קובץ

כתבי יד קודש
כתי"ק מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בקשר לעניני תמימים ,דירה,
נישואין ,שליחות ,חינוך ,הלכה ומנהג ,דרכי החסידות.

-א-

תשורה משמחת הנישואין של
הרה"ת ר' שלמה ושטערנא שרה שיחיו

כהן
ח' אדר ראשון ה'תשע"ו  -שנת הקהל

ב״ה

פתח דבר
מתוך שבח והודאה להשי״ת על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול
זיכינו בנישואי צאצאינו ,החתן הת׳ הרב שלמה שי׳ ,עב״ג הכלה מרת
שטערנא שרה תחי׳ ,ביום רביעי ח׳ אדר ראשון ה׳תשע״ו  -שנת הקהל.
הננו בזה להביע התודה והברכה לידידינו ומכירנו אשר הואילו לשמוח
אתנו יחדיו ,ביום שמחת לבבנו ,ולברך את צאצינו שיחיו בברכת מזל
טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
על יסוד הנהגתו של כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ נ״ע ,שחילק ״תשורה״
בחתונת כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו והרבנית הצדקנית זי״ע ,ובתור הבעת
תודה לבבית ,והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתינו ,הננו מגישים בזה
תשורה מיוחדת זו:
מקבץ כתבי יד קודש של כ״ק אדמו״ר אשר רובם התפרסמו מעל במות
שונות (שבועון כפר חב"ד ,תשורות ,קובצים) וחולקו לשבעה מדורים:
א .תמימים ,ב .דירה ,ג .נישואין ,ד .שליחות ,ה .חינוך ,ו .הלכה ומנהג,
ז.דרכי החסידות.
כאן המקום לציין אשר רובם של המענות ניתנו לאנשים פרטים
ובמקרים מסוימים ,וכן לא תמיד הי׳ למראה עינינו הרקע ,וכפי שכבר
כתב כ״ק אדמו״ר אין ללמוד מזה לכ״א ובכל מצב.
קובץ זה הינו ראשון במערכת קובצי כתבי יד קודש בנושאים שונים,
נערך ונלקט ע״י הרה״ת ר׳ שמואל שי׳ לובעצקי ותודתינו נתונה לו.
הא-ל הטוב הוא יתברך ,יברך את החתן והכלה אשר יזכו לייסד בית
נאמן בישראל כפי שהם מאורים במאור שבתורה ,ויזכו ללכת בשליחות
לתקן עולם במלכות ש-ד-י לגרום נח״ר לכ״ק אדמו״ר נשיא דורנו,
ובמהרה נזכה לחזות באור פני מלך חיים ,ולשמוע ממנו תורה חדשה
תיכף ומיד ממש.

מוקירהם ומכבדיהם
						
משפחת כהן

משפחת קלמנסון

מכתב לר״ש יעקובוביץ

פשוט שאיני אחראי למה שכאו״א [=שכל אחד ואחד] אומר בשמי ,ומפורסם  -שאמירתי-מענה
לאחד אין בה הוראה לשני .ועפ״ז אין מובן תוכן בקשתו וק״ל [=וקל להבין]

מדור

תמימים

כתבי יד קודש

יתייעץ עם הנהלת תו"ת
מענה לתמים על כמה משאלותיו בשנת תשכ״ד

בכהנ״ל [=בכל הנכתב לעיל] יתייעץ עם הנהלת תו״ת [=תומכי תמימים] בה למד
(שמכירים אותו וטובתו דורשים)

להרבות בלימוד
מענה לא׳ התמימים לבקשת תיקון לענין מסוים

להרבות בלימוד במאור שבתורה (היינו תורת הדא״ח) ועד להיות שקוע בזה ,היסח הדעת
מהנ״ל ככל האפשרי ,בדיקת התפילין .חת״ת .לצדקה לפני התפלה בל״נ
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תמימים
תיקון מיוחד
בהתוועדות י״ב תמוז תשכ״ט דיבר הרבי על ההקלטות של שיחותיו הק׳ שנעשו שלא
כשורה ולא ע״י מי שצריך לעשות זאת ,א׳ התמימים כתב בעקבות כך לרבי:
״יש לי כמה טייפ׳ס של כ״ק אד״ש .ואבקש את חוו״ד הק׳ מה לעשות בנוגע לזה״
על כך ענה הרבי:

כמפורש :ללמוד אגה״ת בע״פ [=אגרת התשובה בע״פ]
ובמשך הזמן ק״א [= ]101דף גמרא

להוסיף שיעור למיגרס
ממכתב לרב וויינער

נ.ב .ע״פ הדו״ח למדו במשך חודשיים  . .ט דפי גמרא!
אולי יוסיפו שיעור לימוד למיגרס לבקיאות?
לשאלתו  -כדאי להתעניין בקנין דירה (ובתנאים מתאימים).
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כתבי יד קודש

נרות להאיר
מכתב כללי לימי חנוכה תשל״ד אשר בראשו כתב הרבי:

תלמידי ישיבת תו״ת [=תומכי תמימים] דמנטרעאל  -שליט״א
פשוט שהנ״ל שייך ומופנה גם לכאו״א [=לכל אחד ואחד] מהם,
ולא באתי אלא להעדפה מצד כאו״א [=כל אחד ואחד] מהם -
בתור נרות להאיר .וה׳ יצליחם

הנהלה היא המחליטה
בשולי דברים שאחד המשפיעים רשם לעצמו לאחר היחידות העביר לרבי להגהה ואת
השורות דלהלן כתב הרבי כסכום הענין:

און אז מלכתחילה איז ממונה געווארן א הנהלה און זי איז בתקפה איצט אויך,
כמובן ,אז זי דארף מחליט זיין בנוגע צו עניני המוסד
[=ושמלכתחילה התמנתה הנהלה ,והיא בתקפה גם עתה ,כמובן,
והיא צריכה להחליט בנוגע לעניני המוסד]
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תמימים
גודל עניין שמירת סדרי הישיבה
מכתב שהרבי שלח לכמה משפיעים ותלמידים ,האגרת בשלימותה נדפסה באג"ק חי"ד ע' רטז
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כתבי יד קודש

שייך לההנהלות
מענה לשאלה בעניני הנהלת הישיבה:

כפשוט
שייך
לההנהלות,
ובראשן
זה שנתמנה
ע״י כ״ק מו״ח
אדמו״ר -
גיסי שליט״א,
כמפורסם

עצה לעמוד בקצב הישיבה
לאמא שכתבה אודות בנה ,שמתקשה לעמוד בקצב הלימודים בישיבה ,ולטענת האמא -
הנהלת הישיבה אינה מסורה מספיק לקידום בנה

תמצא (בהתייעצות עם הנהלת הישיבה בה לומד בנה שי’) בחור מת’[למידי] הישיבה
שבעד תשלום כסף יקדיש מזמנו ללמוד עם בנה בתור חבר גדול קצת ממנו
 שכן נוהגים בכו”כ [= בכמה וכמה] ישיבות (ואין בזה כל בושה כלל).השמות דבנה ואזכיר עה”צ.
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תמימים
נסיעה באמצע הלימודים
מענה לתלמיד ששאל לנסיעה
ל 770-לפורים ופסח:

ה״ז [=הרי זה] באמצע
שנת לימודים
והוצאות רבות
בנסיעות וכו׳

קרן העשרים
בקשר ליו״ד שבט שנת העשרים לנשיאות הרבי קיבלו תלמידי הישיבה ע״ע:
להשתתף בקרן העשרים ,ללמוד באתי לגני תש״י ומאמרי באתי לגני תיש״א -תשי״ג שהוגהו
אז ודשנות תשי״ד  -תש״ל ,ללמוד הל׳ תפילין בסך עשרים סימנים
להניח תפילין לעשרים יהודים ,להשתתף במשמורת כל המעל״ע מר״ח עד ליל י׳ שבט:
ענה הרבי:

בודאי כהנ״ל [=כל הנזכר לעיל] הוא :א) מבלי לנגוע בסדרי הישיבה .ב) בל״נ
ויה״ר [=ויהי רצון] שיהא כ״ז [=כל זה] בשטומו״צ [ = בשעה טובה ומוצלחת] ובהצלחה
לתוצאות  -המשך לאחר זה.
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מדור

נישואין

כתבי יד קודש

עידוד לכלה שאירע אבילות לאמה שבוע לפני החתונה
מענה (משלהי סיון תשמ"ב) לחתן שביקש עצה ,איך לעודד את כלתו שתהי' בשמחה ביום
החתונה ,לאחר שאירע אבילות לאמה בשבוע שלפני החתונה:

יספר לה מחז"ל  -שרגע אחד לאחרי החורבן נולד גואלן של ישראל (באם היו זוכים להגאל בדור
ההוא) .ואחד הטעמים  -שכמאיזה טעם שיהיה יש ענין בלתי רצוי ,הקב"ה מביא בהקדם עידוד חזק
שלא יפלו ח"ו ברוחם וכו' .ואשריהם שבחתונתם תומ"י [=תיכף ומיד] מתחילים בהמשכת ברכות
השם גם לכל המשפחה ,כיון שהתורה מצווה אותם להיות שמחים בשמחת החו''כ [= החתן וכלה]
שי' .ומקרבת גאולת ושמחת כל בנ"י [= בני ישראל] וכהל'[שון] בברכ'[ות] נישואין :מהרה ישמע
כו' שמחה כו’.

מה להגיד למי שרצה להתחתן עם גוי׳
בקשר לאחד שרצה להתחתן עם גוי׳ ,ענה הרבי:

יודיעוהו  -כי ע"פ ע"פ המבואר בתוה"ק דבר ברור הוא ,אשר באם ח"ו יוציא הנ"ל לפועל – מרה
תהי' אחריתו ,וגם בעוה"ז – יגם אחריתה ,ואין בזה אלא שאלת הזמן ,ואם יש אצלו רגש אנושי אלי'
– יצילה מהסכנה ע"י שיבטל הקשר שביניהם מכל כל .ויפה שעה אחת קודם.
מהיר
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נישואין
תמי׳ על המנהג לקרוא אירוסין
הוספת בכתי״ק לר׳ אברהם ורדיגר מיורשלים

ומשמחה לשמחה  -ברכת מז״ט לקשוה״ת [=מזל טוב לקשורי התנאים] דבתם מרת נחמה תי׳
ויהיו בשטומו״צ [=בשעה טובה ומוצלחת] בכל.
בשוליים מעולם תמהתי על המנהג לקרוא לקשוה״ת [=לקישורי התנאים]  -אירוסין וק״ל.

15

כתבי יד קודש

יציאת א"י חתונה
במענה לשאלת אב האם להתאמץ להביא את בנו מאה״ק לחתונת בתו  -אחותו בארצה״ב,
כתב הרבי ׳לא להתאמץ׳ והוסיף:

מהיר
הפי׳ לא להתאמץ כו׳ ופשיטא לא להכנס לחובות וכו׳.
ובכלל צ״ע אם מקום לצאת מאהקת״ו בשביל להשתתף בחתונה וכו׳.

עצות לשידוך
לא׳ שכתב על קשיים שיש לו במציאת שידוך ענה הרבי:

כיון שעל האדם לעשות התלוי בו בדרך הטבע  -יחפש שידוך מתאים ע״י ידידיו ,קרוביו וכיו״ב .ועוד
וכהנהוג בכל החוגים כאן  -ע״י שדכן טוב .להתחזק בתומ״צ [=בתורה ומצוות] כדרוש שזהו ממשיך
ברכות ה׳ .בדיקת התפילין ולפני הנחתן  -לצדקת הכנסת כלה פרוטות אחדות בל״נ.
השמות ואזכיר עה״צ.
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נישואין
תעלומות הנפש
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 המעצור ()BLOCK
וכו׳ -ולכן עליהם לעשות בכיון שראו בו תועלת והצלחה (עכ״פ למשך תקופה) היינו ביקור אצל
פסיכולוג וכו׳ וביקור בזמן החופש באהקת״ו .ועוד ועיקר למעט בדאגה ע״ד הנ״ל ולהסיח דעת ככל
האפשרי מכהנ״ל ,וה׳ יצליחם ויבש״ט .קבלה .אזכיר עה״צ

שלילת טבעת בקשוה״ת
במענה לשאלה אם נכונה
השמועה שאין דעת הרבי
נוחה לתת לכלה טבעת
(כנראה בשעת הקשוה״ת),
כתב הרבי  )1ומחק
״אם״ (וכך נשאר ״נכונה
השמועה״) ,והוסיף:

באם זהו בהסכמת ב״ג תי׳
בהמשך שאל אם נכונה
השמועה האם דעת הרבי
נוחה לתת שאר מתנות,
ובאם כן איזה מתנות?
ענה הרבי:

 )2כמנהג אנ״ש שי׳
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כתבי יד קודש

אחריות
בודאי מבין שכשאר משתדכים  -הרי (גם קודם להחתונה) לוקחים ע״ע [=על עצמו] אחריות של
עוד נפש אחת מישראל  -ובמילא הנהגתו מכאן ולהבא  -צ״ל טופח ע״מ [=על מנת] להטפיח בעניני
יר״ש ותומ״צ [=יראת שמים ותרה ומצוות].
וד״ל,
ויהא בשטומ״צ אזכיר עה״צ להנ״ל
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מדור

חינוך

כתבי יד קודש

מצער מיעוט המשתתפות בגן ישראל
מענה בקשר לקעמפ גן ישראל :

מצער כמובן מיעוט מספר המשתתפים ב״גן ישראל״ .ומה יוסיפו התירוצים  -בהנוגע למעשה שהוא
העיקר ?!

חינוך בת ישראל
יהודי שבצעירותו ,בשנות המלחמה ,נפגש עם צעירה והחליטו להתחתן; היגר לאחת
המדינות וכבר הכין ניירות לשלוח לה ,אלא שזמן קצר אחר–כך אבד הקשר ביניהם.
לפועל התחתן עם אשה אחרת ,והיו לו בעיות עם הילדים .במענה לשאלתו ,אחרי  45שנה,
האם ה״מזל״ שיש לו עם הילדים שלו קשור בזה ,ובאם כן  -מבקש לדעת מה יכול לעשות
בזה? ענה הרבי:

יר״ש [=ירא
בל״נ יקח ע״ע [=על עצמו] (ויקיים בפועל) הוצאות חינוך בת ישראל בבית חינוך ׁ
שמים] כל משך ימי חייו
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חינוך
מו״מ באמונה
מענה לא׳ שעבד במוסד חינוך והי׳ צריך לעבור דירה ושאל האם לגור בסמיכות למוסד או
בשכונה אחרת ,ענה הרבי לגור בסמיכות למוסד:

ואם בכלל צ״ל מו״מ [=צריך להיות משאו ומתנו] באמונה עאכו״כ [=על אחת כמה וכמה] בעניני
חינוך ולכן צ״ל [צריך להיות]
וכאן הרבי סימן בחץ ל Long Island

תיקון לחלב עכו״ם
מענה לשליח שבטעות ניתן ע״י מישהיא חלב עכו״ם לא׳ הילדים וטעם רק כמה טיפות

למש״כ ע״ד חלב כו׳  -יפרישו לצדקה  41שקלים (דולר) [יתנום להוצאות גן-הילדים דבית
ליובאוויטש].
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כתבי יד קודש

ההורים שלוחי הקב״ה
מענה לא׳ שכתב על הקשיים בחינוך ילדיו

יגעת ומצאת ,ועוד יותר שהקב״ה (אבי -כולנו שבשמים) מחנכם (שה״ה [=שהרי הוא] מקיים
המצוות שציוונו  -ביניהם מצות חינוך ילדיו) וההורים ע״פ תוה״ק [=תורתנו הקדושה] שלוחיו

הדרך להשפיע
כשרוצים להשפיע על פ׳ [=פלוני]  -ובפרט על בנם  -באיזה ענין שיהי׳ בו כדרוש  -המשפיע צ״ל
דוגמא חי׳ שמתנהג בהענין בהידור וק״ל.
אזכיר עה״צ.
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חינוך
רצה ה' את עבודתו
ולשמחה וט״ל [=וטוב לבב] כי רצה ה׳ את עבודתו בחינוך עטה״ק [=על טהרת הקודש]

למצוא חברים חזקים כמותו
מכתב להרה״ח צבי שוסטערמאן  -י"א ניסן תיש״א

זה עתה נתקבל מכתבו ,ומש״כ ע״ד שי׳ :לענין הלערעדיקייט  -יש למצוא לו חברים חזקים כמותו
בגשמיות ,ובמילא יהי׳ מוגבל קצת.
ובשאלתו השנית אודותו  -ישאל בעצת רופא מומחה לילדים כי דבר רגיל הוא און עד שטייט זיך
אויס ,והתרופות ממהרות את זה
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חינוך במוסדות חב"ד
פשוט שכל ילדי אנ״ש שי׳ מוכרח שיתחנכו במוסדות חב״ד בדוקא .ועאכו״כ תושבי כחב״ד

מה יותר חשוב חינוך הילדים או התעסקות ?
לשאלת מרת לאה קליין שמצעים לה לקחת האחריות של פנימיית מכון חנה ואינה יודעת
מה יותר חשוב אם חינוך הילדים או ההתעסקות
הקיף הרבי את המילים ״מה יותר חשוב״ וכתב:

?! הרי דובר כמה פעמים  -שראשית הכח דהאם הוא [וכאן הקיף הרבי ועשה חץ להמילים
שבמכתב] חינוך הילדים
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לעשות כל התלוי לחינוך
הילדים לדבקות באלקים חיים
ועוד ,ועיקר
יותר מכהנ״ל [= מכל הנזכר לעיל]:
איך ומה שלא יהי׳
רצון ההורים -
כל המאמין בה׳
ובתורתו ומצותיו מוכרח
צריך לעשות כל
התלוי בו כדי שיתחנכו הילדים
לדבקות באלקים חיים ע״י התומ״צ
[התורה והמצות].
ופשיטא שאין
לפרסם הצהרות
להיפך בהחלט ולבוא
על החתום ב,,כח התורה"
ולעשות בכיוון זה .וק״ל.

אשרי חלקו שתפקידו בחינוך עטה"ק
הובטח יגעת ומצאת ובפרט שזכות הרבים [בחינוך בני ובנות ישראל] מסייעת .ואדרבא —
אשרי חלקו שתפקידו בחינוך עטה”ק [=על טהרת הקודש] ובפרט חינוך חבד”י אשר ע”ש כ”ק
מו”ח אדמו”ר.
אזכיר עה”צ.
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החדרת משמעת לתלמידים

להוסיף
גם הבעיא שלה
(שאינה יכולה
להחדיר משמעת בתלמידי׳,
כיון שהתנהגותה רק בחסד)
מוארת באורה זו תורה  -כמש״נ
[כמו שנאמר] חושך שבטו
שונא בנו ואוהבו שוחרו מוסר
(משלי [...יג,כד]) ותתבונן
 שבודאי לא תניח תלמידי׳לאכול כל היום סוכריות
ותמצא עצות איך למנעם מזה.
וכללות ההנהגה הורו חז״ל:
תינוק תהא שמאל דוחה
וימין מקרבת (סוטה מז ,א).

משמורת הבן אצל האמא
כדאי הי׳ להשתדל ביותר וביותר שרק לה יהי׳ =[ custodyמשמורת] של בנה שי׳  -וכיון שזהו
מוכרח למנוה״נ [=למנוחת הנפש] של הבן הרי בסגנון דיבור המתאים סו״ס [=סוף סוף] יסכים ע״ז
[=על זה] גם צד השני ישחחרה מהכרח לגור בעיר פ׳ דוקא וכיו״ב ויקל ביותר יחסי׳ להורי׳ שי׳ ועוד
ועוד
ואזכיר עה״צ
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חינוך
עזיבת משרה ,קיום מצוות פרו ורבו
בגליון בפ״ע
מפני סיבה לא נשלח מכ׳ המצו״ב [=המצורף בזה] ואתו הסליחה.
ז״ע נת׳ מכ׳ [ז״ע נתקבל מכתבו] מיום  10/16ובמענה עליו :אין לו לעזוב משרת הTeaching
[=ההוראה] (למרות הקושיים שבה) עד שתהי׳ לו פרנסה כדי הצורך.
מובן שאין זה מתאים כלל להוראת תורתנו תו״ח [=תורת חיים] לעכב קיום פו״ר [=פרו ורבו]
(מצוה הראשונה שבתורה) עד שתהי׳ הפרנסה בטוחה לדעת בנ״א [=בני אדם] .והתקוה שלדכותי׳
ודזוג׳ תי׳ א״צ [ודזוגתו תחי׳ אין צריך] אריכות בזה  -לאחרי שהאריכו חז״ל בזה בכו״כ [=בכמה
וכמה] מקומות.
כל השמות ודזוג׳ = ואזכיר עה״צ.
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המשך המכ' מהדף הקודם
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חינוך

תפקידה הראשון של האשה
מכתב ב אלול תשל״ג

במענה לשאלתה  -מובן שתפקידה הראשון (גם במעלה) הוא לחנך (ביחד עם בעלה שי'
 אביהם) את הילדים שי' בחינוך תורתי ,ובכלל  -בהנהגת הבית בתור עקרת הבית בדרךהתורה והמצוה .ורק לאחרי זה ובאם לדעת רופא לא יגע זה במצב בריאותה  -בא תפקיד
ההוראה וההדרכה בבית ספר כשר.
בברכת כתיבה וחתימה טובה.
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עיקר פעולת האשה חינוך ילדי'
המענה למצב רוחה  -הכי טוב ואמתי :תקרא עוה״פ [=עוד הפעם] הפטורת יום הראשון
דכל השנה גודל פעולת חנה ,וזה נצטווינו להזכיר לכל בנ״י[=בני ישראל] .ועיקר פעולתה -
לדורי דורות  -חינוך ילדי׳ ,אף שעי״ז [=שעל ידי זה] לא יכלה ללכת לשילה ,היפך מנהגה
וכו׳ ,משך שנתיים ,ושמחה ע״ז
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התנאי להחלפת דירה
בכלל נכון להחליף בדירה מרווחה כפי הדרוש להם
אלא שמכירת ביתם דעתה  -מוכרח רק באופן שלא יזיק להדרים בסביבתו .וד״ל.

לוינט ניט ווארטן
לוינט ניט ווארטן
מברר זיין די ערשטע מעגליכקייט אויף זיכער
ווען ניט  -זוכן אנאנדער הויז
[=לא שווה לחכות
לברר האפשרות הראשונה בוודאות
אם לא  -לחפש בית אחר]

32

דירה
אין להכריח האשה
בנוגע לדירה ומקום מגורים בכלל  -אין לכפות ולהכריח את האשה הנק׳ [=הנקראת] עקרת הבית.

דירה בין שומרי יהדות
הדגשת ההלכה שיהודי צ״ל דירתו בין יהודים
שומרי יהדות
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עדיפות לקניית בית
מענה הרבי לשאלה האם לקנות או לשכור דירה

מכבר עניתי  -שבאם אפשר  -קדימה לקניית בית (של  2משפחות) לגבי שכירת דירה
(וכמובן באופן שלא יופסק העזר שמקבלים כו׳)
הפ״נ יקראו עה״צ [=על הציון]

התייעצות עם ידידים שעל אתר

אחת ביקש לשאול אם לשכור דירה או
לקנות הרבי ענה לו הרבי:

תלוי בהתנאים על אתר שאין ידועים כאן.
ויתייעץ עם ידידים הנמצאים שם
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דירה
תלוי ברצון האשה
כמובן כהנ״ל [= כל הנזכר לעיל] תלוי ברצונה.
באם תסכים  -כדאי )1 :שתמשיך לדור בכחב״ד [= בכפר חב״ד] (באופן שתבחר בו),
 )2שתהי׳ עסוקה (בענין המתאים לכוחות שלה ולתנאי הכחב״ד) וזה גם מוכרח.
השמות [=כלומר ,הרבי מבקש את שמותיהם המלאים של מבקשי הברכה]
ואזכיר עה״צ

שם ציוה את הברכה
על ההודעה אודות קביעות מגורים בקראון הייטס כתב הרבי:

בשטומו״צ [=בשעה טובה ומוצלחת] ששם ציוה ה׳ את הברכה
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דירה בסביבה של יר״ש
ממכתב י תמוז תשכ״ו

להוסיף
המענה לשאלתה  -צודק בעלה שי׳ שעיקר גדול בחינוך ילדים שילמדו בבי״ס [=בבית ספר]
שאוירתו יר״ש [=יראת שמים] וכן בנוגע לדירתם ואפילו בנוגע לדירת מבוגרים וכדאי לוותר
בשביל זה על כמה ענינים
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דירה
ישאלו פס״ד רב האם להעתיק למרות פעולותיהם
פעולות אבי׳ שי׳ וכן של אמה תי׳ במקומם וסביבתם עתה (בעניני ביהכנ״ס ,המקוה להבדיל ועוד כיו״ב)
 ודאי שממשיכות להם ברכות ה׳ בהמצטרך לכאו״א בבריאות וכו׳  -ולכן ישאלו פס״ד [=פסק דין] רבהאם להעתיק  -אעפ״כ [=אף על פי כן]  -משם או לא.
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הזהיר בה טפי
ממכתב לר״ש מטוסוב יב תמוז תשכ״ד

ובמצוה דילי׳ דצ״ל זהיר בה טפי  -מוסדות בעל הגאולה ,שזכה והצליח ובהשגח״פ נימנה למנהל
אותם במסירה ונתינה .הפ״נ יקרא עה״צ
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קצר מכבר כח הסבל מהסכסוכים
בהקדם האפשרי יעשו זבל״א
(בוררות) .כי קצר מכבר כח
הסבל מהסכסוכים שבניהם מפני
שאין רוצים להתדבר!

פעולות בהפצה ובפרט שיש לה נסיון בזה
לזוג׳ תי׳ יה״ר שתהי׳ עסוקה בקבלת נח״ר חסידותי ביחד עם בעלה שי’ מכיו״ח שי׳ .בכ״ז כדאי
שמזמן לזמן תבש״ט מפעולותי׳ בהפצה ,ובפרט בתוככי נשי ובנות ישראל והשם יצליחה.
ובפרט שיש לה נסיון בזה ובנוגע לפו״מ.
(להרי״ד גרונר)
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ופרצת בכל הענינים
ת״ח ת״ח על הבשו״ט [=הבשורות טובות] כן יהי׳ ופרצת גו׳ בכל הענינים ומתוך הרחבה
ושמחה וט״ל [=וטוב לבב]

התדברות עם עסקני אנ״ש לנצל הביקור
הרושם מהדו״ח שקודם ביאתם למקומות  -לא התדברו כלל עם עסקני אנ״ש שי׳ שעל אתר
איך לנצל הביקור ומתי וכו׳ וכו׳ !!
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ניהול מוסד ע״פ שולחן ערוך
מענה לא׳ שהסתבך בחובות בניהול המוסד שבהנהלתו

אין בזה ענין סגוליי ,כ״א [=כי אם] ענין סיבה ומסובב :מה למוסדות שהנני שייך אליהם
ולהכנסות שהם היפך השו״ע [=השולחן ערוך]? ובמילא התוצאות כנ״ל.

אין להונות דעת הבריות
מענה לשאלה האם אפשר לשנות ולהוסיף בשם של מוסד קיים הנושא את שם
ליובאוויטש ולתת לו שם נוסף כדי לקרב אנשים ותלמידים נוספים:

אין לשנות שם ובכהנ״ל [=ובכל הנזכר לעיל] בפרט  -אין להונות דעת הבריות ופשוט
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מחלוקת וחיים ציבוריים
מענה לא׳ העסקנים שכתב שמטבעו אינו יכול לסבול מחלוקת כתב הרבי:

ה״ז [=הרי זה] היפך המציאות דחייו הציבוריים

להתאחד באופן של אוטונומיא
לשליח מנהל מוסד שכתב לרבי כי הוא הגיע למסקנה שעליו לעזוב את משרתו לטובת המוסד:

בראש הדף רשם הרבי :הפ"נ לקחתי על הציון
הכותב הודיע לרבי שהוא מוכן ומזומן לעזוב את עבודתו באותו מוסד "וליתנה להטוב ממני",
ומביע הסכמתו מראש "לכל מה שיאמר ויציע" כ"ק אדמו"ר שליט"א.
הרבי הקיף את המילים "להטוב ממני"" ,שיאמר ויציע" ,וכתב שהוא בעצמו דוקא יהיה [=מנהל
המוסד].
והוסיף :ועתה יעשו זבל"א לברר הטענות וליישבם ,ואח"כ צריך להתאחד באופן של אוטונומיא ולא
לבלוע איש את רעהו.
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הסכמה מלאה של השליח
המענה דלקמן הוא על מכתבם משנת תשל"ה ,של שלושה מתומכי מוסדות חב"ד בצפת,
שכתבו לרבי כי הם החליטו לגייס כספים עבור בית חב"ד ,ולצורך כך הם ישלחו מכתבים
לבעלי בתים שהם מכירים ,ומבקשים את ברכתו של הרבי לכך:

בטח כהנ"ל הוא בהסכמה מלאה של (וכאן סימן הרבי את שם השליח הרב לייבל קפלן ע"ה).
ואזכיר עה"צ להצלחה ולבשו״ט.
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בהשליחות כפליים
מענה להתמימים שנסעו בשליחות
המל"ח ולא קבלו שטר של דולר מהרבי
שחילק בתשעה באב ,לאלו שהלכו
בשליחותו לדבר בבתי הכנסת אודות
תיקון החוק ד"מיהו יהודי״:

להשלוחים שליט"א שטענו למה נגרע
(בקשר להשקל דת"ב [= דתשעה באב]
וכו'):
א) הנ"ל הוא ע"ד מחז"ל (יומא פ"ז מ"א):
הרואה כו' אינו רואה כו’[ .במשנה שם:
הרואה כהן גדול כשהוא קורא – אינו
רואה פר ושעיר הנשרפין ,והרואה פר
ושעיר הנשרפין – אינו רואה כהן גדול
כשהוא קורא .ולא מפני שאינו רשאי,
אלא שהיתה דרך רחוקה ,ומלאכת
שניהן שוה כאחת]
ב) אדרבא בהשליחות כפלים – שני
שקלים.

צ״ל בחשבון
מענה לשליח שכתב כי עקב פעולותיו
הברוכות נכנס לחובות כבדים:

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 בהזכות הגדול
מצו״ב [=מצורף בזה] מענק חד פעמי  -ז׳
אלף שקל
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השליחות של הרבי
הוספת הרבי למכתב כללי פרטי

ולמלא שליחותו אשר נתן לחלקו כ״ק מו״ח אדמו״ר הכ״מ ,והיא :להביא אור החסידות להחבל אשר
נמצא בו עתה ,ולקשרם באילנא דחייא עדי יפקון מן גלותא ב״ב
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סגנון דשפיץ חב״ד
מענה לדו״ח על נאום שהשמיע עסקן בסגנון מסוים:

כמענתי מאז  -בשנים אלו הנהגה (ונאומים וכיו״ב) בסגנון דשפיץ חב״ד מפריעים להצלחת הפצת
המעינות חוצה .וק״ל.
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קשירת המפתח בש״ק
ממכתב כ״ט סיון תשכ״ג

להוסיף
מזכיר במכתבו שיש קושרים (בש״ק) את המפתח בקצה המטפחת  -חגורה .וע״פ פשטות
לשונו  -אופן אסור הוא .ויש לברר אצל רב בסביבתו בפרטיות .ז״ע [=זה עתה] נתקבל מכ׳
[=מכתבו] מכ״ו סיון ואזכירו עה״צ לחיזוק בריאותו ,כבקשתו.

הדפסת חומר על שבע מצוות בני נח
מענה בקשר להדפסת חומר על שבע מצוות בני נח:

באם ימצא מומחה בזה (נוסף על הצד ההלכתי -בסגנון שלא ירגיז את הנכרים וגם יתאים
להאמת  -שלכן בספק  -לא להו״ל) [=להוציא לאור]
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הלכה ומנהג
מענה גלאט
מפורסם שבכל סכסוך שבין בנ״א [=בני אדם] הנני שולח לרב מורה הוראה.
כששואלים אותי ע״ד [=על דבר] איזה ענין  -וכמו קנין בית וכיו״ב -
אין א גלאטן סגנון [=בסגנון ברור] הנני עונה גלאט [=ברור].
ופשיטא שאם הכותב מעלים ממני שיש בזה סכסוך ,הרי לא עניתי בזה כלל.

כהוראת הרב של כפר חב"ד
להבריק
במענה למכתבם לעשות כהוראת הרב דכחב״ד [=דכפר חב״ד] בברכת חה״פ [=חג הפסח]
כשר ושמח
מ .ש.
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לא לעבור קו התאריך
כמה אברכים שנסעו מניו יורק לאוסטרלי׳  -לא בימי ספירת העומר -
שאלו האם לנסוע דרך אה״ק או דרך קליפורני׳ ענה הרבי:

באופן שלא לעבור קו התאריך

גובה המחיצה בבית הכנסת
אחד שאל מהו הגובה המתאים למחיצה בין עזרת אנשים לעזרת נשים ע״פ ההלכה,
ענה הרבי:

היינו כפשוטו  -אשר איש העומד מלוא קומתו לא יוכל לראות הנעשה בעזרת נשים ( -שהרי
זהו מטעמי צורך המחיצה) -
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הלכה ומנהג
בשולחן ערוך אין שייך וויתורים
בשם להוסיף
[דהיינו לחתום בשם כ״ק אדמו״ר שליט״א ולהוסיף במכתב]
יזכירם עה״צ כבקשתו .לשאלתה בנוגע ליחסים עם ההורים שי׳ בקשר לאכילה וכו׳  -מובן שבעניני
שו״ע [=שולחן ערוך] אין שייך ויתורים ,אבל זה גופא צ״ל [=צריך להיות] בדרכי נועם וכו׳
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כתבי יד קודש

השנה מתחילה בראש השנה
במכתב של נשי ובנות חב״ד בסופו נכתב שהננו מקווים ששנה הבאה תהי׳ מוצלחת
כשהכוונה לשנה הלועזית ,על זה כתב הרבי:

?! התחיל כבר בר״ה [=בראש השנה]

מקוה ע״ג בור כשיש התנגדות בעיר
מענה לאחד ששאל דרך המזכיר האם רצונו נכון לבנות מקוה בור ע״ג בור על שם ילדו ע״ה,
על השאלה האם רצונו נכון כתב הרבי:

א׳ ומחק ״האם״ ועשה חץ ״רצונו נכון״,
בהמשך האם כדאי שיהי׳ בור ע״ג בור אע״פ שיש התנגדות מכו״כ בעיר מחק הרבי ״האם״
וכתב :״כפשוט״ ובסוף כתב:
באם עי״ז [=על ידי זה] ימנעו מחלוקת יוכלו להוסיף גם בור השקה מן הצד
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הלכה ומנהג
מלוה מלכה במוצש״ק
במענה על הודעת צא״ח על אירגון מלוה מלכה במוצש״ק ,כתב הרבי:

מוצש״ק באדר שעה  - 8לברר אם די זמן לאחרי הבדלה

הקשר של שתי התפילין ונוסח כל התפילה  -אחיד

לאחד שביקש ברכה ליום הולדתו וכתב
שהקשר של התפילין שלו הוא למנהג אשכנז
וברצונו להניח תפילין דרבנו תם בקשר כמנהג
חב״ד ,ענה הרבי:

 )1מנהגי [=לנהוג מנהגי יום הולדת] ואזכיר
עה״צ כשיודיע גם שם האם
 )2תלוי בהרגש שלו ,בכל אופן :הקשר דב׳
התפילין והנוסח דכל התפלה  -צ״ל [=צריך
להיות] בנוסח אחיד.
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רב בבית הכנסת שהוא על טהרת הקודש
לשליח שהוצע להיות רב בבית הכנסת ,כתב הרבי:

מובן שאפ״ל [=שאפשר להיות] רב וכיו״ב רק בביהכ״נ שהוא עטה״ק [=על טהרת הקודש],
היינו מחיצה כדבעי ,בימה וכו׳ (ופשיטא  -שאין שם מקהלת נשים ,מיקרופון וכו׳) ולפלא גדול
הספק בזה.

חומרות בעניני טהרת המשפחה
מענה לאשה שרצתה בגלל מקרה מסויים להחמיר על עצמה בעניני טהרת המשפחה:

מובן :א) שכשהרב אומר שהכל בסדר  -אין צריך לחשוש כלל .ב) אין ענין בחומרות יתרות -
וכנראה במוחש שהן מבלבלות את האדם וכו׳ .ג) תורה לא נתנה למלאכי השרת כ״א לבנ״א [=כי
אם לבני אדם] ,ואינו מבקש אלא לפי כח בנ״א [=בני אדם] ד) עבדו את השם בשמחה (בכל
מצוה ומצוה)  -נאמר בשוה ממש לנשים ולאנשים.
 )2אזכיר עה״צ ותבש״ט
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כתבי יד קודש

אין לומר לשון הרע אפילו על עצמו
ממתכב להר״י דובאוו ג׳ דסליחות ה׳שי״ת

ומש״כ במכתבו ע״ד עצמו ,החסרונות וכו׳  -נזכרתי ,בקראי מכתבו ,במה שא״ל כ״ק מו״ח אדמו״ר הכ״מ ,בנוגע
לספור אחד :מטאר ניט רעדען לה״ר [=לשון הרע] אף א איד .אויף זיך אויך ניט=[ .אסור לדבר לשון הרע על
יהודי ,גם על עצמו]  -ואחכ״ה לבשו״ט ומשמחות,

ניצול טבע המרה שחורה
מבואר בתו״א [= תורה אור] אשר טבע המ״ש [=המרה שחורה] צריך לנצלו לתוס׳ שקידה
בתורה כו׳
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וויפעל א שיעור
לבלות עתה הרבה זמן להשתלמות באנגלית  -אין כדאי בשבילו .וע״פ מאמר כ״ק מו״ח אדמו״ר
הכ״מ :וויפעל א שעור טראגען די קאריטע (עניני תומ״צ) צום פערד ,שוין צייט דער פערד זאל
גיין צו דער קאריטע.

חסדישע שטיקל ברויט
קראתי ונהנתי בראותי גם בזה קיום פתגם הידוע  -א חסדישע שטיקל ברויט גייט ניט
פארלארען [= פת לחם חסידית לא הולכת לאיבוד] [ואדרבא  -עושה פירות]
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א קאפ קענען ניט ארויפשטעלן
לאחד ששאל אי׳ הבשורות טובות ,כתב הרבי:

באם אינו רואה איז א קאפ קענען ניט ארויפשטעלן

איפוא הבטחון
לא׳ שכתב על נפילת רוחו כתב:

מלערנט ,מלערנט  -און אז עס קומט לפועל ,וואו איז דער בטחון
[=לומדים ,לומדים  -וכשמגיע לפועל איפוא הבטחון]
בסיום המכתב:
בברכת רפואה קרובה המחכה לבשורות טובות בבריאותו בגשמיות ובבריאותו ברוחניות
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סיפורי צדיקים
(תודה חמה =) ת״ח על הנ״ל סיפורי צדיקים

שתיית יי״ש א׳ מדרכי החסידות?
על מאמר של א׳ מזקני החסידים בענין שתיית יי״ש הגי׳ הרבי וכתב כמה הערות:

על מה שכתוב לא נברא זהב אלא בשביל בית המקדש הוסיף הרבי המקור ( :ב״ר
[=בראשית רבה] טז,ב)
על מה שכתב לא נברא יין שרף אלא בשביל החסידים כתב:
(ליצנות  -ומהו החיבור לדרז״ל [=לדרשת רבותינו זכרונם לברכה] להבדיל)
על מה שכתב שזהו א׳ מדרכי החסידות כתב:
המקור ע״ז בדברי נשיאי החסידות?! ועיין בלקו״ד תשיט סע״ב.
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להיות בין חסידים
במש״כ [= במה שכתב] במכתבו :בענין הגמ״ח  -בטח כבר דבר אתו הרה״ח וכו׳ הרחמ״א שי׳
חדקוב - .שיעזוב משרתו בהישיבה  -ח״ו .ואדרבה צריך להתחזק על משמרתו.
בענין כאב (המדומה בגשמיות) החב  -הנה בטח שומר הוראות הרופאים .וצריך  -מער זיין צווישן
חסידים [=להיות יותר בין חסידים] ,ובפרט בהתוועדות .״ולבא  . .ידע מצערא ועקא ויגונא (זח״ג
רכא,ב)  -אז דאס פעלט גאר שטארק [=שזה חסר מאוד].
בער״ח [=בערב ראש חודש] אד״ש [=אדר שני] הזכרתים על הציון  -אותו ואת כב״ב [=כל בני
ביתו] שי׳
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להיות חסיד בפועל ולא רק בכח
אולי כבר באה העת לעורר את הרה״ג וכו׳ שי׳ ,ולהזכירו עד״ז שהי׳ בכותלי תו״ת [= תומכי
תמימים] מלפנים ,און עס איז כדאי ווערן א חסיד בפועל ,ולא רק בכח

והלואי והי׳ נותן מזמנו ללימוד החסידות שאז לא הי׳ משקיע בעסקים
קבלתי מכ' ממנו והזכרתיו על הציון .והלואי הי' נותן  -מאז  -מזמנו ללימוד החסידות ,שאז לא הי'
מוכרח להשקיע כל זמנו בעסקים .וה''ה בצדקה ,כשהי' מרבה בצדקה -הי' נותן השי''ת לו די פרנסה
ממה להפריש הצדקה ,און אז מען וויל שפארען אין ביידע זאכען  -איז ארויס דער מצב פון איצט.
ותשובה ושינוי בפועל מועילים
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אהוב את המלאכה
על גליון מכתב השואל  -בו כותב בקשר למצבו הכספי הדחוק ,שיש כאלו אשר מציעים
לו לפנות לרשויות בבקשת סיוע ,ענה הרבי:

ידוע מחז"ל  -אהוב את המלאכה.

להשתתף בחזרה
על מ״ש ״הענין הזה לא תפסתי טוב״ ,כתב הרבי:

הרי ביכולתו הי׳ להשתתף בחזרה
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אופן הדיבור בהתוועדות
אופן דיבורו בהתוועדות  -כיון שמיוסד על מש״כ [=מה שכתוב] בדא״ח ועי״ז המשיך (אריינגעצויגען)
את הנוכחים בגוף המדובר בעניני חסידות  -מובן שנכון וטוב הוא.
מצות מילה דאאע״ה [=דאברהם אבינו עליו השלום] היא גם בגשמיות .ולא עוד אלא שזהו כונה
עיקרית בה וכמוש״ב בד״ה [=וכמו שנתבאר בדבור המתחיל] הנה אברם (תו״א ר״פ לך לך) סס״ה.
ובלקו״ת לג״פ [=ובלקוטי תורה לג׳ פרשיות] בביאור ע״ז פו ,ע״ג)
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עצות לעצלות
מהעצות לעצלות  -התבוננות לעתים תכופות בתוכן רפמ״א [=ריש פרק מ״א] בתניא ואגה״ק
ר״ס [=ואגרת הקודש ריש סימן] כא ,ובענין דהזמן אבידה שאינה חוזרת.

אין צורך בגבורה
מענה לא׳ שביקש ברכה וכתב שתמיד חושב שמחר יפסיק ויוכל להתגבר

 -אין צורך כלל בגבורה כ״א [=כי אם] רק שלילת חלישות מבהילה בפני היצה״ר

בריא מזלי' בכפלים
לפנינו שני מענות בכתי"ק כ"ק אדמו"ר מחודש אדר ראשון ה'תשנ"ב ,בו מודגש
מעלת קביעות זו דשני חודשי 'אדר' כבשנה זו:

אזכיר עה"צ [=על הציון] להמצטרך
והזמ"ג בריא מזלי' בכפלים.

והזמ"ג [=והזמן גרמא] בריא מזלי' בכפלים.
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לימוד השיעורים בטיסה
ויהא בשטומו״צ [=בשעה טובה ומוצלחת] בכל .בטח לומדים השיעורים בעת הטיסה וכו׳
כנהוג מאז כמובן נוסף על תפלת הדרך

