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פתח דבר
הר"ר  הנעלה  החתן  של  ה'שבע-ברכות'  שמחת  עם  בקשר 
בניהם  גאלדמאן,  שיחיו  מושקא  חי'  מרת  והכלה  יצחק  לוי 
ר' יהושע בנימין ומרת חנה רבקה שיחיו  של הרה"ח הרה"ת 
גאלדמאן, שלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בריו דה ז'נירו ברזיל, 
והרה"ח הרה"ת ר' דוד ומרת שרה חנה שיחיו מונדשיין, שלוחי 
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו במוסקבה רוסיה, הננו מוצאים לאור 
'תשורה' המכילה כתבי יד קודש אשר נתפרסמו בשבועון כפר 
חב"ד במדור "מבית המלכות", ע"י מזכירו של כ"ק אדמו"ר, 
בהשגח"פ  אשר  קליין,  ע"ה  הלוי  בנימין  ירחמיאל  ר'  הרה"ח 

בימים אלו חל יום היארצייט שלו.

ללבו  היו קרובים  כ"ק אדמו"ר במדינות חבר העמים  שלוחי 
ע"ה,  קליין  הלוי  בנימין  ירחמיאל  הר"ר  הרה"ח  המזכיר  של 
והיה  רבות,  פעמים  בה  ביקר  הוא  בפרט.  מוסקבה  והעיר 
כך  בכלל,  העמים  ובחבר  בפרט  במוסקבה  הנעשה  לכל  ער 
שהמענות המצו"ב, שהוא פרסם בשעתו, הינם כהשתתפותו 

בשמחה התקיימת היום כאן במוסקבה.
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ה'תשורה' מחולקת למדורים של: "שידוכיו ונישואין", "שלום 
בית", ו"שליחות והפצה".

כתבי-יד קודש אלו, הינם תדפיס מתוך הספר "מבית המלכות" 
העומד לצאת לאור על ידי שליח כ"ק אדמו"ר בעיר נורמאנדי 
ותודתינו  לובעצקי,  שיחי'  שמואל  הר"ר  הרה"ח  שבצרפת, 

נתונה לו על כך שהעמיד לנו את ארכיונו לטובת הכלל.

כ"ק  אל  ההתקשרות  בחיזוק  יוסיף  זה  קובץ  אשר  תקוותינו 
אדמו"ר נשיא דורנו, ללכת בדרכיו אשר הורנו, ולקיים במלוא 
נזכה  המרץ את השליחות "לתקן עולם במלכות ש-די", עדי 
מעשרה  למטה  גוף,  א  אין  למטה  דא  רבי  מיטן  זיך  "זעהן 

טפחים, והוא יגאלנו", תיכף ומיד ממש.

שלוחי כ"ק אדמו"ר בחבר העמים
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שידוכין 
ונישואין



מתנה  ליתן  רוצה  שלי  שהמשפחה  "היות  לשאלה  במענה 
להכלה טבעת, אך שמעתי שאין דעת אד"ש נוחה מזה, ע"כ 

אני שואל אם נכונה השמועה.
מתנות,  שאר  שיתנו  נוחה  אד"ש  דעת  האם  נכונה,  כן  ובאם 

ובאם כן – איזה מתנות?
ואקוה לקבל מענה מאד"ש דעתו הק'.

נוחה  דעתו  אין  שאכן  כלומר  "אם",  המילים  את  מחק  הרבי 
היא  המחיקה  החתונה.  לפני  לכלה  כמתנה  טבעת  מנתינת 
ע"י סימון חץ על המילים "אם" המכוון כלפי המילים "נכונה 

השמועה", והרבי הוסיף וכתב: באם זהו בהסכמת ב"ג תי'
ועל השאלה איזה מתנות לתת ענה הרבי: כמנהג אנ"ש שי'. 
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מענה לשאלת חתן אודות הסתדרות בפרנסה לאחר הנישואין, 
שאלה שהוזכרה בה שמועה בשמו של הרבי, כתב הרבי:

ב"ג  עם  בהתייעצות   – וכו'  ומקומה  הפרנסה  לענין  בנוגע 
]=בת-גילו[ תי' ועם ידידים שי'.

מה שאמרו לו שאני אמרתי וכו' – אמרתי כמה פעמים שאיני 
אחראי כלל למה שאומרים בשמי.
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מענה לשאלה אודות כדאיות נסיעה לצורך שידוך:
ובאופן  האפשרי  ככל  בירור  צ"ל   – כהנ"ל  לנסיעה  קודם 
המתאים: מה הם הסיכוים מצד המדובר שי' וכו' – ובהתאם 

להבירור תחליט בנוגע לנסיעה.
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במענה לשאלה: "מציעים שידוך לבנו חיים שי' שאב המדוברת 
לעשות  ומה  בזה.  להתעניין  אם  ושואל  שי',  חיים  השם  ג"כ 

בהשמות"?
את  והוסיף  חץ  וציין  אם"  "ושואל  המילים  את  מחק  הרבי 

המספר 1 ליד המילים "להתעניין בזה".
ועל המילים ")מה לעשות( בהשמות" ציין הרבי את המספר 
להוסיף שם לאחד מהנ"ל קודם הפגישה הראשונה  וכתב:   2

דהמדוברים שי'.
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לבנו  "מציעים  וחמותה:  כלה  שמות  אודות  במענה  לשאלה 
פריידא  זוג'  שם  פנינה,  ונקראת  לאה  פעריל  ששמה  נכבדות 

לאה ושואל חוו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א" – ענה הרבי:
הזקן  אדמו"ר  דין  ]=פסק  שבכיו"ב  והצ"צ  אדה"ז  פס"ד  ידוע 

והצמח צדק שבכיוצא בזה[ אין חשש כלל וכלל.
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שמותיהן  והחמות  הכלה  כאשר  שידוך  אודות  הרבי  מענה 
שוין, אבל )כנראה לשתיהן( יש גם שם שונה:

]=על פי זה[ הרי יודע פס"ד אדה"ז ]=פסק-דין אדמו"ר  עפ"ז 
סקמ"ג  חאה"ע  הצ"צ  )שו"ת  הצ"צ  אדמו"ר  ונכדו  הזקן[ 
קמ"ג[(  סימן  העזר  אבן  חלק  צדק  צמח  ותשובות  ]=שאלות 

שאין חשש.
ומהנכון שמכאן ולהבא תחתום א' מהנ"ל בשתי השמות, - גם 

שם המדובר שי' ואזכיר עה"צ ]=על הציון[.

11תשורה משמחת 'שבע-ברכות' של משפחות גאלדמאן-מונדשיין



מענה הרבי בעניני פשרות בשידוכים:
)פרינסיפ(,  עיקר  בעניני  פשרות  לעשות  כלל  ענין  זה  אין 
יהי'  – שזה  ובמיוחד  – התור התחלה לחיים עצמאים  ובפרט 
)=אינה  שפשרה  בשעה  בה  עד(  עדי  )בנין  לנישואין  היסוד 
אמת( היינו שקר – שקר לעצמו ושקר לאדם השני ואיך יבוא 

אושר עי"ז ]=על ידי זה[? 
יותר מלפי  ]=יראת שמים[  כשמי שהוא מתנהג בעניני יר"ש 
הבנתו – אין זה פשרה בפרינסיפ – כ"א ]=כי אם[ אי נוחיות או 
טרחא יתרה וכיו"ב ]=וכיוצא בזה[; כשמי שהוא מתנהג בעניני 
ובאמונה.  בפרינסיפ  פשרה  ה"ז   – הבנתו  מכפי  פחות  יר"ש 

ואסור להכריח אדם לעשות זה.
ועלול אשר סו"ס יעורר התמרמרות אצל זה שהכריחוהו – על 
מצד  הכבוד  והעדר  שקר.   – הפשרה  עשה  שבשבילו  האדם 
כאו"א  פרינסיפ(.  מצד  שוויתר  )בראותו  להמוכרח  המכריח 
מתפלל בתחלת כל יום אל תביאני לידי ניסיון – אפילו צדיק 
לידי  עצמו  להכניס  שאין   – ופשיטא  שנה.  שבעים  בן  גמור 

ניסיון יום יומי.
כנראה ממכתבה עצמה – אין בה התוקף כלל לשנות השקפתו 
במשך הזמן שהרי כבר עתה נוהגת )ככתבה( בכמה פשרות, 
ופשרה גוררת פשרה וכו', ועד שבטלה כל חשיבות הפרינסיפן 

)במשך הזמן(, ועוד יותר מזה שצד השני דורש.
בכלל אינו ענין – להכריח צד השני לשנות השקפתו, ובפרט 
כ"א  ביכולתה(,  הי'  באם  )ואפילו  בפסיחולוגיא  שמתעסק 
שיוכלה  )אלא  לגמרי  הטוב  מרצונו  זה  שיעשה  מוכרח 
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להסבירו וכו'(, ודוקא משך זמן לפני ההחלט בנוגע להשידוך.
מתאימה  שאינה  בההנהגה  כתוצאה  בא  כהנ"ל   – כנראה 
הרבים  ]=שבעונותינו  בארצה"ב  שבעוה"ר  )אף  שו"ע  ע"פ 
]=זו  זע"ז  וכו'  כן( שנפגשים  רבים עושים  הברית[  בארצחות 
אין  שעדיין  שיודעים  אף  תכופות,  )הכי(  לעתים  זה[  עם 
ריחוק  – מביא להפכו  רצוי  וקירוב בלתי  לנישואין,  הזמן בא 

וחיכוכים וכו'.
]=שעל כל פנים[ עתה יפסיקו הפגישות  ואולי כדאי שעכ"פ 
והרגש  עצמו  את  כאו"א  לבחון  יוכלו  ועי"ז  זמן.  למשך  וכו' 
ואח"ז  ]=רגשות[(    emotionsה בלבול  )מבלי  בהנ"ל  שלו 

יחליטו סופית בהנ"ל.
עה"צ  אזכיר 

]=על הציון[.

13תשורה משמחת 'שבע-ברכות' של משפחות גאלדמאן-מונדשיין



מענה הרבי אודות נישואי הצעיר לפני הבכור:
לפענ"ד ]=לפי עניות דעתי[ וכן מענתי להשואלים אותי . 1

הצעיר  שידוך מנישואי  לעכב  אין  לבנים  שבנוגע   – בזה 
שנה  לעשרים  כבר  הגיע  כשהצעיר  ובפרט  הבכור  לפני 

והזריזות בזה משובחת.
ברור . 2 פס"ד  לקיים  לאחיו  שעזרתו  להבכור  להסביר  יש 

זה[  ]=וגם  וג"ז  פשיטא  הקדושה[  ]=בתורתינו  בתוה"ק 
קיום פס"ד ]=פסק דין[ ברור בתוה"ק ע"י הבכור ובמילא 

גם זכות שלו להקדמת שידוך הבכור.
אזכיר עה"צ ]=על הציון[.. 3
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בשבת  להתוועד  שיואיל  מהרבי  שביקשו  חתנים  לב'  מענה 
ה'אופרופעניש' שלהם:

השתתפתי  שלא  הקודמים  לבייש  שלא  כדי  קשה,  הנ"ל 
בהאופרופעניש - אבל כדי לפייסם -

דחה"ש  ברכה  של  בכוס  אצלי  מהנשמר  אתם  החתנים  שני 
]=דחג השבועות[, זמן נישואי

]=בשעה  ]=וכנסת-ישראל[, בשטומו"צ ולנס"ו  הקב"ה וכנס"י 
טובה ומוצלחת ולנצח סלה ועד[.
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מענה הרבי לאחד שכתב על קשיים במציאת שידוך:
כיון שעל האדם לעשות התלוי בו בדרך הטבע – יחפש שידוך 
החוגים  בכל  וכנהוג  ועוד  וכיו"ב.  קרוביו  ידידיו,  ע"י  מתאים 

כאן – ע"י שדכן טוב.
להתחזק בתומ"צ כדרוש שזהו ממשיך ברכות ה'. 

בדיקת התפילין ולפני הנחתן – לצדקת הכנסת כלה פרוטות 
אחדות בל"נ ]=בלי נדר[.

השמות ואזכיר עה"צ ]=על הציון[.
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לפנינו נוסח נדיר שכתב הרבי במענה לבקשת ברכה לשידוך, 
כאשר בנוסף לברכה הדגיש את האחריות העצומה הנובעת 

מהחלטה על שידוך:
להחתונה(  קודם  )גם  הרי   – משתדכים  שכאשר  מבין  בודאי 
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[.
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מענה הרבי – ברכה לחתונה:
והחתונה  בכל  ומוצלחת[  טובה  ]=בשעה  בשטומו"צ  ויהא 

במז"ט מז"ט.

ברכת מז"ט שהרבי הורה לשלוח במברק:
מז"ט.
מ. ש.
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מענה הרבי לחתן בתשובה לשאלותיו
א( מתי לעשות החתונה, באיזה חודש וכו'?

ב( אם ללכת לעבוד או לא? ואם כן, עד מתי לעבוד?
או  בכולל  אי"ה,  החתונה  אחר  התעסקותי  תהיה  במה  ג( 

להמשיך בשחיטות ולהתלמד שחיטות גסות וכו'?
על שלושת השאלות הללו ענה הרבי:

כפי שיתדברו ביניהם ויחליטו –בשעטומו"צ  בכ"ז ]=בכל זה[ 
]=בשעה טובה ומוצלחת[

ועל השאלה הג' הוסיף הרבי:
באם כבר עתה יש מח]שבה[ לעבוד – מאין יקח )לאחר זמן( 

התמדה ללמוד בכולל?!
השאלה הבאה היתה:

י"ט  עד  בל"נ  קטן  מועד  מסכתא  לגמור  ע"ע  ולקחתי  היות 
מר'  חסידים  ספר   – בספר  כתוב  ראיתי  והנה  הבעל"ט  כסלו 
יהודא החסיד שאינו כדאי ללמוד מסכתא זו מטעם אבילות 
יוכלים  אם  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  את  בזה  שואל  הנני  ולכן 

לשנות למסכתא אחרת?

)הרבי סימן חץ ליד המילים "ספר חסידים מר' יהודא החסיד", 
וכתב(: 
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כולם".  כנגד  גדול  שכר  ותקבל  "תלמדם  רס"א(  )ס'  שם  עיין 
כו'.  כו' בלא קלות ראש  ועוד שם שיהי' הלימוד בלי פרסום 
ובהג"ה לשם צויין לשו"ת יודא יעלה ח"ב סרמ"ח ולכה"ג יו"ד 

סרמ"ה אות ג.
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מענה הרבי בעניני שידוכים:
כיון שכאו"א ]=שכל אחד ואחד[ מהם באו מחינוך שונה זמ"ז 
]=זה מזה[, ממדינה שונה זמ"ז ]=זה מזה[ וכו' על כאו"א ]=כל 
אחד ואחד[ מהם להכיר היטב זא"ז ]=זה את זה[, וכן להתייעץ 
עם ידיד שאין נוגע בדבר המתאימים זל"ז ]=זה לזה[ ובהתאם 

לתוצאות להחליט.
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במענה לשאלה אודות התלבטות בענייני שידוכים כותב הרבי:
בחיים  ספקות  שמתעוררים  וכמה[  ]=כמה  כו"כ  אצל  קורה 
– 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, 
וטריא[  ]=השקלא  השקו"ט  לדחות   – ביותר  נרגשים  באם 

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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מענה הרבי בעניני שידוך ושלום בית:
בנוגע להטענות שכותבת אודותן וכו' – הטוב ביותר להמנע 

מכל ויכוח בזה. 
את  "לחנך"  כלל  ענינו  אין  שידוך  אשר  מובנת,  בהסברה  ודי 
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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מענה הרבי למכתבו של אב לאחר שהרבי שלל שתי הצעות 
שהוצעו לבנו:

אינו  שהשכל  ועד   – השכל  מטה  שהרצון  איך  נראה  בזה  גם 
רואה זה כלל! ב' הצעות שהציע אינן מתאימות כלל לבנו שי', 
זהב[,  של  ]=המצאה  איינפייל  גאלדענער  א  שזהו  נדמה  ולו 

אלא שאני . . מעכב!!
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מענה הרבי בברכה לשידוך:
]הכוונה: לנוסח הרגיל – לייסד ביתם  באם החליטו שניהם... 
לפני  עוד  כזה  חיים  באורח  ויתחילו  וכו'[  התורה  יסודי  על 
החתונה )שאז יהיו בטוחים שיוכלים ויעמדו בהחלטתם הנ"ל( 

יהא השידוך והחתונה בשטומו"צ ]=בשעה טובה ומוצלחת[.
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מענה ידוע של הרבי 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( 
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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:
1( שלוחו של הקב"ה בעצמו לברך את בנ"י ]כולל – הרבנים 

הגדולים וכו'[. 
במיוחד.  בברכה  המברכים  הכהנים  מברך  בעצמו  הקב"ה   )2

ועוד.
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מענה הרבי אודות הסתדרות לאחר הנישואין:
מהיר

במענה לשאלותיו: 
שידורו  כדאי   – אחדות(  )שנים  עכ"פ  הקרוב  בעתיד  א( 

באהקת"ו. 
ב( מקום מגורים – פשוט שצ"ל בשכונה דשומרי תומ"צ ויר"ש.

ג( פרנסתו- קדימה לחינוך. 
ד( ידועה דעתי – שכל המקצר בהזמן שבין החלטה לשידוך 

והחתונה – הרי זה משובח, ומכמה טעמים.
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מענה אודות היחס הראוי לשידוך:
יתחיל להפגש – כמענתי מכבר – כשיחליט שנפגש ע"מ ]=על 
]=עד-עתה[  ע"ע  כמו  )ולא  תתאים  באם  בטוב  לגמור  מנת[ 

שכנראה אצלו מעין... שפיל! ]=משחק[(
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מענה הרבי אודות ההנהגה באופן דהצנע לכת:
תמהון  דקנאה,  אפשריות  לעורר  שלא  ובכ"מ  חז"ל  הזהירו 

וכיו"ב. 
ובפרט כשהמדובר בהתחלת בנין ע"ע ]=עדי עד[ וכו'. וק"ל.
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 – והנישואין  – שבכלל רצוי שלאחר החלטה על שידוך  ידוע 
ימעטו החו”כ ]=החתן וכלה[ שי’ להיות בעיר אחת.
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נ.ב. במענה לשאלתה – באם זה לא יפריע לה בהנהלת ביתה 
בשידוכים  להתעסק  בההצעה  תתענין  שי’  ילדי’  ובחינוך 

לתלמידות בית רבקה תי’ וכיו”ב. 
אישור פ”נ 
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מענה )משלהי סיון תשמ”ב( לחתן שביקש עתה כיצד 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 זוכין להגאל בדור ההוא(. ואחד הטעמים – 
שכמאיזה טעם שיהי’ 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 
בנ”י  כל  ושמחת  גאולת  ומקרבת  שי’.  וכלה[  ]=החתן  החו”כ 
נישואין:  ]=בברכת[  בבר’  ]=וכהלשון[  וכהל’  ישראל[  ]=בני 

מהרה ישמע כו’ שמחה כו’
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מענה בקשר לנישואים ח”ו עם גוי’ 
]=התורה  בתוה”ק  המבואר  פי[  ]=על  ע”פ  כי   – יודיעוהו 
הקדושה[ דבר ברור הוא, אשר באם ח”ו יוציא הנ”ל לפועל – 
מרה תהי’ אחריתו, וגם בעוה”ז – וגם אחריתה. ואין בזה אלא 
רגש  קצת  פנים[  כל  ]=על  עכ”פ  אצלו  יש  ואם  הזמן.  שאלת 
אנושי אלי’ – יצילה מהסכנה ע”י שיבטל הקשר שביניהם מכל 

כל. ויפה שעה אחת קודם.
מהיר
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לחתן שהי’ בתקופה שלפני חתונתו, וכתב לרבי על “בעיות” 
הרבי  השידוך.  את  לבטל  האם  ותהה  הכלה,  עם  לו  שיש 

התייחס למילה “בעיות” וכתב:
מתאים  שאינו  באופן   – וכו’  פעמים  כמה  נפגשים  אחת:  רק 
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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מענה להרה”ח הר”ר זושא וילימובסקי
יותר  בקוריו  תובעים  הכלה  שמצד  שכתב[  ]=מה  “מ”ש   ...
תמידים, הנה איני יודע המנהג בזה בארה”ק ת”ו, וכפי המנהג 
זה תירוץ שהעבודה דורשת  ואין  גם הוא צריך לעשות בזה. 
כו’, כי בטח יתן השי”ת הצלחה בזמן, ויספיק לשני הענינים. 

ואדרבה.
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מענה להרב אברהם וורדיגר.
]=לקישורי  לקשוה”ת  מז”ט  ברכת   – לשמחה  ומשמחה 
]=בשעה  בשטומו”צ  ויהיו  תי’  נחמה  מרת  דבתם  התנאים[ 

טובה ומוצלחת[ בכל.
על  תמהתי  מעולם  בשוליים:  הערה[  להוסיף  מציין  ]והרבי 

המנהג לקרוא לקשוה”ת – אירוסין. וק”ל.
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הפרש  ביניהם  שיש  אשה  עם  להנשא  שרצה  לאדם  מענה 
גילאים גדול:

חילוק בגיל של 12 שנה !!
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מענה למישהי שכתבה לרבי שקשה לה למצוא שידוך, ואולי 
נגזרה עלי’ גזירה שלא תתחתן:

בדרכי  בזה  בה  התלוי  תעשה  ח”ו.  גזירה,  כל  עלי’  נגזרה  לא 
הטבע )ע”י ידידים, והעיקר – שדכן טוב( – ומתוך בטחון חזק 

בהשם.
בל”נ תפריש בבוקרי ימי חול סנטים אחדים לצדקה, בתוככי 

הנהגה יומית ע”פ שו”ע ]=על פי שולחן-ערוך[.
אזכיר עה”צ.

39תשורה משמחת 'שבע-ברכות' של משפחות גאלדמאן-מונדשיין



נוהגים  לא  שלהם  העדה  מנהגי  שלפני  שכתב  לחתן  מענה 
כן  הכלה  צד  ואילו  החופה,  תחת  החתן  את  תסובב  שהכלה 

רוצה:
סביב  )והשושבינין(  הכלה  ע”י  פעמים  ז’  הסיבוב  להוסיף: 
החתן – דבר גדול הוא וממשיך ברכות ה’ בתוספת בנישואיהם 

במז”ט ובשטומו”צ ]=במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת[.
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מענה לאשה שבשל מקרה מסויים רצתה 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 נתניה 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 בשווה 

ממש לנשים ולאנשים.
אזכיר עה”צ ותבש”ט ]=ותבשר טוב[
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מענה לאשה שכתבה לרבי שאחי’ “מתכונן להנשא עם נערה 
שעברה גיור לא אורתודוקסי”, ובשל כך “כמובן שאין ברצונינו 
)שלה ושל בעלה( להיות בחתונה”, אך בני משפחתה מפצירים 
בהם שיודיעו על השתתפותם, ובאם לא ישתתפו, הם ינתקו 

את היחסים איתם.
להיות  ברצונינו  שאין  “כמובן  המילים  תחת  קן  מתח  הרבי 

בחתונה”, וכתב:
כי זהו אסור ע”פ שו”ע ]=על פי שולחן-ערוך[ - ומובן שיעשו 

ע”פ שו”ע
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שלום 
בית



תמיד  להשתדל  הידועה  הק'  לדעתו  המתאים  הרבי,  מענה 
לסייע בשלום בית, וכאשר מישהו ביקש מהרבי לסייע בענין 

גט, ענה הרבי:
אינו נהוג כלל שאני אלחוץ על  . . גט!

והטעם מובן. 
וזה שייך בכלל – לרב.
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מענה הרבי בעניני שלום בית:
וקיומן,  דנישואין  הענין  בגודל  אמת  בתורת  חז"ל  הפליגו 
בכל הענינים התלויים בתעלומות הנפש קורה שמבלי כוונה 
ולפעמים אפילו מבלי פעולה ניכרת - חל שינוי ובמילא בטל 

מעצור )BLOCK( וכו' – 
)עכ"פ  והצלחה  תועלת  בו  שראו  בכיון  לעשות  עליהם  ולכן 
בזמן  וביקור  וכו'  פסיכולוג  אצל  ביקור  היינו  תקופה(  למשך 
החופש באהקת"ו ]=בארץ הקודש תבנה ותכונן[. ועוד ועיקר 
– למעט בדאגה ע"ד הנ"ל ולהסיח דעת ככל האפשר מכהנ"ל. 

והי' יצליחם ויבש"ט ]=ויבשר טוב[.
קבלה, אזכיר עה"צ ]=על הציון[.
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לגבי  ועצתו הק' של הרבי  מענה לאשה שבקשה את ברכתו 
בעיות בשלום בית:

)אף  וכמה[  ]=כמה  כו"כ  אצל  נמצא   – שכותבתו  המצב   )1
או  להעלימו  משתדל  ואחד[  אחד  ]=כל  כאו"א  שכמובן, 
 – לגמרי(  מן הכלל  יוצא  לטעות שזהו  אפשר  ולכן  להקטינו, 
סו"ס  דרובא  וברובא  יותר.  חמורה  גם  או  קלה  דומה,  במדה 
ובפרט  טוב.  גם  ולפעמים  שקט,  נעשה  המצב  סוף[  ]=סוף 
הצדדים,  שני  מקרב  שלהם  בעיות  ופתרון  הילדים  חינוך   –
לזה,  בנוגע  ]=על-כל-פנים[  עכ"פ  פעולה  לשיתוף  מכריחם 

ובמילא למעט הריחוק שביניהם וכו'.
2( להקל 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 
נוגע  שאינו  אדם  בפני  הארצן  פון  זיך  אראפרעדן  אפשריות 
שי'  בעלה  על  להשפיע  אפשר  בטח   – ידידים  וע"י  בדבר(. 

שיסכים ויעשה זה.
3(נאכגעבן אלץ ]=לוותר בכל[ – צע"ג ]=צריך-עיון-גדול[: אם 
תוכל לקיים זה בפועל )או – בעלה מצדו(, אין לזה גבול, וספק 
כנראה  כ"א  האמיתית  "התביעה"  זהוי  לא  כי  יועיל,  גם  אם 
]=ניגודי   PERSONALITY CONFLICT CLASH מעין 
אישיות-התנגשויות[ והעצה – למעט בנקודות הנותנות מקום 
)עד כמה שאפשר( להשתדלות  ולא לשים לב   – להתנגשות. 

צד השני לעורר מחלוקת.
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4( גם השמות דבעלה ואזכיר עה"צ ]=על הציון[.
מקום לומר שהקילו בעניני טהמש"פ ]=טהרת המשפחה[ וזה 

גרם להנ"ל.
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שליחות 
והפצת 
המעיינות



ענין  לצורך  שבועות,  מספר  למשך  שנסעו  זוג  לבני  במענה 
איזה  ישנה  "אם  לרבי  וכתבו  שליח  בה  שיש  לעיר  פרטי, 
שליחות ליקח 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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לאחר  מיד  לשליחות  לצאת  אברך  ביקש  תשמ"א  בשנת 
חתונתו. הוא כתב מכתב לרבי ובו הביע את משאלתו-בקשתו 

לצאת לשליחות בהקדם.
במענה על מכתבו השיב הרבי במענה המתפרסם כאן )פורסם 
בחלקו בלקוטי שיחות חכ"ג ע' 540( ובו מביע 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
כל  ]=על  עכ"פ  ומהם  מתאימה  הכנה  להיות[  ]=צריכה  צ"ל 
פנים[ שנה אחת לימוד תוה"ק ]=תורתנו הקדושה[ בחיות און 

מיט א קאך כו'.
הכבר עשה זה?
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נכנס  הברוכות  פעולותיו  עקב  כי  שכתב  לשליח  במענה 
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[

]=מצורף בזה[  להקל בהעבר ולהשתתף בזכות הגדול מצו"ב 
מענק חד פעמי

-
ז' אלף שקל.
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לאחר ביקור אצל שליח בערי השדה דיווח המבקר לרבי את 
ומנהלו  המוסד  לראות  גורם  רב  "עונג  וכתב  עיניו  ראו  אשר 
עם מסירותו לעבודה ויכול לשמש דוגמא 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 אפרעכנען ]=להיות זהיר ומחושב[ כ"כ – 
ובעת רצון יספר גם להם.
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שיסעו  מ-770  מיוחדים  שלוחים  לשלוח  להצעה  במענה 
ממקום למקום לפעילות של רישום ילדי ישראל לספר התורה 

הכללי המיוחד להם, כתב הרבי:
כהנ"ל צ"ל ע"י אנ"ש שי' ]=כל הנזכר לעיל צריל להיות על-ידי 
אנשי שלומינו שיחיו[ שעל אתר והילדים/ות שי' עצמם ולא 
ע"י שליח ממק"א ]=ממקום אחר[ ובפרט – מכאן )כעין לחץ 

ואתדל"ע ]=ואתערותא דלעילא[( כמובן.
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מענה הרבי על דו"ח אודות פעילות קירוב כתב הרבי:
בודאי ימשיך עם הנ"ל ואמרז"ל הבא לטהר  )חסר יו"ד בכו"כ 

דפוסים, וכ"כ בלקו"ת = לַטֵהר אחרים( מסייעין אותו.
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דחיית  ושלילת  בפועל  המעשה  חשיבות  על  הרבי  מענה 
פעילות:

בתקופתנו כל ענין דלחכות – היינו ודאות שעתה אין עושים, 
ותו לא. וק"ל.

להחזיר המצו"ב.
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לחיזוק  התעוררות  לכינוסי  הרבי  של  מברקים  שני  נוסח 
והפצת היהדות והחסידות:

בהחזקת  בהצלחה  להתעוררות  ]=נקודה[  סטאפ  לחיים 
היהדות ותורת הנגלה והחסידות וביחוד בחינוך הכשר.

 	
לחיים לחיים ולברכה

ולהתעוררות בהצלחה בהפצת היהדות והרבצת תורת הנגלה 
והחסידות
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בעולם  שליחותו  מה  ששאל  בארה"ב  יהודי  לסטודנט  מענה 
הזה, כתב כ"ק אדמו"ר:

אפילו פעולה שמביאה לעשיית מצוה אחת ע"י מי מישראל 
– גדול ערכה מאוד, כמובן בנגלה ובחסידות, ומדגש בתורת 
בשביל  שנה  פ   – ע  למשך  למטה  יורדת  שהנשמה  הבעש"ט 

לעשות )אפילו רק( טובה פעם אחת א אידן ]=ליהודי[, 
ישראל  ]=בני  לתומ"צ  בנ"י  לקירוב  בפעילות  להרבות  איך 

לתורה ומצות[ – יתייעץ עם צאגו"ח ]=צעירי-אגודת-חבד[.
אזכיר כהנ"ל עה"צ ]=על הציון[ להנ"ל 

חת"ת?
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הכינוס  משתתפי  השלוחים  שכתבו  הפ"נ  על  הרבי  מענה 
בשנת תשמ"ו:

ב"ה יום א פ' ויתן לך, תשמ"ו
ברוקלין נ.י.

קבלה )מלשכת חשאין(
כו', במיוחד ע"פ המבואר באר היטב באגה"ק  וגדולה צדקה 

)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 כנה"ל )בהפ"נ ובמענה זה שעליו( הן בכלל 
והן בפרט )כהוראת אדהאמ"צ שצריך לבוא בפרטיות(,

והמעות  שקדמו  שליט"א  השלוחים  פ"נ  על  בהוספה   - וכן 
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( 
)תגבורת  האלקים  ביחוד(  לכאו"א  יחייד,  ול'  נוכח  )ל'  לך 

הברכות( מטל השמים ומשמני הארץ וגו'
– דא"ח  ]=של מקרא[ וכלל מדרז"ל בזה, כולל  כפשוטו ש"מ 

דרבותינו נשיאינו, ועד לנשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר,
וכמובן וגם פשוט – בכל השייך להשליחות וגם בפרטי' ופרטי 

פרטי' ובזריזות
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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,

ברכה  וקיום 
במהרה  העקרית 

בימינו ממש –
האמתית  גאולה 
ע"י  והשלימה 

משיח צדקנו.
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