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 ה מ ד קה
 לאדמו"ר שייכות להן שיש והתעודות, התשובות האגרות, כל כונסו זהבספר

 ידו על שננתבו בין והשולחן-ערוך, התניא בעל נ"ע מלאדי זלמן שניאור ר'הזקן
 אודותיו. או אליו דורו בני ע"י שנכתבוובין

 שבספר ואגרותיו שלו השו"ע בסוף שנרפסו התשובות זה בספר הובאולא
 שנכתבו ודבריו בשלימותן( כאן והובאו בהשמטות שם שנדפסו מאלו )חוץהתניא

 הלוי אהרן ר' תלמידו צדק", ה"צמה בעל נכדו האמצעי, ארמו"ר בנו שלבספריהם
 )מן שערים" "מאה וסידור ירושלים" "בונה ובספרים מסטראשעלעהורוויץ
 האגרות(. רק הובאוהאחרונים

 תוכן לפי סודרו כתיבתן זמן נתברר שלא אלו כרונולוגי, בסדר סודרוהאגרות
 רבנה של תולדותיו כספר גם ספרנו ישמש זה סדר ע"י כותביהן. שמות אועניניהן
 זה. בספר הוזכר שלא השטחים בכל רבנו של ממפעליו דבר אין כמעטשהרי

 . השמטות. בלי בשלימותה, אגרת כל להביאהשתדלתי

 חסידות, וספרי הלכה ספרי ; ושונים מרובים כאן שכונס לחומרהמקורות

 סימן לכל בהערות שונים. וכתבי-יד נדפסות חוברות עת, וכתבי תולדותספרי
 שאר גם ולפעמים הראשון, המקור הובא עפי"ר לוקח. שממנו המקור צוייןשבספרנו
 נוסחאות. שנויי בגלל או יותר מצויים שהם מפנימקורות,

 וכד' שבעל-פה שמועות או השערות הבאתי לא האפשר. ככל בהערותימיעטתי
 עצמן שהאגרות השתדלתי ההוא. הדור בני של מפיהם ברורה עדות להןשאין

 מרוחקים במקומות אלא בסמוך מתפרשים' אינם כשהדברים רק זו. את זותפרשנה
 את בהערותי השלמתי וגו' או ונו' באגרות שמובא במקום בהערותי. זאתציינתי

 הענין. להבנת צורך בכך ויש הקורא בפי שגורים שאינם חז"ל ומאמריהפסוקים
 בתארי מיעטתי כל. בפי השגורים והתפלה- התורה לפסוקי מקומות מראי ציינתילא

 זלה"ה. או ז"ל המתים בברכת הזכרתים לא וגם בספר המוזכרים לרבותינונבוד

 השאילתות(. על שלום שאילת הפירוש בהקדמת מש"ב על בזה)סמבתי

 ו"אדמו"ר התניא, בעל רש"ז לאדמו"ר הכוונה בסתם "רבנו" בספרנוכשמוזכר
 בער. דוב ר' לבנו -האמצעי"
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 התניא בעלאגרוה

 והפסוקים הפיסקאות חלוקת האגרות, בגוף בסוגריפ הבאים הסקוסות סראיכל
 הדבריפ כותבי ע"י נעשו לא זה, שבטפר ההדגשות כל וכן ההפסק פדסני שארוכל

 שקדמוני. והמדפיטים המעתיקים של ומיעוטם הם שלי רובם אלאבעצספ,

 הועתקו. שממנו במקור שהן כמות עפי"ר נכתבו האגרות שבראשיהכותרות
 הן. שלי רובן המשנה כותרות הכתיב. לגבי הרילוהוא

 שתקותי השני, החלק הטפר. של חלקו אלא כעת נדפס לא המחירים יוקרבגלל
 יהודה שארית בם' שהובאו רבנו של הלכה פסקי א( ; יכלול אי"ה, בקרובלהו"ל
 ניגוניו, כל של נגינה ותוי מציאתה ותולדות תמונתו ב( מיינוביץ. מהרי"ל אחיושל

 ותלמידיו האמצעי אדמו"ר בנו דבנו, אחי מהדי"ל אגדות ג( והסבדים. הערותבצדוף
 מפתח כותביהן, שמות עפ"י האגרות מפתח ד( מהומיג ורי"א מטטראשעלעהרא"ה
 קונטרס ו( והשמטות. נוטפות ה( וכד'. תיבות ראשי לוח בספר, המווכריםהשמות
 בהלכות טימנים כמה של קמא ומהדורא רבנו בשו"ע שנשמטו טימנים כמההכולל
 בעולם(, יחיד הנהו ידיעותי מיטב כפי אשר בכת"י, בידי )נמצא רבנו בשו"עשונות

 והערות. מבואבתוספת

 טפרנו. למטגרת המתאים בדפוס הנסצא כל את לאטוף שהצלחתיחושבני
 בספרנה מקומו שנפקד מה על שיעירני מי לכל ואודה ראיה", אינה ראינו "לאברם
 בני מכתבי וביותר רבנו מכתבי בכתב-יד, רב חומר שישנו בבירור אני יודעאך
 בהערותי נרמז קצת )על להשיגו. יכלתי שלא רבנו, אל שייכות להם שישדורו

 אתו נמצא אשר כל לפני בקשתי שטוחה לפיכך בטפרנה( מפוזריםבמקומות
 להכניטו שאוכל בכדי אלי להמציאו ספרנו ~מסגרת להכלל הראוי מה דבדבכתובים
 הראשון. החלק של חדשה למהדורה או השנילחלק
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 ן כ ות
עמידסימן

13 ביבליוגרפיתרשימה

א בילדותו קדישא לחברה רבנו הרשמותא
 וליטא וואלין רבני אל מארץ-ישראל מוויטבסק מענדל מנחם ר' אגרתב

 ב תקל"ח ט(בט - בחו"לן המתנגדים מחלוקת השקטת ארצה, החסידים ]עליתורייסין

 ה תקל"ח - ווילנא לחכמי מא"י מוויטבסק מענדל מנחם ר' אגרתג
 אה"ק[ ביושבי התמיבה סדור ועל הגר"א עם לפגישה בווילנא ביקורו הנ"ל,1על

- שלום( השכנת )על אושאץ דק' לאנ"ש רבנו *אגרתך ה )?( תק"ת 
 מפולוצק, ישראל ר' שהחרימו המעמדות, מכסף להלוות שלא 'חרםה

ח תקם"א - ורבנו מלובאוויץ בעד יששכדד'
- שבחו"ל לאנ"ש מארץ-ישראל מוויטבסק רמ"מ אגרתן י תקת"ב אדר 

 הנ"ל[ החרם חיזוק הנ"לי הרבנים לג' מחוץ אחר רב לקבל]לא

יב תקת"ב-ג' שלום( )השבנת דביחאב אב"ד רפפורט ישראל לר''רבנוז
יג תקת"ב-ג' - שלום( )השבנת ביחאב דק' לאנ"ש'רבנוה

יג המעמדות חיזוק על לאנ"ש רבנו אגרות 'שלשט-יא
טד "נזיפה"[ לקבל העוברים ]על אה"ק מקופת להלוות שלא החרם על - לאנ"ש*רבנויב
 שבחו"ל אנ"ש אל מארץ-ישראל מוויטבסקרמ"מיג

-  
טו תקת"ג

 אחר[ ממקום רב לרייסין להביא לא וכו/ בתו"מ]התהזקות

יז תקת"ד - שבחו"ל אנ"ש אל מארץ-ישראל מוויטבסקרמ"מיד
 ממקום רב להבהא לא והזונה. המלך בן משל צדקה. לשמה. תומ"צ]קיום

ן
 ליצנות[ גאוהיאחר.

כ מקאליסק אברהם ר' מאת - האגרתבשולי

- שבחו"ל אנ"ש אל מארץ-ישראל מוויטבסק רמ"מטד כא תקם"1 כסלו 
 התדבקות בסבריא. ביהכנ"ם בנין בגליל. הדבר מגפת השד"ריפי]ביאת

 הגויים[ חוקותבמדותיו.
כד מקאליסק אברה6 ר' מאת - האגרתבשולי

 כו. תקת"1 כסלו - הנשיאות( קבלת )על רבנו אל מוויטבסקרמ"מטז
כז תקת"1 כסלו - הנשיאות( קבלת )על לרבנו מקאליסק אברהםר'יז
כח תקם"1 שבט - מסמאליין יעקב ר' אל ווילנער זלמן שלמהר'יה

 הרמ"מ[ של תורתו שבא"י, רבותינו החזקת]מעלת

 ל תק"ת-חקם"1 - מלובאוויץ רי"ב ע"י לפדיון-שבויים מגבית על לאנ"ש*רבנויט
לב תק"ם--הקת"1 - הלכה[ בירור קצת ]עם הנ"ל בנידו7 שנית *אגרתכ
לג )?( תקת"1 - בתפלה[ תנועות התפלה. מהות ]על משקלוב אלכסנדר ר' אל*רבנוכא
- שבחו*ל לאנ"ש מוויטבסק הרמ"מ של האחרון פכתבוכב לד תקת"ח 

 הרמ"מ[ מצבת : בהערות רבנו. של רבנותו לקבל השד"רים. תלאות בא"י.]המגפה

 * : בבובב מסומנות רבנואגרות
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 התניא בילאגרות

עמוד'סימן
לז תקמ"ח -- בחחל ידידע אל מילנער זלמד שלמה ר'כג

 לרבנו[ בפופים להיות הרמ"מ. של]הסתלקותו

- ב"ז( סי' שבתניא אגרת-הקודש )השלמת לאנ"ש .רבנוכד לח תקמ"ט 
 צאצאיו[ של המעמרות חיזוק הרמ"ם. פטירת על]תנחומין

מ תקמ"ט אל]ל - ברייסין לאנ"ש הארקער הירש צבי ר'כה
 הדור[ צריקי ועל חסידיו על הרמ"מ פטירת]רושם

מב תק"נ - מטבריא יואל ר' בשביל מעמדות סידור על*רבנוכו
מג תקמ"ח-נ"ב - משקלוב צבי ר' בשביל מעמדות סידור על*רבנוכז
מד תק"נ-נ"ב - חסידים לכמה מעמדות סידור עלירבנוכח
 - י"ד סי' שבתניא אגרת-הקודש*השלמתכט

מה תקנ"ג-ה'
 המעמוות[ עניני וכו'. השנה" מרשית בה ה"א "עי)י ענין]ביאור

מז תקמ"ט-נ"ז - המעמדות חיזוק על מטשרנוביל נחום מנחם ר' אל*רבנול
- לאנ"ש"רבנולא מח מטשרנוביל נחום מנחם בר' תמיבה על 
 - התפלה[ נוסח שנוי אב. כבור מצות ]בע' ב"ץ אליעזר לר' רבנו*תשובתלב

מח )?(תקמ"ח-נ"ה
נ תקנ"ב - שבחו"ל לאנ"ש מקאליסק אברהםר'לג

 הארץ[ פרי מם' הצנזור השמטות :]בהערות
 שבחו"ל לאנ"ש מקאליסק אברהםר'לד

-  
נא תקנ"ג

 הרא"ק[ צאצאי על : בהערוח זב"ז. ישראל )שמות]התכללות

נד תקנ"ג - שבחו"ל לאנ"ש מקאליסק אברהם ר'לה
 להטרידון ולא רבנו אל להתקשר אלי"י בא דבר לו;ם יהי']"כי

נה תקנ"ד-]' - שבחו"ל לאנ"ש מקאליסק אברהםר'לו
 ארצה[ לעלות הראוי מי וכו,. לרבנו]להתקשר

 דלאזני רנקנותללז-כ,1:.
נח חסירות כתבי הגהת ועל התפלה סדרי על - רלאזני*תקמתלז
נט תקנ"ג - רבנו אל הנסיעות סדריתקנותלח
ם שבתניא( ב"ב אגרת-הקודש )השלמת תקנ"ג שנת תקנות אודות רבע 'מבתבלט
-

 ועוך[ גשמיים בענינים לשאול לא הנסיעות.]סדרי
טג הנסיעות[ סררי תק)ות קיום על חרם ]הכרזת תקנ"ה שנת תקנות בנידון רבנו*מבתבבו
סד הנסיעות( סדרי )על תקנ"ה דלאזני*תקמתמא
סו. החסידים ראשי חתימות מ"ז עם תקנ"ו משנת דלאזניתקנותמב

סט לתקנות רבנו -של*אישורו

ע תקנ"ג-ד' - מטבריא יעקב לר' מעמדות סידור על"רבנומג
- הראשונה להוצ' וההסבמות השער - דבנו של תורה" תלמוד"הלבותמד עא תקנ"ד 
עא תקנ"ט לבוב דפוס תורה" תלמוד "הלבות ע"ס מסאסוב ליב משה ר' הסבמתמה

 * : בכוכב מסומגות רבנואגרות
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תוכן

ימוי'סימן
עב תקנ"ה כסלו - קדישא חברה בפנקס רבנו בני רשימתמי
עג תק]"ה - לרכנו[ להשמע השו"ר. 3כיאת בחו"ל לאנ"ש מקאליסק אברהםד'מז
עד תקנ"ה ניסן - הממשלה מסי חכירת בנידון רבנו של וחרם*פסק-דיןטה

 כ"א( סי' שכשו"ע התשוכה)השלמת
עח הנ"ל בנידון האמצעי אדמו"רמכתבכמט
עו תקנ"1 אלול - וילנא[ חסידי כין שלום ]השכנת מייזליש משה ר' אל *רבנונ

עז תקנ"ו סלאוויטא ראשון, דפוס שער א( התניא: טפרנא
 עז תקנ"ט זאלקווא לדפוס וההסכמות השערב(
עט תקס"1 שקלאוו לדפוס ההסכמותג(
פ תקע"ד שקלאוו דפוס של שערד(

פב תקנ"ט( זאלקווא דפוס בתניא )שנדפסה קמא מהדורא התשוכה *אגרתנב

 צג ומעמדות[ צדקה ]כעניני י' ט' ז' סימנים שבתניא לאגרות-הקודש *השלמדתנג--נה
- הגר"א עם הויכוח אורות בווילנא לאנ"ש *רבנונו  צה תקנ"ז 

 צח החסידים נגד הקהלות אל הגר"א מכתכ :]בהערות
צה לספד"צ( הגר"א לכקאור הקרמתו )מתוך האר"י לקכלת הגר"א יחס על מוולוויןר"ח

 ק תקנ"ז - המתנגדים( עם המחלוקת עניני של ארוך )כירור מאהליב קהילת לראשי *רבענז
 קה תקנ"ז - והנהגתו( שיטתו )נגד רבנו אל מקאליסק אברהם ר'נח
- רבנו( שיטת )נגד בחואל לאנ"ש מקאליסק אברהם ר'נט קח תקנ"ז 
קיא תקנ"ח - המתנגדים( מחלוקת )על אנ"ש אל *רבנוס
קיב תקנ"ח - התנשאות[ אחדות. ממחלוקת. ]להמנע בחו"ל לאנ"ש מקאליסק ר"אטא
קיד תקנ"ט -ש שחרורו על לבשרו מברריטשוב יצחק לוי לר' *רבעטב

 כסלו( י"ט על השמים מן שו"ת מס' :)כהעדות
- שחרורו על לבשרו ממעזיבוז ברוך לר' *רבנוטג קטו תקנ"ט 
קטז 15.12.1798 - רבנו שחרור על רוסיא-הלבנה של הגוברנטור הודעתטד
 ושנאת ממחלוקת ולהמנע ת"ח של מטתן אחר לספר לא - לאנ"ש *רבנוטה

קטז תקנ"ט -חנם
- ה"הפלאה" בעל אל *רבנוטו קיז תקנ"ט - מייזליש ר"מ בעד המלצה 
- והקדמתו לצדיקים' הגנוז "אור הספר שערטז  קיח תק"ס 

 מקאוניץ( המגיד הסכמת :)כהערות
- קמא מהרורא רבע, של הנהנין" ברכות "לוחטח קכ תק"ס - וההסכמות השער 

 קכב מטירהא~זיצע המגיד הסכמת ו רכנו סידור של הראשון הדסוס :1בהערות
 קכג תו"א שכסידור כסרר-כרכות-הנהנין והשמטות סעויותתקוני

קכה-קנג השניה המלשינות)טט-צא(
 של והשחרור המשפט המאסר, המלשינות, כענין הרוסיים הערכאות)תעודות

 תקס"א( כשנתרכנו
 קכה. הקדמהטט
קכה תק"6 ניסן - מפינסק אביגרור של המלשינות מגילתע
 גולינישצב- הליטאי הגוברנטור אל אובוליינינוב הגינירל-פרוקורור פקודתעא



 התניא בעלאגרות

,עמוד.שזמן
קלג 0)7.6.184 - אביגדור[ של תביעותיו ויסוד צבי שבתי כת מהי ]לבררקוטוזוב!

קלר 7.6.1800 - הליטאי:בריסקורן הפרוקורור אל כנ"לפקודהעב
 נשלחה הקובלנא ש"י. בת ידועה אינה ]בליטא י גולינישצב-קוטוזובתשובתעג

קלך 19.6.1800 -למינסק[
- )כנ"ל( בריסקורןתשובת'עך קלר 0)21.6.111 
 אודות ]לחקור גולינישצב-קוטוזוב: אל אובוליינינוב של נוספת פקודהעה

קלה 9.7.1800 - הגר"א[ בפקודת הכת ספרישריפת
 מן שנתקבלו הידיעות על לאובוליינינוב גולינישצב-קוטוזוב הודעתעו

קלה 12.7.1800 - אביגדור[ . תביעות הבת. ]מהות המינסקאיהגוברנטור
 הרדיפות הקארלינים, ש"צ, בת : על חקירותיו ]תוצאות דלעיל להודעה נוספותעז

קלו 0)30.7.18 - אביגדור[ קיבלנת הגר"א, הקודמות,והמסירות
 הקיסר סקוות )נשלחה קובלנתו אורות לאביגיוך הגנרל-פרוקורור הודעתעה

- הכספיות( תביעותיו את לפזות הסלכיםלשרי קלט 7.10.1800 
 קמ 15.10.1800 - דלעיל הקיסר פקודת על מינסק של הגוברנטור תשובתעט
 ברוסיא- המצב על דירז'אבין הסינטור של הדו"ח מתוך לרבנו בנוגע קטעפ

 קמ . 26.10.1800 -הלבנה
קמא 12.11.1800 --ק דלעיל הקיסר פקורת על הליטאי הגוברנטור תשובת,פא
 החסידים אודות חקירותיו )מסקנות רוסיא-הלבנה של הגוברנטור הודעת מתוך.פב

קמב 13.11.1800 -ורבנו(
קמג המשפט כס לפני רבנו ועל החסירים על אביגדור של טענותיו י"טפג
קמה הנ"ל לטענות רבנו של *תשובותיופך
קמו 27.12.1800 - הסינאט אל המשפט את להעביר הקיסר צופה
 וורש התני(ה מן קטעים )מגיש אובוליינינוב אל אביגרור של נוספת דילטוריאפו

קמו 12.1800 - החסידים( ראשי שאר ושל רבנו של "המעמדות" פנקסיהבאת
 אליו מעביר )הוא השלישי הדיפדטמנט של הגנדל-פדוקודוד אל אובוליינינובפז

קמן 2%12.1080 - רבנו( מבית שנלקחו והכתבים הספרים רשימת בזרוף ה"תיק"את
 להראות מבקש הענין, השתלשלות )מרצה הסינאט שופטי מאת אביגרור בקשת פח.

קמט רבנו( של תשובותיו לו.
 שחרור על רוסיא-הלבנה של לגוברנטור טורבצ'וב המיניסטר הורעתפט

קנ  %1801.29 -רבנו
קנא 5.1801 - אביגדור ע"י נוספות תלאות למנוע הס~נט מאת רבנו *בקשתצ
 בכל החס?רים חופש על פסק-רין להוציא רבנו של נוספת ?בקשהצא

קנב 8.1801 -פעולותיהם
קנג דבנו של הדותו על יוסיא-הלבנה של הגובדנטוד תעודתבצרוף

 * : בכוכב מסומנות רבנואגרות
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תונן

עמוו .סימן
קנג תקם"א - סותרים למררשים רבנו של *יישובו?כ
- קאפוסט רק"ק העלמין בתי בנירו7 רבנו *מנתב?ג קנד תקם"א 

 המחלוקת בענין - מדיסזא"( אלעזר )"מעשה רבנו אל מקאליסק ר"אצר
קנה תקס"א -ביניהם

קנט מדיסזא לאלעזר האמ?עי אדמו"ר מכתב :]בהערות

- תק"לפרשת קס .טאלק 
קסא צרקה בעניני יוסף לרי"ל *רבנוצה
קסב תקם"ה - רבזו[ עם המחלוקת ]על מביחוב מאיר ר' להשד"ר מקאליסק ר"א?ו
קסג תקם"ה - "מעמוות[ גביית בעזין דעת ]גלוי שבחו"ל לאנ"ש מקאליסקר"אצז
קסד תקם"ה - הז"ל[ ועל המחלוקת על ]כארוכה שבחו"ל לאנ"ש מקאליסקר"א?ה
קסו ]כנ"ל[ שבהו"ל לאנ"ש מקאליסקר"אצט
קסט תקם"ה - רבזו[ על ]תלוזותיו מברדיטשוב רלוי"צ אל מקאליסקר"אק
קעא תקס"ה מנחם-אב - הסמ"ק הדפסת על רבנו*הסכמתקא
קעב תקם"ו - רבזו[ ]להצדקת מקאליסק לר"א מברדיטשוב רלוי"צ תשובתקכ
קעג תקם"ו - והשתלשלותם[ מחלוקתם עניני של ארוך ]בירור מקאליסק ר"א אלירבנוקג

קעת צורים" וחרבות עריצים "זמיר הסמר תוכן :]בהערות
קעח מהיטעפסק אהרן לר' מקארלין שלמה ר' שלמכתבו

קעט תקם"ו - השד"רים[ עזיני ]בירור בחו"ל לאנ"ש מקאליסקר"אקד
 קפ תקם"ו - המעמרות גביית על מלעכוויץ מרדכי ר, ]מיזוי בחו"ל לאנ"ש מקאליסק ר"אקה
- שבחו"ל לאנ"ש מביחוב מאיר ר'השד"רקו קפג תקם"1 
קפד תקם"ג-ו' - הצדיקים[ בן המחלוקת ]על מקוזניץ המגיד אל מסטולי7 אשרר'קז
קפז תקס"ו - מברדיטשוב יצחק לוי ד' אל מלובלין "החוזה"מכתבקח
קפח תקם"1 א'ד"ר - בסלאוויטא שנדפסו הטורים על רבנו*הסכמתקט
- הש"ס הרפסת ע"ד מסלאוויטא משה לר' רבנו *מכתבקי קפט תקם"ז  קצ תקם"ח - בסלאוויטא שנרפס הש"ס על רבנו *הסכמתיא
קצא אתרוגים קניית ע"י בעניים תמיכה על*רבנוקיג
קצב תק"ע - ממעויבוז[ ברוך ר' עם המחלוקת ]על דמוהילוב-פודולסק לאנ"ש *דבנוקיג
קצג תקט"א שבט -ה מקאליסק ר"א הסתלקות לאחר טבריא חסידיאגרתיג-1
קצו הפשרפטל חולי בנירון מדרויא דטקטער ישעי' ר' ותשובת רבט*שאלתקיר

קצו וכו,( הסתרים בית מבזה על ארוכה)הרצאה
רג האמצעי( אדמו"ר זשיאות )על לאנ"ש משקלאב שיק פנחס ר'אגרתקטו
רד מלוטשים בסכינים השחיטה על רווילנא לאנ"ש*רבנוקטז
 שבשו"ע התשובה )השלמת בארוכה ה"ל בנירו7 וילנא לרבני רבמ *תשובתקיז

- ו'(סי' רה תקט"א אלול 
רח וידז מלשינות בווילזא. החסידים רדיפות ;]בהערות

יט הנ"ל בנידון רבנו( )אחי מיינוביץ מהרי"ל תשובתקיזז
 * : בכוכב מסומנות רבנואגרות
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 התניא בעלאגרות

עמוד.סימ1
 י : כתיבתן זמן נתברר שלאאגרות

 תפלה: עניני)קיט--קכח(
ריב ריבלין( משסחת : )בהערות בשמחה התפלה ערך על מאולע יצחק *לי'קיט
ריג שמחה מתוך תפילה ועל הליצנות איסור *עלקכ
ריד התפילה קודם חול דברי לדבד ולא צדקה *לתתקכא
רטו התפילה ערך על דקאפוסט *לאנ"שקככ
רטז תפילה בעניני דביחוב-ישן *לאנ"שקכג
ריז *כנ"לקכף
ריז )בארוכה( הלימוד וסדר התפלה עבודת על רבנו( )בחיי האמצעי מאדמו"רקכה

 המעמדות:עניני
 מקופת להלוות האיסור ועל המעמדות חיזוק על לאנ"ש אגרות *ששקכר-קלא

רכא הנגבה( בכסף השלוחים של חלקם שבוע. בכל לתת שבא"י. הצריקים )מעלתאה"ק.
 : אה"ק צדקת בענין חסידותדרושי

רכה עמו אדמתו וכפר*ד"הקלכ
דם ובולון שמח כתיב*ד"ה'קלג
רכז בחינות כמה יש בצדקה הגה*ד"הקלר
רכחאה"ק מעמדות על דביחאב-ישן .לאנ"שקלה

 : ת ו נ 1ש
רכח אשכנו( )בל' יום יום בחיי האדם הנהגת על דוקטור יצחק *לר'קלו

 רל עבריתרגום
רלא המתנגדים וביזוי ליצנות*איסודקלז
רלא הצ"צ( מכתב )בתור ביתו שריפת על תנחומין - מזוראוויץ יוסף *לר'קלח
רלב בעסקיו היזק על תנחומין - מדריבין משה.לר'קלט
רלג ארי' ר' עבור צדקה לקיבוץ *מליצהקמ
- שד"ל אהרן*לר'קמא רלג טובה בשורה על תודה 
רלג מאנ"ש אחר הגנת ע"ד חסידים .לקבוצתקמכ
רלד מקאפוסט( הרי"ל ארמו"ר מכתב )בתור מגיפה לעצירת *סגולותקמג
רלר שאלתו על לאחד*תשובהקמר
רלה בנר"1( מקאריץ מר"פ ! )בהערות שידוכין לבטל *לאקמה
רלה חסידות בעניני - האמצעי אדמו"ר לאחי' פריידא דבממבתקכור-ז
רלז הכלל. עסקנות בעניני מייזליש משה לר' *רבנוקמח

 רונו: ימיאחרית
רלח תקס"ג תחילת -- צרפת מלחמת על מיתל"ם משה לר' *רבמקמט
רלט תקס"ג סבת כ"ד --- להסתלקותו קרוב רבנו שכתב מה -- השפלה" ם מפ *ד"הקנ
רלט רבנו מצבתקנא

 * : בכוכב מסומ:ות רבנואגרות
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 החרסוניתהגניזה

עמוד .סיאן
רמ זיופה והוכחת ה*גניזה"תולדות
 המכתניס:ושימת

רמז תקכ"ט במדברד' לחותנורבנוא
 תק"ל ויגשב' הנהגה סדר - לרבנו ממעזריטשהמגיד1:
 תק"ל שמותה' מניקלשבורג שמעלקא לר'רבנוג
רמה תק"ל באה' לחותנורבנוד
 תק"ל אמורה'. לבנו ממעוריטשהמגירה
 תק"ל דבריםעש"ק המלאך אברהם לר' רבנו .ד
 תק"ל עקבג' לאשתורבנוז

תקל"א ממעזריטש להה"מ רבנו יאה-
רמט תקל"א ויקראד' רבנו של השלשהשטריב
 תקל"א שלחא' המלאך אברהם לר'רבנויג
 תקל"א עקבג'. לרבנו המלאך אברהםר'יר
 תקל"ב ר"הערב ממעוריטש המגידצוואתטך

רנ תקל"ב ויראב' ממעוריטש המגיד עבורפדיון-נפשטז
 תקל"ב שרה חייד' מאניפאלי ווסיא לר'רבנויז
רנא תקל"ב תולדותא' לרבנו ממעוריטשהמגידיןץ
 תקל"ב ויצאג' לבנו ממעזריטשהמגיויט
 תקל"ב מקץד, לרבנו המלאך אברהםר'כ
רנב תקל"ב שמותמוש"ק לאשתורבנופא
 תקל"ב ויקראד' מאניפאלי זוסיא לר'רבנוכב
 תקל"ב בעומרל"ג לרבנו מברדיטשוב יצחק לויר'פג
 תקל"ב בהעלותךה' ה"תולרות" בעל אל ממעוריטשהמגידכר
 תקל"ב שלחה' לבנו ממעוריטשהמגיר5:ד,
רנג תקל"ב ראהג' ממעוריטש המגיד של השלשהשטרכד
 תקל"ב דסליחותא' ממעזריטש המגירציאתפז

רנד תקל"געשי"ת ובהנהגה בלימוד סדר - לרבנו המגידהרבפה
 תקל"ג נחג' פדיון-שבויים( נבנידון לאנ"ש המגידמהרבכט

 תקל"ג ויצאא, מברויטשוב יצחק לוי לר'מרבנול
 תקל"ג כסלוי"ח הסתלקותו קודם המגיו הרב דברירשימתלא
רנה תקל"גחנוכה. המלאך ר"א אל"התקשרות"לב
 תקל"ג תשאא' המלאך אברהם לר' רבנולג
רנו תקל"ג תשאה' הנשיאות( בענין הה"מ )דברי המלאך אברהם לר'רבנולר

 תקל"ד בשלחה' יסתגף( שלא הה"מ נדברי המלאך אברהם לר, רבנולה

 תקל"ה מקץה, נגדו( יצא ברוך נר' המלאך אברם לר'רבנולד
 תקל"ה שמותה' מאניפאלי זוסקש לר' המלאך אברהםר'לז
רנז תקל"ה שמותה, לרבנו המלאך אברהםר'ליו
 תקל"ה יתרוג, ולרבנו מברדיטשוב לרלוי"3 המלאך אברהםר'לסו
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 התניא כעלאנרות

"תדיח1
 תקל"ו מקץאל לא"י( לנסוע לא מעיהט מסולוצק ישראל לר'רכנומ
 השלץם של מכתכ לו )שתח המפך וחץ"ם לר רבמפא
רנח תקל"ו לךאל לא*ק חניעה )בעמן מקא*סק אנרהם לר' רבענשב
 תקל"ז תרומהא' )כנ-ל( מטיטנמזק מענדל מנחם לר'רבנונוג
 תקל"ז ויקראג' הפלאך שנברהס לר'רבנו,מד
רנט תקל"ח וישבה' להה"מ( הבעש-ט ,טנתן פ*נ לו )שולח מהיטבסק לרמ"מ רבנומה
 תקמ"ה ואתחנןב' מקאליסק אברהם לר' ממעזיבוו ברוךר'מ1
רס תקמ"ת בשלמא' הנשיאות( קבלת )בענין מהיטבסק לרמ"מרבנומז
רסא תקנ"א ואראא' רבנו( על לחלק ןשלא ממעויבוז ר"ב אל מפרובישט שלוםר'מח
 תקנ"ו בראשיתה' התניא( על הסכמתו )אודות !הכהן להרי"לרבנומט
 תקנ"ו לךא, המתנגדיס( מחלוקת )על מסטראשעלע לר"ארבנו3
 תקנ"ח המצריםכין עליו( להתפלל )בקשה מברריטשוב לרלוי"צרבנו3א
רסב תקנ"ט , , .ד' המאסר מן לאנ"שרבנונב
 תקנ"ט כסלוי"ח המאסר מן למשסחתורבנונג
 חקנ"ט כסלוכ"ה רבנו( שחרור )בשורת מסטולין לרא"ש מהמדורא הייקא חייםר'נד

 תק"ס' כסלוי"ט כסלו בי"ט לחוג לאנ"ש מרבנו3ה

רסג תקס"א מקץה' שיק פנחס לר' מרבנוני
 תקס-א ויחיג' השני( השחרור ןעל מסטראשעלע אהרן לר'מרבנו3ז
רטד חקס"א טבתח"י לרבנו שיק פנחס מר' ופ"נמכתב3ה
 תקס"ג סוכותא"ח תלומו( ןעל מברדיטשוב יצחק לוי לר'רבנו3ט
רסה תקס"ג מקץד' האמצעי לרבנו שיק פנחסמר'ס
 תקס"ג ויחיאי לאה דבורה מבתו לרבנו מנתבסא
 תקס"ד לךד' לחג( אתרוג )אודות מברדיטשוב לרלוי"צרבנוסב
 תקס"ד מקץד' שו-ב( )בצירון מברדיטשוב לרלוי"צרבנוסג
ר10 תקס"ד באב' חלומו( )על מאמפאלי ~וסהש לר'רבנו1!ך
 תקס"הער"ה חלומו( )על יחזקאל מר להנגיד רבנוסה
 תקס"ה אד"שי"א מהה-מ( פ"נ לו )שולח מקאזניץ למגידרבנוס1
רסז תק0"ן לךה' שיק פנחס לר'רבנוטז
 תקס"ז חנוכהה' טינא( )להסיר מאפסא העשיל יהושע אברהם לר'רבנוסה
 תקס"ט ויראא' הלכה( )בדבר מסטראשעלע אהרן לר'רבנוסט
רסח תקס"ט ויראה'. משקלאב פריירעס שלמה לר'רבנוע
 תקס"ט ואראד האמצעי רבנו לבנורבנועא
 הקס"ט ויקראא' כסף( )קבלת הורהיץ ברוך מ' להנגידרבנועב
 תק"ע לךב, פינסקער ליב לר'רבנועג
 תקע"א ראהא' האמצעי יבנו לכנורכנוער
 תקע"א סליחותב' האמצעי רבנו לבנו רבנןעה
רסט תקע"ב שלחג' שלום( )השכנת דמוהילוב לאנ"ש רבנוע1

. ה,הגניזה* למכתבי ,ההערות
 רסט
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 כיכליוגרפיתרשימה
 הב.ב).,גרפים פרט.הם שבאו והספר.ם אום כל ביו המצויים הספר.0 זו ברשיחה )ני)וז)א

 ספרנו(בנוף

 הק1וש מרבנו מכתבים קבוצת קודש,אגרות
 משנות נ"ע, ותלמידיו ממעוריטשהמגיד

 סו1רו והערות. ביאורים עםתקנ"א-תקמ"ח,

 מ"ד תרצ"ג ירושליפ דיסקין. יואלע"י
 0שעמ',
 יפית, הלוי רפאל בן ברוך מאת השלים,אגרת

 : )התוכן ט8.. עמ,, 56 תרמ*ג, פטרבורגס"ט
 "מתנג1" .חסיד" השמות אודותמאמר

 למאהליב, רש"ו אדמו"ר מכתבוהב1לם,
 למאנדעלשטאם(, הצ"צ אדמו"רמנתב
 ה"השכלה", ותנועת צדק" ה"צמחאדמו"ר
 הצ"צ, ארמו"ר חיי ימי מרבריקטע

 יצחק יוסף אדמו"ר נ"ק שלמרשימותיו
 ניו- ברוקלין, מליובאפיטש,שניאורסאהן

 80, עמ', 64 תש*ו,יורק,

 הספר ותוכן . . . או*ח שו*ע על חייםארחות
 לקטתי אשר ופ*ת, זזשובה שערי ס'כ1מות

 מחותני מאת . . . הגהות אליו )ונלוה . ..
 ברעזאן( אבד"ק הנהן מר1ני שלום . .הג'
 מטינקא, אנר"ק כהנא נחמן הצעירממני
 20. ~רנ"ח,סיגעט

 דרך עם"י , . . קצרים מאמרים ירושלים,בונה
 והה"מ הבעש"ט ימו1 עומק ע"פהחסיוות

 מרנא . . . ל המיוחם כת"י מם' נעתקו . ..
 הרה"ח ע*י נמדר , , , מליאדי ולמןשניאור

 ירושלים ביחאהסקי.  הבהן  אליעור חיימר'
 80.  צ~, ק"פתרפ"ו.-

 אליקים משה . . . אדמו"ר מאת משהביגת
 וגם . . . קאוניץ דק"ק מ"מ , . .בריעה

 אה"ק מצדיקי קודש ומכתבי הגהותהוספתי
 קרקא מצפת. הכהן דוד ברוך הק' אני . ..

 80.תדמ"ח,
 כ"ק ומאמרי שיחות שיקאגא, ביקורקונטרמ

 מליובאהיטש, שליט*א יצחק יוסףאדמו"ר
 80. עבמ, 80 תש"ר, י. נ.נרוקלין

 . . . ביבליוגרפי לקסיקון ספרים, עקדבית
 אנטפערפען פריע1נערג, 1ובעריש חחםמאת

תרפ*ח-צ"ב.
 אדמו"ר תולדות הא' : חקים ג' נולל רבי,בית

 הרמ"מ מורנו תול1ות גם )ובתונוהזקן

מהאראדאק"
 אומו"ר בנו תולדות הב'

 נעל אדמו"ר ננדו תולדות הג' . . .האמצעי
 הקוושים( רבותינו מבניו )גם צדקצטח
 ברדיטשוב התלמאן, , . . מאיר חתפ . ..

 80. דף, צ'(4י"ח(4נ"בתרם"ב.
 הארץ, חיבת מם' ח*ש והוא הארץברטת

 . . ואחרונים. ראשוניפ .ממפרי יקריםאיטים

 נספחו גם . . , הארץ וק1ושת ותיבתמנרכת
 ק1ושי מצ1יקים ארה"ק מענין שוניםמכתבים
 מעיה"ק הכהן 1ו1 ברוך הצעיר . . .עליונים
 80. דף, פ"ט תרם"1. ירושליםצפת.

 אור א( : אורות לשלשה ממתעף נסתרווגגנזי
 רבנו מזמן קוושים מכתנים -ישראל
 - נערב אור ב( תק"כ, שנת ע1הבעש"ט
 הג1ול המגי1 רבנו מומן ק1ושיםמכתבים

 - רב אור ג( תקמ"ח. ע1 תקכ"אמן
 תקע"ב ער תקמ"ח מן קדושיםמכתבים
 אליעור חיים ע"י י"ל הזקן(. א1מו"ר)זמן

 מ"וגל"בן-ם"ו תרפ"1. ירושליםביחאווסקי.
 .89.עמ',

 שהניח או"ח, חלק על שו"ת נחמיה,דברי
 הלוי נחמי' מו"ה . , . נרכהאחריו

 . . . חיים מנאר מים ויצק , , ,מדובראהנע
 ווילנא מלא1י. . . . זלמן שניאורארמו"ר
 20,תרכ*ס,

 תרכ"ו, מילנא העור, אבן חלקכנ"ל

 לתול1ות זכרונות כולל קדושים,דעת
 גינזבורג נכרך, אייוינשטאט,המשפחות

 אייוינשטאט, טובי' ישראל ע"י . . .וכו'
 "8, תרנ"ז-ח',פטרבורג

 מופתים י' החקירה, עפר הנקרא אמונה,דרך
 משחת כשמן בלולה העולם, חדושעל

 ורושים ונלוה זי"ע, הזקז ארמו"ר . , ,קה"ק
 הפלאה וגם קונטרמים כמה ועו1 לוהשיינים
 א1מו"ר כי"ק מגוף הועתקו . . .שנערכין

 צ1ק, צמח כע"ם , . . מענ1ל מנחם . ..

 80, 1ף, ק' תרע"בפאלטאהא

 ע"פ המצות טעמי מפר הוא מצותיךדרך
 פנים ע"פ ז"ל והה"מ הנעש"ט יסו1עומק

 וי"ע, הוקן א1מו"ר . . . שלימדהעמוקים
 . , , ועוד התפלה מצות שרש קונטרםונלוה
 . . . אומו"ר כי"ק מגוף הועתקו אלהכל

 חיים ע"י . , . צוק צמח כע"ם מענולמנחם
 א' פעם )נרפם ביכאווסקי. , . ,אליעור
 תרע"1. פאלטאווא ב' תוצאהנתרע"א(

 80. דף,קצ"ו

 : נולל חב"1. לחסי1י ורוע אור לוח יום,היום
 חנ"ד, חסי1י מנהגי יומי, בחק למודשעורי

 היחם שלשלת לו ונלוה פתגמים,לקוטי
 לוקט רבנו. בית מתול1ות פרקיםוראשי
 ברוקלין שניאורסון, מנחם הרב ע"יוסו1ר

 320. עמ', קי"ח תש"ג י.נ,
 ספריו הרב, חח חב"1, ומפלגת מלאדיהרב
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 התניא בעלאגר1ת

 מרדבי מאת חב"דו מפלגת וקורותושיטתו
 50. תרע"ד. ורו4אטיטלבום4

 איגוד ע"י לומן מומן יוצא התמים,קובץ.
 א' חוברת התמימיסנתלמידי

-  
 תמוז

 ח' חוברת . . .תרצ"ה
-  

 תרצ"ח. בסלו
 80.ורשא.
 הרוחגית המלחמה הגאו4 בתקופתוילנא

 הגר"א, בתקופת וילנא בקהלתוהחברתית
 תש*ב. ירושלים קלויונר. ישראל ד"רמאת
80

 מאמרים ואספתי לקטתי אשר הארץ,חיבת
 מעלות גודל . . . ואחרונים ראשוניםמספרי
 הכהן דוד ברוך הצעיר אני . . . א"יוקדושת
 80. דף, ע"1 תרנ"ז. ירושלים צפת.מעיה"ק

 כ"ק שיחות תש"4 ה' אלול ח"יקונטרס
 י. נ. ברוקלין מליובאוויטש, שליט"אאדמו"ר
 80. עמ', 80תש"ו.

 יסופר הס' בוה . . . )מברסלב( מוהר"ןחיי
 עד ילדותו מימי . . . הקדושים מחייומעט

 פראמפאל . . משיחותיו. ומעט . .הסתלקותו.
 ס8. דף. ל"ט ח"ב דף, מ"ח ח"אתרע"ג.

 רבותינו מכל קודש כתבי בעש"ט, ישראלחכמי
 ממעוריטש והה"מ בעש"ט ישראל חכמיהק'
 תלמידיהם ותלמידי תלמיויהם . . . הק'ובנו

 ניו- וקיעב... בארכימ שמצאוזי"ע...
 שם ]גדפסו 80. וף, ס"ב תרם"ו,י5רק

 מכתבים וגם אחרים ממקורות גםמכתבים
 הרש"ב לובאמיטש אומו"רי שלרבים

 ו"ל[.והריי"צ
 ע"ס חב"ד ע"ו עמוקים ורושים אריאל,חנה

 בכי"ק חקרם ו1ם הכינם . . . התורהפרשיות
 בראשית, ספר א' חלק האמי'.האבד"קץ עפשטיין הלוי אייויק יצחק . . . אלקיהרה"ג

 נופסו החלקים שאר )גם תרע"בברויטשוב
 80, שנה(. באותהשם

 יצחק מוהר"ר . , . טהורות אמרות אריאל,חנה
 נבג"מ האמה אבו"ק עפשטיין הלויאייזיק
 בספרו ,שלו מוניטין יצא כבר אשרזי"ע,
 יצי"מ, ומאמר והשמחה השפלותמאמר
 : סאמרות ד' הכולל הוה הכרך יצאועתה
 מאמר ג( הבדלה. מאמר ב( השבת, מאמרא(.

 ועוד התורה, בללות מאמר ו(הברכות.
 . . . קורש ואגררת 1ש1"ת וקוטיםדרושים
 יואל יעקב ר' הרה"ג ע"י והוגהנסדר

 היילמאן... ורח"מ ביחאווסקי ורח"אסארקין
 ואגרות( וף~1)ש41ת ע"ט תרע"ב.כרריטשוב

 80. דף.ה,
 . . . טבריא מעיה"ק ידבר כולו הארץ,טבדר

 ושרותיה... ורבניה חכמיה וגולותהאיכותה

 160.דף. ק"י תרס.ו )חס"ד( קליערס משהמאתי

 )מברסלב( גחמן לרבינ. . , . גתן הר*ר . .. מורנו התקרבות מענין יסופר גו מהרנ"ת, ימי.
 164. רוה ס"ר תרט"4 לעסבערגזצוק"ל,

 קובץ. ע" - ידכונבי
 . . וי"ע. מתיטעפסק מענדל מנחם ר' מרן . .. טהורות אמרות . . . ראשון חלק אמריםלקוטי

 שמערלער. בר"י בנימין ר' . והגיהוסדרו
 80. דף, נ"ח תרע"א.לעמבערג
 . . . נכוחים בדברים ידו משיב בואמרים לקוטי מס, שני חלק הקורש,אגרת
 מוויטעפסק מענדל מנחם קה"ק...מרן
 אברהם מרן . . . מרעהו אחוות עםוצ"ל,
 מאה"ק קאליסקא, דק' אב"ד . . . כ"ץבמר"א
 הרמ"מ צתאת גם ונספחו . . . תובב"אטבריא
 והרה"ק מקאליסקא מהרב והנהגותו"ל

 הכינו . . . וי"ע חייקיל ור"חמלעכוויץ
 לעמבערג . . . שמערלער בנימין . . .והגיהו
 80 דף, מ"חתרע"א.

 שליט"א אדמו"ר של משיחותיו רבוריםלקוטי
 שבט. כ"ה . . , בר-מצוה בסעורתמלובאתיטש

 דף, י*ט - י"ג( )לקוט ח"א ורשא.תרצ"ו,
 )לקוט חגג דף, כ"ו - י"ד( )לקוטח"ב
-ט"ו(  160. וף. ט"ו 

 של משיחותיו כ"ג( )לקוט רבוריםלקדטי
 הפסח חג בימי מלובאתיטש שליט"אארמו"ר

 קכ"ד תש"ג. י. נ. ברוקלין תש"ג,ה'
 'י16.עמ',

 נוסח . . . תפלה סור הוא שערים מאהסדר
 שניאור ורבנא . . . יסד אשר בפי ו"להאר"י
 אגרות חמשים לו הוספנו ועוו . . .ולמן
 השייכים קווש אמרי וחמשים . . .קודש
 . . . ותשובה וצוקה ותורה התפלהלעניני
 והוא בפ*ע בברך נעשה אלו קדשומאמרי
 להסידור.ח"ב

 מג' מאמרים מאה כולל שערים מאהספר
 בשנת י"ל . . . הק' רבותינו העולםעמודי
 חיים ע"י . . . הגוול רבנו לפטירתהמאה
 מאיר חיים וע*י ביחאתסקי הכהןאליעור
 80. דף, נ' תקע"ג. ברדיטשובהיילמאן,

 י' מן עשירי מאמר המאורות, שנימאמר
 הלוי אייויק יצחק מרן . . שחיברמאמרות
 אועתיה קאים והאמ", אב"ר נבג"מעפשטיין
 ע"י י"ל נבג"מ. הוקן אדמו"ר קה"קדרביה

 ר' הישיש החסיד מתלמיויו א'התעוררות
 ע"י . . . ההופסה גמר . . . שי' יואלמרוכי
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 ביבליוגרסיתרשימה

 תרע"ח. פלטבה ביחאיסקה הכהןח"א
 ק4 וץקקנ"וו
 נקגצו בו ראשוה חלק הגךולים, וים זמזכר

 ספורים . . אמרים. לקוטי . . הצדיקים.וסמות
 )י"ח סטירתפ ושנות חייהם ימינוראים,
 )לפנת קל"נ,יאן חיים מ,טה ע"י . . .צדיקים(
 80. חמוש"ו(.צלום
 08%א1 ההסכמות1יטא10י*08אקק*מפתח

 א"ס8א*8 חטץ ,זס .[חן6(105שים[
 80. עמ,, 256 1923. דמייןסרנקפורט

 זה ה" אשר ויכוח הוא העבודה,מצרף
 הא' הרור, גדולי שני בין שנהכשמונים
 . . . המנגדים מעדת והשני החסידיםמעדת
 זלמן שניאור . . . הרב מאת מכתב לזהנוסף
 ל"ה תרכ"ה. זיטאמיר זצוק"ל. לאדימק"ק
 160.דף,
 ברוך אדמו"ר . . , תולדות ברוך,מקור

 תרצ"א. זאמאשטש הבעש"ט. נכדממעזבוש
 40 רף.י"ח
 מליאדי, רש"ז הק' רבנו תולדות יואל,משנת

 . . . והנהגותיו תקנותיו בחסידות,שיטתו
 צ"ח תש"א. ירושלים דיסקין. יואלמאת
 80.עמ,,
 בח' הנפטרים פנקם ע"פ שקלאב ק"קמויפחות
 חב' ע"י יך" על "קב'ן בתוך שם.גחש"א
 )י"א(, א' ספר חדשה, סררה נרדמים,מקיצי

 תרצ"1.ירושלים
 תפלות סדר הכולל, ושער אור תורהסרור

 הוינים כל עם 1"ל האר"י נוטחעפ"י
 שניאור אדמו"ר והכריע יסד כאשרוהמנהגים
 פרטי כל הכולל שעך שני וחלקזלמן.

 התפלה סרר כל על והטעמיםהמקורים
 . . . הסחר בזה שנמצאו והמנהגיםוהדינש
 לא11אט,.. רוד אברהם . . . הרה"ג ע"ינאססו
 )נרפם וילנא גיפין, סדר על ונקי קבבעל
 'י8. פעמים(,הרבה

 אשר כסי . . . האריז"ל נוסח ע"פ התפלהסדר
 ורבנא . . . המלות פ" עם מכברנרפם

 הוססנו ' בקודש ולמעלה . . . זלמןשנשור
 אדמו"ר מכ"ק מכתבים שלשה . . .בעת
 ע"י לביה"י . הובא נבג"מ. והאמצעיהזקן
 ורשא שניאורסון. יצחק לוי בהר"רשמר"
- ח"א : )ג"חתרמ"ו.  - ח"ב חול, תפלות 
 80. ומועדים(.שבת
 יסד... אשר כפי האריז"ל נוסח ע"פ תפלהסדר

 פירוש עם . . . מלאדי זלמן שניאורורכנא
 9י' בשם הנקרא חסידות ע"פהמלות

 כ"ק ברכה אחריו השאיר אשרמהרי"ד,
 בן מלאדי דובער... יצחקאדמו"ר...

 בנו מלאדי, . . . ולמן שניאור חייםארמו"ר
 מלובאמיטש מענדל מנחם . . . אדמו"רשל
 הק, ואביו מזקנו ששמע ממה צ"צ()בעל
 והאמצעי הוקן ארמו"ר מכתבי גםולקט
 ע"י נסדר התפלה. ע"ס וסדרם הנ"לוזקנו
 כרדיטשוב היילמאן, ורח"מ כיחאווסקירח"א
- ח*אתרע"ג.  40. רף, רי"ז ח"ב דף, קפ"ז 

 רשימות ליקוטי : כולל הניגונים,ספר,
 שליט"א ארמו"ר כ"ק שלמשיחותיו

 תוי הנגינה, של מהותה עלמליוכאמיטש
 בעריכת חב"ד. חסידי ניגוני שלנגינה
 תש"ס. י. נ. ברוקלין זלמנוב. ש.הרב

 40. עמ',ס"ג-3ד14
 אדמו"ר מכ"ק ש"ת, ה' קייץ השיחות,טפר

 מלובאייטש. שניאורסאהן שליט"א יצחקיוסף
 80. עמ', נ8נ תש"ז. י. נ.בריקלין

 עיון א( : ססרים ג' בתוכו יכלכל תפלה,עידן
 קודש, גד ב( דובער. אדמו"ר . . .תסלה
 מגילת וביאור להקיסר... בקשה כתג :כולל
 מטטראשעלע, הורמיץ הלוי אהרן מר'רות
 80. תרט"ר. פיעטרקוב . . . ההשתטחותענין

 של התפלה סידור פטקי כל נולל הסידור,פסקי
 בהלכה . . . זלטן שניאור , . . הזקןאדמו"ר
 לעומת אחרונה משנה שהם ובנוטח,במנהג
 נאה, חיים אברהם מאתי . . . שלוהשו"ע
 89. עמ' מ"ח תרצ"ז.ירושלים

 מענדל מנחם . . . אדמו"ר מכבוד הארץפרי
 מקופ אשר וצוק"ל משה מוהר"רבהרב
 והמה תוב"ב טבריא בעיה"ק הי'ישיבתו
 .-. . הרכ וקבצן . . . שבת בכל קדשורברי
 . . . קרישא רארעא סו"ר ולה-ה זוטמןאלעור
 אברהם .. הרה"ק. של ד"ק לזהוצרסנו
 ממעוריטש בער רוב מ' רשכבה"גבהה"ק
 קאפוטט המקוה. כוונת עו בראשית מפ'והוא

 הרשא תר"ט זיטאמיר ד' הי' )לפנייתקע"ד.
תרל"ט(.

 להיססוריא הא"י החברה מאסףציון,
 תר"ץ. ירושלם ד' ספרואתנוגרסיא,

 . . . באמתחת נמצא אשר הריב"שצוואת
 יאנוב, בק"ק ור"מ אב"ד ישע"מוהר"ר

 מוהר"ר . . . ישרות והנהגות צוואותה"ה
 מוהר"ר . . . הנהגות ב( בעש"ט,ישראל
 הרה"צ צוואת ג(  ממיוריטש . . . בעררוב

 מכתבים ישרות, הנהגות הריב"ש,מתלמירי
 '(6נ, תש"ח, ירושליםועוד.
 יקרים... מאמרים כולל החיים,צרדר

 . . . צדיקים ושיחות . . . נאמניםוטיפורים
 ליבערזאהן ו"ל ישעי' ר' בהרב חייםהמלקט
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 התניא ועלאגרות

 בהוצאות- ומסם )התהטבדחטשוב,..
 קאלביעל' אבר"ק הבהן נטע נתוהרברם,..

 אשעצק( אבו"ק חפם עזחאל ...
 0ש קן מ"ב תרע"נבילגודיא

 ומספות מילואים המילואים, נטער צדקצמח
 י . . וגמ, משנה על ולחיוושיו צ"צלשו*ת
 נע- מענדל.., מנחם אומו"ר...מאת
 )שלשה 0ג תש*הישרק

 אדמו"ר ממכתבי אץ )קובץ מכתביםקובץ חלקים"
 בצבור, תהלים אמירת טלובאהיטש,שליט*א
 160. ד1ן י"ט תרצ"ז,ורשא
 ותלמידיו מהבעש"ט מקוריים מכתביםקובץ

 ותטונות הערות עם נאמנוה העתקותע"פ
 )בערך חש"ד וינא בלאך חיים ממני . ..

 80, עמ', קי"אתרפ"ג-ד(,

 כיניתי זה בשם מהרש"נ". כת"י"קובץ
 שנשארו חב"דיים יד כתבי של הכרכיםאת

 שמרי' ר' האדמו"ר של מעזבונולפליטה
 מקאפוסס מ"די"ל )בן מבאבדויסק זצ"לנח
 הד"ד נכדו בדשות הנמצאים הצ"צ(בן

 הי"ו. שניאורסון דודמשה-
 עחק ר' הרה"ח ביוי כת"י. ריא"א""קובץ

 קארלין חסידי מזקני אייןין,אייזיק
 רוב את הכומ כת"י כרר נמצאבירושלים,
 אגרות המעמדות, בעניני מא"יהאגרות
 נדפם בבר כקולן רובן ועוד. רבנו שלשונות

 שהופים העגרות מן הרבה שוגים.במקומות
 יואל ור' נסתרות גנזי בם' ביחובסקירח"א
 זה. מקובץ הועתקו יואל משנת בם'דיסקין
 כרך מתוך תרם"ד בשנת העתיקו אייזיןרי"א

 חב"ד חסידי מזקני אחד בידי שהי' כת"יי
 יאכנעם )11על11על( זאב ר' חברון,שבעיה"ק
 צפת(. או טבריא)יליד
 בשו"ע והגהות תקונים כולל השולחן,קוגטרס

 ביאורים עם . . . זלמן שניאור . , .אדמו"ר
 ירושלים נאה. חיים אברהם מאתי . . .ומבוא
 80. עמ', ס"דתש"ט.
 מאת אמריט, לקוטי לספר והערותקיצורים
 מענדל... מנחם אומו"ר...כ"ק

 תש"ח י. נ. ברוקלין )הצ"צ(.מלובאוויטש
 אודות שליט"א אדמו"ר רשימות :)הוספות
 160. עמן קנ"1 והדפסתו( חיבורוהתנש,

 מבטאו בלי לביבליוגרפש, רבעון ספר,קרית
 תרפ*ר. ירושלים א', שנהבירושלים, והאונברסיטאי הלאומי הספרים ביתשל
 לאתנוגרפיא זכרונות לדברי מאסףרשומות,

 ב', מהדורה א' כרך בישראל,ולפולקלור
 תרפ-ה.תל-אביב
 וכמה מליחה הלכות על ביאור יהודה,שארית

 וגם_ השו"ע מו"ח הלכות ופסקיתשובות
 ברכה אחריו השאיר אשר ,.חיוושש,

 דק"ק ומ"ץ מ"מ זצ"ל ליב יהודה . . .הרב
 שנשור מו"ר , , , רבינו של אחיויאגייטש
 'י4. וף, מ"ט תר"א. וילנא זצללה"ה.זלמן
)קטן(.
 ר' . . . ושבסי ורכי קצית והמה הרב,שבחי

 פעמים כמה נרפם . . . מלאוי זלמןשניאור
 פרומקין= לוי מיכאל המחבר שםבעילום
 160.רדקינזון.

 לארץ נסיעתו סור גם . , . הר"ןשבחי
 מברסלב נחמן . . . אדמו"ר של . . .הקדושה

 0ש תרצ"ו. ירושלים . .,
 הקודש, אגרת ספר נפתחים ספריםשלשה
 מוהר"ר הרה"ק מאת החב"ד ע"ד מבתביםג,

 להרה"ק א' זצוקללה"ה, מקאליסקאברהם
 וב' . . . מלארי זלמן שניאורמוהר"ר
 בפקודת נכתב רייסין. דמוינתלהחסירים
 יצחק ישראל ב"ר מאיר מוהר"רהרבני

 שנת יע"א ברויטשוב פה נ"י,באביטש
 העתקה רק השגתי זה )מספר לפ"ק.עת"ר
 בספרנו שנדפסו האגרות הובאו שםבכת"י.
 ס"א(. נ"ז נ"ובסמנים

 ישדאל גאוני שמות . . . החדש הגדוליםשם
 שה"ג בעל חיר"א הג, מזמן היו אשר . ..

- ח"אהראשון.  ח"ב גדולים, מערכת 
 80. תר"מ, ורשא ססרים,מערכת -

 מורי מכל מפורטת רשימה מכיל ושאריועשם
 ותולדותיהם וחבוריהם ומנהיגיה,..החסידות
 ת"א גדוסמן. הלוי לוי ע"י . . . בהםכיוצא
 80. עמ/ ק"בתש"ג.
 לקונטרס והוספות תקונים לשארית,יארית
 עמ'. כ"ר ושאריתשם
 אור. תורה סוור ראה הכולל,שער

 עו ר"1 ה"א משנת ירושלים חכמיתולדות
 פדומקין לזב אדיה הרה"ג חברו תר"ל,ה"א
 והוספות הערות עם חלקים בשלשה י"לז"ל,
 תרפ"ח.תר"צ, ירושלים ריבלין. אליעזרמאת

 80. עמ', )מלואים(162'ג167ן-312ג93

 בשם יכונה ראשון חלק החב"ד עמודיתולדות
 אדמו"ר של . . , תולרותיו והוא הראשיעמור
 מיבאל מאת . , . זלמן שניאור . . .הישיש
 112 תרל"1.. קניגסברג ראדקינזאהן.לוי
 160.עמ',
 יוסף ארמו"ר מכ"ק החס?דות תורתקתטרם

 מליובאייטש, שניאורסאהן שליט"איצחק
 )בסופ1 80. עמ', 32 תש"1 י. נ.ברוקלין
 הרב מאת וכו, חב"ד אומו"רי ספרירשימת
 שנשורסון(.מ.
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