
  ר האמצעי"ולדות אדמותסקירת 
  )ה"תקנות דלאזניא תקנ(ר הזקן אגרת מג "אגרות קודש אדמו

 לו ואשיב ,שאלתו ירשום ,ברי תורהבד לשאול לו צרך אם ,ל"ה אש חדשר שלפי שבתות על הוסעים
  .וחתי בי יל פה על ידבע או בכתב

  ר האמצעי אגרת ה"אגרות קודש אדמו
  .ש"א לכללות בה מסותרתמאה מוסר תוכחת בשמו לכתוב ,'שי הרב ר"מכאאמו צטויתי

  טואגרת ר האמצעי "אגרות קודש אדמו
  .ש" וידעתי ממו כל פרטי מכאובי א,ל"ר ז"הורגלתי מעורי זה יותר מעשרים שה בהיכל קדשו של אאמו

  )ג"קיץ תקפ(ר האמצעי אגרת מה "אגרות קודש אדמו
 ,טעמים מכמה מאד שלו מעמדות פלו ולזאת כקטן כגדול לכל שבמדיתיו םהעיתי מצוק זאת מודעת
  .מאד גדול בדוחק כעת וישיבתיו ,ירחם' ה הכפרים גירוש מחמת ובפרט

  )ד"תקפ(ר האמצעי אגרת מז "אגרות קודש אדמו
 שיגיע ובטוח כון איש כל לב' שיהי , הסדרות על תורות הכתבי הדפסת על למידע דבעי מאן לכל להודיע
  .הקוים על להכביד שלא כדי מהיום שים' ב זמן משך ויומשך ... בוגין כל קטים' ח במקח לידו

  )ה"כסלו תקפ' ב(ר האמצעי אגרת נד "אגרות קודש אדמו
 של תורות כתבי על ,בראשית' ס על שכתבתי מביאורים' א חלק בדפוס ועל ממשבפ לקיים מוכן והי
 במשך  ...ויצא רשתפ עד בראשית רשתמפ בדפוס בוגין ה"ל ערך ויחזיק ,שעברה בשה ,ל"ז ר"אאמו
  .יותר או וחצי שה

  )ה"תקפ(ר האמצעי אגרת נה "אגרות קודש אדמו
 בכל תקות ויעשו ... ביותר כחי מחולשת חדשים וגם ישים והרחוקים הקרובים ש"א לכל כמעט ידוע
 חיים ר"הר לאחי מכתב לו יתו אזי מוכרח שהדבר יראו ואם...  לכאן איש שום יסע שלא ומין עיר

  .דוקא לפיהם עיו שיביא' שי מעדיל מחם ר"הר ולחתי' שי אברהם

  ר האמצעי אגרת סא"אגרות קודש אדמו
,  ספרי תורה4.  רובל6000 שעלה בעיירה ליובאוויטש  ...הקמת בית כסת גדול ומפוארהכות לקראת 

  . רובל1500חמשה ספרי תורת משה כתובים על קלף עלו 

  ר האמצעי" לאגרות קודש אדמו1נספח , ח" תקנ–אגרת רבי אברהם מקאליסק 
ר הכיס אותו בסיון "לאשר כת, ה דוב בער"ה בו המופלג הוותיק מו" ה,דאבא' וחס אכי על זרעי

  .והוא עדיין רך בשים... יטין גדולים להצל ממצודת הגאוה והגדלות שצריך פרקל, בלב ים' כאי, גדול

  ר האמצעי" לאגרות קודש אדמו3נספח , ד" תקע–ל מיאנאוויטש "אגרת מהרי
  .במקומו ובפיו רשדם דרוש ג ו, שידרושדהסכים מא' ד שי" הרב מוהרבוד שעל בו כ,ע" ר"בחיי הרב אחמו

  ר האמצעי" לאגרות קודש אדמו2נספח , ד" תקע–אגרת רבי פנחס רייזעס 
בעת חתות בת , א"מ בשת תקע"ר בג"ק אדמו"אגידה א את אשר קרה באחרית הימים של כ

 ... וסגר את הדלת בעדיו, ל"ר ה"דמוא וקראתי עם בו ,ד עם בן הרב מטשאראבל"ר מוהר"אדמו
 שגם פדיוות על ידו יעשה ולא ,ציוה לי שאחר הסתלקותו בישיבה של מעלה אהיה משגיח על זה

  . ביו הקדושהוא היה דולה ומשקה מתורת ר, אף בחיים חיותו הוא היה המוציא והמביא ... מזולתו

  ר האמצעי"רות קודש אדמו לאג30נספח , ז"א כסלו תקפ" י–החלטת בית המשפט 
,  יהודים מכת החסידים להיות המוכיח שלהם בעיי דת במיוחדל ידי תבקש ע]רביו = [תברר ששיאור

  .לזכותו מכל אשמהויש   ... איזשהו הכרח או הטלת מסיםל פיוהפרסה שקיבל היתה בדיבות ולא ע

  ר האמצעי" לאגרות קודש אדמו34נספח , מכתב בנו רבי מנחם נחום
קר וכתבי הקודש על כל הי'  כאשר תתחזק והיית לאיש להוציא לאור ס ...ואותי צוה בעת ההיא לאמור

  .ע" להמציא להם בכל עת מצוא אור תורת אבא מארי זי ...התורה תורת חיים

  היום יום שלשלת היחס
  .א מסר על ידו הדרכת צעירי החסידים"תק -" תק


