כי
אם] אי נוחיות או טרחא יתרה וכיו"ב [=וכיוצא בזה]; כשמי שהוא מתנהג בעניני
יר"ש פחות מכפי הבנתו – ה"ז פשרה בפרינסיפ ובאמונה .ואסור להכריח אדם
לעשות זה.
ועלול אשר סו"ס [=סוף סוף] יעורר התמרמרות אצל זה שהכריחוהו – על האדם
שבשבילו עשה הפשרה – שקר .והעדר הכבוד מצד המכריח להמוכרח (בראותו
שוויתר על פרינסיפ) .כאו"א מתפלל בתחלת כל יום אל תביאני לידי ניסיון –
אפילו צדיק גמור בן שבעים שנה .ופשיטא – שאין להכניס עצמו לידי ניסיון יום
יומי.
כנראה ממכתבה עצמה – אין בה התוקף כלל לשנות השקפתו במשך הזמן
 שהרי כבר עתה נוהגת (ככתבה) בכמה פשרות ,ופשרה גוררת פשרהוכו' ,ועד שבטלה כל החשיבות הפרינסיפן (במשך הזמן) ,ועוד יותר מזה
שצד השני דורש.
בכלל אינו ענין – להכריח צד השני לשנות השקפתו ,ובפרט שמתעסק
בפסיחולוגיא (ואפילו באם הי' ביכולתה) ,כ"א מוכרח שיעשה זה מרצונו
הטוב לגמרי (אלא שיכולה להסבירו וכו') ,ודוקא משך זמן לפני ההחלט בנוגע
להשידוך.
כנראה – כהנ"ל בא כתוצאה מההנהגה שאינה מתאימה ע"פ שו"ע (אך שבעוה"ר
בארצה"ב [=שבעונותינו הרבים בארצות הברית] רבים עושים כן) שנפגשים
וכו' זע"ז [=זו עם זה] לעתים (הכי) תכופות ,אף שיודעים שעדיין אין הזמן בא
לנישואין ,וקירוב בלתי רצוי – מביא להפכו ריחוק וחיכוכים וכו'.
ואולי כדאי שעכ"פ [=שעל כל פנים] עתה יפסיקו הפגישות וכו' למשך זמן .ועי"ז
יוכלו לבחון כאו"א את עצמו והרגש שלו בהנ"ל (מבלי בלבול ה)emotions
[=רגשות] ואח"ז יחליטו סופית בכהנ"ל .אזכיר עה"צ [=על הציון].
6
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DDהענין היחידי שדרוש תיקון
מענה לבחורה שהתלוננה וראתה רק חסרונות.
במענה למכתבה הקודם  -ע״ד [=על דבר] מצבה ומצב רוחה וכו׳ -
בתמהון גדול קראתיו .כשתשים לב לפיה״מ [=לפירוש המלות] בפשטות דח״י
ברכות השחר ,שמברכת את השם בכל יום בתחלתו -
תראה שנתברכה ,בלי עה״ר=[ ,עין הרע] בכולן  ,ונוסף ע״ז [=על זה] בבריאות
כדבעי ,הורים טובים ,חינוך טוב ,סביבה טובה ,מקצוע טוב ופרנסה
ועוד
ועפ״ז [=ועל פי זה] היכן ההצדקה להתלוננות וכו׳ ?!
הענין היחידי שדורש תיקון  -שעדיין לא נישאת
שהסיבה האמיתית לזה  -שכשמציעין שידוך מחפשת אמתלא
ותואנה להשתמט מזה
וכשתשנה זה  -ג״ז [=גם זה] יבוא על תיקונו.
ַ
אזכיר עה״צ

8
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DDהשידוך בשעה טובה
טלגרם מהרבי להסכמה לשידוך.

במענה
להטלגראם
יהא השידוך
בשעה טובה
ומוצלחת
מ .ש.

9
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DDשידוך מתאים ע״י שדכן טוב
מענה לאחד שכתב על הקשיים במציאת שידוך:
כיון שעל האדם לעשות התלוי בו בדרך הטבע – יחפש
שידוך מתאים ע"י [=על ידי] ידידיו ,קרוביו וכיו"ב .ועוד וכנהוג
להתחזק בתומ"צ [=בתורה ומצוות]
בכל החוגים כאן – ע"י שדכן טוב.
בדיקת התפלין
כדרוש שזהו ממשיך ברכות ה'.
ולפני הנחתן – לצדקת הכנסת כלה פרוטות אחדות
השמות ואזכיר עה"צ [=על הציון].
בל"נ [=בלי נדר].
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DDהוספת שם לפני הפגישה
במענה לשאלה "מציעים שידוך לבנו חיים שי' שאב המדוברת ג"כ
השם חיים שי' ומה לעשות בשמות"?
הרבי מחק את המילים "ושאל אם" וציין חץ והוסיף את הספירה  1ליד
המילים "להתעניין בזה".
ועל המילים "(מה לעשות) בהשמות" ציין הרבי את הספירה  2וכתב:

להוסיף שם לאחד
מהנ"ל קודם הפגישה
הראשונה דהמדוברים שי' .

11
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DDלחפש במרץ
מענה אודות שידוך:

כמובן -לחפש
במרץ המתאים
לפני׳ כו׳
אזכיר עה״צ להנ״ל.
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DDלהחליט באורח חיים עוד לפני החתונה
מענה לברכה לשידוך :
באם החליטו שניהם[ ...הכוונה :לנוסח הרגיל – לייסד ביתם על יסודי התורה
וכו']

ויתחילו באורח חיים
כזה עוד לפני
החתונה (שאז יהיו
בטוחים שיכולים
ויעמדו בהחלטתם
הנ"ל)
יהא השידוך והחתונה
בשטומו"צ [=בשעה טובה ומוצלחת].
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DDהרצון מטה השכל
מענה למכתבו של אב לאחר שהרבי שלל שתי הצעות לבנו :
גם בזה נראה איך שהרצון
מטה השכל – ועד שהשכל אינו
ב' הצעות
רואה זה כלל!
שהציע אינן מתאימות כלל
לבנו שי' ,ולו נדמה שזהו ַא
גאלדענער ַאיינפייל [=המצאה של זהב] ,אלא
שאני  . .מעכב!!

14
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DDחינוך שונה ומדינה שונה
מענה בקשר לשידוך אשר כל אחד מגיע מחינוך שונה ומדינה שונה.
כיון שכאו״א [=שכל אחד ואחת] מהם באו מחינוך שונה זמ״ז [=זה מזה],
ממדינה שונה זמ״ז וכו׳
על כאו״א [=כל אחד ואחת] מהם להכיר היטב זא״ז [=זה את זה] ,וכן להתייעץ
עם ידיד שאין
נוגע בדבר המתאימים זל״ז [=זה לזה]
ובהתאם להתוצאות להחליט.
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DDהבירור קודם נסיעה לשידוך
מענה לשאלה אודות כדאיות נסיעה לצורך שידוך :

קודם לנסיעה כהנ"ל – צ"ל [=צריך להיות] בירור ככל האפשרי
ובאופן המתאים :מה הם הסיכוים מצד המדובר שי' וכו'
ובהתאם להבירור תחליט בנוגע לנסיעה.
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DDהעצה לספקות דיבור גלוי לב עם ידידים
במענה לשאלה אודות התלבטות בענייני שידוכים כותב הרבי :

קורה אצל כו"כ [=כמה וכמה]

שמתעוררים ספקות בחיים – כולל בעניני שידוך –
ואין להגזים זה או להפחיד א"ע עי"ז [=את עצמו על ידי זה].
העצה לפתרם בלי קישוים – יתר – ע"י דיבור גלוי לב עם ידידיו ולבקשם
שהם יבררו חוו"ד [=חוות דעת] דצד השני,
באם נרגשים ביותר – לדחות השקו"ט [=השקלא וטריא] בהספקות לזמן שיהי'
רגועים יותר.
כן מובן שבאם ישנם ספקות – אין לעשות צעד מוחלט כל זמן שלא יבררום.
אזכיר עה"צ [= על הציון].
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DDהתחזקות בבטחון
מענה בעניני שידוכים:
הרבה הרבה מבנות
ישראל היו במצב דאחותו תי'
ונישאו בשטומו"צ [=בשעה טובה ומוצלחת]
ותתחזק בבטחון אמתי בה'
ביחד עם עשי' בדרך הטבע –
שדכן(-נית) טוב(ה) וה' יצליחה.
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DDהשידוך אין ענינו לחנך
מענה בעניני שידוך ושלום בית:
בנוגע להטענות שכותבת אודותן
וכו' – הטוב ביותר להמנע מכל ויכוח
בזה.
ודי בהסברה מובנת ,אשר
שידוך אין ענינו כלל "לחנך" את
המדובר שי' ולשנותו ,כי אם אדרבא –
יחס של כבוד להאיש וכמובן גם
להשקפות שלו ולדעותיו.
והרי רוצים אשר באופן זה דוקא
יתייחס הוא אלי' ולהשקפות שלה.
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DDתנאי לקבלת הצעת שידוך
מענה לבחור ששאל על הצעת שידוך:
בנוגע לשידוך
באם המדוברת תי' מתאימה
למש"נ אשה יראת ה'
היא תתהלל
יתענין בההצעה.
חתת [היינו לעוררו אודות אמירת חת"ת] בשם [היינו שהמזכיר יחתום על
המכתב בשם הרבי]
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DDסגולה לשידוך
מענה מכ"ו אדר תשי"ב לאחד שביקש ברכת הרבי עבור שידוך בתו,
והרבי מעוררו להשתדל בהכנסת כלה:
בתור בעל השפעה בקופת מלוה,
צריך להשתדל בעזר
להכנסת כלה ,ומדותיו
של הק' מדה כנ"מ [כנגד מידה].
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DDהנהגה בין חתן וכלה

לכאו"א שי'
אמירתי מאז – שיפסיקו ַהקשר למשך זמן כו' ,הי' מילתא בטעמי' :כיון
שידוך הוא לכל החיים כולם צ"ל בטוחים (שהוא נכון) – ככל האפשרי ,שלזה מוכרח
שידונו עד"ז ויתבוננו בהתיישבות ולא מתוך התפעלות וכשאחד מפריע את מנוה"נ
דהשני ,ע"י דבורו עמו וכו' .ע"פ כתבם – במשך כל הזמן דיברו וכתבו זל"ז וא"כ הרי
לא הי' הפסק כלל אודותו נדבר! והאומנם לדעתם אפילו – אין כדאי להפסיק לחדשים
אחדים ,בשביל ענין הנוגע לכמה עשיריות שנים בחיי יום יום .ועכ"פ ינסו זה
עתה .אזכיר עה"צ.
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DDהעיקר וטפל בשידוכין
בעניני שידוך ובפרט
בנדו"ד [=בנידון דידן] צ"ל [=צריך להיות] העיקר,
שתתאים למש"נ [=למה שנאמר]
אשה יראת ה' היא
תתהלל (שכולל כמובן
ופשוט  -בעלת מדות טובות),
וכל השאר  -הוא (בערך
הנ"ל) טפל דטפל.
וכשיתרכז על הנ"ל -
בטח ימציא לו ה' שידוכו
בקרוב (ותהיינה עוד מעלות
נוסף על מעלה עקרית הנ"ל).
התחזקות בהנהגה יום יומית
ע"פ התומ"צ [=על פי התורה ומצוותי'] .וזה
כולל גם בטחון בה'  -ובמילא יבטל הפחד
להחליט בנוגע לשידוך,
בדיקת התפילין .קבלה מהכנסת
כלה .אזכיר עה"צ להנ"ל
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DDלהנשא בהקדם
מענה לאשה ששאלה אודות בתה הנמצאת בקשר עם בחור זמן ארוך,
וכן אודות בנה הנמצא בקשר עם בחורה זמן רב ,ועדיין לא החליטו באם
להשתדך .ושואלת את עצת הרבי בנידון:
במענה למכתבה מיום ..

אודות ילדי' שי' בנוגע לשידוכין כו'
מובן שבגילם – ובפרט שכאו"א [= שכל אחד ואחת] מהם כבר יש לו(ה)
חבר(ה) כפי שכותבת – כדאי שיתחתנו
בהקדם
ותנצל מלוא השפעתה בזה
ובטח יחליטו כאו"א מהנ"ל לייסד ביתם [ ..על יסודי התורה והמצוות]
והשם יצליחם

24

שידוכין ונישואין

DDהסתדרות מתאימה
מענה לאחד שכתב כי אינו להתחתן עד שיעשה משהו עם עצמו ולכן
רוצה ללמוד קודם באונברסיטה העברית בירושלים:

למרות
כתבו -
יתעניין
עתה
בשידוך.
ולפעמים
רבות -
הסת׳[דרות]
מתאימה
מזדמנת
ביחד
עם העסק
בשידוכין.
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מבית המלכות

DDמקום מגורים – כפי שיתדברו ביניהם

מקום המגורים לאחרי החתונה – אינה עיקר כלל .ואיך שיתדברו בניחותא
יהא בשטומו"צ [בשעה טובה ומוצלחת] .בנוגע לעצם ההצעה – כרצון בתו
תי' .אזכיר עה"צ
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שידוכין ונישואין

DDלהפסיק לציית ליצר הרע
לחתן שהי’ בתקופה שלפני חתונתו ,וכתב לרבי על “בעיות” שיש לו
עם הכלה ,ותהה האם לבטל את השידוך .הרבי התייחס למילה “בעיות”
וכתב:

רק אחת:
נפגשים
כמה פעמים
וכו’ – באופן
שאינו מתאים
כלל לשו”ע [=לשולחן ערוך].
ומזה כל
הצרות
שלו .וכשיפסיק
פאלגן [=לציית ל] היצה”ר
[=היצר הרע] – יפסקו הצרות.
ראה נסים במוחש
והוא בשלו :היצה”ר
וויל [=רוצה] ובמילא עליו
כן לעשות !!
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מבית המלכות

DDכאשר הורים מתנגדים לשידוך
מענה לבחורה שהוריה התנגדו לשידוך שהוצע לה:
תנאי בכלל שידוך – שיחליטו
שניהם בתוקף המתאים
לנהל חייהם יום יומיים ע""פ
התומ""צ (שו"ע) [=על פי התורה ומצוותי' (שולחן ערוך)].
בנדון שלה –
שהורי' שי' (ככתבה)
מתנגדים להשידוך –
תתייעץ עם ידידים
המכירים את
הורי' (שיוכלו
לברר טעם
האמתי
להתנגדותם)
ובהתאם
להבירור
יוכלו
לייעצה
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שידוכין ונישואין

DDהתוועדות מיוחדת לחתנים
מענה לשני חתנים שביקשו מהרבי שיואיל להתוועד בשבת
ה'אופרופעניש' שלהם:

הנ"ל קשה ,כדי שלא
לבייש הקודמים שלא
השתתפתי בהאופרופעניש  -אבל כדי לפייסם  -שני
החתנים אתן מהנשמר אצלי בכוס של ברכה דחה"ש [=דחג השבועות] ,זמן
נישואי הקב"ה וכנס"י [=וכנסת-ישראל] ,בשטומו"צ ולנס"ו [=בשעה טובה
ומוצלחת ולנצח סלה ועד].
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מבית המלכות

DDשידוך עם בת כהן
מענה אודות שידוך עם בת כהן)א :

כיון שהיא בת כהן –
יהי' בקי בתוכן מס'[כת] אחת
(עכ"פ ממס' הקטנות)

)א עיין פסחים מט .א ,שולחן מנחם ח"ו עמ' רמט.
30

שידוכין ונישואין

DDנישואי ישראל לבת כהן
מענה ידוע אודות נישואי ישראל עם בת כהן:

ע"פ הצ"צ [= על-פי הצמח-צדק] –

בשו"ת צ"צ חאה"ע [= חלק אבן העזר] הידועה
בקי בתוכן מס'[כת] אחת (עכ"פ [=על-כל-פנים] מהקטנות)

31

מבית המלכות

DDנישואין עם בת כהן
מענה לאחד שהשתדך עם בת כהן:
לכאו״א שי׳ [כלומר למסור המענה גם לחתן וגם לכלה]
בטח החליטו שניהם [ ..הכוונה לנוסח הרגיל במענה לשאלה על שידוך שבודאי
החליטו לייסד את ביתם על יסודי התורה והמצווה]

אזכיר עה״צ
(באם היא בת כהן-
ילמוד להיות בקי בתוכן
מס׳ [=מסכת] אחת  -אפשר גם באנגלית
וממס׳ [=וממסכתות] הקטנות כלה ,וכיו״ב
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שידוכין ונישואין

DDההקדם ישובח
מענה להרב ניסן ע״ה נעמאנאוו בקשר להקדם החתונה:

ידועה דעתי (ומטעמים מובנים) שבדורנו ,הנה לאחרי
החלטה על שידוך  -כל הקדם זמן החתונה ישובח.
אזכיר עה״צ לכהנ״ל.
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מבית המלכות

DDניצול הכסף לנסוע לחתונה
לשאלה של בני זוג ובתם אודות נסיעה לאה"ק כדי להשתתף בחתונה
כתב הרבי :
בטח יכולים לנצל
הכסף לענינים עוד טובים יותר מהנ"ל
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DDהשידוך בשעה טובה
מענה על מברק בקשר לשידוך:

במענה למברקו
יהא השידוך בשעה
טובה ומוצלחת
מ .ש.
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מבית המלכות

"DDשמות הכלה וחמותה שוים"
מענה אודות שידוך כאשר הכלה וחמותה שמותיהן שוין ,אבל (כנראה
לשתיהן) יש גם שם שונה :
עפ"ז [=על פי זה] הרי ידוע פס"ד אדה"ז [=פסק-דין אדמו"ר הזקן] ונכדו
אדמו"ר
הצ"צ (שו"ת צ"צ חאה"ע סקמ"ג [=שאלות ותשובות צמח צדק חלק אבן העזר
סימן קמ"ג]) שאין
חשש.
ומהנכון שמכאן ולהבא תחתום א' מהנ"ל
בשתי השמות - ,גם שם המדובר שי' ואזכיר עה"צ [=על הציון].
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DDהחתונה במזל טוב
מענה – ברכה לחתונה:

ויהא בשטומו"צ [=בשעה טובה ומוצלחת]

בכל והחתונה
במז"ט מז"ט=[ .במזל טוב מזל טוב]
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מבית המלכות

DDלהיפגש על מנת לגמור בטוב
מענה אודות היחס הראוי לשידוך :
יתחיל להפגש –
כטענתי מכבר –
כשיחליט שנפגש
ע"מ [=על מנת] לגמור בטוב
באם תתאים (ולא
כמו ע"ע [=עד-עתה]  -שכנראה
אצלו מעין ...שפיל!! [=משחק]).
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שידוכין ונישואין

DDנישואי הצעיר לפני הבכור
מענה אודות נישואי הצעיר לפני הבכור:
לפענ"ד [=לפי עניות דעתי] וכן מענתי להשואלים אותי בזה – שבנוגע
לבנים אין לעכב שידוך מנישואי הצעיר לפני הבכור
ובפרט כשהצעיר הגיע כבר לעשרים שנה,
והזריזות
בזה משובחת.
יש להסביר להבכור שעזרתו לאחיו לקיים פס"ד [=פסק דין] ברור בתוה"ק
[=בתורתינו הקדושה] פשיטא וג"ז [=וגם זה] קיום פס"ד ברור בתוה"ק
ע"י הבכור ובמילא גם זכות שלו להקדמת שידוך הבכור.
אזכיר עה"צ [=על הציון].
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מבית המלכות

DDמתנה לכלה
במענה לשאלה "היות שהמשפחה שלי רוצה ליתן מתנה להכלה
טבעת ,אך שמעתי שאין דעת אד"ש נוחה מזה ,ע"כ אני שואל אם נכונה
השמועה.
ובאם כן נכונה ,האם דעת אד"ש נוחה שיתנו שאר מתנות ,ובאם כן
– איזה מתנות?
ואקוה לקבל מענה מאד"ש דעתו הק'.
הרבי מחק את המילים "אם" ,כלומר שאכן אין דעתו נוחה מנתינת
טבעת כמתנה לכלה לפני החתונה  .המחיקה היא ע"י סימון חץ על
המילים "אם" המכוון כלפי המילים שהוסיף:
באם זהו בהסכמת ב"ג [=בת גילו] תי'
ועל השאלה איזה מתנות לתת ענה הרבי:
כמנהג אנ"ש שי'.
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שידוכין ונישואין

DDכל המקצר בין השידוך לחתונה הרי זה משובח
מענה אודות הסתדרות לאחר הנישואין :

מהיר
במענה לשאלותיו :א) בעתיד הקרוב עכ"פ [=על כל פנים] (שנים אחדות)
– כדאי שידורו באהקת"ו [=בארץ הקודש תבנה ותכונן] .ב) מקום מגורים –
פשוט שצ"ל [=שצריך להיות] בשכונה דשומרי תומ"צ ויר"ש [=תורה ומצוות
ויראי שמים].
ג) פרנסתו -קדימה לחינוך .ד) ידועה דעתי –
שכל המקצר בהזמן שבין החלטה לשידוך והחתונה – הרי זה משובח ,ומכמה
טעמים.

41
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DDלימוד בכולל ואחר כך
מענה משנת תשל״ג להרב שמערלינג משווייץ:
להוסיף [הוראה למזכירות להוסיף השורות הבאות במכתב]

במענה לשאלותיו:
א) פשוט שככל שיאריך זמן לימודו תורה בכולל (באה"ק ת"ו ,או בחו"ל שע"פ
[=בחוצה לארץ שעל פי] כתבו יסכימו ע"ז [=על זה] המחותנים שי' בקל יותר)
 ה״ז [=הרי זה] משובח .עכ״פ [=על כל פנים]  -כלשון רבנו הזקן בהל’[כות]ת״ת [=תלמוד תורה] :ב -ג שנים מעת החתונה.
ב) גם לאחר זה  -צ״ל [=צריכה להיות] קביעות עתים בתורה בחברותא  -ולכן
לדור בעיר שיש שם אפשריות זו.
ג) ענין דפרנסה  -בהתייעצות עם ידיד מבין בכיוצא בזה
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DDשלוחו של הקב"ה עצמו
במענה לשאלה כיצד להשפיע על כהן שברצונו לשאת נכרית רח"ל,
להמנע מלעשות זאת ,כתב הרבי את המענה הבא בו הדגיש את גודל
מעלת הכהן:
 )1שלוחו של הקב"ה עצמו לברך
את בנ"י [=בני ישראל] (כולל – הרבנים הגדולים
וכו') )2 .הקב"ה בעצמו מברך הכהנים המברכים בברכה
במיוחד .ועוד.
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DDנסיעה לחתונה
לשאלה של בני זוג ובתם אודות נסיעה לאה"ק כדי להשתתף בחתונה
כתב הרבי :

בטח יכולים לנצל
הכסף לענינים עוד טובים יותר מהנ"ל
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DDשמעתי בין חסידים
במענה לבקשת א' מאנ"ש להכנס ליחידות אל הרבי ,הוא ורעייתו,
לקבל את ברכתו הק' לרגל מלאות יובל לנישואיהם ,ענה הרבי:

מעולם לא שמעתי
בין חסידים כניסה
להנ"ל ולכיו"ב [=ולכיוצא בזה] .ופשוט שאזכיר עה"צ לאויוש"ט [=על הציון
לאורך ימים ושנים טובות ].ולנחת חסידותי
מכיו"ח שי' [=מכל יוצאי חלציהם שיחיו].
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שלום בית

מבית המלכות

DDהדרך לשלום בית
מענה לאשה שבקשה את ברכתו ועצתו הק' של הרבי לגבי בעיות
של שלום בית :
 )1המצב שכותבתו – נמצא אצל
כו"כ [=כמה וכמה] (אף שכמובן,
כאו"א [=כל אחד ואחד] משתדל
להעלימו או להקטינו ,ולכן אפשר
לטעות שזהו יוצא מן הכלל לגמרי)
– במדה דומה ,קלה או גם חמורה
יותר .וברובא דרובא סו"ס [=סוף
סוף] המצב נעשה שקט ,ולפעמים
גם טוב .ובפרט – חינוך הילדים
ופתרון בעיות שלהם מקרב שני
הצדדים ,מכריחם לשיתוף פעולה
עכ"פ [=על-כל-פנים] בנוגע לזה,
ובמילא למעט הריחוק שביניהם
וכו'.
 )2להקל המצב ולהקדים תיקונו
ושיפורו – ע"י שכאו"א יהי' עסוק
בענין שלו בפרט ובמילא אין בזה
נקודות למחלוקת ,או אויף טשעפן
זיך [=להקניט ,להתגרות] וכיו"ב.
וכמובן – טוב COUNSELLING
[=יעוץ] (בעיקר מפני שזהו
אפשריות אפרעדן זיך פון הארצן
בפני אדם שאינו נוגע בדבר) .וע"י
ידידים – בטח אפשר להשפיע על

48

בעלה שי' שיסכים ויעשה זה.
 )3נאכגעבן אלץ [=לוותר בכל]

– צע"ג [=צריך-עיון-גדול]:
אם תוכל לקיים זה בפועל
(או – בעלה מצדו) ,אין לזה
גבול ,וספק אם גם יועיל ,כי לא
זהוי "התביעה" האמיתית כ"א
כנראה מעין PERSONALITY
=[ CONFLICT CLASHניגודי
אישיות-התנגשויות] והעצה –
למעט בנקודות הנותנות מקום
להתנגשות – .ולא לשים לב (עד
כמה שאפשר) להשתדלות צד
השני לעורר מחלוקת.
 )4גם השמות דבעלה ואזכיר עה"צ
[=על הציון].
מקום לומר שהקילו בעניני
טהמש"פ [=טהרת המשפחה] וזה
גרם להנ"ל.

שלום בית
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מבית המלכות

DDשלום בין איש לאשתו
מענה על דבר השתדלות לפעול בעניני שלום בית:

אמחז״ל דגדול השלום ובפרט
בין איש ואשתו  -דשכינה
שרוי׳ ביניהם ,ומובן שיש
להשתדל בזה (בהתייעצות
ברב מומחה וכיו״ב)
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שלום בית

DDגודל הענין דנישואין
מענה בעניני שלום בית:
הפליגו חז"ל בתורת אמת
בגודל הענין דנישואין
וקיומן ,בכל הענינים התלויים בתעלומות הנפש קורה שמבלי כוונה
ולפעמים אפילו מבלי פעולה ניכרת  -חל שינוי ובמילא בטל מעצור
ולכן עליהם לעשות בכיון שראו בו
( )BLOCKוכו' –
תועלת והצלחה (עכ"פ [=על כל פנים] למשך תקופה) היינו ביקור אצל
פסיכולוג
וכו' וביקור בזמן החופש באהקת"ו [=בארץ הקודש תבנה ותכונן] .ועוד ועיקר
– למעט בדאגה ע"ד הנ"ל ולהסיח דעת ככל האפשרי מכהנ"ל ,וה' יצליחם
ויבש"ט [=ויבשר טוב] .קבלה ,אזכיר עה"צ [=על הציון].
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DDשלום בית בדרך החסידות

 )1פשוט שגדול השכלום בכלל ובפרט שבין איש
לאשתו  -שלכן כל יגיעה והשתדלות בזה כדאיות.
 )2כנראה ביחסה לבעלה שי' ע"ע הלכה בדרך אנשי-המוסר (להראותו
החסרונות ,להגדישן וכו') .ואין צועקין על העבר .ועכ"פ [=ועל כל פנים] מכאן
ולהבא
תאחז (בזה) בדרכי החסידות (להראותו המעלות שבו ,ובמילא אם
ינצלן עוד יותר מאשר ע"ע [=עד עתה]  -אף שגם ע"ע ניצלן  -ירוויחו כולן
בגו"ר [=בגשמיות וברוחניות] וכו')
 )3כשתביא בחשבון השינוי שבו מעת היותו במשטרה וכו'
 ה"ז [=הרי זה] אתהפכא ממש מן הקצה כו' .ואין זה רק עניןשבעבר  -שהרי כשהולך ברחוב פוגש כו"כ [=כמה וכמה] ענינים
המזכירים והיצה"ר [=והיצר הרע] אומן הוא ותומ"י [=ותיכף ומיד] מתחיל
בפיתויו
וכו' [ -היש לדמות זה להנסיונות של האשה  -בתו של
הרה"ח וכו' [ ]...ושנתחנכה על ידו ונכדתו
של כו' חסידי רבותינו נשיאינו מכמה דורות?!] וכל
השבחים שתאמר עליו כו'.
 )4בריאה היא אלא שתמלא הוראות הרופא וה' יצליחה
לבש"ט [=לבשורות טובות] בכל הענינים שכתובת ומתוך שמחה וט"ל [=וטוב
לבב] .אזכיר עה"צ.
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מבית המלכות

DDדרך חיים הנכונה
תוכן המכ[תב] וסגנונו – מבהיל וגם מכאיב ביותר ומצער.
בחתונה – הרי מתחילה תקופה חדשה בחיים )1 :ניצול
יעיל ופעיל של כ"ז [= כל זה] ש"למדו" וספגו עד אז )2 .להיות
לא רק מקבל מן הסביבה והחברה ,כ"א [= כי אם] גם תורם ומשפיע
ו"משלם חוב" – כל מה שניתן לו מההורים ,מורים ,סביבה
וכו' –  )3להכון להתפקיד הכי אחראי –
חינוך ילדיו ,כשיברכו ה' בזה ,שכל אחריותם עליו .ועוד ועוד
[ועוד וג"ז [= וגם זה] עיקר – לוקח ע"ע [= על עצמו] אחריות בעד חייו של
עוד אדם
אחד – אשתו] .ותמורת כ"ז – רודף אחר דרך "קלה"
כסגנונו – שלאמתתו של דבר ,ה"ז [= הרי זה]  -תרדמה מבהילה :להשקיע
בשינה עמוקה את מצפונו ,לאח"ז [= לאחר זמן] את כל הרוחניות שבו ,את
כוחות נפשו וכו' וכו' – אלא שמשתדל למצוא דירה יפה ,רהיטים כו'
וזהו תכלית חיי האדם
וזהו "מותר האדם מן
הבהמה" ,ובדרך זו
יחנך ,ר"ל ,את
בניו ואת ביתו!!
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DDגודל הענין דשלום בית
מענה לזוג שהיו זקוקים לעצה וברכה בשלום בית:

ע"פ פס"ד חז"ל [= על פי פסק דין חכמינו זכרונם לברכה] בגודל הענין דשלום
בין איש לאשתו
(וכאמרנו זאת בתחלת כל יום ויום בסוף ברכת השחר)
לחזק השלום .וסו"ס [= וסוף סוף] יקויים מש"נ [=
עלי' לעשות כל התלוי בה ַ
מה שנאמר] כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם וגם בעלה שי'
מהעצות להנ"ל – לא
ישתנה לטוב יותר.
להכנס כלל לויכוחים וכו' ,כ"א [= כי אם] להסיח הדיבור לענין
כל השמות ואזכיר עה"צ.
נייטראלי ושקט וכו'.
ַ

55





לזכות
החתן הרה"ת ר' יוסף יצחק והכלה מרת ביילא רחל שיחיו
דודוביטש
לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת
י"א אלול ה'תשע"ח

ולזכות





הורי החתן ר' חיים טובי׳ ולאה שיחיו דודוביטש
וכל יו"ח שיחיו

והורי הכלה ר' שמואל יעקב אברהם ושרה שיחיו קולסקי
וכל יו"ח שיחיו

