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א.
 קדישא לחברה רבנוהרשמת
 לאזני( דק"ק קדישא דחברה)מפנקס

א
 להח"ק במוהר"ב ,למן שניאור הילד נתקבל לפ"ק תק"י כסלו ט"ו יוםהיום
 ברוסע כל 3, ברוסעס עשרה 2 א"ז שיתן באופן שלו, מצוה הבר עד ן שמששיהי'
 ח"י ליתן הנ"ל א"ז מחויב ושנה שנה ובכל הכנסת, בית לבנין 4, קלאפטערחמשה
 מאתנו. כאחד יהי הנ"ל משך כלות אתר ואי"ה 5.ג"פ

ב

 תומיף ה' וביראת בתורה נתוסף דעתם שמזקינים מה כל חכמים תלמידיזקני
 החכם ה"ה קדישא, חבורתא בני להקהל קהלה זמן הי"ג שנת בנתמלא ושנים.ימים
 זה ברוך זרע דין מוהר"ב, המופ' בהרב זלמן שניאור מוה"ר החתן ופליג תנאהמופ'
 טוב כי בו שהוכפל ג' ליום אור היום חכמים, אסיפת בין לגבוה סליק כיינחמם
 לפ"ק. 0 תקכ"א כסלוט"ז

 זללה"ה. במוהרצ"ה י יעקבנאום

 א'. פרק רבי בית בס'ניפס
 - משה ר' בן - ולמן שניאור ר' בן - ברוך ר' בן - זלמן שניאור ר' : רבנו שליחוסו

 וצ"ל ליתא יהודא ורבנא מרנא הגאון בן - בצלאל ר' בן - שמואל ר' בן - ליב יהודה ר'בן
 של רשימותיו מתוך יום" "היום )לוח ישי. בן לדור המיוחסים הגאונים מגזע מפראג()מהר"ל
 על שונות וראיות סברות מובאות מלאדי" וב"הרב רבי בית בס' מלובאהיו. הריי"ץארמו"ר
 זקניו(. של שמותיהם ועל רבנו שליחוסו
 מלובאהיץ לאדמו"ר הוכרונות" ב"ססר מקורות. כל כמעט בירינו אין רבנו אבי ברוך ר'על
 )כיניי רייסין במדינת והתאחזותם מפוזנא אבותיו משפחת של בואה על באריכותמסופר

 זה ספר אבל באורשא(, רב שה" רבנו, אחי מררכי ר' גם נקרא ובן "פוזנער" הי'משפחתם
 יכל לא ברוך ר' כי מסופר רסכ"ר רבי בבית ברוך. ר' של בחרותו ימי ער אלא מגיעאינו
 למקום ממקום נורר והי' לאוני עירו את עזב ולכן לו, חולק רבנו בנו שהי' הכבור אתלסבול
 שם מסוסר פטירתו אודות נסטר. ושם מה זמן חי שם בהונגריא. סוליש לעיר שהגיעער

 בי גרינמאלר הי הרב כותב 270( עמ, תרפ"א )בויפסט ישראל" לחכמת ב"הצופהבאריכות.
 נפטר ושם בסוליש, מה וומן במונקאטש מלמר זמן איוה ה" להונגרקא, מביתו ברח ברוךר'

 עיי"ש(. בוה, מאריך רבי )בבית בניו. הם מי לגלות רצה לא סטירתו לפני תקנ"ב. תשרי ח'ביום
 גרינהאלד הרב אנשים. עשרה בסני קברו על מחילה יביקש הריא העיר אל רבנו בא זמןלאחר
 באונגרקא ישראל לקורות מקורות בססרו לחסירות. ברוך ר' של כהתנגרותו הרבר אתמסביר
 "איש : בסוליש כרוך ר' של מצבתו את גרינהאלר הרב מבקח 91( עמ' נספחות תרצ"ה)ברגסס

 לפ"ק תקנ"ב תשרי ח' נסטר ז"ל, אברהס במ, ברוך  ישראל מו"ה ומוסלג המ' הרבני וישרתם
 ושארית". וב"שם תרע"ר( )סאקש הגר" מארץ הגדולים ב"שם גם הובא בנ"לתנצב"ה*.
 ולא כרוך הי' שמו א( : הזה הסיסור כל את לסתוי ראי' הריהי הנ"ל המצבה כתובתאבל
 ולא זומן שניאור ה" אביו שם ב( אביו. בשם רבנו של חתימותיו מכל כמובח ברוך"*ישראל
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 רבנו של נכדיס שלשה לנו ידועים שהרי תקנ"ב. שנת  יפני נפטר הוא ג( לעיל. כנוכראברהם,
 הביא האחרון פריידא. בתו ובן אברהם חיים ור' בער דוב ר' כניו בני והם בר1ך, בשםשנקראו
 פחות או שהף לומר אפשר ואי נ"א(, ל0" בהערות לקמן )עי' תקס"ו כשנת התניא אתלדפוס
 תקנ"ב. שנת יפני נפטר שמו, על נקרא שהוא ברוך, ר' שוקנו כרחך על - "'ד.מבן

 תקןמ משנת וח' ו' ד' בס" לקמן אצלנו המובאים כמכתכים כי )שם( מעיד רבי ביתבעל
 אם החיים. בברכת אביו את רבנו מוכיר כי"ק, בגוף במקורם עיניו למראה שהיוותקמ"כ-ג,

 זמן את לקבוע נוכל ט"ו, מבן פחות לא התניא את בהדפיסו הנ"ל רבנו של נכדו שהי'נניח
 אחד שלפי תקמ"ט, משנת כ"ד סי' דלקמן כמכתב )וע" יתק"1. תקמ-ב בי1 ברוך ר'פטירת

 ששנת הרי זו גידסא נכונה אם החיים. בברכת כנו כחתימת כרוך ר' בו מווכרהמקורות
 תק"1(' בערך היתהפטירתו

 דרויא ק"ק של הח"ק בתקנות קדישא. בחברא ביותר הנמוכה הדרגא או היתה .שמש*ו(
 מהיום לח"ק איש איוה שיתחבר "מי : מוצאים אנו 441( עמ' א' )רשומות תקכ"ג,בשנת

 יהי' ואחנו שנים ג' למצוה שתך יהי' ואח"ו שמש, יהי' שנים ג' ן מש~טו כך יהי' אויולהלאה
 ג' ואח"ו תקנה כעל שנים ב' ואח"ו תקנה שומר יהי' א' שנה דהיינו ולקלפי, להתמנותשייך

 שניאור ר' אביו אבי שם על נקרא רכנו וקנו.ל אביו ר"ת 2( .". . , ואת"ו רואה-חשכון;שנים
 עדיין )שחי פויונר משה ר' הגאון אביו סב איסוא להיות יכול כאן המווכר זקנו אכיוזלמן.
 הגנן אברהם ר' אמו אבי או 59( עמ' הש"ת קיץ השיחות ססר - רבנו. של הבר-מצוהכומן

 - פוליש גדולים 5( רוסיות. אמות 3 - קלאסטער 4( עצים, קורות 3( )שם(.מלאוני
 בי"ו ג, יום חל כתקכ"א תקי"ו-תקכ"ב, בשנים ג' כיום חל לא כסלו ט"ו 6( מטבע.שם

 שנת את קבע ולפיכך ל"ט"ו", ונשתבש כמיו ט1-ב כתוכ שהי' משער רכי בית ובעלכסלו,
 )פרשת תק"ה. אלול בח*י נולד רבנו כי כתוב ה'תש"ג" אלול "ח"י בקונטרס לתק"ז,לידתו
 צ'ל זה לפי איש(. מפי איש צאצאיו אצל המקובל סמך על בארוכה שם מסופרחהולדתו

 תקי*"
 - הי*ג" שנת "בנתמלא המלים עסירוש ג'. ביום כסלו טו"ב חל בתקי"ח גם כי תקכ"א,כמקום
 פלענצנא. בק' רב הי' אח"כ המדרש. על יעקב ישועות מח"ס הוא 7( שנתמלא(.קודם
 כהערה(. רכי)בית

ב.
 תקל"חית. מש' נ"ע מענדל מנחם מו"ה עליון קדוש מהרבאגה"ק

 תובב"א. צפת ק"ק העיר פה תקל"ח, שנת שבט י"ג ב' יום 1,בעו"ה

 להם יאהר כעת 'שראל, בית א1הות ראשי ישראל, אמוני לשלומ אקראמרחוק
 אריאל, שני את המכימ אריאל, גולת ראשי ישראל, עיני רום תפארת אל, פעלמה

 ראשיהם גבי על ובמקדש גבוהים, מעל גבוהי0 הרועים, אבירי השר.0המה
 וקדושיו, ישראל א1רי עולם גא1ני התורה, שרי הנורא, הקרח כעיןנטויימ

 במאמרמ, תלו 1הכל  למעלה,  הע1לה הוא שמם ותהלה, פאר יערכ0 לאאשר

 דליטא דואלין 13דינת ודייני חכמי ,םרי כבוד העוים, כל נחחים שמםומפני
- יע-א, ~סביבותמורייסין,  ישמרמ. ה' 

 מלכותם והוד הדר הכבוד מפני להשיב באתי גדולתם, תפארת יקר הודאחד"ש
 שפיר הוי מקמי' חזיתים אלו ובוודאי הנה. עד ראיתים לא כי אף השלום,מלכי
 לפניהם שירצה אדוניי נא אחלה לכן הטוב. מנעו חטאתינו אבל בעזהי"ת, יטפי

 נדורשים מבקשים אנו והנה אלקים. פני פניהם כראות שלומים באגרת כפימשאת
 לעולם, וטובתםשלומם

 אדמת פה בעז"ה בואי שלום רעהו לקראת בשר"ו איש בתווך אותםואבשר
 בואם שלום: נא אדברה ורעי אחי ולמען וביתי. אני תובב"א, צפת עיה"קקודש
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 איש ואכיונים, ועניים עשירים כולם, יחר וקיימים חיים שלמים גרולם, וערמקטנם
 לפי ולא לנו, שלום שלומנו, כנהר ונטה ררבנו את הצליח ור' שלום. באווביתו
 נפל אשר הפרץ ומלכר למענו. לברו גרולות נפלאות עשה ומעכרינומעשינו
 להפקר כעוה"ר הרע עין שלט אשר קולות בחזיז ררך הפרסום מרוכמישראל
 ישראל. כלל כער טוכ וימליצו פרצות, יגרור ר' נפשות, כמה עם אחתספינה
 הטוכה ירו הניח לא מזה וגם הטוב, הוא ור' לנו. שעמרה היא זכותםובוראי
 .כשלשים ההיא הספינה מן להציל לעשות ומפליא והפליא הגריל אשרמלהטיב,

 והנם לכאן, משם באו לאה"ק לבם כהתלהכות ומהם הטבע. מררך חוץאיש
 אלקינו. מעשי גרולים לנו וספרו אתנו,היום

 ראי', א"צ המפורסמות הקרושה, הארץ אור מאורי מעניני להוריעוהנה
 בו הללו אשר מקום בראותי פחרתי פחר אבל עיני. ויאורו טעמתי אשרובמעט
 אנשי עם נפררות לכות מעון הוטהרנו לא ועריין חנם. שנאת בעון ואינם,אבותינו
 הזה. היום ער הצליח שטן מעשה אשר ועיר, עיר שבכל ורבותי מורי חוצות,קרית
 מבקש אנכי אחי שלום ואת ולררפהו, שלום לבקש עוניתי כי לי טוב אמרתילכן
 מלכים, כבור כבורם ונגר ר' כבור נגר חטאתי אם אשר הזה. ברבר הנוגעיםלכל
 פניהם את אני ומחלה לי, שוה ולא. העויתי וישר חטאתי ואומר אנשים עלאשור
 כרומע"ל אלא תלוי הרכר אין מעתה עלי, המוטל עשיתי אשר ואחרי בוש.ער

 הוא מה במרותיו, ורכקים בררכיו ההולכים ובהם אלקים בר' וכטחוניארוניי.
 אכזרי להיות שלא הם גם יעשו וכמו"כ עון, יכפר רחום והוא כן. הם אףרחום
 המרה. על לעבור ח"ו ירחמוולא

 לייחר כן גם ומתאוה חושק הייתי ישראל ארץ מקרמי מראש ררכי היאוהנה
 שקרים ורוכרי כזכים מפיחי הי' המליץ כינותינו כי אעשה מה אבלולאחרות,

 לבם הי' אם אף ולכן ארי'. פני לפניהם אותנו ברשע עלילות להעליל עיניהםנגר
 יאשמו ולא כנו. ענו שקר כי זאת ישכילו חכמו לו כי ואף ימס. המס הארי'כלב
 שומעות, ואזניו רואות שעיניו מה אלא לריין שאין יעשו, מה כי החוששי"ם,כל

 העם ויהי עלינו, נבלה רובר פה בל הן אשר ואחרי הערים. בצואר תלויוהקולר
 השלום, לתווך רצוני הי' אם אף לכן יחמולו. לא אחיו על איש אש,כמאכולת

 אני מעט, לו ולהכרית בלבבו להשמיר כי יחשוב, כן לא ולבבו ירמה כן לאהוא
 למלחמה. המה ארבר וכישלום

 ששבת וכיון פניכם. על ולא למרחוק, רעי אשא הנה בנו, ופנו הואילו עתהאך
 מלבי יררופו מי אחרי עברה. כבר קנאתם גם שנאתם גם מרהבה, שבתהנוגש

 אקרא אישים אליכם ועתה בהרים. הקורא יררוף כאשר אחר, פרעוש אחרישראל,
 מאשרי יהיו אשר ואחרי והשלום. החיים אתנו בריתכם להיות הזאת המצוהועליכם
 נפשכם, ותחי שמעו ארוני, נא הנה לב. ישרי כל אחריהם בוראי מתמים, הזההעם
 ברית לחלל באחיו איש נבגור מרוע בראנו, אחר א-ל לכולנו אחר אבהלוא

 לבב, וגורל ובוז בגאוה גרולות מרברת לשון חלקות, שפתי כל ר' יכרתאבותינה
 יעננה, שפתיו וברוח פיו בשכט ארץ להכות לנו, ארון מי אתנו שפתינולאמר
 גם תלאו כי אנשים הלאות מכם המעט קרשי. הר בכל ישחיתו ולא ירעולא
 מאין ונאקה בכי ארה"ק ה' מזבח את רמעה כסות יעשו, שנית וזאת אלקי.את

 פקורה. ליום יעשו ימה ח"ההפוגות
 בנו, כגרתם אשר הער, " ובינינו ביניכם ר', היוט עך הנה תרעו. אחי נאאל

 רבדיכם, עלינו חזקו אשר מפניכם, קרורנית הלכנו וכי בריתכם. אנשי אנווכי
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 ח"ו, יבצר לא ומצדנו שכחנו, זאת ובכל בריתכם. אנשי אנו כי נדברנו, מה אנואבל

 איש אותנו שהקניט מי לכל וברה, שדידא גמודה, מחילה לכולם מוחליםוהננו
 בפה כולנו כולם ישראל על שלום רק מבקשים אנו ואין בממון. ובין בגוף ביןאישו
 אנו מעידים עלינו, שקר טפלו אשר החשדים מכל באמת עצמנו לטהר כדי והנהאחד.
 וישראל היודע הוא האלקים הוא ד' אלקים א-ל והנה הארץ: ואת השמים אתעלינו
 את איש מצוה, והידור סייג איזה אפילו נעבור ח"ו במעל ואם במרד אם ידע,הוא
 והעש. לעשות עוד עלינו ומה הזה. כהיום יושיענו ואל יכלה, לאקברו

 אנו אבל הי'. כלא והי' אין שעבר מה בשרינו, אחינו אדונינו אלופינוומעתה
 שמצאתי ובטחתי יחוורו. פניו עתה ולא יעקב יבוש עתה לא העתיד, עלמתפללים

 אומר יתן וד' יחצו. ולא עוד יחלקו ולא תחכמוני, שבת ויושבי המקום בעיניחן
 עון. נשוא בה היושב לעם שלום ההים ישאו רב, שב"עהמבשרות

 העתיקן  יו והשלישית השנית הזאת האגרת דברי כל את לקיים בקשתי וגודלי
 להיות יקירא, אלבישייהו מילתא מצות, יקח לב וחכם ישראל. גבול בכלולשלחן
 ינוחו וברכות השלום, ועל האמת ועל הדין על העומד העולם לקיום שלישירגל
 יתן לעמו עוז וד' השלום. אלא ברכה מחזיק בלי מוצא הקב"ה שאין ראשו.על
 גיאל בביאת העולם, רוחות מארבע עמים יקהת ולו בשלום. עמו את יברךד'

 וגם חלם. חלום כאיש מעשהו יחיש מהר נעלם, חי כל מעין קיצו אשרהאמיתי
 הזה. לדבר בתדירות המתנדבים כל בעך בתדירות מהתפלל פי אחשוך לאאני

 יסלחו הזה לדבר השלום. מאדון וחיים ושלום ברכה ו(9מר השמים, כפיואפרוש
 אחיהם שם על פה, איננו ואשר הנאמנים, ורעי אני פה, להחתומיםאדוניי
 שלום.יקראו

 כופפת, אחת בשחיי' מרחפת, חפצה מלו"נ שלומם ומבקשים דורשים דבריכה
 באמת, השפל חברייא דמןזעירא

 זצללה"ה כחטה מו"ה בהרב מענדלמנחם
 6. זצללה"הן כ"ץ אלכסנדר מו"ה בא"א אכרהם)ונאום

 מבתב ח"ב אמרים לקוטי ב( קלות. בהשמטוח מ"ח דף הארץ חיבת א( : בספריםגדפס
 פ"ח. סי' געיב אור חלק גסתרות, גגזי ג( חשובה(. דרבי בעל הג' אצל שגמצא )מבת"יב"ח
 ו' סרק רבי בבית ה( משובש, מבת"י תרס"א( )ירושלים 168 עמ' ה' ברר לוגץ לרא"מ ירושליםו(

 בך על אחד. ממקור שהועתקו מהעתקות בגראה גדפס אמרים ובלקוטי הארץ בחיבתבהשמטות.
 הוא לסגיו שה" המקור בי נסתרות, מגגזי הועתק לספרנו בשניהם. השוות הטעויותמונימות
 י המקורות. שאר עפ"י תוקן מועטים במקומות ביותר,המדוייק

 הכוחרת(. רק ישגה הארץ ובחיבת אמרים )בלקוטי גסתרות בגגזי נמצא וה תאריך1(
 שבט, במקום "טבת" או ב', יום במקום ג'" "יום להגיה יש לבן ג'. ביום חל תקל"ח שבטי"ג

 עם לייבוח לעמוד בדי בווילגא לביקורו רמז בגראה זהו 2( ב', ביום אז מל טבת י"גבי
 שם. בהעריתי וראה יותר, במפורש בך על בותב הוא הבאה באגרתהגר"א.
 "ובסוף : זה קטע לסגי בתוב רבי בית בס'4( וכו'. אשר יעיוו ובגיגו בגיבם : ג"א3(
 רבי בבית רק מקאליסק. ר"א חתימת גם ישוה המקורות בכל 5( :". לאנ"ש בתבהסבתב
 לבוו. הרמ"מחתום
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ג.
 תקל"ח ווילנא, לחכמי נ"ע מענדל מנחם ר' הרה"קממרן

 ישראן, חתדת כ) ו)ת.  ישרא), בוי אצי)י הם כי ישראי, בני שמי אתושתפו

 אפדכי, תנייהו  ת)כי תני.הו אריאי, שני אח המכים ישראי, שבטי ראש יכםהיא

 ותופ)אים תופלגים מחוכמים, חכמיס ישרים, הארץ חורי ריכא, ברריכא

 טוחנים, בזה זה ובסברא הרימ, עוקרי ופנינים, בפומסו)אים

 בים המחהפכת תרב )והטי שנונימ חיצים הנאוניס, הרבנים עליהם,ואדיריהם

 נשא. בפרפופי המפורפמיםהת)פרד,
 הנורא, הקרמ כפין החורה, שר גבוהים פל וגבוה פ(4ד וגבוה1

 אנשי ווייני, סבי חכמי וסגני, חורי שרי נפשי, יויוי אוהבי תורה,אהובי

 'בא כ. טד )הם, ש)וס יפשה במפוזם, יחזק 'שמרם ה' ווילנא. ק"ק ואפנה,קריה

 רישייהו. פי.וי סודר.' 1.פרוסשייה

 וצדקתם ענוותנותם מצאנו ושם גדולתם, תפארת יקד הוד שלום דרישתאחר
 ורענן בביתם שלו הקדוש, במחנם בהיותי אשר אחרת, ועוד זאת לעד,העומדת
 שעמדה והיא סוף, לה שאין עזה באהבה הרמה בזרועם קרבוני מלך, היכליבהיכלם

 השלום, מלכי אל ידי להרים נסמכתי עליהם היום, עד אני שם היותי מעתלנו

 הנה. עד דאיתים לא כיאף

 טורא גבה כי אעשה מה אבל טפי, שפיר הוה מקמי חזיתים אלוובוודאי
 המלשינים, המה בינותינו, אשר המליץ את יסיר הוא אמת אלקים וה'בינינו.
 האחים. בין מדנים ומשלחים הדבקים ביז המפרירים נרגנים מברילים,מסכים
 ריב כל נעשה פיהם ועל בניזקין, הגרמין הן ואלו ישראל, עוכרי בעוברי, היוהמה
 ההולכים הצדיקים את והכשילו נקיים, אביונים נפשות דם נשפך ידם ועל נגע,וכל

 ותעש. מגעת שידם מקזם עד נפשזת דיני לדוןלתומם
 בנו. ענו שקר כי יודע הוא וישראל יודע הוא ה' אלקים, ה' אלקים אלוהנה

 ובשמו נשבע אני בו עד, לאלקים לי ה' והיה קודש, ארמת על כהיום עומדהנני

 כפירות ח"ו או דופי שמץ שום ח"ו ובאמונתנו ובדעתע במ שיש באם נושא,אני
 משיחו, ונגד ה' נגד מצוה, וגדר סייג איזה אפילו ושבע"פ, שבכתב הקדושהתורתנו

 תודתנו ע"פ והולכים עושים אנו ובתמים באמת ואם הזה. היום יושיעמאל
 והגאונים ואמוראים תנאים חז"ל ע"פ נתפרש כאשר מרע"ה, ע"י הנתונההקדושה

 חרפת נא שמע אלקים ה' שותים, אנו מימיהם אשר והפדסקים ובתראיקדמאי
 ודבקנו ויראתך לעבודתך לבבנו ויחד פניך, באור לאור שבעתים והשבעבדיך

 ומשתוקקים ומתאוים עוסקים אנו ובהם ימינו ואורך חיינו הם כיבמצוותיך,
 חפצנו. באלה כי הימים, כל נפשנו ומוסריםתמיד

 מאור שנפתחו כמעט אשר חבריא, דמן זעירי להני עושה ילדות הרבה כיוהגם
 הסתר אלקים מכבוד ה' מנעם אשר והשכל מדע חסרי מתחסדים, המהעיניהם
 לאו כי כלל, כיון כוונת לשום ולא כסותם בהתעטפות בתמימותם ומתנהגיםדבר,

 ראו לא הם כי מללו, ברור שפתי ודעת דרכו, יורה והאמת נינהו. וכוונה דעתבני

 לחכימין חכמה ולמדתים ידעוני, הם תורה תופסי אבל ירים. בשתי ודחיתיםפני
 עלי. הטובה ה' כיד בינה, ליודעיומנדעא
 ה' ועד ירא, אני אלקים את נאמני, ורעי אחי ורבותי מורי אדוני נאוהנה

 והקניט שהכעיס מי לכל ומוחלים ועוזבים דעתנו על מעבירים שהננובינינו
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 שום יעשה ולא בערם יכפר הטוב ה' בממון, בין בגוף בין לנו שהרע מי וכלאותם
 נאמני, ורעי אחי שמעוני לו עתה אך נתכוונו. שמים לשם שכולם כלל,רושם

 ועל עליכם נא חוסו בנו, תחטאו אל והלאה מהיום הנאמנים, ועוברים ה'אוהבי
 אחת. בשעה עולם לאבר שלא הטוכים,מעשיכם
 וקיימנו שהחיינו ב"ה עתה גם ומה עוברים, אנו ואותו יראים אנו אלקיםאת
 הרעיונות, משוש הלבבות חמרת אבותינו, בו הללו אשר הזה המקום אלוהגיענו
 2 זכפזב4ש חודבנה בעת אף עליה וקרושתה הודה, זוהד זיו לספר יוכל מיאשר

 בחייכון אנחנא ומצלינן יום. בכל תמיר העבורה ועל התורה על עומריםהננו
 כנסיות בתי ושארי ג בית-יוסף של הכנסת בבית ישראל בית רכל ובחייוביומיכון
 לעלות. ירנו בהקגות אשר והנביאים, ואמוראים תנאים קברי כל ועלהקרושים

 וחפצי רצוני הקרוש, במחנם בהיותי אשר במרומים, וסהרי ישראל ערי אתםוהנה
 זלא זהאמת, הדבדים לכל אמתלא ליתן והלכתי ומישראל, מה' נקי להיותהיה

 בית זבול עולמים, שבתו מכון אל' ה' בהביאני עתה גם ומה מילתא.אסתייעא
 לוהטי הורינו בין שהיתה חנם שנאת בעבור יושב, מבלי וחריבה השוממהתפארתנו

 נכשלים ארם בני להיות המות, ומר מאר המעשה עלי ורע החיים את שנאתיאש,
 ולהוליכם שלום לבקש באתי לכן ממנו. וטובים גרולים צריקים בנוברברם
 אם ממתני, עבה קטנם אשד ורבותי מודי אדוני חי(. )א-ל רי בלי עראחריהם
 יחר, גרול קהל אנשים על אשור עלי, והנלוים אני מלכים, כבור כבורם נגרחטאתי

 ואתם עון, יכפר רחום והוא הטוב, הוא וה' לי. למחול בוש ער פניכםוחליתי
 סלחתי. ותאמרו תענו ובמרותיו חיים אלקים בה'הרבקים

 לא אשר הרעות, מכל הזאת הרעה מן הברלו ארוני, נא אחלה אחב"יומעתה
 אנחנו אחר אב בני בארץ, אחר גוי ישראל כעם מי אשר ראשים, לארבעה עורנפרר
 בקול ויזעקו בכתיבים, הבאה הכצעקתה באחיו, איש נבגור ולמה בראנו, אחרואל
 וקטלינהו להיכלא וקלייה מקרשא לבי ראחריב האי בייא, בייא אמרו * מאיגרול,

 תרעו אחי נא אל בינין. מרקר קא ועריין ארעהון, מן לישראל ואגלתוןלצריקייא
 ובשלומבם עליכם, ישראל כל ועיני לפניכם הארץ כל הלא ה', עם על סרהברבור
 חלקות, שפתי כל ה' יכרת תקוה, תהי אל למלשינים וממילא שלום. הכל שלוםיהיה
 הקודש. אדץ בכל ישחיתו ולא ירעולא
.

 לנאמן, נאמן שישלימו ישראל, שלומי אמוני נאמנה, קריה באנשי ומובטחני
 ויעקב, יצחק אברהם אבותינו מדת בתולרה, מרתם בתמימות ביחד ישדאלוכלל
 את איש חסרים, גומלי רחמנים ואחדות, שלום החפצים אנחנו בניהם מבניאשר
 לעת אשר אלק~נו, ערי ובעד עמנו בעד ונתחזק חזק יאמר ולאחיו יעזורורעהו
 הנראה לפי אף לרוב. עניים הרבה ובאו התאספו אשר גרול, חיזוק צריכיןבזאת

 והפקירו ניסים, על עצמם לסמוך ועאלו עשו אשד את השכילו ראשונהבהשקפה
 כוונתם שמים לשם מהם הרבה רעתם, סוף על עמרתי אכל ובניהם, נשיהםעצמם
 הקודש. בארץ נשארו אשר הנם והנה ועבורה, תורה בעלי המופלגים המהורעתם,

 מאמצע חזרו מהם כמה אבל הקרושה, ישראל לארץ כולם ובאו נספחו לרוב הרבהכי
 נשברה, אחת ספינה הרע ע*ן מגורל בעוה"ר גם ומה ומסטנבול. הים משפתהררך,
 בה. לשבת זכו לא אשר מאה"ק, חזרו מאר הרבה לביתם. חזרו נצלוואשר

.
 מן כל בכאן נשארו ואשר הארץ. עין את מכסים היו באים כולם היו אם והנה
 ושלימים. יראים הם והנה להם, עמרה חכמתם אף שטיותם, להם אהני לנאהסמוכים
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 צוה הוא פיו זאת, היתה ה' מאת הנה בגבורים, ה' לעזרת השרים קומוומעתה
 באותו ספרדים מאנשי ג טובו"ס מק"ג לים מעבר ג"כ באו כן כמו קבצם. הואורוחו
 הארץ. עמי גם חכמים עניים, וגם עשירים מהם נפשות, ושלשים מאה לערךפרק
 זה, מה לשאול בנסתרות, עסק לנו איןמעתה

 אררבא עמהם, ידי היתה לא אשר שבשמים, אבא עלי נאמן בשחק, עריוהנה
 אני והנה כלל. ושמעתי ידעתי לא אשר ורובם בוום, עד עמהם ורבתי צווחתיאשר
 אבל לב, וטובי יבולת בעלי מהם יש אתי ואשר ספוקי, די בעז"ה הכינותיבעניי
 הבור אין אבל גרולים, למאות עליהם הוצאנו וכבר נשוא. נלאינו הסבל, כחכשל

 פרנסה, שום עדיין משתכר מהם אחר שום אין שכעת גם ומה מחוליתו,מתמלא
 במוכן נוגע ואין-ארם המוכן, מן מתפרנסים וכולם ומנהגיהם. הלשון גירותבשביל
 הישיש הרב את קרוב בזמן לשלוח הוכרחנו אשר תשפטו, עיניכם ולמראה.חבירו,
 יציאת חליפות בחודש אלפים עשרת לו נותנים היו ואם פאלצקער, ישראלמו"ה
 6. לכך הביאנו ההכרח אבל דבר, לכל בז היה הקדושה ישראלארץ

 סביבותיכם. לכל בירכם העזרה מפתחות כי ידעתי גם ידעתי אדוני, נאוהנה
 מקום מכל ונכון, וראוי כדת שלא עשו אם אף האלה, האביונים על לבקש עמדתילכן

 נזרי ציצי והתאזרו והתעוררו ח"ו. דמם על לעמוד אפשר ואי הם, בשרנואחינו
 השמים, כפי ואפרוס חן, מצאתי ומובטחני פרנסתם. מקום איה ולירע לעייןקודש,
 וחיים. וברכה שלוםואומר

 הרמתה, לתשובתם ומצפה ומשתוקק מתאווה שלום, ומבקש רורש רבריהכ"ה
 וירושלים. ציון בבניז השי"תיזכנו

 זצלל"ה משה מו"ה בהרב מענדל מנחם באמת השפלנאום
 תוב"ב. צפת פה לפ"ק תקל"חשנת הבירה, ווילנא ילע"ק

 ו'. פרק רבי בית בס' ובהשמטות פ"ז, ט" נערב אור נטתרות בגנזי בשלימותנדפם
 כדי בוילנא, רבנו, בלוית לא"י, נסיעתו לפני הרמ"מ, של לביקורו מכוון האגרתבתחילת

 עם ביחר והלה רווילנא, אב"ר שמואל ר' של בביתו או התאכסנו הם הגר"א. עם לוויכוחלעמוד
 אבל הגר"א. עם להפגישם התאמצו האגרת( תחילת מכוונת )להם וילנא שבגדולי השלוםשוחרי
 את והכשילו ישראל בעוכרי היו המטרידים הנרגנים המלשינים , . . בינותינו אשר"המליץ
- וכו'" נפשות דיני לדוןהצדיקים  של במכתבו גם מוזכר זה דבר זמ במכתב הרמ"מ כדברי 
 נ"ו. טי' לקמן וילנא, חסירי אלרבנו

 6( בהערה לקמן )הנזכרת מפאלאצק ישראל ר, באגרת עי' האגרת של השני חלקהלהבנת

 הגלילות מבמ רבים עליהם נטפחו גאלאץ לנמל ומשם וואליהאיי מדינת דרך נסיעתם בררךכי
 מכתבנו. דברי מכוונים להם נפש. מאות משלש יותר בשחרתם היו ארצה שבבואם ערההם,

 חלול )ה' ארצה לעלמחם הראשונות בשנים 3( 1 נ( ? להגר"א כוונתו אולי1(
 סיעתפ בני רוב עם והרא"ק הרמ"מ עברו ואח"כ בצטת, העולים התגוררו תקמ"א( עדתקל"ז
 וויטעפסק לק"ק גאגרתו מטטר פאליצקער הר"י 6( 1 5( ע"ב. ט"ט יומא 4(לטבריא.
 המצב את ומתאר הנטיעה וטרר הררך תלאות כל את כ"ז( מבתב ח"ב אמרים לקוטי בם')נדטטה

 אליהם והנלוים רבותינו להחוקת המעמדות גבית את להטריר כרי לחו"ל נשלח הוא בא"י.אז
 גאגרות כמוזכר רחטין, חסירי כראש מלובאוויץ בער יששכר ור' רבנו עם יחד ועמדבו1ה"ק,
 באחת בהיותו נפטר כי מילתא, אטתייעא ולא לא"י, לחזור רצה המעמדות ענין כשהטתדרדלקמן.

 המגיד של )בנו "המלאך" אכרהם ר' של קברו אצל שם כבור ומנוחתו פאטטוב, בעירמנסיעותיו
 עזריאל ר' חברו עם יהד ממעזריטש, להמגיר לתלמיד היותו ופרשת תולדותיוממעזריסש(.
 כמה ועור תרב"ה )לבוב צדיקים" "טפורי גחוברת מטופרות~פאלאצש

 סעמים"
 וה אין אבל

 שנת על דווקגי. מסטרי ה" לא פרומקין( לוי )מיכאל המו"ל המחבר כי כך, כל מוטמךמקור
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 המעטפה על היתה זו שכתובת כנראה קהל. לעדת ר"ת ד( ה'. לסי' בהערה ראהפטירתו
 לדף. מעבראו

זי.
 דאושאץ לאנ"ש רב13בוכיזב

 שלומ( השכנת)על

 הפו)ם. פד חיים יחיו פייהם ה, אושאץ, דק"ק בשבת יושב' ורפי אחי )עפן ש)ום נאאדברה

 וממנה ליעקב היא צרה ועת שבמדינתנו, הגדול הדעש בארץ זאתמודעת
 כו( )ישעי' מ"ש לקיים .הארץ, כל על היעוצה העצה זאת כן ועל בקרוב.יושע
 )בתהלים כתיב תורתך הפרו לה' לעשות ועת זעם, יעבור עד רגע כמעטחבי
 כדי עליכם הקמים נגד מלהתיצב בנפשותיכם השמרו הזה הדבר ובגללק~ט(.

 ליושנה. העטרה יחזיר ובקרוב נס"ו יעזבנו שאל בטחתי ובה' מידחד, במניןלהתפלל
 מסיו.ה עם ולא מוכ"ז, בפי שמתי כאשר במעצר, יתנהגו כה ועד כה עדוהנה

 לבי על עלתה לא אשר שקר עדות העיד הנה משמי, ! חיים שאמר מה ואודותח"ו.
 הנה דמי וגם לבב. ויושר בתום בהשי"ת בו מוחזקני ואדדבה אדרבה כימעולם,
 כל על וע"כ 2. כו' דאדום דמלכא לאוניתי' שהה דלא ומאן דמים, לדודשנדרש
 לא רק נפשכם, תאוה כאשר ממנו והתרחקו אהלו מעל נא סורו הזאת האגרתדברי
 לדבר ולא כאולתו כסיל לענות ולא ממט א"ע להשמיט אם כי ומריבה, מצהבדרך
 לו תאמרו אה"ק מעות לגבות 3 מוהרי"ם נאמן ציר בבוא וגם רע. ועד מטובעמו

 שבא"י לרבותינו עליו לכתוב ועלי אחת. פרוטה אפילו ממנו יקבל שלאבשמי
 המעוות. יתקן לא אם ב"ב ה' יתןכאשר

 המעתיר, כנפש שלום, עלינו ישים שלוםוה'

 נ"י. במוהי"ב זלמןשניאור

 תק"מ לשנת המכתב כתיבת זמן את קובע הוא כי"ק. מגוף רפי"א רבי בית בס')דפמ
 דפכ"ד(. )שםבעדך

 לאוניתא ר*"0 - מלהפר? גמוע )*לא *היה ילא מאן : ב*לימותו הנשמר 4( ז1(
 לאוגיתיך, ושהייה לא רש"י( - אדומי שהוא )אע"פ דאדום דמלכא רש"י( - בושתו)אונאת
 )מחמת שרטו על אשיבנו לא ארבעה ועל מואב סשעי שלשה על ה' אמר בה ב'( )עמוסדנתיב
- סעא)יינער 'פקב עוה"ר 3( ע"א. כ"ב ב"ב - לשיד. מואב מלך ע?מות רש"ק -בזיון  
 גדולי בין נחשב ואח"כ מחיטעבסק, הדמ"מ מחסידי המעמדות, כסף גביית על הממונההשד"ד
 המעמוות. שבעניני האגרות ברוב מוזבררבנו.

ה.
 המעמדות מבסף להלוות שלאחרם

 אלא עני ואין אה"ק, קופת על הממונים עמנו בני מקצת עני את יאינהראה
 ולעשות במצות להרבות וחפצים מתחסדים הם הידיעה חסרון שמחמת הדעת,מן

 פלילי ועון גמור, איסור .הוא כי בעבירה, הבאה מצוה והיא אה"ק. ממעותגמ"ח
 בשכר להלוות אפילו 1.(, ערכין )עי' רז"ל בדברי כמבואר תוה"ק, דין עפ"יהוא,
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 אפילו לעצמן, להגבאים הן לאחרים הן גדול, ללטוח אפילו בחנם, שכן וכלאסור
 דמרייהו ברשותא דקיימו היכי וכל אה"ק, חכמי של כבר הן המעות כי רבה.למצוה
 מדעתם. שלא להוציאם ואסורקיימי,

 בנזקין גרמא שהן האלו, המתחסדים מהעם שיצא המכשלה גודל שראינוולפי
 נתאחרו שעי"ז תאחר, בבל עברו המותר על וגם לגמרי, לאיבוד מעות מקצתשבאו

 כלות עיניהם אשר באה"ק, ולקיים נפשות להחיות המעות, להוליךהשלוחים
 ה' הילול שיש במקום כי מגררינו, לפנים )ו(נכנסנו הלילה, וכל היום כלאליהם

 לד"ת, סיג לעשות נח"ש בגזירת עירין בגזירת וגזרנו לרב, כבוד חולקיןאין
 הן אחת, פרוטה אפילו אה"ק מקופת להלוות ידו את איש ירים לא והלאהשמכאן
 לאחרים. הןלעצמו

 וכל תורה ובמשנה כהנים שבתורת האלות כל עליו יחולו דברינו עלוהעובר
 המבול מדור שפרע ומי אסוהא. ליה דלית דרבנן חויא ולטרקיה שבתנ"ך,הארורין
 בפי שם אשר ב"ה מקום של בדבורו עוסד שאינו ממי יפרע הוא הפלגהומדור
 שאנן. לנוה בקרוב לעלות ויזכה ושאנן, בטח ישכון לנו ושומעחז"ל,

 קצוב דבר ליתן בעם, המתנדבים מן נפש לכל שוה גזירה לגזור ראינוועוד
 מכל ורגל רגל כל לפני וזריזין זהירין שיהיו אה"ק, לקופת 1 בשבוע שב1עמדי

 חז"ל ע"פ הידוע ההוא מהטעם ההוא, רגל עד מהם שמגיע מה כל לסלקרגלים
 יסורו ולא :, כו' הדור אשרי בעצמם שיקיימו באנ"ש אנחנו ומובטחים תוה"ק.דין

 ואיש, איש רצון לעשות רצוננו אשר הקב"ה, של לכבודו שהם אלה,מדברינו
 ונפש. בגוף שלומנו בעד אליו המעתירים תובב"א, באה"ק אשר יראיורצון

 זצלה"ה פרין במהו' ישראלנאום
 מליבאוויטש זצלה"ה טג"ל שלמה במהו' בער ישברונאום

 נ"י. כרוך במוהר"ר זלמן שניאורונאום

 מאה ובס' תרע"א( )ירושלים 188 עמ' ט' ברר לונץ לא"מ ב"ירושלים" בהשמטית0971
 כת"י(. ריא"א" "קובץ )מתור ס' רב אור נסתרות, כגנוי נדפס בשלימות ה'. דףשערים
 שכא"י רכותינו מוכירים ו' סי' דלקמן כמבתב בי חקע-א, לשנת לקבוע יש החרם תאריראת

 שלשתם. בחתימת כזה וחרם איסור לעוד זבר מצאנו ולא - הוה הרבנים שלשת איסוראת
 מא"י כמבתב בי לתקמ"ד, תקמ"ב בין מפאלאצק ישראל ר' נפטר רבי בית בעל השעדתלסי
 ריאב רק - "( ןס" מתקמ"ר ובמבתב הרבנים, שלשת מוזברים ו'( )סי'מתקמ"ב

 ורבנו.מלובאוויטש

 של באגרותיו רבות פעמים ונשנתה )שחורה זו תקנה נשתמרה האחרונים הדורות עד1(
 הדלקת לפני שבת בערכ רמבעה"נ לקופת מסויים סכום שכוע מדי לתה חב"ר חסידי אילרבנו(
 ע"ב. כ"ה ד"ה - לקטנים נשמעים שהגדולים 2(חנדות.
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ן.

 תקמ"ב מש' נ"ע מענדל מנחם מו"ה עליון קדוש מאדמו"ראגה"ק
 תובב"א. טבריא פעה"ק לט"ק, 1 תקמ"ב שנת ארר ד' יוםנעז"ה,

 רחמי רבא שלמא ]פשנו ידיזי אה1בי]1 על יהרים זבשמיא, לאיהא פרושותכפינו
 יעורר זשמיא, 1פייעתא ואמ1]ה באמת ויופש עייהם ממרום ר1ח ושיערהוחייא,
 והשת1קק דמהימ]ותא ובצילא לכסוף, ית' ולעבוזחו ליראתו לבבםסהור

 ינון, ביאת עז עולם ימ, כל וי]שאם וי]פום מחופף, עייהם ה' 1כבודו?הפתופף,
 אנ"פ. ולדראון. לחרפות ויהיו עצתם ותופר לפניהפ יכרפו פפר יורזיוכל

 בכלל בנפשנו קשורה ונפשם בלבנו אהבתם נתקעה כי נאמנה ידיעה להולהוי
 אנחנו אשר פינות בכל לטוב להזכירם לפנינו עומדים דיוקנם דמות כאלוובפרט,
 והצלחה. ברכה שפע עליהם להשפיע עולם ואהבת רבה באהבה אלקים ה' אלפונים
 והחפצים התאבים כל ית' אליו להמשיך אה"ק פה המצפה על עומדים אנחנווהנה
 לנו הידועים ישנים, וגם חדשים והרחוקים הקרובים אלקינו, ה' אחרילילך

 לבבו אשר איש כל כי באמת, לי ויאמינו גלויים. ית' לפניו כי לנו, ירועיםושאינם
 מערי לעזור, מעיר לו נהי' צבאות ה' בעזרת באמת, ]ית'[ וליראתו לעבודתופונה
 בעבודתו המתגבר כמעין יהיה והי' אותו, מסייעין לטהר והבא ותפארתנו.קדשנו
 ]ית'[.וביראתו

 למקומות לנסוע ומריבה במם"ע הע]לס את ירעישו שלא היעוצהועצתנו
 וד"ל. השם, את ממעטת הדרך כי ותפלה, תורה בביטול ימיהם לבלותרח]קים,
 בתורה המפורסם החסיד הרב ה"ה לב, חקרי גדולים עמכם בעת בעז"ה12הנה
 חרשים חכמי וה"ה ישמרהו, ה' פאליצקר ישראל מו"ה קדוש, אלקים אישוביראה,
 חריפים ימיהם, כל ה' וביראת בתורה מפורסמים העצה, גדולי לחשים,ונבוני
 ליבאו]יטש, דק' מ"מ מג"ל,. בער ישכר מו"ה כבוד ותמימים, וותיקיםושנונים
 וכו'. המשולש והחוט לעולם, שמם ויהי ישמרם ה' זלמן, ש]יא]ר מו"ה הרבוכבוד
 ועצתם ולהחיותם, עיניהם להאיר והצפון הגנוז טוב מרב טובם בידם בעז"האהטר
 ואשר מכם, יסורו לא לפניכם שאמרנו הדברים כל וברם 3. אמת ופעולתםאמונה
 רחמים(. לכם )יתן לרחמכם. יחון הוא והממשלה הכחלו

 ]מפנינו(, יושבי' כל נמוגו וכי ]לפנימ[ הארץ נכבשה כי הגדול, שמווישתבח
 נצטרך שלא ה]י"ת[ יעזרנו ואם מפעלם. בשחת ויפלו עצתם ה' הפר עלינווהקמים
 לה' השער דרך ]יד[ על לעמוד בעז"ה אנחנו מוכנים אזי הפרנסה, בענינילהטריד
 הגלגול גודל שמענו ]אנחם[ והנה מחסורם. כל את ה' שימלא עליהם רחמיםלעורר
 מו"ה חו"פ( הרבני .לשולחיו, נאמו ציר נפשנו, ]ידיד לאהובנו הי' אשרו1;לחץ
 תוקף בכל ]וכו'[ בגזירה באנו המתוכן, הכסף גביית בענין ]נ"י[, מסמאלייןיעקל
 יהא הנגבה הכסף שכל הנ"ל[, הרבניס ה"ה השל~יס החכמיס שגזרו מה ]עלועוז
 להלוות שלא ופשיטא מצוה, של אף דבר, לשום להוציאו לשנות ולא במזומניםמונח
 כב( )משלי נאמר וע"ז נפשות חיי הוא הנ"ל כסף כי ושבים, עוברים ההוצאותעל

 כסף מא]הבי היינו לא מעולם כי למעלתכם ידוע הלע כי נפש. קובעיהם אתוקבע
 יעלו גדול בצמצום כי )לי( לנו ויאמינו מרובה. אה"ק הוצאת כי אבל]ח"ו[,

 ויושבי ]פוליש[. רענדליך מ[חמשה פחות ]לא שבוע בכל מאתנו אחד לכלההוצאות
 המטבע הדברים, ותוכן בו. ישבנו מצער יבינו ולא ידעו לא ממנה יצאנו אשרהארץ
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 ומחמת זגדולן. זול בשנת ואפילו בחו"ל, פדוטה כמו היא פארי הנקרא בא"יאשד
 ובדוד. צלול אמת וזה בחו"ל, כמו פעמים וה' ד' בא"י ההוצאהזה

 בשנה כי הגם וואלין, וממדינת הידוע. סך כ"א הגיע לא ממדינתנווהנה
 הגיענו לא הזאת בשנה אבל בצמצום, צרכינו כדי מסויים, סך הגיענואשתקד

 בקוד,ם, לשדת התחלתי שמעת עלי, בפימם ומדגלא לשנינו. אדומים חמשים אםכי
 ומשכי סיכי עקדתי מסותדת, ואהבה מגולה בתוכחת להוכיחם ישדאל עבדלהיות

 מו"ה הגדול הדב כבוד חביבי דב אהובי נגד ק"ו *. רו~יא למדינתממדינתם
 לא בנפשם, קשורה ונפשנו לנו אהבתם נפלאת אשד הם; ואם ני"ו. הכהןאברהם
 תהי' דעתנו אם כי למעל' ידוע ולהוי יותר. הדבד מוטל מי על לנו, מעידם עזדיהיו

 ישדאל. ולכל לנו גדול תועלת יהי' הפדנסה, טדדת בלי בהדווחה באה"קצלולה
 ית'. בו בוטחים אמ באמתכי

 להעתיר ועלינו תעשו, אשר בכל ותצליחו ~שכילו נפשנו אהובי אחינולכן
 בנפש הן ותצליחו שתשכילו אלקינו, לה' פונים אנחנו אשד פינות בכלבעדכם
 בממונכם. והן בגוףוהן

 פעיה"ק מאדה"ש, לכם שלום )דבדי וחותם, כותב עה"ק, פה ואמת, שלוםדבדי
 באמת( השפל ת"ו,טבריא

 זללה"ה. טשה מו"ה מענדל,בהרבמנחם
 5 זללה"הן כ"ץ אלכסנדר מו"ה בלא"א אכרהםזונאום

 באה"ק, כבוד לשכון עלינו הבוי"ת מחסד נתייאשתי לא כי לכת"ד להוי10ידוע
 ית' הבודא שרצון בעז"ה, שכלי לפי כשיתברר רצון, עת ומצפה ממתין אניאבל

 מנהיגם עצמו את לבלבל מחשבות יחשוב לא והוא אודיעכם. לבואכם,מסכים
 כיונה, אבר יעלה והעונה, העת בבוא והי' עליו. ולא עלי מוטל הדבד כי ?()מהגם
 החיים. באדץ ה' בנחלת להסתפח אי"ה לבוא לדוץויעוף

 דחותם, כותב לנצח, יחי' ואמת שלוםדבדי

 זללה"ה. משה מו"ה בהדב מענדל מנחם באמתהשפל

 י"ג. וף רכי בית בס' הובא המכתב מן קטע מ"ט. דף הארץ תיבת בס' בהשמטות0977
 שהובא ססרא זוסמן אליעזר ר' כת"י )מהעתק ה' מכתב ת"ב אמרים לקוטי בס, נדפסבשלימות
 בעגולים. - הגירסאות ותילופי במרובעים, הוסגר המקורות באתד הנוסףמצפת(.

 עליהם לקבל לא בתו*ל אנ"ש את שבא"י רבותינו מזהירים רלקמן במכתבים וכן זהבמכתב
 רבנו מוזבר תקמ"ד שנת שעד במכתבים הרבנים". ל"שלשת כפופים להיות אלא אתר ממקוםרב

 תביריו פטירת לאתר הרבה. מהם צעיר הי, הוא כי מלובאפיטש, והרי"ב מפולוצק הר"יאהרי
 רכנו. של נשיאותו והולכת מתתזקת כיצד המכתבים מתוכן נראה את"כ לבדו. רבנו מוזברהנ*ל

 השנה פרט נכתב וכן תשובה דרבי בעל הרב אצל שנמצא בב"י התאריך נכתב כך1(
 המו"ל לפני שהי' אתר בכת"י כך. מסתבר התוכן מן גם הארץ. תיבת מס' שהועתקהבכותרת

 בעל לפני שהי' בכת"י גם צפת"ו". "טעיה"ק כתוב והה השנה פרט תסר ה" אמרים לקוטיס'
 תקמ"א הוא שהתאריך , שם התליט ולפיכך "טבריא", כתוב הי' אבל השנה, טרט תסר רביבית
 רבי. בבית הובא ואילך מכאן ג( בצפת. הרמ"מ ה" תק"מ ען בי תקמ"ב,או

 הארץ. בתיבת הושמט רבי שבבית הקטע רבי. בבית הובא ע"כ3(
 ממעזריטש המגיד בתיי שם(, ר"מ ה" משה ר' ~אביו שבראסין פיטעבמק יליד ה" הרמ"מ4(
 המגיד פטירת אתר מעזריטש(. רובנא, )קאריץ, האלין בערי רבו בקרבת עפי"ר כנראההתגורר
 לקמן )עי' שבראסין הורודוק בעיר מושבו וקבע וליטא רייסין לתסידי הנשיאות את הרמ"מקיבל
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 ק"ג"ס"
 שחסידי ניכר המכתב מן האראדאקער". מענדעלע "ר' חב"ד חסידי בפי הוא מכונה לכן

 מוטל שמעמדו חשבו כי ממרעתכ, עעשלח המעמרות ככסף הרמ-מ של הלקו את המעיטוהאלק
 היא מקאליסק הר"א שחתימת להמח יש המכתב תוכן לפי 5( ו"יסיה חסידי עלבעיקר
 פרטי לאיש כנראה נכתב וה קטע 6( אענה. הארץ ובחיבת מעצמם, המעתיקיםהוספת
 איננו. הארץ בחיכת הכללית. לאגרתונספח

ז.

 דביחאב אב"ד ראפפורט הכהן ר"י אל רבנוכוכר~ב
 שלום( השכנת)על

 הכהןי. ישראל מו-ה השלם, חכם הבושם ערוגח המפורסם, המאוה-ג הרבנכב,ד
 ירח. בלי עד שלום ורוב ~יזרח,נ-י

 הטוב ויבדך פי ידבד ה' תהלות למשכיל, למעלה האמוד כמשפטאחד"ש
 טוב מארץ טוב איש ע"י לאזני הגיע אשר עצם, תדשן טובה שמועה עלוהמטיב,

 י ואקדא קולי הדימותי כשמעי ויהי ואמת. שלום בשורת יבא, טובה בשודהואל
 ונדיב נדיבה דוח רוחו את ה' והעיר מעכ"ת, בלב כזאת נתן אשד ה'ברוך
 על איש מדעהו, ואחוזת אתו אשר העם וכל הוא בשלדם, לפתוח יקום, נדיבותעל

 דעת יוסיף וכה ובינה, חכמה דוח עליהם, רוחו את ה' יתן כה שלומי יבואמקומו
 בשר. ועד מנפש דמיטב מילי בכל טוב בכי לגמוד הנאמן, בלבבם ה'ויראת

 יד חותמת, יד כותבת יד להם, ידי מהושיע מחרול מה' לי חלילה אנכיוגם
 אליו לבבם להשב סביב, גבולי בכל אשר אתי השלמים האנשים כל אלשלוחה
 אתו נאמנת בריתם להיות :, כו' הפנים כמים נשפך לב בכל ותמיםבאמת
 ואמונהיבאמת

 או"נ, כנפש ודיעות, שלום ואחוה אהבה בינינו וישים בעדנו יגמדדוה'

 נ"י. במוהר"ב זלמןשניאור

 אליו גם נ"י. ה ידל מו"ה כ' המפורסם הנגיד הרבני ידידי חתנו בשלוםיפרוש
 השכיל, עליו הטובה ה' כיד ותעצומות, עוז בכל להתאמץ בשאלתי, נפשינשאתי

 יצלח, בידו ה' וחפץ השלום. ועל האמת על להעמיד בארץ, אלקים ודעתבמועצות
 הטובי יתן ה' גם נשקו, ושלום וצדק אמת דבר על רכבצלח

 ". סי' רב איר נסתרות,  גנוי )בנף רכנו, כי"ק גוף מתוך י"א סרק רבי כית בס,נ~פם
 תקמ"ב-ג'י - רבי בית ביל לרעת היא המנתב כתיבתומן

 : עולם בחינת על אהרן כתר לס' בהסכמה חתימתו מובאת 136 עמ' קדושים דעת בס'1(
 חוט בס' ואגפיהם". וסביבות והקהלות ביחאב חובק"ק ראפפורט, הכהן מאיר באאמ"ו*ישראל
 תקע"ח. משנת בשרו( שאר )שהי' מוואלווין הגר"ח מאת אליו תשובה נמצאת י"א ס"המשולש

 המתנגדים מן הי' ומשלאחריו זה ממכתב כנראה מוסלגת. בשיבה ונסטר ימים האריךהוא
- 2( שלום. להשכנת ששאפוהמתונים  כ"וי משלי - לאדם. האדם לב כן לפנים הפנים 

 של תר"מ( )ורשא הזוהר ססר קדמות לס' בהוספה לוריא( ר"ש )ע"י כתובות תולדותיו 3(.
 ישזי מביחאב )רד"ל( יורקא דוד ר' הגאוןבנו
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ח.

 דבוחאב לאנ"ש רבממכתב
 שלש( השכנתהל

 בשבת יושבי העבווה, ועל התורה על העוסוים כנפשי, אשר ורעי אחיאהובי
 העולמ, על ח"ם הברכה את אתם ה' יצו בוחאב,ק"ק

 היא ה' עצת לשמוע נשאתי אשר זו, קצרה בתפלה מעכ"ת לפמ יערב ערכיחק
 נפשי ויריר ה' ידיד גברא, טהור האי על השכיל ה' כיד ודעת במועצותתקום
 מקומו על איש הריב, להשקיט איך ישפוט עיניו ולמראה שי'. מוכ"ז ופרישא,חסידא
 ומובטחני לער, תכון אמת שפת כי לער, וקיים ונכון ויציב אמת של לשלוםיבא
 כי בזה דעתם על לעמור שלא ונא כו'. מתוקן שאינו רבר ירו מתחת יצא שלאבו
 אלקים. אליכם וישמע תשמעון ואליו ודעתם, רצונם יבטלואם

 אורותיו על נרברנו אשר הרבר את אות לטובה עור אזכרנו זכור רבריומדי
 יהי אל אליכם שלחתי הרבר הוכפל כי גם לו. ירחיב ארם ומתן מוהרלהרבות
 להתישה למהר ונא נא 2. כו' זירוז אהר זירוז ואיל 1 כו' מזרזין אין כי למשא,להם
 3. כו' הזמן שיעשה מה כי דרכו, ה' נוכח למסועותפעמיו

 שלום ו~צמר קצרתי, המרובה יחזיקו המועטים אלה שרברי בטחוניומגודל
 ונפש, מלב או"נ ונפש כנפשםמארה"ש

 נ"י. ברוך במו"ה זלמןשניאור

 הקודם. המכתב שנכתב שעה באותה נכתב לדבריו י"א. פרק רבי בית בס'נדפם
 זה. מאמר של מקורו מצאתי לא ב( ע"א. כ"ג מכות - למזרז אלא מזרזיןאין1(
 )היימן(י קי"ב. השני חוט בשו"ת נמצא החכש מאמר - השכל יעשה לא הזמן שיעשהמה3(

 המעמדות חיזוק על אנ"ש אל רבנו של אברות שלשט-יא

ט.
 המה 1 כו' עליונים הפוך, עולם ראינו ישראל. עם ה' צדקות רעתלמען
 המתוכן הכסף אם כי כלום, מגדמיהון להון דלית החיים, באדץ אשדהקדושים
 ה', בע חפץ אם כי זאת אין הקדושה. נפשם בסומכי הננו אשר אנומתחתונים,

 את יענה אשר הכסף בצרור החיים בצרור צרורה בנפשם, קשורה נפשנולהיות
 ברפיון להיות הזאת, הגדולה הרעה את תרעו נא אל ורעיי, אחיי אהובי ע"כהכל.
 קורם הגבאים ליד לסלק אותו, רוחו ונרבה לבו על עלה אשר כסף כל מלסלקידים
 רגלים ובפרט ז"ל. מרבריהם לי כמובן חז"ל, מפי עלינו כמצווה ודגל, רגלכל

 זכרונינו להעלות למעלה ונראים נוראים, ימים המה לשלום, לקראתנוהבאים
 וחיים שלום הצדקה מעשה כי לחיותנו, הימים כל לנו לטוב ה' לפנילטובה
 העולם..עד

 במלאכתו מתרפה גם כי : הכתוב מאמר לשכוח ולא ולזכור לשנות. שלא ונאנא
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 כמצווה תעשו כה אם כי יריכם, ירפו אל אחיי, אהוביי ע"כ 3. וכו' התרפית 2,כו'
 רמיטב. מילי בכל הטוב יתן ה' גם'עלינו

 מלונ"ח, דוש"ת מנאי שלום. ואומר טוב בכיואצא
 יע"א. לאזני בק"ק המתגורר יצ"ו, במוהר"ב זלמןשניאור

 ל"ג. רב אור נסתרות, גנזי ובסי ו' דף שערים מאה בס'נזףס
 תק"נ, שנת ולפנ' לא"י רבותינו עלית )אחר הוא שלאחריו המבתבים ושני זה מכתבתאריר

 א'. לסי' בהערותי במבואר תק"נ, שגת לפני נפטר ברוך ור' .צ-1-, "במוהר"ב חותם רבנוכ'
 לבעל הוא אח במלאכתו מתרפה גם כי 2( למעלה. ותחתוניס למטה עליוניםו(
 י'. ב"ד שמ - כחכה. צר צרה ביום התרפית 3( ט'. י"ח משלי -משחית.

י.
 אשר כל השמיעו נדבות, קראו בעם, המתנרבים ישראל אמוני שלומיאחינו

 את ולחונן אביוניה את רצתה ונפשו החיים, בארץ חלקו להיות אותו רוחונדבה
 בער יתן לאיש אשר וכל עור בער עור כי והונם. מארם על יחוסו אלעפרה,
 אביונים נפשות עם ומוכללת כלולה רק נכריה, בארץ גלמודה תהיה שלאנפשו,
 נפשו. המטהר וכסף המעורבים רמים מתן ע"י המה, באה"ק אשר וקרושיםנקיים
 ממש נפשות להחיות גרול, לחשבון שם מצטרפת שבכאן ופרוטה פרוטהוכל

 ואלינו נשואות, עיניהם לה' בלתי בקרה, כסות ואין ומחי' מזון בלי ברעבהעטופים
 1. כו' בעזרא ככתוב גולה, לעולי אבותיט שעשו כמו לעשותמיחלות,
 מלונ"ח, או"נכ"ר

 מלאזני יצ"ו במוהר"ב זלמןשניאור
 ל"ד; רב אור נסתרות ננוי וכס' ו' דף שערים מאה בס'נופס*

 ובמגרנות ובבהמה ברכוש בזהב כסף בכלי העולים( )של בידיהם חזקו סביבותיהם וכל1(
 א'. עורא - התנדב. כל עללבד

 האולת תרדמת משינת לעוררם באתי בעם. המתנרבים ודעיי אחייאהוביי
 ורורש דרישה, רבעיא מכלל לה, אין רורש ציון היא חיינו, בית ושכחנו נואלנואשר
 ציון ע"כ גרלה. בנים מכל בידה מחזיק אין הרבים ובעוונותינו זכר, אותםרמים
 ירירינו, אהובינו כן גלל חוצותיה. כל בראש ברעב העטופים בניה על תבכהבמר
 ה' תורת אורייתא, מתמכי להיות טוב כי לב, אל והשיבו זאת זכרו ונאנא

 לגרמי' יחיראי אורייתא מהיות באה"ק, אשר הקרדשים הרבנים המהולומדיה
 רע רבר שום שאין רז"ל שהבטיחונו ברבר ובפרט וד"ל. לעצמו, טובורורש
 הצרקה. ממעשהמתגלגל

.
 כזו, רבה למצוה וכש"כ כו', עלי לוו טוס )ביצה אמרו הגוף 1 בעונג ואם
 בחו"ל. כמותם הניחו לא אשר כאלה, וקרושים נקיים נפשותלהחיות
 שיראה ורגל, רגל כל לפני נדבתו איש כל שיסלק ומזהיר כמזכיר באתיע"כ
 לראיית נזכה זה ובזכות הראשון. באגרת כתבתי כאשר טהורה, בנפש ה'לפני
 ה'.פני

 2. יצ"ו מוהר"ב בלא"א זלמןשניאור)

 ל"ו. רב אור נסתרות, גנזי ובס' ו' דף שערים ~אה בס'נדפמ
 זצללה"ה. : שערים במאה 2( בעגיני, שערים: במאה1(
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יב.
 אה"ק כוקופת להלוור2 שלא החרם על לעבורלא

 השקס הצדקה עב,וח הקודש, עבודת העובדיס כנפשי, אשר ורעיי אחייאהוביי
 העויס. עד חיים יחיו עייהם ה' עויס, עוובמה

 עשוהו כבר אשר את נשכחות כמזכיר באתי שמו, לאוהבי כמשפטאחר"ש
 שיחיו, שבא"י רבותי עליון, קדישא שלמעלה ובב"ד שלמטה בב"ד בחרםוגזרו
 שמעתי אשר השמועה טובה לא ועתה בעולם. אופן בשום א"י ממעות ללוותשלא
 שום אין כי בישראל נאמנה הודעתי ע"כ פרצו, עולם קלי מקצת אשר בטני,ותרגז
 נזיפה, שיקבל אחר לו ויתירו אנשים על ישור העבר, ועל להבא. בעולם היתרצד

 לו, ורפא ושב מעלה, של בב"ר מותר יהיה כך שלמטה בב"ד מותר שיהי'וכשם
 בעדם, יכפר הטובוה'

 ונפש, מלב נפשכם אוהב נאמנה, המודיעכ"ר

 נ"י. ברוך במוהר"ר זלמןוטניאור

 ס"ז. רב אור )סתרות, גנוי בס'ניפס
 ו'( ה' סי' )לעיל בתקש'ב אישרוהו שבא"י ורבותינו בתקמ"א, הוכרוהחרם

-  
 נכתב א"כ

 בברכת כאן המווכר ברוך, ר' נמטר ככר ודאי בתק"ן )כי יחק-ו תקמ"ג שזת בין זהמכתב
 עיי"ש(, א', לסי' בהערות כמש"כהחחם,

 .יג.

 תקם"ג מש' מענדל מנחם מו"ה עליון קדוש מאדמו"ראגה"ק

 גוו)ים וחמימיס, השימים )משמעחנו הסרים שיומיס, אנשי )נ) א)ומיס,שלומ:ם
 ונגיוים ראשים וביראה בתורה מופיגים הרבנים ונעימים, צוף אמרוחס )בחקרי

 חימיס, כל ד' בתורת עמליםוחכמיס,
 ד' לעבוד יזכו ועוד כברכתו, אשר איש ויתברכו כשושנים. ויפרחו יחיו ע)יהסד'

 כיר*א. הנת)ה. וא) המנותה אל ויביאם נליות קיבוץ עת עד הרווחה,מתוך

 כנפשנו אשר אהובינו בנ"י נאקת את ששמעתי להוריע האר"ש תחילבטרם
 עצור אפס כי בעמלם, נפשם ותקצר ונאנקים נאנחים הסבל, כח עליהם קשהכי

 וישימו יביטו, לנוכח ועיניהם הישועה, ולד' גברה, עולה בני יד בגבולם,ועזוב
 מאמרי תסורו ואל החדדים נא ושמעו לב, ישדי מושיע אלקים על ומגינםמעחם
 זאת כי דעת, למוצאי וישרים למבין נכוחים כולם מישרים, שפתינו מפתח כיפינו,
 ככסף ולבקשנה נשבר ובלב באמת שלימה מ"ש עול לקבל תמיד צריכיןבודאי

 רגליהם מעגלי ולפלס תמצאו. אלקים ודעת ד' יראת תבינו אז תחפשנה,וכמטמונים
 לקיים ישמרו צדיקים וארחות טובים בדרך ילכו למען יכונו, דרכיהם וכל עתבכל
 האדם. כל זה כי מחשבזתיהם, יניחז ואל עיניהם יעלימז אל זמזה דעהז, דדכיךבכל

 אם כי השמש, תחת חדש כל אין כי במדינתם, בהיותנו פינו אמרי שמעווכאשר
 בתורתו יום יום לבו דלתי על ולשקוד שמור, מצותיו ואת ירא אלקיםאת

 פני" שום בלי לשמה, יהי' השמש תחת יעמול אשר עמלד ובכל ית'.ובעבודתו
 בו. ומהומה רב מאוצר ד' מעט:ביראת טוב כי בעולם,וסיג
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 שלא אף ילמור לשמה [2יהי' להזרכך שא"א בעת שוות, העתים אין כיובהיות
 מצוה נר כי ללשמה. ויבוא למוטכ שיחזירו שבה המאור שהוא בר' ויבטחלשמה,
 תחבולות ונבון החיים. עץ ומעכר וררך השמים, לאלקי מעונה לשם אורותורה
 ד' ויראת מאור, ויירא )ויחוש( וישיש יבין. הוא לבות תוכן הלא כי בזוכרויקנה
 הבא ובוראי יראה. בה יש התוה"ק שבחכמת ונמצא התורה(. )חכמת חכמההיא
 אותו. מסייעיןלטהר

 לכך כי ברבר, ולהקל ושמאל ימין לנטות אפשר אי בוראי העניניםומאלו
 ראה שיאמרו זה אין הציקתם, אשר והמצוקה ועמלם עניים רב כי ואףנוצרתם.

 לאחרונים; וגם לראשונים מלפנינו, הי' אהצר לעולמים הי' כבר הוא. חרש רברזה
 לבטלו, עליו הקמים הם רבים ובכשרון, וברעת בחכמה שעמלו ארם יש אםכי

 ע"ה אביע באברהם שמצינו וכמו לבנו. מקלל אביו דור בא, ורור הולךודור
 אביו אותו ומסר ית', ויראתו ואמונתו בעולם אלקות התגלות להראותשהתחיל
 בכל ' ב, ובטח הכל עליו קיבל ע"ה והוא ממנו. רחמנותו והסיר להריגהבעצמו
 בתשובה. החזירו שלבסוף וזכהלבבו,

 )רף נשא, פ' ברע"מ כמבואר לו. גרמו מעשיו שהכל שפלותו, לראותוהעיקר
 ויעול חייבא ראיהו מאן ובג"ר ובא"ר וכו' תשובה מצות היא רא פקורא בר"הקכב.(
 ע"ע כשיקבל כך אחר אבל מחשבתו. ומבלבלין ' וכו' כמה ראורייתא רזיןלמנדע
 כי יעו"ש. וכו', סניגור נעשה וקטיגור למימרי' אינון נטירין אילין כל טוב,להיות
 בד' ובטח מלמעלה. אותו דנין שכן שלימה באיונה יאמין רק ח"ו. מקרה שוםאיז
 גואלם כי יעשה, והוא עליו בטח דרכך ר' על וגול תשען, אל בינתה ואל לבבכל
 ולזות פה, עקשות מאתם מהם להסיר יראו זאת רק ריבם. את יריב הוא ]הלא[חזק,

 למחסור. אך שפתים ורבר למותר רק הוא אשר רבר, בכל מהם להרחיקשפתים
 את איש כ"א ממקומו, איש יצא שאל ראהטתקר בשנה כתבנו אשר זאתוגם
 י]עץ. פלא במדינתס, כל להס ]יש ר' חננם ת"ל כי ובפרט חזק. ויאמרו יעזורואחיו
 הקנאה. )להרגיל( להגריל שלא בכרי כמקרה, פעם אם כי בזה, תרגילו אל שםוגם
 כמה כתבנו כאשר )בנסיעות(, בנשיאות להתנהג שלא מכבר שומעים הייתם אםכי

 איה"ש אנחנו נהי' ושמעתם תאבו ואם אלו. כמו לנסיונות באים הייתם לאפעמים,
 ישחרוננו. אשר לכלאחריכם

 אויביהם מכל להם וינוח ישראל עמך את וברך נא הואל האל ברוך אתהועתה
 פתוח יהי' ולבם יצליחו, יפנו אשר ובכל במאודם ויתברכו בטח. וישבומסביב
 באהבה מאתם אהבתנו זזה לא כי ובהיות כל. ומרוב לב בטוב תמיד ר' אתלעבור
 נזכיר אלקינו ר' בשם ואנחנו עליכם, תמיר ולבנו עינינו יהיו ומקרם, כמאזעזה

 ראשיהם על תעלה ףברכתו הימים, כל תמיד ביתם ובער בערם א-ל פניונחלה
 ד'. מאת ברכהוישאו

 נשנה תובב"א, טבריא פעיה"ק וחותם כותב ונפש, בלב שלומם הרורשכ"ר
 לפ"ק.[תקמ"ג

 זללה"ה. טשה מו"ה בהרב טענדל טנחם באמת[]השפל
 2 בב"א.[ צפת"ו מעה"ק זצלה"ה כ"ץ אלכטנדר במוהר"ר]אברהם

 ססרא זוסמן אליעזר ר, של כת"י מהעתק ג' מכתכ ח"ב אמרים לקוסי כס' בשלימוה]דפמ
 זאת "וגם המתחיל הקטע ע"ב. נ' דף הארץ חיכת בס' זדפס קטנות בהשמטות מצפת.שהובא
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 י"~ר845 נאשי6 1א6לא חשף דאתקר4א1 אפלא *לא5י 5מא ו 5שלימותו א,יחף לשין1(
 5ל סוב דאיהו מאן א5ל ויליוע ולאו לאתף יעול ולא מחשגתיה ו6גלבליו אתקייאו 5יא8יח
 מרגא ליה ויימרון הגנוז לסוב )ליה( והעלון סניגור. נעשה וקסיגור לממריה אינון גטיריןאלין
 קכ"ג.(. דף )שם וכו,. קדמך לאעלא בעי שמים ירא וצדיק סוב ברנשהא

 מקאליסק. אברהם ר' של חתימתו אין הארץ חיבת בס'2(

,ך.
 תקמ"ד משנת מענדל מנחם מו"ה הרב עליון קדוש מאדמו"ראגה"ק

 וגם ]כספה שפתותיהם; יבנו ר מיומר זמתזץ מבית פרטיהם, בכל שיזמיםרב
 היות]ו יתי כי בזנר]ו, מעי]ו יהמו לבב]ו, בעדרי  לחמיושביס ]פש]ו,כיתה
 היראים ויבגו שיומנו א]שי ה"ה ימיהס, נל ד' ביראת י]צת היתה תקותםעמהם,
 תעלתו ולפום דיליה שיעורא יפומ וחל חל נו רוסיא, מדינת דכללותושלמים

 ית"ש. בעבודתווהשתדלותו

 אשר בכל ויצייחו וגדול היוך ילנו אחריתם, ייטיב ומראשיתם יחיו על'הםד'
 אכי"ר. שנרה, ,זה בימי]ה, תורה של זרך אלא תהיה יא שיפ]ו פי]תם ובנליפ]ו.

 ונפשיהם, בגופותם מחסוריהם שימלאו השמים, פרושות כפינו אר"וםמקדמי
 לעילא יעלו שיאם, לשמים עד רישייהו דירום רעוא ויהא נעוריהם. כנשרויחדש
 וגו'. איש קנאת אדם בני נגעי אלו בישין, ערעורין כל לשאול וידמו ברכתא,מכל
 מלכותו כח ויכירו עליהון יחלפון עידנין שבעה די עד יחשו לא ד' לכבודאשר

 וכיר"א. ימוש. לאומפיהם
 כבוד ובראשם מקומות, מכמה בקובלנא שקבלתי האגרות דברי כל עלהנה
 ה"ה הימים, כל ד' ויראת בתורה מופלגים הגדולים המאורות הרבניםאהובינו
 ניחות ענין על לאזני, מק' זלתן שניאור ומו"ה ליבאוויץ מק' בער ישכרמו"ה
 פקיחא, בעינא לראית הטבתי אשר אתי, האמת ד', את ליראה החפצים פרנסתדרגת
 ביומו. יום דבר מעבודתם יגרעו אשר עלשהוא

 דברים כותב אני ולהנאתי לכבודי לא כי 'וארז שמים אני מעידומתחילה
 זית'[. ולכבודו העולם והיה שאמר מי לפני באמת אבלאלו,

 בראתיו ולכבודי לשמי הנקרא כל מג( )ישעי' נביאו ע"י ד' דבר ידועמהיות
 רוחני חיות ]יש[ הגשמיות ובכל כבודו. הארץ כל מלא שהוא עשיתיו, אףיצרתיו
 הדברים בכל המסתתרת [הק'[ השכינה גלות והוא כולם, את מחיה ואתה פסוקשהוא
 הוא והגוף הנפש, אלא אדם נקרא ולא כלה, גשם שהגוף:הוא ידוע והיותיגעים.
 לה יש והיא שבגוף, החיות הוא והנפש ייסך, לא אדם בשר על כמעמר אדם,בשר

 עד למעלה ולמעלה הנשמות מחצב מקום עד לעולם מעולם הרוחניות עםהתקשרות
 ]ית'[, בוראו לעבודת נכון שיהי' בבוקר כשיעמוד תיכף הוא מהראוי א"כ ב"ה.א"ס
 רוחני היותר וכל ונפסד. כלה שהוא הגשם ולא העיקר, היא כי לנפש הראשיתוליתן
 שהרי הבא, עולם לשם אפ4' וחשבון מעשה שום לעשות אין לכן הגרול. העיקרהוא
 עוה"ב בהשגתו נזהר יהי' אם ואפילו גשמי. הוא בגוף בעודו הזה בעולם שמשיגמה
 אשר אחרי הוא, גשמיות שהוא איך יהי' הרבר הוא משיג אעפ"כ גשם, אופנימכל

 שאמר מי מפני שיעשה העיקר אבל 1, ז"י הרמב"1 כתב וכן בגוף. בעורוהשצתו
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 וכף ברוח מתדבקת הנפש ובכך ואפשרה בקיצור התתר תכלית וזהו רצומ.ונעעמ
 שהוא מעפרא, שבינתא הקמת נקרא וזהו כ3"ל. ב"ה, א"ס ער עולם אלומעולם
 הרצון. )אל( מקום עד ולהעלותם עפד שהוא גשמ)יות( אופני מכללהפשיט
 עניני והם בודאי, גשמיים שהם עניינים שאר או מו"מ לעשות בלכתו כןיכמו
 חכמים ואזהדת תורה ]ענינין דבר בכל שיש יראה ]בהמן, המסתתרת ]הק'[שכינה

 אדם ברוא מיום העולמות בכל כמעט בטוב המעודב הדע עניני שהםמלעשותם,
 ולבדור ח"ו לעשותו שלא הרע מן להרחיק מחויב לנן העץ. מן ואנל הארץעל

 והמותר. הטוב אלולדבק
 גדול דביקות שהוא ]הק'[ הספרים בכל מלא שהוא הצדקה מעשהואפילו
 בתוכם. מסתתרת בגלות ]הק'[ והשכינה 2 תבירין מאנין העניים היות מפנילהשי"ת,
 3, בהם עשה אפך בעת לפניך[ מוכשלים ]ויהיו :( ט )ב"ב חז"ל דדשו הכיומשום

 והנה נתונם. שונן הקב"ה שאין מהוגנים, שאי3ם בבנ"א הבשילם יח()ירמי'
 בנתינת יש שהנה ולכבורי, בעדי מלדבר לי וחלילה ח"ו תאמינו, לא אםתאמינו
 ד' עיני וא"י שדים ע"י ניזון חו"ל היות מפני לא"י. חו"ל בין חילוק ג"כהצדקה

 :( )קיט במדבד הזוה"ק דברי וידוע בעצמה. ]הק'ן השכינה שהיא תמיד, בהאלקים
 רישא כפיף בדינא איהו כד הנחש, כדרד מו(, )ירמיה ילך כנחש קולה פסוקעל

 ואעפי"ב קמי'. דאשתבחו אינון לנל ומחי שליט זנביה נדין לזנביה. וסליקלעפרא
 רישא, האי למטלנוי, לי' נטל ומאן לי' מדבר ומאן לעילא דיסלק לזנבא עבידמאן

 היות מפני וכו'. הברמים את נוטרה שמוני בד"א ובו'. לעפרא כפיף דאיהואע""ג
 עניני וכל ידה. על ניזונים כולם אעפ"כ לעפדא, וכפופה בגלות ]הק'[השכינה
 וישראל האומות, מכל שפלים ישדאל לכן ושפלות, דלות דרך הם בעצמההשכינה
 במקום ובפדט מעפרא, שכינתא דמוקים ומאן שבחו"ל. מישראל שפליסשבא"י
 ב"ה. א"ם עד למעלה למעלה עמה מתעלה אותה, ומעלה יותר, שפלותהשנדאה
 דאורייתא. תמכין נקראוזה

 מי מפני אבל ותכלית, גמול לשום לא הנ"ל, ע"ד יהיו מעשיו שכלוהעיקר
 שכל ירעתי גם וירעתי בפשטות, לעלות הככושה הדרך שהיא רצונו, ונעשהשאמר
 אם וב"ש[ ]ב"ה בד' מובטחני כן פי על אף כן, גם הדבד זה ויתיישן יגעיםהדברים
 גם חדשות בנפשם, עצות ליתן כוחם תת וית'[ :ית"ש ד' יוסיף בזה עצמםידגילו
 ורוחניות בגשמיות ויתעלו למטה יהיו ולא למעלה רק והיו הנובע, כמעיןישנות,
 מאך.מאד

 תאות עד וגבעות הרים מפרקת וחזקה, גרולה להו, משמע קא טובה עצהעוך
 הגדולה התמי'. ידוע היות והיא זו. בעצה התאוה נגד ולהתחזק לעמוד עולם,גבעות
 איך השי"ת, נגד שהוא תאוה דבר לאיזה היצר ופיתוי ]ח"ו[ חוץ מחשבתעל

 הענין, אותו המחי' השי"ת חיות בלתי שעומד דבר לך אשר אחרי הענין,אפשרות
 התשובה הוא; אופן ובאיזה ]ר"ל[. הקליפות אפילו כולם, את מחיה ואתהכמאמר
 הזונה עע המלך בן משל ררך על והוא קסג.( )תרומה הק' בזוהר מבוארתהיא

 ]רצויה[ כוונתו עיקך אבל אליו, שלחה שהמלך הוא אמת לפתותו. המלךששלחה
 בפשיטות, מאוד בלב להכניסו ואפשר פשוט, הדבר כן אם הזונה. אל ישמע לאשהבן
 אותו, מחיי' ]הק'ן השכינה ח"ו, לעשותו במחשבתו הנופל היצר מפתויי דברשכל,

 סימנים שעושים שנים כמשל והוא כנגדו. ולהתחזק לעשותו שלא היאוהכוונה
 ירע שיעשה לו יאמך שאם ביניהם ומסכימים מובן, שאינו באופן לרברביניהם
 לעשות. שלאשהכוונה
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 דצון על להשגיח תמיד, כד עצמו ישמוד ואם במוחו. המחשבה באה ]היאןובזה
 במוחו המחשבה להשתלשלות יזכ' להיפך, המחשבה דצון ח"ו איסוד ובדבדהמחשבה,
 המתגלים. המלאכים בענין ]הק'ן הזהך וכמאמד ורמזים. לבושים שום בליבפשיטות,

 להדאות צדיכים ש[אם ]היא והתשובה לדאותם. אפשר ואיך רוחניים שהםהגם
 שהוא המחשבה, מעולם משתלשלות המחשבות כל היות ידוע כן וכמומתלבשים.

 הוא אבל הגשמי. בגוף לקשדם ]הוא[ באפשדות ואיך הדק, מן ודק דוחניהיותד
 קשוד שהגוף למקום וישתלשל והתפארות, וידאה אהבה כמו במדות התלבשותע"י
 אחר אבל לעשותה. ולא כנגדה להתחזק והכוונה החיצוניו", במדות ואפילובו.

 לו תבוא בה, קשוד הגוף יהיה ולא מלעשותה פעמים כמה החיצונית התאיהשישביר
 על ליוצדו ולפאד ד' וידאת ד' אהבת ד', במדות )בפשטות( בפנימיותהמחשבה

 מלכותו. כבודשם
 הוא ולבי, פידוש בקדבי, חלל ולבי קט( )תהלים שאמד דהמע"ה דבדיוזהו
 ]הק'[ הזוהד לפידוש קדוב והוא לב, קדוי פנימי דבד כל שכן שלי,הפנימיות

 הוא היות לבו, שהוא אמד ד' על כי לבי, אמד לך כז( )שם פסוק על :( קכח)ח"ב
 שאינו פי' בקדבי, חלל שלי, הפנימיות פי' ולבי, דבריו, וזהו דבד. כל ]של[פנימיות
 כמו בפשיטותן המחשבות כל לקבל מוכן הוא לכן כלל. גשמי דבד לשוםמקושד
 דבדיך. לדגלי נד קיט( )שם בפסוק ע"ה המלך דוד דבדי וזהו המחשבה. מעולםשהן
 נקדא ודגל והפתילה, השמן שהם גשמיים, דדך המאיר אוד נקדא שהנדוהוא

 אותי המאיד אוד פידוש לרגלי, נד הנ"ל, דבדינו והוא וגשמיות. התחתונותמדדגות
 שזכדתי פי' דבדיך, הוא המחשבה, באופן לעשות שלא שלי גשמיותבמחשבות
 ובשכד כנ"ל. להיפך, כוונתך אותן,ומסתמא מחיה אתה כי רבריך, המה היצרשפתויי
 גשם. בשום התקשדות בלי דוחני פשוט אוד הוא ואוד, פי' לנתיבתי, ואורזאת,
 מהמחשבה. להיפך )מלעשותה( לעשות פעמים כמה התאוה שבידת שאחד שכריוזהו

 למבין. ודי גשמיים. לבושים בלי פשוט המחשבה לי שתבוא נתיבה, ליעשיתי
 מן עליהם .צדיק איש איזה למעלה הגבה אם שאלה, העמיקו אשד דבדועל

 בה, ילכו אשר הררך שיורם ר]סיא למדינת ]להביא] הצדיקים לגד]ליהספ]רססים
 לדבדי ו[להאמין בי ]להאמין מחוייבים כל קודם ישאלו, בעצתי אשר אחדילכן

 המסור ובדבד אנכי, אלקים ירא כי ח"ו, עצמי פניות שום בלי באמתהנאמדים
 ]המפודסמים[ הצדיקים כל את אני אוהב כי עלי נאמן בשחק עד ויראת. בו נאמדללב

 להפקיר שיכולם ובחזקת ח"ו, בעיני נחשדו לא וכולם וליטא, וואליןשבמדינות
 אבל אמעד. לא בר' בטחתי לעולם זאת, אין גם ואם ת"ל. עב]רי מתשדמיהם
 מאז גם משלשום גם מתמול גם אתכם ידעתי כי לכם, אודיע לבבי נקודתאמיתת
 אליכם.דבדי

 הטמאה הגדלות היא מכלה, הוא ודשע תם אמדתי ע"כ היא, אחתדאשונה
 יסכוע דדכי כל אתי באמנם והנה אתם. גם אתם וכ"ש וכו', בחיט האדםשתטמא
 בה, מוחזקים שיהיו מובטחני ועדיין בלבם. השפלות ולחזק הגדלות מאתם להפיללהם
 לפניהם, סכנה בחזקת הדדכים כל וממש שונים. דרכים מחופש חפש יחפשו שלאעד
 מדרך לצאת הוא אפשדות וחלילה ממש, ידיהם יניחו אל מזה וגם בזה יאחזושלא

 להם יספיק ד', את ליראה החפצים ישמעון, ולקולי לי אם אבל )ד"ל(. ח"והטובה
 אל יתקדבון מה וזמן מה. זמן על הלז באגרת המבואר האיכות ודב הכמותטעט

 אש כגחלי דברים שכל לעיל, המבוארים השלמים הרבנים והחסיריםהצריקים
 דברי אם וממעמדם מעדכם יודיעוני הבעל"ט לשנה ואי"ה אלקים. ודעתמועגות
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 לנקות שנית ידי ואוסיף ורוחניות(, )בגשמיות וגשמיות ברוחניות פירותקץשו
 ח"וו ירדו משם קנם כנשר יגכיהד אם משא"כ ענ ויתר שאת ביתר שבעיסהשאר
 לפניכם יסכונו לא דרכיו כל לכם, לרב שיהיה מי יהיה אפילו אצלי, ברורוזהו

 ומכיך אתכם, נשאתי מנוער שהדי זאת, מעשות לבם חלילה בכן ד/ דרךותאבדו

 יחדל. והחדל ישמע השומע מאבותיכם, יותר בכםאני
 האגרת אל ולכם עינם יתנו אשר אחרי למשמעתי, הסרים בכלומוכטחני

 הענינים בגשמיות ןכ"כ( להשגיח שלא מעט, לכבם את לחזק ושלש, פעמייםהזה
 הנ"ל. הרבנים עם פכ"פ להתראות יתאמצו בלכם מעט יתי"טן ואם לפנמיות.מ*א
 כגשמיות, כהשגחתם מעט יתייאשו רק וכנים. וממון וגוף נפש בעילוי יתעליואי*ה
 תקום. היא ד' ועצת מעט. מעט ויתלבנו יתכררואבל

 לנו הובאת אשר הכרכה כי כללות, דרך לכון להוי ידוע ד', בהוכי עם אתםועתה
 והחייתם אחת. פרוטה ]עד[ אפי' כה, כל תחסר לא כשלימות, אלינו הגיעהמידכם
 הקודמות, מן יתר זו כשנה לנו שהיו הרפתקאות מגודל עיניע, ואורו נפשותינואת

 ]ה"ה[ מכתב ע"י בפרטות לכם יתוודע כאשר ונפלאות, נסים הש"י לנו עשהולבסוף
 אשר זוסמאן, אליעזר מו"ה הותיק[ וביראה ]כתורה המופלג הרכני ירידנואהו'

 רכ וברור. צלול אמת הכל שם שמכואר ומה כפרטות. דכר כל לכתוב לוצויתי
 אשר כפרטיות הקכלות מלכד גורלכם. נעים ומה חלקיכם טוב מה אשריכםלכם,
 ואיש איש כל לפנינו, וידוע גלוי הכל כי תדעון למען משרים, תחזינהעיניכם
 בכל בעדם ולהעתיר :ואיש, איש רצון לעשות מחסורה, רי וגוי' גוי' וכל ענינודי
 אמן. בימינו, במהרה גואל לציון וכא ויעננו, א-ל ישמע תפלתנועח

 תקמ"ר[. ]תובב"14, טבריא עיה"ק פה וחותםכותב

 זללה"ה. משה מו"ה כהרכ מענדל מנחם באמתהשפל

 במאמר לקרא ועוד כיהורה )להזהירם( להזהירכם באתי מאיסוראולאפרושי
 להתלוצץ שלא והוא ח"ו. מוסריכם יחזקו פן תתלוצצו אל ועתה כח( )ישעי'הכתוב

 תורה ושומרי כסופו כח( )משלי הכתוכ אמר ואם ח"ו. תורה עוזבי אדםמבני
 במהרש"א וכמפורש וכו', גמור בצריק כאן ( : ז )ברכות רז"ל אמדז כבר בם,יתגדו

 צריק זכר י( )משלי פסוק על חז"ל דרשת על ( : לח )יומא הממונה להם אמרפ'
 אעפ"כ הרעים, ולגנאי הטוכים לשבח הוא מצוה של שהריכור הגם וגו',לברכה

 הרברים אחר נגלות כהגלות כשכלי וברור לי דפשיטא ומילתא וע"ש; יקללם,לא
 כך ובין כך בין רז"ל[ ש]אמרו והענין והשפלות. הירירה סיבת שהוא לי,הידועים
 ובכל פרטי, הוא להיות הכלל מן עצמו מפריש והוא לו.(. )קידו' בניםקדויים
 עמי כתוך ד( )מ"ב הפ' מאמר וזהו עמהם. חלק לו אין ישראל כללותהשפעות
 (., ! לג )כא הזוה"ק וכפירוש יושבת,אנכי

 ורוחני כגשמי ישראל מכנסת כרכה ]שפע[ עליו ותכוא יונעםולשומע
 מעלה. מעלהויעלה

 הנ"ל. ]מענדל[מנחם

 הכהן. אברהם מו"ה הרבדברי
 כשאלתם[ ]נפשם נפשי שאהכה את לעורר זאלו[ כשורותיים באתי אנכיגם
 נכרי הפרטים, וכל [לאוי"טן שיחי' הרב שכתכ הפרט וקיום הפרט על נוסףבכלל
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 ולא גבול יקיפם שלא עך הפרטים, יתחדשו ותמיד בלבם, וקבוע מושרששיהץ
 בחודי לחקור מדותיהם, על תמיד יהיו ולבם שעיניהם והוא ומיצד, תחוםיגבילם
 בכדי מגיע, שכלם עין שאור מקום עד ודרישות חקירות בשבע לבבםובסדקי
 החיים. מקור עד אור יראהשבאורם
 עיניהם יאיר שהשי"ת בטוחים יהיו לרגעים, ויבחנו יעשו לעיכובא ככהואם
 מקום ואל סלקא, לגבוה דכולה דשופרא, משופרא כעיקר טעם להטעימםולבם

 חדש דבר זה ראה עליהם שיאמר עד עיניהם ויאורו שם. הוא זודח שואףהראשית
 נימא ויקשרו בהם, שיתערב לזר באפשרי יהי' לא ובודאי הקדושה, מתורתנוהוא

 ויפתחו עמוקים מבארות מים לדלות ויזכו האהבה, ועבותות היראה מניצוציבנימא
 הם ומזה מזה אמיתית. מיראה יכזבו לא אשר מימניהם[ לשאוב מעיינותיהםלהם

 הכללית בעצה עצמם ירגילו אם נתנה. אשר ה' אל ונטותה הנפש בכלותכסופי"ם
 לגמרי. והאהבה היראה אש מהם יכבה שלא בד' בטוחים יהיו הפרטות,וקיום
 שמיימי. אש עליו שתרד עת בכל ומוכן בלבם סולדת ד' יד תהי'ועכ"פ

 יעמיקו עכ"פ ג"כ, הגלויה העצה זאת שתתיישן עד כך כל יתגשם ח"וואם
 להם יבארו והם הנ"ל, העצה גדולי המפורסמים המאוה"ג ד' קדושי אצלשאלה
 אין עד ויורד נוקב הוא כי משלהם, מרובה נופך בתוספת האלו, בדבריםהחתום
 ובטחונם. סבלם וכח הרגלתם ערך לפי עת בכל להם ויחודששיעור,

 הצלחתם וגברה גרירא, עיקרו בתר נופו והעבודה, קרן'היראה ירום כאשרוהיה
 יפנו. אשר בכללמעלה

 ורצונם נפשם כאות מסביב להם אשר כל ובעד בעדם המעתירכ"ד
 לכל האהבה עבותות בקשרי לבנו לוח על החקוקים משאלותם פרטיבכל
 תמיד, שלומם דורש ונפש מלב ועבדיו יראיורצון

 תובב"א. טבריא מעה"ק זללה"ה, כ"ץ אלכסנרר במו"האמרהם

 ספרא ווסמאן אליעור ר' כת"י מהעתק ד/ מכתב ח"ב אמריפ לקוטי בס' בשלימותנזפפ
 דף הארץ חיבת ובס' הארץ פרי מ שבסוף המכתבים בתחילת גם נופס בהשמטות מצפת,שהובא
 הארץ חיבת ס' מהבר לפני שה" המקור ט'. פרק רבי נית בס' הובאו זה ממכתב קטעיםנ"א,
 אמריש בלקוטי נוספו מרובעים בסונרים אצלנו המובאים הדברים רוב הארץ, לפרי עפי"רמתאים

 לסופו. קרוב הגמול" ב"שער ראה זה כעין מצאתק לא זה לשון1(
 ע"ב. פ"ו דף יתו-1 זוהר2(

פו.
 תקמ"ו מש' מענדל מנחם מו"ה עליון קדוש מאדמו"ר הקודש אגרת.

 תובב"אג טבריא פעה"ק לפ"ק, ה'תקמ"ו כסליו הדשבעזהי"ת.

 חיים, איקיס יראי  חיל אנשי לגבוז חיים, מלך פני ואור חיים איקים זבריקול

 וחסד צזקה רוזפי חיים, ודרך אור ותורח תצוה בנר חייש איקים בד'הדבקים
 וחתזת ד' ידיזי גנפשנו, אהובינו ה*ח החיים, בארץ ז' במוב עראות חיים,ימצאו
 המה, ישראל אלפי ראשי אמת, אנשי לבב אנשי  להשגיל, הנחמדיםיבנו,

 תורה  מלא אלקים פלג  ופופלגים, העופלאיפ חביבים, נדיבים ידידים,נגידיפ

 דמדינת מעשה ואנשי הזותיקיז שלומנו אנשי ישראי, קר1 גל ברה, ז'ועצות
 יע"א, בפולניא שלה .וסמוכותר01יא
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  למעיה, רק והיו וגוויה בכבוד תרום קרזם תעטרם, רצון וכצזה תשמרם ז'אתה
 שייה. יבוא כ'עד

 עבותות במוסרי אהבתם בעוצם נפשנו התקשרות ידידות מגודלאד"ש
 יביע ליום יום הוא, והולך מוסיף ןומעולם[ מאז גם שלשום גם תמול גםמשולשים
 חן רוח רוחנו שמרה פקודתם לזאת אתנו. עשו וחסד חיים ממקור הנובעכמעין
 אורך ושמים, ארץ טוב כל מלאה ד' ברכת נפשנו, תברכם בעבור האלקים,מול
 בכל עבורם ומעתירים תמיד, נזכירם אלקים ד' בשם ואנחנו חיים. ושנותימים
 למען סלה, קדשו מהר יענמ חסדו ברוב אלקים רצון, עת לד' תפלתנו מצואעת

 ימי כל ירושלים בטוב ויראו בניהם וימי ימיהם ירבו ולמען ילמדו ולמעןישכילו
 ישראל. על שלום לבניהם, בנים ויראוחייהם

 וכל שלומנו ורוב ווינו הוא עלינו, ד' וחסד טוב מרב ידידינו יתבשרועתה
 פניהם על וידאתו ד' למודי בנינו שלום ורב שלום, וביתו איש מדחמינו,סיעת
 . סלה. ירצו אלקיםכפני

.. 

 וחריף המופלג הרבננין זה"הן ידידנו אהובנו ביאת שלום מרב אהובינוויתבשרו
 המופלאים ירירינו אהובינו כבוד המה אתו, והעולים שד"ר הכהן ולמו שלמהמו"ה

 שלום הכל נ"י. 2 שוחט גרשון ומו"ה נ וויטטפסק מק' הירש צבי מו"הוהוותיקין
 כסף כל הגיענו ידם ועל שתא. דהאי מדחשוון בחצי בואם ועת וממונם.בגופם
 ידידנו אהובנו ליד נתנו אשר ר' כבדכת ליחידים, הכסף ושאר עבורנוהתרומה
 יטקב מו"ה הוותיק ויראה בתורה מופלא הרבני ביתם ונאמן ישראל ועבד ד'עבד

 אגרות וכל בפנקס, מכתביהם וכל אלינו, הביאו במשקלם כספיהם נ"י,מסמאלייו
 נררש ועוד כמשפט, ודרשנוהו ד' הראנו הן ואיש איש כרצון בשאלתם נפשםשלום
 לבנו שמח מכתבם את עינינו למראה והנה עלינו. הטובה ד' כיד מצוא עת בכללמו
 ותהי ושמחה, אורה היתה וליהודים סלה. וברכתם הטוב בשלומם נפשנו תגילאף

 מאף למו פלט ויפלטם, ד' ויעזרם מעוזם, היא ד' בחרות לאלקים גדולההשמחה
 ברכם ד' תאמרנה, עצמותינו וכל סלה. עולם עד יכוננם אלקינו אלקים הורדעמים
 סלה. טוב כל גמלם תמיד צדקתך רחמםטהרם

 עשו אשר חסדם, גודל להוףיעם צריך לחבירו מתנה הנותן ירידינו,והנה
 צפת"ו בעה"ק בעו"ה הוי' אהטר ד' מיד להצילנו ההם, בימים ידם במשלוחאתנו
 כבד בדבר ונדאה, סמוך והקרובים הדחוקים סביבותינו, האלה הארצות וכלב"ב
 אחינו, יתר ועל עלינו וחמלתו ד' בעין נגע, ולא פגע לא עה"ק פה והנהמאוד.
 ישתבח עשינו. כאשר צרכם להספיק זכדי[ צפת"ו, מעה"ק השדה פני עלשהיו
 שלומנו מאנשי יש כי ישראל. שארית למען העיר את בחכמתו הוא מלט ית'שמו
 החל ולמחר בואם, תמול לכאן, מצפת לתומם הלכו אשר פעה"ק, עממ נצולואשר
 המקום לכל ד' וישא .סביבותם, ולכפרים לעיירות ברחו אשר מהם רש שם.הנגף
 ורחמיו הגדולים ד' בחסדי והנה נגף. הי' לא פקיעין בכפר גם נגף. שם הי'ולא

 תק' דוד מו"ה המנוח מלבד נעהר, לא איש שלומנו מאנשי בעזה"יהמרובים

 רבו ההוצאות אבל ובניהם. ונשיהם הם אנ"ש כל שלום ממנו וחוץ ז"ל.דובראוונע
 ומצעות ומזון לחם לכלכלם השדה, פני על בהמלטם ישראל בני מספר לאין רבוכמו

 נפשות. לסכנת הבורחים כדרך הצילו, נפשם את רק הלכו, ערומים כיומלבושים,
 כידוע למאומה, נחשב כסף אין ממש לפרש. אין הממון ופיזור ההוצאהומריבוי
 וניתן ולמחצה, לשליש קצוצה ורבית עצומות בחובות נלכדנו ולזאת זה.בענין
 אין המעות הגעת קודם שהי' דלות מדלי החובות גגישת ומגודל בנפשם.להצילם



כג החניא בעלאגר1ח

 התנופה זהב כל את ההם בימים והגיענו וקיימנו שהחיינו [ה'ן ברוך אבללבאר.
 ותירשו ותראו ותחיו תזכו זכיתם. יפה ואשריכם, לר' אתם ברוכים הנ"ל. שר"רע"י
 שלום. למשמרת וברכהטובה

 ביתי בבנין עמרי ד' הטיב אשר ההוא הטוב מן בשורה אבשרה עתהןוהנה[
 בית בניתי ושלישים שניים תחתיים הוא. הרור " הכנסת בית בתוכו, מעטדמקרש
 ומהולל גרול ר' בשם )תשמישי(. תמירי הצטרכות סרר אופן על לשבת מכוןזבולי
 נצח. יעזבני אל בטחתי בר' עצומות? רבו אמנם אםמאר,

 שבמרינה, אחיכם ולכל לכם העשוי את פקרתי פקור ירירינו, אהובינו והנה['
 ד' והיה *ושיעם, הוא כי ר' אל עינינו הנה י. המחיה מן יבתיהם ניתןומגרעות
 צערא אמנם אך ]ונפשא' רגופא צערא על לי וייצר מאד ואירא זחלתי אבלמבטחם.
 . אלי. הבאה הכצעקתם להו, עריפארגופא[

 ר' אל מהביט בם ענתה פניהם הסתרת כי מכאובם, את ירעתי אפכיאמנם
 כאשר ומקיימו ומחייהו רבר כל כח הנותן הוא כי ררכיהם, בכל ר' את לרעתאלקים
 עתה כן ברצונו, הבריאה תחלת וכאשר וכו'. תמיר יום בכל ומחרש ברצונו,ביאו

 שאלולי רגע, בכל ומחרשה בוראה כאלו הוא הרי קיומה זמן וכל ברצדנו.מקיימה
 סובב מיני', פנוי אתר ולית הכל, את המחי' הוא ית' ורצונו הי'. כלא הי' ית'רצונו
 וחומרים עבים בגופים אפי' רבר, כל ועצם הכל את ממלא הכל, ובתוך הכלאת

 אפס הצורה ובהפרר אותו, המציירת הצורה מן רק לחומר הוי' שום אין כימורכבים.
 ית', מדותיו ע"י והכל הכל. את המקיים הוא ית' שהבורא הרי לו. נחשבותוהו
 וע"י יבנה. חסד עולם פ"ט( )תהלים כמאמר ירן, על עולמות בריאת לתכליתשגילה
 מרות, מהז' חוץ בעולם מציאות ואין דבר. כל חיות הנה והן הכל מתנהגהמרות
 התפארת. מפני ורחמים הגבורה, מפני ויראה החסר, מפני אהבה חג"ת,שהן

 כירוע. וכו' והתקשרות והוריות נצחון נקראות יותר מרות הג' ובהתעבותובהתגלות
 הארם שיתן במרותיו, הרבק יר.( )סוטה ומאמר רעהו, דרכיך בכל ג( )משליוזהו
 מאיזו לירי' ראתי ]ומעשה[, וריבור מחשבה ושמיעה ראי' ותנועה פועל כל לבואל
 אליו מדה באותה וירבק א"א, בלערו שהרי זו, ר' הלא עכ"פ יתבונן שתהיה,מרה
 להבין כ"א החומר, אותו לאהוב שלא אהבה, איזו לו כשתבוא משל, ררךית'.

 באהבתי עצמו ירבק לכן האהבה, ע"ד ומציירו החומד אותו מאהב הפנימישחיות
 א"ס, ית' הוא אמנם אם הכל. את המחיה ית' אליו שהוא שבתוכו, הפנימי חיותאל

 המרות. רק תחלה משיגים אנחנו אבל שומר, גבוה מעל גבוהכי
 ותשמישיו ]ותנועותיו[ והרגשיו ררכיו בכל עצמו את ארם כשירגילוהנה
 למעלה להיותו זה בכוחו יש הנה זה, באופן ית' בו ]ולרבקה( להתבונןומאורעותיו

 כמאמר בעולם, מושל והוא כרצונו. בעולם השתנות ולעשות והבריאה, הטבעמן
 עליו, הקליפה ממשלת אפשרות מבלתי וק"ו וכ"ש אלקים. יראת מושל צריק כג()ש"ב
 ממנה, תעמג מקבל אינו הרי הקליפה, שהוא החומר, את אוהב שאינו אחריכי

 על מתגבר הגבורה במדת שהרי לפניו, נכנעת היא אררבא, לפניה. נכנעואינו
 הרי רבר איזה, אוהב כשארם להבין, אפשר כלל ררך ועל המדות. בכל וכןהחומר,
 והחומר למחשבתו, מקיפו הוא והרי ההוא, הדבר בתוך שוכנת באהבתומחשבתו
 באותו מחשבתו הקף מפני ית' בו ליבקה לו וא"א מבדיל, מסך נקראההוא

 )ומדותיו( מדותיו את עצמו כשמרגיל משא"כ מובדלת. והיא בה, שנכנסהחומריות
 המנהיג בחיות אם כי לחומר, דבוק שאינו הרי כלל, בחומריות להשתמששלא



 התגיא בעלאגרותכד

 ז, העולמו בחומרי כלל וימטב מלובוט שאינו נמצא ית/ 'טמו וטהוצ החומר,אותו
 דבוק הוא שהרי עולם, של מקומו הוא אבל מקומו, העולם ואין מהם, הוץכ"א

 ". בעולם מושל להיות אפשרי לכן לעולם. וציור מקום הנותן העולםבחיות
 ]ועי' . . . ויגש פ' זה שבת תורת לכם אזכור זכור דברי ומרי לכם, אגידהוהנה

 יי זה[ שייך כך ואחר סוף. ועד מתחלה ויגש פ' הארץ ספריבספר
 כמלח עצמם להתרחק קאי, אקושטא עיקרא ידידינו[, ]אהובינו דמילתא,כללא

 עיקרא הוא כי מנתיבתם, רגלך מנע אתם בדרך תלך אל הגוימ. מחוקותעין
 ההכרח מצד אלא בוגדים, סלף ומסלף חכמים עיני מעוור דמותא, סמאושרשא
 ויזהר לבו, אל הנ"ל הדברים אלו שיתן הבנה עפ"י ג"כ וזהו שלו. מו"מבענין

 ולמחר כך עשה אומר היום הרע, יצר של דרכו שכן עמהם. ומלאכולמהסתכלות
 רשע, ואין מעט ועוד לז( )תהלים ע"פ הלצה דרך כמאמר מעט, מעט כך, עשהאומר
 לו שאומר עד !( קה )שבת הש"ס ומסיים לרשע, עבירה דבר שום מחזיקשאין
 וארז"ל תחנם, לא ז( )דברים .על עובר אליהם התקרבותו בתחלת הנה ע"ז.עבוד
 מפתם, אוכל ואח"כ דרכיהם, בעיניו ישרו וכבר חן, להם תתן לא דהיינו כ,()ע"ז

 ופקר אחר, דבר משום ח"ו ובנותיהם ", בנותיהם לטוב ומיינם יינם, לטובומפתם
 הותרה שהרי האמת, ד' מראות עיניו טח יהי' עליו שיומשך הקליפה מגודל כיטפי.
 לחושך אור שם להיפך ומהיפך כהיתרי לו שנעשית !( פו )יומא רז"ל ואמרולו,

 ועלהו א( )תהלים פסוק על מאמרם וידוע הנ"ל. דברים אמיתיות כידוע לאור,וחושך
 )ע"ז לימוד צריכים ישראלים חכמים תלמידי של חולין שיחות שאפילו יבול,לא
 ובהיפוך, דרכיו. כל על פקוחית שעיניו למי החיצוניות חכמות מכל וגדול ,(יט

 בשגעון רק ד' יכהו ז"ל, רבותינו של אחד סייג על אפילו מעיניו באחתכסומא
 התורה, זאת יאמין ולא יבין לא ובלבבו ישמע בל ובאזניו בעיניו ירא בלובעורון,
 ח"ו. הגויים הוקות ככל בעיניוודומה

 שאת ביתר דאפשר מה ועבודה תורה עול עצמם על להכביד מאוד יזהרולזאת
 ד', יסח גוי"ם בית מפתח ירחיקו דאפשר ומה לאלקים. ותעצומות עוזוביתר

 אמן. סלה למו ירומו אל והסוררים תצפינה, בשמיםועיניהם
 ואחד אחד לכל מסותרת ואהבה מגולה בתוכחת ]בצדקה[ המדברדברי

 כל תמיד וב"ב ובניהם ומאודם וגופם נפשם בעד ומעתיד שלם ובלבבבאמת
 תובב"א. טבדיא פעה"ק וחותם כותם לרבות,היום

 זצללה"ה. משה מו"ה בהרב מענדל מנחם באמתהשפל

 תקט"ו םש' קדישא כהנא אדמו"רדברי
.; )הי"ו(. ויד'"] ה' '1'ד' ה' שלזפ ה'דגר

 שמעו בעז"ה כי יגעים, הדבדים וכל סוף, להם שאין מים תורה דבריוהנה
 עשי' שיקדימו יתן מי אבל חיים. אלקים מדברי המלאים קודש בספרי ולמדוהרבה

 מי ולדעתי וכו'. ממעשיו מרובה שחכמתו כל פ"ג( )אבות ארז"ל וכברלשמיעה.
 בחר בזה ולא פוגם, המעשה על החכמה שריבוי הוא ומנוסה בדוק ד', ביראתשהדיח

 ישמע אשר חיים אלקים מדברי אחד לדבר ולבו עינו שיתן הכל, ושורש ועיקרד/
 ונובעים וטזלים חיים מים באר כמו בלבו וחפור חקוק שיה" במסמריםויחזקהו
 לד' ויודה מדריגה, אחר מדריגה ועולה מטפס יהי' זה ומחמת הנ"ל. מדברמעצמם



כה א גי הת בעל גרותא

 יעצהואשר
 לגרו~

 במופלא יג( )חגיגה רדל מאמר וזהו 9 מעט. מעט החומר"ת
 תדרוש. אל מהשמיעה, רק בלבך מסר '~אימ בעצמך ממך מופלא ,~הואממך,

 מו"ה כק"ש יקר אור ד' ידיד ידידנו בבוד להם המעשה:רב זה בעניןוהנה
 להורות ד' את ורעת ובינה חכמה ברוח ד' בבוד מלא שליט"א, נ"י ~למןשניאור
 ", ד' ביראת הטוב אוצרו את להם שיפתח ית' ד' בחסדי בטחוננו כי הדרך,להם

 קודש בין ולהבדיל לדבר הפליא שיחי' הרב כבוד ישראל נזר קודש מכתבוהנה
 כל אם כי ונפלאות, בגדולות שילבו לא אבל ונמוסיהם. העמים לבין סגולתוישראל
 ומספיקים מלהיבים חיים, אלקים דברי אלה, ורבריו דילי', שיעורא לפוםאחד

 הקודוש אל יבואו ובזאת נחשבים, ותוהו כאפס שיהיו ונמוסיהם הגוים בחוקילמאוס
 משכתי לכן עולם. אל ר' בעזר עולם, ימי כל וינשאם וינטלם הברכה את יצוהמשם
 ירוצו בו חשכם, ויגיה נרם יאיר בר' מבטחי ובל עוד. קרשו רברי על מלהוסיףידי
 להעתיר הנני ואני כנשרים. אבר יעלו כח יחליפו ד' וקווי ייעפו, ולא ילבו ייגעוולא
 קרב בקרבם יחדש נכון ורוח ד' להם יברא טהור לב לאורים, הכהן עמור עדבערם
 ןאמן[. בימינו במהרה גואל לציון ובא ימצאונו, והמה עמוק, ולבאיש

 בערם, המעתיר]רברי

 זלה"ה[. כ"ץ אלכסנדר מו"ה לא"מ בןאברהם

 אליעזר ר' כת"י )מהעתק ט' מכתב ח"ב אמרים לקוטי ובם' נ"ג דף הארץ חיבת בם'נדפמ
 המוסגר הארץ. פרי ס' בסוף נדפם הרמ"מ של ממכתבו קטע מצפת(, שהובא ספראווסמן

 גירסאות. חלופי - ובעגולים המיל, המקורות באחד רק נמצאבמרובעים

 הכתוכה הלק"א שגירסת כנראה הבעש"ט". נכד הירש צבי "מו"ה : הארץ כחיבת1(
 מצאתי לא כי ט"ס, כנראה הוא הבעש*ט )"נכד" בעש*ט הירש צבי ר' כי הנכונה, היאבפנים
 נמע "כעש"ט"( מכונה רק הוא ויון ורצ"ה תקופוע באותה  וה כשם נכד בעש"ט לר*ישה"

 צבי ר' .המוכ"ו ע"י משלח י"ח מ" במכתב במפרנו לקמן כמווכר וה, כחורף לחו"לכשר"ר
 י"ח. לסי' בהערותי וע" בא"י. מועמת כה שהיה לאחר לחו"ל שיחוור ממתכר ולא ביש"מ",הירש
 של לרשותם הכנסת כית עכר השנים ברבות 3( שוח"ט. גרשון : הארז בחיבתנ(
 אהרן( בית )מח"ם מקארלין ר"א של ממכתבו ככת"י העתקה נמצאת כידי .קארלין.חסידי
 הארץ. סרי בס' נדפס ואילך מכאן 4( הזה, כיהכ"נ קניית אודותלחסידיו
 היתה בכפרים ה"מחיות"  החוקת כלע*ז, קרעטשמע מר,ח, וכית אורחים מלון - מ"יה5(

  לגרש גוורת הרשות היתה לומן ומזמן ההמ בימים בריפין היהויים של הייקריות הפרנמותמן
 בדבריה הרמ"מ מתכתן לןאת וו, מפרנסתם ולנשלם הכפרים מן היהוויםאת

 מתכתן שלכך אני ומשער הארץ, לעם היהודים בין התקרבות נו?רת היתה אלו סרנסותע"י
 א~הרות המיים. מחוקות ההתרחקות על להוהיר בהאריכו מכתבו בסוףהרמ*מ

 כא~
 חוורות

 הארץ. פרי ס' ובסוף שבספרנו מקאליסק אברהם ר' ובמכתבי האחרים כמכתביו גםונשנות
 אמרים. לקוטי ס' של המרפיס הערת 7( האדץ. כפרי נדפס כאן עד6(
 ד"א, משום ובנותיהן בנותיהם משום ויינם יינם משום ופתם : הארץ בחיבת8(
 כאן, ער 10( הארץ, בחיבת חסר מכאן9(



 הת:יא בעלאגרותן

 נשג.

 ) תקמ"ו םשנת לרבמ מחימעפמק הרם"םמכתב
 הנשיאוש קבלת)על

 ושרש.ו כשושנה יפרח לישראל, טלו אורות סי ואור, הויך לצד'ק זרועאור
 'ז.ז אהובנו כבוד ה"ה ושלום, ח"ם מצא מוצאו נל נמצא, פר' ממנוכלבווה

 חכם בנוה גחמד ואוצר מופיא אור המאה-ג הרב זלבאי, רחימא נפשי, הד.דהי
 ובו'ו ב'תו ושיום 1"; זלמן זןניאדך מוהר"ר נק"ש ס.ר, זה איקים,בעיר

 אותם, 'ברך הוא הגואל המלאךה)עימים,

 יתלונן שרי בצל בלבנון, כארז יפרח, כתמר צריק לראש ברכות רבאחר"ש.
 רבר ורבר חפץ מצוא עת בכל מזכירו הנני מה'. רצון יפק וטוב שמח אך עליוןלתתו
 ה' רחימי, בני ובני וביתי ושלום שלומי מרב בעז"ה ומוריעני ושלום. חייםאלקים
 אתו והעולים שד"ד ביאת ושלום בעז"ה, שלומינו אנשי כל ושלום יחיו,עליהם
 מרב מוצאת בשורה ומאתו מרחשון. בחצי באו שלום הכל והמכתבים, הכסףוצרור
 ושמחה. שלום כמוצאת בעינינו ותהי בעז"ה,שלום

 כ"א באתי ולא חוצות, לקרית מהיוצאים א' עם באריכות אליו כתבתיוכבר
 תמער לא בלבו אלקיו ותורת צרקו להעיר עצמי יר במכתב אהבתובתוספת
 להודות שבשמים לאביהם ישדאל את לפרנס מה' ררכי נסתרה תאמר למהאשוריו.
 נכון ער ואור והולך אור ותורה מצוה נר כי מדינתם, בכל מורה כמוהו ומיההרך.
 חזק רק לו. אור וה' אנכי, וחוזה נביא לא כי וחוזה, לנביא צריכיז ואינם1היום[,
 ליראה, אם כי מעמו, שואל ה' מה ה'. נתנו רועה כי אמונה, ורעה בה' בטחדאמץ,
 העבורה תכבר ועבורה, ותורה שמים מלכות בעול להכניסם היטב, בנ"י אתלמרה
 קנם, כנשר שיגביה ית' בו מובטחני פרנסה. והבאי שקר ברברי ישעו ואלעליהם

 לם, נתנה והיא עינינו ה' אל כ"א נעשה מה נרע לא ואנחנו מקום. מכל הטוביבא

 ישראל את לעזור היא בירנו שמים, מיראת חוץ שמים בירי הכל :( לג )בר'כמאמר
 הרשעים משלות לא בירינו אין ו;גופים, עזרת משא"כ נפש. משיבת ה' תורתעפ"י
 ורורשי וכו' ליראיו מחסור אין כי הובטחמ כבר אבל פ"ר(, )אבות 1 וכו' לאואף
 טוב. כל יחסרו לאה'

 וממילא 2 ומצות, תורה עול עליהם להכביר ישראל את והושעת זה בכחךולך
 3 וכו' ארץ ררך ועול מלכות עול ממנו פורק תורה עול עליו המקבל כל בהםיקויים

 פרוק.. לך מצוה ועליך הואיל ישראל, עם חסר לעשות ירו לאל יש הנה פ"ג(.)שם
 אלה בכל יטמאו ובל מאר, הרחק ומחוקותיהם הגויים מנמוסי להרחיקםוהעיקר
 *, הארוך בכתבי כמבואר הקליפה, והמשכת הטומאה התחלת עיקר שהוא ביה,קרינן

 מאתם, ונפלאות בגרולות שילכו כוונתי היתה ולא למשכיל, למעלה חייםאורח

 הגויים. מטומאות מאור להתרחק הקורא לב את להלהיב אםכי
 להרחיקם תוכל, ויכול תעשה עשה כי בעם, לעצור והתחזק חזק ירירי,אהובי

 ע"מ יתברך. בו ולהרביקם אלהמכל

 פ"ט. רבי וכבית הארץ פרי בסו"םנזפס
 מוזכריס אחריו והבא הזה המכתב הקורם. המכתב עם יחד זכתכ כי מוכח המכתב שלמתכנו
 הרבנים לי השיכו זה ועל לאה"ק, וליסע מהם ליפטר "בקשתי : ק"ג סי' לקמן רבנובמכתב
 הקורם(. במכתב 5 בהערה ראה הגויים מחוקות ההרחקה )בענין תקמ"ו". דשזתבמכתבם



מ התגיא בעלאגרות

 הראשונה בהיצאה רק נדפם "אהובי" ד"ה ער מכאן ג( הצויקים. מיסורי לא ואף1(
 הארץ סדי ס'של

 )תקע"ד"
 הצמוה טאימת נשמס רבי ובבית האחרות בהוצאות

 מעבירין תורה עול עליו המקבל כל : אומר הקנה בן נחוניא ר' : בשלימותו המאמר3(
 ועול מלבות עול עליו נותנין תורה עול ממנו הפורק ובל ארץ דרך ועול מלכות עולממנו
 בסופו. הקוים המכתב הוא 4( ארץ.דרך

ין.
 תקמ"ו משנת לרבנו מקאליסק הף"אמכתב

 הנשיאות( קבלת)על

 לבו וחמות יוידי אהובי סיני, וה ה', רוח ווופף פליו לבטח, ישכון ה'לידיד

 דפת ורוח תורה באור ה' כבוד מלא אלקים פלג מופלנ אור המאוה"ג הרב ה',אל

 ובניך ו:ותו שלום ורב יעוים. שמו יהי נ"י, כ,והרש"ז כ' ונושט, צזיק ה'. אתוי:
 א"ס. כי"ר רואות, אביהם ועיני יחדו, עליהם ה' מסולאים, מפו ומ,פלאים,הנע'מים

 נרו בהלו נרו, יאיר ה' כי עתירתי לאלקים עוז נפשו ירירות מגירלאחר"ש,

 ולרומם להאיר שבשמים, לאביהן ישראל את לפרנס ישעו מגן ה' ויתן ראשו,עלי
 וזכות לישרים, אור יורח מאורו נשרימ, כנפי כעל אותם ולישא לבבם לטובהאותם
 כו'. דורים לדור לו יעמורהרבים
 בכמה ו'הן לבבם, את לחזק ישראל בני את ללמר חכמה היא ה' יראתהן
 אשר נועם אמרי להודיע רי זה, לדבר אלא באתי לא אלמלי ברם שונים.ענינים
 שלומו בשורות בהגיעני תבואנה וגיל בשמחה בנפשי, הקשורה נפשו ירירותמגורל

 שבתוכו. במה לא אבל בו, ונהניתי אלי ידו בכתב מכתב והראני . . . כו' שד"רע"י

 ודעת בינה להודיעם ישראל אמוני שלומי לב את מלקרב ירו למשוך מניעתו כלכי
 נגד העבודה עולה די אין יחיה, שנים אלף אם אף האדם, חיי ימי שכל ולדעתיה',
 בעיניו, זאת עוד ותקטן רורים. לרור אחריהם ולזרעם עיניהם להאיר הרבים,זכות
 כי הבא, עולם מעין ממש יטעמו אשר המטה בקצה שיטעום חיים באלקיםישען
 ולהשיג לשער אין וממש כו'. המשא כובד מפני לחוש שאין עד עמרו, היוברבים
 ודובר הולך המתגבר כמעין והלב ונובע, שופע השכל אור איך שכליבהשגת
 פרנסתם יקבלו והשומעים סלע, יפוצץ כפטיש דבריו ויאירו ה', ררכימישרים

 צרכו. די אחדכל
 נסיעתי קורם השכל במאזני שוקל הייתי לו הוא, אחי הכי לו, אגירוהאמת

 מכריע. היה אפשר בה, יש טעם ומה הזאת המצוה מה החייםלארץ
 מחמת עליו, הענין כובד סיבות ידעתי גם ידעתי ה', ידיד ידידיואהובי
 לנפש מרפא טועם שהיה עד הגיע וההרגל בפ"ע, דבריו לרגלו נר היהשבתחלה
 יסע קשות, ההתחלות כל טעמו את בשנותו לכן אשר עינים ואור לחיךומתוק
 הראשון. ההרגליתדותיו

 עולם. גאולת ער לחי כה ומחר, היום וקדשתם העם את נחה לךואתה

 : בלונ"ח, דוש"ת אהובךהכ"ד

 זללה"ה. כ"ץ אלכסנדר כמוהר"ר בלא"אאברהם

 ט/ פרק רבי בית מס'נזפס



 התציח כעלאגוותכה

יח.
 הכהן זלמן שלמה מ' ובחמידות בתו"י המופלג ששלחמה

 ממאליינער יעקב למו"ה הקודש טארין שד"רווילנר
 תוככ"א. טכריא סעה"ק לפ"ש תקמוח"ה שבט כ*ן ה, יום היוםבע"וג

 וסר אלקים ירא וישר תם איש ויעקב אלקים, פלאכי בו ויפנעו ודרכו הלךויעקב
 הרב)י ה"ה לב, ישרי ישראי  כל )פש וידיד ויזי") ז' יז'ד אהובי ה"הררפ,
 שן ואמרכ: גזבר ני"ו, יעקב מו"ה כ"ש מרבים 'ר"ש וביראה בתורהמופןג
 תוכ-ב. אה"עשל

 בדבר הברכה את ר' צוה ומשם הוא, קודש אדמת עליו עומד אני אשרהמקום
 כהן ברכת בנפטו,ומברכתי וקרוב הגוף מן רחוק הלב, אל וקרוב העין מןהסמוי
 משיחא. ביאת עד סמכא ובני רוויחי ומווני אריכי בחיי ד' ירא יבורךהדיוט

 ואין פרץ אין מחריד, ואין ושאנן שקט יעקב ושב צבאות, י-ה לו בחריעקב
 רגל שבא"י הקדושים רבותינו האבות בחיר יעקב ברחובותינו. צוחה ואיןיוצאת

 ליראיו, ד' יסוד וליסדם ולסעדם לתומכם ישמור צדיקים רגלי אמונה, רגלהמרכבה
 לפה מפה נשיקה אשקך אמצאך לי אח יתנך מי אה"ק. יושב ד' עם כל ישק פיוועל
 השעה. את ידחוק ולא ישועה לנו עוז עירפה

 שבאה"ק ]הק'[ ברבותינו ודבוקה קשורה באה"ק נפשו הנה ולבבי. ידי"נאהובי
 עתה אתה ישראל שבטי ראש בעיניך, יעקב אתה קטן אם ונשיקה. וחפיצהבדביקה
 ונופו בחוץ עומד גופו הנה כי בחיים, חלקו טוב כי ידידי איוי לי יאמין ד'.ברוך
 היא והמתשבה החושב, אחר הולך הכל כי עיקרא. בתר נופא שדי לפנים,נוטה
 גרול שלו לחוץ. נוטים ונופיט בפנים גופינו עומדים ושכמונו ואנו האמיתי.הארם
 ותהי ישר, האדם את לעשות שבלבבינו מסילות לישר לנו העבודה ותכבדמשלם.
 ידי להחזיק לד' לעשות עת בעתו יפה עשה הכל ואת דרכנו. ד'נוכח

 וחהמבי ד' יראי צדיקים כולם כי גדולם, ועד מקטנם היחידים וכל שבאה"קרבותינו
 כדאי ואחד, אחר כל על לב בשברון ]מאוד[ הדבר עליו קשה כי הגם באה"ק.שמו
 שיוכלו והמסולאים היקרים בניו משא רצונו עבור לסבול ית' הבוראהוא

 באה"ק.להתקיים
 וישכיל. יצליח יפנה אשר ובכל החיל, גבור עמך וד' ואמץ חוק ידידיאהובי

 והתקשרותו עמו רבותים של )ההתקשרות( התקרבות לבו שירגיש הש"יויוכהו
 לעשות תמיד א"ע ויחזק בלבו, הדבר יתיישן שאל והעיקר ממש. בנפש נפשעמהם
 הנותן ית' והוא עוו, ויתר שאת ביתר כדרכו תמה עבורה זו עבודה לעבוד ית'רצונו
 ירבש עצמה אומם ולאין כחליעף

 וט" מענדיל מנחם מו"ה אדמו"ר עבור להתאמץ ריד" על" מוטל כהתםוהנה
 ויותר, אדומים מאות ששה ערך השנה סוף עד שיתחייב ראשי ח*י כי שאת,ביתר
 והנה נ"י. 1 בעש"ט הירש צבי מו"ה בתוי"ר מופלג הרבני מוכ"ז יספרכאשר
 להרב כתבתי וכבר לגמור: יראה משם עזר להמציאו דברנו אשר הדרכיםוהנה
 הטשים כי נשיו, לשלם לכסף מוצא מאין עוד יש ואם נ"י. זלמו שניאור מ'הגאון
 מופלג הרבני ]ה"ה[ מו"ד, הרב בן עבור לבקש באתי גם מוכ"ז. יספה כאשראצים,
 כי ולתמכו. לסעדו ו]לסייעו[ לעורו ]נ"י[, משה מו"ה ]כבוד[ וחסיד ותיקבתו"י
 הוא חסר חפץ כי מרובות שלו והוצאות בדחקות, מתנהגים הדב בבית כי לייאמין



כט התניא בעלאגד1ת

 ורווחא העבודות, מבלבל וצימצום ידו. קפיצת על ממש דגופא וצערא פתוח,ולבו
 הוצאה בעיניו קשה נ"י הגאון ואדמ"ו דלבא. חדוותא בעי ואורייתאלשמעתא,
 ולדבר ד' ולעבודת ישראל לכלל נוגע שהוא דבר על כ"א ודרכיו עיניו כימותרית,
 הדבר, יפול ומה ע"ז דעתו יתן אהו' לכן וצלול. ברור אמת זהו ד'. לעבודתהמצטרך

 אג"ש כותבי על מהתימא וגם ד'. בדרכי חפץ ולבו הו11 חטאין דחיל גבראכי
 כבוד לפי ואינה לחרפה, זאת ותהי הרב, בן בשלום אפי' פורסים שאינםממדינתכם

 רושם. יעשה שדברי ומובטחניהרב.
 מופלג הרבני עבור ובפרט כמבואר. יתאמץ המופלגים היחידים כל עבורגם
 דברתי כאשר 2, הענליש ליב ארי' מו"ה כבוד לו יאמר קדוש וחסיד ותיקבתוי"ר
 הירש צבי מו"ה הוותיק בתוי"ר מופלג הרבני עבור גם בפנים. פנים כ"תעם

 כל עבור וכן הקדוש. מפיו שמעתי כאשר בעזרתו אדמו"ר רצון כי נ"י,הארקער
 ימחול בתחלה, כאשר מעכ"ת רצון נגד יהיו שלהם אגרות איזה אם גם ויחיד.יחיד

 אב הוא מעכ"ת דבר, של כללו זכות. לכף וידונם וכו', מעביר העניות כימעכ"ת,
 בעזה"ש. יהבם משליכים ועליו שלהם,ופטרון

 שיחי', נ"י מענדיל מנחם מו"ה אדמו"ר מרוממות הדיבור להרחיב רציתיוהנה
 יספר. תבונות לבו והגית הכמות ידבד ופיו המוכ"ז, עמכם הנה כי לאהודי,והזדתי
 עד לראש לכל מתנשא הארי' לב שלבו כמה הרפתקאות, בגודל לבבכם ויחידרשוהו
 לדבר הפה ילאה ושבת, שבת בכל ומסתירין רזין מגלה לתבונתו. סוף ואין חקראין
 צומח והדומם העצים על ומדבר עתיקים, הדברים כי מבין באין גם לחשוב,והלב
 לעילא לעילא עד הפשט אחר הפשט ומפשיטן דבר, לכל פנים ומראה ומדבר,חי
 אשרים נבונותי. לא כי לכתוב עוד אוכל ולא ". כ"י. ב"ה א"ס עד ונקודין אתווןמכל
 החיים, עץ דאילנא בגופא וקשרנו זכנו שהבוי"ת גורלנך נעים ומה חלקנו טובמה

 כפי יספר הכה41 גר]]ם שמ1אל מו"ה הר' חביבנו ידידנו אהובנו יהי' אם גםוד"ל.
 דבר. ד' פי כי ודעו וראו שאלוכחו,

 להתקיים יחנוני חנם חסד לטובה, אות עמי גם לעשות נפשם את יש אםוהנה
 שלומם דק דורש אני 1אין[ כי שווים, והלאו וההן וד"ל. עוד, אטרד לבלבארץ

 סגולה. ויחידי ]הק'1 רבותינו עם שעושים מה להם ודיוטובתם,
 ימנע ואל והשלום, החיים בשורת ממנו לשמוע המצפה בלו"נ הדוש"תהכ"ד

 בינינו. מצוי הדבור ויהי' ממני עטופרי
 ]שד"ר[. הכהן נ1"ל[ הירש צכי במוהר"ר זלמןשלמה

 מצפת( שהובא ספרא זוסמן אליעזר ר' בת"י )מהעתק י"ד מבתב ח"ב אמרים לקוטי בס,נדפס
 נ"ז. וף הארץ חיבתובס'

 3. הערה ד' בסי' ראה סמאליוער, יעקב ר' המבתב, מקבלעל
 צ"ד. לסי' בהערותי ראה מיילנ(ג זלמן שלמה ר' הבותב,על

 לנו יווע השו"רות כתבי ככל כי סופר, טעות וזו סג"ל". הירש "צבי : הארץ בחיבת1(
 יכול ואינו זה, במבתב להלן המוזכר הארקער ה'רש צבי ר' והוא אחד, סג"ל רצ"הרק

 אמרים בלקוטי שהובאו כלליים מבתבים ,במה על נמצאת חתימתו 2( -המ1כ"1".להיות
 אמרים בלקוטי מדרויא". מללה"ה חריף משה מ"נ בלא"א ליב ארה "אהרן : הארץובברבת
 ויר"ש. מוסר הדרכת המלאים בנו, אל מבתביו נדפסו ול' בי מבתבח"ב

 לחו"ל מכתבו זרפס י"ז גליון תרפ"ד ב"התור" 14 בביבול. הוא ברוך אין.סוף ר"ת3(
 אמריבג לקוסי שבם' במכתבים סעמים כמה נזכר הוא באר"י, החחם את מבודח בסגנוןהמתאר
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ימן.
 מ"מ הרה"ק שנמע בעת נ"ע אדמו"רמ"ש
 שבוים פדיון במצות ליובאווימשרק"ק

 כנפשי, אשר ורעיי אח'יאהו'

 כו, וראיתי אוכל איככה כי אוחילה, מעי מעי הומה, ולבי נפשיתשתפך

 ולענח רוש אף בזעף הקצף יצא אשר ומפורסם כידוע כו'. וראיתי אוכלואיככה
 ארץ אל להשליכם נקיים, אביונים נפשות לשלשים קרוב על אכזה, פתניםמראש
 רעי עלי יעיד כאשר וצלמות, צי' ושוחה ערבה ארץ איש, בה עבר לא ארץאחרת,
 לי, כאה כדע ונפשי לבבי המדת החסיד, הרב ויגוני שיהי ויפרש כנפשיאשד

 לו"נ, בכל ממש כמס"נ בקדשיםהמתעסק

 בטני ותרגז 1 שמוע שמוע השומעים כל ועיני עיני תרמע דמוע לזאתאשר
 ניתן אשר הקל, וממון דמים על לעמוד מחשים אנחנו מה על אחזתני,ורעדה
 לו, שיש ממה יותר ובניו אשתו מכבד אדם כל אשר המרומה כבור לפנילרחות

 ידו, תשיג אשר התאמצות מיני בכל ולובשיהם, לעושיהם ותפארת כבורבבגרי
 מלא, כעולם שהיא מישראל אחת נפש בעיניו תיקר לא ואיך הבלו. חיי ימי ע"זומאבר

 אחת נפש נאבד אם חרפתנו אוליך ואנה כסתני, פני בושת ע"ז וב"ב. אשתוכבגדי
 אשר מרובים, עמך צרכי כי היצר בפי השגורות ואמתלאות זה. בגלל ח"ומישראל
 וכתיב כלום, אינו שוטים ודעת ידברו בדעת לא כי 2, קצרה ודעתם .בצדותשובתו
 בחורף י"ח יצאנו שכבר לאמר בעיניהם החכמים וכ"ש ". כו' תען אל כו()משלי
 ונפשות דמים ערך יש וכי הללו. בטלים דברים על להשיב כדאי אין אשדהעבר,
 נתון כדכתיב ויתן, ויחזור יתן רז"ל אמרו וע"ז ח"ו. תוסיף ולא תבא פה ערלאמר
 י'(. ט"ו דברים ורש"י )ספרי כמארז"ל פעמים, מאה אפילותתן,

 נחשדו שלא ועד יודע ה' כי דברי, עליכם העתרתי כי בעיניכם יחרואל
 אשר לכל ונפש מלב לצאת בטבעכם מוכנים שאתם ויודעכם, מכיריכם כלבעיני
 וכ"ש וטו"מ, טעם שום בלי יכולתכם, מכפי ביותר גם הענינים, בכל עליכםיגזרו
 מרובים, דמים מתן ליתן כבר החילותם אשר ובפרט כזה, ומפורסם גדול בדברוק"ו
 לכל וכידוע וד"ל. 5, כו' גומרה אינו ואם *, גמור לו אומרים במצוה המתחילוכל

 יש וכבר הימנו. למעלה אין אשר העליון במקום הפעם עתה הוא הגמרשעיקר
 דבר נפל ולא טעמם שינו לא אשר ונכבדים, רבים משרים נאמנות הבטחותלנו
 להעלות א"א אשר בטעמא, מלתא כל וגם ח"ו. מעולם ארצה הטוב מדבורםא'

 אי"ה, בקרב העליון בחסר כצהרים, ותשועתם צדקם נוגה כאוי יצא עדבמכתב
 מספר אין עד רבות נפשות להחיות באמת, בישועתם לבנו וישמח עינינויראו
 בעת מקטרג שהשטן לפי אך הדורות. כל סוף עד זרעיהם ודמי דמיהםממש,
 מיני בכמה עמוק ולב אנ"ש בקרב רעים הרהורים ומבניס ולמטה, למעלההסכנה

 וזרוע חזקה ביד לקראתו יצאתי לזאת בשר, לעיני אמיתיות ואמתלאותערמומיות
 כי ח"ו, גזרות מגוזרי להיות שלא מעולם ודרכי ממנה, ימיני נשתה אשרנטוי',
 לוחציו כל על ופקדתי רז"ל אמרו בשגם האמיתי, מקומי את אני מכירבעזר"ה
 תורתך, הפרו לה' לעשות עת הפעם עתה אך ח:(. )ב"ב צדקה גבאי זה ל(,)ירמי'
 לכך. צריכה השעה כי היא, שעהוהוראת
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 והמוסיף חנינה. הנפש בער יתן לאיש אשר ובל קצה, ואין זהב בוזו כסףבוזו
 בכלל, אנ"ש כל על ועיר עיר כל על נערך אשר מערכו יפחות אל והפוחתיוסיף,
 יעריכוהו אזי שם, נערך אינו אשר וכל ומנין. מנין בכל אשר הערכות לפיובפרט
 שי'. מוכ"ז בצירוף דאה"ק גבאיםשני

 במשכונות לפחות או במזומנים, עליו נערך אשר הערכה כפי יתן לא אשרוכל
 לקבל שלא גם בעולם. הרחקות מיני בכל להרחיקו עלינו המוכ"ו, לידבטוחים,
 תובב"א אה"ק יושבי הצריקים לפני לטוב זכרונו יעלה לבל אה"ק, מעותממנו

 נפרד יבקך לתאוה רבות, נפשות פדיון בעינינו שיקר מאחר בפ"נ. אפי'ושבחו"ל
 דבר בכל אתנו ונחלה חלק ושם יד לו ואין קלונו, יתגלה תושי' בכלמאתנו,

 לו. ורפא ישוב אשר עד יגרשוהו במנין, לצרפו ואפילושבקדושה,
 בעולם. אופן בשום ישונה בבל נוראה אזהרה בתוקף ונאנא

 הלואה, להשיג ועיר עיר בכל אנ"ש כל על מוטל האלה והאמת הרבריםואחר
 הערכתו ויסולק שי', מוכ"ז ביאת בעת בביתו יהי' לא אשר איש כל בערללות
 לבם יהי' ונכון גרמא. הזמן אין כי בעולם, ועיכוב שיהוי שום בלי תומ"ילמוכ"ז
 אנ"ש בכל אנחנו מובטחים כי מהערכתו, היזק וגרם היזק שום להם יגיע שלאבטוח

 שנודע רק כפי'. שום בלי גם נדיבה, וברוח שאת ביתר הכתוב כל יקיימושבודאי
 חפצה מלו"נ מסותרת באהבה מגולה תוכחת וטובה ". כו' כנגד אלא תורה דברהשלא

 ואה"ע.באה"ר
 פליטתנו, על שתרחם היא ויכולה העולם. עד וחיים שלום הצדקה מעשהוהי'
 קרנם גוי, תרומם וצדקה בשר, ועד מנפש עלוי אחר בעלוי נפשותינולהעלות
 מלונ"ח. ודו"ש המעתיר כנפש בכבוד,תרום

 ד'. חוברת ב"התמים"נופס
 סג"ל כער יששכר ר' הוא ובשלאחריו זה במכתב המוזכר ליובאתיטש" דק"ק מ"מ"הרה"ק

 התיישב מולדתו, עיר שם על קאב.).נקער, רי"ב מכונה הי' הקודמים. במכתביםהסוזכר
 פסח דבורים, )לקוטי העיר מתושבי אחד של בתו עם חתונתו לאחר תפ"ה בשנתבלובאתיטש
 תק"ט בשנת השבועות בחג הבעש*ס אצל בהיותו בילדותו. רבנו של רבו הי' 4(. עמ'תיצ"ד,
 רבנו 80( עמ' ה'ש"ת קיץ - השיחות )ספר רבנו. עם שילמד הלימוד סדר את הבעש"ט לוסידר
 לו. 1ריך אינו כבר תלמידו כי רבנו של לאביו הרי"ב הודיע אז י"א. בן היותו עד אצלולמד
 )שם(. סתיטעפסק הרמ"מ עם בחברותא לומד הי' הרי"ב 4ד1(. עמ')שם

 )נדפס תקמ"1 משנת הוא הרי"ב מוזכר שבו בידינו שנמצא מארץ-ישראל האחרוזהמבתב
 כנראה המעמדות. כספי של הנאמז" "1זבר בתואר שם מוזכר הוא י"ג(, ח"ב אמריםבלקוטי
 מסתבר עדייז חי הי' ואלו כלל, מוזכר אינו הבאות השנים במכתבי בי חקמ-ו-1', בשנחנפסר
 מגזברותו, מועבר הי'שלא

 כאן שהרי )תקמ"ד-תקמ"ז(, האחרונות חייו בשנות בנראה נכתבו אחריו והבא זהמכתבנו
 רק רבנותו את עליו וקיבל לרגנו כפוף נעשה והוא רבנו, במצות כאילו נוסע שהוא אנודואים
 רבי(. )בית זמןלאחר

- ק?רה ודעתם מרוגים ישראל עמך צרכי 2( שמעתי". "שמועה צ"ל אולי1(  
 יו אומרים במצוה "המתחיל בלשון 4( כאולתו. כסיל תען אל 3( ע"ב. ב"טברבות
 "מכי-ז : הלשוז ספ"ב וסגילה ה"ח ט"א ר"ה בירושלסי של"ה. ס' בתחילת המאמר מובאנפור"

 ; אגדה מדרש בשם מוגא א' ח' דברים ברש"י מרוק(". )נ"א מרק לו אומרים בסצוהשהתחיל

 שם, בתנחוטא והוא הגומרה", ע"ש אלא המצוה נקראת שאינה אותה גמור במצוה התחלת"אם
 ע"ב. י"ג גסוטה ועי' שם, תנחומא - ובניו, אשתו קובר גומרה ואינו במצוה המתחיל כל5(
 ע"ב. כ"א קידושין - הרע. יצר כנגד אלא6ז
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כ.
 הנ"ל בענין שנימכתב

 יהיו ורעיי. אוהביי כל לפני יעדב שפתי ארשת שמו, לאוהבי כמשפטאד"ש
 דברים עליהם העתרתי אשד למשא, עליהם יהיו לבל בהטיפי, פי אמדי לדצוןנא

 המרובים דחמיהם לעירר שנה, אחר שנה רגלים, שלש זה ומכופלת כפולהבבקשה
 הגיעו כבר הפעם עתה כי ופ"נ. ובשבי' בצרה הנתונים נקיים אביונים נפשותעל

 אי"ה, בקרב, וישועתם צדקם כנוגה ויצא אי"ה, טוב בכי לגמור הדין, נגמרלפרק
 ואנ"ש נאמנה. בהבטחה בראשם, 1 ואדה"ג והאדונים האנשים כל הבטיחוכאשר

 החסיד הרב ה"ה ע"ג, עולה טוב שם וכתר תודה וכתר באמונה, שםהמתעסקים
 שורש לנו נודע כתבם ומפי ומפיהם י, מוויטעבסק סג"ל אהרן מו"ההמפורסם
 וגם הקו. מתוקן שאינו דבר מת"י יצא לא אשר ומה, איך בוריו על העניןואמיתי'
 שבהם, המיוחד אחד ובראשם הידועים, במקומות הגדולים הנגידיםהאלופים
 החסיד הגדול הדב ה"ה רבה, גברא טהור האי מוכ"ז יבאר אשר המפורסם,הנגיד

 ראשם הכניסו ליובאוויטש, דק"ק ומ"ץ3 אב"ד סג"ל, בער ישכר מו"ההמפורסם
 אנ"ש יכלו לא אשר הגדולים במקומות ומאדם, גופם בזה, הקורה בעוביורובם
 לגמוד בתנלית, טוב מעמד על ועומד ומתוקן נכון הכל וב"ה שמה. להתהלךהנ"ל

 בקרוב. אי"ה טובבכי
 וחלקנו, מצדנו הרבה, שהן שתים שבועות זה ומתעכב ועומד תלוי העניןאך

 להשלים בירנו ואין הארץ. בקרב שנתים זה המרובות הוצאות על הכסף אזלכי
 אופן בשום בלעדה אשר והעצומה, הרבה ( )בהוצאה? בהוצאות לגמורחלקנו
 קצבה ליתן בישראל כזאת תהא לא ח"ו. וחדל נפשם פדיון ויקר כו', לקוחיםלהציל
 דמיהן, כדי על יותר השבוים את פודין אין מה.( )גטין ארז"ל לא כי לפ"נ,וגבול
 נמכרים השבוים שהיו בימיהן, אלא דצבורא, דוחקא משום לישנא להךאפי'

 וכמ"ש דנ"ח, בגיטין התום' כמ"ש כלל, ס"נ ואין קונה, לכל ולשפחותלעבדים
 לא לקיים להם, אשר כל ליתן ישראל כל מחוייבים ס"נ דכנגד 4 בתרי'הטעם
 וכההיא לנכרים עצמו כמוכר בנפשו, פשע השבוי אם ואפי' רעך. רם עלתעמוד
 וע"ש ראייתם. הנ"ל התום' הביאו שמשם רמ"ז, בגיטין ללודאי נפשי'דובין
 לפדותו מחוייבים לנכרים ובניו עצמו למכור ויותר ג"פ כן העושה דאפילובגמרא
 ח"ו. נפשות סכנתכדאיתא
 ולהקל עצמו לפטור בעולם פה פתחון שום אין האלה והאמת הדבריםוע"פ

 מי ואל ממנו. חוץ נפשותם על ויחיש יחום מי כי ח"ו. צוארינו מעל הזההעול
 אשר התאמצותנו ע"י ה' לעזרת לא אם היום, כל וכלות ומייחלות תלויותעיניהם
 ויכלתנו. ידינו מהשגת יותד ורחבה מלאה ביד ירינו לפתוח לבמ את ונחזקנאמץ
 הערכות להעריך מאד מאד עלי קשה באמת כי ועד יודע ה' ורעיי, אחי אהוביוע"כ

 נתדלדלה אשר העתים, צוק ח"ו ממני נעלם לא כי אנ"ש, כלל על הטלותולהטיל
 לזכרון יעמוד כתבם, ומפי מפיהם לי ידוע כאשר ומעמדמל אנשש פרנסתמאד
 ובפדט. בכלל ואדותיו עניניו בכל ממש בפרטות מאנ"ש כאו"א מעמד תמידלפני
 לקבל א"א כי לכך. צריכה השעה כי היא, שעה והוראת יגונה, לא ההכרחאך

 תחנונים, לבקש רך במענה נריבים פתחי על בסיבוב עצום סך מהר חישנדבות
 וגזדה נוראה באזהרה כשופד קול להרים מדותי, על לעבור השיאני הלחץע"כ
 הנערך מערך אחת פרוטה אפי' ח"ו ולפחות לגרוע שלא מאנ"ש, נפש לכלשוה



לג א י נ הת געל גרותא

 יד זטתחת ברשימה כמבואר ובפרט, בכלל אנ"ש מכלל ומנק מנק כל עלעקצב
 מקצתי', ולא מיניה לא ח"ו, ישונה בבל תשמעון אליו נ"י. רבה גבראהאי.טהור
 צדקה כי הסליחה, ואתם תלין, אתי בערכין שגיתי ואם אלקים. אליכםוישמע
 ת"ו. וסכומות מס פרעון ולא אמת של וחסרהיא

 אלי', עדוך אין אשר זו רבה במצוה ולזכותנו לצדקנו צדקו למען חפץוה'
 ונפש כנפשכם בשר, ועד מנפש מעלה מעלה להעלותנו עלינו שתרחם היאויכולה
 דו"ש.ש"נ

 רבנו שיטת לבאר מאריך )שם י"ו אגרת יואל משנת ובס' ד' חוברת ב"התמים"ניפס
 שבויים(. טדיוןבהלכות

 ק"ג סי' ובסוף נ"ח סי' בסוף אודותיו עי' 2( הגוברנטור(. )או הגדול וארון1(
 ובמקום המעתיק טעות כאן שנטלה לשער יש 4( ומ"מ. צ"ל אולי 3( שם.ובהערותי
- "בתכ"י" צ"ל"בתר"י"  הסביר ל"ח תשובה יו"ד בחלק ושם יחוקאל, כנסת בתשובית ר"ת 
 לקיים להם אשר כל ליתן ישראל כל מחוייבים נטשות סכנת "דכנגד משום אלו תוסטותדברי
 עיי"ש(. רבנו, משל אחרת להלכה מסקנתו )אמנם רעך". רם על תעמודלא

כא.
 משקלאוו סענדר אלכסנדר ר' להרה"ח רבנומכתב

 בתפלה( התנוטות ועל התפלה מהות)על

 1"י, אלכסנדר מו"ה האברך על, הוקם גבר המפורסם, הנגיד הרבנילאו*נ

 רוח אשר שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו, אכיר ולא ידעתיהו לא כי אףהנה
 באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים משחקים בסוד לעמוד שלא בו נוססהה'

 להם זה יתן ומי חסדים, וגמילות בתורה רמה ידם כי תפלה, זו שבלבבעבודה
 גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות עברו עתה אך הימים. כלבאמת
 קול, והרמת תנועה שום ובלי בחפזון דוקא כמותם להתפלל התפלה, עלשמד

 א( )יחז' כמ"ש הימנה, למעלה אין אשר העליונה למדרגה בהגיעם עליוןכמלאכי
 בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת זאת גם ואף כנפיהן. תרפינהבעמדם
 )שם( כתיב בשרפים וגם וגו'. גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"שכתות,
 היכלות. פרקי עפ"י בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם וגו', המולהקול
 יתמי אנן אבל השרת, ממלאכי גדולים שהיו הראשונים מצדיקים דאי' איןולכן

 בימינם. ושקר לב רוע אם כי זה להם,'אין להדמות בדעתם העולהדיתמי,
 התפלה שנוסח אף כי מימיהם, מאורות ראו לא מדרבנן תפלה האומריםוגם
 1, התורה כל יסוד הוא ומהותה ענינה עיקר מדרבנן, הוא ביום פעמים ג'ומנינה

 שיתבונן הלב, בבינת ומיושבת שלמה בדעה ותפארתו גדלו להכיר ה' אתלדעת
 ובתורתו בו ולדבקה ה' שם את לאהבה המשכלת נפש שתתעורר עד כך כלבזה

 פסוקי אמירת ידי על הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו. מאדולחפוז.
 הלב, כוונת המעורר ובקול מלא בפה ולאחריה לפניה שמע קריאת וברכותדזמרא

 זה, ענין לכל לבד 2 בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי, האיוכולי
 בזמן אבל אתם. גבדיתו הנאמן הלב בשפלות ראשונה בהשקפה להס נקנהשהי'
 לא בלעדה כי וישכיל יבין אחת, פעם בתפלה טעם וטעם ה', אל הקרוב כלהזה



 התניא בעלאגרותלד

 כמ"ש מלומדה, אנשים מצות אט כי באמת, ה' לעבוד רגלו ואת ידו את אישירים
 וד"ל. ביותר. עלינו מקטרג השטן וע"כ 3. כו' בפיו הוה העם נגש כי יען כט()ישעי'

 קנאה, בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הואת האגלת דברי כל עלוע"כ
 ותחשב תושי', ידיהם תעשינה ולא ערומים מחשבות להפר ולתורתו לה'לקנאות

 אשר ארור נאמר אלו ( 4 פכ"ה )ויק"ר כמשארז"ל עולם; עד ודור לדור לצדקהלו
 המחזיק כל יקים לא אשר שנאמר עכשיו ישראל, לשונאי תקומה הי' לא יעשהלא

 בעזרו יהי' וה' כולה. התורה כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושיםומקים
 שד.(. )שבת 6. כו' לטהר הבא כי בעדו,ויגמור

 או"נ, כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי, בה' בטחוניומגודל

 כו' זלמןשניאור

 א' יואל במשג.. ג( י"א, פרק רבי בית ב6' ב( תרמ"ו, ורא~א ד"ח, עם רבנו בסיוור א( :נזפס

 בנד"ד(. רבנו שיטת בביאור האריך)שם
 שקלאב רבני הוציאו אן בי תקמ"ו, לערך המכתב בתיבת זמן את קובע יואלבמשנת

 וכו,. משונות ובתנועות מיוחוים במנינים המתפללים החסיוים נגד הקהלות בלאל ברו~
 מחסיוי לאחד נעשה ואח"כ המתונים המתנגוים מן מתחילתו הי' המכתב, מקבל אלכסנור,ר'
 הצמח-צדק(. של )בנו מהר"ש אדמו"ר וחותן האמצעי אומו"ר חתן הי' אהרן ר' נכוורבנו.
 ואמר לנחמו, משקלאב צבי הר"ר אביו אצל הי' ורבנו תקנ*חא )בש' בצעירותו נפטר אלכסנדרר'
 רבי )בית שלו הצוקה נועשה גודל בגלל מאד" ובהירים מאירים ב"לבושים בנו את שראהלו
 חשא אשתו הגוול". סנדר "ר' בשם בעירו ונודע "אלכסנדרוב" הי' משפחתו כינוי ע"א(.דף

 שקלאב(. משפחות )ס' קאברין אבד"ק שמואל ר' בתהיתה

 א'. י"א שבת 2( טובה. לא הנה ד"ה התניא לס' אחרון קונטרס בסוף עי'1(
 מלומדה. אנשים מצות אותי יראתם ותהי ממני, רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו3(
- 5( לשון. בשנויי4(  אותו. מסייעין 

כב.
 נ"ע מענדל מנחם ר' רבנו של האחרוןמכתבו

 לפ"ק תקמ"ח תובב"א, טברט עה"ק פהבעז"ה,

 בנ'כם. וט) ע)'כס ו' אח )זרוש  ע)'נו ערב'ם  כויכם ויז'זינו, ז' 'ז'ז'אהוב',

: רר'. אחםנרוכ'ם

 המופלא וידידם ידידי ובני וביתו, איש שלום עתה ת"ל מודיענומבריאותנו
 ימים. לאורך הנעימים נכדיי וכל נ"י, משה מו"הוחרד

 כי וינחמנו, אפו ישוב בנו, אנף כי לה' להודות אנו צריכין העבר עלאבל
 לנסיעת סמוך אחרי הנה כי העבר. והחורף הקיץ כל א"י מיסודי י-ה יסדנויסור
 יכול ולא טובא. חליו והכביד הנז' ידידי בני חלה תחלה סג"ל, הארקר צבימ'

 ימצא אולי כי תובב"א, פקיעין לעה"ק נסיעתו הוסכם חולשתו שבקושי עדלהבריא
 להיות אצלו לנסוע הוכרחתי אני שגם עד מועטים, ימים היו ולא לנפשו. מרגועשם
 לחזור בחליי והפכתי ארוך, למשככ ונפלתי כמוהו חוליתי אני גם ובבואיעמו.
 עה"ק פה כי טובא; חליי עלי הכביד לשם ~בבואנו שיחי'. בני אם לביתיולשוב
 בעו"ה ונפקדו מתו רבים ונאמנים. רבים בחוליים מאוד כבד הומן מקרההי'

 מזעיר, מעט לי ה' הניח הנוראים בימים והנה מהמה. יותר וספרדיםאשכנזים



לה הה]יא בעלאגווה

 תפלתו הסיד לא אשד ב"ה כדדכה )העמוה הצבוד לפמ להתפלל מדעידועמדתי
 ואחרון פעמים, כמה וכן ממנו. וחזק הדאשון, לאיתנו חליי חזד סמוך ואחדמאתי.
 הונח לא ועדיין ושלש. פעמים ונופל קם האשכנזים, כל מקרה וכן מכביד.אחרון
 מאד. חלוש עודני כי המטה, מן זעתי ולא קמתי לא בעוה"ד,לי

 לערך ביוקד עלו שבקטנים קטנים תדנגולים הנה דבו. כמו דבווהוצאות
 להשיב אוכל דבר כל וכן המקח, ירד לא שעלה וכיון ההצטרכות. מרובהגדולים,

 ההוצאות, ויגרלו וירבו לערבם, קצבה ואין טובא, זביני עליו רקפיצי משוםנפש,
 שננעלה וכמעט בלהות, מן תמו ספו ההלוואות וכל מאומה, משאת נשואונלאינו
 כמוהו. הי' לא אשד שתא בהאי הספינה איחור עוד עלינו נוסף כי לווין. בפנידלת

 יחד באו וסייעתו ] טג"ל משה מו"ה המופלג הדב אהובי השד"רהנה
 ספינה שכדו המה אחת, וסיעה שקלאווער ישראל מו"ה נתפדדו ומשםלסטאמבול;

 מלכת פחר]ו[ ]וסייעתו[ 0ג"ו מהר"פ שר"ר אבל כסליו. בחצי לבאן והגיעואחת
 בטוחה. ספינה עבור ]ויותד[ חדשים ד' עוד בסטאמבול שבת ואיחר]ו[ זו,בספינה

 שהדי )כספו(, כספם בצדור מתאחר סמאליינר יעקב מ' שאהו' מה גרם זהוכל
 שעדיין יאוחד, ולא תמוז בחודש לנסוע וואלין במדינת מוכן )תמיד( הי'השד"ד
 אלול. בר"ח וזמנה לעולם, בטוחה שהיא הכולל ספינת בסטאמבול להגיעאפשד
 ר' הספינה ועיכוב איחור של הצער מגורל ]ב[עצמיכם הגיעו ירירינו,אהובינו
 מת"ר פחות לא הוצאות על האשכנזים כולל הצטרכות זה בזמן שהדי ויותר.חדשים
 לשלם, זמנם עבר שכבר ודוחקים, אצים )והמשים( והנוגשים ארומים.)מת"ש(
 לעת כי אף תמיד, מוכדח ההוצאות רבוי וגודל עוד. להלוות אפשר איפהוא"כ
 ועל למאה, חמשים על ללוות שהוכדחנו ו[באמונה באמת ]אהובימ לי תאמינוכזאת.

 שממש עד ופדוטה, פדוטה הלוואות שאדי גם ממש. נס דרך זה וגם דוקא,משכונות
 ויותד האלו, הימים כל הספינה פחד מלבד פעיה"ק. ]ממש[ צעד חיי ב]תיינו[קצנו
 שבאה עד ]הנז'[. שד"ד מאהו' ידיעה שום לנו היתה שלא דהשתא, הזמן פחדמפני

 שלום הכל הגדול, אהרן ומ' י מביחאב הרב וסייעתו הנז', שד"ר עם ]ב"ה[הספינה
 ותחיינו ותחלימנו ]ות"לן. ב"ה שונים ומכתבים הכסף כל עם ראשון, ארר בהציבאו

 אליהם אהבתנו גודל מפני אנ"ש וכל וריע אוהב מכל שהגיעונו מכתביםשעשוע
 אמתי. ]נפש[בהתקשדות

 הדב כבוד אהובנו את לאהבה כ"א מאתכם, שואלים אנו מה אחימ, אהובינו3
 הגדול ]"י מוהרש"ז כ"ק בנפשו, קשורה נפשנו אשר מעולם, האמתי ירידנוחביבנו
 וכתת יגע יגיעות כמה שהרי בכבודו, חייבים כולכם אחיו, משל גדלהומאחי],
 משח]] ]אותו חיים. אלקים דברי שמוע למען טובא זמן ונד נע נדוד הדחקרגליו
 רועה. להם אין אשד כצאן ה' עדת תהי' שלא במדינתם, צדק מ]רהלהי]ת

 גלוי גמוד, צדיק הי' אם שאפילו עליהם, אחד ראש ליתן רצו הוא,ואלמלא
 הרבה ואפיקורסות תהי', הי' באחרונה מרה שבוראי בשמש לי ובדור לפניוידוע
 ]והן[ לטוב ]הן[ במדינתם החסידים כל את וזוכר אני יודע כי בתלמידים. נזרקהי'

 מכל הלומד חכם נקרא הסוג זה שהרי לקבל, אדם:יכולים מכל לא כי)ו(למוטב,
 *. כו' וישתו כו' שמא כו' בדבריכם הזהרו חכמים פ"א( )אבות חז"ל מאמד גםאדם.
 לא עליהם יקבלו אשר צדיקים ודדך לשונו, ידעון לא אשר מאוד חששנו בנד"דוכן
 ארץ. מוסרי כל וימוטו יתהלכו, בחשיכה יביט ולץידעו

 חביבי הדב כבוד הוא כמוהם, אחיהם מקדב עליהם ישימו שום אמרנולזאת



 התניא בעלאגרותלו

 1נפשה ה', את לרר1ש רגליו לכתת ג11 אחר נפש1 שהשליך הנ"ל, חביבא()דב
 מ1רה כמ1ה1 1מי בעיניו. היקד ה' דבד לשמוע צריקים, רגלי תחת פפר11לפש1ת(

 הוא. וישד וצדיק וכשד נאמן, לבבו בכל מאח, דבק אוהב הוא וכי במדי]תס,1רב
 ובואו נפשכם, ותחי שמעו ענוה, בקשו צדק בקשו נפשנו, ידידי אחינואהובינו

 ]מהרה[ ובזה ודיעות. ]ושלומן ואחוה באהבה א' נפש בהתקשרות יחד בבריתכילכם
 5. ישדאל על ושלום שמחה, וקול ששון קול ידושלים ובחוצות יהודא בעריישמע

 )אדה"ק(, א"י מעות מעסק עצמו לסלק מהרי"ם ]אהובנו[ דעת על תעלהולא

 דווקא. ידו על כ"א אחרים ע"י בעולות לנו חפץ אין תהי'. לא הי' כי מלהזכירהס
 ויט ימוט, בל במסמרים לחזקהו ]ו[אחינו אהובינו ואתכם אגתו מבקשים]ו(הננו
 עולם. עד ובטח השקט הצדקה עבודת עובד למס ויהי לסבולשכמו

 כראוי א' לכל  פרטים  מכתבים בכמה להשמיע שלום מבשר נאוה מהוהנה
 שנה בכל כדרכנו א', לכל שמהראוי פדטים מכתבים שאדי מלבד )וכנכון(,וכנימוס
 דמוכדח מה רק כזאת. לעת יודע מי כי באג"ש, להדבות גורם הזמן אין אבלושנה.

 בעדינו יגמור הוא משליכים, יהבים ה' ועל מוכדחים, הדינו בלא"ה סגי ולאטפי
 0. שלום ובואו מוצאו נכוןשיהי'

 בהלוואת להסתפק אפשדינו אולי דעתם על יעלה שלא דבה, מודעהעוד
 תדעו ]אהובינו,( חלילה. הומן פחד מפני החוצות, מעות משלוח בלא זמנים,וטן

 יוכל איכה כלל תופסים ודעיון מחשבה אין בעולם, אופן בשום שא"אנאמנה
 ולא יגענו יגיעות כמה הספינה שנתעכבה אלו חדהטים בד' שהרי הזה. כדבדלהיות
 המעות להגיע ודרישות בחקידות ירבו למעה"ש אבל לצעדינו. קץ אין עד לנוהונח
 מאפס חלילה אכן בלא"ה. סגי לא כי דוקא, שנה בכל האפשרי מקום דדךלידינו
 מעות כמה האפשדי מבוא דדך לנו לכתוב למעה"ש עכ"פ אזי בעולם, אפשדותשום
 הלוואות. השגת להקל בכדי מקומם, ואי' וצבור, יחיד וא' א' לכלמונח

 במושבותיהם. אוד ישכון הדדך לנחותם תקום היא ה' ועצת בכסלם, יהי'וה'
 ולי-ה י-ה נברך ואנחנו שלום. שד עד אבי גבוד א-ל יועץ פלא מבטחנו ה'והי'

 עמו את יבדך האלקים מול תפלותינו כל על והוספנו נפשנו תבדכם למעןעינינו,
 אמן. כי"ד עולם. גאולת עד בשלוםישדאל

 כמטד יעדוף נ"ע, הרב קד1ש בחיי במסיבו, המלך בפ1ד דבדינוע"כ
 דק תומו, עד הזה המכתב נגמר חי בעודנו והן אמרתנג כטל ותזללקחנו
 עה"ח. שיבוא מילתא אסתייעא לאבעו"ה

 ]חפיצה[, ונפש מלב הדש"ת דנפשם ורחימא אוהבם כ"דהלא

 זליה"ה. כ"ץ אלכטנרר מו"ה בלא"אאברהם

 כ"ב מכתב ח"ב אמרים בלקוטי - ובשלימות ס"א, דף הארץ בחיבת בהשמטותנזפס
 דף רבי בית בס' הובא זה ממבתב קטע מצפת(. שהובא ספרא זוסמאן אליעזר ר' כת*יגמהעתק
 גירסאותי חלופי - ובעגולים המקורוה, באחד נוסף בטרובעים המוסגרי"ג

 דרבי":  "אשכבתא בשם נ"ע הרמ"מ הטתלקית %ת  המת%רת אגרת אה"ז נרפסה אמריםכלקוסי

 עליה. חתום מקאליסק אברהם ור' מותו, לפני ציפה אשר צוואתו הספר( )בראש שם נרפטהכמו"כ
 : שבחים עייו יכתוב יא צוואתו עפ"י נחרת, מצבתועל

 בהרב מענדיל מנחם מוהר"ר לפ"ק תקמ"ח בשנת"פ"נ
 תנצב"ה" ב' יום אייר בר"ח זלה"ה משהמוהר"ר

 ק"ח( דף הארץ טבור)ס'
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 על הכתוב כ'" "יום כן אם - בשבוע וה' ד' בימים אייר חווש ראש חל תקמ"חבשנת
 דרבי" ב"אשכבתא במפורש שכתוב במו דר"ח, ב' יום סירושו אלא בשבוע ב' יום אינוהמצבה
 גירסאות. חלופי - ובעגולים המקורות, כאחו נוסף במרובעים המוסגרי"ג.

 מ"שלהי במכתב כ"ה. לסי' בהערה עי' הארקער, הירש צבי ר' השד"ר של אחיו הוא1(
 : חותם הוא 305( עמ' ג' שנה ספר בקרית )נדסס ופקיעין" צפת טבריא סעיה"ק לס"ק תקמ"טאב

 ירושיים שבחי לס' הסכמה על שנה באותה חתם ובן וצלל"ה", סג"ל אברהם מו' בהמנוח"משה
 -דוד חותם הוא תקמ"ט אב משלהי הנ"ל במבתב 2( טבריא(. ערך ושכנותיה א*י בס')מובא
 רבי. בית בס' נדסס ואילך מכאן 3( ישן". כיחאווא רק"ק הרב הקטןהוא

 חובת תחובו שמא כדבריכם הוהרו חכמים : אומר אב~ליון : בשלימוחו הסאמר4(
 מתחלל. שמים שם ונמצא וימותו, אחריכם הבאים התלמידים וישתו הרעים מים למקום ותגלוגלות

 משובשות. היו והדרבים מהומות עת או שהיתה נראה 6( רכי. בבית נדסס באן עד5(
 המגפה, בסיבת וה הי'ואולי

כג.

 תקמ"ח משנת ווילנר זלמן ר' מההבאברת
 הרמ"מ( פטירת)על

 ומופיאים מופיגים )אמ).ם רעים יזיזים ה-ה שיום, אדברה ורע. אחיימען
 וי~פיע. נ"י הקטן אהרן מו"ה :נבוד בעש"ט צבי מו"ה נבוד שמו, ,חושבי ז'יראי

 תמרורים. בכי נהי נשמע ברמה קול שחקים, נתנו קול החוזר, בגלגל רעםקול
 עינינו נפשנו בצרות ואנחנו נחפזו, נבהלו )שמן אחזתם רעדה תמהו כן ראוהמה

 ואמרו בהם, וחי דכתיב משום תנחומים, וקבלו נוהתחזקו[ הפוגות. מאין מיםיורדות
 להתקרב נזכה ובזכותו מבחייהם, יותר במיתתם צדיקים גדולים ז:( )חוליןז"ל

 להצטער שלא התנחמו וחיו, שובו ד' ברוכי אתם גם האמתי. לאמת]באמת[
 גרעון ויהי' הדל לבבנו יפול שלא אנחנו,[ מוחין קטני ]כי מדאי, יותר)תצטערו(
 לעולם. חי ]חיים[ אלקים וד' ח"ו,העבודה
 היראה, ומצב החכמה בראשית וסדרי )העבודה( התורה בגדר עצה הבועתה
 טפי נפשי' אינש רכייף מה וכל במדינותיכם. כאש בערה אשר ]מצה הריבלהשקיט
 יראה האמת ובעל זצללה"ה. אדמ~"ר דרך נמעולם[ הי' וכן יתעלו, ובזהמעלי,
 חיזוק צריך וביותר )אליהם(, עליהם שכתב נ"ע אדמ"ו דברי לקיים והעיקרהאמת.
 הארץ. מקרב האמונה רגלי ימוטו שלאהיום,

 ולעולם בעיניכם, שקטן למי ואפי' מכם, שגדול מי )פני נפשיכם לכייף]עליכם
 יש אמת רברי נכרים כי המחכה,[ ואשרי שלום. ]ורודף שלום אוהב אדםיהי'
 רגלים.לו

 מן שיפטור בעצמו הבין ארמו"ר כי מוחלטת דיעה אצלי כי ורעי אחיודעו
 יוהכ*פ בנעילת מר בקול שצעק שמענו באשר למיתה(, עצמו )מכיר זו בשנההעולם
 רעדה עד גדול קול ]קול[ יעקב קול וקול וגו'. תמותו ולמה וגו' שובו שובופסוק
 מעשיו הס"ם כי בעו"ה. ענין איזה שיש ראינו גו'. תמותו ולמה כשאמראחזתנו

 בנפשו שער כמו כי האמיתית, העבודה להשבית פירוד לעשותותחבולותיו
 יעזורו אחיו את איש ואמצו, חזקו לכן טובה. מחשבה אפי' [ה[אמיתית,ןה[עבורה
 בפורכם ישכין ית"ש והוא הדין. שורת מקלקלת האהבה עוצם לעורר חזק,ויאמר
 עוז. ויתר שאת ביתר העבודה קרן ויתרומם וריעות, שלום ואחוה אהבהובפורנו
 יגדעלינונס"וןוזכותו



 התניא בעלאגרותלח

 בשמו, לכ"ת לכתוב אותנו צוה בערסי' קציד נ"ע ארמ"ו בהיות זאת, גםואף
 שלא אמת( )של ואמת חסר )עמו( עמנו לעשות אהבתו ויזכדו יעשה ]למענו[למענו
 ח"ו יצסדך לא למען ולב"ב, לבנו כזאת וישלחו לנו, שלחו אשר חוק טרףלגרוע
 ככה אם אמר ובפירוש )ותפלה(. ועבודה תורה וביטול חוץ ביציאת טרפו אחרילנוד
 לחלות צוונו גם האמת. בעולם עליהם זכות להמליץ מחדול לי חלילה אנכי גםיעשו
 חלילה למנוע שלא באה"ק המתגוררים רוסיא מרינות אנשי כי עבור קדושתםפני

 מובטחני ואמר; מיים הקדוש לשומ ומתק הימים. כל יעשו וככה מעמדם,מסרר
 לרבריי. מקוםשיתנו

 רחומםרברי
 זללה"ה. הכהל הידש צני מ' בא"א זלסןשלסה

 מצפת שהובא ססרא זוסמאן אליעזר ר' של כת"י )מהעתק ב"ה מכתכ ח"ב אמרים בלקוטיוזפס
 שבראש הפ]יה בהשמטת ]דפם ס"ג דף הארץ בחיבת תשובה(, ררכי בעל הג' אצל שהי'ומבת"י
 שהשלמתי זה( במקום נקודות )נדפ10 בעש"ט הירש צבי ר' של שמו ]שמט אמרים בלק:טיהמכתב.
 טבריא, חסידי זק]י אצל שמצאתי כת"י קובץעפ"י

 המקורות. באחר ]וסף - ובמרובעים ]וסחאות, שנויי הוא בעגוליםהמוסגר
 נ"ח סי' בסוף עי' בעי]יכם" שקטן למי ואפי' וכו' נפשכם לכייף "ועליכם הרבריםלהב]ת
 כאן. ה]זכר הקטן אהרן ר' אודות ק"ג לסי' 9:בהערה

 נ"ע מענדל מנחם ר' רבנו פמירת על לנחמם לאנ"ש רבנואגרת
 תניא( ספר שבסוף כ"ז הקדש אגרת)השומת

 הצדקה וטבוזת וטבודה התורה טל ]הטומדים כ)פשי, אשר ורטי. אח'יאהוביי
 זרע אתם וצאצאיהם הטו)ם. טד חיים יחיו טליהם ה' טו)ם[, עד ובטחהשקט
 עוים. ועד מעתה המה ה' ברוכיאמת

 והנאנקים הנאנחים נרכאים לב על לדבר באתי שמו, לאוהבי כמשפטאחד"ש
 חיים רשבק רז"ל מאמד על לה ותבן אזני שמעה אשר לתושיה. בכפלייםולנחמם
 אהבתו שלהבת אש וברשפי לחיים ה' וביראת יחיה באמונתו צריק בי ז. חילבל
 יאסוף, אליו ונשמתו רוחו ה' בהעלות ויהי חלרו, ימי כל 2 רוחו חיי בהן לכלמחיים
 בה עבר אשר פעולתו רוחו, חיי שבק המעלות, רום עך עילוי אחר בעילויויעלה
 בחבלי בנפשו הקשורה חי כל נפש היא חי. לכל לחיים, צדיק פעולת בישראללפנים
 חיים'לדבקה החפץ האיש מי אשר לנצח, תמוט בל עולם ואהבת רבה אהבהעבותות

 אפינו רוח בחיי ה' את החיים בצרור צרורה והיתה נפשו, תרבק בעבודתו " חייםבה'
 התקשרותו בחינת כפי ואחר אחר לכל לנו שבק אשר בגוים, נחיה בצלו אמרנואשר
 ורוח וכו'. הפנים כמים כי עמוק, ולב איש מקרב הטהורה אמח אהבת ואהבתובאמת
 יריו מעשה ילריו בראותו כי ממש, בקרבנו עומרת 1.דוחו רוח, ואמשיך רוחאייתי
 הורנו אשר ישרה בדרך נלך כאשר ויתקדש יתגרל אהןר יתברך, שמו יקדישובקרבו
 נס"ו. באורחותיו ונלכהמררביו

 מבחיוהי, יתיר עלמין בכלהו אשתכח דאתפטר דצדיקא עא,( )ח"ג בזוה"קוז"ש
 גדל המעשה כי יתיר. אשתכח לעשותם, היום המעשה, העולם בזה שגםרהיינו
 וחוצות. לארץ המאיר ה' ברכו אשר בשרה לצדיק זרוע אור מן גידולין גירוליוהולך
 העם יחצו ]ולא לה; יקרא הקרש ררך בררכו חיים כולנו היום פה אלה אנחנווגם
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 לק כאח כרע לבבי חמרת כנפשה אשר רעי עלי ךמר שיחתי טרש כאשרשי,

 רשמיג במילי ה' בעבורת 'את אלקים4 אליכם וחסמע תשמעון אלט 'סיחי/מוכ"ז
 ובמיתתהוך עלמא על מגימן דצריק"א )שם( בעה"ק אתמר בפירוש רעלמאובמילי
 חרא. רגעא עלמא אתקיים לא עלמא בההוא רצריקייא צלותא ואלמלא מבחייהון.יתיר

 שיחתי, יפרש כאשר ובפרט 4, לברכה קורם בחייו ה' משכן אל קרוב הקרובוכל
 מלא אלקים פלג ומופלג המופלא ונעים, הנחמד בנו על השטוחה ובקשתי תפלתיזו

 קרובה הארם שרעת קלט.( )ב"ב רז"ל כמאמר נ"י, טשה מו"ה כק"ש ה', ויראתרעת
 בנו. 5אל

 שמעתי כאשר ח"ו, רחוקים נעשים קרובים יהיו שלא שיח. שפכתי לזאתואי
 מכל ח"ו כסף בגרעון להבן לירון ירברון, ברעת לא אשר הצאן, עניי אלואומרים
 אשר איש כל מאת כסררן, תמירין בשנה שנה מרי לה' יקרישו אשר הקרשים,כסף
 ומה טוב מה הנה כחלק. חלק כספו את וחצו תובב"א, שבא"י לרבותינו לבו,ידבנו
 וקיימים, חיים ורבריהם 0 הוא כן כרבריהם עתה גם אבל יחר, גם אחים שבתנעים
 ונעים הנחמר הבן והנה ח"ו. גו' וזרעו נעזב צריק להיות זאת, לעשות לנו חלילהכי
 ביתו, נפשות ועל עליו עלתה ההוצאה לחצי וקרוב זלה"ה, אביו שולחן על סמוךהי'

 סך ג"כ עליהם יעלה 7 בתו בנות ונכריו וניניו כחבר חבר ואשת בי'. רתלוטפלי
 הירועים חובות לפרעון יהי' והעורף ומע"ט. לחופה לגרלם צרכם, כל לעשותעצום

 לזרים ולא לבנים ה' נחלת ונחלתו, ביתו אחריות על הכתובים לכל,ומפורסמים
 פדוטה אפילו ח"ו לגרוע שלא ורעיי אוהביי כל לפני בקשתי הוכפלה כן עלח"ו.
 יהי' תמים כולו הכסף, תם אם כי ח"ו, בקודש מגרעות לתת מלהזכיר, הסאחת,
 ה'. לפנילרצון

 כל שיהי' השנה, בזו למצוה מקרימין זריזין להיות ואבקש, אררוש זאתעור
 לשלוח הבע"ל, פסח לפני שי' נאמן ציר ביד ומקובל מתוכן ממרינתנו העולההכסף
 לעת לארצנו ויגיע ויבא שיעלה בכדי לטריעסט, ומשם בראד, לק"ק פסח אחרמיד

 לחצי קרוב עולה האסיף לעת המגיע מכסף העורף ריוח כי נאמנה תרעו כיהאסיף.
 שיחי'. מוכ"ז יפרש כאשר ממדינתנו, שנשלח הסךכל

 גרולת תפארת יקר את שמעתם לא אם ידעתם הלא ורעיי, אחיי אהובייוהנה
 מצות את דחו לבדו אחר בית לקנין גם כי היא. רבה כי הארץ ישיבת חיזוקמצות
 ובטהרה, בקרושה ה' עובדי נקיים, נפשות וכמה כמה להחיות גם אף החמורה,שבת

 הכהן אברהס מ' אדמ"ו הקדוש הרב הקודש, וטהרת מקרושת והמטהריםהמתקרשים
 וביראה. בחכמה זללה"ה הקרוש רבנו קדושת מקום הממלא שיחי',הגדול

 חלקנו טוב מה אשרינו לאמר בהמה, ותבונה רעת לבו אל הארם ישיםוכאשר
 לפרוע מעוזו תהי' ה' וחדות ודנן גילת אף ויגל בה' לבו ישמח גורלנו, נעיםומה

 עלינו כמצווה תעשו כה אם כי פורע. ואני עלי לוו טוי( )ביצה כמארז"להקפותיו,
 ולישרים לטיבים ה' הטיבה בשר. וער מנפש רמיטב מילי בכל הטוב יתן ה'גם

 חפצה, ונפש מלב א"נ הד"ש ונפש כנפשםבליבותם,

 8. זלה"ה ברוך במוהר"ר זלמןשניאור

 אמרים בלקוטי נדפס בשיימות ו'. רב אור נסתרות, גנזי בס' נרסס בתניא החסר האגרתסיום
 רברי להעתיק ראיתי : שם נרשם האגרת בראש מצפת(. שהובא כת"י )מתוך כ"ו מכתבח"ב

 נדפס בתניא גצח(,. שיחיה )- ש"ן ולמן שניאור מו"ה בש"ק קדוש אלקים איש הרה"גארמ*ו
 זו. אגרת דברי לתוכן רבנו מאת ביאורגם



 התניא בעלאגדותמ

 כמו טעות, ווהי ובו'. לנתמם" אה"ק ליושבי שבתב "מה : בתניא נדפס האגרתבתתילת
 אגרת של הראשון בדפוס גם ישנה 11. בתובת ב"ו-ל. לאנ"ש שנשלתה 11 אגרת מסוףשנראה
 האגרות כי בהקדמתם בותבים הם אבל המתבר. בני בהסבמת שנדפס תקע"ד( )שקלאןהקנדש
 טעויות. בהן ויש העתקות מתוךגדפסו

 שלאתר המבתב מן בנראה תקמ"ט, אדר בתודש בתו"ל נתפרסמה הרמ"מ פטירת עלהידיעה
 הבע"ל" ססת לפני . . . ומקובל מחוכן . . . הבטף בל "שיה" : וה במבתבנו שנכתב ממהוה.
 ז(. תק"ן בתהילת )ואולי תקמ"ט בחורף שנכתבצראה

 בתגיא. תסר מרובעים גרים בס באן שנדססמה

 ברי"ף המובאות יבמין וכתובת חליצה גט בנוטתא.ת מצאתי. לא 11 בלשון רו"ל מאמרו(
 ותיי שביב אבא דמן אתי : הלשון מובא יבום( מהלבות פ"ד )וברמב"ם י"ב פרק סוףליבמות
 ליתא. אמרים בלקוטי "]ונשמתו[". ~סוגרש נוסף בתניא 2( שבק. ישראל ולבללרבנן
 בתניא. נדפס באן עד 4( בתיים". "בו - חיים" "בה' במקום אמרים בלקוטי3(
 גדול יותר סבום הפרטי לתלקו הגיע הדמ"מ בתיי 6( "אצל". בתיב בתרא בבבא5(
 ולהשוזתו הוה הסכום את לבנו לשלות להפסיק שרצו נראה פטירתו לאתר התסיוים.מלשאר
 : רבנו מ!.יב 11 טענה על ביתו. נפשות מספר פי על המגיעו תלקו לפי הארץ יושבילשאר
 דלקמן, הטעמים מן הקודמות, הנתינות מן לגרוע אין אעפי"ב אבל הוא" כן "בדבר?כםאמנם

 נסתרות. בגנוי כתוב בן 8( כ"ת. לסף בהערותי ראה הרמ"מ של צאצאיו על7(
 א'(. לסי' הערותי )ראה בח=ם. עדתן הי' אם וצ"ע "נ"י", כתוב אמריםכלקוטי

-*
 ,.ע,ו

 ת"ו מבריא מעיה"ק הארקער הירש צבי מו' הרה"צ שלאגרת
 תקמ"ט תבא כי ב' יום זאסלב מק'הנשלח

 ששים ושלמים, היראים ה' יראי לבבי וחמזת )פשי ימאהב' )א אקרא רבשלום
 צזקה הרורפים מעשה וא)שי הוותיקים ומופלגים המופיאים ה., בעבוזתושמחים
 וכו/ רייטין במדינת אנ",2וחםז

 שכל לי יאמינו בדברים, להרבות לי מה ממש. כנפשי אשר ורעי אחיאהובי
 שיש מה האהבה את להסתיר יכלתי לא ממש ני בלבי, תקועה אהבתם ואחדאחד
 האהבה לי והראו גדול חסד עמי ועשו להכירני בעיניהם חן שמצאתי עמהםלי

 ישראל, אלקי מאת שלימה משכורתם ותהי פעלם ה' לו ישלם ואחד אחד כלהגדולה,
 כי בזה, די ולא במדינתם. בהיותי עמדי שעשו החסד מגודל בעיני קטונתי ממשכי
 מו"ה המופלא נאמן ציר ידידנו ע"י דהאידנא אהבתם לי הראו נסיעתי אחראף

 מוכ"ז. המופלא ידידנו לכם יספר כאשר פמאלייאנר,יעקב

 באה"ק אנ"ש ולכל אלי אהבתו כ"א להתחזק מאוד בקשתי עתה אחי,אהובי
 ונוט" ראשנו עטרת שנפלה אחינו של רחמנות ויזכור עוז, ביתר וחר חר כלולזכור
 להרים יכולתי לא ממש המרירות לגודל לי, יאמינו עינינו, מאור וחשכה חיינוכבוד
 אחד לכל אכתוב מאה"ק אי"ה או"א. לכל לכתוב בדעתי הי' כאשר להם לכתובידי

 ובודאי נ"ם, אדמו"ר של מהשבתו לקיים מאוד והתחזקו חזקו אחי, אהוביואחד.
 לכם ויודע באה"ק, כנישתא ישראל בני להיות מגמתו הי' זה כי בעדכם, טובימליץ
 גאח אדפו"ר בארז, שארית לני השאיר שהשי"ת ובפרט בם. תלוי' טרנסתםשכל
 בהיותו תפארתו יקר גודל להם שידוע שי', הכהן אברהם מ"ו הרב י ב"קעוזנו

 השמש וזרה א'( )קהלת נאמר וכבר באה"ק. רב זמן שהוא עתה ופשיטאבמדינתם
 שאין וש"נ( מהי )ברכות הגמרא וכמאמר 2 וכו' שמשו שקעה שלא עד השמש,ובא



מא התניא בעלאגר1ת

 חיל לבני היו אחי אהובי כן על כו', נימא כמלא אפילו ב!חברתה נוגעתמלכות
 זו. בסצוה ואסצווחזקו

 כ"ק לבנו ומחמר עוונו גאון אדמו"ר של והתאסצותו אהבתו גורל שידעתיואף

 אך צדקו, כנוגה יוציא אשר ער ינוח ולא ישקוט לא שבוראי שי', ולמן שניאורמ"ו
 אני כאלו לכם ידמה עלי אהבתם ומגודל יוכל, מי במילין לעצור המרירותמגורל
 בעצת וזה לאה"ק, לנסוע כבר מוכן היותי לולא כי ואחר, אחר כל עם ומרברעוסד

 עמהם לדבד לסדינתם נוסע הייתי אפשר ולמן, שניאור מו"ה אמיתי הגאוןאדמו"ר
 הבודאי זאת, היתה ה' מאת אבל זה. בעסק לרבר רברים הרבה לי יש כי זה,נירגן
 והנאנחים. העניים אנ"ש בארץ ולהחיות בארץ שארית לשים אלקים שלחנילמחי'

 וגורל שי' זלמן שניאור מ"ו ארמו"ר של האהבה גודל אספר לביאתיאי"ה
 למשיב לכם תהי' ובודאי זר, ולא ראו עיני אשר באה"ק, אשר לאנ"ש שלכםאהבה
 ספדו כאשד ושתו אכול לי יערב איך ל'נפשי אתמה המרירות גורל בזכרי כינפש.

 ואח"ז הירועים, אגדות עם ארר בחודש המופלג 3 אחי בביאת משם שבאו אנ"שלי
 גורל אליהם ואספר תנחוטין אליהם אדבר לאה"ק בביאתי ואי"ה כאלה,קראנו
 כמה זה אשר הכהן אברהם מ"ו כ"ק לאדמו"ר ובפרט לשמחה, נהפך ובודאיאהבתם,
 בודאי כי די. לצרותינו ויאמר ועכ"י ועלינו עליו ירחם ה' גרול, בצערשנים

 לספוד איך וי"ש שכל לנו אין כי מאתנו, יותר בלבו נגעה נ"ע אדמו"רהסתלקות
 מו' הרה"ק עליו וצעק שבכה מה וצעקה הבכי מגורל ראיתי כאשר עליו,ולבכות

 שיש לב הכאב לך לאמור אוכל לא י בזה"ל לי ואמר מאור, נפשו במר שי' *בר~ך
 הרב ומפי קדשו מפי ששמע מה סמאליאנר מהר"י ידירנו לכם יספר כאשרלי,
 ובפרט לאה"ק, תנחומין רברי וכתבו נסיעתי קורם להם שנתוהע זה והתנחמו 5,אחיו
 כאשר בנפש, נפש ממש הי' אהבתו אשר הכהן, אברהם מו' ולארמו"ר יחידולבנו
 מיין מיר רופט ; פעמים כמה אמר החולי שבימי ואמרו משם שבאו אנ"ש ליספרו
 ". פריינט הארץ מיין ברודרגוטן

 אל השם למען משה, מו' המופלא יחידו בנו נירון מאוד בקשתי אחי,ואהובי
 באה"ק, ישיבתו להחזיק הסתלקותו קורם נ"ע אדמו"ר ביקש כך כי אותו,תעזובו

 ורצונו, מחשבתו שיקייסו בערינו טוב ימליץ ובודאי לו יהי' גרול לנחתובוראי

 אליכם. ה' וישמע אהישמעוני
 ואחד אחר מכל ובקשתי כו', שהגדולים אשרי אבל השפל, ערכי שידעתיואף
 של משאלותם ולמלא ג"כ להם לכתוב אי"ה ועלי ושנה, שנה בכל אג"ש אלילכתוב
 שכתבו סה ואחר אחר כל של שיחתו לפרש בביאתי אי"ה מובטחני ועתה או"א,כל
 אנ"ש בער לבקש נ"ע אדמ~"ר של קבר על בהיותמ אנ"ש מאת ואבקשאלי,

 וגודל ועמהם עמנו לו שהי' אהבה מגורל יוהעים הם וגם ירעתי כירמרינתם,
 באמונה להאמין זה צריך אך וכו'. עטו אתו האחרון אגרת לנו שהונח מההתקשרות
 נ"ע. כתב כאה~רשלימה

 עמהם, ירבר ולמן שניאור מו"ה כ"ק שארמו"ר ירעתי גם ידעתי אחי,אהובי
 עלי להשגיח הסליחה ואתו לקרא, ועור כיהורה ואני משגת שכלי שאין מה זהוענין

 וכו', או"א כל אהבת ומבקש ונפש בלנ או"א לכל אהו' שלבאהבתם

 ררך לאה"ק עתה הנוסע סג"ל, אברהם מו' בא"א הירשצבי
 לאה"ק. ומשם רסליחות א' ביום א4"ה לבראר ומשםאוסטרא

 לאה"ק. ומשם רסליחות א' ביום איאהלבראר



 התניא בעלאגרותמב

 ש"מ. אות הארץ כרבת בס')דפס
 השד"ר על מתיסעבסק. לרמ"מ הכתנה בסתם "אומו"ר" זה במכתב שכתוג מקוםבכל
 ק"ב-ג/ צ"ח-ט', בטימנים לקמן עי, הארקעררצ"ה

 מיריה הוא זה צדיק של שמשו ישקע שלא ער 2( קוושת. כבוד = כ"ק צ"ל אול,1(
 ובא השמש וזרח : זה ססוק עליו וקראו רבי נולד עקיבא ר' שמת יום אחר, צדיק שלשמשו
 א,י רבה )קהלת וכו,השמש

 גתנא(. כהאי ע"ב ע"ב וקיוושין ע"ב ל"ח יומא ועי,
 של אחיו כתור מוזכר הוא כ"א מכתב בלק"א כ"ב. ס" לעיל הנזכר סג"ל משה ר' הוא3(
 אפרים חיים משה ר' הוא 5( הבעש"ט. נכד ממעזיבוז ברוך ר' 4( הארקער.רצ"ה

 נפשי. לידיו הטוב לאחי לי קראו : תרגום 6( אפריפי מחנה דגל מח"סמסוילקאב,

כו.

 מטכריא יואל להר"ר מעמדות בענין מרבנומליצה

 בכל העבודה ועו התורה על העומוים כנפשי, ( 1 )אשו אה, וועי אחיאהז'
 וצאצאיהם העולם, עד וחיים בשיום יבא מקותו עי איש תושבותיהם,תקותות
 אנס"ו, עולס, ועד תפתה המה ה' ברוכי זרעאתם

 לאסהודי קאתינא לקרא, ועוד כיהודה באתי שמו, לאוהבי כמשפטאחדש"ה
 ה' עבד אוצרו, ה' וידאת בתו' המופלג ה' ידיד ליבאי, חמיד ויקירא, רבאאגברא
 במטע, ניטה לא אשר נ"י, יואל מוה"ר כק"ש המפורטם ושנון החריף ובתמים,באמת
 נפש בעד לחלות לפה לו להיות דבריו למלאות באתי ע"כ פניו. על הבושהומסוה
 ורבות עצומות בחובות מנוגשיו להצילו רעי, אתם חנוני חעני חנינה. וצדיקנקי
 לפני אוחילה מעי מעי לו, מעי המו ע"כ כחו. הכשילו צוארו על עלו השתדגואשר
 ביד וחנינה, חמלה שערי רחמים, שערי לו לפתוח רחמנים, בני דחמנים אחב"יכל

 אשר בכדי ומכופלת, כפולה מנה קדש של במדה לו למדוד ורחבה, מלאהפתוחה
 אשר ידו כמסת איש להבא, על וחותמת כותבת ויד זעבתו. ידי לצאת ירו תשיגהשג
 יעבור, ולא חק כטדרז תמידין ביתו לפרנטת בשנה שנה מדי לו לשלוח ה',ברכו
 יצליח, בידו ה' וחפץ תמה, עבודה ועבודתו בתו' באה"ק ישיבתו להחזיקבכדי

 בארץ אחד גוי תרומם בצדקה וחיי חיינו כל וזה עמלי, מכל חלקי זה ממשכי
 בארץ ופדינו לנו ה' הרחיב ועתה כמה. זה באמת ה' עובד איש מבלי הנשמההלזו
 מקום הממלא שי', הגדול הכהן הרה"ק אדונינו מפי יבקשו אמת ה' בתורתהחיים
 עליהם, הנלוים וכל ובטהרה. בקרושה זצוקללה"ה, הק' רבינו אדמו"רקדושת

 ועיני ככה, פעמים אלף עליהם ה' יוסף וטהרתו, מקדושתו והמטהריםהמתקרשים
 כמ"ש פליטתנו, שארית על שתדחם היא ויכולה זו רבה מצוה וכדאי רואות.אדונינו
 1. בצדקה אלא נגאלין ישראל ואין הגאולה, את שמקרבת צדקה גרולה י.( )ב"ברז"ל

 בכפלים לנחמה בני', מבלי האבלה עצמה, הארץ עם שעושים צדקהועאכו"כ
 אלה, את ויבן חכם ומי ועבודה. בתודה לבב ובטוב בשמחה בתוכה בני'בהיות
 ותחתונים, עליונים העולמות, וכל הנשמות וכל נפשנו ופדות גאולתנו קירובענין

 אין אשד תובב"א, בארה"ח אשר ה' באור לאור כו' ממש ה' לישועתהמחכים
 א'. רגע לקירוב למאומה נחשב.כטף

 ובגלל קצה. ואין זהב בוזו כטף בוזו ונפשו, לבו ילהיב נלבב איש כלע"כ
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 כנפש העולם, ער שלום הצדקה מעשה והי' בכפלים, השי"ת יברכם הזההרבר
 או"נ. מלו"נ ורו"שהמעתיר

 ד', חוברת כ"התמים"נדפס

 : לקמן שנתכח כמו תק"1, שנת הוא המכתב כתיבתתאריר
 ע"י המכתבים יצאו "כבר : כתוב של"ו( אות הארץ ברכת )בס' מתקמ'יט הרא"קכמכתכ

 מכתבו שהגיעני .ואי, מו' כבוד אלקים וחרדת כתורה המופלג הרכגי עוו ויוי"נ ה' ידידשד"ר
 לקושטא נסע שמתחילה תורקיא. ארץ כל את הסובב הוא עקלתון, דרך לבוא שמתאחרמקושטא

 יתמהמה ואם קוארנטין. ישיבת כוי יתעכב בוואי שם וגם טושיעסטע ים דרך פניו הפךושם
 המוסלג "יוידנו כי הרא"ק כותב ל"ר מכתב ח"ב אמרים בלקוטי יאחר". ולא יבא בא לו,חכה
 איחור "סכת כי שם מוסיף הוא תקנ"א. נניסן עשרה כיום לטבריא הגיע שד*ר* י1אימו"ה
 להקוים צריכים שהיו משמע - שונים". במכתבים באריכות נכתב כבר הנ"ל שלוחינוביאת
 מוכח א"כ 'וא)(. מו"ה דאשתקו השליח ביאת מו1כרת ל"ד, סי' לקמן תקנ"ב, במכתב )גםלבוא.
 חקל"ח שבין השנים מכל כמעט השד"רוח מכתבי בידינו נמצאים תק"ן, בשנת בחו"לששהה

 במכתנ לכתוב מתאיס וה יואל. ר' בשם שד"ר שום מווכר לא אלו ממקומות וחוץלתקס"ח,
 קיבל עצמו לצורך לנסוע צריך שהי' שכיון מסתבר וכו'. כמסע" ניסה לא "אשר : רנןרבנו
 השד"רות. עול את גםעליו

 אמרים לקוטי שבס' במכתבים החסידים. מחשוכי שהי' מוכח לו חולק שרבנו התאריטמן
 משה מוהר"ר כלא"א "יואל חתימתו נמצאת רבים, חתומים בהם שיש וי"ב( )י"א תקמ"ומשנת

 של וחתנו בנו אחרי - ובשני והרא"ק, הרמ"מ אחרי מיד חתום הוא אחר במכתבוצלה"ה".
 בשנת ירושלים שכחי לס' הסכמה על חתימתו מובאת טכריא, ערך ושכנותיה, א"י בס'הרמ"מ.
 וצ"ע סמאליינער" יואל "ר' מו1כר צ"ד סי' כסוף )לקמן משקלאב". משה בהר"ר "יואל :תקמ"ט

 קי"ג-1. סי' לקמן גם מו1כר הוא וה(. הואאם

 מהל' רפ"י כרמב"ם אבל כצדקה", אלא נפדה .ר1של.ס "אין : איתא ע"א קל"ט בשבת1(
 בצדקה", אלא נגאלין  ישראל "אין : מובא ענייםמתנות

כז.
 סשקלאוו הירש צבי לר' מעמדות מידור עלמרבנו

 רבים רחמים לעורר וארוכה קצרה בתפלה באתי שמו, לאוהבי כמשפטאחד"ש
 כנגר השקולה ועצומה רבה למצוה חסדים גומלי בני חסדים וגומלי רחמניםבלב
 מלך, הדרת עם ברוב תובב"א אה"ק ישיבת מעלת לכל כידוע י, המצותכל

 אוצרו, ה' ויראת בתורה המופ' ה"ה יקרה, ונפש נדיבה רוח ה' העירוכעת
 למסעות, פעמיו להרים משקלאוו, במוהר"ח הירש צבי מוה"ר כק"שהמפורסם

 במרינתנו לסבב הכושר שעת לו היתה ולא לה. יקרא הקרש דרך ררכו, ה'נוכח
 היתה ה' ומאת הרבר הי' בפתאום כי בגבולינו, כנהוג וכוונות, מעמרות לולעשות
 אי"ה. יצליח בידו ה' וחפץ בעדו, יגמור וה' לו.זאת

 ע"י לטובה משאלותיו למלאות ומכופלת כפולה בבקשה במקומו באתילזאת
 הבע"ל, שנים לשלש שאת ביתר והגונות גדולות מעמרות לו לעשות שי',מוב"ז
 אלקים. אליכם וישמע תשמעון אליו טו"ד, בטוב שי' מוכ"ז שיחתו יפרשכאשר

 יקדימו מאליהם אשר זו, רבה למצוה וחיבתם אהבתם בגודל בטחוניומגורל
 העולם. ער וחיים הצרקה, למעשה ואו"ש קצרתי. לנשמע,נעשה

 ד חוברת ב"התמים"נדימ
 דידן משקלאת צבי שר' מסופר בהערות( )עיי"ש תק"ן-תקנ"ב נשנות שנכתב דלקמןבמכתב
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 אסשר א"כ ומן. בקירוכ וה מכתב לאחר' נכתב הבא והמבתב - בא"י, כבר או לא"י בדרךהיא
 תקמ"ח-תקנ"ב. לש' מכתבנו בתיבת 1מן אתלהגביל
 צ"ד. בסי' לקמן גם מווכר משקלאוו צביר'

 ביניהם, מועט ומן בהפסק וה אחר כוה שנכתבו מתכנם מוכח כ"ט, כ"ח כ"ו המכתכיםשלשת

 ראה. פ' ספרי - המצות. כל כנגר ישראל ארץ ישיבת שקולה1(

כח.
 ליחידים המעמדות דבר עלמרבנו

 ובטח השקט הצדקה עבודת העבודה, ועי התורה על העומד'ם ורעי אחיאהו'
 נס"ו. העולם עד חיים יחיו עליהס ה' העולם,טד

 1, מקו"ע אנ"ש כל בלב נדיבה רוה לעורר באתי שמו, לאוהבי כמשפטאחד"ש

 וכזאת כזאת ולבקש אה"ק, יושבי יח"ס לפרנסת עה"ח ובאים בעםהמתנרבים
 ח"ו לפחות ח"ו, בקרש מגרעות לתת שלא ומכופלת כפולה ובקשה חנינהבנפש
 ח"ו. מורידין ולא בקדש מעלין אדרבה כי דאשתקד, וסךמערך

 שלא משקלאוו, צבו מו"ה והרב משקלאוו יוסף מו"ה הרב של המעמדותוגם
 האדם לב יפול ואל נשוא. נלאיתי עליהם הדהממת גורל אדדבה כי ח"1,לגדוע
 יתנו לא שהמעות ועוד דרכם. ה' מכח כי מלהזכיר, הס לבתיהם, ישובו פןעליו

 אה"ק יושבי לאחינו שיוליכו בוואלין, שיהי' דאשתקד לשד"ר כ"א כלל,ליריהם
 וד"ל. הבע"ל, לשנה להם וינוכהתובב"א,
 זצוקללה"ה, המנוח אדמו"ר המלך חתן דובטר, מו"ה המופ' של המעמדותוגם

 הדבור פי על הי' אנוס שעברה בשנה וגם זו. בשנה יסע בעזה"י כי ח"ו, לגרועשלא
 יסע שבודאי נ"י, 2 ברוך מו"ה הקדוש בשם אלי נכתב וכאשר הצדיקים,וצווי
 שיהי' מאה"ק שד"ר ליר אם כי ממש, לידו הכסף יותן לא זאת, גם ואף זו.בשנה
 גבאי תח"י מושלשים אשתקד במדינתנו פה כשהי' לו שנרשם הנדבות כל וגםעמו.
 לשלום. יסע אשר עד לו יותן ולא דואלין,אה"ק

 הרב של המעמרות אדות ומכופלת כפולה בבקשה ואבקש אררוש זאתעוד
 הרחמנות גודל מפני ח"ו, לגרוע שלא מפינטשוב, מיכל מו"ה המנוחהמפורסם

 גהיתומים. כחבר חבר אשת האלמנהשל
 הדבר ובגלל י( קנא )שבת השמים מן עליו מרחמים הבריות על המרחםוכל

 וחיים. שלום הצדקה מעשה והי' בכפלים, ה' יברכםהזה

 ר'. חוכרת ב"התמים"נדפס
 נכבד "מה : תקמ-ט משנת במכתבו מקאליסק אברהם ה"ר כותכ של"ז אות הארץ ברכתבס'
 בא כי פ'נשוור מיכי י"יאי מו"ה הרב שד"ר אהובנו ע"י שלומים בשורת הגיעני אשרהיום
 הרא"ק של אחר במכתב גם הוא מוזכר כן רהאידנא". לניסן הסמוך אדר בחורש . . .שלום

 תמוו מער"ח הכהן גדונם שמואל ר' במכתב וגם ל"ב, ח"כ אמרים בלקוטי הנרפסמתקמ"ט,
 מפינטשוב, מיכל ר' חי עדיין הי' תקע"ם בסוף א"ב - י"ז(. גליון תרפ"ר )"התור"תקמ"ט
 הענוח*. "הרב בתואר וה במכתבהמווכר

 "עוו : הרא"ק. כותב כ"ר( ח"ב אמרים )לקוסי תקמ"ח סיון מחורש הרב" בן "מליצתבסוף
 יתומים ב' והשאירה שנסתלקה מכתו שנשארו נ"ע הרב כבור של נכריו על להם אדרושואת

 שבוע, לכל גראש בשני מינקת לו שהוכרחו שנה, חצי בן ותינוק שנים ז' כת תינוקתקטנים,
 להפריש נ"ע צוה אשר כ"א מאומה עליהם נשאר ולא שבוע. ככל גראש שני ג"כ התינוקתולגדל
 אשה לישא החוצה יהתנודד הוכרח שנתאלמן אביהס והנה העוכון. מן גראש מאהעליהם



מה התניא ב~לאגרות

 הרב בן על מוטלים הנד היתומים גם הרי ומעתה בארץ. לשבת ישוב מתי יורע ומיההוגנת,
 .אשה למצוא כדי תקמ"ח בשנת לחו"ל יצא הדמ"מ חתן בער ווב שר' משמע --המכר".
 גכתב א"כ מתכנה כמוכח זה, מכתבמ בתיבת זמן ער שנים כמה עברו כבר ובעתים --הוגגת-
 לתק]"ב. תק"ו בע שגכתב ומסתבר תק'4 ש]ת )אחר זהמכתב

-------------
 הבעש"ט. נכד ממעזיבוז כרוך ר' 2( עמוק. ולב מקרב1(

כמ.
 י"ד ס" התניא טבספר הקוחט אגרתהשלמת

 ק אה"ק מטת על קסנההערה

 להטת קרם כימי ולחרשה הקרושה הארץ וחבת הישינה האהבה אתלעורר
 חסרו להראותנו ה' ]החל ממש היום כאלו עמוק, ולב איש מקרב אש כרשפיבוערה
 וזרח ואור והולך עליה ולררים לאה"ק המאיר ה' באור במחשכים עינינווהאיר

 הולך הקשר ויהי' רבה, אהבה עבותות בחבלי בה קשורה נפשנו להיותבגבולינו
 מצוך אנכי אשר ע"פ רז"ל שאמרו וכמו 2, ממש חרש באור לבקרים ומתחרשוחזק
 יפה וכך התורה. נתנה ממש היום כאלו ממש, ג כחרשה בעיניך יהיו יום בכלהיום,
 בספרי כמבואר המצות, כל כנגר השקולה הקרושה ארץ וישיבת חיזוק במצותלנו
 עם. שעושין בצרקה אלא נגאלין ישראל ואין בארצם. וישבת וירשת ע"פ ראהפ'

 וגו' חמרה בארץ וימאסו והפגם הקלקול תחילת לתקן הקרושה, ארצו ועםה'
 ממש היום כאלו עזה ואהבה רבה בשמחה לקיימה לנו שיאתה עאכו"כ קו(.)תהלים
 בהתנרב נריבה רוח עלינו רוחו ]את[ ה' נתן ממש[ והיום לפעמנו ה' דוחהחל
 הולך בשנה שנה מירי ריבוי אחר בריבוי ורחבה מלאה ביר לה' ירם למלאותעם

 תמיר, ומתרבה המתחרש לאה"ק המאיר העליון קורש כמרת ראש, למעלהועולה
 שנה. אחרית וער השנה מרשית 4 בה אלקיך ה' עיני תמירכרכתיב
 מתחלת זו שנה באחרית שהרי לכאורה, מובן אינו שנה אחרית ועררהאי

 בחכמה ה' ג( )משלי מ"ש ע"פ יובן הענין אך וער. לעולם הל"ל וא"כ שניה,שנה
 ארץ היא והתחתונה עלמין, כל ממלא בחי' היא העליונה הארץ שיסור ארץ,יסר
 מהמשכת נמשך הוא הנה החיים, ארץ ]ממש( שמה על ונק' ממש כנגרה המ~וונתחפץ

 בעליה תחיה החכמה ז( )קהלת כרכת'יב העליונים, החיים מקור עילאה, חכמהוהארת
 הוא כי ושנה, שנה בכל ממש חרש באור מתחרשת היא וו והמשכה והארהוכף.
 קץ ואין סוף שאין ב"ה, אוא"ם בשם ונקרא היחור, בתכלית אחר וחכמתויתברך

 אחר בעילוי ומחכמתו יתברך ממנו הנמשך והחיות האור הגרלת למעלת]ותכליתן
 ושנח שנה ובכל מעלה, למעלה המעלות לרום ]וסוף[ ותכלית קץ אין ערעילוי
 לארץ מעולם, עריין מאיר היה שלא ומחורש, חרש אור עילאה מחכמה ומאיריורר

 בו, מתכסה כשהחרש ער"ה בכל לשרשו מסתלק ושנה שנה כל אור כיהעליונה.
 יותר עליונה מבחינה עליון, חרש אור נמשך והתפלות שופר תקיעת ע"יואח"כ

 העולמות כל הם עליה, ולררים עליונה לארץ להאיר עילאה, חכמהשבמררגות
 ומחכמתו ב"ה א"ס אור מן רהייט ממנה, חיותם המקבלים והתחתוניםהעליונים
 רהיינו אור, נראה באורך חיים מקור עמך כי לו( )תהלים כרכתיב בה,המלובש

 הנסירה היא ר"ה שבכל לי"ח )וכטרע החיים, מקור עילאה מחכמה המאיראור
 יום בכל הוא כן פרטות ובפרטי כו'(. יותר עליונים חרשים מוחין להמשיךוכו',
 הראה2ונים מוחין ואינן השחר, תפלת בכל יותר עליונים מוחין נמשכיןויום
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 אלפי דשית העולם בכללות כלל ודדך וכו'. יותר גבוהין דק התפלה אחדשנסתלקו
 וכו', אלקיך ה' עיני תמיר הכתוב שאמד וזהו ור"ה. ר"ה בכל הוא כןשנין

 העדה, עיני חכמים נקדאים שלכן החכמה, אוד והאדת להמשכת כינוי הםשהעינים
 קנת;(. )ב"ב מהכים דא"יואוידא

 ]והאדה~
 אעפ"כ תמירית, שהיא אף זו והמשכה

 חדש אוד הוא ושנה שנה שבכל אלא עולם, מימי לבדה אחת ומדדגה בבחי'איננה
 מרשית וז"ש לשדשו. הבא בעד"ה מסתלק זה בד"ה והאיד שנתחדש האור כיעליון,
 האוד הסתלקות על דומז א', חסד מדשית כתיב ולכן לבדה, שנה אחרית ועדהשנה

 מאיד היה שלא יותד עליון חדש אוד שיודר התקיעות, אחד עד ד"ה בלילשמסתלק
 שלמעלה החיים באדץ ומסתתר מתלבש והוא כזה, עליון אוד עולם מימיעדיין

 במעשה תלוי הזה מהסתד גילוי אך זו. שנה במשך העולמות כל להחיותושלמטה
 5. וד"ל בעשי"ת, ותשובתם וזכותםהתחתונים
 באהבת הקשודה ונפשו ל~ו להלהיב טוב ימצא זה דבד על משכיל כלוהנה

 להב בשגה שנה מידי קץ, אין עד מעלה למעלה מאליה העולה בשלהבתאה"ק
 לא אשר הכסף הוא זד, יתעדב לא ובשמחתה ושמחה. אודה בנפשו יאיד ממשואוד
 העליונים, החיים באור לאור נפשו אוד בעד יתן לאיש אשד וכל למאומה,נחשב
 מכה כן הזה המסתתד באוד זכינו וכאשד בהם. חלקינו שם אשר ב"ה, החייםחיי

 במהרה יהדיו בשד כל נדאו ה' ככוד ונגלה כו', צרקה לבושו ממעטהבהגלותו
 אכי"ד.בימינו

 ימימה מימים אנ"ש כל עשוהו כבר אהטד את לטובה אזכדנו זכור דבריומדי
 בשנה. שנה עדכו כסף ח"ו לגדוע ולא בקודש מעלין להיות חובה כמווקבעוהו

 כגון בדבד, התלויה אהבה שאינה מאחד ח"ו, המצוה בטלה לא הסיבה שבטלהוגם
 בכלל. ועד היום עי בשלימות אנ"ש כל שסלקוהו הידוע 0 המלך חתן שלהמעמד
 לטב לשוויה דחמנא להוי, וטבא זמנין שבע הוא טבא טבא, לפעלא חילאוישר
 מהיום כי בישין, מדעין מכל וישתזבון דישראל באדעא די קדישתא חבודתאלכל

 הנ"ל, קדישתא דחבודתא חולים ביקור לצדכי הנ"ל המעמד והופדש הוקבעוהלאה
 המגיד הרב המנוח של המעמר לדבות וגם ומחלה. נגע מכל ויצילם ישמדםה'

 הקדובים. הנ"ל לצדכי ח"ו כסף גד~ן שום בלי בשלימות ג"כ יסולק 7מקארמע
 ודחבה מלאה ביד לה' ידיו למלאות נדיבה בדוח נדבה עולת המוסיףוכל
 ישים לא מדוה וכל חולי כל ממנו ה' והסיד משאלותיו כל ה' ימלא זו דבהלמצוה

 מצוה ויכולה וד"ל 8, וכו' לוקה גבירה אם :( כא ~תענית ממארז"ל כידוע ח"ו,בו
 גודל במכתב נשוא ונלאיתי עמנו. חולי לכל שלמה רפואה לשלוח שתרחם זורבה
 לכנום שלא קדנם לדומם ממש, הקדושה האדץ ישיבת חיזוק היא אשד עדכה,חין

 כל של המעמדות אשד לכל, זאת מודעת הנה כי ח"ו. לוה עבד להיותבחובות
 הטף, לפי לחם בצמצום אלא להם מספיקים אין הגבוהים, של אפילוהיחידים,

 ה"י חולים לדפוי הצד מן הוצאה לאיזה כשיצטדך וא"כ ח"ו. מותדות שוםבלי
 ולצאת אוכל ורבית כסף בנשך בחובות לכנום אם כי שם, מקום מדאה שוםאין

 ח"ו. חוצות לקדיתאח"כ
 ודוח שלם בלב לבו נדבת כפי איש ריעיי אתם חמני חנוני אמדתיולזאת

 וחיים. שלום הצרקה מעשה והיה וחיים, בדכה לו יוסיפו המוסיף וכלנדיבה,
 הדש"ת, חפיצה ונפש בלב אהו"נהכ"ד

 זלה"ה. ברוך במוהד"ד זלמןשניאור
 החסידים ע"י לא"י שהובא ישן כת"י כרך )מתוך ל"א סי' ירושלים בונה בס'נופם



ש התניא בעל~גרות

  וןילוהראוטונים
 ארצה"

 לבין כאן הנדפס בין ותיכות אותיות בחילופי קטנים שנויים "סנם
 ירושלים. בונה בס' נוסף במרובעים המוסגר בתניא.הנדפס

 מתיטעססק, הרמ"מ תתן עזריאל בר' בער דוב ר' הוא ההלד, חתן בעךן המכתבמדברי
 או תקנ"ג שנת כנראה הוא המכתב כתיבת זמן הרמ"מ. ססירת לאתר שנים כסה שעברומוכת
 לאתרענקצת

-------------
 אנכי "אאשר תז"ל מאמר 3( ממנה נ"א 2ז ירושלים. בונה בס' הכותרת כך1(
 ב/ ס"א ס" או"ח ושו"ע בב"י מובא כחדשים" בעימר יהיו יום בכל לומר החנו -- היוםמצתך
 חז"ל מדררש מובא ו' ו' דברים )ברש"י השלישי". בחוךום סיסקא "תק"ר : הגולה בבארומצוין

 בלטאןבספרי
 אחרת"

 וטל"ח. אות הארץ בברכת גם נדפס כאן ער ' 4(
 ראה מתיטעפסק. הרם"מ חתן עזרזאל, ב"ר בער ווב ר' 6( בתמא~ נדפס כאן עך5(
 גזר רישראל. בארעא מותנא איכא : נחמן לרב ליה אמרו 8( ז ד( הקורמת.באגרת
 שכה כל לא לארץ( )חוץ שפחה לוקה, )א"ק גבירה אם : אמרתעיתא,

ג
 נ"ע ממימערנאביל נחום מנחם לר' רבנואגרת

 אה"ק לעשבי המעתדח חיחקשל

 ~פרשיה ישראי רכב ומגיננה לאדוננו וארוכים טובים וח"ם שיף ישפותה'
 המסתופפים ויני ש" נחום מנחם תוהר"ר כק"ש יה יאמר קיוש קוישאבוצעא
 אכי"" הטולם, טד וח"ם תח" החכמהבצל

 אשר אדתי בעימ יחר אל קצרה, בתפלה באתי שמה לאוהבי כמשפטאחד"ש
 ביובראל. ירבו כמותו לזריזק לזרז עליו דבריהעתרתי
 הרבה בתיבות צדיק אותו להטריח תרבני ועמתו הסדו ברוב בטהתי כיאך
 חיזוק אודות על בצלו ומסתופפים למשמעתו הסרים לכל לכתוב עכ"ה,למחול
 שנה מייי כסדרן תמידין לשלוח נכונות, מעמדות על החתום על לבא אה"ק,ישיבת
 נזו' מאחיו הגדול הכהן הרב בראשם ומלכם ארה"ק, יושבי אחינו לפרנסתבשנה,
 מוכ"ז שיחו יפרש וכאשר במדינתנו, כנהוג י, להעדפה אלא נצרכה ולא שי'.אברהם
 מרוב העצום, ההכרח וגידל שד"ר. הלוי חיים מו: ויראה בתורה המופ'הרבני
 וההסגר הגדול והיוקר העתים צוק מפני צוארם על ועלו השתרגו אשרהחובות
 די. לצרתם יאמר ה'פעמיים,

 צדיק ויאחז לרבים עבדו צדיק יצדיק מדעתו אשר בצדקתו, בטחוניומגודל
 כמו ושנותיו יוסיף מלך ימי על וימים מאדה"ש, שלו' שלו' ואומר קצרתי.דרכו,
 ודור.דוך

 לעבודתו, הנרצה העבד ונ"ח, מלב דו"ש א"נכ"ד

 זלה"ה. ברוך בלאאמ"ו זלמןשניאור

 ל"ה נערב אור נסתרות,  גנזי בס' נדפס.
  מתיטעבסק הרמ"מ ולא מקאליסק ר"א רק מווכר במכתב כי  תקמ-מ"9רו, הוא  המנחבתאריך
 מטשרנוביל. הרמ"נ נפטר תקנ"" חשתן ובי"א תקמ"ח, אייר בר"חשנסטר

 ז מראש התחייבויות ע"י התמיכה להבטחת כתנתו אול.1(




