
  רבי לוי יצחק מבארדיטשוברבינו הזקן ו
  יב' רבנו סית "שו

ל "הלא הוא מחותי הגאון החסיד המוח זצ, להסכים ולבא אחר המלך אשר כבר עשהו, השבתי לשואלי דבר
הגיעי גלילי ידיו הטהורות  ... בהוראה להיתר בסרכא שעברה ויתקה מהריאה, ק ברדיצוב"ד דק"אב

ובבואי לביתי על  ... ירחם' והייתי טרוד מאד בעיי הכלל ה,  פרק הסיעה לביתיבהיותי עומד על, בברדיצוב
 , וכתבתי לשם להשיבו אלי. כי שכחתי אותו בברדיצוב מגודל הטרדא,ט העבר חפשתיו ולא מצאתיו"יו

  . הרשום בזכרויי דעת ולזאת אי משיב לפ.וצפיתי לתשובתם כמה וכמה שבועות ימים ואין עוה

  די' סינו ת רבי"שו
 יב בהיות" היה בקיץ תקל, אם די בהסרת הדלדולים במקום יציאת ובליטת הסירכא לחודיה,הה פלפול זה
 והסכימה דעתו הקדושה דדי ,אק ראוו"ע בק" ושר דובער"ו רביו הגדול הגאון המפורסם מה"בבית אדמ

  . וראייתו היתה מסירכא כסדרן מחיתוך לחיתוך דמכשרין בגמרא,בכך

  כח' ת רבינו סי"שו
ר הראיות של "והן אמת כי מה שדחה כת... עוותו תרבי לצרפי להיות מה לדבר מצוה רבה התרת עגוה 

אך ... ר בטוב טעם "סתר כת... מי יבוא אחרי המלך , סימים להיות סימן מובהק' בידון צירוף ב, אבן העוזר
... רוף סימים טובא מילתא היא כמו סימן מובהק דצי, פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר מיהא איכא"אמם אע

  ...ר באמת טעמו וימוקו עמו"דעת כת... ר ברוב עותותו "ומה שחשש כת

  אגרת הקדש פרק כח
ק "ד דק"ע אב"ה לוי יצחק "ה מו"ה פ"י ע"' מה שכתב למחותו הרב הגאון המפורסם איש אלקים קדוש הי

  .ע"ה מאיר "חסיד מולחמו על פטירת בו הרב ה, בארדיטשוב

  34נספח , רבינוקודש אגרות 
וזהו , אשר כל עסקיו ללמוד לעמו תורה ומצות, ע"ה "מ זללה"ר הה"כל עיקר ההגותיו של אדמו' זה הי

וזהו דרך הקודש תורתו , וההגותיו הוא גם כן על דרך זה, ע"כפי אשר קבלו ממורו , עיקר העבודה
ואדרבא מי , יהגו כולם כןכל עמו כולם צדיקים ש' והלואי ומי יתן והי', ובזה הדרך ישכון אור ה, הקדושה

יקר כבוד הרב ' שמאד הי, מורהגאת זה אי מעיד בעדות  ... ע"פ דרך זה איו לפי דרך מורו "שאיו והג ע
 י הגאוןמחות" וי מורמפליג אותו תמיד עד אין שיעור מאד' והי, ע עד אין שיעור"י בעי.  

 ה"טורקא תקכ, הלכה פסוקההסכמת הרב המגיד לספר 
' דרכי להיו' אף שהי. וראוי לעלות על מזבח הדפוס... ומקצר את האמרים מן הפוסקים ', ועביד דיא לפשי

  .אמם שאי הכא דאיכא פים חדשות, מן המעים מליתן הסכמה על שום ספר

  ח"יתרו תקס' פר' אודות מאמר ליל ב, ר הצמח צדק"דרושי אדמו
  .ז"ח גיסי ר"ובחתוה חורף תקס

  17' ע, ז"אודיסה תרנ, הר אפרים
כבי , יוצאים מפיו הקדוש במקהלות שהתקצבו ובאו אז מכל המקומות אלפי חסידים ואשי מעשה לשמוע

  .בעיר זלאבין) אז יום החתוה' הי(אדם שהתקבצו ובא לראות במזמוטי חתן וכלה 

  )43'  ע גליון קלדהועתק בקובץ אהלי תורה. נ"ד סיון תר"במכתב כ(שניאורסאהן ' שמרי' ר
ולא , לויק מבארדיטשוב' מאיר בן הצדיק ר' שרה אשר היתה כלת ר: בותיו... ר האמצעי "דובער אדמו' בי ר

. זאת היתה ההתחתות הראשוה עם הצדיק מבארדיטשוב. ומתה שה אחת אחר חתותה, האריכה ימים
הצדיק ] חתן הרב[בום שמחה ] יוסף[' זלמן בן ר] יקותיאל[' היא היתה אשת ר, רבקה', בתו השי

  .וזאת היתה ההתחתות השיה, מבארדיטשוב

  מלשינותו של אביגדור
וגם הלואה להקהל סך ארבע מאות , שכרתי לי הרבות דפיסק בליטא בכסף מלא לשר העיר על עשר שים

  .זהובים אדומים

  ה"חוקת היהודים תקס
דה שאין מחה אחד רוצה להתקיים ביחד עם אם באיזה מקום וצר פילוג בקרב הקהילה והפירוד הגיע לקו

  .אזי מותר לאחד מהם לבות בית כסת אחר ולמות רבים משלו, המחה השי באותו בית הכסת


