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 .ב"ה

 פתח דבר

הכנס שי'  לרגל  בכורנו  אאע"ה  בננו  של  טובות,  ,  לבריתו  ושנים  ימים  הננו לאורך 
 –שמחים להגיש לכל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו את ה"תשורה" המוסגרת בזה  

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  דברי  ־ורשימותכתבי יד קודש  ,  מענותהכולל כמה  
, ולרעיתו  ליפסקער שי'    חיים שלום דובערהרה"ח ר'   – שי'    ־זקנו של הרך הנימוליבאל

 .לראשונה המתפרסמים בזה  תחי',  

המרכזית ייצו תו"ת  לישיבת  לשליחותו  בקשר  הוא  כאן  מהמתפרסם  שחלק  ין, 
 חב"ד".  –ם  באה"ק, ולעבודתו בעריכת "ספר הערכי

, וזכות הרבים לפרסוםאלו  יקרים  למסור אוצרות    שהואילעל    ונתונה לחמה  התודתנו  
,  ליט"אמכל יוצ"ח ש  חד עם רעיתו תחי'בי  רבת רוח  נח   לראות  ה שיזכ  יה"רו,  ותלוי' ב

 .טובותלאורך ימים ושנים  

* 

ככוונת ורצון כ"ק אדמו"ר מלך    לתורה ולחופה ולמעשים טוביםבננו  שיגדל    ויהי רצון
כ"ק   בעיני בשר אתתיכף ומיד ממש    לראות  י כלל ישראלהמשיח שליט"א, ויזכה בתוככ

לארצנו   קוממיות  ויוליכנו  זה  הגאולה  בחודש  ויגאלנו  יבוא  שליט"א,  מה"מ  אדמו"ר 
 , אמן כן יהי רצון. בהתגלותו לעין כל תיכף ומיד ממש  ,הקדושה

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 דובער וחי' מושקא ליבעראוו שלום 

 תשפ"ב ה' חודש הגאולה,ד' תמוז,  
 מאה ועשרים שנה לכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 

 ברוקלין, נ.י. 
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 אגרות קודש 

 של הרך הנימול שי'  זקנתו־א לאם מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"
 )יום לידת הרך הנימול(  "כ"ז סיוןב"  מצוה שלה־הבת יום  ל

 

 בת מצוה,   תלגיל שתים עשרה שנה היא עונ  תגיע

 שלך בזה, בדבור ועוד תי'ותשפיע גם על החבירות  
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 ולמילוי השליחות בברכת החג  

 [ חתי"ק]בהצלחה 
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 וכן של סיון, תמוז, מנ"א.  רשימת אייר נתקבלה.

 ולבשו"ט בכה"ע בברכת החג  
 [ חתי"ק ]שכותבם 
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 הרבהוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ  
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 קודש   מענות 

 א

 ]ו' מרחשון, תשכ"ב[ 

שלהתלמענה   חיים  דובער  '  לפני    הפתקעל  קער  ליפסום  נסיעתו שהכניס 
 (: )מהעתקה   1בשליחות לאה"ק 

 [ במכתבו ביקש "סדר על להבא, וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א".1]

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א: 

ידבר עם המשפיע   – מתאים לסדרי הישיבה דתו"ת שם ילמוד. בפרט    – בכלל  
 דשם. 

[ במכתבו כתב: "גם אשאל דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א אם אתחיל להניח 2]
 לין דר"ת".יתפ

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א: 

 ]להניח תפילין דר"ת[ נכון 

 

  

_____ 

ולפני זה נתתי  ( ברשימתו:  1 נכנסנו כולנו ביחד בנוגע להנסיעה  ו' מרחשון תשכ"ב  "ביום 
 פתקא לרחמ"א ויצא עם תשובה שכתוב מע"ל". 
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 ב

 

 ]שנת תשכ"ה לערך[ 

ע"ד  תבם  על מכ  ם דובער ליפסקערהת' חיים שלואחיו  ר' אברהם לוי ולמענה  
ליפסקער, יעקב  ר'  אביהם  בריאות  בזה.   מצב  לעשות  ]מה[   ..." כתבו:  בו 

 ומבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שיהי' לו רפואה שלימה בקרוב ממש"
 )מצילום כתי"ק(:

 כהוראת הרופא]לעשות בזה[ 

 גול.חץ ובעיתיבות הנ"ל בכ"ק אדמו"ר שליט"א וסימן    –

 אזכיר עה"צ 
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 ג

 

 ]שנת תשל"ב לערך[

ליפסמענה   דובער  שלום  חיים  כת"י ער  קלר'  ביכל  "מצו"ב  שכתב:  מה  על 
שמסר לי שלמה ארי' בן רעכיל וועג למסור לכ"ק אדמו"ר שליט"א, שלומדים 
ב' המאמרים הראשונים לא  בוויאלמסבורג בכל שבוע שיעור בתניא.  בביתו 

 (: הידוע לי" )מצילום כתי"קמצאתי שנדפס, ובשאר המאמרים ציינתי  

 [ על כללות המכתב, כתב: 1]

 "ח ת"ח ות נת'

 את התיבות "ב' המאמרים" שבמכתבו, וכתב:בעיגול    סימן [  2]

 עיון תפלה.  –הא' 

 זי נסתרות[ גנב] לברר בגנזנ"ס –הב' 
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 ד

 חסר תאריך[ ]

מלמענה   וזוגתו  דובער  שלום  חיים  ליר'  חנה  מכתבם    פסקעררת  בענין על 
 בריאותי )מהעתקה(: 

"  במכתבם [  1] וברכתו ...כתבו:  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  עצת  את  לבקש 
 . הקדושה"

 אדמו"ר שליט"א: מענה כ"ק 

 רופא ידיד]עצת[  כ

 [ ע"ד הכסף שצירפו, כתב:2]

 למל"ח

 [ על כללות המכתב, כתב: 3]

 אזכיר עה"צ 
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 יחידות 

 ד' אדר שני תשי"ט

ושהיתי    .ךבער  10:30יום א' אור ליום ב' פ' ויקרא, ה' אדר שני תשי"ט, בשעה  

 שאל:   ואחר קריאתו אותה  א נכנסתי ונתתי לו הפתק  שמה כשלשה מינוט. 

 שעה שלאפן איז גענוג?  7

 ד: שאל עו  . (תמאמס  :עניתי)

 ט? האויף ביסטו אויסגערו ווען דו שטייסט(  ?איך מיין)

 אח"כ שאל:   . (תמאמס  :עניתי)

 .משניות, תניא גקענסט אויף אויסווייני

 שאל: ו .(א ביסעלעניתי:  )

 ? ל א פאר פרקים חאטשיוויפ

 שאל: ו  .(צי ההקדמהפרקים וח  4½  ותניא   ,משניות יותר על ב' פרקים  :עניתי)

 הַא? 

 אמר: ו   .(חזרתי עוד הפעם אודות תניא)

 וועסט צוענדיקן די הקדמה. 

 אל:שו

 .גיסט מסתמא א סענט צי צוויי צדקה אינדערפרי פארן דאוונען

 :אבל בלשון אמירה(  דרך שאלה)הניגון הי' ב   לשא ו(.  עניתי הן )

 . קענסט מסתמא איזהו מקומן אויף אויסווייניג 
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 אמר: (. אח"כ )עניתי הן 

ס'זאל   משניות  צוענדיקן  לכה"פ  וועסט  הקדמה   3זיין  די  תניא  און  פרקים 

גאס    ווועסט,  צוענדיקן אין  גייענדיק  צייט  צו  צייט  דאס  איבערפון  צי  ,  חזר'ן 

 בדיבור אדער אויב ס'זעט זיך אן מיט בליטות, במחשבה.

 ואמר )מיט א שמייכל(:

דארף   דעמאלט,  אבער ניט איבערגייענדיק פון איין זייט גאס צו דער אנדערער

 קוקן צי ס'גייט ניט א ָאטָא.מען 

 אח"כ אמר: 

דער סדר שטימט. און אין שבת פון יום הולדת וועסטו בעטן מ'זאל דיר געבן אן 

יום הולדת. און דעם פרייטאג פאר   עלי' וועסט לערנען א ענין מיוחד פארן  און 

דעם וועסטו געבן א פאר סענט צדקה אינדערפרי פארן דאוונען און פאר מנחה.  

דער אויבערשטער זאל דיר געבן א הצלחה'דיקן יאר אין לימוד התורה, יראת  און 

 שמים און קיום המצוות בהידור.

 והרים עיניו שאוכל לצאת.

 ושאל:   ( ?בנגלה או בחסידות ,הענין שאמר ללמוד  , שאלתי)

 שבת . . פון יום הולדתדעם  ווען

 ואמר:  . (ועניתי כן)

 וויבאלד דאס איז שבת איז אין חסידות.

 )ויצאתי(. 

 ו מסתמא?טאון די שיעורים פון חת"ת היטס:  ושאל

 )עניתי הן(. 
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 ד' אדר שני תשכ"ז 

כשנכנסנו )הגביה   .11ב"ה, אור ליום ו' עש"ק פ' ויקרא, ה' אדר ב', לערך שעה  

 אמר: (ו   עצמו הרבה מכסאו 

 א גוטן אוונט. 

אח"כ בסיום הברכה ) נטל הפתק והצ'עקס, הניח על הדף מבלי הבט עליהם

על ענין ראשון )ברכה   –. כשקרא הפתק עשה קו  (על צד השני שבשולחןנתנם  

הפתק.  וסיים קריאת  ההשערה,  על  קו  עוד  הווארט(, אח"כ  ואח"כ אמר   על 

)סדר השאלות הי': ברכה, אינציק', זמן החתונה. וחשבתי לכתוב הג' לפני ב' 

 מלמטלמ"ע, כדלהלן(:   –כי כן סדרם, ובסדר זה באמת ענה עליהם  

וועסט   דו  אז  איז  אינציקלופידיא,  די  אין  האסט  דו  וואס  השערה  די  בנוגע 

און ניט    און איר וועט דאס קענען ענדיקן א וואך פאר פסח  ט ...אפגעבן גענוג ציי

מיטאג נאך  פסח  פסח  ערב  פאר  וואך  א  במילא    ,נאר  זיך וואס  ס'וועט  אויב 

וועט מען דאס קענען ענדיקן ביז פסח, איז דעמולט קענסטו בלייבן.  פארציען  

ער איז דאך אויך    –ון מיט הרב חדקוב  רעד זיך צונויף נאכאמאל מיט ר' יואל'ן א

אייך צווישן  וועלן    .דא  ניט  אחר( בלייבן)און  משהו  או  צי   ?  אויסרעכענען  נאר 

ביז ר"ח ניסן אדער ג' ניסן אדער ז' ניסן, דעמולט   השערה  ל פיע   מ'קען ענדיקן

פסח   ביז  בלייבן  דא  קענסטו  פסח,  פאר  ענדיקן  מ'קען  אז  דאס  נאך    – הייסט 

או.  פסח איז  אבער  חצות,  נאך  )בייטאג(  פסח  ערב  ערשט  ענדיקן  מ'קען  יב 

 דעמולט הייסט דאס אז מ'קען ניט ענדיקן פאר פסח.

און בנוגע וואס צו טאן דארטן, איז לערנען יורה דעה אויף ארויסנעמען סמיכה 

לערנען   מ'דארף  אז  הפשוט  דבר  א  דאך  איז  הצריכות  הלכות  זאת און  )באמרו 

, און אויב ס'וועט לים "הלכות הצריכות" שכתבתי(עשה קו כמדומה מתחת המ

  בלייבן צייט, איז א דבר הפשוט אז ס'איז א גלייכע זאך טאן אין הפצת המעיינות 

דורך ארויסהעלפן אין דער אינציקלופידיא און די שיחות וואס דאס איז דאך אן  

 .?(לא הי' לעולמים )ענין גדול וואס ס'איז נאך קיינמאל ניט געווען 

)איני זוכר בבירור בנוגע צו טרעפן זיך, איז כל הממעט בזה הרי זה משובח.    און

 אם הי' כאן או בענין הראשון. ח. זוכרת כאן(. 
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און    איז זאל זיין בהצלחה רבה  שם(  –)ועשה קו  און בנוגע צום זמן החתונה  

זונטאג   געווען  ס'איז  אז  "ווארט"  וועגן  שרייבט  איר  ווי  שני אזוי  קו  )ועשה 

איז זאל זיין בהצלחה רבה און די    וואס איז געווען בשעטומו"צ  >(  ם כזהוחיבר

וואס ביז דער חתונה זאל'ן זיין כדבעי סיי די הכנות רוחניות און אויך די    הכנות 

זאל זיין    און זאל זיין א בנין עדי עד   הכנות וואס זיינען נוגע צו די ענינים גשמיים

אידישע   ווי א  זיין  (חסידישע)או  א שטוב  דארף  עיניו  ...שטוב  וכל נש  והגביה 

 –)כל הזמן הי' רציני ואחז הפענסיל )שבו עשה הקוים( בידו האחת    לצאת.

 פעם ישר ופעם הפוך(.  – ימנית  

 והתחיל קורא   , חנה יצאה ואני נשארתי ונתתי הפתק השני יום הולדת וכו'

הש על  הפענסיל  שם  זיין   לחן וומיד  ס'זאל  וקיפלם  ידיו  בב'  הניירות  ולקח 

 ר צום לייענען. וקרא בעיון יותר מהקודמו. והי' יותר רציני.גרינגע

 בסיימו קריאת הפתק אמר:

די עצה אויף דערוף אז ס'זאלן ניט זיין די ענינים וואס דארפן ניט זיין איז אז  

ס'זאל זיין די מורא כמורא בשר ודם, ניט זיין אליין ביחידות נאר מיט אנדערע און  

דעמו און  בחורים  ישיבה  בא  בפרט  לשמה  שלא  ומתוך  לשמה  שלא  איז  לט 

ע"כ ומכאן   –)כאן או להלן. ובכלל כל מענה זו  לשמה. אז ס'זאל זיין מיט אן אמת  

 מסתמא אינו בסדר הנכון, אבל הענינים נכונים(.  –ואילך  

פון דעם ?(  תמונה)און די עצה אויף דערוף איז פאראנען האבן ביי זיך א בילד  

... נעמט מען  )ג' לשונות(רע קומט און בויטשעט  שווער, און בשעת דער יצר ה

 ארויס און מ'קוקט אויף דעם, און דאס העלפט אויף צו פטור ווערן פון עם.

מ'זאל  אין דעם שבת וואס פאר דעם זאלסטו בעטן און בנוגע צום יום הולדת, 

דיר געבן אן עלי' אינדערפריא אדער צו מנחה, און אין דעם טאג פון יום הולדת 

זאלסטו געבן צדקה אינדערפרי און פאר מנחה און לערנען א שיעור אין נגלה און  

דער אויבערשטער זאל דיר געבן   אין חסידות נוסף אויף די שיעורים הרגילים, און

טוב זאלסט וועלן זיין אפגעהיט [  ...]זאלסט האבן א שכל טוב א רצון טוב און א  

וועסט  דו  וואס  דערוף  דורך  און  זיך,  מאנט  חסידות  ע"פ  ווי  אזוי  מדות  אין 

זכות  ?(  הארעווען) דער  דיר  וועט  שיחות  די  און  אינציקלופידיא  דער  אין 

 ביישטיין... 
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