
 ה.חרסצניתה"גניזה"
 זיאה והובחת החרטונית" ,,הגניזהתולדות

 עת בכתבי האחרונות השנים בשלשים לכתוב הרבו זו חסידית *גניזהקעל
 ושליליות, חיוביות שונות, ולמסקנות כך על הובעו שונות רעות שונים.ובספרים
 נחתו לא שכולם שבהם השוה הצר אבל הכתבים. אמיתות בדבר החוקריםהגיעו
 שונים, במקומות הזמן במשך שנתפרסמו הכתבים, תוכן של ויסורית כלליתלבדיקה
 שדנו או מקופיא, ועיון שטחית בדיקה סמך על בזה דנו רובם הענין. צררי כלושל
 בהן. שנתעסקו מסויימות אחרות אגרות עלרק

 מכתבי את בדקתי לזה, המשתייך ובחומף רבנו מכתבי באיסוף עבורתיאגב
 את שראן הגניזה פכתבי ט(כל למסקנא והגעתי מגעת, שידי מקום עד הללוהגניוה
 שרובם ער במלאכתו, הצליח לא הזייפן אלא בלבד, זו ולא פז~ייפיס. הנם הדפ~סאור
 רברי. בהמשך שאברר כמו מת~כם, פזוייפים הם המכתביםשל

 מסופר הכללי, תכנם ועל ורטישתם, הטתגים מציאת השתלשלותעל
 א'. חוברת ב"התמים" שנדפס מלובאוויץ ז"ל הריי"צ ארמו"ר של ממכתבובקטע
 )בהשמטות(! לשונווזה

 וחערסאן, קיוב כטלכי הישן השלטון הורדת אחרי נתגלו אשר והמכתביםהכתגים
 בלום. אוצר הם החערסאנידע גניוה בשםונקראים
 נשדדה או נמכרה בחרסון המהפכה בעת כי כאודיטא, שמועה יצאה תרע"חבקיץ
 מכתבים נייר, על ומהם קלף על כתוגים מהם יה כתבי הרבה 1ב1 הבולשת שלהארכיון
 נ"ע. הבעש"ס מורנו בהם שלמר נרטסים וסטריםשוניט

 מורנו קווש בירי וחתומים כתוביט מכתבים כמה .לאודיסא הגיעו ימים איוהכעבור
 גרולים. כסף כסכומי ונמכרו ועוד, ועוד ממעזריסש המגיד הרבהבעש"ס,
 והספרים, חכתבי-יד אליחם חגיעו דרך באיזה לגלות המוכרים חפצו לא אופ1בשום

 מכתב כתכ, כל כי - הקונים - שראו מכיון אבל זיו~. של חשד חעיר פנ'חסומראח
 כגושטנקא וחתום מר1.11 הצויק שי בביתו שהי' החפוש בעת נמצא כי עליו כתובוסטר,
 במחירים לקנות התחילו הפקיד, של חתימתו עם )נומער( במסטד ומצויין בשעוהדסלבא
גבוהים.
 גדול חלק קנה ארף, גור נ"ע ברש"ז שמואל ר' . . . החמיר כאוריטא גר ההיאגעת

 כ"ק להוד תשורה בתור וישלחם גרול, כמחיר החרמונית הגניזה של והממרים ירמהכתבי.
 . , . לרוססוב-רון ו"ל( רובער שלום )ד' הרה"קאאמו"ד

 : כוללת החרסוניתהגניוה
 )א' קבלה עניני א, : ותוכנם נייר(, על כתובים ב' קלף. על כתובים )א' יד כתביא.

 בלי א' - ביתין אלפי ג' מלאכים. שמות ב' הקב"ה. של משמותיו שוניםכינויים
 שמות צירוסי ה' המלאכים. שירי ד' - סעמים עם ג' נקודות, עם ב'נקורות,

 סיטורים ג. רו"ל. ומאמרי מקראות ביאורי ב. הזוהר( מאמרי פידושי ו'והשכעתן.
 הכעש"ס, ממורנו ב' שם, בעל אדם ר' מרה"צ )א' מכתבים דן קצרים(. ב' ארוכים,)א'
 הה"מ מורנו מתלמירי ה' מעזריסש, הה"מ ממורנו ד' הכעש"ט, מורנו מתלמידיג'

 הרה,ק ו' הקדוש, הסלאך אברהם הרג הרה"ק ממורנו ו' קדישא, החבריאממעזריטאה
 הגתל(. רבנו כ"ק הור ח' מהיטעבסשהרמ"מ

 שונים נדטסיםספריםב.

 לכתיבה. מוכן ומשורסס מעוגד קל1ק שליריעותג.

 הכעש"ס. מור3ו שלחותמוד.

 כסף כלי כ' דג, בתמונת כסף כלי )א' הכעש"ס מורנו של בשמים בשכיל כסףכליה.
 עכ"ל. . . . אילן( בתמונת כסף כלי ג' מגדל,בתמ31ת



רמא א י נ הת כעל גרותא

 גל תרפ"ג לרושלים "התור" בשבועת אסף ש. פרון הרב פרסם תרפ"גבשנת
 הללו המכתבים של גופן ה"גניזה". מן הבעש"ט מכתבי שני של פקסימיליא10(

 גליון מן חתך הלה שבאררון. אברהם הר"ר האבטוגראפים למאסף אח"כנמסר
 תוצאות בווינה. חשובה מרעית למעבדה לבריקה ושלחן נייר חתיכותהמכתבים
 קש. ומחומר עץ של מצללוזא עשוי המכתבים שני של שהנייר הוכיחוהבריקה
 עשו ההוא הזמן ער )1872-1846(. תר"ו-תרל"ב בשנות רק החלו כזה ניירלייצר
 מסמרטוטים. רקנייר

 וקבל לריגא, מלובאוויץ לארמו"ר שבררון הר"ר שלח החימית הבריקהתוצאות
 מאמר פרסם שבררון הר"ר תרפ"ט. טבת ו' מתאריך מזכירו מאת תשובהע"ז

 הנ"ל, וכל הגניזה תולרות על סיפר שבו י"ח(, גליון )תרפ"ט, "מאזנים"בשבועון

 תוכן את הכותב מפרט זה במכתב בהשמטות. שם הרפיס התשובה מכתב אתוגם
 : מסכם הריהו ובסופו שב"התמים"(, ארמו"ר )כבמכתבהכתבים,

 כ"ק הוד של קדשם כת"י אינם וגליונות, מכתבים הכתבים, כל אשר ספק גםאין
 בהמכתביש האמור התוכן מתיחס אליהם אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה ורבותינומורינו
 בירושח הבא שליט"א אדמו"ר כ"ק של באוצר : זה דבר יקום עדים שלשה פיועל
 באוצרו עוד הי' אשר מכבר, נ"ע הבעש"ט מורנו כ"ק של כי"ק א( : ישנם לדורמדור
 כן ב( כלל. הנתב )ואותו א.נם אלה דכל ונראה התניא, .בעל הגדול רבינו כ"ק הודשל
 כ"ק הוד של וכי"ק ג( ג"ע. האראדאקער מענול מנחם ר' הרה"צ כ"ק של כי"קישנו

 אינם מהגניזה הבאים האלה הכתבים כל כי נראה כולם מבין אשר הגדול, רבנוארמו"ר
 . . . בלבד מעתיק יד כתב העתקות,אלא

 פייגין. יחזקאל שליט"א, אדמו"ר ב"קמזכיר
 העתקות שלח הנ"ל ארי' גור שמואל ר' כי הנ"ל במאמרו כותב שבררוןהר"ר

 מבויאן פרירמן רמ"נ הארמו"ר גם וררזימין. גרורזיסק מגור, לרביים הכתביםמן
 את )שהו"ל בלוך חיים מר הגניזה. מן חלק קבל הרוז'יני של- נכרו)טשרנוביץ(
 ר"ר לפני העיר תרפ"ג( בערך חש"ר, וינא מקוריים, מכתבים "קובץהחוברת
 בריוק שוות מבויאן הארמו"ר בירי בעיניו שראה המכתבים על החתימות כישבררון
 החימית. הבריקה ע"י זיופו שהוכח המכתב עללחתימה

 המכתבים. חלק מהם, חלק רק ברפוס נתפרסם לעיל הנזכרים הכתבים כלמתוך
 נרפסו המכתבים הרפוס. אור את ראה לא וכו' קבלה בעניני העוסקהחלק

 ואחראית מרויקת בהעתקה שנעתק ומושלם גרול היותר והקובץ שונים,במקומות
 "התמים" בחוברות נרפס מלובאוויץ, ארמו"ר אצל שנמצאו הכתבים גוףמתוך
 כרונולוגי בסרר נרפסו . שם תרצ"רו--תרח"ץ. בשנים בוורשא שנרפסו)א-ח(

 נרפסו מועטים נוספים מכתבים מכתבים. 306 סרוריים במספריםומסומנים
 שונים. אחריםבמקומות
 זה, ספרע מתוך הללו המכתבים את להשמיט חשבתי בזיופם, שנוכחתילאחר

 לצרפם החלטתי אלו, מכתבים של באמיתותם להאמין הוטעו ורבים הואילאבל
 בספרנו לזיופם. הוכחותי את הקוראים משפט לפני ולהביא מיוחר במרור זהלספר
 הועתקו מהם ס"ט לרבנו, שייכות איזו להם שיש ה"גניזה" ממכתבי ע"ו לקמןיובאו
 המכתבים. בשולי שצויינו אחרים ממקורות - ושבעה "התמים"מן

 : ראיותי הןואלו
הסגנון.א.

 ממטה אחר בסגמן כותבים וכולם כותבים, מ-30 ליותר מיוחסים אלומכתבים
 לזהות מייר יוכל מכתבים עשרות כמה שיקרא שמי כך כרי ער אחיר הואהסגנון
 מכתבים נרפסו שונים בספרים ה"גניזה". ממכתבי הם כי המכתבים שאראת



 החרסוייתחגייזהרמב

 כי מייד נווכח לאלו ההם את נשוה ואם -נ הגניזה מכתבי כותבי מאתאמיתייפ
 הכותבים, מן כמה מאת אמיתיים מכתבום הובאו בספרנו )גם לחלוטין. שונהסגנונם
 היפוכה - ומשובשת דלה עלגים לשון היא הזייפן של שפתו הבנו(. מכתביוביחוד
 האמיתיים. רבותינו מכתבי שפת שלהגמור
 הדגשה ומודגש מובלט תמיד לזה זה הגניזה מכתבי בעלי שכין היחסכ.

 "רבך וחותם "לתלמידי" מדגיש הריהו לתלמידו כותב שהרב מקום בכליתירה.
 דרך אין בכלל גילי". "בן או "חברי" מדגיש  הוא חבריו על הכותב ובדברומורך",
 תלמידיהם. הם כי מכתביהם למקבלי ולהדגיש רבנותם את להבליט הדורותגדולי
 "תלמידי", הכינוי את האמיתיים רבנו במכתבי מקום בשום מצאנו לא למשלהנה

- ורבך" "מורך בנוסח חתימה או גילי" "בן"חברי",  כך אנו מוצאים זאת ולעומת 
 ר' שבמכתבי עד זה בדבר לדייק כך כל רוצה הזייפן הגניזה. מכתבי בכלבקביעות
 מכתבים בספרנו לקמן )עי' וחברי" "תלמידי מכנהו הריהו לרבנו המלאךאברהם
- ועוד( ל"טל"ח  עיין לדוגמא חבר". "תלמיד אל חבר" "רב של היחם את להבליט 
 וחותם אברהם" מוהר"ר הק' אדמו"ר כ"ק "אל המתחיל בספרנו, ל"ג במכתבלקמן
- ותלמידו" חברו"מנאי  ! זייפן של ומופלא מגוחך דיוק 

 וחתימות. וכינויים שמותג.
 "זלמינא", בשם רבנו את מכנים הריהם ובנו ממעזריטש המגיד מכתביבכל
 יאפ?לו זלמן", "שניאור המלא בשמו מכונה להיות אהת פעם אף זכה שלאכמעט
 הקדוש הרה"ג תלמידי קדושת "לכבוד כגון מופלגים תארים עליו שכותביםבמקום
 המלצה במכתב או כ"ח( )מכתב " יחי' זלמינא מוהר"ר וכו' אלקים איש ראשיעטרת

 לב נשים אם יובן הדבר כ"ט(. )סי' שבויים לפדיון מעות לאיסוף לו נותןשהמגיד
 היו כך משום ורייסין. בליטא כלל מצוי הי' לא בוואלין הנהוג "זלמינא"שהכינוי
 רבנו מכונה הי' ממעזריטש הה"מ רבו אצל כי בסיפוריהם חב"ד חסירימציינים
 שלא אחת פעם אף החסיר ולא המדה על בזה הפריז דנן הזייפן "זלמינא".בכינוי
 וכן "זושע" בכינוי זוסיא משולם לר' הכותבים פונים כמו"כ זה. בכינויכינהו

 ולא המלא בשמם חבריהם לכנות רבותינו כדרך שלא וכד', בעריניאאברהמיני',
 הקטנה.בכינויי

 אמו בשם רבקה", בן זלמן "שניאור המגיד להרב מכתביו בכל חותםרבנו
 זו בצורה רבנו את והחתים מאד הזייפן הפריז בזה גם בפדיון-נפש. כנהוגדוקא,
 גרידא. שוטפים בעניינים עוסק שתכנן בפתקאותאפילו

 ביחוד עירו, שם את גם המכתב מקבל לתואר הזייפן מוסיף מקומותבהרבה
 כתיבת בתאריך בי בזה, ונבשל העיר. שם על ומפורסם ידוע המנתבכשמקבל
 מוסיף הלוי אהרן ר' לתלמידו רבנו במכתבי ההיא, בעיר יושב עדיין הי' לאהמכתב
 ההיא, בעיר התיישב לא שעדוין אעפ"י ס"ט( נ', )מכתבים "מסטראשעלע"הזייפן
 ר' בהם שמוזכר תק"ל שנת שמלפני המכתבים ברוב כמו"כ שם. בהערותיכמבואר
 מביא וכן "מפולנאה", הזייפן מוסיף יוסף" יעקב "תולדרת בעל הכהן יוסףיעקב

 אחר עד בפולנאה לרב נתמנה לא שהוא אע"פ פולנאה, של כרבה לו שקרועובדות
 מגדולי "רמויות )ראה תק"ל טבת בכ"א מפולנאה מוכיח ליב יהורה ר' שלפטירתו

 ראה פעמים, י"ח נפל זו בטעות התולדות(. בעל על בפרק לשצרנסקיהחסידות"
 קעד, קסד, קמט, קמב, קלט, קכא, קיז, קי, ק, פט, נח, נה, סי' מכתביםב"התמים"

 קצו. קפט, קפח, קפז, קפב,קעה,



שג התניא בעלאגרות

 ר"ק הותויז או רפפורפ כגת משפחה, שמות המכתבים למקבלי שישבמקום
 ההם. ברורות נהוג שאינו רבר המשפחה, שם את לכתובהזייפן
 תאריכימ.ד.

 תאריכים, בכלל אין העתקות ע"י לידינו המגיעים העתיקים המכתביםברוב
 כנזכר הנם, העתקות רק הם )גם הגניזה במכתבי בלבר. השנה פרט שנשתמראו

 יתר דיוק מרוייקים. תאריכים למאה( מתשעים )למעלה בכולם כמעט ישלעיל(
 מבלי הפרשיות, פי על השבוע לימות רק הם התאריכים כל כמעט ברם זייפן.של

 ימי בהתאמת מסתירות להמנע וקלה נוחה דרך זוהי בחודש. ימים כמהלהזכיר
 מכתיבת זייפננו נמנע כמו"כ קודש. בשבת מכתב ומכתיבת החורש לימיהשבוע
 זאת בכל אבל הפסח, חג חל שבהן מות, אחרי או שמיני צו, בפרשיותמכתבים
 ופעמים מתחברות שפעמים הפרשיות בימי מזוייפים בתאריכים רבות פעמיםנכשל

 חשבוע. באמצע החלים החגים ובימינפררות
 קרה הרבר האמת. בעולם כבר שהיו אנשים בהחתמת פעמים הרבה נכשלכן

 ס"ד )סי' מאניפולי זוסיא ר' כגון כך, כל מפורסמות פטירתם שנות שאין באותםלו
 רבנו בת לאה רבורה נ"ר(, )נ"ג, מהמרורא חייקא חיים ר' בספרנו( לקמןום"ח
 וכר'. ס"א()מכתב
 לפני גם רבנו, מכתבי בכל : לדוגמא חיים. לאנשים המתים ברכת שהוסיףיש
 )עי' חי עריין הי' שאביו אע"פ ז"ל", ברוך "במוהר"ר חותם הוא תק"משנת

 בהערותי עיק שיק, רח"ה בהג' פנחם ר' אצל לו קרה וכן ג'(. למכתבבהערתי
 ום,. נ"ח סי'למכתבים

 האגרות. של מראיהןה.
 אגרות כשל הי' החיצון מראיהן כי מעידים ירם תחת אלו אגרות שהיו אלוכל
 שתים אגרות, שלש נרפסו ב' ברך ב"רשומות" העתקות. כשל ולאמקוריות
 נרפסו לא )שלשתן מקאליסק. לר"א מרבנו ואחת מאררענקא נחמן לר'מהבעש"ט
 מביא ב.( )החותם ב"רשומות" המו"ל מ"ב. בסי' בספרנו תובא השלישיתבהתמים(.

 גליון, רביעיות "שתי על כתובה הב' האגרת ומלוכלך. בלה עתיק נייר : תארןאת
 רקה, נייר ברצועת סגורה האגרת היתה מבחוץ אגרת. כקפול ארבעה, מקופלווירז'ה,
 רשומו הפתיחה. במקום באמצע וקטועה בדבק, האגרת, צרי לשני ומזה, מזההאחוזה

 האגרת. של גבה עצם פני על קצת וניכר טבוע עדיין שנפתחה הרצועה קטעשל
 חסידא האי לי' זכו קא למעזיבוז מאוסטראה ; כך היא מבחוץ האגרתכתובת
 ף. . . נחמן מוהר"ר וכו'התורני
 איזה כן אם - העתקה אלא מקוריות אגרות אלו אין לעיל שנתבררכפי
 ? האגרת ע"ג הכתובת נכתבה מה לשם זוו בצורה אגרת להעתיק יבואמעתיק
 אלא זה שאין לומר צריך כרחך על - ז הנייר רצועת מבחוץ הורבקה מהולשם
 ! מלא בכסף למכרה כדי מקורית" "אגרת לזייף הרוצה זייפן ירימעשי

 בפי הכתבים לאמיתות ראי' המשמשת חרוסי, חשלטון פקיר של הכתובתו.
 שנמצאה הכתובת מתוארת שם ב"רשומות" לסתור. ראי' רק הריהיה"מכשירים"

 כתובה רשימה וגם חותם חומר וגם מספר סימן יש "מאחוריה : האגרות אחתעל
 "האגרת כי משובשת בלשו7 המעיר יערומייוב, ושמו בור פקיד איזה בידוחתומה
 שולימוביץ סרול הצריק ח"רבין" בבית החפוש בעת שנמצאו הניירות מןהיא

 שם את לבסוף ומזכיר רוסית" בשפה לתרגם מנת על )קיוב( רוזשין בעיירהפרידמן



 החרסו)יתהוניזהרמד

 לשם נפל שהמירהערכאה
 ב_

 החרסתין הפלך עשלטת
-- כלטענהן"כתדבת
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 )אורתוגרפיות( כתיביות אינן הקורא שרואה כמו שבה, הגסות השגיאות . ..
 ואפילו רוסית, שלשונו איש בפי פנים בשום יתכן שלא כזה ומסוג מלוליות,אלא

 !" ? באמצע י,ןראל יד כאן האין מלידה,המונית,

 הגדולה קיוב הפלך מעיר הכתבים אז נשלחו למה לתמוה, אני אוסיףועוד
 ? ההיא בעת ישובה נתחדש שמקרוב הצעירה חרסון לעירוהעתיקה

ז..
 המכתבים מיר של מסוט נ"ר כי החימית הבדיקה הציחה לעל שמכרכפי
 מאסדו )אחר שנים כשש לפחות כלומר תר"ו-לתרל"ב, בשנות רק לייצר החלושלנו
- תר"א ת"ר בשנת מרוזין הרבישל  )שהיא הרוסית הכתובת תתפרש היאך כן אם 

 ? מרוזין הרבי של מאסרו בזמן נלקחו שהכתבים הכתבים( אמיתיות עלה"עדות"

 קצרות פתקאות אלא ואינו כלל תורה דברי בו אין המכתבים של המכריערובו
 נכדם ז"ל, מרוזין הר"י של שבאוצרותיו הדעת על היעלה גרידא. דעלמאבמילי
  אבותיו של אחד  מכתב אף כמעט נמצא לא המלאך, הר"א  ובנו ממעזדיטש  הה"משל
 ! ? שורות וד' מג' יותר ארכו שיהי' ויראה תורה בדברי אלוזקניו

פ.
  מידק לא ותו קרושים" "מכתבים רק לשוק הוציא מדוע הדיפה על להתפלאי,ט
 של למאסרו בנוגע הרוסיים הערכאות של דוקומנטים איזה גם לזייף שכחומדוע
 - ו הממשלתי הארכיון כל נשרר _לרבריו  הרי נגרוו האשמות חטל  מרוזיןהרבי
 שנראתה הרוסית בלשון וייפננו של  לבקיאותו  לב  נשים  אם  תתיישב  ווקושיא
 בין סחורתו את להפיץ הזייפן של מטרתו היתה כנראה וגם הנ"ל. בכתובתבעליל
 מאשר קדושים" ב"מכתבים יותר המתענינים 'מעשה ואנשי חסידיםלקוחות

 גויים. של ערכאות של היסטורייםבדוקומנטים
 "התמימ". בחוברות שנדפסו למכתבים הערותי.

 המכתבים על הערותי את גם בזה אביא הגניזה זיוף על הוכחותילהשלמת
 הספר יריעות ,את להרחיב שלא כדי זה. לספר הוכנסו ולא ב"התמים"שנדפסו
 והריני המכתבים, גוף את העתקתי לא לרבנו שייכות להם שאין צדרייםבדברים
 בחוברות ,טנדפסו המכתבים של הסידוריים המספרים לפי ההערות אתמציין

 לגוף ההעדות למשוות נא יטדה המכתבים בזיוף ספק עדיין )והמטיל*התמים".
המכתבים(.

 ב"התמים" הסדוריהמספר
 הרי במכתב, וה כל להודיע צריך הי' לא ועכ"פ מוזר, עצמוהתונן . . .א.

 ק)קנו. על ותהה אחותו את השיאורא"ג
 לפניפסח, ולא פורים לס)י ויקרא ופ' מעוכרת חצ"א שש)ת ידע לא הזייפן . . .ח.



דמה א ני הת בעל גרותא

 ב"התמים" הסרוריהמססר
 .ט
כד.
 *,י

 מחוברות. ומסעי מטות פרקףות הטבתצ"א,
 מחוברות. וילך נצבים פרושית היובתצ"ג

 ואצל תע"ר, בשנת ביחידות אליו אליהו גילוי לו ה" כברהבעוח"ט
 33. עמ' אלול ח"י קונטרס -- לכך.. קורם עוד הנסתריםהצדיקים

 ,נוג.

 .נוו.
 . .נמט.

 .נ.נ(1.
 . נח.נה.
 . .סא.
 סב.סא.

סט..

 חנ ~אסרו בראשית שבת טתהבתק"א
 מחוברות, וילך נצבים פרשיות היובתק"ב

 באב, בתשעה חל ואתחנןה'

 זא"ז. סותרים המכתביםשני
 תק"ל. שנת למני בסולנאה ה" לא יוסף יעקבר'
 לשארית(. )שארית תצ"ח בשנת נסטר מקיטוב משהר'

 המכתביש שני תאריכי ביןסתירה
 פסח. של אחרע או ה" אחריר
 או וחה"ג מןכרת )לוברי תק"י ניסן ד ביום נפטר מדרוהוביץ יצחקר'

 דצדיקיא(. הילולא ס, לועת תק"רבשנת
 ב"קובץ מצבתו )ראה תק"ה אייר ג' ביום נפטר סיסטינער ליבר'עא.

 מקוריים"(.מכתבים
 עז. עד.עג,
 , .פט.

 ע, מס' למכתב הערהראה
 נה, מס' למכתב הערהראה
 ע, מס' למכתב הערהראה
 נה, מס, למכתב הערהראה

 ג', ביום עצרת שמיני חל תקט"ובשנתקד.

 ר"י של אמו שם 2( ע, מס' למכתב הערה ראה 1( : ויופים2
 ו'(, כרך ברשומות בראור ש )מאמר רבקה .ולא יענטאמדרוהוביץ

 קיז.קי,
 קיח,קיז.
 .קכא.
קכז.
 * */1/ה4

 .קלט.

 712 מס' למכתב הערהראה

 ללעחיתיץ. ממע~יבון אחר גיום להגיע אסשראי
 נדע מס' למכתב הערהראה
 ע, מס' למכתב העדהראה
 תקי"ו, בשנת מחוברות היו וילךנצבים

 הי' לא רי"י 2( בתקי"ו, בשקלאב חרם על ידוע לא 1( : ויופים5
 נסטרו. כבר פיסטינער ור"ל מדרוהוביץ ר"י 4( 3( בסולנאה,עדיין
 באוסטראה לרבנות נתמנה נתיבים" "מאיר בעל מרגליות מאיר ר'5(

 299, עמ' ב' ב"רשומות" נוסס  הרבנוח  בחבבתקל"ו,

 .קמב.

 קמד,קמג.

 . .קמה.
 נדנ מס, למכתנ העדהדאה

 זה, את ~ה סותריםהתאריכים
 אינן ררב"ו תשובות 1י העזר",  אבן  ץר9 רדב"ו "תשוכת בגמצאאין

 הטורים. סדר עלמסוורות
 שם לציין שכח ולא היוי, סייביש משולם ר' לכתוב הוייפןשכחקמו

 הורמיץ.משסחתו
קמט.
קנב.
קנו.

 נה, מס' למכתב הערהדאה
 ע. מס' למכתב הערהראה
 משקלאב הרמ"מ מן חוץ מענדל מנחם ר' בשם בשקלאב אב"ר עור ה"לא

 רגו סתת "מרוע הדברים מכתנים הגר"א לרבו שכנראה הגר*א,תלמיד
 סטירת אחר רב זמן בשקלאב אב"1 ה" הזה הרמ*מ וכד. סיו"את

 ואסילו )תוח"ק, תקס"ו ארר רר"ח א' ביום בירושלים נפטר הואהבעש"ט.
 י"4 בן דק' תקי"ח בשנת הי' לגבודות הניעאם

קסד
קסז

 ע. מם, למכתב הערהראה
 חג באסרו אחת, בשנה לעיר מעיר רספורט רח"כ את מקפיץה~יסן
 אוססראח אב"1 וארא במ' קסא(, מכתב )ע" 1בוב אב*1 הריהוסוכות
 קעג(, מכתב )עי' 1בוב אב*1 שוב תמוןובכ"ו



הגני1ה.החרס1ניתרמו

 ב"התמים" הסדוריהמספר
 ושואיה הבעש"ט; בת  זקנתו ע-ש אדיל שנקדאה בת היתה מכרסלכ לר"ן . .קסט.

 גדולה אז היתה אם ב'4 כ-ז וף מוהר"ן )חח תק"ס אלול בר"חנערבו
 תקנ"ז. ש' לפני הבעש"ט בת אדיל זקנתה שנסטרה הרי שניש המבת
 המכתב. את ממנה לקנות יכול בתקנ"ז שנולד מרוזין הר"י הי' לאא"כ

 אצל נמצאו המכתבים כי הזייפנים של סיפוים שכל נוספת ראי'ומכאן
 יסודה בשקר מרוזיןהר"י

 כט"ב. תל ואתתנן ה' 2( בשבת.  חל תקי"ט תמו1 כ"ו 1( : 1יופיס 3 . .קעד.
 בפולנאה. רב עדיין הי' לא רי"י3(

 נה. מס' למכתב הערה ראה . קפב.קעה.
 עא. מס' למכתב הערה ראה . .קפו.

 נה. מס' למכתב הערה ראהקפז-ח-ט.
 מארץ כשד"ר באירוסא מסעו בזמן בווינא ה" ווילנא ירוחם חיים ר' . .קצד.

 הקמיעות, על עדותו את אייכשיץ לר"י שלת ומשם תקי"ד, כשנתישראל
- 120( עמ' נאמנה" ב"קריה )ועי' העדות לוחות בס'כמוזכר  וזהו 
 וינא. בעיר ווילנא הרח"י של מושבו את לקבוע הזייפן אתשהטעה

 נדנ מס' למכתב הערה ראה . .קצו.
 ס"ו למכתב בהערתי יי'  ריפמו,  אריעזר ה" זוסיא ר' של אביו שם . . .רה.

 בספרנו. שנרפסו הגניוהממכתבי
 תקליר בשנת הי' ל8 מפולנאה בהן רי"ל %( כנ"ל. 1( : ויופים 2 . '.רנב.

  בתקי"ז. נולר בריעה אליקים משה ר חתנו כי מקווניז, המגיר שלמחותנו
 דלק'. בהערה ע" בסאסוב, הרמ"ל דר לא תקל"ו בשנת . .רנט.

 בחלק 1( : ראיות 3 סמך על  מוויף המבתב כי שפירא דח"8מממקמש " הרבי בשם מחליט ק' הערה ח-ג )מסאסוב( הרמ-ל חדושי לקוטיבס'
 עדיין דר הי' תקל"ו שבשנת מובא י"ט דף הרמ"ל חדושי ס' שלא'

 ק' )בהיתר השני' אשתו עם נשואיו לאחר רק עבר לסאסובבאפטא.

 שבתקל"ו בידם מקובל 2( תקמ"ב-תקמ"ז. שנות לפני לארבנים(
 רבו. ולא חברו ה" ולאח"ב מקאסיב. הרמ"מ את הרמ"ל הכיר לאעדיין
 כבן הי' שבתקל"ו נמצא נ"ז-נ"ח, כבן בתקפ"ז נפטר מקאסיב הרמ"מ3(

 לאסיפה. מוומן הי' ולא הקדוש" "הרה"צ בתואר מבונה הי' ולאו'-ז'
 בנו את שציוה האמיתית לצוואתו הקבורה ב*ניני המרובש הצתים השווה . .רסא.

 אמרים לקוטי בס' שנדפסה מקאליסק הר"א בסני מותו לפני משהר'
 שום לכתוב שלא - הקבורה בענין אחד צו רק מוזכר שם ב'. חלקלראש
 באגרותיו הרמ"מ של לסגנונו דמיון כל אין גם המצבה. עלשבח

 בססרנו.המובאות
 זה. למכתב קודם שנים ח' - בתקל"ח נפטר מניקלשבורג רש"ש . .רסו.
 ב'. אדר או א' אדר לכתוב הזייפן ושכח - מעוברת תקמ"ו שנת . .רסז.
 בהערתי עי' הגניזה מכתבי על ממעזריסש המגיד של חתימתו אמיתותלקביעת
 שבספדנו, הגניזה מןלמכתביו

 בין ארוכים מכתבים חלופי נדפסו ישדאל( אור )חלק נסתרות גנזי1בספר
 למכתבים סתירות כמה ונמצאות ישראל, מארץ קיטיבער גרשון ר"א וגיסוהבעש"ט

 כך על ועיין בספק, מוטלת אלו מכתבים של אמיתותם שגם ודעשב"התמים".
ן ירושלים.1 חכמי תולדות שבם'בהערות

 יווכח להלן, שיובאו הגניזה למכתבי ההערות ואת למעלה האמור אתהקורא
 בין אחד מכתב גם למצוא ואין ו"סירכא" פגם מכל הנקיים המכתבים הם מעטיםכי

 הבלתי הזייפן אימון". "מעוררים וסגנונו שתכגו המכתבים ועשרים מאותכשלש
 הסגנון בחקוי כשלונו על מסף מתים, ומחי' הזמנים את ומחליף עתים משנהמוצלח

 הכתבים. מציאת מקור על הבדויובסיפורו



רם התניא בעלאגרות

 זה "גניזה" מכוזבי של זיופם את בעליל להוכיח וטהצלחתי אניומקוה
 של בהטכמתם גם והופצו שנדפסו ומהם שונים, ובקבצים בחובדותשנתפרסמו

 מורי רברבי, באשלי שניתלו סריקי בוקי ולהסיר בזהל שטעו ישראלגדולי
 וזי"ע. עדל נשמתם הראשוגיםהחסידות

 החרשונית ה"גניזה"מכתבי

)א(

 חותנו אלמרבנו

 תקכ"ט. במדבר ד' יוםב"ה,

 הנגיד התורני חותני מד.לכבור
 צדקה רודף בתוי"ר מופלג )?(מו"ש
 ולחמותי י"נ סג"ל מוהרי"ל )?(שת"ו

 )?( מ"ב, כל עם ולזוג' א"חהצמעה
 חיים רב של הברכה על יעמרוכלם

 וכט"ס.ושלום

 לבשר השי"ת יתן הבדיאה, בעדת"ל
 אנס"ו, בכב"י טוב כלולהתבשר
 בשו"א רצונכם למלאות אוכל שבלתדעו
 אדמ"1 וכ"ק שומעין, מי דברי כיבעולם,
 ויפקד לביתי, לנסע מניחני אין י"נהה"מ
 אתו הבע"ל הק' השבועות חג שאחוגעלי
 הקדושה. במחיצתועמו
 ובשמחה, בדתת התודה לקבל ה'יתן
א"ו.

 בכט"ס, מבדכם וב' חתנכםמנאי

 בהר"ב. זלמןשניאור

)ב(

 הנהגה סדד - לרבנו ממעזריטשמהמגיד

 תק"ל. ויגש ב' יוםב"ה,

 גאון ראשי תפארת הק' תלמידילכ"ק
 יחי'. זלמינא מוהר"ר ונו' ובו'וחסיד

 נעתרתי אבל בכך, דרכי אין כיאם
 בכדי הנהגה, לך אני ורושםלבקשתך
 וזהו. אכי"ר. הקודש בדרך לבטחשתלך

 דווקא בלילה יהי' הקבלה למוד עיקרא'.
 בל תבין לא אם חצות. אחר שעהעד

 הססר: בסוףהערות

 הענין תרשום רק הדבה,תהדהד
 בני הוא גילך בן או אותי,ותשאל
 תשכיל. ואז יחי', אברהמיניהקדוש
וד"ל.

 שעות. וא"ו מן ל"פ השינה זמןב'.
 למע"ה. בלילה ופ"א ביום פ"א האכילהג'.
 א"ע. תסגף שבל למעה"שד'.
 חסד הק' ספר יום בכל ללמודה'.

 ז"ל, הק' האזולאי הדב מן ילאברהם
 עיניך. תאירואז
 ללמוד ונזכה לנו יהי' שלוםובזה
 . . . לש"יוללמד

 מורך,ד'

 2. אברהם במוהר"רדובער

)ג(
 מניקלשבורג שמעלקא לר'רבנו

 ת"קלמ"ד. שמות ה' יוםב"ה,

 הגאון הדב הקדשים קודש כבודאל
 וכו' וכו' וכו' בכל בקי אלקים,איש
 י"נ. הורווימץ 3 שמעלקא מו"הק"ש
 ע"י שהעיר מה לכ"ק ידוע בטחאד"ש,
 בחיבוד לעסוק י"נ הק' הה"מאדומ"1
 ב"ה כי לבשדו אוכל החדש. ערוךשלחן
 אל לכוין בידי מצליח וה' בו, עוסקאני

 לטוב בעדי יגמור וה' '. לאמיתוהאמח
 בלב ויראתו אהבתו וליטע לגמרושאזכה

 אנס"ו. ישראל,כל
 לדוגמא. א' קונטרסיקבל

 בל"מ, אוהבומנאי

 מ' מו"ר בא"א זלמןשניאור
 5. זלהה"הברוך



 החרסוניתהגגיוהרמח

)ד(
 לחותנורבנו

 ת"קלנו"ד. בא ה' יונוב"ה,
 הקצין חותני למר חו"וט ה'ישפות
 בתוי"ר מופלג התורניהנגיד

 בויטעבסק. י"נ טג"למוהרי"ל
 לביתי אבוא ימים חודש בעוראי"ה
 י"נ. הק' הה"מ אדומ"ו כ"קבהסכם
 תחי'. ולזוג' שיחי' ב"ב לכלשלום

 דו"ש, חתנכ'מנאי

 מו"ה בא"א זלמןששניאור
 5. זלה"הברור

)ה(
 בזו אל ממעזריטשהמגיד

 ראבנא. למ"ר, ת"ק אמור ה'ב"ה,
 יח". אגרהמיני' מ' הקרושלבני
 ע"כ להאריך, כוחי ותש קבלתימכתבך
 לה יאמר אשר את כי בקצור,אכתוב
 תשמע י"נ זלמינא מ' הק' " ה"רבתלמידי
 ה"וא מפיו ה"יוצא ה"ג"ה בל ביבקולו,
 ה"קורש.ברוח

 ומברכך לעד אוהבך אביךממני
 .בכט"ס,

 :. אברהםדובער,במוהף"ר

)ו(
 המלאך אברהם לר'רבנו

 י. לאזני ת"קלמ"ד, דברים עש"קב"ה,
 הקדוש הרב ורוחי, ונפשי לבילמשוש
 אטרהם מו"ה וכו' אלקיםכמלאך
 י"נ. הה"מ אדומ"ו כ"ק בןי"נ
 י"נ אדגמ"ו כ"ק לפני אותי נאיזכור
 הג' יום זה כי הימין, אזני שלמהרפואה
 נ"ח בעדי יתן פ"נ ליחה. ממנושנויל

 ע"ח.פ'
 ובעבדיו חנם בהרופא המאמיןדברי

הק'...
 ףבקה בן זלמןקשניאור

 הספר. בסוףהערות

 לאשתורבנו
 י. ראותא ת"קלמ"ד, עקב גי"מ"ל יוםב"ה,

 תחי'. טטערנא מולדבתהו
 שבכל עלי פקד יח"נ הה"מאדומ"ו

 השינה קודם יום בכל תשתה הריונךימי
 מאמין ואני דבש. כף עם חלבצנצנת
 בעזהש"י. לך שיועילבאמו"ש

 זלמו שניאור ב'מנאי

)ח(
 ממעזריטש הממד להרברבזו

 פ"ק לפ"ק, תקל"א וישב א' יוםב"ה,
לאזני.

 הדום מול אפים על בקידהאשתחוה
 אר"ומ"ור הקרשים קודשרגלי

 מורנו תהילה, דומי' לושכ"בה"ג,
 ב' ד' מו"ה הק' הה"מורבנו

 ס"ו. נצח יחי'מראוונא
 היראה מפני אשוב י"נ, הק'אד"ש
 הרב שיר"נ מלהזכיר שחס הכבוד,ומפני
 אני תורה. אמר י"נ זושע מו"ה הק'ה"צ
 שם שוכן שהי' בעיר הי' לא שזהמעיד
 הי' זה רק ושלום, חס י"נ ארומ"וכ"ק
 אמר ואז יחד. אתי נסע אשר הדרךבאם
 מאוד. יקר ואמר ברכה, לכם והרקותיע"פ
 ג"כ מ"מ י"נ 8 ר"ן מו"ה י"נ הק' הרבוגם
 י"נ א"דומ"ו כ"ק יתרעם בל ע"כשמע.
 כזה. וטהור קדושעל

 וביראה באימה אקוד בטחוניומגודל
 קדוש,ואומר

 רבקה בן זלמןשניאור

)ט(
כנ"ל

 שקלאב: ת"קל"א, ויחי א'ב"ה,
 המפורסם הה"מ ארום"ולכ"ק

 ורבנא מרנא ישראל נזררבש"כבה"ג
 . ראבנא.מק"ק

 י"נ שכ"ק אמת הן אוכל. בלהתאפק
 לפני אבוא בל חדשים שג' עלי וצוהפקד



רמט א י נ הת ל בע גרוהא

 וקרוש, כמוס מטעם קרשו כסא הררתזט
 האמת אבל לפניו, רק וירוע גלויאשר
 רמ"ח כל בקרבי, נשמה עור שאיןאגיר
 לבוא, להרשני נא בה בוערים וגיריאברי
 הוא יכול שכל אני בטוח שיהי', מהיהי'

 פנימה, הק' אל לגשת וירשנילטובה,
אנ"ס.

 יבקה בל זלמן שניאור העלובתלמירו

)י(
כנ"ל

 ת"קל"א. שמות ד'ב"ה,
 י"נ. הה"מ ארומ"ולכ"ק

 ב"ה כי אודיע בקידה,א"דש"ק
 כי חוק ולבי לבותיהם, על הרבהפעלתי
 להנות יבואו אחרים ימים בעוראי"ה
 י"נ. ארומ"ו כ"ק הררת ויוממעם

 העלוב, תלמירוד'
 יבקה בל זלמןשניאור

)יא(
כנ"ל

 ס. ווימעבסק ת"קל"א, ויקרא א'ב"ה,
 המפורסם הגאון ארומ"ו כ"קאל

 בק"ק הה"מ שמו, ונוראקרוש
 אנס"ו. שי"נ,ראוונא

 כבר כחצות יום שבכל ימים כשבועוה
 על להוכר נא אחת. שעה ערך ראשיעלי
 בכב"י במהרה שלמה רפואה קדשווכרון
א"ס.

 רבקה בן זלמןשניאור
 והובים. ח"יפ"נ

)יב(
 רבנו של השלשהשטר

ב"ה.
 הנגיר החסיר הרבני מיר ת"יהושלש

 סך מאוסטראה פסח במו"ה אליה'כמ"ר
 עמו השי"ת יעשה שבאם אדומים.ארבעים

 שאסרהו ברבר עולם לחרות יצא ואחיונם
 הסכום כל אמסור או בלבול, ע"פבכלא

 הספר. בסוףהערות

 י"נ. הה"מ אדות"ו כ"ק לירהנ"ל
 ת"ק ויקרא ר' ביום ונגמר נעשהכ"ו
 ". ראבנאל"א,

 מו"ה בא"א זלמן שניאורנאום
 6. ילה"הברוך

)יג(
 המלאר אברהם לר,רבנו

 ת"קל"א. שלח א'ב"ה,

 מ' וכו' אלקים איש הק' הרבלכ"ק
 הה"מ א"רומ"ו כ"ק בן י"נאברהם.

י"נ.

 עש"ק, ביום ק' קרשו מכתבאר"ש.
 של הק' פקורת אמלא ורצוני מאוריובכל

 איוה ובעור יתרה. בזריוות הק'א"דומ"ו
 אמסור ואו י"נ לכ"ק אי"ה אבואשבועות
 באריכות. הכל את ק' לאווןמפה

 עולמים נפש אהבת אוהבו ירירורברי
 י"נ, הק' הה"מ ארומ"ו כ"ק ושלםורו"ש

 רבקה בל זלמןשניאור

)יד(
 לרכנו המלאך אברהםד'

 תקל"א. עקב ג'ב"ה,

 הק' הגאון הצדיק וידידי גילילבן
 נ"י. זלמינאמ'

 ריב על יתערב שבל י"נ אאמו"רבפקורת
 שרייב אברהמיני', ו בוה"ל לי ואמר לו.לא
 וואש קימין טעג או לעבין זלמיניןמיין
 שמים לשם קריגין רארפין ויך וועטער
 הק'. עכ"ל אי"ה. ויין מצליח וועטאין

 כאח, ירירו"שר'
 רובער במוהר"ראברהם

)ם0
 ממעוריטש המגיוצוואת

 פק"ק תקל"ב, ער"ה ברית וכורב"ה,
אניפאלי.

 סופו, יורע אדם אין היות הח"מ,אני
 איך ומיושבת צלולה ברעה רושם אניע"כ



 החרסוניתהגניזהרנ

 ימי. אריכת לאחר אתייתנהגו
 אהי' השי"ת בדצזן אם כל,דאשית
 תלמירי אזי עתה, כאשר אזברעה

 יקראו אז יעמרו אשר יחיוהתורנים
 מטפר קדישא האדרא במלה מלהלפני
 באות. אות גמירא עד הק'הזהר
 התכהיכין בגדי ובכל בגזפי יגע בלב.
 על בח"י יבואו אשר אלה זולת ב"נשום

 ישכבו אשר מהעת זולתם, לא הזה,הגליון
 אשר עד אפהייבין הנקרא הארץ עלאותי
 בהגולל. אותייניחו
 בין יתחלקו חול בגדי חפצי כלג.

 יחיו. המובהקיםתלמידי
 ימצאו אשר השלשה מעות כלר.

 מה לקיים שבעה אחר תכף שלי,בהתבה
 במי.שכתוב
 מחתיכת לי יעשו ראשי על קאלפאקה.
 מיום הימים, כל שלי בהטו"ת שמונחבד

 נשאר והוא ז"ל, הק' הבפש"ט מו"רפטירת
 ילבש. קודש בד והטימן שלו, קודשמהבגדי
 ושנותי ימי יאריך הכל את המחי'והש"י
 אכי"ר. טיב, ברבבככ"י
 הנ"ל, ובשנה הנ"ל ביום הכו"חדברי

 ממעזריטש. אברהם במוהר"רדובער
 החתום על אדומ"ו כ"ק בא הח"מבפנינו
 : קדשובח"י

 מו"ה בהרב מענדיל מנחם באמתהשפל
 מוויטעבטק.משה

 ז"ל. מוהר"מ בהגאון יצחקלוי
 אברהם10 במוהדר"ר זוסיל משולםנאום

מאניפאלי.
 ז"ל. במוהר"י . . . . . . . . . . . ..
 ,"ל. 10 אברהם במוהר"ר אלימלךד'
 5 זללה"ה. ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור.

)טז(
 ממעזריטש המגיד עכור נפשפויון

ב"ה.
 לבקש זו פתקא מגישים הח"מאנחנו
 מרנא רבשכבה"ג הק' אדומ"1 בעדרחמים

 הספר. בסוףהערות

 מוהרעד קששת וכו' וכו' וכו'ורבנא
 בדפו"ש במהדה שיתדפא חזה בזדובער
 ופעולת תפלת קדושת בכח השמיםמן
 על נ"ע. הבפש"ט מרן הנודא מו"רכ"ק
 זהובים. קט"א אנחנו מנדביםצדקה
 תקל"ב שנת אניפאלי, פקאק באע"הועוז
 וירא. ביתיום

 דובער. במוהר"ר אברהם בנונאום
 מפולנאה. הכהן יוסףיעקב
 ממשפחת הלוי שמעלקאשמואל

הורוויץ.
 11. הורוויץ הלויפנחפ

 ראסי/ בן שמשון.יעקפ
 מהמדורא. חייקאחיים
 מזבארז. הלוי פייבישמשולם
 מסקאל. לוצקרשלמה
 משה ד' בהדב מענדילמנהם

מוויטעבסק.
 אלכסנרר במו"האברהם

מקאליטקא.
 הנ"ל. מפק"ק זוסילמשולם
 12. מפולנאה מוכיחליב
 ז"ל. במוהרי"ם יצחק לויהק'

 מליזענטק. א' במו"האלימלך
 מקאזניץ. ז"ל שבתי במו"הישראל

 מעדתנו שנבחרנו השלוחים הח"מאנחנו
 לארון הפ"נ את בהשליחות למטורהק'
 מו"ך וכו' הק' אדומ"ו כ"ק שלהק'

 נ"ע.הבפש"ט
 מאוטטראווצא. מייזליש עוויאלהק'

 מלאזני. רבקה בן זלמןשניאור
 מנדבים בראד דק"ק קלויז חכמיכל
 תמימה, שנה עד הק' ציון עלהדלקה

 מבראד. פייגיל כהן שמשאפרים

)יז(
 מאניפאלי זופיא לררכנו

 תקל"ב. שדה חיי ד'ב"ה,
 שמו קרוש אלקים איש או"נ גילילבן
 נ"י. זווטעמו"ה
 ימהך ע"כ הבריאה, בקו איניאני
 עת יבוא אחדים ימים בעוד כילבוא,



רנא התגיא בעלאגרות

 הק' הה"פ אד1פ"1 את לשמשמשמרתי

 על מקומי למלאות ק כ ויזכהיהי/
 זולתו לי מי לי אני אין אם כיהמשמר,
 ור"לי מקומי, אתשימלא

 באהבה, דוש"ת באמת או"נ'דברי
 5. זללה"ה ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

)יח(
 לרבנו ממעזריטשהמגיד

 ראבנא. תקל"ב, תולדות א'ב"ה,

 הדור, מופת הק' הגאון הדבלתלמידי
 י"נ. זלכוינא מ' וכו' אלי פתילצמ(ד
 לתת שכחתי וטורדתי חולשתימגודל

 וללבן לברר לך הנחוצים הספרים כללך
 אני ע"כ מסיני, כנתנתן בוריו עלהענין
 הספרים. כל מיוהד ציר ע"י לךשולח
 וקדושת מוחך בטהרת ובטוח נכוןולבי
 יתברך, דעת החונן חננך אשרדעתך
 אנס"ו. מסיני, כנתנתן העניןשתברר

 לעולם, לך הקשור רבךדברי

 ק אברהם במוהר"רדוכער

)יט(
 בנו אל ממעזריטשהמגיד

 ראבנא. בי"ת, למ"ד ת"ק ויצא ג' יוםב"ה,

 כמר הקדוש לבי, משוש יקירילבני
 י"נ.אכרהמיני'

 הבדיאות. בעד להשי"תת'

 כעת עלי קשה כי אם מחמדי,בני
 לתן אוכל בל אבל הכתיבה,מלאכת
 אתמול : וזהו אותך. להודיע ברוחימעצור
 מורי כ"ק אלי נגלה חצות אחרבלילה
 לי ואמר נבג"מ הבעש"ט האלקיורבי

 שבכרמך בעריני', בני תדעבזהל"ק:
 מ(ית זה אשר אהד גפן יש נטעתאשר
 והוא בישראל, כזה גפן נטע לאשנים
 ז"ל אלי' לגילוי ו~כה- בימים, צעירעודנו
 פא"פ. במראה רק בחלום לא פעמים, ב'זה

 הססרי בסוףהערות

 איך לפניך אשר את תדע כןעל
 ושאלתי ונרתעתי וד"ל. עמו אתולהתנהג

 לי: וענה זחמה מה נ"ע מוריאת
 טעמים. מב' ונחרדתי זלפך שניאגר,חמו
 מ' הק' תלמידי ממני שהעלים מפניא'

 ארבעים שקודם וב', הדבר, נ"יזלמינא
 ה' ד' זולת ב"נ שום זכה לא לזהשנה
 הק' רבי נעלם ואח"כ אלוקיים.אישים
 מעיני,נבג"מ
 אשרי אומר אני מחמדי, בני ע"כאשר
 לך, לאח בחרתיו אשר חלקך ואשריחלקי
 ומעתה גדול. כבוד בו שתזהר ראויוד"ל.
 תהרהד .. . תעשה לד יאמר אשרכל

 . , . כ אותו תגלה בל ולמעה"ש ח"ו,אחריו
 וד"ל. מזה,אנחנו

 ורצון . . . טוב וכל חו"ש רק איןיותר
 ובשמהה, ורעדה בגילה הכותבאביך

 2י אברהם במוהד"רדובער
 בחו"ש. ב"הב"ב

01(
 לרבנו המלאך אברהםר'

 קל"ב. ת' אניפאלי, מקץ, ד'ב"ה,
 הגאון הרב וידי"נ ה' ידיד כבודאל
 זלמינא מ' וכו' גילי 1ב1 חביריהק'
נ"י.
 שיהי' אם י"נ, אאפ1"ר כ"קבפקודת
 כל דדב"ז תשובת בעדו לקנותבאפשר
 יקנה דוקא, 13 אפשטרדס דפ1סהחלקים
 לכ"ק המה נחוצים כי מלא, בכסףאותם

 שאם קרשו רצון אבל מאוד. י"נאאמו"ר
 ובלי תיכף, שליח ע"י ישלחם אותם,יקנה
 שבת על אי"ה יבוא אשר עד בידויעכבם
 כמדובר.שירה
 השי"ת מארוה"ש, בשלום אסייםובוה
 שמח בלב הימים בקרב  להתראותיעוור
 בגו"רי כלמרוב

 א1הב1 גיל1 בן עפיתו חבירודברי
 נס"ו,באמת

  רובער.  באאמו"ראברחם



 האיס1גית"גניזהרנב

 ששתורבגו .,
.

 ראבנא. תקל"ב, שמות מוש"ק ב"ה,
 תחי'נ טטערנא הצ'-מ'לדביתהו

 המכתב, וגם 'והמעות המלבושיםקבלתי
 לחיים ה' יגזור כן נכונה, בבריאה ב"האני

 אנ"ס. עולם, וערמעתה
 זלמינא. ב'מנאי

 ב"ה. בחו"ש י"נ הה"מ כ"ק ביתכל
 יחי'. אבותיך ב"ב לכלשלום

)בב(
 מאניסאלי ווסיא לר,רבנו

 ראבנא. תקל"ב, ויקרא ר'ב"ה,
 נורא אלקים איש הק' הרב ה'ליריר

 י"נ. זווצעמ'
 הה"מ ארומ"ו כ"ק בפקורת כותבאני
 לענין נחוץ כי לפה, ש"ק על שיבואי"נ
גרול.

 י"נ, הק' בפקודת הכותב ירו"שד'
 זללה"ה5. ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

)בג(
 לרבנו מברריטשוב יצחק לויר'

 שפיטאווקא. תקל"ב, כעומד ל"גב"ה,
 יריד כ"ק אל ושלום חיים ה'ישפות

 הרב 14 מחות' ה"ה בלו"נ, וירידיה'
 התורה שר אלקים איש הק'הגאון
 שניאור מוהר"ר וכו' הימיניעמוד
 נ"י.זלמן
 לכ"ק למסור הזאת, האג' בקבלתותיכף
 הכל פעלתי שת"ל שי"נ הקרושמו"ר

 כן י"נ כ-ק אותי הבטיח וכאשרלטובה,
 מו"ר קדושת בכח אקוה ואי"ה ב"ה.הי'

 ביחר אהי שיסע עוד שאפעול י"נהקרוש
 ולשמוע קרשנו זיו מנועם להנותמפה
 הבשורה מבשד אני דע"י אכי"ר, טוב.לקח
 י"נ. לארמו"רטובה

 בלתי אהכה אוהבו *ו .מחות'ד'
מוגבלת,

 ז"ל. מוהר"מ בהגאת יצחק לויהק'
 הססר. בסוףהערות

)כד(
 בעל אל ממעוריטשהמגיך-

 לפ"ק, בי"ת תק"ל בהעלותך ה' יוםב"ה, ה"תולרות-
ראוונא,

 הגאון הרב גילי ובן חברי כבוראל
 וכו' התורה שר אלקים אישהק'

 מ"מ הכהן, יוסף יעקבמוהר"ר
 נ"י, פולנאה ק"קוראב"ר
 המובהק תלמירי ע"י לו שולחארשה"ט,

 יחי' זלמינא מ' וכו' האמתי הגאוןהרב
 יבול י"נ כ"ק ממני. ביקש אשך כלאת

 ידיו כי ובנסתר, כנגלה מכל אתולדבר
 אני לחכמתו. קורמת ויראתו לור"ב6
 בו רואה אני רק ב"ה, טוב סימן בורואה
 בית הסולם על לעלות אתו אחרתשררך
 רצוי' כונתו לנו, איכפת מה אבלאלקים,
 מוחו וגורל דע"תו הרחבת ולפניושלמה,
 אררבה לפניו, מסוכן הק' הדרך ח"ואין
 ור"ל. חי"ל,יעשה

 הנרצה את תלמירי ע"י ליישלח
המדובר.

 לטובה כעדו ומעתיר רו"ש ירירורברי
 ועונה. עתבכל

 2. אברהם במוהר"רדופער

)כה(
 בנו אל ממעזריטשהמגיר

 תקל"ב. ראבנא, שלח, ה'ב"ה,
 הרבני כל, משוש וחביבי יקירילבני
 יחי'. אפרהמיני' מ'וכו'
 זלמינא מ' הק' גילך בן לתלמיריתמסור

 מאתי שהעל*ם בזה עשה טוב לא כייחי',
 בשמי לו תאמר ע"ב א"ע. לסגףשברצונו
 שיסגף לזה מסכים איני אני אופןשבשום
 בו כי גופו, לחזק הו1 צריך כי ח"הא"ע

 אש וממנו הלכה של אמות הד'תלויים

 9. אברחם במוהר"ר ריפעך אוהבךאביך
 בקדובי לפה שתבואנכון



רמ א י נ הת בעל גרוהא

)כו(
ן ממעעיטש הממד של השלשהשטר

ב"ה.
 ארומים מאות ד' ת"י הועל,םהד

 על נ"י קלמן קלונמוס ר' התודנימהנגיד
 כמ"ר יחידו במ יתרפא שבאם זה,אופן

 אתן אז הקשה, מחליו יח" שרה בןמרוכי
 ז"ל, רמב"נ מצות על אדומים מאותשני
 דפה, החדש ביהכ"נ בנין על אדומיםומאה
 דעתי. חות כפי אחלק אדומיםומאה

 תקל"ב, דאה ג' ביום באעה"חובזה
 אניפאלה;פק"ק

 3. אברהם במוהד"רדובער
 ברוך מ' בא"א זלמן שניאור א'ער

 5.זללה"ה

 אברהמייז במוהר"ר זוסיל משולם ב'ער

)כז(
 ממעוריטש המגידצוואת

 אניפאלי'. תקל"ב, דסליחות א' יוםב"ה
 אחר יהי' מתי יודע האדם שאיןהיות
 את הח"מ אני דושם ע"כ ימיו,אריכת
 וקדוש צדיק וחביבי יקידי לבניהרברים

 ! וזהו יחי'אברהמיני'

 דוקא ומעריב מנחה יתפלל יום !בכלא'.
בצבור.

 החוקה היד מספר בכ"י הלכהילמודב'.
 הסרר.עפ"י

 יטעום ור"ת דדש"י תפיליןביןג'.
 ילמוד. ואח"כמעט

 ד' מן ל"פ בכ"י יאמרתיליםד',
 כאשר עצומה בכונה רקמזמורים,

 יוהכ"פ. בליל מומוריםהד'
 יותר בהתבודדות יהי' שבל למה"שה'.

 באותו אבל בחודש, אחד יוםמן
 י"נ. ב*ב עם גם ידבר בלהיום

 מההכרח שישאר ומה יקמץ, בלוא"ו.
 לצדקה.יתן

 הנכתבים בהכתבים בכ"י ילמודזי*ן.
 כ"ק מאדמו*ד בעצמי ששמעתיבכ"י,

 זי"ע.הבעש"ט
 הספה בסוףהערות

 יתענה, בל שלי היאדצייטביוםח'.
 ויתן מעורה יעשה  אררבהאבל
 מיכולתו. יותרצרקה

 במתנה שהוא יו"ט, של שלי בהטליתטי"ת.
 הבעש"ט הק' אדומ"ו מכ"קאלי
 הקדוש. ביום דק יתפללזי"ע,

 בו שאין פשוט סדוד מתוך יתפלליו"ד.
 פידוש.שום

 ביום בשגה פ"א רק ילך קברי עלי"א.
 שלי.היא"צ

 וד' ידום דיב, יחדחדו מנגדי' אם'י"ב.
 להם.ישלם

 ד' הק' לעצת ישמע י"נ מתלמידיי"ג.
 הק' במרות א"ע וידבק נ"י;מענדילי

 ובעטות נ"י, הכהן ליב יהודהר'
 שקול בי וירע י"נ.  זושט ר'הק'

 הותיק  תלמירי של  הראשוןהרע"ת
 יחל 15 השו"ע בעל זלמינא ר'הק'
 מפיו היוצא וכל קטנה, נבואההיא

 אדומ"ו של בדודו הי' אם כייעשה,
 וד"ל. מצוין, הי' ג"כ זי"עהבעש"ט
 חכמת"ו כי לו, ישמע דרכיוובכל

 חקר. אין ער הם "י ודע"תוובנ"תו

 הק' שתלמירי רוקא יתעדב בלגם
 כי קדשים, צאן רועה יהי' י"נ זושעמ'
 הררך,  מוה למעלה עלה כבר הקדושהוא
ור"ל.

 הגליון ידי בחתימת  חותם אניועתה
 בני שאתה תקוה מלא ולבי הזה,העד
 וצדק. באמת הכתובים דברי אחריתמלא
 נכונה בבריאה ושנותי יקי יאדיךוהשי"ת
 בככ"י.וכוה"ט

 ובער בעדך המעתיר אביךדברי
 ישראל,כלל

 אברהם.2 במוהר"רדובער

 ובאע"ה ונחתם, נכתב הח"מבפנינו
 אניפאלי פק"ק הנ"ל ובשנתביום

 . מייילישעוזיאל
 ודיטשעוו. אוסטראווצעאבדק"ק

 יצ"ו. סקאהל מק"ק מלוצק שלמההק'



 ת י נ ו החרס יזה נ גהתד
יח(

 ובהנהגה בלימוד סרד - לרבנו המגידהרב

 אניפאלי'. גימל, תק"ל י"ת עשדתב"ה
 תלמידי קדושת לכבוד טובהחתימה
 איש ראשי, עטרת הק' הגאוןהרב

 יחי'. זלמינא מוהר"ר וכו'אלקים
 לו ואכתוב דצוני אבטל הפעםעוד
 י וזהו הלמוד.סדר

 נגלה, רק ילמוד התפלה קודםבבקר
 ילמוד... רד"ת בתפלין הלכה.ודוקא
 ואח"כ ביומו. זום מדי ז1 לישראלהחק
 מטהד כי דייקא, ב-י עם טורילמור
 ממודי קבלתי וכן מאור, הנשמהומזכך
 ילמוד בצהרים נבג"מ. הבעש"טהקדוש
 ורא"ש ואלפסי תוספות עם בעיוןגמדא
 דמב"ם ילמוד מעריב אחד ובערברל.

 סגולה שהוא ז"ל הק' ממורי ק' כיהקדוש,
 ור"ל. החיצונים, ולבער שמיםליראת
 בל שיתקשה ומה קבלה, ילמודובלילה
 ירשום רק הדבוע הענין בזהיהרהר
 הקרוש בני את או אותי וישאלהענין

 המטה שעל ק"ש גילו. בןאברהמיני'
 דוקא, אבנט ועם העליון במלבושיקדא
 ז"ל. הקרוש ממורי ק'כן

 במאוד לבבינו את ה' יפתחועתה
 אנס"ו. בשמחה, ולעבדותוה"ק

 לעד, אוהבו מורודברי
 אברהם.2 פמוהר"ררופער

)כט(
 סדיון-שבויים( )בנידון לאנ"ש המגיומהרב

 אניפאלי'. תקל"ג, נח ג'ב"ה

 חסירים התודנים הנגידיםלהקצינים
 יח"נ. אנ"ש ושלמים,ידאים
 פדיון על הדבה מעות כעת נחוץכאשר
 את שולח אני ע"כ יחיו, מאחב"ישבויים
 18 זלמינא מ' וכו' הק' הגאון הרבתלמידי

 רבה המצוה ובזכות מעות, לאסוףי"נ
 ר"ל, וצוקה צרה מכל אותם ה'יפדה

 הספר. בסוףהעיות

 בגו"ר ראש למעלה הצלחתם קרןוידומם
 וכט"ס. ושלום ארוכיםוחיים

 בעד עזדה המבקש ידידםדברי
 בעדם, ומעתיראחב"

 2 אפרהם במוהר"ררהבער

---יאאאי

 מכרדיטשוב יצחק לוי לר'מרכנו

 אניפאלי', פק"ק תקל"ג, ויצא א' יוםב"ה

 ידי"נ כ"ק אל דב ושלום חייםדב
 המופ' הגאון נורא, אלקיםאיש

 נ"י. יצחק לוימוהד"ר
 הק' הגולה מאור רבנו בפקודתאד"ש,
 גכרה כי לפק"ק, חזרה יבוא תכףשי"נ,
 חבורתנו כל אנחנו ר"ל. מאדהמחלה
 למשמדות. י"נ אדו"מ את משמשיםהק'

 הש"י לישועת ומיחל בדמעהכותב
 ידידו"ש אכי"ר, בדפו"ש, כרגעשיתרפא
 תכף, לראותו מחכהבלו"נ,
 זללה"ה5. פרוך מו"ה בא"א זלמןשניאור
 הטוב. דו"ש הק' החבורהכל

)לא(
 הסתלקותו קודם המגיו הדב דברירשימת

ב"ה.
 לי מסר אשר הדברים את אנירושם
 יום תקל"ג, כסלו ת"י ביום זי"עאאמו"ר

 תלתא, במעמד זי"ע, הסתלקותו לפניא'
 הכהן ליב יהודא מ' הק' הרב וחבריאני
 כל וגם נ"י, זלמינא מ' הק' והרבנ"י

 ששמענו.הדבורים
 קינדער, מיינע ! בזה"ל אמרראשית

 וועט איינ"ים, אין אלטין זיך זאלטאיד
 גיין איר וועט קימין, איבער אלץאיר
 והדא והרמז ח"ו. צוריק ניט ווייטעראלץ

 ישיבנו. ומיבא"חד
 זושע מ' הק' הצ' הדב גם באואח"כ

 ! נ"י זלמינא ר' והשיב בא, מי ושאלנ"י.

 שיגש הק' באצבעו לו רמז בי. זושעהר'
 הימנית בידו אותו לקח ויגש.אליו/
 מיינער זושע ריא : הק' בזה"ל לוואמר



רנה התניא בעלאגרות

 דארטין אין עולם, דעם אויףבישטי
 ווי אזוי מיר, לעבין זיין אויךוועשטי
 גוינ.דער

 מנדילי מ' הק' הרב יש אם שאלואח"כ
 19 איננו כי זלמינא ר' וענה נ"י,מזזיטעבטק

 יש, נ"י כהן ליב ר' אם ושאל מאד.וגנח
 ואמר עליו והביט יש. זלמינא ר'וענה
 במחיצתי, תהי' אתה גם : קדשו בזה"ללו
 מעולם ואני דע"ת, ישמרו כה"ן שפתיכי

הדעת.
 זלמינא בזה"ל: וקרא אמרואח"כ
 אני אבל לבדך, תשאר ואתהזלמי)א,
 דיינע אלע פין שלעפין ארויש דיךאראה
 ביינקין. באמת וועל דיר נטך וואריםצרות,

 אברהמיני' דיא אין בזה"ל: אמרואח"כ
 זיך אין שווייגין, נאר זאלשט דיאלעבין,
 זלמינין פאלגין אין יעצט, ביז וויפירין
 עיקר דער אין זיין. גוט דיר וועטלעבין,
 ווארים זיין, מסגף ניט זיך זאלשטאיז,
 גוף אין לעחילי אקליין ווערט סיאאז

 אין נשמה, דער אין לאך טגרוישערווערט
 אנדערש עפיס גאר איז נשמהדיין

 וישן. נאחט אגיטיואמר
 ז"ל נ"ע ק' מפיו שמעתיע"כ
 האחרונים.הדבורים

 דובער. במוהר"ראברהם
 לדף()מעבר
 רו"ח אלף נתתי הזה הרתבבעד

 החסיד הרב ש"ב מאת קניתיומזומנים,
 נ"י. מבא"ד חיים אברהם מ'וכו'

 20 ושלום. במוהר"רישראל

)לב(

ב
 ת 1 ר ש ק תה

 שלנו בנ"ר"נ" נתקשרט החתו"מאנכנו
 עי"ז כביכול, יתברך במידותיולהדבק

 הפיצה ומנפש שלם בלב אנחנו.שמקבלים

מרי
 קדוש עילאה דבי ארי מו"ר כ"ק של

 שיח"נ הקדוש ר"א הרב ורבנו מורנוהל
 המגיד רב"שכבה"ג אדומ"ו כ"קבן

 הספר. בסוףהערות

 להיותנו הכ"מ, נבג"מ מראוונאהק'
 אותו, ולאהוב אותו ליראה בודבקים
 יוציא אשר הגה וכל ת"ח, לרבותכמחז"ל
 תומ"י לקיים אנחמ מחויבים קדשומפיו
 סולם על אותנו יעלה ועי"ז באמת.במס"נ
 עת בכל חדא בצוותא עמו אתואלקים
 בנר"נ.מצוא

 אשר יח"נ אדומ"ו מכ"ק אנחנומבקשים
 הפדנ קדשו ליד מידנו נמסור כאשרתומ"י

 מרוה יאציל הראשון, הזההתקשרות
 חכמה רוח עלינו וישפיע עלינוקדשו
 בכב"י ה', ויראת דעת רוח עצה רוחובינה
אנס"ו.

 ת"קל"ג. חנוכה אניפאלי,פק"ק

 הכהה רחל בן ליב יודאנאום
 אסתר. בן זוסיל משולםנאום

 רבקה. בן זלמן שניאורד'

 הדס י"נ לכ"ק פ"נ אנחנומגישים
 טהור.כסף

)לג(
 המגיד בן להרברבנו

 ת"קל"ג, ב"י ראש את תשא א' יוםב"ה,

לאדמיר.

 קש"ת הקדוש אדו"מ"ו כ"קאל
 הה"מ אדום"ו כ"ק בן א'מוהר"ר
 ה"כ"ם.נ"בג"מ

 באתי ב"ה כי אודיע י"נ, כ"קאד"ש
 עש"ק ביום ועוד תצוה, ש"ק עללפה

 ומסרתי נפשי שאהבה את ומצאתיחפשתיו
 אמר הקדוש והוא י"נ. מכ"ק המכתבלו
 הנצרך כל את אלי יתן ב' ביום שאי"הלי

 ביאתי י"נ כ"ק נא יחכה ע"כ י"נ.לכ"ק
 הבע"ל. ש"קעל

 לא כמהו דעת ובר קדוש כי להעירואת
 קדושת בעד מס"נ לו יש וממש עוד.חזיתי

 יחי',אד"ומ"ו

 נפש, אהבת אוהבו זתלמידז חברזמנאי
 רבקה בן זלמןשניאור



 החרסוניחהגניוהחו

ע*י%"
 י"ש"ר"א"ל בני רא"ש את תשא ךב"ה

ת"קלעי
 וכף הרור צדיק הק' אדמ"ולכבוד
 אדומ'ו בן י"נ א' מוהר"ר וכו'וכו'

 הכ"ם. נ"ע הק'הח"מ

 מול מרחוק אשתחוה אפים עלבקידה
 כ"ק כי כמוס, סוד ואגלה הדרתוזיו

 בזה"ל לי אמר הכ"ם הק' הה"מאדומ"ו
 י הסתלקותו יום טרם כסליו בי"חהק'

 וואש טין זאהלשט דיא זערצע,זלמינא
 זאהל לעבין אברהמיני' מיין אזמעגליך
 טאמיר אין שטיל, מיין אויף זיציןבלייבין
 מנדילע זאהל וועלין, ניט ער וועטחו"ש
 נ"ע. הק' עכ"ל ליטוואק.דער

 י"נ. כ"ק יסרב בל הקלושה לדעתיע"כ
 מנדילע מו"ה הק' הרב-הגאון 21 גילנובן
 ישב בל בעולם אופן שבשום לי אמרי"נ
 ינחלו לא כי צבא"ות, ה' מלא"ך כסאעל

 וד"ל. כבודו, אתאחרים
 אבוא הבע"ל הק' הפסח חג עלאי"ה
 י"נ, אדומ"ו כ"ק זיו מנועםלהנות

 לעד,תלמידו

 מלאזני. רבקה בן זלמןשניאור

)לה(
כנ"ל

 אניפאלי'. ת"קל"ר בשלח ה'ב"ה,
 בן י"נ אי מו"ה הקדוש אדומ"ולכ"ק
 מראוונא. נבג"מ הה"מ ארומ"וכ"ק
 את להזכיר אוכל בל פנים אלפנים
 ע"י נלחצתי ע"כ הידאה, מפני י"נכ"ק

 כ"ק עליו פקד אשר את דכירנאמכתב.
 יתענה שבל נ"ע נב"ג"ם אדומ"ואביו
 הקרוש. ויום צומות הך' זולת תענית,שום
 רבך מורא י"נ כ"ק את אזכור עודועתה
 אבוא בל אני אמ נבוד וגם שמיםכמודא
 ער י"נ קדשו כסא לפני לעמודמעתה

 הססר. בסוףהערות

 לי, שסלח בכי"ק השליח ע"י ישבניאשר
 י"נ, כ"ק לפני אבואואז

 ממש ורערה ברתת הכותבךברי
 לא הכבור ומפני היראה,מפני
 ואוהבו 22 וחברו תלמידוכ"ש,
באמת,

שניאור
 זלמי

 רבקה. בן

כנ"ל

 לאזני. תקל"ה, מקץ ה'ב"ה,
  מוהר"ד וכו' הקדוש אדומ"ו כ"קאל
 נבגקמ הה"מ ארומ"ו כ"ק בן י"נא'

זי"ע.
 ניבא כאשר כי רואה אני עתהאר"ש,

 הק' הרב ויקם, אומר ויגזור הוא,כל

 מאור הק, רבינו נכד י"נ ברוך מ'האלקי
 דבר. לא על 'י נגרי לצאת החלהגולה
 ונקי בלו"נ אותו אוהב אני כי יורעהש"י
 אדומ"ו כ"ק נא יעשה ח"ו. פשע מכלאני

 עלי, לטובה הק' לבבו את להפוךנפלאות
 המשתחוה חברו תלמירו אשארובזה

 לפניו,מדחוק
 רבקה. בן זלמןשניאור

)לז(
 זוסיא ר' להרב המגיד בןמהרב

 *2. אניפאלי תקלמ"ד"ה, שמות ה'ב"ה,

 איש או"נ וידירי ה' ידיר כבודאל
 והדדו הדוד מופת וקדוש צדיקחי
 הנ"ל. ק"ק מפה נ"י זושע מ'וכו'
 הלא כמהו, צריק על אלי גדולהפליאה

 מ' הק' הגאון הרב . . . וגם והואאני
 א"אמו"ר קדוש מפה שמענו נ"יזלמינא
 בא ויין בעדאדף מיא : בזה"ל ווי"ענ"ע
 קליק, נישט אבער נישט, גארזעך

 בדרכי לבו ויגבה ע"ר גרויש, גאראדרבה
 גיבין, נאך נישט עצתי ע"כ וד"ל.ה',

 הקמים וכל יצליח, אי"ה בטח ובזהוד"ל.
. נקום ואנחנו דוח לפני כקש יפלועלינו

 אנס"ו. ונתעודר



אגרות

 המחכה באמת אוהבו ידידודברי
 בעדו ומעתיר א"ס כ"ילישועות
לטובה,

 25. רובער במוהר"ראכרהם

 26)לח(

 לרב)ו המלאך אברהםמר'

 לפ"ק. תקל"ה שמות ה' יוםב"ה
 ה', וידיד ידי"נ כ' אל ארוכיםחיים
 איש הק' הגאון ותלמידיחבירי
 וכו' עיט ידעו לא נתיבאלקים,
 נ"י. זלמן שניאורמו"ה
 הגאו7 הרב ידי"נ מכ"ק מכתב ק'כאשר

 וכו' וכו' תהלות נורא אלקים אישהק'
 שגברה יחי', מווימעפסק מענדיל מנחסמ'
 ת"ו הקדושה לארץ לעלות התשוקהעליו
 בחוש אני רואה הק' דעתי ולפיבב"(ו,
 את לגלע עלינו רבים וצוררים נוכליםכי

 הק' רבותינו של הק' דרך זהוהקודש,
 הרב נחוץ דעתי ולפי זלה"ה,מאאמו"ר

 חדא שבצוותא גכדי בפה, להיותהנ"ל
 דרך דרכינו על יגינו יחי' כ"קאת

 עם להתוובח ה' בחר גכם ורקעבה"ק,
 שי"נ לכ"ק אנכי כותב ע"כמנגדינו,
 צדיק אותו של לבו על שידבר זה,מכתבי
 זעם יעבור עד פה עוד שיתמהמהי"נ,

 לנו. יהיהושלום
 גדול רושם יעשו דבריו כי ידעתיבטח
 י"נ, כ"ק זאת יעשה למעני וגםבלבו,
 אשר זה מכתבי את יח"נ ק' באזנייקרא
 כלל בעד ומעתיר הדו"ש אניכתבתי
ישראל,

 25. רובער במוהר"ראכרהם

)לט(
 ולרגגו רלוי"צ להרגמה)"ל

 ת"קל"ה, שתא דהאי יתרו ג' יוםב"ה,
 24.אניפאלי

 הרבנים ה"ה ותלמידיי חביריילכבוד
 מנהיגי לכת מטיבי הק',הגאונים
 אישים וחסידים צדיקיםהדור

 הספר. בסוףהעדות

רמ א י ) ת ה ל עב

 יצהק לוי מוהר"ר ה"ההזסמימים,
 מוהר"ר ורגנא מרנא וה"היחי'

 יחי'. זלמןשניאור
 את לראות לי נחוץ כי אודיעםבקצרה

 נכונה, עצה לטכס פנים אל פניםכ"ק
 צוואת ועפ"י האחד. מן השניםוטובים
 השנים, אתם זי"ע האלוקי אאמו"רכ"ק
 כי אקוה אתם. לא אם דעה שורה מיכי
 תבואו. מהרהעד

 המעתיר בלונ"ח אוהבכםדברי
 לטוגה,בעדכם

 25. רובער במוהר"ראכרהם

)מ(
 מפאלאצק ישראל ר' להרבמרבנו

 ת"קלוא"ו. מקץ א'ב"ה,
 הק' הג' הרב לכבוד וגרכהשלום
 איש המפור' ופרישא חסידאבו"ק
 מק"ק י"נ ישראל מו"ה וכו'אלקים

 יצ"ו.פאלאצק
 גמרתי כי י"נ כ"ק את אודיעאר"ש
 תוב"ב, לארה"ק אסע שבל בהסכםבדעתי
 העיקרית והסיבה שונות. סיבותומכמה
 אנ"ש את לעזוב אוכל מי על כיהיא

 ביחד לנסוע יוכל י"נ כ"ק י"נ.אחב"י
 מנדיל מ' מו"ה הק' הרב מו"ר ידי"נעם
 בבית עוד ודכירנא ולשלום. לחייםי"נ

 דברנו אחת פעם נ"ע הה"מאדומ"ו
 ואמר זלה"ה, הבעש"מ ק' רבנומנסיעת
 שצריכין נשמות יש כי נ"עאדמו"ר
 דווקא שצריכין נשמות ויש א"ירווקא
 י: ז"ל. הק' עכ"ל לארץ.חוץ

 באמת לעבדו בתורתו עיננו יאירהש"י
 שלם.גלב

 בלונ"חידידו"ש
 5 זל"ה. כרוך מו"ה בא"א זלמןוצניאור

)מא(
 המלאר אברהם ר' להרבמרב)ו
 השי*ה( של מכתב ל))שולח

 28ב"ה.

 כ"ק בן שי"נ ארמו"ר כבודאל



 ההרסונית"גניוהרנח

 זצלה"ה. נשמעזריטשארמו"ר
 במתנה" הקדוש משל"ה המכתבשולח
 הכתביפ בעך י"נ לכ"ק הבטחתיכאשר
 במתנה. י"נ כ"ק לי שנתןהק'

 רבקה. בן זלמןשניאור
 השל"ה רבנו של המכתב העתק)זהו

 :(הקדוש
 י!: פראג. פק"ק שע"ב, לך דלית יוםב"ה,

 ותורני חסיד רענל, זית אהובי,לבני
 נ"י. ,טעפטיל מו"ה בתורה,מופלג
 ב"ה. אתנו והשלוםהחיים
 . . . באתי .אב כבוד במצות לזכזתךבכדי
 עליך הרבנות כסא על לישב זכיתכאשר
 ותדין כו', גיהנום כאלו חו"ל מאמרלזכור
 והעיקר שיהי'. מי אפי' זכות, לכף כלאת
 מאחד דינין הבעלי טענות תשמעשלא
 יבואו כששניהם רק חבירו, בפנישלא
 יום ובכל זולת. ולא לשמוע הרשותאז

 השוחד כי והפסוק מוסר. ספריתלמוד
 תזיז בל וכו' חכמים עינייעור

 הזכאי. את ותזכה תזכה ובזהממחשכותיך,
 יברכך מן כהנים, בברכת בני מברכךואני
 שלום. עדויחנך

 בכל תמיד דו"ש אביךדברי
 ועונה.עת

 הגאון בהרב הורוויץ סגלישעי'
 אבד"ק 0" אברהם מוהר"רהחסיד

פראג.

)מב(
 מקאליסק להרר"אמרבנו

 תקלזיי"ן. לך א' ב"ה,31
 ה' ידיד כ"ק אל טוב וכלשלום
 גאון או"נ ישדאל, כית כלוידיד
 אברהם כק"ש אלקים, אישוקדוש
 מקאליסקא. נ"יכ"ץ

 שמרה נ"ע הה"מ אדומ"ו כ"ק פקודת21
 כ"ק ועם בחו"ל, אשאר שאנינפשנו,
 הקדושה לארצנו יסעו י"נ מ"מ הק'מו"ר
 מו"ה הק' הרב ידי"נ וכ"ק הוארק

 פה אשאר ואני מפאלאצק, י"נישראל
 הספר. בסוףהערות

 דרך הדרך, להם האיר ה' עדתי.לנהל
הקהש.

 לכתוכ כ"ז עלי צוה י"נמורה"ק
 וד"ל, בזריזות, א"ע שיכין בכדילכ"ק,

 בשטו"מ אי"ה לנסוע י"נ כ"ק ברצוןכי
 ולשלום, לחיים הבע"ל :י: אדרבחדש
אנס"ו.

 באמת, או"נ אשארובזה
 " זלה"ה. ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

)מג(
 רמ"מ להרבמרבנו

 וויטעבסק. )?( ת"ל"ז תרומה א' יוםב"ה,
 הקדוש הגאון הרב אדומ"ולכבוד

 וכו' וכו' וכו' תהילה דומי"הלו
 יח"נ. מ"מ מוהר"רקש"ת
 שאני אם והנה קבלתי. הק'מכתבו

 כי וגם ת"ו, לא"י לעלות בכחיאין
 בפירוש לי אמד ונ"ע נבג"מ הה"מאדומ"ו
 נשמתי בגדד שאני קדשו מפיויוצא
 כפוף אני אעפ"כ אבל לזה, צדיךאיני
 ארומ"ו כ"ק עם אני ונוסע י"נ,לכ"ק
 כן י"נ מדן כ"ק יסכים וכאשדיח"נ.

יקום.ז3
 שלום. ואומד אסייםובזה

 המתאבק וידידו"ש תלמידודברי
 לעולם חכמים דגליבעפר

 רבקה. בן זלמןיטניאזר

)מד(
 המלאה אברהם לר,רבנו

 שעל מאהליב 31 תקל"1, ויקרא ג' ב"ה,י.3
 דניסטר.נהר

 אלקים, איש צי"ע אדמו"ר כ"קאל
 וכו' ונורא קרוש תהלה, דומיהלו
 בן י"נ אברהם ר' מו"ר וכו'וכו'

 ממעזריטש. הה"מ נ"עאדמו"ר
 כעת, מצוא עת לא כי גדול,בקיצור

 הרכה פעלנו ב"ה כי לכ"ק להודיענוכל
 הקדזש ג" החג שימי מחמת אבלבהנסיעה,
 כעת ואנחנו הפסקנו. ובאיםממשמשים



רנט התניא בעלאגרות

 אבוא זלמינא, הכותב אני והנה פה.ביחר
 וטכחת כל ח11 לפנט ואתאר י"נלכ"ק
 אנחנו וכעת הקרוש. החג אחראי"ה
 הק' לארץ שי"נ הרב כ"ק אתמלוים

תובב"א.
 לכ"ק לרשום לנו נאות בזאתרק
 מה ראו,36 החטאים עיננו אשר אתי"נ
 עיננו חשכו כי להימין, יכול בריהשאין

 בעיר בער. יכפר והשי"ת הזאת,בהשקפה
 בו שנכתב חרם לפנינו הראושקלאוו
 ריש יצחק לוי ימ"ש. החסידיםכזה:כת
 משחיטתן האוכלים על לגזורבריוני,

 בעש"ט תלמירי פגוליהם. בכליומשמשין
 הג' גם בא ועה"ח ישראל. עוכרימ"ש

 אנחנו הרוים. כל ירוו וע"זמווילנא,
 שעות. ר' הארץ על וישבנו קריעהקרענו
 בטחנו יח"נ הק' מרן קרושת בגורלאבל
 ומלאך רוח לפני כקש יפלו שונאינוכי
 רוחפם.ר'

 כ"ק עם אתראה הכותב זלמינאאני
 עה"ח, בא ולע"ע הימים, בקרביח"נ

 לטוב אותמ יזכיר יח"נ שכ"קומבקשים
 הקרושה. הנסיעה ובפרטלנו,

 ז"ל. משה ר' בהרב מנדיל מנחםדברי
 5 זלה"ה ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

 רבקה.ובן

)מה(
 מ"מ ר' להרבמרבנו

 להה*מ( הבעש*ס שנתן פ"נ לו)שולח

 תקל"ח. וישב ה' יוםב"ה,
 מ"מ מו"ה ארומ"ו הק' הרבלכ"ק
 הק' בעיר ד' בהד יושביחי'

 בב"א. ת"ו ינטברי'
 מאם אשר על בעיני לפלא מאורמאוד
 מכ"ק ת"א שום קבלתי לא הק'הררך
 מוהליב. בעיר יח"נ כ"ק הפרר מיוםיח"נ
 נחני האמתיים רחמיו ברוב הש"יאבל
 ואותה בשרי כמה אשר ואת אמת,בדרך
 יח"נ לכ"ק ירוע והוא לי.נפשי
 נתן נ"ע זלה"ה הבעש"ט הק' מרןכי

 . הספר. בסוףהערות

 זלה"ה, הה"מ ארומ"ו לכ"ק פ"נ אחרפעם
 ה4ב איך : בזה"ל נ"ע הבעש"טואמר
 גיגעבין, נישט פ"נ קיין מאל קייןנאך
 ווארים גיבין, איך מעג בער הר'אייך
 פאר מאכין, קאלי' נישט מיר וועטאיהר
 בערב הי' זה הק'. עכ"ל יאה.ריחטין
 הפ"נ לירי ה' אנה ועתה בטח. תקי"זר"ה
 מרן של כי"ק הוא בל"ס אשרהזה,

 מוסד ויסור נאמן וממקור נ"ע,הבעש"ט
 זהו. כי לינורע
 בנפש קשודה ר"נ נפשי כאשרואני
 במתנה אותו שולח שיחי', הרבכ"ק
 לבבו יהי' זה ובער יח"נ. לכ"ק פהלוטה
 לבבו עם לבבי כאשר ללבבי קשורהק'
 להזכיר מצוא עת בכל והעיקרהק',
 סנ"ו. טוב ולכל ולשלום לחייםאותנו
 ח' עם שלי ש"ס נתתי הק' הפ"נבער

 הן אבל בעיני, יקר הוא כ"כארומים,
 הק' הרב בכ"ק בו עיני ראתה מכל יקרכל

 יח"נ.מו"ר
 בנפשו קשורה נפשו תלמירו,רברי
 וער, סלהלנצח
 5 זלה"ה ברוך מו"ה בא"א זלמדשניאור

 רבקה.ובן
 פ"נ. בערפ"נ
 הטוב. רו"ש יחי' אנ"ש חבורתנוכל

)הפדיון-נפש(
 מעזבוז. תקי"ז רה"ש ערבב"ה,

 ולאריכות לבריאות שרה בןישראל
 כל עם להתקשר ושיזכה טובים,יו"ש

 שורשן, ער ולהעלותן שהם איךהנפשות
 מררכם ישובו ושונאיו מסטיניוושכל

 ד' ברצות יהי' וזה לאוהבים,ויתהפכו

 בכב"י. טובה וחתימה וכתיבה אי"ש,ררכי
 לשבוע. רו"ח א'פ"נ

)מו(
 מקאליסק אברהם ר' להרב ברוך ר'מהרב

 פק"ק תקמ"ה, ה' אל ואתחנן ב' יוםב"ה
 יע"א.מעזובוז

 כבוד אל שלום נוטה הנניכנהר.



 ההוסוניתהגניזהרס

 יחסב ה"ה הצדיק, הרב חביבימד
 מופת אלקים איום תחכומוף,בוסבת
 קעחת קדוש, גאץ והרדוהרור

 מקאליסקא, כ"ץ אברהםמוהד"ד
 ישראל באדץ נהדה מופיעוכעת

תובב"א.
 להתערב דרכי אין כי אםאחרשה"ט,

 אבל ודל, אנכי קטן כי ריבותברברי
 בריב מתעדב הנני ז"ל הק' אבותיבזכות
 הדבדי אודות היא, לאלקים דק לי,לא

 מנגדי עם בזמננו נעשו אשרריבות
 הבעש"ט הדב הק' אבותינו דדךדרכנו,
זי"ע.

 לבל הי' ויפה טוב הקלושהלדעתי
 המה יעשו גדול, ועד מקטן דבדהשיבם

 תמנו שלא ה' בחסדי ואנחנו שיעשו,מה
 ולפלא נכלם. ולא נבוש לא כינבטוח
 אשד המפודסם הצדיק הדב וגםשכ"ק
 סוהר"ד קש"ת מו"ר תהלה דומי'לו

 במכתביהם עוזרים שיחי' מנדילמנחם
 הק' הגאון הרב ידי"נ, לב אתועודרים
 שניאור מו"ה קדישא בוצינא אלקיםאיש
 ולבוא עמהם להתוכח י"נ, מלאזניזלמן
 יצאה מזה אשד דיבות, בדבדיעמהם
 מדנים, לעורר ישראל במחנה מתלקחתאש
 כדת. לא אשד חרמותוגם

 ובקשתי, תחינתי מפיל הנני ע"כאשר
 על לבקשם מאיש, אנכי צעיר כיבשגם
 שיכתבו ישדאל, בית נפשות ועלנפשי
 שניאור מוהד"ר מו"ד ה' ידיר הג'להדב
 ויקיים למו, הפוגות שיתן הנ"ל, י"נזלמן
 והוא למו, והתחולל לה' דום חז"למאמד
 חללים. חללים יפילם פיובדוח
 עפ"י עלי מוטל אשד את עשיתיאני
 מחזיק כלי אין כי הקדושה,תודתנו
 שעוז ומי השלום, אלא לישד"אלברכה
 בשלום. עמו את יבדך הוא יתןלעמו
 מכ"ק מבקש והנני בשלום, מסייםוהנני
 דק כי זכות, לכף אותי לדוןשיחי'
 בטוח ולהם. לנו ומה מחכה, אנילשלום
 נעלה כי נ"ע הקדושים אבותיי בזכותאני

 לנצח, יכלמו והמה אלקים, ביתבמסילה
 הטסר. כטוףהערות

 על כדת לא אשר חדמים שהדפיסוובפדט
 חבודתו ועל הבעש"ם זללה"ה אא"זכ"ק
 שומע. כל אזני תצילנה אשר יחיו,הק'
 בשלום תבד"ך כה"ן ואתה יאובדוהמה
שלום.

 למלאות והמבקש המתחנןרבדי
 במהדה.בקשתו

 פק"ק חונה "י: יהיאל, מו"ד בהרבברוך
מעזוגוז.

 מו"ד כ"ק לפני לברכה שמי נאימסור
 מנדיל מנחם מו"ה תהילה דומי' לואשר

 לישועה. אדיל בן ברוךיחי

)מז(
 הנשיאות קבלת בענין - מ"מ ר' להרבמרבנו

 תקמ"ח, שנת מ"ה ונחנ"ו לסדד א'ב"ה

 לאזני.פה
 ה' להר העולה ד' מאת ברכהישא

 קודש כבוד ה"ה קדשה במקוםוהקם
 איש בנפשו, קשודה נפשיארומו"ד,

 דבי הרב ודבנו מורנו וכו' וכו'א'
 בעיה"ק אנם"ו, שי"נ מנדילמ'

 תוב"ב.טבריא

 הנה שמו, לאוהבי כמשפט כ"קאחד"ש
 מקול אחזוני ודעדה וחיל שמעתישמועה
 39 לאנ"ש במכתבו י"נ כ"ק רבריהקורא

 להיות ומשח בחד  ש~יתי  שי"נ,החביבים
 לצאן צדק ומודה ולמנהל נאמןלדועה
 כי י"נ מו"ר בזכותי נא יהפוךקדשים.
 עלי עמם אשר אנכי מי ביכולתי,אין

 לברי. אשא איכה הואת, הקרושההמשא
 אוכל, בל ג"כ קרשו חפץ למרותאבל
 מרי אשד לי, נאות בזאת אד ע"כאשד
 הק', זכדונו על אותי יעלה ביוםיום

 לנהלם בקודש, דרכי מצליחשאהי'
 על ואיש מהנה"ו על אישולהעלותם

 תשובת שאקבל והלאה זה ומיוםדג"לו
 י"נ מורי"ם ברכות בדכותיו עםקדשו
 המשא הכתף על אשא והלאה . . .מן

הקדושה.



רסא א י נ הת בעל גרותא

 שלום עלינו ישים  וולו  וויוולוןומי
 עם לבבם זיה" ורעות אחוהואהבה
 לבבם. עם לבבי כאשרלבבי

 מרחוק. המשתוה ותלמידו רעודברי
 רבקה. בן זלמןע~ניאור

 י"נ. ב"ב ע"כ ביילא בת סטערנאביתו

)מח(
 ברור להר"ר המלאר בהרר"א שלום ר'מהרב
 פראבישטש. תקנ"א, וארא א'ב"ה,

 האי ליראיו, ה' קרוב לקרובשלום
 וכו' שמו מרבן גרול גמוראצדיקא
 מורנו נכד שליט"א ברוךמו"ה
 ממעזבוז. נבג"מורבנו

 קדוש מכתב קבלתי וכן קבלתי,גיה"ק
 י"נ. זלמינא מ' הק' הגאון הרבמיד"נ
 ששמעתי אחד דבר רק לכ"ק להשיבאוכל
 : בזה"ל ז"ל הקדוש אאמו"ר קדושתמפי

 איינמאל מיר האט ז"ל טאטעדער
 אויף קדיגין וועט עש ווער אזגיזאגט,
 ער וויא גלייך איז לעבין זלמיניןמיין

 ווארים תורה, הייליגער דער אויףקריגט
 תוה"ק. גאנצע דיא נכלל איז איהםאין
 אני ובטוח אין, יותר וד"ל. הק',עכ"ל
 מעתה. יח"נ כ"קשיבין

 שלם, בלב באמת ידידודברי
 אבההם."3 במוהר"ר שלום.

)מט(
 הכהן די"ל להרבמדבנו

 תק"נזיי"ן בראשית ה'ב"ה,
 הצדיק הדב כ"ק אל ארוכיםחיים
 בנפשו קשורה נפשי עליון,קדוש
 הכהן ליב יהורא מו"ה ק"שממש,
 בבא"ס. ינון ביאת עד ס"ושי"נ
 ספרי הדפסת על כ"ק הסכםאד"ש.

 נתן תבוא ג' מיום אמרים לקוטיהק'
 הלילה באותה ועוד ותעצומות. עוזבלבי
 יושב נ"ע הה"מ אדומ"ו כ"ק אתראיתי
 והה"מ עליו, עומד והוא קדשו כסאעל

 הססר. בסוףהערות

 : בזהל"ק לו ואמר בראשו לו נענענבג"מ
 זלמינס אז דיר, עך זאג דאסלייביני',

 לה"ק, ע"כ העליון, מג"ע תורה איזספר

 . נפשי,,ותחי
. 

 חו"ש הש"י יוסיף רק אין,ז"ז
 נס"ו, והשכל בדעתולעבדו

. גילו בן ממש, כאחרו"ש

 זלה"ה. 'ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

)נ(
 מסטראשעלע אהרז ר' להרבמרבנו

 "4 פינסק. תקנ"ז, לך א'ב"ה,

 תלמידי כ' אל ה' מאת וברכהשלום
 ועוקר סיני ופרישא חסירא הג'הרב
 הלוי אהרן מ' ובנסתר, בנגלההרים
 י4 מסטראשאלא.י"נ

 קול שומע, אנכי דברים קולאד"ש.
 בסביבותנו כי אש, להבות שחוצבה'

 חוק, בלי און פועלי כעשב ויציצועמרו

 ארץ, מציקי צדיקי על סרהודוברים
 שותים, חיים מים מקור מימיהםאשר
 להשיבני תכף אבקשו ע"כ בג"מ.נ"ע
 התבערה, בסביבותנו כי הדבר אמתאם
 כי ידי, ואשא להתנהג, איך אשבהוואז
 נר ונרו בי יהי' חיים ה' שרוח עודכל
 אשקוט ובל אחשה בל ראשי, על יהלה'

 אדו'מ"ו כ"ק בעד ה' מלחמותמללחום
 החדש אור"ו בזכות כי בטח ולבינבג"ם.
 המורדי על נגביר בלבנו האיראשר
 האר אשר ה' באור נלך ואנחנואו"ר.
 אנס"ו. נ"ע, אדומ"ו צדיקנו ע"יבלבנו

 באהבה דו"ש רבו אשארובזה
 עולם, ואהבתרבה
 זלה"ה. ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

)נא(
 יגחק לוי ר' להרבמרבנו

 תקנ"ח. המצרים ביןב"ה,

 כ"ק . אל ושלום חיים ה'ישפות
 איש הק' הגאון הרב מחו"ת42

 שי"נ. יצחק לוי מו"ה וכו'אלקים



 החרס1גיתהגגי1הרפב

 נוקפי. עוד לבי כי לחשות, עתלא
 בתפלה להרבות י"נ כ"ק ,ראהעשכ

 מנוחת למקום כ"ק וכאשרובתחטנים,
 שליח ישלח סמוה ז"ל המגיד הק'מרן
 וד' לטובה. אותי להזכיר מעדדומיוחד
 שלום יעשה במרומיו שלום העושההסוב
 ובפרט.בכלל

 ודוש"ת ארהבו 12 מחו"תדברי
בלונ"ח,

 זלה"ה. ברוך מו"ה בא"א זלמן~טניאור

)נב(
 המאסר מן לאג"שמרבגו

 פעטערסבורג פה תקנ"ט, . . . ד' ייםב"ה,
 הבירה.עיר

 והנעימים הנאהבים אנ"שלכל
 מדין על יושבי והשלמים,היראים
 הי"ו. מושבותיהם מקומותבכל
 הצריק יוסף כי למו אודיעבקצדה
 שעל ה' מאת הי' וזה הי', הסוהרבבית
 כן גם וכן' ישראל. בית עם כל ישקפיו
 ספק ובלי ובטח הטוב, ה' שלחניאנכי
 יח"נ. ורעיי אחיי ולטובת עצמילטובת
 אשוב מהרה עד כי הטוב בד' תבטחוע"כ

 אוהבכם ידי"נ וחפץ כחפצכםאליכם
 ודוש"ת,בלונ"ח
 זלה"ה. ברוך מוהר"ר בא"א זלמןשניאור

)נג(
 המאסר מן למשפחתומרבגו

 תק'נטי"ת כסלו ח"י ב' יוםב"ה,
 בתפיסה.פטירבורג,
 הנאהבים לאנ"ש, לבנותיי,לבניי,

 בשלומי, הדורשים ולכלוהנעימים,
 א"נס"ו.ה"ע"י

 עונותיי מרוב לחיים ה' יגזור בל ח"ופן
 הנני ח"ו, אתכם להתראות עוד אזכהובל
 ידי"נ מפי יצא אשד כל כי כהיוםמצוה
 43 מאמדורה חייקיל חיים ה"ר הק'הרב

 *' מקארלין שלמה הר' הק' הרב וידי"ני"נ
 הססר. בסוףהערות

 הירושה בחלוקת הן יהי', וכן יקום בןנ"י,
 ויושיע יעזור והשי"ת הענינים. בשארוהן
 א"נס"ו. 'דמטיבין, מליןבכל

 מפני לכתוב רשות לי איןיותר
 וד"ל.הרשות,

 . . . תמ הדו"שאביכם
שניאור

 זלמי
 . . . ברוך מו"ה מו"ר בא"א

 חנוכה נר להרלקת נאישתדלו
בהתפיסה.

 מסטאלין להרר"א מהמרורא חייקא חיים ר'מהרב

 תקנ"ט, שנת כסלו ד"ה ב' יוםב"ה,.
 המדורה,פה

 וידיד ידידי ה' מאת בדכהישא
 הקדוש הצדיק הרב אחב"י, וידידה'

 לעשות מפליא הק' הנשרהמפודסם,
 אשר מוהה"ר כקש"ת ישועות,ופועל
 יצ"ו. סטאלין בק"ק מ"מיחי',

 בו. ונשמחה נגילה ה' עשה היוםזה
 קודש שכבוד הבשורה ק' הרגעבזו
 מו"ה הגולה מאוד הק' הגאון הדבידי"נ
 ממאסרו חפשי יצא י"נ זלמ,שניא1ר
 יגמור השי"ת כסלו. י"ט ט'וב'בי'ום
 עולם. ועד מעתה בעדנולטוב

 מ' וכו' הרב בני ע"י ק'הבשורה
 יחי'.שמואל

 קצרתי. השלוםמנחיצת
 . 43 המדורא. דפה חייקא חייםממני

)נה(
 כסלו בי"ט לחוג לאג"שמרבגו

 . . . פק"ק 45 תק"ם, כסלו י"טב"ה,
 וחסד צדקה דודפי ר"נ נפשילאהובי
 בכל וכו' וכו' או"נ ותמימיםישרים
 אנס"ו. הי"ו מושבותיהםמקומות

 ה' עשה דאשתקד בשנה היוםזה
 דעתי עניות לפי בו. ונשמחהנגילה
 הטוב לה' ולהודות לברך אתםצריכין
 והגיענו וקימנו שהחיינו הכל אתומטיב



רע א י נ הת ל ע ב גרותא

 זה זטאין יודעת ונפז~י הזה.ל'ז'מ'ן"4
 נ"ע, המגיד אדו"מ בזכות רקבזכותי
 דילי/ הלולא ביוםשהי'
 ברב הנני אלי ששלחתם הס"תבעד
 לכם.תודה

 ידיכם ומעשה עליכם ה' נועםיהי
 לבבכם כחפץ ובגו"נ, בגו"ריכונן
 בלונ"ח, דוש"ת וחפץהטוב
 מו"ה מו"ר בא"א י" ז'ל'מ'ן'וצניאור

 זלה"ה.ברוך

)נו(
 שיק פ]חס לר'מרבנו

 47 תקס"א, מקץ ה'ב"ה,

 קדוש מפורסם גאון החסיד הרבלכ'
 שיק פנחס מוהר"ר וכו'וטהור
 שקלאב. בק"קי"נ
 אבל אתך, הצדק כי לדעת הראתהאתה
 ונתוכח. אלי תבוא צדקתך, רואה איניאני
 יעשה בשלום עמו את המברך הטובוה'

 אנס"ו.שלום
 והישר, הטוב בדרךמנהלו

 זלה"ה. ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

 48)נז(

 מטטראשעלע הלוי אהרן לר'מרבנו
 ושחרורו( השני מאסרו)על

 פעטערבארג. תקס"א, ויחי ג'ב"ה,
 אלקי גאון המובהק תלמידי כבודאל
 אהרן מו"ה )ברוחו( ברוחי שניםפי
 יחי,.הלוי
 וקיימנו( )שהחןינו וקיימני שהחייניב"ה
 כבן לי יקר לתלמידי להודיע הזהלזמן
 הנס גדול השי"ת, אתי שעשההנסים
 כי )אודיע( ידוע הראשון. מןהאחרון
 ד' ביום מיוחד בכלא )נתתי(נתנוני
 ישבתי ימים שבע)ת( וכמעט "*בסלו,
 שינה נתתי ולא ידים, נטילת )בלי(בלא
 רחמי שברוב עד ובלילות, בימיםלעיני
 ביום אירע וזה מים, לי הביאוהשי"ת
 אלי בא ערב לעת והנה כסלו, "5טו"ב

 הספר, בסוףהערות

 )ו(הסיר .. . מקודם הג' פעםהפרוקורור
 ורגליי ידיי מעל הנחושתייםמעלי
 למאור, שמן כלאין ]בחדר ליתןוהרשה
 בחלומי והנה עלי, שינה נפלובלילה
 ]הצדיק[ א)ד(מו"ר כ"ק כלאי לחדר באכי

 בנו בלוית ,נ"ע זי"ע המגידהרב
 בזה לי ואמר .. . בג"מ נ"ע הק'אדמ]"ר
 אז תדע זלמינא טיירער מייןהלשון:
 און עדן גן פון גרירט ]זיך[ האביןמיר
 אויף זעצען ניט צוריק זיך וועליןמיר
 וועט הש"י)ת( ביז )הערטער( ערטעדדי
 ארוס )דעך אללע פון פירין ארויסדיך
 גרויסע אין[ ]צרות דיינע אלע( פיןפורין
 ע"כ תמיד. אויף גיכען אין ]און[נויטין
 ע"כ זיך. שטארק )לייב( לעבזלמינא
 ]זלה"ה[. המגיד מהרב נ"עלשה"ק
 נ"ע ]אותם[ שראיתי וכמעסואיקץ

 וברכתי ידי ונטלתי פתוחות בעיניםעוד
 בע"פ. משניות ולמרתי התורהברכות
 והדלת כסלו ח"י ביום השכם בבוקרוהנה
 נבנסו מזוינים שומרים וג'נפתחה
 א' וביד עמהם, לילך )ולקחיני(ולקחוני
 לחצר והלכתי )מ(בתבים תנריך הי'מהם

 61 אמניבוס מוכן הי' ושם להחדר()עמהם

 חלון שום בלי ברזל )מחופה(מצופה
 וסגר אחד שומר עם בו )ונתתי(ונתנוני
 שעה ערך ]ונסענו[ אתי נסע ותיכףהדלת
אחת
 והביאו עמדה. ואח"כ אנה, ידעתיולא
 יר"ה )הקייזער( הקיסר בחצראותי

 וג' מיוחד בחדר שם )ונתתי(ונתנוני
 ואח"כ מסביב, עלי עומדיםשומרים
 המשפט בחדר אות* והביאולקחוני
 לבדו יר"ה )הקייזער( הקיסר שםהמיוחד
 יר"ה פאוועל )והקייזער( והקיסרשופט.
 עומד )ואני ממולי עומד כסאו עלישב

 ואח"ב הרבה אותי וחקר ושאלממילו(
 ובבתב( בע"פ אומר )גמר ובתב בע"פאמר
 כלאי, מבית )חפש( חופשה ]לי[ליתן
 )ה(עיר את לעזוב רשות לי ]אין[אבל
 אי"ה לחסד משפטי ]את[ שיברר52עד
 לבית חזר)ה( אותי הוליכו ותיכף ח"ו.או



 החרסוניתהגניזהרסר

 פתוחה עגלה על א' שומר רקכלאי
 ומסך הסהר, בית שר לפני אותיוהעמיר

 )ו(חתימת בכתב יר"ה פקורת)ו( )לו(לי
 יצאתי ותיכף יר"ה, )הקייזעד( הקיסריד

 היום באותולחירות
 )תלמורי( תלמירי ועתה כסלוו5ח"י
 בלשוני מלה אין )מח"ז( יח"ניקירי
 אלפים אלף מני ואף חסרו לר'להורות
 החסרים מכל וקטונתי עמרי שעשהמהחסר
 בטחון מלא ולבי תהלה רומי')ו(לו
 יטשני ובל תמנו לא כי הש"י)ת(בחסרי

 ]לבבי ובר משפטי כאור ויוציא)יטשוני(
 הי' שלא )ו(מחמת וא'(. א' )לבבוכי"רן
 על בתבתי שלם אחד גליון יריתחת

 הזאת המגלה את )וקרא( לקרואאדבע)ה(.
 ועתה אנ"ש. נפשינו ירירי)י( כללפני
 ושנת ושלום אדוכים חיים הש"י)ת(יתן
 תענוג ברוב במהרה וחדוה )דעוא(דנה
 וכו' טוב לכל מיחל מודו רבריונחת.

 מוהר"ר אבי ארוני בן זלמך?טניאךר
 זל)ל(ה"ה. ברוך)מוה"ה(

 בן שהוא הלז המכתב )ב"ה(בעזה"י
 הגולה מאור הק' מהרב ]רפיןןארבעה
 במתנה קבלתן )ז"ל( זללה"המלארי

 מאפטא הסבא הצריק הרב הרבמקרושת
 יחי'. מאפטא( רשכב"ק קרושת)מכבור
 משי ]של[ טיזליק בערו לו נתתיואני

 אבי ןמורי[ ארוני כ"ק מאת כסףופישקע
 ןז"ל[. הקרוש המגיר ורבנו מורינוזקני

 "3. עולום במ)ו(הר"רישראל

)נח(
 לרגנו שיק פנחס מר' ופדיון-נפשמכתב

 54. טבת ח"י תקס"א שקלאב, פה"קב"ה,

פ"נ
 על לעלות שיזכה דחל, בןפנחס
 ויטעום הפוגות בלי קל ביתסולם
 נחמה זו"ג תמימה, ה' תורתטעם
 55. עכיו"ר פייגאבת
 לארי מק"ק י"נ ארומו"ר כ"ק נאיקבל

 הססר. בסוףהערות

 לטובה זכרוני ויעלה השליח, ע"יבתשובה
 מצוא. עת בכל קדשו רעיון על.

 רגליו עפד מנשק תלמידודברי
 תמיד,הקרושים

 שיק העניך חנוך הק' בהרבפנחם
 שקלאב. דק"ק מו"צ יי",זצ"ל

 ז5)נט(

 חלוס( )אודות מברדוטשוב לרלוי"צרבנו

 לפ"ק, תקס"ג סוכות של א"חב"ה,
 לארי.פה

 הגאון הרב כ"ק אל שלו' נאארברה
 בתוונא ריתיב פ"ה, ע"ה ונוראקרוש.

 יצחק לוי מו"ה וכו', וכו' וכו'רלבאי
 יצ"ו. ברדיטשוב רק' אב"רשיחי',

 ה' סור והנה ושמחתי. הגיעניגי"ה
 אוזן לגלות באתי עתה של עלליראיו,
 עיני ראתה יקר כל הן שומעת, אוזןקשבת.
 חזיתי, טובחלום

 שלח נ"ע דבי בי הוינא כררכירנא
 להיות פורים סעורת על נ"ע ארמו"ראותי
 המנורה הה"ק לשלחן מסביב הנמניםמן

 הגדול רבינו חתן יחיאל הר"דהטהורה,
 כבושה ררך ממנו וקבלתי נ"ע,הבעש"ט
 חויתי הוה בלילה והנה השי"ת.לעבורת
 והוא נ"ע מורנו כ"ק את ה',מראות
 מסביב עלי עומרים נ"ע יחיאל ה'הקרוש
 מאמריו כל את חוזר והואלמטתי,

 הוסיף נ"ע הקרוש ואדמו"רהקרושים,
 גליא. לא לפומא מליבא אשרמדיליה,
 וממש מחוץ שהיה כ"ק את חזיתיואח"כ
 בהתקשרות לפומא פומא אתי א"עקשר

 להיכלא הלכנו יחדיו וכולנושלימתא.
 הבעש"ט הקרוש רבינו יתיב רביהקדישא
 נעלמות, סורות לנו גילה והואנ"ע,

 אותי להשיב יחי' כ"ק את בקשתיוע"כ
 בלי בי זאת, ראה ג"כ הוא אם רבר,תיכף
 ראה. הוא גםספק

 כאשד הר"ן התשובות מסדתילהמוכ"ז
 יכ"ק אותם שולח ואני ממני,ביקש



רסה א י נ הת נעל גרותא

 הק' רצונו לפני לרצון שיעלרבמתנה,
כבכורים.
 נפש או"נ רו"ש ירידו אשארובזה
 הימים, כל לטובהתדרשנו.
 זלה"ה. מרוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

 שי'. היקרים כ"ב לכלשלום

)ס(
 האמצעי לרבזו שיק פנחסמר'

 שקלאב. תקס"ג, מקץ ר' יוםב"ה,
 רבא גברא להאי שלום הריםישאו

 קרוש גאון ישראל, קדושויקירא,
 דובער מוהר"ר וערא צדיקומפורסס
 יח"נ. הקדוש מרן בןשליט"א

 אדות בשתים אלא שדברנוהענין
 ובל יגיד בל ימ"ש, אביגדורהבליעל
 אופן בשום הקדוש מר"ן לכ"קיגלה

 המשלם וד' זה. על ידאג דאוג כיבעולם,
 הרשע, לאותו ישלם כרשעתו רעלרשע
וד"ל.

 אהי' בל כי י"נ כ"ק את אעירועתה
 ע"כ מנשוא, עלי כבד ראשי כי חוור,עוד

 הבע"ל פסח הק' החג ימי עללדעתי
 אחר. איש מקומי עליכין

 למלו הכפוף וחברו ידירודברי
 למשמעתו,והסר

 שיק העניך הנזך מו"ה בהדבה"גפנחס
 משקלאמ. 56ז"לה"ה

 להזכרה. שמי את שליט"א מרן לכ"קימסור

)סא(
 לאה רבורה מבתו לרבנומכתב

 58. תקס"ג ויתי א'ב"ה,

 מוהר"ר הגאון הק' הצדיק הרבלאבי
 יח"נ. זלמןשניאור

 מיר איז עיקר דער כריאתי. בערב"ה
 ווארים טיהט, כ"ק וואש וויסין ציאנטר

 גוט איז כ"ק א"ז בנים, ירשו אבותמעשה
 נישט מכ"ק אבקש גוט. אויך מיראיז
 זיך ביזט ווארום חסירוש, פיל ציאזטגין

 הספר. בסוףהערות

 ושמרתם תוה"ק פון מצוה רי איןשוואך,
 גרויש.איז

 בני ווארים קינר, ליב מיין טפהיט
 גיגליכין. כבנים זעניןבנים
 טווטך: נטך טז מיר זטגט דוקטיררער
 קימין. קאנין אהיים שוין וועלצייט

 אין מיך הטב און גוט, גטר טלעגריש
 שבת אום ובפרט זינין, הייליגיןריין

קודש.
 שוין דיך נייגיריק איז וואש בתךרברי
 גיזונטער- צורה ליכטיגע דיין זעהןציא
 פרייליך, אוןהייר

 לאה.1מורה
 אלימין.גרושין

)סב(
 אחרוג( )בענין מברדיטשוב לרלוי"צמרבנו

 לאדי. תקס"ר, לך ד' יוםב"ה,
 אל וכט"ס וברכה חיים ה'ישפות
 הק' הצדיק הגאון הרב מחות'כ"ק
 ש*ת כ"ק ישראל נזר הדורמופת
 בארד'. אבד"ק שי"נ, יצחק לוימו"ה
 מא"י קבל י"נ שכ"ק שמעתיאד-ש.
 מאוד העבר. החג על אתרוגים ב'ת'וב"ב
 כדרכו א' לי שלח לא אשר על בעינינפלא

 להשיב. תכף נאבקודש.
 באהבה דוש"ת מחות' ידידוואשאר

 עזיזא, רחימתארבא
 זלה"ה. מרוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

)סג(
 שו"ב( )בזירון מברריטשוב לרלו"'צרבזו

 לאדי. תקס"ד, מקץ ד' יוםב"ה,
 הצדיק הרב מחות' כבוד אל רבישע
 מרבן גדול הגאון, המפודסםהק'
 יצחק לוי מוהר"ר אלקים איששמו,
 י"נ. 1אררימ111מ ק"קאב"ד
 רב. לעונג לי והיה קבלתי קרשומכתל

 נודעתי כי אשנה, ולא דברתי אחתאבל
 היה הידוע יונה מ' השו"ב כי הבירורעל
 מסכים איני אני ע"כ וד"ל. רינון,עליו



 החרס1ניתהגני1הרטך

 ע"פ וכ"ד לאומנתו, שיחזור אופןבשום
 עליו. ירחמו השמים ומןדתה"ק,
 כנפש טובים, וחיים שלום ישפותוד'

 לטובה,תדרשנו
 זלה"ה. ברוך ~ו"ה בא"א זלמזשגיאור

 59)סד(

 חלומו( )על מאניפאלי 1וסהש לר'רבנו
 תקם"ד. בא ב' יוםב"ה,

 וידיד ה' ידיד ה', מאת ברכהישא
 פעלים רב חי איש הקדוש הרבנפשי
 משולם מוהר"ר וכו', הדורמופת
 יצ"ו. מאנ,פאליע י"נ ש,זוסיא

 61 במכתב באתי ראשתקד בשנהעוד

 י"נ יצחק לוי מוהר"ר הק' הה"צלמחו'
 על ועתה החלום. אודותתבארדיטשוב

 באות אות נפלאתי, החלום דבריהשנות
 א' בשעה וזהו: בחידות. ולאובמראה
 חלום והנה ערשי, על שכבתי חצותאחר

 היכלא עד להיבל מהיבל שעליתיחלמתי
 נ"ע והה"ת הבטש"ט אדומ"ו שלקדישא
 הידועים הדברים אלו נשנו ושםזלה"ה.
 יחיאל מוהר"ר בו"ק הקדוש מהה"צלכ"ק
 לי מסר אשר ז"ל, הבעש"ט הרבחתן

 הה"מ אותי. ששלח בעת פורים,בע"ט
 שלו. סעורה עלנ"ע

 השנית בפעם ראיתי כ"ק אתוגם
 הה"מ אדמו"ר שכ"ק וראיתיבההיכל.

 גיי , בזה"ל לו ואמר מצחו על נשקונ"ע
 דטרטין. נשך דיך דארף מען וואריןצוריק

 זיוע.ע%ה"ק,
 דברים זי"ע הבעש"ט מו"ר גילהאלי

 ברבות אשר עולם, של ברומוהעומדים
 אודיעם.הימים

 דושעת, ידי"נדברי
 זלה"ה. ברוך מו"ה בא"א זלמןאוגיאור

)סה(
 כוח"ט( )ברכת יחזקאל כמר להגגידמרבגו

 לאדי. תקס"ה, ר"ה ערבב"ה,
 אמת איש יו"ש המפורסםלהנגיד

 הספר. בסוףהערות

 סאסנאווקא. מבפר נ"י יהזקאלכמר
 מעומקא תודה ברב לכ"ה הנניאד"ש,
 עמדי לעשות הגדיל אשר בעדדלבא
 לו שולח הנני זה ובעד י"נ, ב"בועם
 יו"ש ולאריכות טובה לכו"ח ברכתיאת

 אנס"ו. בכב"יטובים
 שלם, בלב המברכודברי
 זלה"ה. כרוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

)סו(
 מקא1ניץ להמגידמרבנו

 לבעש"ט( מההעמ פ"נ לו)שולח

 לאדי. תקס"ה, שני אדר י"א ג' יוםב"ה,
 ר ידיד כבוד אל ארוכיםחיים

 הדור, מופת הק' הגאון הרב.וידי"נ,
 מ"מ ישראל מוהר"ר וכו' פועליםרב

 יצ"ו. קאזניזמק"ק
 לו ושולח לבקשתו נעתרתיאדשה"ט,

 הגולה מאור אדומ"ו מכ"ק הפ"נ פהרצוף
 מידו נתן אשר נבג"מ, זלה"ה הק'המגיד
 הגדול רבנו של קדשו לידהקדושה
 בהיותי עוד רכירנא נ"ע. הבעש"טוהנורא
 נ"ע המגיד רבנו של קדשו נאוהבבית
 במתנה הפ"נ שקבלתי בעת חורפי,בימי
 פנחס מו"ה וכו' אלקים אישמכ"ק

 רבנו טוהר עיני לפני הראיתיהתקאריץ,
 קאנין חסידים וואש : בזה"ל לי ואמרנ"ע,
 הטב וואש ערשטע דאש נטך איזדטש
 הבעש"ט רבין הייליגין דעם לאנגטדער

 נותן איני אני אבל הק'. עכ"לזלה"ה.
 הון מכל עלי ושוה יקר כי במתנה,לכ"ק

 את כ"ק לי ישלח אם באופן רקדעלמא,
 הברירה. בידו אז דברנו כאשרהכתבים
 ושנותיו וימיו מאדוה"ש, שלוםועתה
 דו"ש או"נ ונפש בנפשו הטוב ד'יאריך
 עת, בכלמלונ"ח

 זלה"ה. כרוך מו"ה בא"א זלמןשניאור
 וביחוד שלום, קדשו בצל המסתופפיםלכל

 מדובנא. נ"י זעליג מ' התורנילידי"נ
ב"ה

 ולרפואה בגו"נ לישועה חוה בןדובער



רמ התניא בעלאגרות

 זםלו נ'ר'ף ולטהר רגליו לחוליז2למה
 חכמים ולאמונת התרה"ק שלבהמאור
 כל בכלל ביתו ואת אותו וחו"שבאמת
 אכי"ר.ח2ראל,
 זהובים ב'פ"נ

)סז(
 שיק מחס לר'מרבזו

 לארק  ת"ימ"ג לך ה' יוםב"ה,

 גאון הק' החסיר הרבלתלמירי
 משקלאב י"נ פנחס מו"הותורני
שיק.
 הלילה, בזה כי לכת"ר אוריעאר"ש

 אל איש כמרבר במראה רק בחלוםלא
 ומימינו נ"ע הה"מ אדומ"ו חזיתירעהו,
 עמדתי ואני נ"ע, הק' אדזמ"ז בנזישב

 לי אמר נ"ע הה"מ אדומ"ו והואלמולם,
 מקומי את אשנה בל שלמעה"שבזה"ל"ק
 שהוא שכת"ר הטעם, לי ואמרלשקלאב.
 כידי. וירו בשקלאב כל את יתקןתלמירי
 הגון תלמיר קמתי אשר וב"ה הק'.עכ"ל
כמהו.

 אין.ז"ז
 המובהק, רבומנאי
 ז"לה"ה. ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

)סח(
 מאפטא העשיל יהושע אברהם ר' להרבמרבנו

 לאדי. פה ת"קס"ז, רחנוכה ה' יוםב"ה,

 כ"ק אל רב ושלום ארוכיםחיים
 הק' הגאון הרב ה', וידידירי"נ

 התורה שר אלקים אישהמפורסם
 אברהם מוהר"ר וכו' וכו'וכו'

 אב"רק"ק יח"נ, העשיליהושיע
 יצ"ו. ועוד ואפטאקאלבסאב

 ע"י קבלתי קרשו מכתבאר"ש.
 באמת ראשי שערות ותסמרהשטאפעט,

 אנשים יש כי בהביטי אחזתני, ורעדהוחיל
 לעשות הרוצים בליעל, אנשיסוררים

 לדעהו, איש בין חו"ש לבבות פידודרק
 הספר, בסוףהערות

 כמונו, נאמנים אוהבים אנשים ביןבפרט
 קרושתו מעלת רום את אנכי אוהבאשר

 וע"ז וקץ. חקר אין עד הרמהותורתו
 וכו' הק' הגאון הרב מחות' עלייעיר

 ויפה טוב אבל נצח. יחי'מבארדיטשוב
 תכף אזניי בזה שגילה י"נ כ"ק בזהעשה
 בלב חו"ש טמן ולא י"נ כ"ק שמעכאשר
 מזה נצמח שהי' מה יורע מי כיקרשו,
 חס השערה כחוט טינא ביננו הי' אםחו"ש

 הצדיק הרב ובין ביני עשו כאשרושלום,
 ממעזבוז הר"ב יכו' אלקים אישהמפורסם
 כאשר למו, הועיל לא שם גם אבלשי"נ.
 הבירור. על לרומ"קידוע

 לי נצמר ירי"נ, כי בחוש רואה אניועתה
 בו"ק הק' הצריק ה"ה ממש, מבטןכאח
 הוא מאניפאלי, 3" יח"נ זושע מוה"רוכו'
 כי ספק, שום בלי אמת ונביא ה'מלאך
 ; בזה"ל לי אמר הראשונה התבערהבעת

 שוואג מיך, פטלג סערצע, זלמינאגיריינק
 אז אויש ווייז זעך, ענפער פארנישט,
 אמאהל דיר עס וועט שולדיג, נישטבישט
 ריא אז זעה איך ווארים קימין, נוציןציא

 הק'. עכ"ל ליירין. מטהל טליין נטךוועשט
 לי ואעיד לפי, מחסום אשיםועתה
 הנ"ל, מחותני א' וצריקים, נאמניםעדים
 המגיד הק' הגאון הצדיק הרב ה"הוהב'

 בהן ואומר מסיים ואני יח"נ.מקאזניץ
 ושקר. שוא הכל כיש'ל'י'

 בשורתו מכתב מהרה ער לקבלואחכה
 שלום ועתה כל. את ק' מלב שמחההק',

מארוה"ש.
 נס"ו, ירידו"שד'
 זללה-ה. טרוך מו"ה בא"א זלטןיטניאור
 יח"נ. לכד"צשלום

)סט(
 מסטראשעלע אהרן ר' להרבמרבנו

 תקס"ט. וירא א'ב"ה,

 וקרח2 גאון ובקי החריף הרבלתלמידי
 2*. טטטראשעלע יח"נ אהרןמ'
 לי שציין המקומות בכל עיינתילפלא,



 ת י נ ו החרס יוה נ גהרסח

 הרמב"ם" תשובת בקובץ רק מצאתהולא
 ג"כ ומקיל מצאתי, רח תשובהח"ב

 ישמח בני חכם ואם אתו. והצדקכדעתי
 אני. גםלבי

 שלמה, אהבה אוהבו רבומנאי
 זלה"ה. ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

)ע(
 משקלאב שלמה ר' להחסירמרבנו

 לאדי. תק"ס"ט, וירא ה'ב"ה,
 החוזר אור המובהק הרבלתלמידי
 נ"י שלכוה מ' וכו' המופלגהחסיד
 שקלאב.בק"ק
 ששלח הגליונות היטב ובקרתיעיינתי

 המאמר אבל לרע"תי. כיון נלם והנהאלי,
 כיון לא וכו' שנין אלפא שיתהמתחיל
 וד"ל.יפה,

 ודו"ש, באמת אוהבומנאי
 זלה"ה. ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

)עא(
 האמצעי רבנו לבנו הגרולמרבנו

 לאדי. ת"קס"ט, וארא ד' יוםב"ה,
 איש כל, משוש וחביבי, יקירילבני

 רובער כמ"ר החסיר התורניחמורות,
י"נ.
 מאתך קבלתי לא אשר על נפלאתירבות
 אבל לנו, הנחוץ הענין אודות ת"אשום
 קימת לא ואולי פן ראשי על עולהמורא
 ערש על מוטל כעת אני צויתיך. אשראת
 ע"כ בלעדך, מאומה לפעול בכחי ואיןדוי

 לביתי. לבואתמהר
 בלו"נ, אוהבך רו"ש אביךדברי
 זלה"ה. ברוך מוהר"ר בא"א זלמןשניאור

)עב(
 הורייטץ ברור מ' להנגיומרבנו

 לאדי. תקס"ט, ויקרא א' יוםב"ה
 ברוך מ' וכו' התורני הנגירלאהובי

 י"נ.הורוויטץ
 המפר, בסוףהערות

 ומסרתים אדבעים סכום השקליםקבלתי
 לידי"נ שיתנם ת"ו, לארה"ק השליחע"י
 שי"נ.הרב

 באהבה, הדו"שמנאי
 זלה"ה. ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

)עג(
 פינסקער ליב לר'מרבנו

 לאדי. פק"ק תקעיי"ן, לך ב' יוםב"ה,
 השלם החסיד המו"פ הרבנילהנגיר
 י"נ. פינסקער ליבמוהר"ר

 עם חומש ת"י שנמצא נודעתיכאשר
 שאול ר' השר כ"ק של הגהותיוכ"י

 ב' על אלי אותו ישלח נבג"מ,וואהל
 יהי'. כפול ושכרושבועות,
 המברכו, ירידו"שד'
 זלה"ה. ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

)עד(
 האמצעי רבנו לבנו הגוולמרבנו

 קאוונא. ת"קע"א, ראה א'ב"ה,

 עדיף, חבם המופלג הרב יקירילבני
 נצח. יחי' רובער מ' באמת ה'ירא
 תכריך לך וימסור זקן איש יבואכאשר
 הקדושה מידו תקבלם בשביליכתבים
 אבוא אשר עד בהם תביט ובלותסגרם,
 תקבל רק שמו, על אותו תשאל ובלאי"ה.
 ברכתו, שתקוים רעוא יהא ממנו.שלום
אנס"ו.

 בלונ"ח, אוהבךאביך
 זלה"ה. ברוך מו"ה בא"א זלמןעוניאור

)עה(
כנ"ל

 לאדי. תקע"א, רסליחות ב'ב"ה,

 אור וחביבי, יקירי לבניכוח"ט
 החסיד הרב בתוי"ר מופלגהחוזר,
 י"נ. רובער כמרוכו'
 ותשובתי כל, את השליח ע"יקבלתי
 שתשאר אופן בשום מסכים שאיניבהחלט



רסט התניא בעלאגר1ת

 לביתי, תבוא תבף רק הבע"ל, י"נ עלשם
 וטובים ור"ל. יח"ריו, ונשובהונתפלל
 האח"ר. מןהשנים

 גבול, בלי אהבה אוהבך אביךמנאי
 זלה"ה. ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור
 אתרוגים. ב'קבלתי

)עו(
 שלום( השבנת )על רמוהילוב לאנ"שמרבנו

 לאדז. תקע"ב, שלח ג' יוםב"ה,

 בתורה המופלגים ירידיילאנ"ש
 נצח, יחי' לכת מטיביהחסירים

 דלעיל ה"גניזה" למבתביהערות
 איני גם וה, בספר ללמוו מיוחו ענין שיהא חב"ד חסידות בספרי מקום בשום מצאתי לא1(
 בהכג הוא מו1כר בכלל אםזוכר

 "זלה"ה", או "1"ל" המתים ברבת אביו את מוכיר שהה"מ מקום בכל לכתוב שכח הוייפן2(
 גם שנדפסה בתקכ"ה(, )נדפס פסוקה" "הלבה לספר הסכמה על הה"מ של בחתימתו שמצינוכמו
 וק"ק מע,ריטש דק"ק מישרים מגיל ,צ)ה"ה אברהם נמוהר"ר ז.ב "הק' : ה' סי' קודש אגרותבס,

 רנן. מהגניוה שלא שם שנדפסו מכתביו בכל כמעט חתימתו היא וכךקאר.ץ-
 מעוררים "הורוויטץ" המשפחה שם וציון ה)וי" שמע)קא "שמאו) ולא בלבד שמע)קא הכינוי 3(-

 מוהר"ר . . ". : ס"ו( סי, )בספרנו לאחיו רכנו שכותב התואר את וה לעומת השוהחשד.
 .". . . אב"ו סג"לפנחס
 וחשוו. מוור סגנון4(
 א'. לסי' בהערות בספרנו בארובה שבתכתי מה ראה אז. חי עדיין הי' רבנו של אביו5(
 אומו"ר מספר זה כינוי של מקורו על ופולין. וואלין חסיוי בפי רבנו מכונה "הרב" בכינוי6(
 מפי איש המקובל, את תרצ"ד( כסלו י"ט דבורים, )לקוטי משיחותיו באחת מלובאךי'ן ז"להריי"צ
 גאון אונגער שרייב : בוה"ל מאניפולי ווסיא לר' ציוה הה"מ : מטשרנוביל נחום ר' מפיאיש
 ה" הדבר "רב". בשם לקראו קדישא החבריא החלו או צופארן. קומען זאל ער ליטוואק ולמנין,ד'

 לעיל שנדפס רבנו של במכתבו המוזכרת לרובנא, המגיד תלמידי אסיסת כומן תקל"בבקיץ
 בשם כינהו רבם כי ווסיא ור' המלאך אברהם ר' לו סיפרו לרובנא רבנו בבוא ק"ג. סי'בספרנו
 ימים. בשנתים הענין את מלבו הקייס והוא הזה הסיפור כל שנעלם וואי ה1ייפן מן -"רב".
 ו,( סף קודש אגרות בס' נופס שרה,ס, ליב לר' המגיד שנתן העדאה ממכחב וכן והמסיפור
 לפנינו וה ולעומת - ממעוריטש, המגיד הי' בתארים וקמצן בלשונו זהיר כמה להווכחנוכל
 ה"גניוה". מכתבי בכל מופרוים תארים שלשפע

- ט"ב וצום שבתות ב' מהם צא ימים. 10 ישנם 1' מכתב לתאריך ו' מכתב תאריך ביןד(  1 אוירי בקו ק"מ כ-400 הוא ביניהן שהמרחק לרובנא מלאזני לנסיעה ימים ןנשארו 

 עלה והוא מברסלב( ר"נ של )וקנו הבעש"ט תלמיו מהורודנקא ר"1 הוא וה ש"ר"1" נראה8(
- 81( ע"מ ח"ג )תוח"י תקכ"ה בשנתלא"י  1ה. מכתכ תאריך )פני שנים שש 

 הוא לוויטעבסק רובנא בין המרחק ברובנא. - י"ב ומבתב בוויטעבסק נבתב י"א מכתב9(
 שבין ימים ש)שה במשך או של הנסיעה כתנאי בזה מרחק לעבור וא"א אוירי, בקו ק"מב-400
 המכתבים. שניתאריכי
 ב"ש ובו, "פ"נ : ה"ו מצבת על נרשם בן )יפמן. א)יעזר אלא אברהם הי' לא אביו שם10(
 יוסף גנוי הספרים על בהסבמה חותם הוא ובן שבט", ה' תק"ס שנת זלה"ה ברא") זוסילמשולם
 ט"ו. סי' קודש אגרות - ליפמאן(. )במו' במ"ל זוסיל משולם : ו~ועו יכיןוסוו

 הסבמת מובאת ההסבמות מפתח בס' חשון. בי*ג או חל - וירא ב' - הפ"נ תאריך11(
 הוא לבראד אניפאלי בין המרחק בבראדי. תקל"ב חשון בט"ו חיים תוצאות ס' על הורוויץר"פ

 . הי"ו. מוהילוב ק"קתושבי

 ותרגז ריבדת הדברי שמעתיאר"ש.
 ושתים אחת הלא הקודא. לקולבטני
 מכתבים, ע"י וגם פא"פ, עמהםדברתי
 שמעתה למו אומן עצתי ה'. חפץ בזהשלא
 ובטח, והשקט ושלוה בנחת זע"זירורו
 לטובה משאלותיהם כל ה' ימלא בטחואז

 אותי מטרידים המה אי"ה. בל"סולברכה
 מעתה אחיי, נא יסורים. וגורמיםבדרכיהם

 בעוזריכם יהי' ה' ואז במעונכם, שלוםיהי
 אנס"ו.בגו"נ,

 עת, בבל דו"ש בגו"נ אוהבכם'ר'
 זלה"ה. ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור



 החרסונית ל"גניוה"הערותרע

 את שם ולכתוב לביתו מיד לברוח שבינתים הומן לו הססיק אם וצע"ג אוירי, בקו ק"מן100
 ראיתי(. לא עצמו הנ"ל הססר )אתההסכמה.
 ב"א ביום נפטד מיבל, יחיאל בהד"ד ליב יהודא מוהד"ד, ובו' פ"נ : נבתב מצבתו על12(
 1(. ... , מתים מחיה )הויפן ! לם*ק תק"י בשנתטבת

 ססרים(. עקר )בית באמשטרדם מע~ם נרפסו לא הרדב"ו תשובות13(
 רבנו בן האמצעי( )ארמו"ר בער דוב ר' בת בילא נבדיהם. ע*י ה" שביניהם החיתון14(
 תקל"ד, בסלו בט' נולד האמצעי ארמו"ר הרלוי"צ. חתן בונים יוסף ב"ר ולמן יקותיאל לר'גישאה
 מחותנים.( עדיין היו לא תקנ"ט בשנת כי ס"ב סי' בספרנו )ועי' 1 וה מכתב תאריך)אחר

 או"ח חלק רק והשלים לחברו התחיל רק אז כי מ11ר, ערוך" השולחן "בעל הבינוי15(
 של היד כתבי לקונטרס במבוא בח"ש בספרנו. מובאת לש"ע, בניו )הקדמת הה"מ אצלבשבתו
 פטירתו. לאחר רק נדסס השו"עהשו"ע(.
 הראשון )המקור זה. שם מקובל הי' תקל"ב בשנת כבר אם ומסופקני יחב"ד, מרומז כאן16(
 . ק"ג(. ס" בספרנו מקאליסק, לר"א רבנו במכתב הוא זה בשם רבנו חסידי מבוניםשבו

 בהקדטת )בע"ס(. במצרים ת"ק, בשנת אחת, פעם רק לישראל החק נדפס הה"מ בזמןד1(
 ש"א ספר קרית - בקארעץ הרפוס יסוד שנת שהיא תקל"ו, )לאחר קארעץ דפוס לישראלחק
 נדפס שלאח"כ בשנים במדינתנו". ואינו במצרים "שנדפס הספר חשיבות על מדובר 302(עמ,
 מאד, נסוץ לספר ונעשה ימינו( עד בממוצע שנים ל-5 אחת )בערך רבות פעמים לישראלהחק

 הה"מ לתלמידי מצינו לא ובמו"כ מקוס4 בשום זכר לו מו?אים שאיננו ההיא בתקופהמשא"כ
 לישראל. חק בס'שיעסקו
 "שניאיר המלא בשמו רבנו את לכנות המכתבים למזייף לו הי' המלצה במכתב הפחות לכל18(
 ג'(. סי' רמ"ב עמ, לעיל כך על )ראהולמן".
 ז(. בהדר הי' לא שעה באותה כי הזחפן, את לתרץיש )ואולי הה"מ. הסתלקות בעת נוכח הי' שהרמ"מ מסופר י*א( פרק )ט"ו דבורים בלקוטי19(
 לא העתקה ובעד מקורי, יו כתב זה אין בי ספק כל בלא נתגרר כבר מרווין. הר"י הוא20(

 לכתוב צריך הי, מה לשם הועתקה, מרווין הר"י חתימת שגם את"ל ואפילו כזה. מחיר משלםהי'
 אגריורית. וויוף חיקוי לשם לא אם . . , ז דוקא לדף ומעבר חתימה גצורתוה

 כבוד להרמ"מ רבנו חולק בספרנו המובאים האמתיים במבתבים מוור. גיינו" "ב1 הכינוי21(
 ודבנו". "מורנו עליו כותב הוא ומ"ג מ"ב בס" לקמן כ~ עצמו את סותר גם  הוייפן לרבו. תלמידשל

 של יתר התאמצות - "חברו" כותב הוא ובסופו "ארמו"ר" רבנו מבנהו המכתב בראש22(
 הכותבים. שבין ביחסים לדייקזייפן

 הזייפן קי"ג(, סי' בספרנו )ראה ימיהם בסוף רק. היתה ממעויבוז ור"ב רבנו בין מחלוקת23(
 שנה. בשלשים המאוחר אתהקדים

 דרך בס' גם מוזכי זה מנו"כ. ושם פאסטוב בעיר אביו בחיי עוד התייאב המלאך הרר"א24(
 אבדהם ד' המגיד( )של שבנו הסתלקותו לסני ז"ל מדבנו "שמעתי : ח"ג סוף להצמח-צדק,"מונה
 מלוה הה"מ והי' לביתו, נוסע הי' א' וביום בעש"ק לראוונע )סאסטוב( מחוואסטעוו אליו באה"
 אלו. במכתבים אחת פעם אף מווכרת אינה פאסטוב העיר כיהגניוה, מכתבי מחבר מעיני נעלם וה שדבר כנראה בחוואסטעוו". לביתו כניסתו עד מביתו ראיה ע"יאותו
 בנו. בחתימת המתים בברבת המגיר את להוכיר שכח הותפן 25(.

 מה"גניזה". שהוא מוביח סגנונו ב"א. נערב אור נסחרות, גנזי בס' נרסס זה טכתב26(
 סוף דיבורים" ב"לקוטי סרב. והוא אתם שיסע רצו רבנו של שחבריו משמע וה ממכתבו?(
 וחבריו. מוויטבסק הרמ"מ בהשפעת בחו*ל נשאר אבל לא"י, לעלות רצה עצמו שרבנו משמע ט"ולקוט

 ה"גניוה". מן שהוא נראה הסגנון מן ל"ה. סי' קודש אגרות בס, נדפס זה מכתב28(
 ווי לססרו בהקדמתו מתאים. אינו והתאריך שע"ד שנת בסוף בפראג לרב נתקבל השל"ה29(
 ורק לימים, צעיר הי' לא"י מפראג אביו יציאת בומן בי השל"ה, בן שעפטיל ר' בותבחעמורים
 רבנות של למשרה שם"א(. בשנת )בערך בפיאג ידרשו שעפטיל( )ר' נתמנה השל"ה יציאתלאחר
 בפיורדא. הרבנות את בקבלו שנים, שש לאחר רק שעפטיל ר'גתמנה

 ז "ז"ל" המתים ברבת והיכן30(
 ב'. ברך וב"רשומות" ל"א ס" קודש אגרות בס' נדסס וה טכתב31(
 ב'. אדר או א' אדר לציין ששכח מהזייפן נעלם וזה מעובית, היתה תקל"ז שנת32(
 בגנוי נדפס וה מכתב33(

 נסתרור~
 ה"גניזה". מן שהוא נראה המכתב מסגנון כ"1. נערב אור



רעא התניא בעלאגר1ת

 התאריך את להקדים תקל"ז. תשרי בי"ב נפטר כבר המלאך אברהם ר' בי הזייפן מן נעלם34(
 תקל"1. - זו בשנה היתה לא"י הנסיעה כי אפשר,אי

 בה חלה ויקרא ופדשת מעונדת היתה תקל"ז ששנת שבח הזייפן הפסח. חג לימי הכוונה35(
 טסח. לפני ולא פוריםלפני

 מהרי*ל בשם איש מפי איש ששמע מלובאייטש אדמו"ר מססר נ"ב עמ' ב' חוב'ב"התמים"
 בתחילת רק  למיהילוב  לנסיצתי  לריך וייא  בראוני הפסח בחג ה" דבנו כי דבנו(, )אחימיינוניץ
 חוייפן. מן נעלם  וה  וגםאייר,

 ידועים היו ותכנם שהחרמות משמע ק"ג, סי. בספרנו מקאליסק, לר"א רביו במכתב36(
 שבשנת לומר אפשר ואי תקי-כ, בקיץ מלעזריטש המגיד תלמידי אסיפת בזמן כבדלרנותינו
 חידוש. כובר להם זה הי'תקי"ז

 וג' ב' סי' בספרנו שנדפסו במכתביו שמפורש כמו כצפת, עדיין אז התגורר הרמ"מ37(
 !(. הערה י"א עמ' לעיל גם)ראה

 לקוטי ס'. בראש גם )והועתק דנהורא בוצינא בס' שנדפס מוויטבסק, להרמ"מ מכתבו על38(
- זנה"ה"  מיכנ יחיאל "במהר"ר ברוך ר' חותם ח"ב(אמרים  התיבות שתי את החסיר והזייפן 

האחרונות.
 ט"ז. ס" בספרנו ונדפס עצמו, ירבנן בנד"ד מיוחד מכתב הרמ"מ כתב תקמ"1 בש' הרי39(
 רכנו הי' שאז משמע קי"ט-ק"כ עמ' והערות קיצורים בס' מרחשון. חודש כתתילת תל לך א'40(
 על הסברים ומבקש מרחוק השומע כאדם מפינסק מכתבים לכתוב הי. יכול ולא בלאזניבביתו
 במדינה.הנעשה
 שנים כמה כסטראשעלע התיישכ הורוויץ הלוי אהרן ר' כי קס"ו כסי' כח"ש כספרנו ראה41(
 לכנותו הויישן את שהטעה ווהו - מסטראשעלע" "הרבי בשם התפרסם אח"כ רבנו,  פטירתראתר
 בה. שהתיישב לפני לוו 11 עיר  שםעל

 נשואה. בת עויין לו היתה ולא כ"ו בן בתקנ"ח הי' האמצעי אומי"ר  4י, הע' ראה42(
- תקמ"ז אדר בכ"ג נפטר הוא43(  זה. מכתב לתאריך קורם שנים י"ב 
- תקנ"ב תמוז ככ"כ פולין-רוסיא כמלחמת החיילים אחד ע"י נהרג הוא44(  קורם שנים ו' 
 וה. מבתבלתאריך
 משחה  ליום במלו י"ט את  לקבוע  החסירים הציח את רבנו קבל לא  תסמ"ב שית לר45(
 49. עמ' ה'ש"ח קיז השיחות, ספר - או. ער הוראה סעורת עשה לא עצמו הוא  וגם ברכים,ושמחה
 רבנו. של בסגנ1נ1 למכיר חשד מעוררת מליצה46(
 המלשינות של הרשמיות בתעודות בספרנו )ראה בסטרבורג אסור רבנו הי' ומן באותו47(
 שם. להתווכח כדי לפטרכורג שיק ר"פ את אליו שיומין מסתכר ולאהשניה(
 זו העתקה שליט"אי מסדיגירא-פשמישל הרבי אבל הנמצאת מהעתקה הועתק זה מכתב48(

 נעתק רפין ד' בן הזה המכתב : רשום מטשרנוביץ שהובא אחר כת"י בראש יד. כתב. משניהיא
 חתיכה כל נייר, חתיכות ד' על נכתכ . . . התניא נעל . , . כ"ק של ),( "מש מני"ק כאותאות

 מאת קטן מכתב בצרוף יחר תפורים היו וארבעתן חלק. נשאר והשני האחד מעבר רקנכתבה
 וכתוב בקאתערט מעוטף הי' המכתב באות. אות הכל העתקתי ואני . . . מרוזין ר"י . . .אדמו"ר
 עצמו. בפני גליון היא כספרנו פסקא כל מוזו.ן-. צדיק האדעסטאנט אצל נמצא "ואת : נדוסיתעליו

 שלא מדאי לפטרבורג, ונשלח כסלו ד' ביום בביתו נאסר רבני כי פ' סי' בספרנו לעיל עי.49(
 אחד. ביום שמההגיע

 וביה. מניה סתירה = ימים משבעה יותר יש בסלו טו"ב 9ד כסלו ד' מיום50(
 ! שנה וחמשים מאה לפני אומניבוסים המציא הזייפן ופלא. הפלא51(
 המשפט כי כותב הזייפן טבת, י"ד ביום ההיא בשנה חל המכתב, כתיבת יום ויה-, ג'52(
 אל דבנו של משפטו הועבד נובמבד, בסוף כן, לפני ימים מחודש למעלה וכבר הק.0ר, לפנינערך

 עיי"ש. פ"ה, סי' בספרנו כמפורשהם.נאט,
 למסמכים גם מתאים וזה בסלו(, בח"י )ולא דחנוכה בג' לחירות רבנו יבא המסורת לפי53(
 צ"א. בסי' בספרנו שהובאו למממבים בהערותי כמבוארהרשמיים,
 בשבת. חל תקס"א טבת ח"י54(
 מסוסר פ"ר ב' חלק רבי בבית חלציה. יוצאי כל עם ר"ת - עכ.ו"ח וצ"ל ט"ס בנראה55(
 פנחס "ד' מכונה הי' שמה על - רייזא הי' חותנתו של שמה גם בנ.ם. חשוך הי' שיקשר"פ
 פייגא. ולא -רייזעס"



 ~ התני בעל ות ר גאתב
 )סמ"ק( גולה עמווף הס' על רבנו עם יחד הסכים 3תקי*ח חה עד"ן ה" זה בתאריך56(
 שקלאב4 ק"ק )מוטפחות תקס"ט. א"ר בח'ינפטר

 ו פעמיס חמש וה קטנטן במבתב מתגלההדוף
 החרסוית". "הגמוה וטל הוא הסגנון ב/ רב אור שתרות, גנד בם' נדסם וה מבתבז5(
 וה. מבתב של ליוסו הובחה ותמצא 60 ובהערה ס"ד פ' במבתב לקמןראה
 אינם התאריכים וטני "תקנ"ו". התאריך הטם רב, אור נסתרות, בגנוי גם נדפם זה מכתב58(
 440 עמ, ה,ש"ח קיץ השיחות )ספר חקנ"נ תוטרי במ נפטרה לאה דבורה בימתאימים,
 החרסונית. הגניוה וטל הוא הסגנוז ג/ רב אור נסתרות גנוי בם' נדפם וה מבתב59(
 דלעיל המבתב שגם רא" ומבאן 410 הערה לעיל מצבתו )יאה תק"ס בשנת נפטר הוא60(

 מוו5ף. הוא נ"טס"
 הקודמת. בהערה וע" נ"ט. ס" לעיל נדפם61(
 10. הערה ראה -- תק"ס 3ש' נפטר הוא62(
 ושי"ת .אגרות גשם נקראות היו וה מבתב לתאריך קודם יטנדפמו הרמב"ם תשובות בל63(
 הקרויה והיחידה הראשונה ההוצאה לחלקים, מחולקות היו ולא וכד הדור" "פאר אוהרמב"כ"
 ביבליוגרפית רשימה )ר' תרי"ט בש, בליפסיא נדפסה חלקים 1 בה ויש הרמב"ם" תשובות.קובץ
 כלל שם ואין נ"ח תשובה ב' בחלק אין 11 בהוצ' ואפילו תרצ"ה( ירושלים רמב"ם,בקובץ
 לסימנים.חלוקה




