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פ˙ח „בר
ל˜ר‡˙ יום „‚‰ול ו„˜‰ו˘ ‚' ˙מוז ‰בעל"ט‰ ,ננו
מוˆי‡ים ל‡ור  -בפרסום ר‡˘ון ˜ -ונטרס ‰כולל
מכ˙בים ומענו˙ ˜ן„˘ מכ"˜ ‡„מו"ר נ˘י‡ „ורנו -
מ‡רכיון ‰מזכירו˙.
ב˙ור ‰וספ‰ :‰ו„ע ‰לעי˙ונו˙ ˘‰וכנ ‰מטעם
‰מזכירו˙ ל‡חר ˙‰ווע„ו˙ ˜בל˙ ‰נ˘י‡ו˙ יו"„-י"‡
˘בט ˙˘י"‡ ,ו‰ו‚ ‰‰על י„י ‰רבי.
˙ו„˙נו נ˙ונ ‰למזכירו ˘ל ‰רבי‰ ,ר"‰ח ר' ˘לום מנחם
מענ„ל ˘י' סימפס‡ן‰˘ ,ופ˜„ על-י„י ‰רבי על ‡רכיון
‰מזכירו˙ ,ו‰ו‡יל לזכו˙ ‡˙ ‡נ"˘ ו˙‰מימים ב‡וˆר
ז ,‰וזכו˙ ‰רבים ˙לוי בו.
וי‰י רˆון ˘˙יכף ומי„ ממ"˘ נזכ ‰לר‡ו˙ ב‚˙‰לו˙
מלכנו מ˘יחנו ,ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘ ‰מפיו ˘ל
מ˘יח ˆ„˜נו.

וע„ כ˙בי ˜ו„˘

ל‰ערו˙ ו˙‚ובו˙vkk0770@gmail.com :
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השלילה בעמידה מן הצד
בהפצת המעיינות
כמובן שמתי לב לנקודת כתבו "שאינו מתערב כלל בענינים" "אלא
עומד ורואה"  -ובעיקר להמובן מבין השיטין – שכאלו מובן ופשוט
שעמדה זו מוצדקת בהחלט .ותמיהני האם גם בצרכי הגוף נוהג כך.
ובכל אופן ,ר“ל מדיעה זו )אפילו בנוגע לצרכי הגוף( ובפרט באם
ככתבו פעלה פעולתה במילואה – סילוק בהחלט מהפצת המעינות
)ובמילא – מהבאת משיח צדקנו ,כאגה"ק דהבעש"ט ]= כאגרת
הקודש דהבעל שם טוב[ .ואולי גם בביאת מ"צ – יעמוד מן הצד עומד
ורואה(.

שעסקני חינוך עצמאי יהפכו לחסידים
מענה לאחד מעסקני ליובאוויטש שארגן מגבית לטובת מוסדות חינוך עצמאי בארץ הקודש,
וביקש את ברכת הרבי למסיבה:
אזכיר הענין על הציון און ַאז הענין והעסקנים בו ובפרט אלו שבאה"ק ת"ו ]= שבארץ הקודש תבנה ותכונן[ ,זאלען אופהערין
זיין מתנגדים .ויה"ר ]= ויהי רצון[ שבמשך הזמן יזכו להעשות חסידים ובגלגול זה.
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בודאי נזהר שלא להכפיל השם מפני הנגינה
מענה לזוג שביקשו את ברכת הרבי לזרעא חיא וקיימא ,וכן כתב הבעל שהוא משמש כחזן בבית כנסת:

אזכירם עה"צ ]= על הציון[ להנ"ל .לברר אצל רב האם שומרים על דיני טהמש"פ ]= טהרת המשפחה[ כדרוש.
בדיקת תפלין )ולצדקה לפני הנחתן ,בל"נ ]= בלי נדר[( והמזוזות.
ימשיך הטיפול כהוראת הרופא.
ימשיך בחזנות )בביהכנ"ס ]= בבית הכנסת[ כשר ,כמובן( ובודאי נזהר שלא להכפיל השם מפני הנגינה ובמקום שאסור
להפסיק – גם לא שאר תיבות.
מעשר מהרוחים  -לצדקה.

להנשא 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
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הפצת מאמרי ושיחות הרבי
מענה על דו"ח של אחד התמימים שהגיע מירושלים לבית חיינו ,וכתב על ההצלחה של ישיבת הערב בירושלים ועל
דבר הפצת ספרי החסידות:

 (1ת"ח ]= תשואות חן[ על הבשו"ט ]= הבשורות טובות[ .המתכוננים שם כדבעי למבצע ד"מ ]= ד' מינים[?
על-זה שכתב אודות השתתפותו בשיעורי הר"מ בנגלה ,כתב הרבי:
 (2בטח משתתף גם בלימודי החסידות – שהרי תורה תמימה צ"ל ]= צריך להיות[.
על כתיבתו שהוא מנצל את זמנו הפנוי לכתיבת מכתבים לתלמידיו בירושלים ,כתב הרבי:
 (3בודאי לא יקמץ בזה ,ויכלול – נקודות עכ"פ ]= על כל פנים[ – מהשיחות ומאמרים.
על שאלתו האם לכתוב לאחד מהראשי ישיבה דישיבת חברון בירושלים מהנעשה בחצרות קודש .כתב הרבי:
 (4פשוט שנכון הוא .וכנ"ל ]ויכלול – נקודות עכ"פ – מהשיחות ומאמרים[.
 (5אזכיר עה"צ ]= על הציון[.

פרק אחד שחרית
מענה לאחד שכתב שבגלל עיסוקיו אין באפשרותו לקבוע שיעורי תורה עם אחרים ,וכן נותן  20%מרווחיו לצדקה,
ושאל לעצת הרבי בזה:

]יתן זה בכמה פעמים ובפרט לפני שחרית ומנחה.
חת"ת) .עכ"פ ]= על כל פנים[( פ"א ]= פרק אחד[ דתניא ודמשניות )איזהו מקומן וכיו"ב( בע"פ ]= בעל-פה[ ולחזור
עליהם בכל עת מצוא
אזכיר עה"צ
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יציאת נשים לעבודה
לשאלתה אודות עבודה במקצוע שלה –
ידועות שתי ההוראות בתורתנו שאחת
ואחידה היא :כל כבודה בת מלך פנימה,
אין דבר כולל כשרונות בעולם לבטלה
 ותשאל רב מורה הוראה בסביבתה איךלהתאים ב' ההוראות גם יחד

להוציא הטלוויזיה מהבית
מענה לתלמידה שלמדה בבית ספר תיכון בית יעקב,
ותיקנו תקנון חדש שכל בת שלומדת בתיכון אסור
להחזיק טלויזה בבית ,ושאלה האם להחליף מקום
לימודים:
לפלא שאלתה )שמראה שספק אצלה – בשעה
שהמענה ברור ופשוט( – ובהקדם שמובן שתקנון הנ"ל
הוא אך לטובת התלמידות תי' – ולכן עלי' )וכן לחברות
תי' שלה( להפסיק מהטלויזיא ולהמשיך לימודי' במקומה
עתה ,והשם יצליחה.
אזכיר עה"צ
ועל שאלתה האם לנסוע ללמוד בחוץ לארץ:
פשיטא שלא תצא מאה"ק לחו"ל ]= מארץ הקודש לחוץ
לארץ[.
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איסור ההשתתפות בארגונים קונסרווטיבים ורפורמים
מענה לרב מאחד הקהילות בארצות הברית ,שכתב על המצב היהדות הירוד בעירו ,ושאל האם כדאי להתחבר
לקהילות הקונסרווטיבים או הרפורמיים וכך יצליח לקרב יותר יהודים ליהדות:

כיון שמאז נתפרסם איסור מובן שאין לו להיות ח"ו פורץ גדר וכו' .ובודאי יודע שכו"כ ]= שכמה וכמה[ מרבנים צעירים
ילידי ארצה"ב ]= ארצות הברית[ היו להם נסיונות קשים בזה ועמדו בנסיון.
ועל שאלתו האם לקרב גם את הבעלי-בתים השייכים לרפורמים ולאסוף מהם כספים לחיזוק מוסדות התורה:
נכון במאד – ובבת אחת גם "זייען ]= לזרוע[ רוחניות" והוא העיקר )הכסף יכול ה' להמציא גם מבעה"ב ]= מבעל-
הבתים[ אחרים – אבל עניני יר"ש ]= יראת שמים[ הוא בידי אדם(

צבע בגדי שבת ויום טוב
לשאלותיו בדין – יעשה כהוראת
הרב בעירו
בנוגע לצבע בגדי שבת )ויו"ט( –
מפורסם שיש לובשים לבנים ,ויש
– הפכם ויש צבעונים )ומפורש בס'
הטעמים השונים טעמי כאו"א ]=
כל אחד ואחד[,
ואנו אין לנו אלא מנהג נשיא דורנו
הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר.
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דרך חיים הנכונה
תוכן המכ]תב[ וסגנונו –
מבהיל וגם מכאיב ביותר
ומצער .בחתונה – הרי
מתחילה תקופה חדשה
בחיים:
 (1ניצול יעיל ופעיל של
כ"ז ]= כל זה[ ש"למדו"
וספגו עד אז.
 (2להיות 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!!

ה' מתחנן שלא יחללו את השבת
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תודה על עריכת החיבור של הריא"ל ע"ה ,אחיו של הרבי נשיא דורנו
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האסון בנישואי תערובות
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פשוט אשר =] Resolved in a satisfactory wayלפתור באופן משביע רצון[ היינו אך ורק
הביטול החלטי של נישואי הבת לא"י ]= לאינו יהודי[ – בפרט איך לפעול בזה תלוי בתכונות נפש בתה
וכו' ולכן יתייעצו עם ידידים המכירים אותה.
מובן שאין זה כמו שאמרו לה שנישואי תערובות היינו שמזיקים את ההורים ,אלא שלכל לראש זהו
האסון מהכי גדולים האפשרים בשביל הבת )אפילו אם מפני שהיא emotionally involved
]מעורבת רגשית[ או מטעמים אחרים אינה מכירה בזה או שאינה מודה בזה( .ויחסם צ"ל ]= צריך
להיות[ – שהבת רוצה  =] suicideלהתאבד[ ר"ל ולא רק מבחינת הדת ,אלא גם בנוגע לחיי מחלוקת
תמידיות ,פירוד הלבבות וכו' .וכידוע התוצאות מנישואי תערובות – אף שמפני הבושה ועוד משתדלים
הנוגעים לכסות ע"ז ]= על זה[.
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שלילת ההשקעה במניות ערך
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הודעה לעיתונות שהוכנה מטעם המזכירות
לאחר התוועדות קבלת הנשיאות יו"ד-י"א שבט תשי"א ,והוגהה על ידי הרבי.
מ‰‚‰ו˙ ‰רבי נר‡ ‰כי ‚ם ל‡חר ˙‰‰ווע„ו˙,
‰רבי טרם ‰ר˘ ‰לפרסם ל˜‰ל ‰רחב כי ˜יבל על עˆמו ‡˙ נזר ‰נ˘י‡ו˙ ˘ל „ור ˘‰ביעי
ב˙חיל˙ ‰כ˙ב ‰נר˘ם ˘‰י ‰ז ‰מעמ„ ‰כ˙ר˘ ‰ל ‰רבי,
וב˘ ‰‰‚‰ינ‰ ‰רבי ˘‰יי˙ ‰זו ˙‰ווע„ו˙ ‰ילול‡ ˘ל ‰רבי ‰ריי"ˆ
וכן ב‰מ˘ך ,בכל מ˜ום ˘‰י ‰כ˙וב על ‰רבי "„‡‰מו"ר מליוב‡וויט˘",
‰ור‰ ‰רבי ל˘‰מיט.
במ˜ום ˘‰י ‰כ˙וב "˙נוע˙ חב"„"
˘ינ‰ ‰רבי ל"˙נוע˙ ליוב‡וויט˘"
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לחיזו˜ ˘˜˙‰‰רו˙
לכ"˜ ‡„מו"ר נ˘י‡ „ורנו
לזכו˙

‰ר"‰ח ר' יוסף יˆח˜ ˘י' ליין
‰ר"‰ח ר' ˘לום „וב בער ˘י' ליין
‰ר"‰ח ר' ז‡ב ˘י' ˜„נר
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