כתי״ק כ״ק אדמו״ר בענינים שונים

-ב-

כינוס השלוחים האיזורי  -הטו"ב  -פאריז והסביבה
ימים הסמוכים לב' אייר התשע"ו  -שנת הקהל את העם

ב"ה

־ פתח דבר ־
לקראת כינוס השלוחים האיזורי  -הטו"ב  -של שלוחי כ״ק אדמו״ר
לפאריז והסביבה המתקיים בסמיכות לב׳ אייר ״לכתחילה אריבער״
ה׳תשע״ו שנת הקהל ,שמחים הננו להגיש קובץ זה המכיל כתבי יד קודש
אשר נתפרסמו בשבועון כפר חב״ד במדור ״מבית המלכות״ ע״י מזכירו
של כ״ק אדמו״ר הרה״ח ר׳ ירחמיאל בנימין ע״ה קליין.
הקובץ נחלק לששה מדורים :הדפסה והוצאה לאור ,מבצעים ,מקוה,
עסקנות ציבורית ,שלום בית ,שליחות והפצה.
קובץ זה הינו תדפיס מספר שיצא לאור בעתיד הקרוב בו ירכזו כל
המענות שנתפרסמו במדור הנ״ל.
יש לציין אשר ברובא דרובא נקטנו הלשון כפי שהופיע בהקדמה
לכתי״ק (עם שינויים הכרחים ותיקוני טעויות הדפוס) ,ותוקנו הרבה
מהטעויות שהיו במקור.
כל הנ״ל נערך ונלקט ע״י הרה״ח ר׳ מאיר שלמה שי׳ לובעצקי.
תקותינו אשר קובץ זה יתרום לחיזוק ההתקשרות ללכת בדרך הישרה
אשר הורנו נס״ו ,ולקיים במלוא המרץ את השליחות שהטיל עלינו כ״ק
אדמו״ר לתקן עולם במלכות ש-ד-י עדי נזכה לראות את מלכנו תיכף
ומיד ממש.
בית ליובאוויטש
פאריז צרפת

מדור

הדפסה

והוצאה לאור

מבית המלכות

הסכמה על ספר

מענה למחבר ספרים שביקש הסכמה:

כמפורסם – אין בנוהג בית הרב נתינת הסכמות לס' איזה שיהיו,
ואתו הסליחה .1

 )1ראה באריכות עד"ז בספר 'היכל מנחם' ח"ג עמ' רלט.
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הדפסת תניא שייך לקהת

מענה אודות הדפסת התניא ושילוח שלוחים:

כמפורסם  )1הדפסת התניא שייך לקהת
 )2שילוח שלוחים שי' למל"ח [=למרכז לעניני חינוך].
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חוסר הגהה
מענה על עלי הגהה של ספר מסויים ובו איזכור יום כ"ף מרחשון ,יום
הולדת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע:

עברתי בחפזה בין הדפים וכנראה שאף נשלח לכאן להגהה –
אין זה נעשה כלל וכלל!
ולדוגמא :בתחלתו נזכרו כל מאורעות מ"ח [=מרחשון] לבד "כמובן"
הנזכר כ"פ בהשמועסן [=הירחון "שמועסן מיט קינדער און יוגנט",
ובלה"ק – "שיחות לנוער"] :כ' מ"ח – הולדת אדנ"ע.
ע'  7בנוגע לנוב"י [=נודע ביהודה (?)] "עבודתו  . .הספרותית"!
ועוד כהנה.
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ביאורים בחסידות במכתבי עת
מענה הרבי על דברי חסידות שנועדו להדפסה בעיתונים:

צ"ע [=צריך עיון] אם ביאורים בהשכלה בספירות
מקומם במכ"ע [=במכתב-עת] כזה עם השקו"ט בזה,
ולכאורה מתאים יותר – מדרמ"צ [=מדרך מצותיך] – מצות אהבת
ישראל (ונעתק [=תורגם] כבר ואין חשש שיודפס גם במכ"ע זה)
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להדפיס במכתבי עת דברי התעוררות ליר״ש
מענה הרבי בעניני כתיבת פ"נ לקראת ראש השנה ופרסום דברי
התעוררות ליראת שמים ע"י בעל השפעה :

הזכרתיו בימי הסליחות עה"צ [=על הציון].
ולפלא )1 :שלא הזכיר בפתקא שלו – בשמותיהם – את ב"ב שי'.
 )2שאינו מדפיס (במכ"ע וכיו"ב [=במכתבי-עת וכיוצא בזה]) דברי
התעוררות ליר"ש [=ליראת שמים] וכו'' והרי רבים מושפעיו רבים
באיכות וכמות ,ובפרט שאפילו נפש א' מישראל עולם מלא – .והשעה
גורלית ובודאי תהי' שנ"ט [=שנה טובה] ומתוקה.
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ליקוט מתורת רבותינו נשיאינו
מענה הרבי אודות ליקוט ספרים מתורת רבותינו נשיאנו הק':

פשוט –  )1שאין הזמ"ג [=הזמן גרמא] כלל שאעבור ואבקר החומר וגם
אין זה מעניני.
 )2שהענין בעל אחריות גדולה
 )3להו"ל בס' בפ"ע העתקת קטעים מספרי רבותינו (בשולי הגליון –
מ"מ וכיו"ב [=מראי מקומות וכיוצא בזה]) המדברים באותו הענין (בלשון
הרב).
באם יחליטו מחנכים ומשפיעים באה"ק שיכול הנ"ל
בכלל – מובן שצ"ל  )1מודגש שזהו על אחריות הכותב שי' לחוד.
 )2מוגה הכל ע"י משפיעי דא"ח וכיו"ב ,וכדבעי.
להחזיר כל המצו"ב
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הוראות בקשר להדפסה
לפנינו מענה על עלי-הגהה של עלון שהוכן לדפוס ובו הוראות כלליות
בנושא הוצאה-לאור:

 1בטח הוגה זה (ובפרט התוכן) ע״י עוד מומחים בכיו״ב (והנהלת ישיבתם
 כיון ששמה הוזכר כמה פעמים ובמילא נושאה באחריות) .וק״ל.ועפמש״נ [=ועל-פי מה שנאמר] ותשועה ברוב יועץ.
 2בכלל טוב ונכון וכו׳ ,בכ״ז כיון שנועד לרבים כדאי שיוגה עוה״פ [= עוד
הפעם]  -לברר היש צורך לצרף עלון ״לוח התיקון״ וכיו״ב.
ובכל אופן להדפיס (בחותם של גומי וכיו״ב) בראש כל טופס ב״ה
בע׳  - 11שישמרו על קדושת הע׳ [=העלון] כיון שבו פסוקים וכו׳.
מכאן ולהבא  -מוכרחת הגהת משפיע דדא״ח ,התדברות עם שאר
המתעסקים בכיו״ב ,בכדי למנוע כפילות וכו׳.
אזכיר עה״צ [=על הציון].
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לשמור על קדושת הגליון
מענה ובו הוראת הרבי הידועה כי בכל עלון ,חוברת וכד' שנועדו לציבור
הרחב ומופיעים בהם פסוקים וכו' ,יש לציין – והרבי מדגיש שהדבר צריך
להיות במקום ניכר – שיש לשמור על כך בקדושה .

מהיר
להעירם –
ולכל כיו"ב –
שבכל כהמצו"ב [=כהמצורף בזה]
מוכרח להוסיף ובמקום ניכר
שישמרו ע"ז בקדושה כו'
כיון שכולל פסוקים כו'.
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שו״ע אדמוה״ז באנגלית
מענה הרבי על ההצעה לתרגם את שולחן ערוך אדמו"ר הזקן באנגלית:

אחריות גדולה
ההכרח בספק – המוכרח
לדעת דיוק אדה"ז
בשו"ע
צ"ל [=צריך להיות] מבין לה"ק [=לשון הקודש]
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קופירייט של קה״ת
במענה אודות הוצאה לאור של חומר בענייני חסידות ובו תוכן
מ"התמים" ומ"ספר הניגונים" כתב הרבי :

בהלקוח מהתמים וס' ניגונים כדאי שיציין שהקופירייט [=הזכויות]
שייך ל"קה"ת" ,פקסימיליא דחתימת הבעש"ט – היא ממכ'[תב]
דגניזת חרסון – ולא זו דמכ[תב] כי"ק [=כתב יד קודש] שבהתמים!!
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רשות מקה״ת
במענה לשאלה אודות הדפסת ספר מספרי קה"ת (כנראה ספר התניא)
ענה הרבי :

בהשיחה הי' מפורש שישאלו ויקבלו רשות מקה"ת
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ציורים עבור ילדים
מענה של הרבי למערכת עיתון הילדים "משיח טיימס" שיוצא לאור
ע"י "צבאות השם" בניו יורק ובו הוראות כלליות
בנושא ציורים ואיורים לילדים :

המכ"ע [=המכתב עת] בעיקרו בשביל קטנים והכי צעירים – לכן מחנכים
ותיקים דהנ"ל צריכים להחליט בכהנ"ל
בכלל אין צ"ל ציורים דבע"ח בלתי טהורים.
לא כדאי שהבנ"א יצויירו דוקא לא כהמציאות (שמנים ביותר ,חוטם גדול
בהקאמיקס – לדעתי טעות חינוכי
ביותר וכיו"ב) אף שהורגלו דוקא כך
ָ
גדולה היא כי כל דפשוט ונארמל יותר – בנוגע לקטנים מעלי טפי (-
ולדעתי גם בנוגע לגדולים ואכ"מ).
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"לוח התיקון" עבור הוצאה הראשונה

מענה אודות דיווח על הדפסה שני' של ספר חסידות ,תוך כדי תיקוני
טעויות שנפלו בהדפסה הראשונה:
אבל גם לוח התיקון בפ"ע [=בפני עצמו]

(למען ידעו איפוא לתקן בטפוסים הקודמים).
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לקח טוב
מענה על דיווח אודות הדפסת מאמרי חסידות:

נת' הטופס
ודבר בעתו כו'.
ועל האמור שהמאמרים יהיו "למכירה" ,כתב הרבי:

כמש"נ [=כמו שנאמר] לקח טוב (להפצה) [פשוט שאין כוונתי בזה
שיותן חנם כ"א [=כי אם] להדגיש העיקר].
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מראי מקומות

מענה הרבי אודות הזהירות הרבה הנדרשת בהוצאה לאור המיועדת
לציבור הרחב :

העירותי כמה פעמים שבהמו"ל [ובפרט כשגם לאלה שלע"ע אינם
מאנ"ש שי'] צ"ל מ"מ – ובמיוחד – באווארענען שלא יהי' מוקשה
ממחז"ל או מפס"ד וכיו"ב (עכ"פ תירוץ ברמז) ופשיטא שפסוק ומחז"ל
יהי' כצורתו ,ובפרט בנדו"ד רמזתי .מצריך באוארעניש בפרט ודין העוסק
בצ"צ שלא יוקשה משו"ע ס"ע וכמובן – לא שמו לב לכ"ז!!
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הוראות בעלון למבצעים
מענה הרבי ,הערות לעלון אודות ה'מבצעים' :

להשמיט ציור הנר מהציור דמבצע תורה (שלא לבלבל)
בנקודות העקריות דכל הזכרים גם הקטנים – נ"ח [=נר חנוכה].
ולהעיר באותיות קטנות (בנרות ש"ק [=שבת קודש] כל הנשים גם
הקטנות).
בנוגע לדמי חנוכה
הילדים – =[ BOYS AND GIRLSבנים ובנות]

21

מבית המלכות

תפילין כל יום חול

הערות על פרסומים של צעירי אגודת חסידי חב"ד בניו-יורק :

בהעלונים  -שישמרו עליהם כיון שנדפסו בהם ברכות.
בהפושקע [=קופת צדקה]
תפילין [כלומר ,בכיתוב על מצות התפילין שמופיע
על-גבי קופת הצדקה יש לתקן]

()EVERY) WEEK (DAY
[כלומר ,היה כתוב שיש להניח תפילין בכל יום ,והרבי הורה להוסיף:
(בכל יום) חול]
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נחיצות מפתח ענינים
פעמים רבות הורה הרבי למחברים ומו"לים לשים לב גם ל"אזנים לתורה"
ולעטר את הספרים במפתח ענינים ,מראי מקומות וציונים וכד' ולא אחת העיר
גם על כך שיש להוציא לאור ספר גם בהידור חיצוני ,בנייר נאה וכריכה נאה
ובכלל זה שתהיה לו סימניה .הדברים מפורשים בכמה מכתבים אל המו"לים
ומחברים ובין הפעמים הרבות שהרבי העיר על כך מתייחד המענה שלפנינו :

לאחרי זמן רב ש"לא נראה ולא נשמע" שמחתי לקבל ספרו תו"מ (אף
שתאריך ההו"ל לפני שנה – נת' ז"ע [=נתקבל זה עתה] ובטח סימן שגם
עתה השלום לכ' וכו') ,ויישר חילי' לאורייתא וכו' ומתוך פרנסה טובה
בגו"ר [=בגשמיות ורוחניות] .
מהסיבות לזריזות האישור – הפליאה שאין כל מפתח ,סימן וציונים כלל.
ודוקא במס' זו [עירובין] מודגש ההכרח והתועלת שבזה וסימן ע"ד
הצחות – "בר"פ כיצד מערבין" [בעירובין נג ,א :בני יהודה דדייקי לישנא
ומתנחי להו סימנא
(מניחין סימנין ,רש"י)
נתקיימה תורתן בידם ,בני
גליל דלא דייקא לישנא
ולא מתנחי להו סימנא לא
נתקיימה תורתן בידם]

ואולי כדאי להו"ל
[=להוציא לאור] בעלון
בפ"ע [=בפני עצמו]
מפתח ענינים וכיו"ב
ולצרפן להס' [=להספר]
ואתו הסליחה על
התערבות בענינו.
ההי' בידו גם שו"ע
אדה"ז (בהל' הנ"ל)?
23
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שכירת או קניית טנק
מענה הרבי אודות השאלה האם לקנות או לשכור טנקי-מצות לפעילות
במבצעים הק' (הכתי"ק חתוך בצד השמאלי) :

בהטנקים משתמשים רק בזמנים מיוחדים (מיעוט דמיעוטא דהזמן),
ולכן אפילו אחד-צע"ג [=צריך עיון גדול] אם כדאי לקנות (ולא – לשכור
כשיוצרך) אלא שבאחד י"ל [=יש לומר] שישתמשו בו בנתיים למכירת
ספרים במקום רחוק (תירוץ – מדוחק) ,וכן שג"ז [=שגם זה]
– טנק דצאגו"ח [=דצעירי-אגודת-חב"ד] – פרסום שכדאי הוא ,וק"ל
[=וקל להבין].
ובדוחק גדול – השני לנסוע בערי השדה.
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אשרי חלקם
במענה על דו"ח מכ"א סיון תשל"ד על פעילות מבצע מזוזה ועוד ,ענה
הרבי :

נת[קבל] ות"ח [ותשואות חן] ,ואשרי חלקם.
ויה"ר שיקויים בכל המתעסקים במבצעים אלה – האנשים והנשים והטף
– שליט"א :מי שיש לו מנה רוצה כו' ארבע מאות וכו' .
אזכיר עה"צ [על הציון].
מזכ' [ירות – כלומר המילים הבאות מופנות למזכירות]
להודיע לועד המבצעים שבל"נ [=שבלי נדר] ישתתפו מקרן המבצעים
שתח"י המזכ'[ירות] בכל ההוצאות לבד מעשר שבודאי יתרמו בנ"י
שליט"א ישר לועד המבצעים.
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לא לקחת תפקיד שכבר קיים
מענה לאחד שהציע שיטילו עליו את התפקיד ואת האחריות לפעילות
ב'מבצעים' ,כתב הרבי :

ישנם המתעסקים בכהנ"ל זה כו"כ חדשים – האומנם ,לדעתו עלי
לסלקם ח"ו ולמסור [כאן הרבי הקיף שני מילים מתוך המכתב של הנ"ל
"התפקיד והאחריות"] לו?!
באם יכול לפעול בהנ"ל – אזי ודאי יכיר בגודל ענין המבצעים ובחזרתו
לאה"ק ידבר בכהנ"ל עם ההנהלה ראשית דהמבצעים – וכנ"ל לא שרוצה
לקחת מהם תפקידם וכו' ,כ"א שרוצה להשתתף בהמבצעים וכו'.

28

מבצעים

הספר דהחלטת השלוחים
ההוראות הרבי בקשר לספר מהחלטת השלוחים:

מהיר
המענה באם אפשר קודם הנסיעה היום עה"צ [=על הציון]

למארגני סיום הרמב"ם שי' כאן
דו"ח מהסיום
להמתעסקים בהדפסת הספר
(דהחלטת השלוחים שי')
המצב בנוגע לפועל
לאלה שהו"ל [=שהוציאו
לאור] בעבר הס' ע"ד הדה"נ
[=הספרים על דבר הדלקת
הנרות (הפומביות)] בחנוכה

המצב בהנ"ל ע"ד הנ"ל
דהשתא – במיוחד ע"פ
הידיעות שהי' בהצלחה רבה.
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סיום הרמב״ם בישיבה אונברסיטי

מענה הרבי אודות מסיבה לכבוד הרמב"ם:

כמדומה שמחלקה הספרדית ב[ YU-ה"ישיבה יוניברסיטי" בניו יורק]

עשו מסיבה לכבוד הרמב"ם הספרדי
והאשכנזית?
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מבצעים

הרשמה בס״ת לילדי ישראל  -בשורות טובות
מענה הרבי על הדיווח – שמישהו כתב "ביקש להוסיף שכל ילדיהם שי'
נרשמו להס"ת" :

ות"ח [=ותשואת חן] על הבשו"ט [=הבשורות טובות].
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בור השקה מן הצד למנוע מחלוקת
המענה הבא ,שנושאו בניית מקוה ע"י אב ששיכל ילדיו רח"ל ,נכתב ע"י
הרבי על דברי השאלה לא כתב בשם השואל כדלהלן:
 . .ביקש לשאול :הוא מעורב בעיר ע"ד בניית מקוה בעיר והיתה שקלא
וטריא ע"ד מקוה על גבי בור ,כעת ברצונו לבנותה ע"ש ילדיו ע"ה.
ושאלתו :א) אם רצונו נכון וכן אם כדאי שיהי' בור על גבי בור אעפ"י
שיש התנגדות מכו"כ בעיר.
ביחס לשאלה "אם רצונו נכון" הרבי מחק התיבה "אם" וביחס לשאלה
השני' ,האם לבנות את המקוה בור ע"ג בור למרות התנגדות – הרבי מחק
גם כאן את המילה "אם" וכתב כפשוט

וביחס להתנגדות הורה כי באם עי"ז ימנעו מחלוקת יוכלו להוסיף גם בור
השקה מן הצד.
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מקוה

גדול הזכות דבניית מקוה
מענה הרבי אודות גודל הזכות בבניית מקוה-טהרה:

וגדול הזכות ביותר וביותר – דבניית מקוה – שה"ז [=שהרי זה] מביא
טהרה וקדושה וברכות השם להטובלת בעלה וכיו"ח [=וכל יוצאי
חלציהם] – שיחיו – עד סוף כל הדורות
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מבית המלכות

אין לחב״ד להכנס בשותפות
מענה הרבי לאחד מבתי חב"ד בשנת תשמ"ב:

הודעתי – וכו"כ פעמים
( )1שצ"ל דעת כו"כ ולא דעת יחיד (הגדול ביותר ג"כ –
כי אין דן יחידי אלא השם) שהרי המדובר בנכסי ציבור.
( )2אין לחב"ד להכנס לשותפות עם מי שיהי'.
( )3לפלא הכי גדול שאינו יודע מכ"ז!!
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עסקנות ציבורית

האופן להצלחה של מוסד
במענה לעסקן ששאל מה עליו לעשות למען הצלחת המוסד שבהנהלתו
כתב הרבי :
באופן דעמידה על אתר (לאמתתו של דבר) ,הליכה ,ריצה ,פליען [=לטוס]

בראקעט
באוירון של האחים רייט (שבמאה העברה) או כנהוג עתה ַ
[=רקטה]?
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התייעצות עם העוסקים
מענה הרבי ובו הביע דעתו הידועה שבנושא של עסקנות ציבורית
יש להתייעץ עם המתעסקים בזה:

בהתייעצות עם המתעסקים בזה.
ויהא בהצלחה.
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להציע הנימוקים לפני ההנהלה המרכזית
במענה לשאלה בנושא יחסי עובד ומעביד באחד ממוסדות החינוך
כתב הרבי (הכתי"ק חתוך בצד השמאלי):

מפורסם שאמירתי לאחד – אינו מחייב כלל אנשים זולתו
(שבאם לאו – הייתי מוסר הדברים להם באמצעות המזכ[ירות] ,או ישר).
הנאמר ע"ד מחלוקת – אינו חידוש משלי כ"א מרז"ל,
והאם זה שייך לפ' [=לפלוני] או לפ' [=לפלוני] בפרט – פשוט שצ"ל
שמיעת ב' הצדדים ומבלי זה – אין בידי לומר הוראה בזה ,ושמיעת
הטענות וכו' – שייך להנהלה המרכזית (ואינה מעניני כלל) ובמילא עלי'
לחוו"ד [=לחוות דעתה] בזה.
פשוט ג"כ שאין מצדי כל ריחוק וכיו"ב ,ח"ו .ולפלא שיחשדני בכך.
בנוגע לפועל – יציע כל המצב והנימוקים וכו' לפני ההנהלה המרכזית
וכו' ,כי אלי' שייך כהנ"ל.
אזכיר עה"צ [=על הציון].
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לא לנגוש העובדים במוסד
מענה הרבי אודות יחס מנהלי המוסדות ,לעבודה נוספת של כמה מעובדי
המוסדות "מן הצד" כדי להשלים פרנסתם:

איני רואה טובה למוסדות או לאישים – לנגוש את העובדים שי' שם
בפרנסתם (ובכלל).
ובאם באמת א"א כלל שהמוסדות ישלמו להם כפרנסתם – מוכרח
שעכ"פ יסייעו המוסדות להם להשלים פרנסתם מן הצד ופשיטא שלא
להפריע.
ומכמה קבלתי תלונות עד"ז .וק"ל.
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התייעצות בתחומים שונים
מענה הרבי לעוסק בצרכי ציבור על תחומי הפעילות בהם יש להתייעץ
עם רב ,עם עו"ד ועם עסקנים:

כמעניתי מכבר (ובזה מענה גם על העת"ל [=העתיד לבוא])
בשאלות )1:בדין ישראל (שו"ע) – ע"פ הוראות
רב מורה הוראה בפועל.
 )2בחוק המדינה – בהתייעצות עם עו"ד.
 )3בעסקנות (הנהלת החברה וכו') – ע"פ הוראת עסקנים
יר"ש [=יראי שמים] המבינים בכיו"ב.
להחזיר המצו"ב [=המצורף בזה]
אזכיר עה"צ [=על הציון].
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איך להשיג דבר מפוליטקאי
מענה הרבי בנוגע לכשרוצים להשיג משהו אצל פוליטיקאי:

מפורסם בכל ארצה"ב דכשרוצים אויספירען [=לפעול ,להשיג] משהו
אצל פוליטישען [=פולטיקאי] –
מוכרח לחץ של פוליטישען שמוכרח
הוא להתחשב עמו באמת (ולא "לתת" א שיינעם שמיכעל [=חיוך יפה]
ופרוטה בתור צדקה – וג"ז [=וגם זה] בתורת מתנה),
ויברר אם פעולותיהם מתאימות לזה.
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אין להונות הבריות

במענה לשאלה  -האם ניתן לשנות ולהוסיף בשם של מוסד קיים ,הנושא
את שם ליובאוויטש ,ולהוסיף לו שם אחר כדי לקרב אנשים ותלמידים
נוספים ,ענה הרבי:

אין לשנות שם ובכהנ״ל בפרט  -אין להונות דעת הבריות ופשוט.
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אין עניני ללחוץ  ..על גט

מענה הרבי לאחד שביקש מהרבי לסייע בקשר לגט ,ענה הרבי:

אינו נוהג כלל שאני אלחוץ על  . .גט!
והטעם מובן.
וזה שייך בכלל – לרב
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שלום בית

ביקור אצל פסיכולוג
מענה הרבי 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 ( )BLOCKוכו'
–
ולכן עליהם לעשות בכיון שראו בו תועלת והצלחה (עכ"פ 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].

49

מבית המלכות

עצות לבעיות בשלום בית
מענה לאשה שבקשה את ברכתו ועצתו הק' של הרבי לגבי בעיות של
שלום בית :

 )1המצב שכותבתו – נמצא אצל בפני אדם שאינו נוגע בדבר).
כו"כ [=כמה וכמה] (אף שכמובן,
וע"י ידידים – בטח אפשר להשפיע
כאו"א [=כל אחד ואחד] משתדל
על בעלה שי' שיסכים ויעשה זה.
להעלימו או להקטינו ,ולכן אפשר )3נאכגעבן אלץ [=לוותר בכל] –
לטעות שזהו יוצא מן הכלל לגמרי) צע"ג [=צריך-עיון-גדול]:
– במדה דומה ,קלה או גם חמורה
אם תוכל לקיים זה בפועל (או –
יותר .וברובא דרובא סו"ס [=סוף
בעלה מצדו) ,אין לזה גבול ,וספק
סוף] המצב נעשה שקט ,ולפעמים
אם גם יועיל ,כי לא זוהי "התביעה"
גם טוב.
האמיתית כ"א כנראה מעין
ובפרט – חינוך הילדים ופתרון
PERSONALITY CONFLICT
בעיות שלהם מקרב שני הצדדים=[ CLASH ,ניגודי אישיות-
מכריחם לשיתוף פעולה עכ"פ
התנגשויות] והעצה – למעט
[=על-כל-פנים] בנוגע לזה ,ובמילא בנקודות הנותנות מקום להתנגשות.
למעט הריחוק שביניהם וכו'.
– ולא לשים לב (עד כמה שאפשר)
 )2להקל המצב ולהקדים תיקונו
להשתדלות צד השני לעורר
ושיפורו – ע"י שכאו"א יהי' עסוק מחלוקת.
בענין שלו בפרט ובמילא אין בזה  )4גם השמות דבעלה ואזכיר עה"צ
נקודות למחלוקת ,או אויף טשעפן [=על הציון].
זיך [=להקניט ,להתגרות] וכיו"ב.
מקום לומר שהקילו בעניני
וכמובן – טוב  COUNSELLINGטהמש"פ [=טהרת המשפחה] וזה
[=יעוץ] (בעיקר מפני שזהו
גרם להנ"ל.
אפשריות אפרעדן זיך פון הארצן
50
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לסייע לפעולות של ליובאוויטש

במענה לבני זוג שנסעו למשך מספר שבועות ,לצורך ענין פרטי ,לעיר
שיש בה שליח וכתבו לרבי "אם ישנה איזה שליחות לקחת לשם -
מוכנים אנו לקבל על עצמנו מה שיורנו כ"ק אד"ש" כתב הרבי :

בכלל – סיוע לפעולות ליובאוויטש שם
בפרטיות יברר במזכ' [=במזכירות].
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ההכנה לשליחות
בשנת תשמ"א ביקש אברך אחד לצאת לשליחות מיד לאחר חתונתו .הוא
כתב פתק לרבי ובו הביע את משאלתו-בקשתו לצאת לשליחות בהקדם.
במענה על הפתק שלו כתב הרבי את המענה דלקמן (פורסם בחלקו
בלקוטי שיחות חכ"ג ע'  )540ובו מחווה הרבי את דעתו הקדושה על
ההכרח בהכנה מתאימה של לימוד תורה בלהט ובחיות לפחות שנה אחת
בטרם היציאה לשליחות .והרבי לא הסתפק בעצם ההוראה אלא הוסיף
שאלה-הערה בסגנון לא רגיל – "הכבר עשה זה"?
וזה לשון התשובה:

כדי להצליח בשליחות
צ"ל [=צריכה להיות] הכנה מתאימה
ומהם עכ"פ [=על כל פנים] שנה אחת לימוד תוה"ק [=תורתנו הקדושה]
בחיות און מיט א קאך כו'.
הכבר עשה זה?
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חובות  -צ״ל בחשבון
במענה לשליח או מוסד שכתב כי עקב פעולותיו הברוכות נכנס לחובות
כבדים ,כתב הרבי :

הזכרתיו עה"צ [=על הציון].
ואשרי חלקו וכו' – אבל בכ"ז [=בכל זאת] – צ"ל [=צריך להיות] בחשבון
וכו' ,עכ"פ [=על כל פנים] מכאן ולהבא.
וק"ל [=וקל להבין]
להקל בהעבר ולהשתתף בזכות הגדול מצו"ב [=מצורף בזה] מענק חד
פעמי
ז' אלף שקל.
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לספר לדרים בברוקלין
לאחר ביקור אצל שליח דיווח המבקר (הרב"צ ע"ה שמטוב) לרבי את
אשר ראו עיניו וכתב "עונג רב גורם לראות המוסד ומנהלו עם מסירתו
לעבודה ויכול לשמש לדוגמא לכל השלוחים ות"ל שחנני להיות בעזרו
קצת עכ"פ" .על כך ענה הרבי:

כנראה גם אצלו אבדה התקוה שאפשר תהי' תועלת (כל שהיא עכ"פ) –
לספר ולדבר עם אלו מבנ"י שי' הדרים בברוקלין.
בכ"ז אינו מחוייב זיך אויסרעכנען [=להיות זהיר ומחושב] כ"כ – ובעת
רצון יספר גם להם.
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הבא לטהר מסייעין אותו

מענה הרבי על דו"ח אודות עבודתו בהפצת המעיינות כתב הרבי:

בודאי ימשיך עם הנ"ל ואמרז"ל הבא לטהר (חסר יו"ד בכו"כ דפוסים,
לט ֵהר אחרים) מסייעין אותו
וכ"כ בלקו"ת = ַ
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לחכות פירושו אי עשי׳

מענה הרבי על חשיבות הזריזות ,והמעשה בפועל ושלילת דחיית
פעילות:

בתקופתנו כל ענין דלחכות – היינו ודאות שעתה אין עושים ,ותו לא.
וק"ל.
להחזיר המצו"ב.
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מענה על פ״נ השלוחים
מענה הרבי על הפ"נ שכתבו השלוחים משתתפי הכינוס בשנת תשמ"ו :

ב"ה יום א פ' ויתן לך ,תשמ"ו
ברוקלין נ.י.
קבלה (מלשכת חשאין)
וגדולה צדקה כו' ,במיוחד ע"פ המבואר באר היטב באגה"ק (כולל אגה"ת,
וגם  -בח"א דס' תניא קדישא) לאדה"ז,
ומעלת חשאין – בס' הרמב"ם,
ואזכיר עוה"פ (כפלים לתושי' – ענין השבת ,תשובה ,הגאולה) עה"צ,
וגם להוספה על כהנ"ל (בהפ"נ ובמענה זה שעליו) הן בכלל והן בפרט
(כהוראת אדהאמ"צ שצריך לבוא בפרטיות),
וכן  -בהוספה על פ"נ השלוחים שליט"א שקדמו והמעות שלהם ,שכבר
הו"ל בדפוס – שכהודעת אדמו"ר הצ"צ – ה"ז [=הרי זה] לדורות,
ויקויים בכאו"א מהם – וכל ב"ב – בתוך כל אחבנ"י [=אחינו בני ישראל]
שליט"א ברכות פרשתנו:
ויתן (מתחיל בוא"ו המוסיף – יתן ויחזור ויתן ,כפרש"י עה"ת) לך (ל'
נוכח ול' יחיד ,לכאו"א ביחוד) האלקים (תגבורת הברכות) מטל השמים
ומשמני הארץ וגו'
כפשוטו ש"מ [=של מקרא] וכלל מדרז"ל בזה ,כולל – דא"ח דרבותינו
נשיאינו ,ועד לנשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר,
וכמובן וגם פשוט – בכל השייך להשליחות וגם בפרטי' ופרטי פרטי'
ובזריזות
ומלכתחילה אריבער – כהוראת ונתינת כח דאדמו"ר מהר"ש לכל,
ובמיוחד לכל "היוצא למלחמת בית דוד" ובפרט השלוחים – כמבואר
בשיחת כ"ק אדנ"ע המפורסמת,
וקיום ברכה העקרית במהרה בימינו ממש –
גאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.
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שליחות והפצה
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מבית המלכות

מברק
נוסח שני מברקים של הרבי לכינוסי התעוררות לחיזוק והפצת היהדות
והחסידות:

לחיים סטאפ [=נקודה] להתעוררות בהצלחה בהחזקת היהדות ותורת
הנגלה והחסידות וביחוד בחינוך הכשר.
•
לחיים לחיים ולברכה
ולהתעוררות בהצלחה בהפצת היהדות והרבצת תורת הנגלה והחסידות
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