
   ראש השנה לחסידות–ט כסלו "י
  ד"יום הגאולה לחסידות הכללית וראש השנה לחסידות חב

  ע אגרת קי"ב נ"ר מוהרש"אגרות קודש אדמו
  .ע"ע זי"ה "ח אשר החילוו רבותיו הקדושים זצוקללה"ה לדא"קרוב הדבר אשר היום הזה הוא ר

  ע אגרת שמ"צ נ"ר מוהריי"אגרות קודש אדמו
בעין ' סדר חדש הי, א והתיישב בליאדי"בשת תקס' בהזקן מפטרסבורג בפעם הו  רביק"בבוא הוד כ

ם והביאורים היו ג, היו מאמרים קצרים, על הרוב, עד אז. לפי זה' מכמו שהי, אמירת מאמרי חסידות
  .ובהתיישבו בליאדי התחיל לדבר מאמרים ארוכים עם ביאורים ותוספות ביאורים.  בתכלית הקיצורכן

  ב, בי סדבית ר
 וכדי רביים מקוויץ "ע סיפר שהרה"אחד מהרבפלך(ק רבי שלמה ביקש לקבוע דירתו בבייעשי 

 שלא להשפיל, תאים' והשיב רביו שהוא מסכים אך על אלו הג, ורצה הסכם על זה מרביו, )וויטעבסק
כות (את הצאן ושלא יאמר שהצדיק צריך לישא ', ושלא להשפיל פרומקייט טבעית כו', הלומדים כו

 דברים' ועל ב). 'שהחסידים צריכים לייגע את עצמם בתורה ועבודה ולא לסמוך על הצדיק כו' הי רביו
  .'לא הוסכם כו' אך על דבר הג, ש"הראשוים הוסכם הרר

  מ מוויטבסק אל החסידים ברוסיה"ק מוהרמ"אגרת הרה
ו כבוד הרב חביבי ידידו האמיתי כי אם לאהבה את אהובי, מה או שואלים מהם, אהוביו אחיו

כולכם , הגדול מאחיו גדלהו משל אחיו, י"ה שיאור זלמן "ש מו"כק, אשר פשו קשורה בפשו, מעולם
לשמוע דברי , שהרי כמה יגיעות יגע וטרח וכתת רגליו הרחק דוד ע וד זמן טובא, חייבים בכבודו
  .כצאן אשר אין להם רועה' עדת ה' שלא תהי, םכאותו משחו להיות מורה צדק במדיתו, אלקים חיים

  אחד הדפסת התניא, א מקאליסק אל רבינו הזקן"ק מוהר"אגרת הרה
כי המה , כל כך להצלת פשותולא מצאתי בו תועלת , ר"וקא חזיא לספר הביוים שהדפיס כת

רך ]ע[ולפי , קשה עתיקא, גמרא גמור זמורתא תהא, מלומדים ברוב עצות במצות אשים מלומדה
  . שיספיק להם יצוץ אחד והוא מתחלק לכמה טעמים,המקבלים

  ר הזקן אגרת פט"אגרות קודש אדמו
  .ד"חב בשם מכוים שאים ... אלי באו ג"תקס בחורף

   הזקן אגרת להר"אגרות קודש אדמו
 כאמרם לפשי לאמר ,ממש ממערב מזרח כרחוק ממי הרחוק ,כזב ודבר שוא דמיון ש"א מקצת דמה
 על העולה ,הכוזב דמיון לפי אף והה ... יחיו עליהם' ה, המפורסמים בארץ אשר הגדולים פשות על

' ה ככולם רובם שם כי ,היפ עולה דמיום אין, שיחיו המפורסמים הדור לגדולי הבר את תבן לערב רוחם
 שלא ותוקרוב סמוכות בעירות ,אחת במדיה כבודם משכן הה בעימים ושותיהם ימיהם יאריך
  העם במשא אתם ושאו מעליהם והקל ,ביותם ל כךכ מקום בריחוק

  הקדמת בני הגאון המחבר לשלחן ערוך שלו
ל שם הואיל באר את "הקדוש הוהיתה התחלתו בהיותו יושב בשבת תחכמוי במקום תחות של הרב 

גמר זה החיבור על אורח חיים בשי לוחות ' ובמיעוט שים ב  ...התורה בהלכות ציצית והלכות פסח
כמו בהיותו , ואחר רוב שים שהוסיף פליאות חכמה על חכמתו בעמקות ובקיאות ... כתובים פים וחוץ

כאשר שמעו מפה , ז פעמים"רוים טבן שלשים שה שחזר על כל התלמוד עם כל הראשוים והאח
, ז בעמידה לילה ויום"ק מאהליב שאצל הר דיסטור חזר על כל התלמוד פעם הט"קדוש שבהיותו בק

  .י"והתחיל מהלכות ט, ח"אז התחיל להגיה ולחדש בספרו זה מחלק או ...לא פסק פומיה מגירסא 

  ו"הלואה סל' ע רבינו הל"שו
  .ד"ושת השמיטה היתה שת תקמ

  1064יד -כתב
ז"הלכתא רבתי לשבתא תק.  

  קל' ד סי"ת צמח צדק יו"שו
  .ע שים רבות" בלאדי בזקותו אחר חיבור השתב שכ,המהדורא בתרא שלו

  ט כסלו" אור לי–היום יום 
  .לשה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו. גוט יום טוב


