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 מו"ה דובער הרה"ח וכו' עוסק בצ"צ רב פעלים
זכה ליחס מיוחד מכ"ק ע"ה בוימגארטען, אביו זקנו של החתן,  )בערל( הרב דובער

אדמו"ר במשך עשרות השנים שזכה לעסוק במלאכת שמים זוהי עבודת השליחות. הוא 
ו וע"ד פעולותיו על כל צעד ושעל מהנעשה אתתכופות לדווח לכ"ק אדמו"ר  נהגגם 

כמה מכתבים ופתקים שנכתבו אליו, רובם בפרסום ראשון,  ים. לפנינו מוגשהמסועפות
גמא, עם מענות כ"ק אדמו"ר בכתי"קלדו הנ"למדו"חות א' פתשגן הכתב, וכן 
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 בתחילת כל שורה שהתייחס אליה[ Vבמשך כל הדו"ח סימן כ"ק אדמו"ר ]

 אור לט"ז טבת תשי"ז

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

שליט"א עבור דו"ח של נסיעתי האחרונה ולפלא שהרי העיקר כבר כתבתי א( שמעתי שב"פ שאל כ"ק אדמו"ר 
מהו הפלא אם כותב עתה ה' עמודים ועדיין  ]כ"ק אדמו"ר מתח קו תחת התיבה "ולפלא" וכתב:[ מבואנעס אייריס.

 כתב הכל לא

יום, אבל הנה יש הרבה יחידים שאומרים תהלים אחר התפלה או בזמן הפנוי ב –ב( אודות אמירת התהלים שם 
עוד טרם שנסתדר שיגידו התהלים בביהכנ"ס מידי יום ביומו אחר התפלה בסדר מסודר, ומכיון שהם לומדים חק 

 לישראל תיכף אחר התפלה יראים שמא זה יקלקל את הלמוד שהרי סכ"ס נחפזים הם לעסקם ולמלאכתם.

התהלים, וכשהם אומרים תהלים עד"מ ליל הו"ר  למודגם לא מבינים בטוב ענין אמירת התהלים שמדברים אודות 
 ה שעות אצלם.-יתארך האמירה ד

אבל גם העשרה  –ועכשיו אולי יכתוב אהרן טויל לשם איך שכאן האמירה לא יתארך יותר מעשרה מינוטים 
 .כללמובן שזה אין רצוי  ]כ"ק אדמו"ר הקיף התיבה "יסתור" וכתב:[ מינוטים יסתור להלמוד של חק לישראל

נסע התחיל גרינבערג איזה פעמים שיעור ללמוד התניא אבל זה פסק הנה בשכונת א –ג( אודות למוד התניא 
ישנם כמה יחידים  כמה פעמים לכמה סבות, ומבטיח שבסמוך ישכלל זה לאריכות ימים ושנים שלא יתבטל עוד.

 כפי שנחלק לימי החודש.פרק בכל יום אבל עוד טרם שיבינו לחלקו  – אומריםאו יותר נכון  –שלומדים 

ואינו מגזם ובעל התפעלות וחיצון, כ"א איש אמת לפי מדרגתו  –ויש אחדים עד"מ אלי' נחמד מפלאריס שאומר 
שהיום שאינו לומד תניא איז דער טאג ביי עהם אנאנדערער, עס פעלט ביי עהם הגם שאינו מבין עפ"י הרוב  –

ה מאמירת התניא. ומחזיק את התניא סמוך למיטתו בכדי מה שהוא אומר ומ"מ מרגיש בכל יום קדושה יתיר
 שעכ"פ קודם השינה יגמור שעורו בתניא.

ד( בש"ק קודם נסיעתי משם שבתתי בשכונת פלאריס והלכתי לביהכנ"ס של רחוב אוועזשעלנדא 
AVELLENADA  שזוהי ביהכנ"ס מאד גדולה ומתחילה כשבנוה הי' הכל אצלם כשורה ואח"כ לקחו התבה– 

ממקומה באמצע ושמוה על הדופן סמוך לאה"ק כמו איסור וחרם החת"ס, ואחר דרשתי  –שקורים לבימה כמו 
ואמרו לחברי שובה ישראל שיבואו לשם וימשכו לתוך  שם אמרו הבעה"ב שיתקנו עוד הפעם כבראשונה.

 אהליהם את בניהם ובנותיהם. והי' התקרבות גדולה עי"ז.

אלעזר בן עזרי' שיסדו שם ושבאמת זהו דבר טוב, ובפרט ששכרו מקום  ה( כבר כתבתי משם אודות ישיבת ר'
כזה שגם אחר שהתל' ידע את המלאכה יתעסק חצי יום במלאכה וירויח ויקח לביתו והכל תחת השגחת המורים 

ת התל' ובשמחה כי זה בישיבת ראב"ע, אבל צריכים לראות שהלמודי קודש יהי' מיוסדים בטוב ויוקלטו במוחו
 ן."כ עדייאינו כ

ו( כמו"כ דברתי עמם שצריך להיות ישיבה שלמה ג"כ שיבחרו היותר מצויינים מבין כולם והם ילמדו למודי קדש 
ובעל כרחם ענו אמן לזה שלעת עתה לייגט זיך עס ניט אפ ביי זיי אין שכל שיהי' כזה ללמוד כל היום  –כל היום 

 מבלי שום מלאכה.

נה אחד יוסף שרוגו יש לו חוש טוב בכתיבה וחשבתי אולי ראוי שילמוד אצל תלמידים שנוסעים לכאן ה מהשניז( 
אם  ]כ"ק אדמו"ר סימן אצל התיבה "סת"ם" וכתב:[ סופר סת"ם המלאכה והדינים ששם חסר במאד סופר?

 ויר"שימצאו בקי 

ח( וכמו"כ אולי טוב שאהרן טויל ילמוד גם שחיטת עופות כאן ששם צריך מאד שיהי' שוחטים מהספרדים עצמם. 
 אין לבלבלו לע"ע בענינים נוספים על הלימוד דתו"ת

ריו הרהו עושה חיל בלמודיו וזהו הודות לחב ,        צריך אני גם לכתוב מעט אודות                     ט( ומדי דברי אודות 
שלומדים עמו, חוץ מהר"מ מענטליק שמתעסק ומתענין עמו אין לההנהלה שום מו"מ עמו, לא בחנוהו בדא"ח 
כמו שהרמ"מ בחן אותו בנגלה, ולא פורשים ולא שואלים בשלומו. וזה לא כבר דברתי עמו בארוכה והוא אמר לי 

"רבי גרינבערג" שם, ושלפי הרבוי  שעכשיו בהיותו כאן רואה את הטוב שיש בשובה ישראל וכל הגדולות שעשה
 של תורה בנגלה ובנסתר וכו' שיש כאן הי' צריך להיות כאן הרבה יותר טוב ממה שיש עכשיו.

והגם שיש הרבה אמת במה שאומר מ"מ קויתי שיראה בכאן הטוב והנעים ושזה לא יהי' המסקנא שלו, ושלא 
שלשםבשביל זה הובא לכאן שכאן יתחיל לראות המעלות 
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ומסרתי השקפותיו אלו לחבריו שבדא"ח שיראו להוסיף אומץ בההשפעה אליו ]. .[ עמו בטוב ובמסירה ונתינה 
 ובפרט הת' לייבל ראסקין.

הכיר הטוב והגם שיודעני שלא נבנה גם מאסקווא ביום אחד מ"מ יש לי קצת דאגה בזה שעדיין לא ראה ולא 
והמעלה שלכאן. אבל מסור ונתון הנהו לשמוע בקול מוריו ומדריכיו וגם ישמע לכל מה שיצוה ויאמר וירמז כ"ק 

 אדמו"ר שליט"א.

וכבר למד ללבוש יארמולקע תחת כובעו, ולאכל קודם התפלה ששם יחשב זה לחטא היותר גדול, גם כתב מכ' 
אביו מסופק לפי ששמע שכאן הכל להיפך, מתפללים אחר זמן לחכם סולי דשם שבנו צריך ליסע לכאן ללמוד ו

 שי' שלא כן הדברים והכל עצהיו"ט ]=על צד היותר טוב[ וכו'.           התפלה, ואוכלים קודם התפלה וכו'. כתב 

 זהו חסרון במדריכיו והמשגיחים על ]אתר[ ועליהם לתקן זה.

לכאן של אחדים דשם להסתופף בצל כ"ק אדמו"ר שליט"א ה חדשים בערך שאלתי אודות הנסיעה -יו"ד( לפני ד
 באיזה זמן התגלות של חג או מועד, ואז בררתי חששותיי שמא גם בכרם אחר יבצרו עד"מ סאטמאר וכו'.

 אבל מכ"ק אדמו"ר שליט"א לא שמעתי כלום אודות זה אז, וכעת נתחדש עוד הפעם שאלה זו.

 ונא יורה כ"ק אדמו"ר שליט"א בזה.

 אלה כזו בהנוגע לתשרי.מקום לש

וגם בעצמה, והתייעצה עמדי           שהיתה אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א עם מרת           י"א( שם ביקרה אצלי מיס 
אודות השידוך שלה שם, שאומרת שכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר שיותר טוב שתתקשר עוד הפעם עמו ותחזירהו 

לו פתגם עם שני פירושים שאחד סותר לחבירו, וכ"ז אמרה לי למוטב, ויש לה מכ' מכ"ק אדמו"ר שליט"א שיש 
בע"פ והמכ' לא ראיתיו ולא יכולתי להגיד לה יותר ממה שעיקר כל העיקרים הוא שתשמע לכל מה שאמר ויאמר 
לה כ"ק אדמו"ר שליט"א משא"כ פשט בהמכ' אי אפשר לי לומר מבלתי לראות ואותיות מחכימות וגם לא אוכל 

 אראה אוכל לפתור.להבטיח שאף אם 

שגם מהסאטמארער שאלה שאלה זו ושגם הוא אמר שאסור לנתק וכו' אבל          עכשיו כאן שמעתי ממרת 
מה שהנני יודע: שהבחור שם מאד חפץ בה כי אם סובל כל הריחוקים  בברור ובדיוק אינני יודע מהנעשה.

כיון שהוא אינו משתנה הרי היא רואה והתוכחות שלה סימן הוא שאוהב אותה, וגם כשפעם א' אמרה לו שמ
שיותר טוב להפריד החבילה וכו' והוא ענה לה שלא טוב להחליט ככה מכעס ושכבר הביאה תשובה מהגדולים 
שבניו יארק שאסור לה לנתק וגם הוא רואה שלא טוב לנתק ושצריכה היא להתיישב עם הורי' וכו' וכ"ז סימן אז 

חשוש חששות ותוכל להגיד לו ברור שמחכה היא להטבת ושינוי דרכיו ותומ"י ער איז פארליבט ובכן אין לה כ"כ ל
 כשתראה הטבה ושינוי מוכנת לסדר החתונה. וכן אמרתי לה.

י"ב( כשהגעתי לבואנעס אייריס: בפעם הזאת לא אמרתי מקודם להם שהנני מגיע וכו' כ"א אחר שירדתי 
אשונג גדולה ומכיון שהגעתי בעת שקיעת החמה של מהאוירון תלפנתי למי שהוא שהגעתי והי' אצלם איבערר

יום כ"ד כסלו אמרו שזהו מתנת חנוכה מכ"ק אדמו"ר שליט"א, אבל כשנסעתי הי' שני באסעס מלוים אותי לשדה 
התעופה וגם חכם אחד חכם כהן מביהכנ"ס שנאמתי שם ביום הש"ק בא לשדה התעופה ללוני ולבקש ברכתי 

ואומרים שענין זה הוא ענין פלאי בלתי  הרב מלובלין בעל תורת חסד שהי' באה"ק.והוא זקן במאד זכה להכיר את 
 רגיל כלל.

להוביל לניו יארק אבל תקותי זו לא נתגשמה  (?)י"ג( משם נסעתי לריא דע זשאנירע שקויתי שאקבל שם ברוט
 ובליתי שם יום אחד.

ס שאל ממני הרש"ג שליט"א שאכתוב מכתב כשהגעתי לכאן ניו יארק בפעם השני' מבקורי השני' בבואנעס איירי
שמו שנוסע לבואנעס אייריס למגבית בשביל הישיבה                      של רעקאמאנדציון ]=המלצה[ עבור א' משולח 

והוסיף להגיד לי אשר כ"ק גיסו אדמו"ר שליט"א מכירו, ובהסכמתו ובברכתו נסע. ושאלתי אז זה מהרחמ"א 
ו אז שום תשובה חיובית, ונוסף ע"ז שמעתי בכאן הרבה רינון עליו ובידעי אשר אנשיי חאדאקאוו ולא קבלתי ממנ

דשם הם מדקדקים אפי' בחוט השערה ויראתי שמא עי"ז לא יקולקל כל הרושם הטוב שהנחתי שם, הודעתים 
 רו וכו'.ולא מאנ"ש ואני לא מכי ]=מארץ ישראל[ אשר הישיבה צריכה הרבה עזר וכו' אבל האיש הזה הוא מאר"י

וכן הי' אח"כ אמנם קבלתי מכ' שקובלים אשר הנ"ל איננו יר"ש וכו' והראיתי זה אז לרחמ"א שיחי' וגם ספרתי 
לר"י וויינבערג אבל אמרו לי שאין ראי' אפ"ל שהוא טוב מאד רק שלא מצא חן בעיני הספרדים וכו' והביא ראי' 

תשגם על הרב י"ד שיחי' גראנער הי' רינון ובאמ
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הי' חף מפשע. אבל בהגיעי לריא די זשאנירע שמעתי ככל הנ"ל גם מידידינו ]. .[ יחי' חיטריק שהנ"ל אכל בכל 
 המקומות מבלי חקו"ד ונאם בביהכנ"ס דברי דופי ושהי' שאלות עליו הזהו השליח של ליובאוויטש.

י"ד( משובה ישראל התחילו תעמולה במאנטעווידעא ליסד גם שם חברת שובה ישראל והם מכירים את מר 
שלאמיאק און זיי האלטען פון עהם, וחשבתי שבאם הי' לו רמז מכ"ק אדמו"ר שליט"א שזה נראה ומוצא חן 

ח"ו את המגבית של  אם עזר גשמי יקלקל –ברוחניות  –בעיני קדשו הי' זה טוב במאד כי הי' עוזרים הרבה 
 מוסדינו.

 ע"י מכ' מהמזכירות וידבר עם הרמח"א שי']כ"ק אדמו"ר מתח קו מתחת לתיבות "שבאם הי' לו רמז" וכתב:[ 

ט"ו( כעת מתכוננים לשלוח דעלעגאציע מבואנעס אייריס לריא דע זשאנירע לעשות מגבית בשביל עניני שובה 
ויכולים לעשות הרבה בריא, שבריא יש הרבה ספרדים מחלב, דהיי'  ישראל והר"צ חיטריק אמר שיעזרם בגו"ר.

והשי"ת יעזרם שיעשו  לאנדסלייט שלהם, וגם הנשיא של ביהכנ"ס חלב דשם בריא שותפו של הר"צ חיטריק.
 חיל ויצליחו בין בגשם בין ברוח.

אדמו"ר שליט"א בכדי  האם מותר לי להדגיש לר"צ חיטריק שהענינים האלו של שובה ישראל מוצא חן בעיני כ"ק
 שיעזרם לתקן מה?

 ביותר]כ"ק אדמו"ר מתח קו מתחת לתיבה "מותר", ומתחת לתיבות "מוצא חן" וכתב:[ 

ט"ז( ומדי דברי אודות המגביות שלהם: הנה הוכרז שם בפומבי בליל כל נדרי ח"י פ' ח"י פזות עבור בנינם החדש, 
שיתי בזה אבל הסך עדיין לא נשלם ואז הי' זה י"א דולר וביחידות אמר לי כ"ק אדמו"ר שליט"א אח"כ שטוב ע

. כי להשאר דברים שנתתי בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א שילם לי מידו הק' וזה 9$..7ועכשיו כשהוזל הפזו הוא 
 חשבתי שישלח לשם בעצמו כי לא שלחתי להם אז.

על תהלים ותניא, או אם לא זה  ג' דלעיל אולי הי' טוב מכ' מכ"ק אדמו"ר שליט"א לעוררם-י"ז( אודות אות ב'
 מכתב מצאגו"ח.

 [."]כ"ק אדמו"ר מתח קו מתחת לתיבות "מכתב מצאגו"ח

 גם צריך מכ' לביהכנ"ס שנאמתי שם ביישר כח עבור קרבתם וכבודם אלי וחיזוק גדול להם בתיקונם החדש.

 האם טוב שזה יכתבו צאגו"ח

 ר עם הרמח"א שי'מהמזכירות. ויתדב]כ"ק אדמו"ר מחק "צאגו"ח" וכתב:[ 

וכן ישנם שם יתומים מאב ואם שמחונכים אצל אח אביהם שאי"ל בנים רח"ל אבל מחנכם ללא תורה וללא יראה 
ואחיו הקטן שהנהו משובה ישראל מבטיח שכשיבוא מכתב בכאן על הטייפרייטער באותיות מרובעים בביאור 

ות הצריכות תיקונים כי ידוע לכ"ק אדמו"ר הדברים איך שחינוך כזה מזיק לנשמות בעולם האמת ובפרט לנשמ
 שליט"א הסיפור בנוגע לזה כי כבר כתבתי.

ואולי גם בזה טוב שיכתבו צאגו"ח. כי האח הגדול כבר חושב אודות שילוח הבן הגדול לאיזה ישיבה באמעריקה 
 ובטח מכ' התעוררות יעזור הרבה לזה

 הרמח"א שי'[ ]ויתדבר עםמהמל"ח ]כ"ק אדמו"ר מחק "צאגו"ח" וכתב:[ 

 י"ח( כבר הודעתי אודות אפשרות להביא פאבריקא לשם וכו'. ובכדי לברר הענינים; בסדר מסודר:

ובאם שכ"ז ישוכלל עצהיו"ט אז יש זה: כבר בררתי מכל הצדדים אשר אפשר להביא פאבריקא שלמה לבואנעס . . 
א הנהו רב שהקהילה דשם דורשים אייריס בהסכמתה וברכתה של המלוכה דשם ואי"ז אפי' סתירה כלל שהמבי

 ששם דברתי עמהם לא כ"כ אנשי אמונה הם וא"א לסמוך עליהם.                         ביאתו רק שהאנשים 

התדברתי, אבל הנהו צו קלוג עבורי א"א לי כלל פון עהם ארויסבאקומען מה יגיע לי לחלקי מכ"ז, מה              ועם 
                 עלי לבטוח ביושר שלו וזה אי אפשר, גם מסביר הוא אשר יש לו שותפים שהנני שומע ממנו הוא אשר 

 ועוד. והסוף יהי' שכולם ירויחו ולי יושלך כמו לכלב עצם לתחת השלחן.

ברורכבר כתבתי שבכגון דא צריך להתדבר 
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בדעתי שיותר טוב לי לבקש שם בבואנעס אייריס מי שרוצה לקנות פאבריקא ייתן המעות ובשביל זה עלה 
בהקדם או ישלישם כאן לא' בהסכמתינו וכשאקנה ישלם הוא כאן וכשיהי' מוכנים לעלות לאני' לשם יותן לי גם 

 הריוח, מאשר אהי' שמש לכל השותפים הנ"ל מבלי שיהי' לי הנאה מזה.

             ה לעשות עס האט גיהייסען אז איך וועל דא איבערנעמען לנהל כל עסקם של משפחת י"ט( כעת שוב אין לי מ
 דהיינו לאלם אלומותיהם ולסדר הנסיעות לקבל הט"ג ולשלוח ט"ג וכו' אבל עוד טרם שזהו נתגשם.

 ע פלייש.אמתחות שונים של קראקאזיל, גיפרוירענ –בענין ביאת סחורה משם לכאן אפשר איזה דברים גבינה 
שלפי מה שנודעתי כאן ושם אפשר לקנות שם בזול ולמכור כאן ביוקר וגם המסים כאן והמשלוח לכאן לא עולה 

 תלוי בחוו"ד מומחים יודעים במסחר הרבה.

שאפשר שהוא רוצה לתת כסף אבל לא התדברתי לשום פועל ממש. הוא חפץ גם לשלוח                 וגם בזה אומר 
 הוא שותף בשבילו       ש  ל ושאני אהי' בבואנעס אייריס כמולשם חבילות ע"ד ששולח לבראזי

והנה עוד טרם שענה לי כ"ק אדמו"ר שליט"א על כל הענין דהיי' אם טוב ואם זה חפצו שאתיישב שם, ובאם שזה 
לחיים באיזה אופן לקבל משכורת מהם שם או באופן כזה שיהי' הפרנסה מעסק והם הספרדים שם יותר 

 מסכימים שאסדר עם עסק שהרבה יש שם שיש להם מנהלים מענעדזשערס והם עסוקים באיזה עסק אחר.

יוצא ונכנס  והנה אודות אהינצופיהרון א פאבריק וגם קאר וכו' יודעים הם הספרדים ומסכימים. משא"כ לצאת
אינני יודע אם זה ימצא חן בעיניהם, ואם אפשר להחזיק זה בסוד מהם. וזה                                              לצואר כמו 

 הנני יודע שמסכימים לשלוח להם מכאן חבילות של מתנה שבאמת ימכר זה אח"כ.

וגם לנהל מוסד וכו' כי אצלו ברענט תמיד ובפי' אומר                 וגם אינני יודע אם בכלל אפשר להיות איש של 
שאין לו כל התענינות בענינים רוחניים רק בפו"מ בגשמיות. ובכל אופן אומר לסדר עכשיו נסיעה לשם עם סחורה 
וכו' בכדי שאשב שם לסדר איזה דברים עבורו. אבל עוד טרם שהנני יודע אם יהי' לי מנסיעה זו ריוח עכ"פ כג' 

וגם זה אחד הטעמים שלא ישבתי שם יותר זה עכשיו שפשוט אסור לי לקחת משכורת ממל"ח ולבקש  מאות.
ובטח יוכל כ"ק אדמו"ר שליט"א מכ"ז לראות איך  לו בזמן זה פרנסה, וחשבתי שכשאשוב יהי' לי כאן מה לעשות.

 שהנני במבוכה גדולה.

מובן שצריך  –באם ימשיך בעניני יר"ש שם תב:[ ]כ"ק אדמו"ר סימן כוכבית על התיבות "עוד טרם שענה לי" וכ
 ח"ו ]=חילול השם[ להזהר ביותר מענינים שבאם המלוכה שם וועט חאפען יכול להיות חה"ש

אח"צ הלילה ופגשני א' משם אשר בן אסתר שמו שהנהו קצת  1עלעם הי' באמצע הלילה שעה כ'( בהגיעי לב
 י להשאר שם עכ"פ יום או יומים אבל הי' זה אז אי אפשר.שומר תומ"צ וממרוקו הוא ובשם כל הקהילה ביקשנ

וטוב הי' שעכשיו אם הר' יעקב בעיגון אינו נוסע עם פעקלאך )שבפעקלאך אי אפשר( שהוא יתעכב שם איזה 
דון, והי' צריך א' מכאן פלענער וזה כי הרב דייטש נסע ללונימים וישכלל שם אודות המקוה שעוד טרם שישנם ה

 עלעם טוב יותר עם מעין.ר שיש בה שני אוצרות וגם מעין ובבשל המקוה דסאטמע להשיג הפלענער

 וגם בעיגון יודע מעט מזה כי שהה בבאפאלא אצל הרב צוקערמאן ולמד מעט מזה אצלו.

ובא"ל מרוצה הר' צבי חיטריק לנסוע לשם על זמן מה כי לשם אי"צ דאקומענטען וגם הנהו סובל את החום ומדבר 
 פורטוגזית.

והשאיר עלי רושם טוב. בפי' אמר שחפצו              בעל הגברת            "א( ובהגיעי לקרקס פגש אותי שם מר כ
יים כמו בנו ואשתו. וכבר כאן התחיל לברך ברהמ"ז, להניח שב בבואנעס אייריס ולחיות חיים דתאדיר להתיי

חפצו זה. ונראה שהוא איש טוב ובר דעת וכו'. תפילין וכו'. ומקוה שבעתיד הקרוב יסדר כל עניניו שיוכל לגשם 
 כדאי להשפיע על אשתו תי' בזה שתתקרב לשלום דוקא" כתב כ"ק אדמו"ר:[         ]אצל התיבות "מר 

כ"ב( שם נפגשתי עם תל' אחד מתורה ודעת שכעת הנהו סוחר שם בקרקס והי' על שדה התעופה עם ילד אחד 
החילוק צווישען אונז און זיי אפי' אותם מהם וואס טוהען יא און מתעסקים לשלוח ששולח לתו"ד ות"ל ראיתי 

ילד ללמוד אבל הכל בלי שכל בלי טעם ובלי תורה ובלי דעת. וב"ה ששם חלקי וחלקינו בד"א אלו.



כ"ט אדר א' ה'תשע"ט –תשורה משמחת הנישואין של יוסף יצחק וזעלדא שיחיו ליפסקער   

 28 

 



 כ"ט אדר א' ה'תשע"ט –תשורה משמחת הנישואין של יוסף יצחק וזעלדא שיחיו ליפסקער 

 29 

ין לו כובע ואין לו ט"ק וממאן להתפלל וממאן לברך ברכות הילד הזה שנוסע לתו"ד אמרו לו שבכל הזמן ישחוק. א
הנהנין וכו' און דער גאנצער ענין איז בטעות שכשיגיע להישיבה יהי' נדמה לו שרימוהו ושהוא נמצא בבית 

 האסורים.

מה שכן ראיתי שתו"ד לייגען הרבה כוחות לרכוש להם תלמידים אפי' ילדים ואפי' כזה ואנחנו דוחים את 
 ם כאלו.התלמידי

עלעם לא רחוק יש עיר מאנאוס ושם יש משפחות ספרדים שהנם שומרי שבת והם מחזיקים מנין כ"ג( סמוך לב
במסי"נ ונמצאים שם כמה שנים וכמה דורות ויש מהם אשר לא יאכלו רק דגים כי אין שוחט שם ויש אשר 

 הם.אוכלים נו"ט ]=נבילות וטריפות[ אבל שומרים את השבת עפ"י העמהארצות של

כ"ד( הלילה אור ליום ועש"ק שמות הנני נכנס עם בתי ציריל תי' שכבר נמלאו לה י"ב שנים ביום ג' מ"ח העבר 
מצוה ויסדה בכאן בבעל הארבאר בעצמה בלי שום סיוע מסיבות שבת לנקבות והיא בעצמה -ונעשית בת

 המדריכה.

כשתראה ילדה נושאת משא ביום הש"ק מובן שההדרכה לא כ"כ טוב. וירא אנכי להגיד לה שלא תעשה טומעל 
 שמא ח"ו וועט דאס ביי איר אליין ביליג ווערען.

נודע  –אפילו לוחות כשנותנים בטומעל ]כ"ק אדמו"ר הקיף התיבות "שלא תעשה טומעל" וסימן כוכבית וכתב:[ 
ק אדמו"ר שני ]ועל מה שכתב שירא "שמא ח"ו וועט דאס ביי איר אליין ביליג ווערען", סימן כ" מרז"ל בזה.

 יסביר לה מילתא בטעמאכוכביות וכתב:[ 

אבל ת"ל יש לי עונג רב כשהנני שומע איך היא מדגשת להראביי ווען ער אנאנסירט מעל הבימה את המסיבה 
היא מדגשת "אנלי פאר גוירלס" והוא מתבייש במאד מזה שהכל יודעים שבאמצע השבוע יש לו "יוטה גרופס" 

 וגם רוקדים יחד וכאן תבוא ילדה קטנה און באשטייט דוקא שיהי' צעירות לבדנה.מעורבים זכרים ונקבות 

 ויברכה נא כ"ק אדמו"ר שליט"א אז דאס זאל איר ניט קריכען אין קאפ ולא תתגאה ותהי' נחות דרגא.

עם  ויברכני נא שיהי' לי טוב גם בגשמיות שאראה נחת בהיותי יחד עם בני שיחי' ושאוכל אני לחנכו וכו' ביחד
 בנותיי שיחי' ושהקב"ה יאיר את קרני החשכה וישמח את לבבי הנשבר.

ק אדמו"ר שליט"א ותצא ותחכה עלי בפרוזדור ואני אשאר בקדש "כ"ה( חפצי הוא אשר בתי תקבל את ברכת כ
 פנימה לשמוע את דבר ה' להסתדרות טובה ובהוראות והדרכות טובות לחיים טובים ומאושרים ברו"ג.

דובער בן מיריל בוימגארטען
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 שלוחי אדוננו
בשנת תשכ"ב זכה הרב אברהם לוי שיחי' ליפסקער, סב החתן, להימנות על קבוצת 

וא. לפנינו מכתבי המזכירות ברינישיבת תות"ל בשלוחים שנשלחו ע"י כ"ק אדמו"ר ל
שך השליחות, וכן כמה מהמכתבים שקיבל במשקיבל טרם יציאתו
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 משמני הארץ זו איטליא של יון
בי"ט אייר תשכ"ז יצאו זקני החתן, הרב אברהם לוי וזוגתו מרת צירל שיחיו ליפסקער, 
לשליחות במדינת איטליה. הם שהו שם כמעט חמש שנים, עד תחילת שנת תשל"ב. 

ליפסקער פעל שם בשדה החינוך ובתחום ההשגחה, במסגרתה אף ניהל מסעדה הרב 
 כשרה למהדרין. להלן כמה פנינים מתקופה ההיא
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 עד כמה חיבב נשיאנו עבודתו המסורה
אבעלסקי השני מכתבים ע"ד סב הכלה, הרב זלמן טוביה הכהן ע"
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 והחוט המשולש לא במהרה ינתק
מכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר לאבות משפחת בית מינקאוויטש: צרור מכתבים 

 הרב יצחק יעקב ע"ה )המכונה איטשקע לימא'ס(, בנו הרב נפתלי הערץ ע"ה,
, שהמציא לנו את כל בנו הרב לימא שיחי', סב הכלה, טוב עין הוא יבורךיבלחט"א ו

חלק מהם  ואילך( 81המכתבים שתח"י. חלקם נדפסו לאחרונה )ראזענפעלד, תשע"ה ע' 
 ועוד חזון למועד בעזהי"ת לפרסם את השארלראשונה, נדפסים כאן 

מכתבים להרב יצחק יעקב ע"ה מינקאוויטש
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מכתבים להרב נפתלי הערץ ע"ה מינקאוויטש
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מכתבים להרב לימא שיחי' מינקאוויטש, סב הכלה
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 ס"ת הכללי של בית רבקה
בר"ה תשמ"ב נשא הרבי שיחה מיוחדת ע"ד כתיבת ס"ת כלליים לאחדות ישראל, והורה 

ר"ה, קיבל הרב לימא שיחי' מינקאוויטש שיחת שמוסדות כלליות יכתבו ס"ת. למחרת 
טלפון ממזכירות הרבי, בה נאמר לו שהרבי הבהיר שהדברים שאמר בהתוועדות מכוונים 
גם לבית רבקה. מיד התיישבה הנהלת בית רבקה לתכנן את המבצע. הם החליטו שהתחלת 

 כתיבת הס"ת תהיה בו' תשרי, יום הסתלקות הרבנית חנה נ"ע, אם המלכות.

מיד בהתחלה התעוררה השאלה מי יהיה זכאי להשתתף בס"ת של בית רבקה, וכיצד 
יצליחו להגע למספר של למעלה משלוש מאות אלף איש, שתיכתב אות לזכותו של כל 

כאשר מספר התלמידות בבית רבקה, על כל סניפיו ברחבי העולם, קטן  –אחד מהם 
 בהרבה ממספר הזה.

ע"ה, ראש ישיבת תות"ל המרכזית, ושאלו אותו איך  פנו אפוא אל הרב מרדכי מענטליק
הוא מבין את הוראה זו. תשובתו היתה קצרה ועניינית: "מה אתה שואל שאלות מיותרות? 

 אם הרבי אמר לכתוב ס"ת, מתחילים לכתוב מיד!" –

מאחר שהענין נגע להם במאד, החליטו בני הועד להתייעץ עם אנשים נוספים. בינתיים 
לי נשים שחברות הנה בארגון התומך במוסד בית רבקה בניו יארק ומסייע עלה רעיון: או

בס"ת של בית רבקה? לקיומו, מאז הקמתו בשנת תש"ב, יכולות אף הן לקנות אותיות 
 –ה בקשר למי שקירבו תלמידות בית רבקה דרך המחנות קיץ ובתי חב"ד רעיון דומה על

הללו, ושאלות דומות להן, הכניסו האם גם הם יכולים לקנות אותיות? את כל השאלות 
הרבי הקיף את  –אל הרבי. הרבי ענה בו' תשרי, במילה אחת שענתה על כל השאלות 

התיבה "מסייעים" שכתבו בשאלתם, והסביר שעל ידי עצם קניית האות מסייעים לבית 
 רבקה, וממילא כל אחד יכול להשתתף בזה ולהיחשב כמסייע לבית רבקה.

באמצעות טפסים מיוחדים, שהוכנו ע"י הרב מינקאוויטש  ההרשמה לס"ת התבצעה
 ועוזריו. בעמוד הבא מוגש הטיוטה של הטופס הלז, עם הגהות כ"ק אדמו"ר בכתי"ק.

לאחרי יום הכיפורים באותה השנה, הודיע הרבי כי הוא מעוניין לקבל מידי יום שישי את 
ום שישי היו מודיעים המספר המעודכן של הנרשמים לס"ת של בית רבקה. ומאז, בכל י

 לרבי את המספר הכולל של הנרשמים, ובאיזה פרשה אוחזים.

תוך פחות מחצי שנה הגיעו לשלב של סיום כתיבת הס"ת. התוכנית המקורית היתה 
לערוך את הסיום בי"א ניסן, בתור מתנה ליום הולדתו השמונים של הרבי. מה גם שי"א 

יום המתאים לעריכת חגיגות בארה"ב. ואולם, כאשר ניסן חל באותה שנה ביום ראשון, 
כתבו לרבי עד"ז, ענה: "אין מערבין שמחה בשמחה, וכדאי הוא ס"ת לעצמו". בפועל ערכו 

את חגיגת סיום והכנסת ס"ת ביום ראשון שלפניו, ד' ניסן תשמ"ב.
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 והשי"ת המשגיח על כולם, ישגיח עליו בודאי
 מכתב למרת הינדא ע"ה זקלס, אמו זקנתו של החתן,

אודות בנה הרב צבי זאב שיחי' זקלס, סב החתן
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 הוראה מימי החנוכה
 בתשמ"ו, תו"ת נחלת הר חב"ד מכתב כללי פרטי לתלמידי ישיבת

עת למד שם הרב מנחם מענדל שיחי' ליפסקער, אבי החתן
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 יצא דבר מלכות מלפניו
ואילך(  666)ספר השיחות תשמ"ט ח"ב ע'  עלי ההגהה לשיחת ש"פ שופטים תשמ"ט
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 השתתפות באנציקלופדיית החסידות
דר. צבי הירש רבינוביץ )מח"ס על תנועת החסידות ודרכיה(  בתשל"ה, התחיל ראביי

", ספר ערכים מקוצר על מושגי היסוד The Encyclopedia of Hasidismלערוך "
 הרב ניסן ע"ה מינדלשל תורת החסידות )י"ל בפועל בשנת תשנ"ד(. הוא ביקש מ

אך כ"ק אדמו"ר הורה בזה לשלילה.  ,להשתתף בכתיבת כמה ערכים
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 למעליותא או לגריעותא? –"מסורתי" 
הגהה על מודעה ע"ד תפילות ימים נוראים
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 הערות לספר מלחמת מצוה
ר שמעון המעילי מנרבונה, הינו רשימת ויכוח שהיה ספר מלחמת מצוה לרבינו מאיר ב"

בינו לאחד הכמרים להגן על דת ישראל. חלק ממנו עוסק בפי' הפסוק הראשון בק"ש. 
 הקטעיםאת בעמוד הבא שלימות הענין, הדפסנו וע"ז הערות כ"ק אדמו"ר שלפנינו. ל

)ע' שסו לא השגנו לע"ע( מתוך הספר הנ"ל עליהם סובבות הערות אלו
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 מכתב כ"ק אדמו"ר בקרואטית
אם  לע"ע לפנינו מכתב בפרסום ראשון מי"א מנ"א תשכ"ח שנכתב בשפה הקרואטית. לא ידוע

הוא נכתב בשפה זו מלכתחילה או שתורגם משפה אחרת. תרגום חפשי באנגלית בעמודים 
וש"ב של החתן המקבילים, ע"י הרב פנחס שיחי' זקלס, שליח כ"ק אדמו"ר במדינת קרואטיה
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Thought for the week 
A letter of Rabbi M.M. Schneerson 
The Rebbe of Lubavitch Shlita 

By the grace of G-d 
21 Menachem Av 5728 
Brooklyn N.Y. 

Greetings and blessings, 

I received your letter (without a date). The first remark I have to make is that whenever there is a 
question that has to be discussed, significant discussion can be developed only if both sides accept 
certain premises as the foundation of the discussion. From your letter I can see that both of us accept 
the Written and Oral Torah as an undisputed authority/source. 

It is clearly explained in the Written, as well as in the Oral Torah that, as far as the Jews are concerned, 
Golus (exile) is not the result of military circumstances, numerically superior military forces, nor is 
it the consequence of economic pressures that create the need to obey those who are stronger etc.  

On the contrary, as explained extensively again and again in Chumash – the five books of 
Moses/Pentateuch - (including whole Sedarim – weekly Parsha of Humash – like Bechukosai and 
Ki Sovo) and in the Books of the Prophets and much more in the Talmud and Rabbinic literature, if 
the Jews would observe the Torah and Mitzvot - commandments, religious duties - they would 
never have been expelled into exile, despite the fact that "among all nations you are the smallest 
one". Because Jews were always numerically inferior and less important when it was about military 
or physical strength, as king David said concisely in one sentence: "These (come) on chariots, and 
those on the horses, and we call in G-d's name". In contrast, when the Jews leave Torah and Mitzvot, 
G_d forbid, no strength, military force, or political alliances etc. would be able to help, as the Torah 
says very clearly: "If you will go against me, I will also go against you" etc. and the inevitable 
consequence is Golus.  

In the spirit of the abovementioned, the true check/test of events with the aim to establish if they 
really point to Geulo - salvation - or not, is to establish if there were changes in the causes that led 
to Golus in the first place, that is, if there is a new tendency toward stronger observation of Torah 
and Mitzvot.  

Another point: after the Churban – destruction, usually a reference to the destruction of the Beit 
Hamikdash, the Temple – when it was not possible to mark the 17th of Tammuz, Tisha b'Av etc., there 
were still a certain number of Jews who stayed in Eretz Yisrael and they too had to observe all laws 
related to Golus. Those who stayed in Eretz Yisrael and saw the destruction with their own eyes, 
would feel the Churban even more, as well as the Golus. Let us also remember that Tisha b'Av etc. 
was also observed in the time of Gedaliah ben Achikam, the Jewish governor of the Jewish 
community in Eretz Yisrael before he was killed by Ishmael (II Kings 25:25). [The end of this 
paragraph remains somewhat unclear – Ed.] 

As is the case with many other things in the Torah, there are sources with long explanations. 
However, because we are not all talented or patient enough to learn everything in detail as it appears 
in the original sources, we can find this matter in a shortened and concentrated form. The issue we 
are discussing now, is succinctly formulated by the Great Teacher, Rambam (Maimonides) – who 
was not only the leader of the confused ones - Guide to the Perplexed - in his generation, but also of 
the confused ones in all generations. In his code Yad Hachazaka  (Strong Hand – referring to the 
numerical value of 14, that is Rambam's Mishneh Torah composed of 14 books) he describes in a 
short, but very significant way, how the era/time of Golus will look like and how the Geulo will start. 
I will quote his words, but in English, with notes to explain the text, with some introductory [text 
missing – Ed.] 
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. . that will follow through king Moshiach/the Redeemer – the Rambam declares the same, 
in simple terms, in the last section of his whole Code, Hilchos Melochim (Laws of Kings) 
which, in some ways, can be considered the “seal” of his Code. In the beginning of chapter 
11 he says that the Melech Hamoshiach will bring Geulo, and near the end of that paragraph 
carefully/thoroughly describes the order in which it will happen. Because the Code is not 
a philosophical book but a book of law, all his terms are chosen very thoroughly and with 
exactitude, without polemics or homiletics. This is a quote (Par. 1): 

And when a king from the House of David will arise, devoted to studying Torah and 
observing Mitzvot as his father David, in accordance with the Written and Oral Torah, and 
he will force the whole Jewish people to walk in this way (to keep it, to live it) and to make 
Torah's fences stronger, and he will lead G-d's wars, he will be considered Moshiach. (Note 
that this is still not a certain sign of Geulo, because all this can happen during Golus. But) 
If he did it and succeeded (in all that was mentioned, he won all wars and forced the Jewish 
people to learn Torah and made its fences stronger – we are still not sure and we need 
another sign, that is) and if he builds the Beis Hamikdash in its place (of course, this is in 
the holy city Jerusalem, where many Jews live. but we still not sure that this is the end of 
Golus, so one more condition has to be fullfilled) and he will gather all dispersed – then it 
is certain that he is Moshiach. 

Further comments are surely unnecessary. 

I will just to add one more important thing: this law in the Rambam is not disputed by any 
codifier. Even the author of the Shulchan Aruch, who wrote a commentary on Rambam, 
including this paragraph and chapter, the well known "Kesef Mishneh", did not have 
anything to oppose here, accepting the ruling completely. Nor are there any others 
codifiers that do not agree with it.  

Of course, there are different Homilies, remarks and allusions about Guelo in Aggada, 
Midrash, etc. (Agada = part of Rabbinic literature that include homiletics about the Bible, 
prayers, stories, maxims etc. sometimes conflicting with the Law/Halacha) (Midrash = 
systematically organized interpretation of the Bible, from the Tannaim and Amoraim, 
with different traditions from Biblical times) but they do not have any influence on 
practical law. Even in the area of law itself we may find, at first glance, different opinions 
about different questions/things in the Mishna and Gemara. But when the final decision 
and Psak Din/final judgement is reached, it applies to all unconditionally, without any 
trace of doubt (Psak Din = Law/Court decision). It is obvious from the Rambam's Psak Din 
that before Kibbutz Goluyos/ingathering of the exiles and the building of the Beis 
Hamikdash in its place, a complete return to the Torah and Mitzvot is warranted while 
Jews are still in Golus - only that is a prelude to and preparation for Geulo. 

I am aware of the fact that there are many individuals who want to rely on certain 
statements of our sages in Tractate Sanhedrin or in the Jerusalem Talmud or the like, so 
they could base their own point of view on it, but the obvious flaw in whole their approach 
has always surprised me. Rambam surely also knew all the statements of our sages in 
Sanhedrin, Jerusalm Talmud etc. and he understood them at least as good as those who 
quote them. The irony is that these individuals consider Rambam's every word in other 
places as most precise, and they learn them with awe. But when it comes to a simple and 
straightforward Psak Din of the Rambam, they completely ignore it.
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The reason why I wrote a bit of a longer answer to your letter (although this is still too 
short in comparison to the subject) is because it hurts to see how the interest of our 
well-meaning people has been lost. Instead of every Jew, old or young, man or 
woman, giving his/her best to minimize or completely remove all the reasons for 
Golus, i.e. mipnei chata’einu ("Because of our sins we were exiled from our land"), and 
what those sins are is clearly explained in Shulchan Aruch = legal code), many Jews, 
no doubt with good intentions, use all their power, energy and influence to find 
different ways of human cleverness to bring Golus to its end. This is doubly painful – 
firstly, because it is deceptive to have Jews think that there could be any other way to 
finish Golus except the one that G-d decided, and secondly, while they are occupied 
with other means and ways to finish with Golus, they can't be fully occupied with the 
real battle against Golus according to G-d's conditions from Rambam's Psak Din. 

Let G-d allow that each of us individually, and all of us amongst all Israel, be inspired 
with the real, true Heavenly inspiration, to walk in Torah's way and to strengthen her 
fences (that is, to keep its rules/laws) because only THAT is necessary to pave the way 
for Moshiach, to fullfill all the conditions that are necessary to reach the full and total 
Geulo. 

With blessings, 



 

 

 

 מוקדש לזכות

 שיחי' יוסף יצחק מ' הרבהתמים החתן 

 שתחי' זעלדאמ'  המהוללה והכלה

 ליפסקער

 לרגל נישואיהם בשעטומו"צ

 תשע"ט'ביום רביעי, כ"ט אדר א' ה

 יה"ר שיבנו בית בישראל בנין עדי עד

 כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות על יסודי התורה והמצוה

 כ"ק אדמו"ר נשיא דורנוכרצון ולנח"ר 



 נדפס ע"י ולזכות

 הוריהם

 ליפסקערשיחיו  שטערנא שרהוזוגתו מרת  מנחם מענדלהרב 

 אבעלסקישיחיו  חי' שרהוזוגתו מרת  הכהןישעיה זוסיא הרב 

 זקניהם

 ליפסקערשיחיו  צירלוזוגתו מרת  אברהם לויהרב 

 זקלס שיחיו רחל דבורהוזוגתו מרת  צבי זאבהרב 

 אבעלסקי תחי'ש לאהמרת 

 מינקאוויטששיחיו  שושנה ריזאוזוגתו מרת  לימאהרב 




