
וינחם 
לבטח
שביבים מהוראות 
הרבי לשלוחים

ב"ה
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טייערע ברידער,
זכות היא לנו להמצא בימים נפלאים אלו בהם הגענו לחצרות 
המשלח, כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, "זיך אפפרישן 
זיך" )כלשון הרבי( בעניני השליחות בעידוד וחיזוק איש מאת 
צו  הוא   - נתחזק  סביבה  דהכינוס  המרכזית  הנקודה  רעהו. 

השעה דשנת הסגולה בה הננו נמצאים "שנת הקהל".

כהוראת  הנה  השלוחים,  עבודת  היא  ונפלאה  גדולה  כי  אף 
"מעלין בקודש" יש להוסיף עוד ועוד, וכלשונו הק' של כ"ק 
אדמו"ר )מכתב להוריו נ"ע( "צו בעסער איז דאך קיין שעור 

ניטא",

ולזאת ליקטנו בזה פנינים יקרים מפז - מהוראות כ"ק אדמו"ר 
בעניני שליחות והפצת היהדות, אשר מהם ניתן לראות גם את 

החיבה יתרה שנודעה לבניו חביביו השלוחים.

יהיה  אשר  למען  כיס,  במהדורת  זה  קובץ  ערכנו  זה,  מטעם 
בנקל לשאתו אל מקום שליחותם די בכל אתר ואתר ולחיות 

נפשות רבות וחסרונן.

עזה היא אמונתנו אשר תיכף ומיד נזכה לחזות באור פני מלך 
חיים בעת מילוי השליחות האחרונה שניתנה לנו מעם רבינו, 
לקבל פני משיח צדקנו, בגאולה האמיתית והשלמה במהרה 

בימינו ממש.
 ועד הכינוס
 שע"י המרכז לענייני חינוך
ברוקלין, נ.י.
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"לטובת בריאותי"!
ומקום  תפקידו  אודות  ששאל  לאחד  תשל"ח  מחורף  מענה 

שליחותו:

מכ' זה והקודמו נתקבלו.

ב...   - )ובפרט  באה"ק  היהדות  הפצת  שליחותו   - מאז  כמענתי 
מסודר,  באופן  שיתנהג   - תלוי'  בזה  ההצלחה  אבל  וסביבותי'(, 
ולכל לראש - פרנסתו ב"ב שי' ע"י משרה קבועה )זו דעתה( - וה"ז 

ציווי התורה.

לאחר   - ולכן 
שנתראינו בשמחה 
וטוב לבב, ולאחרי 
ש"ק מברכים אדר 
יחזור   - ראשון 
שליחותו  למילוי 
גם  וה"ז  באה"ק, 

לטובת בריאותי.

לצדקה  המצו"ב 
באה"ק.

אזכיר עה"צ.
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חנוך לנער
הנוער  עם  הפעולה  אופן  את  הרבי  מגדיר  בו  מיוחד  מענה 

בתקופתנו:

בכדי להשפיע על מי שהוא, ובפרט על הנוער בתקופתנו - צ"ל 
שהזקוק  ובאופן  הדרושה  ובפרטיות  פעמים  כמה  עמו  הדבור 

להשפעה ירגיש עצמו חפשי להתוכח ולענות וכו'.

באם מפגישים אותו עם א' שאינו מכירו ואין כל אפשריות הנ"ל 
- עלול גם, ח"ו, להזיק, כיון שיענה: הרי כבר נפגש וכבר שמע כו' 

ויצא ידי חובתו. וק"ל.

ולהשתדל שישפיעו  ועליו למצוא כאלה שיתאימו לאופן הנ"ל, 
ע"י דבור פעמים רבות וכו'.

השמות ואזכיר עה"צ. 
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אין אחר דברי המלך כלום!
על-ידי  שנקבעו  הענינים  ועוצם  תוקף  על-דבר  חריף  מענה 

נשיא הדור:

 .  . זה  שייך  שלדעתו  גדול  ולפלא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  קבע  כך 
לדיפלומטיא.
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העוסקים עם הציבור...
לסבול  יכול  אינו  שמטבעו  שכתב  העסקנים  לאחד  מענה 

מחלוקת:

ה"ז היפך המציאות דחייו הציבוריים.
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מסייעין אותו
מענה לאחד שכיהן ברבנות באחת העיירות בארצות הברית, 
זוגתו  אך בגלל שלא הייתה מסגרת חינוכית מתאימה רצתה 

לעזוב את העיר:

הרבי מחק את המילה “אבל” וסימן את המילים: “איך אפשר 
לי לעזוב את העיר” )ואז ילך הכל לאיבוד(. וסימן !? ומחק את 
המילים “שאלתי: מה לעשות” והוסיף “ולכן” לפני המילים “איך 
איך  שיצא:  )כך  יומית”.  מלחמה  וזה  פייטען,  און  שטעהן  זאל 
אפשר לי לעזוב את העיר, ולכן איך זאל שטעהן און פייטען”(.

ועל-כך סימן חץ והוסיף:

והקב”ה עוזרו. 

מדייק  ואדה”ז  אותו.  מסייעין  לטהר  הבא   - חז”ל  וכהבטחת 
ומסביר לטהר )ולא - ליטהר( - היינו - אחרים. אזכירו עה”צ.
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נשאת ונתת באמונה
דירה,  לעבור  צריך  והיה  חינוך,  במוסד  שעבד  לאחד  מענה 
הרבי  אחרת.  בשכונה  או  למוסד  בסמיכות  לגור  האם  ושאל 

הורה לו לגור בסמיכות למוסד וכתב:

צ"ל  ולכן  חינוך  בעניני  עאכו"כ  באמונה,  מו"מ  צ"ל  בכלל  ואם 
.]Long Island[
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אין להוסיף על החובות
הכלכלי  המצב  חרף  לחצרות-קדשנו  שנסע  לעסקן  מענה 
להבראת  תוכניותיו  את  לרבי  פירט  במכתבו,  שבמוסדותיו. 

המוסד. וכי שברצונו להביא את בני משפחתו אף-הם ל770:

2( כפי הדרכים דכאן וכפי שעושים שאר ב"כ המוסדות דאה"ק 
הכסף  "השיג"  איך  לכתבו  נבהלתי  והצליחו.   לכאן  שבאו 
לרצונו  כלל  הצדקה  כל  רואה  ואיני  לכאן.  נסיעתו  להוצאות 
לכאן.  נסיעתם  ויבטל  לכאן.  שי'  ב"ב  נסיעות  בהוצאות  להוסיף 

ומח']שבתו[ רצוי' ודי בכך. ואין להוסיף על החובות עוד.

3( אזכיר עה"צ 
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הנהלה ראשית דהמבצעים
מסויים  תפקיד  עליו  יטיל  הרבי  כי  שביקש  לאחד  מענה 

בפעולות המבצעים:

ישנם המתעסקים בכהנ"ל זה כו"כ חדשים - ַהאומנם לדעתו, עלי 
לסלקם ח"ו ולמסור ]התפקיד והאחריות[ לו?!

המבצעים  ענין  בגודל  יכיר  ודאי  אזי   - בהנ"ל  לפעול  יכול  באם 
ובחזרתו לאה"ק ידבר בכהנ"ל עם ההנהלה ראשית דהמבצעים - 
וכנ"ל לא שרוצה לקחת מהם תפקידם וכו', כ"א שרוצה להשתתף 

בהמבצעים וכו'.

vayanchem.indd   12 29/10/2015   01:03:42



13

למנוע סתירות
מענה על רעיון לפעילות בתחום השייך גם לנשי ובנות חב"ד:

בכלל, כמובן, נכון הנ"ל וגם נחוץ - אבל למנוע סתירות ואפילו 
הפעולה  להתאים  בכדי  חב"ד  נשי  מרכז  עם  תתדבר   - ַהכפלות 

בכלל, זמנה וכו' 

אזכיר עה"צ
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ואיך יברח??!!
מענה לא' השלוחים שהודיע לרבי על-דבר נסיעתו לחצרות-

קדשנו לימי חג הפסח:

הרי בימי חה"פ - ביכולתו לעשות בעירו גדולות ונצורות - ואיך 
יברח משם וכו'??!!.
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א ליכטיקער שטורעם
עבור  מיוחד  טלפון  קו  התקנת  על  לרבי  שדיווח  לא'  מענה 

מבצע נש"ק:

חסר לגמרי השטורעם )ליכטיקער - כפשוט( בהודעתו עדכנ"ל!! 
"לא  הנ"ל  ענין  תוכן   - חסידות  בשם  למכריזים  גם  עדיין  ואולי 

הגיע - ָאן רירען בל"א" )לקו"ת רד"ה לויתן . . ל' התחברות . .(.
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כמו בצרכי הגוף
מענה מיוחד על הכרח הפעולה בהפצת המעיינות:

כלל  מתערב  "שאינו  לכתבו  לנקודת  לב  שמתי  כמובן  נ.ב. 
 - - ובעיקר להמובן מבין השיטין  ורואה"  בענינים" "אלא עומד 

ופשוט  מובן  שכאלו 
מוצדקת  זו  שעמדה 
ותמיהני  בהחלט. 
האם גם בצרכי הגוף 

נוהג כך.

ר"ל  אופן,  ובכל 
)אפילו  זו  מדיעה 
הגוף(  לצרכי  בנוגע 
ככתבו  באם  ובפרט 
פעולתה  פעלה 
סילוק   - במילואה 
מהפצת  בהחלט 
)ובמילא  המעינות 
משיח  מהבאת   -
כאגה"ק  צדקנו, 
ואולי  דהבעש"ט. 
 - מ"צ  בביאת  גם 
יעמוד מן הצד עומד 

ורואה(.
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לא לנצל השואה עבור גיוס כספים
גיוס  מענה הרבי לאחד מעסקני חב"ד שכתב אודות תוכנית 

כספים הקשורה עם השואה:

1( ואין ]זה ענינינו[ כלל ולא מומחים בזה כלל

הכי שלילי בהנ"ל - לנצל ה"שואה" )כקריאת עמא דבר( - לגיוס 
כספים בשביל . . מוסד ובשביל מוסד . . חינוך )כולל "החינוך" 

דפעולה זו עצמה]([

סה"כ - לא כדאי כלל.
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המעשה הוא העיקר
מענה ובו תובע הרבי דו"ח על פעולת השליחות בפועל-ממש:

סיום מכתבו איני מבין.

צריך  שם,  שנמצא  חודשים[  ]ג'  ג"ח  שכבר  כיון  לפענ"ד,  אבל, 
ספרים  כמה  שליחותו:  בעיקר  בפו"מ  נעשה  מה  ברור  לשאלו 

ואיזה נמכרו, בכמה מוסדות חנוך הנהיגו ספרי המל"ח וכיו"ב.
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עשרת המבצעים
לרבי  שהוכנס  טיימס"  "משיח  המגזין  שער  ציור  על  מענה 
נראה  בציור  תשמ"ה.  שבט  בחודש  לאור  הוצאתו  לקראת 
ה"בלש" נוטע יחד עם הילדים את "אילנות המבצעים". הרבי 

העיר )בצילום שלפנינו - בהעתקת המזכיר(:

חלק מהמבצעים הוכפל בשעה אשר חלק מהמבצעים הושמט!.

צילום השער כפי שיצא-לאור. צילום השער הראשון.
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העצה היחידית היא ללמוד
ממכתב לרב אברהם העכט על-דבר עסקנות ציבורית ולימוד 

התורה:

.HECHT A

היחידית  העצה  לפענ"ד,  א(  עכ"פ  בקיצור  ובמענה  לזה  העצה 
היא ללמוד דאפילו בחסידים הראשונים )ראה מעלתם בהל’ ת"ת 
א’ דע"י שהיו  ה’  ]ברכות[  בירושלמי  לאדה"ז פ"ד סה"ו( דאומר 
חסידים היתה ברכה ניתנה בתורתן חולק ע"ז בבבלי ואומר דרק 

משתמרת היתה וכך הובא בפוסקים.

אלא שאמרז"ל דנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה )תו"א 
בתחלתו(, ובמילא אם ילמוד יצליח ביותר.

המבוארים  האופנים  באחד  יבחר  הפנוי  זמנו  לכמות  ובהתאם 
בהל’ ת"ת לאדה"ז. וראה תורת שלום 6.

ב( אם מותר לעסוק בצ"צ באופן כזה - כבר נפסק הדין בזה בשו"ע 
או"ח ס"ע, שהוא ע"ד ויותר מתורתו אומנתו.

וע"פ הנ"ל דיש בזה יתרון וחסרון, יובן המסופר במגלה טז סע"ב, 
השררה  מרדכי  לקח  ובכ"ז  ממרדכי  דפרשו  והיפוכו,  דבר  ג"כ 
ולהעיר מחגיגה וכן הא דשמ"ר שם שריב"ל עסק בצ"צ ולא פסק 

תיכף כשהתחיל לשכוח )דפשיטא דלא שכח ס’ הלכות בב"א]([.
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לזכות את ישראל
מענה על דו"ח מהמבצעים. בסופו מורה הרבי למזכירות לממן 
את הוצאות ועד המבצעים, חוץ מעשר אחוז, אותם יתרמו "בני 

ישראל שליט"א" ישירות לועד... 

המתעסקים  בכל  שיקויים  ויה"ר  חלקם.  ואשרי  ת"ח.  ות"ח  נת' 
במבצעים אלה - האנשים והנשים והטף - שליט"א: מי שיש לו 

מנה רוצה כו' ארבע מאות וכו'. 

אזכיר עה"צ.

מזכ'

המבצעים  מקרן  ישתתפו  שבל"נ   - המבצעים  לועד  להודיע 
בנ"י  יתרמו  שבודאי  מעשר  לבד  ההוצאות  בכל  המזכ'  שתח"י 

שליט"א ישר לועד המבצעים.
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הקהל את העם!
אופן  אודות  תשמ"ח,  תשרי  ו'  למכתב-כללי  הרבי  מהגהות 
באותיות  באו  הרבי  )הגהות  הקהל  במבצע  ההתעסקות 

מודגשות(:

א  איז  וואס  איינעם  יעדן  פון  פליכט  די  סעפציעל  איז  עס 
זיין  אין  רב  א   - סביבה  א  זיין  אין  גדול  “מלך”, אן אנפירער 
קהילה, א מחנך אין זיין כיתה, א פאטער אין זיין משפחה - צו 
און  פון תורה,  די רייד  ווארט  “פארלייענען”, לאזן הערן דעם 
אירע מצוות אין זיין קרייז וואו נאר ער קען דערגרייכן, מיט א 
שטארקייט און ערנסטקייט, וואס זאל שאפן א טיפן איינדרוק 

און דויערנדע השפעה אויף די צוהערהר,

דעם חודש  אין  נאך  און ווירקען  ניט  זיך פילן  זאלן  וואסעלכע 
די  במשך  און  נאר  יאר,  גאנצן  דעם  אין  נאר  ניט  און  תשרי, 
א  קומענדיקן;  דעם  ביז  הקהל  דעם  איין  פון  יארן  זיבן  אלע 
השפעה וואס זאל זיך אויסדירקן אין טאג-טעגלעכן לעבן, אין 
אן אויפפירונג באגרינדעט אויף ליראה את ה’: לערנען תורה און 
און  יראת-שמים  מיט  ומצוות  על-פי-תורה  מצות  זיין  מקיים 
אונטער שטראכן  ווי  לבב  וטוב  בשמחה   - דערמיט  צוזאמען 

אין דעם וואס מצות הקהל איז אין זמן שמחתנו - בחג הסוכות.
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שאני בטוח שהם מקושרים
בחודש כסלו תשי”ט נסעו הרב גרשון מענדל ורעייתו שיחי’ 
גרליק בשליחות כ”ק אדמו”ר למילאנו איטליה. בקיץ תש”כ 
זוגות  לשני  והציעה  קדשנו,  בחצרות  גרליק  מרת  ביקרה 
לצאת  מוכנים  ענו, שהם  הללו  במילאנו.  לשליחות  להצטרף 
לשליחות רק באם ההוראה תבוא ישירות מהרבי. על כך הגיע 

המענה:

. . שני הזוגות שכותבת אודותם - כל אחד מהם מתאים.

במענה לזה שאמרו לה שאני צריך לשלוח - אין רגיל שאני אהי' 
מקושרים,  שהם  בטוח  שאני  באלה  )מלבד  בזה  לדבר  המתחיל 
הרי   - המניעה  זה  רק  באמת  ובאם  מן הכלל(.  יוצאים  ובמקרים 

בטח יתחילו הם לדבר וישאלו אותי, ואז אומר להם דעתי בזה.
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בשנת תשד”מ הודפס חלק כ”ג בלקוטי-שיחות, ומענה זה נדפס 
בהוספות לחלק זה )יחד עם מכתבים נוספים בענין “הרבצת 
על  האברכים  בין  ודובר  גדול,  רעש  עוררו  הדברים  תורה”(. 
דבר זה שישנם כמה מדריגות בשליחות, כשהעליונה שבהם - 
“שאני בטוח שהם מקושרים”, שנשלחים על ידי הרבי בעצמו.

אחד הבחורים שהדברים עוררו אותו, כתב מכתב ארוך לרבי, 
בו תיאר שכבר מציעים לו נכבדות, אך אינו מעוניין בזה כלל, 
וסיים: “לאחר שאתחתן אוכל לנהל את החיים רק באם אזכה, 
והלואי שאזכה, שכ”ק אדמו”ר שליט”א יגיד לי במפורש, והנני 

מתחנן על הנ”ל בכל לשון של בקשה”.

הרבי השיב לו:

בזה  שניהם  ויתרצו  וירצו  בשטומו”צ  שאתחתן[  ]לאחרי  כמובן 
]אזכה וכ”ק אדמור שליט”א[ ישלחם בשליחות וכו’.
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להדגיש ההקהל
כשנת  השנה  ציון  הדגשת  על  הרבי  מעורר  בו  מיוחד  מענה 

הקהל:

להדגיש באופן המתאים שזוהי שנת הקהל וכו'

בכה"נ]ל[  הצלחה  לתוס'  עה"צ  עוה"פ  ואזכיר  הבשו"ט  על  ת"ח 
ומתוך שמחה וט"ל ]-טוב לבב[.
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לעילוי נשמת

אבינו הנגיד אי"א רודף צדקה וחסד

ר' שמואל ב"ר יהושע אליהו ע"ה

נפטר י"ז מנחם-אב ה'תשע"ב

אמנו האשה החשובה והיקרה

מרת שרה ע"ה בת ר' יקותיאל יהודה ומרת לאה הי"ד

נפטרה י' מרחשון ה'תשס"ח

רֹוהר

ת.נ.צ.ב.ה.

◆

נדפס על ידי בנם וכלתם הנגידים רודפי צדקה וחסד

יקותיאל יהודה בן שרה וזוגתו פעסל לאה בת חי'

רֹוהר

בניהם ובנותיהם

רבקה מלכה בת פעסל לאה ובעלה יצחק צבי בן רבקה

בנם יעקב יונה בן רבקה מלכה

דניאלה אסתר בת פעסל לאה ובעלה שמואל שמעלקא בן רבקה

מאיר בן פעסל לאה, רייזל בת פעסל לאה

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

◆◆◆

לעילוי נשמת

משה בן גבריאל רפאל ותמר ע"ה

מרים בת נתנאל ושרה ע"ה

ולזכות

יצחק בן לאה וזוגתו רבקה ויקה בת רחל ומשפחתם

לחיזוק ההתקשרות באילנא דחיי ולהצלחה מרובה בגשמיות ורוחניות
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