
  שנת תקנ"ו בחיי אדמו"ר האמצעי
 

  ו)- (תקנ"ה הקדמת התניא
אין הזמן גרמא עוד להשיב לכל אחד ואחד על שאלתו בפרטות, וגם השכחה מצויה, על כן רשמתי כל 

 דבר להבין קצרה שדעתו ומי ... התשובות על כל השאלות ... ולא ידחוק עוד ליכס לדבר עמי ביחידות
 שלא בקשתי ואליהם .יבווהו והם שבעירו הגדולים לפי שיחתו שיפר ,אלו קוטריסים מתוך עצה
  .ו"ח שקר של ושפלות בעוה להתהג לפה יד לשום

  (קיץ תקנ"ה) אגרות קודש אדמו"ר הזקן אגרת מג
הוסעים על שבתות ... אם צרך לו לשאול בדברי תורה, ירשום שאלתו ואשיב לו בכתב, או בעל פה על 

  ידי בי וחתי. 

  תקנ"ו)חורף ת קודש אדמו"ר הזקן אגרת נ (אגרו
לא יכוס שום אדם לחדר אדמו"ר הרב שיחי' לדבר עמו ביחידות, לא במילי דשמיא ולא במילי דעלמא 
בשום אופן ... יתאספו ביחד לא פחות משלשים אשים ... ליכס לחדר הרב כ"ל ... אם יוגמר לטובה 

  שות לבא גם בחורף כמו בקיץ.בין בית המדרש הידוע בהרחבה, אזי יהי' ר

  אגרות קודש אדמו"ר האמצעי אגרת ט
מאז ומעולם גם מכמה שים וימים הקדמוים וטובים מאלה, אשר אהבתם מכל אחד ואחד אמת הי' 
חקוק בלבי לכל חד לפום שיעורא דילי', למלאות משאלותם ולהשיב פשם באור תורת אמת, אשר היו 

, אשר בכל כחי עבדתי זה יותר מט"ו שהוחודש מפי רוח קדשו ז"ל, יוצאין תמידין כסדרן מדי שבת 
  עבודה תמה וברה.

  אגרות קודש אדמו"ר ה"צמח צדק" אגרת כד
  .תקוא"ו עד סוף תקע"בספר תורה אור הדפס עתה מחדש ... ובו מאמרים רוב הדרושים שמשת 

 שו"ת צמח צדק חחו"מ סי' ע
...  אדמו"ר "ע דרשותיו הי' כותב אחיו הרי"ל ז"ל והוא הי' משלם לו, להפיצם בישראל לכל השומעים

  .והוא בירר מתוכם הכתבים של הרי"ל ז"ל ...והגיהם, ועשה מהם ספר

  (מב, א) 1161הקצרים (ע' ק וע' תריח). כתי"ק אדמו"ר האמצעי  –מאמרי אדמו"ר הזקן 
  ואשה כי תדור [תק"ז].

  ד דרושי אדמו"ר הזקן ואדמו"ר האמצעיי- כתב
ד[רוש] מב[ן] ה[רב], שת ה"ל, בדרך מטרקטור ללזי', בחזירתיו מלוי' את ר"א דיסער לאה"ק. אין 

  ערוך לך ואין זולתך. ד[רוש] מב[ן] ה[רב], שת ה"ל, בלוי' ה"ל.

  )לאגרות קודש אדמו"ר הזקן 22נספח ( אגרת הרה"ק מוהר"א מקאליסק
פלג הוותיק מו"ה דוב בער, לאשר כת"ר הכיס אותו ... כאיה בלב ים ... וכת"ר הכיס בו בזה, בו המו

  והוא עדיין רך בשים.

  אגרת הרה"ק מהרי"ל מיאנאוויטש, בעל שארית יהודה (בית רבי ח"ב פ"ב)
ומו בחיי הרב אחמו"ר "ע, שעל בו כבוד הרב מוהר"ד שי' הסכים מאד שידרוש, וגם דרוש דרש במק

  ובפיו.

  שער תורה אור
רוב הדרושים על ידי אחיו תלמידו הרב הגדול בישראל ירא וחרד לדבר ה' מוהר"ר יהודא ליב זצ"ל מ"מ 

  ומ"ץ דק"ק יאאוויטש, ועל פי ציווי כ"ק אדמו"ר שמתו עדן כתבם כתיבה תמה ומאושרה.

  רשימת היומן (ע' ל)
א"ח ברבים, מאמריו של אדמו"ר הזקן בהוספת ברצון אדמו"ר הזקן הי' אדמו"ר האמצעי אומר ד

  אותיות, או גם עיים.

  


