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 ראיחי מה הקורא בעיני יםי*א עי*י נהיב בר6 במני^^
ו. ם׳4כ; דבריס ספירה יזכתוב הרום עד באתי כי 'Sy הגיע וטח

̂יץ הוא ללצים יאם שתיקה זה מה מדברים ששה בלעג אשר אנשים כמה שיש  יי
 להיות יכול אשר דברים ואין אומד אץ מדבויד ישח שתיקוהיר שתקת אם ואומר
 נאמז אמרתי ע״ב אדע• בסיגנון מתנבא כ*א סויה ודברי קשור לדבר מקים םי>א

 ונם^-^ בגדולות ולילך ח״ו להתיהר כוונתי אץ כי עלי בשחק ועד תדיין עלי
 היות אגלח עמי ונמוקי יטעמי הגדילים כררר בארץ שם לי דעשות ממני

 דסשורסם יד1ה־י. משם שאם' ז״ל גדליה ר״ המשודםס המאה׳״ג חרב סשי ששמעתי
 וחניסים חטושתים.חאוחוח כל דעתו ולשי ערחאווקא דק״ק מ״ם ז״ל שמערי/ ׳0

 לבי אל נתתי אני וג& לבר באמונת שיאחז עצתי מכין יאץ וגלויים המשירסמים
 ביום יום מדי צעריח רואת שאני לשיבה קרוב זקנה ועד לאיש הייתי ז מ! כי

 בגויעת שוכבים לשעמים אידע בימגט״עשרייגים כי המושתים ונסתלקו הגיסים נתמעטו
 וכטז העליון בעולם שיאו ■מוזנוראוח ג»<*יו היו וחיו ובשקמו נעם חינער שקי-רין
 אלססנדר ם׳ חמי יכמו בגמרא מעשיות למה ורדיסי! ראית ברור עולם בגםרא שנזכר

 , שד»עוררו בעת וחי׳ בערשסא■ בק״ק בעט א׳שירבבחינער איש שחיה שסישר ז״ל
 כמעם מהרבנים איזה שטעו כסשרים מקומות הלז לאיש והראי ימ״ש צני שבתי בת

 , וגם המקומות באותן חאמתי חששם לחם שיאמר אותו וציוו הניל כת אחר שפעו
 לאנשים מגלים והע קת״ח בשעת באבנים א״ע כקידם שהיו משוגעים חיז בימיו
 , שלמדתי וגחירנא הקלע בלן! דים חטא באיזה הטא נששם על אומרים והיי הטאם

 ! וחי* לאכון! לחם ונחנו החדר אל עניים באו א׳ מלמד אצל בכשר בחרותי בימי
 ■ ללטוזי הסלמר וכשתתחיל בח הכירו ולא רעה רוח כה שהיג אחת אשח ביניהם

 , חרות והשיל •סוקים ב' או שגים ללמוד הסשיק לא חומש הסדר חילדים עם
 , טמא הרוח כי מליסיח שימסוק תסתמלמז־ וביקש בעלה ובא לארץ האשה את דעת
 : סקומח על דשב׳ קמח ללמוד ונשםםק ש^־וש' דבר שום לסבול יבול אינו שבח

 ז' בל בלב מתחוקת חי׳ והאמונה בתשובה רצורים רבים היו דברים אלו כל ומחם׳
 : נשלה ונעו״ה בארובות הרואות וחשכו הצדיקים נתמעטו בעו״וז ועכשיו ישראל איש

 i ה' עם על סרה' לכתוב ניחן לא בעולם נויקח מינות ובמה מאוד עד האמונח
 ;ובכל אמת מאנשי ששמעתי המעודאות לכתוב יעצני ע׳׳כ ואת על יבשר וחי׳׳ת
 . והעל גרעתי ולא הוסשתי ולא בוכרון לי שהמ ות״ל ששמעתי ממי כתבתי מעשה

 :,ס־ושיהי׳ ולבני לבני לזנרון כ״ו וכתבתי משי הדברים נשתנו .ולא דציב אמה
 ) ילנ^רי^ז הצדיקים ואמונת ותורתו ה׳ אמונת ולחיזוק לזכרון ואת ■להם

 לבא אדם ויכול לומדיח נשש מזכך יתברך תורתו ואיך ותורתו להשי״ת
 אבותיו למעשי מעשי יגיעו מתי ויאט׳ אדם יצש' לעולם שאחו״ל כסו גדולות למדריטח

 דרך זאת כתבתי לא כי בו הקורא כל נאמנה ירעו ע״כ דעקב יצחק אברהם
 וטעשת מעשה בבל השכל כעין באמיחית שישגיח רק הימים ודברי מעשיות סשורי

 ובאמונות חשם ביראת לבו לקשר מזח השנל מוסר לעצמו ויקרע השם נוראות
 מעשת בל אחר לכתיב הי׳ ובדעתי המעשה מן היוצא הקדושה חודחינו ונבח חכמים

x איזה w או״א שכל והנחתי ח׳׳ו אקצר סן אמרתי אך ממנה היוצא אדונה ואיזה 
 גדלו לשי הגדול קטנותו לפי הקטן בחינתו ערך ונשי שלי ערך כשי ממנה ילטור

 ■ להיות ויסיעני יונינו ווזשי״ת בנ״י לשאר ״כ ג אזכה בני אצל אורחא אגב אמרתי
p יביע בו הקורא וכל לכל שיתנו חלצי ליוצאי ואודיע ישראל את הסונים 

m rn םבניחס־לסטר נבחר לא לנו סישרו ואבותינו ונדעם שמענו אשר קדם מני 
 אשי בישראל שם וחורת ביעקב עדות ויקם עשה אשר ונפלאותיו השם תחילות

 שניי P וקדיש ע^יך אחרון דור ידעו למען שמעו אשר לבניהם להודיעם אותם זה1
 קדישא דיצינא עולם אור הן הן הצדיקים נשמת הן וץ האור סאורי ♦וצר ביוך

*״יא ׳ '  של. סבבי שמעתי כאשד רשגי׳י ניצוץ שחי׳ כעש״ם.וחביריו ישראל י
^ ^ ע ' , סטעויגח י
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בסדר

וח נסדר ממגו «חעתקתי גכתכיפ ׳■ראיתי יען
 הכל ׳■סעתי נבג״ם חרב Yאדםו ובמס כסדרן nSr דברי׳ זיע׳א e״rד.בע
 סזה שנסתעף וסח הק׳ םסיו שמעתי כאשי ארסים לכן היטב ובביאור ננון

: הנ״ל בכתבים בכתיב אר.״ז אכתוב
ר ר  * לססר סטיו וואלחאיי במדינת דר חי׳ חבעש״ט של אביו ליעזרM ס׳ ה

 ואשתו בשבי׳ אותו ושבו לעיר שוללים כאו ס״א זקנים ואשתו הוא והי׳
 וחוליבוחו סרנסת׳ הי׳ ומזה מילדת נעשית עניותה ומריב אחרת עיר אל נמלטה

 אדוניו את וישרת שם אותו ומברו יהודים שם ש»יין מקים רחוקה למדינה השבאים
 רשות לו שיתן אדוניו סני *קש1 \ ביתו על יישקיר־ו בעיניו חן דשא באמונה
 רצח הימים לו ארבו בי .־־ויהי שאלתו את ומילא ק' שבת גיוס ולנוח ל״־יית
 זוריף עדיין כי השעה את תרחיק “א^ כחלום לו ונתגלה נששי את }•?עיל לברוח

•  עם ועניו עסק איזה לו הי׳ אדוניו והנה היום ויהי זו. *מדינה יי**'ית ^י
 ויגדילו אותו דסליא .לו במתנה מתור־•][. הרב יית ויחן הג-־יד דועץ המשנה
 שם. שישב מיוחד חדר לו ונתן ב"^;יו חן מצא להמשנה גא כאשר ומיד בעיניו

יצא אזי מהסלר ועשנה בא כאשר ב׳א בעילם שירות שים עליו דיה ולא
ובכל הגדולים השרים מנהג היא יי' יגליו אח לרחוע מים בססל לקראתו

̂ל' בתורה עוסק הי׳ הזמן מ־שך אוחי  איווז חיהלהמלך שלו.ס״א מיוהר ות׳
** היועץ אחר וישלח גדולה ייי,ח-ה  המצב המלחמה מכסיסי שיחיה irf.“שייור̂י

 הדבר אמתות על לעמוד •ילו א > לעמוד קשה שהיה ובחיות . תשףת «
 כעת לעסיד יובל לא ר8» המשנה• דל והיסח קצף חמלו ונתמלא .לעשות איך
 לקיאתו טודר״א חרב מת־.לר1לבי וכשכא . לביתו תעף x המשנה יילד . צי'

 ויאסר זיעסיס בפגיה על"משכבו ושכב :קיבל ולא כדרגו רגליו לרחוץ מים בססל
 כהיותו אבל J המשנה כו וגער , ל•- נא זועפים,ססר סדועסניר אדוני אליו הרב

 עד .r.ושי אליוסעם ובא מנגד נ^י• השליך י נןהצדקו וחפש לאדונו נאמן משרת
 -י פתרונים לאלקים הלא לאדונו ויאמר , המאורע לתבל לספר המשגה שהוברח

 גלי הוא כי דנא רזא על סיזש׳׳י ואשאל .הפסקה אתיןנח אני ,מלחמה איש ה'
ם. שאלת ע״ם וישאל .רזיא  כאשר הכל שיהיה איך המלחמה אוסני כל וישיביחי ^ו
 שהוריהו ח׳ עצת כל לו הספר אלי׳אדונו בא מזחרתי ויחו . היטב בביאור לכל

 ויאמר ויען רבה. בשמחה המלך אל הלך ומיד . tfo בעיניו זיוסב .השטים מן
 המלך שדע וכאשר לכל. כאשר הכל אליו ויססר ח.1היעו העצה <אח המלך ארוג

 שכל זה ואין ,יועץ מפלא הוא העצה זו הנח לך0#ו ויאמר המשנה דברי כל את
 או איתוהי לא כשרא דם מררהץ די עליו ^ןופיעו אשר אלקי מאיש לא אם אנוש;

 זאת אין אופן בשום אלקי איש שאינך אני',ידעתיד והנה .הטומאה ־וח ̂ לז
 חגזאורע כל לו ולספר .האטת על להודות המשסה והוברח . טישף ז . ‘. ב׳י■

ך נסע פ׳א בזה״ל תוב (וין< ל  חזקת על ללחום בספינות חיילותיו עם ^
 קטנת והחזקת מאד ד י היום הנח חטלך ויא^ :בעיניו והקטן במאם ויהי ,׳ ״

 בסעט כי מלחמתינו אנשי כל את נמרית לא השכם ובבקר קצת מרחוק פה נלין
 שילך כחלום והודיעוהו .א׳ ספינה על מלח ג״ב הי׳ חנ׳ל הו־כ והנה נחפסנה עם

 הנה כי ,חילו וכל היא יאבד בי הזאת מלחמה בעיניו יקל שאל המלך ויאםג»אל
ע וא״א היעיד סביבות בכל ברזל עצזודי העיר סביב כים  מיד כי בספינות שם למי

 מובהקים בסיפנים הישר דרך גם לו יגילו העיר מבוא דרך כ׳א חספימת יחהגנו
 ה:.לחים אה לעירר והתחילו מחנהו בל עש בזריזו׳ בנקר קם והםלך בדיך יתעו שלא

 עם סתי־ דבר לי יש ואמר לשום רצה לא הנ״ל והרב .הספינות עם שישוטטו
 ■יד וים קטנה בספינה הסלך אל ויבא שמלותיו את ויהליפו אותו ויגלהו Tום המלך
ך ויאמר השמים מן לו גילו אשר אח למלך ^  ישלח . בזה מאמין אתה אין אם ל
 כן המדך ויעש בסיפם יהא מה ונראה פיתה חייכי עם קטנה ספינה המלך

 אסר האנשים כל ונאבדו הכפינה נההפכה ר״עמודים מקום אל חספי-ה בא וכאשר
 ישר דרך יש הרב לו דאמר לעשות מוז עצה עוצו א״כ חסלך דאמר .בח היו

 בן ויעסו הסיסנים ייידהו כה ושבים הולכים העיר אנשי אשר העיר ם:וא שהוא
 •-ר ל ויעשהו הנ׳׳ל לחרב הט־זך ויגדלהו ע״כ) חנ״ל החזקת את ותפס המלך והצליח

 מצליח עו־שה היא אשר ובל אחו ח׳ כי פקיהא בעינא ראה כי שלחשותיו. א צ
 כך כתוך והנת .מאיד מצליח היה מלחמתו ללחום המלך שלחו אשד שקום בכל
 הששים p לי ונילו מקישו אל לברוח העת עתה אולי בסוסי יהיה כה בלבי יי נפל

 על השלך אוזו וישם רסיסנה וים׳ היום ויהי זו בסדינה להיות אתה צריך ין שער
אכל :שש--ה כת את אש.ת לו זיתן בעיניו חן מצא כי למלך יועץ להיות םק»̂נ
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 נ«רם, 6n 1p« V1 גג׳ י׳יג חתחבתיות Sפ וראח בעז״ח כח נגע mS ו**כ
 ר«אי תיח לא S:״n כםדינח וחנח בח נגע לא 1r,נכי א)חיח עת ויזח1

 עזני■ כסת כך חית ווזוא לחטית דתו אחת יחידי איזח ונ^נמואו שם לדור יהודי
̂*אץ נגעת שלא כי ם«את מום סח לי אסור אשתו לו אשר׳ ס׳א w אחת ני-.ו rv 
 חאמח לך ואוסר אדם לשום תגלח שלא לי השבע לח ויאמר הארץ כל כדרר עשי

 רב ווהב כסף עם לארזו אותו שלחח וסיר . אנכי יהודי לה ויאשר לו ותשבע
 כדרך ובחיותו אדלו היה אשר כל ולקחו כדרר אותו שללו לסםים אגל .מאר

 ועליו יעראל עיני שיאיר לרכן יולד זה בוכות לו ואסד זיל אליהו אליו נגלה
 כחיי' בעז׳ח שהית אשתו את ום«א לכיתו ־ וב אתםאי בך אשר ישראל י׳זייים
 הבעש׳ט (ואסר שנה לסאה סמור שניהם ו שח זקנוהיז לעת חכעש״ם להם ינילר
 ויגסל הילד ויגדל תאוותו) כלה כאשד כ״א נשטי׳י לחמשיך באפשרי חית ̂»לא

תאיר שאר/ח רואה אני הזח ויאשר זרועי ,ר ויקחח. למות הנ׳ל אבמ עת ותגיע
אתר שח׳ ימיו כל תזכיר זכור זאת בני אחוב אבל אותך לו.רל זכיתי ולא נרי
 נמאסר הטבע דרך עפ״י לקרב שמעתי ש״ו א (ובשם . דבר משוס תירא לא לכן
 יוסף את אחכ יעקל חנח כי זקמים בן t כ ואימא ראבוהו תגוקא שותא ז׳ל
^ז באחיק כסיש מאד גדולה !יכיניחס התתקשויו־ ולבן לז חיא זקונים בן כי  נס ו
 אג; מאד קסן ילד עדיין חיח יי>״* m החתקשרות גודל מפגי בכאן כן

י חאסתי חחתקשרות ן » הי J ־כריכי י נ י.י  דגדלתילד^ אביו פטימז אחרי ^י
 דת},ן. עט■ חסד גמלו בעיגיחם מאד ״ו יי 'גםכר r,^ מפגי חעיר אנשי ותג׳
;ור לל. היה שדרכו ספני אבל מאד בלמודו ®־דלית שילסוד למלמו• אותו
■ כי/^ לכדו יושב אותו ומדאו אחריו ויחפשו [ליהספר לברוח ואחיו יטיס נסח
 שתו או וחב סשולל נער היא עליז משגיח ואין ‘ותו שחוא פפגי הדבר ותלו
 שם. להתבודד ודעו• אל בודח הוא פעמים חיחכמח ובן • לחסלמד הפעת עוד
 זינדל למלםד, איתו סליתן מתייאש! בר , ׳ נתברר pm בהטשו אש׳ עד

 תשב״זי ולתביי לחוליף בחעלפר לחיות א״ע וישבוד .הארץ בודך שלא הילד
 חאת .געיפ בקול זאסן וקרישת אישיר לאמו• לבח׳כ ולחוריט תתלסיד בית אל
 חליבת עת ובבל חטא. בו שאין חכל שהוא Vבrn עם ווק׳ עכודת עבודתו היח

שט! רב ובחשק נעים בקול עסחם סוסו־ תיח חתגוקת י לסדחוק ד  עבודתו נ
ל תנחת חית בי . למעלת למעלת עלת ת » לסעלח נ  חלוים שחיו סתשיר נ

p גם לסעלו^זיגא גדול רעון עת וחית בכתס״ק אומרים n חיכן עד הבין נתאנס^בי 
 זיחלבש הארץ בון שיתבלע מעת יגיע פן לנפשו ונתירא . מגיעים הדברים

ל דנו בחשק התינוקת ענד תבעש׳ש חליפת בעת דתי .אחר בסבשןו השטן  זמר קו
 ויש • ספחדו בול׳ דגומו עליתם מפול וואקילאק חנקיא לחית נתחפך נעים• אוו

 עלדבז׳י חכעשיט דזכור p אחרי דחי חתסיד דחכ»ל י״ל לחולי שנפלו סחם
 אל לך ד אלודו. בח׳ דחחזק אתו ת^ כי דבר משים יירא עולא ^ל אכ»ז

 הוש! כי ידו על הילדים שיחגו . לכם ער דדכד תתינוקות של אביתם חנעת״כ
 גרול תוא אשר זתתשכ״ר נשכיל יבטלו ולמת ח׳ ויתרגחו*כשם עליו יעמוד

 חילדים עם הלך כא^• ויהי וחזק טוב מקל בידו זלקת׳ .לדבריו דשסעו , מאד
 געתו על ויכתי אליו דרץ תדזע חחץ« עליתם נפל .ורנן בגיל נעים בקול כשיר
 שימר נעשח ומאז לארץ נבלתו סומל הסבשן! שהערל ננמוא מימחרתו .וימת

p לצחמ״ד v חניע!דים וכשישני ישן ודת ניעורים כחמ״ד יושבי שחיו ב״ו דרכו חיו 
 חוו• אז גיא שיגעת חעח שבא ער תמת עמדת עבודתו ועבד תישן ניעו אד

ל שחוא-ישן חיו ונםבורים לישן :לסיפא מרישא חלילח ב
^ יק״ק w בן חאשקוב דק״ק חרב שמשון ר׳ מחרב לשמיןדן' ג ל  סעשח ^

 להבעש״י חכתהים גאו וממנו אדם ר׳ שמי ונע-א אתר איש שתית ׳
 ביקש פ״א• דאיתיתא וסתויין תץ שחם בתבים שס ומדא אתת למערת פ״א בא כי
ל י׳ םחנ׳  בבית דד חיח וחוא הקימד ת וחבסדח אתת סעודת אל תקימו■ את אד

ץ א׳ מלן שראה הית וחסעודת שאד1ק«  החכנזז וחית אחר מלן* כשביל־ סעודת מ
 זכוניוח של עליוח ועשו! <דולים פר»ןים יבמז m p! שבתוך בכדי שנים שני

 משויאין ודגים המיס אסח חולבי/ חעליות ועל ומהודר מוב קריסםאל סופ-שקייק
אבינו זזוזב בם!״ של קרירענעין וחבץ ולבא הנ׳ללכאן במים  ונדיחוים ומשקאות ו

ק על וחגב.^ז!סן p״® רגיי י*י  יום ועל לסעודת חנ?ל םלך־ שינא יוס אי
 שר• גל עם Vah חקים* מסע לסעודה חקיסר אח איס-חנ^ל י* ביקש זח

 לישראל שונא אתר שר סלוב׳ חשיי וחית־בתוד על*חםעירת הג׳ל אדם לי׳ סלובח
בושזע לו יחיה נ• סשדח על. יסע׳חקיסי שלש חקיס׳ אח לפתות ודעמ סאר

״יזנן
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» «ידזי פריו יוסע אןייי ששע ליא והקיסר סעודה ה*א פ;*טרין ל*א ג*י r״  םי.תח ו
 לראות אחד ׳אר nSr ואעפ׳יב •ג׳כ א^יו עזטע ו^א הקיסר לחפר יאיחזרו ג״כ אותו

^ קסן «נית ואסר השליח ובא בביתו מקום יש ואם לסעודת מה הכין אם  י
שנא חקיסר נסע ואעם״ב מקודם שהית נסו לו  שליח עוד שלח לעיר סמוך ונ

 ל«רין8 ראה אדם ר׳ שם שדר לרחוב הקיסר וכשבא כבראשונה תשובה והשיב
 הסוסים בל העכדים לקחו ומיד ועבדיו שריו עם לחדר ונבנם גדול וחצר גדולים

 שחיו רק שנחסנח מה על או״א כל הסשרתים ועבדו ברםתים אותם להעמיד
 דק ברצונבס ושתו אבלו אדם ר'' להם יאסי* טוב בל ושתו ואבלו אלמים כלם
 מח באו״א ארם ר׳ אמר ואה״ב מהבלים בלי שום טבאן מכם ארד יקח •םלא

 אותו וימצ׳ שלו שנכגדים בנים ידו ויניח תצה אני זה דבר לפני יאמר שירצה
 ובשהניע מלוכה שרי בל עשו ובן שלו בגד בכים וטצא דבי ואטד הקיס׳ והתחיל דבר

 הנגר בביס יוץ• שים לו ואמר דבר איזה ג״ב אסר ישראל שונא השר לאותו
 מטונן! ידו את והוציא ירו את מינן* שלו בגד של ביס בתוך ידו וכשנתן שלך

ת את ורחץ לחוץ איתו לדחות חקיסר וצות גדול סרחון והיה ארם בצואת  כסיס י
 שלא עליך תקבל אם ארם ר* לו ואסר אדם ר* לפני לחתחנן ומתחיל הועיל ולא

 וקיבל חייך ימי כל מסונסים ^לוחז״ד^•'^ויך ואם מוטב ישראל שינא יותר תהיה
ך ־;א יחאיפ אס כי תקנת לך אין ואמר עליו ל י י חי ש •  I ויועיל תרחץ וכזת •

 שנסע ואחר בחיקו ל^ק אמד םזמםדעגץ כוסות שני נ«ל .הקיסר חיח וכן לך
י שני כוכ״א ולאנחסרו הסלטרין נעלמו הקיסר ז ״ י  וכשהגיעו ושחו שאכלו י̂־ כ

 וחזרו החבנוח בל ו,יעם3חסלע שנעלמו שנעשה חהירוש על בעולם הנזעטץ
 ובשחגיעו ושתו שאכלו ימת כוסות שני שנחםרו רק כשלימות הכל הםלטרין
 א׳ יתודי אצלי יש כתובו כתוכv חנ״ל להםי*ד אגרת שלח לחקיסר הגאזעטן
 שני לד שילח אני pולםי שחבינוח הסעודחי אילנו ואנו שלך חסלמרין לנו שהביא
 לח ואמי דוחקא בהאי נצטער מחי ער אדם לרבי ^«שתו לו אסר׳ ס״א שלך, כוסות

 כמו יוסע חמום p וחטזל קאסער שקורין לחדר לך שתרצת כגר אתח בהשתך מח
סי תיוסע המוט מן ולקחת החרד אל והלכה מכקש שאתה  וחכגיסח רצונה נ
 ועשתה עלמא כתאי קnד^ו את לסמל לנו מיטב ואסר שתחומי בה והסציר לכית

 והשיגו׳לו שלו הנתבים למסור לסי חלום שאלת עשה והוא חיוסע את והחדרת כן
 נתבים ח״י יש הנה יחידו לבנו צוח טיחו וקודם אקוס) מעיר כ״א ישראל לר׳ שימסרם

 הנקרא איש תמצא ושם ,אקוס א׳ עיר אחרי תחקר כ״א להם ראוי אינך אבל
 שייכים המת ני rחבחכ אח לו תמסיר ו שנים י״ד בנן והוא אליעזר בן ישראל
T שילפ'י תזכת אם נשמתו לשרש T ם״ הרב סמירח אתרי דהי . טוב הרי 

 עגלה לקת המעלות נבל ומושלם בלמור גדול טוסלג חיח יתדו בט הנח .אדם
 וישאלהו .ו^״ח אצל ונתאנסן :אקוס לעיר שתגיע עד לעיר מעיר ונסע סוסים עם

ל^ אתח מאין  הנח לו וישב .מסון לקבץ נוונתך אין הנראה לסי ני חולך אתה ו
 •ת אשדו לישא חסתלקיחו לסני עלי וצוח מסורסם צדיק ו״ל.ח<ח המנוח אבי
 לסנש שחיו העיר בל ותחום וסיר .דבריו כל לקיים אני ומוכרח ;אקום ק״ק
 אחרי דחי .רואיו נל כעיני חן נשא כי . *tt נגיר עם וגשתרף שידוכים כמח

 שהוא ישראל את ב״א מצא ולא .מבקש שחוא האיש אתרי לחסש התח״ל תונחaד
ט שאין לו נראח סקיחא בעינא עליו שחסתכל ואתרי י בבחט״ד משרת  כבדו תו
ת ויכול  עלי קשת נביתבם חנה לחותנו דאסר מבקש שהוא האיש שותו לתו

 שאוכל בבחס״ד קטנה טתצת לי סע״ל נ*« יעשה ללמוד. אוכל־ ולא :הבלכוי
ה וכוונתו . תסלה תחיי שם רינת וכטקים בסדר ללמוד שם  עמז מצוי שיתה ת

 מאד חזא יקר ני הדבר לעשות חותנו אתי וליי בוריו על שיעםוד כבדי תמיר
מי .הרב הותנו את שישרת להבעש״ט ויצו .פן ויעש .בעיניו ע  ישלס m ו

א באילו א*ע הרב בן עשה כולם כשישנו כלילת ס״א .עשת ובן .לו y ת j 
שן, ש״*. דעמור י  ושתו וחבתן העבירח ועל החורת על , כדרכו עמדו על הק
מד חכעש״ם עמר ג' בלילה , ושתיס סעם  ויעמוד הנעש״ט ישן כף ובתוך .^

 חוא כאילו עת א״ע ועשח ,לסניו ויניח מחבתבים א׳ קונטרס ולקח תרב כן
 אותם ולמד סאיר־ נזדעזע הקונטרס את ודאח חבעש״ט ניער וכאשר . ישן

 כבירת שראה עד .אחרת כלילה עת1 חרב כן עשה וכן .חיקו בתור ויצ<יעם
 ז״ל אכי ארוני חנה יאמר דקרא הכתבים לו למסת אביו עליו שצוה שזה.האיש

 < 7לםנ הם הכתנים כל וחנה , לך שאמסת עלי וצוח אלו בחכים חגיח;לי
 אגל הדבר טוב לו משב עסי שחלמת .אדוני כעיני נסשי גא היקר מטר כבקשה
לי כחנ^י י יחיה ולא זול»ר כ״א שום ע1י ״ נ י n #ום סמר נ fu n . שחי״ו נ״א



■ ־ ■־•'׳־ . . ^ זי - _

 לוץתצי מרב בן דאמר אח״ב ויחי .ע*ו ונן : כם^*ם א«ר ^«יח ץ^י
ח ■ני  arKi לכד בית איוה לעיר חוץ להשיג אפשר אם . •חירח ■רישות כעת תי

 הנער את שישכור חותנו את דכקש :כן ויעש חעבודח ועל חתורח ^
 כי כן דעש .לשלוח שיגטרך עת בכל אותו ושישרת לעוותא עסו שישב ישראל
 אסרו דדב בן עם לישר ישראל שר׳ חקהילח אנשי ראו וכאשר סאד נכבד האיש

 שכהיום להם נראה כי דקרבהו לכאן חרב כן שיבא לו נרמה אביו זכות .שבוודאי
 : הנ׳ל אשתו וסתה חיטים לת איכו לא אכל אשת לו ויתנו ®ובים כדרך חולד הוא

 בל וגם ופיסקים בגש״ת הדורך כל לטרו שם ; וסבודדתם לבית נכנסו וכאשי
 הרב בן כיקש פ׳א טעשיות אלקית קבלה היה הנ״ל ככחבים וחנח הקדש כתכי

 אותו ודחה . דבר איזח שיבינם בכדי חתורה שר את שיוריד הכעש״ט את
 הערר מזני .ח״ו סכנה להיות יובל אז בכתנד• ח״ו נפעה אם בי ואטד .הבעש״®

 הפסקת דתענו פניו את לחשיב יוכל שלא עד יום יום אותו דפדר ■רח אפר
 צעק וסיד . ידועות כוונות כיוונו ש׳ק וכמוצאי כראוי טבילות ועשו לשכת משכת

 אתה לכן העיר בל ישרון! ובוודאי האש שר דרד טעינו כי וזי ויי חבעש״ט
 את יצילו שחטח העיר כל‘ו• לחזתנך גדוללרםהרח לחסיד כולם כזדכי שחוחוקת

 אלהי לאיש בולם בעיני סאד האיש דגדל ;חוו? ובן העיר ישרון* מתרח כי .נפשם
 שיוריד בהבעש״ט שגית דפצר חימים לו זאיבו כי אחרי ויזד • סופת ולאיש

 לעשות שהוכרח עד ♦סים כו הפציר הוא עב״ז . הנעש״ס מסרב התורה שר אח
ט נאשר במש״ס ויהי כנ״ל הפסנךז והתענו רצונו  ויצעק הידועות כו.נות ניוו

 הקנתינו זאת אכל . ?ו כלילה מיתה שנינו על נגור זח בעבור כי אוץ? הבעשיט
 כת אזי שינה טעם לטעים שלא הלילה כל כוונות לכוון עמדנו על נתחזק כי

 אחיזה יהא דמותא מסיטר♦? חוא שינה חרי ח״ו נחנמנם אם אבל דינא בטל רינא
 בן יכול לא חב^י אור וקודם הלילה כל כן ועשו לגמרי עליו לשלום להכע״ד

דג  ועשה במרוצה רץ אז הבעש״ט ובשראח מעט. ונתנמנם נפשו על לעמוד ו
 אח״ז גדול בכביר וקכרוחו :מעילו ולא אותו והעירו .פתאום שנתעלן* גדול רעש
 סלמר שם ונעשה בראד לק״ק חסמוך לקי־דלח טשם אחרת דרך לו לקח

תל חכם והיה מאד עד סופלג לסדן חיה כי כולם בעיני חן דסצא להועיל  עד . נ
 ויבואו אנשים בין ריב היה וכאשר פיו על ונגמרים נחתכים הקחילה דכרי שכל
 כי .עמו שלם לבם הית והחייב הזכאי ושניהם משפטם לאור מוציא חיה אליו
 נרשון מו׳ הרב והנח : כולם בעיני שיטיב . לבם על מדבר היה חכמתו ברוב

 ודברים דין לו חיה אברוע סו׳ חרב ואביו כראד כק״ק ב״ד ראש חיה קוטעבר
 דדבר .לשם מוהר״א הרב ויבא . שם הבעש״ט שחיה הקהילה מאנשי א׳ עט
 האיש xויא . ד״ת ע״פ ביניהם לגמור בראר לק״ק עמו אתו שיסע דינו בעל עם

 שיבא פעם ככל אשר צדק דיין והוא בתורה מופלג א׳ סלמר פה אתנו יש הנה
 נא נבא . היטב הפסק מסבי' הוא בי עסו שלם לבם הצדדים שני אזי לפניו רק

 לק״ק עמו אסע אז מעלתו כעיני ייטב לא ואם טענותינו את ונסדר לפניו
י מזחר׳א הרב בשבא ומיד .לפ^יו ויבואו לעצתו וישמע . בראד נ  הבעש׳ט מ
 כשבא גדולים. הלומדים דיר היה א! והנח זוט בת היא שבתו כרח״ק ראח

 רסב״ם איזה על לפניו הבעש״ט דאמי . פשט לפניו אומר חנק אירח לפניחם
 אחריו נפשו שנמשכה ער פשטים כמת לפניו אכזר ועוד . גדול בחריפות פשט

 ביניהם והיה לפניו ־מענור/ייהס הבע״ד סירת בז וארזדי .בנפשו נפשו ודזקשר
 .לאמחו אמת משפם משפטם לאור הוציא שעה וכמו , רבים טענות.וסבסוכים

 פנוי שהכעש״ט לו נתוודע •p כץ הנח .וזאד דאתבו בעיניו מאד דפלא
 יאמר בסתר אליז דכא גדושת כרו לו היה־ סוחד׳׳א ולהרכ . אשח לישא וצריך

 לישא מעלתו בעיני יכשר אולי .לאשח נצרך שמע״ל שמעתי הנח להכעש״ם
 יםTםוזנג רבים זו שבקחילח בהיות אבל .חרבו• טוב לו דשב :כתי את

^ נצטרף לכן כי חפצים ם ה  .פניהם להעיז אוכל לא כי לי*יש יודע לבל הדבר ל
 נכתוב אזי בזח סעלחז רצון ואם ן למעלת אותי דנשאו תמיד לי שהטיבו אחרי

 עמי ו שירו שתעשו עמכם כופל אני זאת וגם . ותTכיח למז״ם התנאים קשירי
 ד^עלות ורוב בשבח• שוזרבו אופן בשום רצוני אץ כי וחכטתי תורתי עם לא
 בנסשז נפשו שנקשרה ואחרי אליעזר במל ישראל ו׳0 סתם שתכתכו כ״א

 ולא מקום שם כתבו ולא כסתם rהתנא קשורי כסז״ם וכתבו דכתו לכל הסבים
 חוליו את נדרך חלח לביתו מוהר״א הרב בנסיעת ויחי . אדם לשום הדבר נודע
 ר׳ הגדול הרב לבנו כראר ל^*ק הדבר והודיעו לעולכט ונסטר בו ימות אשר

 ת׳׳♦ שמצא הכתבים כל וקיבל .בד״ת להספית אכיו אל ויבא ,קוסעכי גרשץ
תוך5י ׳ ;
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תיו t נ»וו בך ג r r r B*1unn• חוחו בחי «וח!» S r נ פוחר חרב
 במורסם איש חיה 1אג* ני כעיניו mSbS ויה• . Sראr« ששסו 9אי איור. 0$

 נורע שלא ארסוגי ®לוני oy זאח וגם / דרגא נחות עם שידוף יעשה זהאיך
 אבינו בעיני הוכשר אשוי אהו• וחאסר .לאחיתו הדבר ייספר וסשפחתו סקוסו

 אי וייא . חםדסחת סן חם»ער שיעבור עד הסחין דהנעש״ט אח״ז לחו־הר אי•
ו שירס לכו על וידברו קים•6 אל ואשוג אלך אני ייאסר שבעח״ב  Vוcו סוחר י

 דשנח ויתחפש כיונתו «את לא כי . אליכם פגה לא חוא אכל .עיר אעלם שיחיח
 וילר ולשונו מעטו אח וישנת רחבה והגירה קער בפעלעיל הריקים כאחד לבושי אח

 לעיץ עוסד והוא לפניו יושבי! בע׳ד שני וחנה הג״ל, סיחר״ג לבית בראו־ לד,״ק
 םוחר״ג חרב סכור וחיה הפתח, אונל ייעסוד י לפניי כאים אשי־ ן בדיג השיב
 עסכס לי יסחר דכר ייאסר . ׳לו ליחן |ור«ח לפרוטה ויקח עני איש שהוא
 ראת וכאשר אשתי את תגח לו ייאסר התגאיס את לו וידאת א׳ לחדר עסו דלו
 זאת סח תסראח על ונשתוםם סאד נתבחל ודגוריו וכסותו חאיש אח חג׳׳ל הרב
ל אביו עשה  אחרי לו אסרי׳ ותשיב המאורע כל אח לח דספר לאחיתו דקרא .ז׳׳

 «רעא סיני״ יפיק ואילי זאח. סח׳««א ובוודאי אחרא להרחר אע זאת עשח שאביט
 שרעוט הכעש״ט אסר חחופח וקידם .*ח1חחח וסן דנכילו כן ויעשו . סעליא

t ; כםארו׳׳ל אשתו עס •רבר שסקודם i■« חאסת לח ויגלח .נסתר אשתו עם 
 שיעברו ואן! * כלל סזח תגלח שלא איתח וישבע : לכל באשר הכל
ח אחר יחנח גדיל בדחקות תהית אשר ועירנין עחץ עלי׳ »זוג  ר«ח.חרכ ו

ת איזח יקבל אול> עסו ללסור םוד\״ג  אינו נאשר חדכר Tnon וטא איל . ד״
 סאישד גדולח דרפח לי הוא כאסז־־י חנה לאחותו דדכ ויאסר • סאוסח לקכל יכול
 לגור עמו ותסע סיס לך אקנח איי לאו והאם סוב הרי מנצו להתגרש תרעי ואם

לנו בא׳*י וילט זח לדבר ותסכים חרפה עליך שאת אוכל לא ני תגורי נאשר כו  י
כייג חנקו־א גד,ל(ם תרים בין להתכורד הלך וועא שס לגור סקום לח ויקבע  גו

 עגלת עם הסיס על אליו כאח היחה בשבוע ג׳׳ם או נ״ כי פרנסתח חיה וזה
 טתענח חיח וחבעש״ט ®־נסח. לח היה ומזה לער הוליכה והיא טיט תו»־ וחיה

 לשם ונותן כארץ גיסא חופר היח לאכול רעח וכאשר גדולות בהפסקות תמיד
 היו ימיו ונל תעניתו אחר מאכלו כל היח זה ההםה סחוס נאפה והיה וסיס קמח

 ובל עסוקח גיא וכיניוע מאד עד גדולים הרים היו ים חתר והנה כחהבודרוח
א׳0 שוח היה גזרה ארץ כ״א סדרון  5ע הולר והיה חחתבוגנות בעוסק נכנם ׳,
 סרחוי אותו וכשראו השוללים לסשים עוסדים היו השני חר על א״ וסעד , הד%ים
 לו וירדת לגיא יפיל כוודאי אסרו .המחשבת כעוסק החר לסון! חולך שרעא
 מישור ונעשה לפניו השני חתר נתקרב לגיא סםוך ובשבא ח׳״ו איכרים ריסוק
 החד נתקרב לגיא סטוך כשבא ובחזירתו כמקרם ההרים שגי ונחלקו לסיחוק והלך
 תו* כי וראו וכחוירתו בהליכתו פעמים נסח היח וכן מישור תעשח לתכירו הא׳
 וסאודי כל לו ויספרו לפניו ויבואו עסו וישלימו .אתו ח׳ כאשר אלתי איש

מ הנח ויאסרו עיני  שתתפלל כקשתיגו לכן אחת אלחים איש כי ראיט ג
 נפשותינו את למסור חסיד חולבים אנחנו אשר דרכינו ה״ שיעליח עכודיגו

 אעשד אזי אוחו חגזלו ולא ביחודי חפגעו שלא לי חשכעו אם הבעש״ט לחם ויאמר
 ריב איזה להם חיח אם וחלאח מאז ויהי t חזוי וזרבר על וישבעו .בדבריכם

או ניניחם פענח או בו  גזלניכ שני גאו פ׳״א כיגיהס פשרח עשח והוא .לפניו י
 הנעש״פ כאשר חנח בלבו ויאמר מחם א׳ בעיני הפסק חוטב ולא לפניו לדין
א ער  ע־עך וכן אותו לחרוג רעיני את אמלא ישן כשוטא אבל רע לעשות לו א׳'

א הנעש״ם כשישן  וסין .ראשו את לחתוך הקרדום את והרים אלמ הגולן נ
אי״ אותו חטפו  3במע ופעעים חבורות אכזרמת מכוח איתו והכו יסי *P *ייע ו

ח וגם חיים נשמת נו שנותר א הבעש״ט ויקץ כו אין הדבור נ  המונו את ויי
 הזז הדבר לך עשח ום♦ אחה מי וישאלהו ופעעים והבורגת ברם סלונלך לפנמ

ח בו חיח לא1  מעס נששב ולמחרתו לדרכו הבעש׳׳ט דלן■ יכר לי לחשיב נ
^ו אי : המאורע בל הגזלן לו סים׳ אז ל

 לילי קעדח דרך יודעים אנחנו חנח אדיגינו ואמרו אליי הגזלנים באו
 ואנחנ אחט גא לך רעונך אם ומחילות סערות דיר ישראל ארץ אל

״י הדרו לפנמ סורים בחיה  בהליכה וחנח אחם. ללכת דואל .כח ♦לד א
א תיזז כרדן*  הסונר רף על חליכחם ודרך * זסזיסו ורפש מים מלאח עמוקח א׳ גי
m א׳ יחד על נשענים rm עכר אל מעני v מתחילו הם והלכו באגם נועעים 

ש׳׳סל^ך ונשרעח « חוא שבכאן ראח ו על חכע נ לאחוריו חחרכהכ״הפכתוחזר לו
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 pS כווד*וי ^בו Sh וזבע׳■״® דאםר זה במעבר עובר ודח אס גח^יז סכנח מי׳
ע ובחזירתי • לכאן כאת• לחנס ל כצםרדע »  זיעסקודו חרב נכנם )n״n ,חנ׳׳
ח והלך גרוד מנני ת ה p מזראח״ז כלום ידע ילא דילות וג׳ ימים ג' זו ג n r  TW 

 וכוזדא' בזוז לסרגר חעדr עד בעיניי מאד ויסלא מסקומו. מאי רהוק גדיל במדבר
ק דבר לא  לא 0«נסע עד מאד ער גד^ח צפרדע לפני.־ באה כך ובתוך היא י

 בעפריז ונתגלגל ח׳״ת חוא בי ויאמר אתח טי אותה ושאל הוא כריה איזה הכיר
ש״ט (ויאמר זו  זת בי לז זחספר תרבה) אותו העלה הדכוי ובזה אתה ת״ח הגע

 אף חנאמות בל תיקן זציק״ל חאר׳׳י «הרב והגם . כה שנתגלגל שנים ח״ק
 יתקני שלא ככרי מזייים כ״א שאין כמקום נדוד אותו תרחיקו פשעיו מגודר
 נטל שלא בגט״י זילזל פ״א היא בי דאמר ,פשעי היה סח לי ושאל , אותה

 ב״א א' עבירה על להאשימו אק ב* לו והשים השסן עליו יקטרג . כחוג; ידיו
 • לו יחשכו זאת גם אזי אחרת כעבירה להכשילו תובל אם עבירה גוררת עבירה

 ונבשל אחרת בעבירה ונסחו מזי נקי יחיה אז ממנה וישיב ה׳ על •יבוי־ ואם
 והיה .כולה התורה על עגר שבמעט עד ושילש שנה יכן בנסיין עמד ולא בה

 שערי על דוחק היה אם עכ״ז והגה תשיבהר לקבל שלא אותו לדחות הפסק
ק שיצא מאחר בידוע אותו שקכלים היו החשובה  מאחר חוץ שיברים בנים שובו ב'

 כי אותו מקבלים היו ושב דיחק היי אם אבל לדחותו חטאו על עונש חיה וזה
 שלא עד גדול שנור ונעשה הסיתי והשטן התשובה כפני שעומד רבד לך איי

 שגרס ומפני : שבעולם חענידית כל על יעבר . ולשוב להתגונן סנאי לו היה
 שהיא כצפרדע נתגלגל בשסת לבז בגט״י שזילזל הראשון החטא היה החטאים

 שיביץי א׳ ♦הוד• יעכיר באשר כ־ מעיים נ״א שאיי בסקום ושיהיה .במים תמיר
 וחבעש׳ט . מזולל יקר להוציא ינול בזר. טובה מחשבה איות יחשוב אי כרבה איזה‘

 עבח באשר ויהי ; מת הצפרדע שנשאר עד אותו יתעלד. לנשמתו תיקון עשה
 . לריתגלות קיוב העת והגיע החויים בין בהתבודדות שישב שנים שבער. משך לו

 אתותז את דשאל בבואם זיה* . מוחר״ג הרב לג*סו בראד לק״ק אשתי עם נסע
 סבגינו. רבות וצרות לעיר מעיר חייגו חולנים לו אמרי׳ ותשב היתה והיבן לשלום

שג • אחותו על רחמים ונתמלא  שימית ר.בעש*« את ויקה לביתז סמון אותם דו
ד גאתח נסע פ׳א .לפניי משרת י  ישן כך ובתור העגלה בעל להיות הקחהו ,י

 שא״א עד וטיט רפש מלא מים לאגם הסיסיס היריד וחבעש״ט םוחר״ג ר%ב
 . צרח צרתם כי יירא «םלחר״ג גיסו את יחקיץ הסוסים משם להוציא אופן בשים

ם שיוציאו ערלים להביא לבטי אותו ישלח אם סי  שלבי למקים ילך הוא . מו
 להמציא ילך שהוא בעיניו יייסב , דעת לכר אותו מחזיק היה לא בי , חפץ

 עם משם וחזר !נפי* לאתה יד.לך וד.ט*מ להרפש מהעגלה לירד והוכרה . אנשים
 נוסע תוא והנה ראה יבחל־בתו * והטיט סדרפש הסוסים להוציא אנשים במרי,
 חיפןו ויצאו ד.םזשים פ׳א חביתי אני לו וישב . משם הוציאך ם* אסי י . נגדו
 לא נ• ממנו לקבל א״א השירות ־זאת גם הנח סוהר״ג הרב ויאמר י,נד^ ומיד

״ r מלאכה לבר יצלח
הר/ ד.רב שנר בי אחר♦ רךץ o. שם שיתפרנס כפר איזה לו כשב מו r קנח 

 ולומד מתפלל חיה ושם ביער חתבידד־ית בית לעצמו בגח כי ג ו שלימות
ק השבוע דל י״.יי*י*.־ת לרבות היכלם בל לו היד ישם לביתו בא לשבת משנת י
^ כית נ״ב לו יריח , לשכת לבן בגד• ג״ב סו היתח יאשת! הטרלת. •ת זב ה

ח' גפי?סה עסוקה  אויחים סנגיסים וחיו . •*r בסעשת ;חצלחה ברבת שלח י
אחריי שולחת ה!* אזי איי־ח אייה וכשבא . גדול כנ-וד ולד.שקותם להאכילם

א לעיי כשבא יייח ירכז יד״יי, רבי• ממני עוT ולא . לפניהם וטשטש בא מו
̂וז ר*ח על  מניח שאינו מיהד׳ג ראה ת0םי בתח׳ם א׳ פעם החדש בל בעיר ה

צי רשילה ל חיה ^י פל ^  חיום ח«יל^ מגיח גך א מדוע שאלתי יי סודה בכיחל ל
שיב  ויקצוף מיתה חייב בחה״ם תפילין שמנ״ח סי שכל טייץ בספרי -כ•.•*איתי וי

 נד מוח■ לחיות ויובל . אשבנז שספר* •יבא סורח ת.א כ• זרי. סאי.על רדה
 מוחזק חית כ• י«י0 רבי- 1ל שיאסי דקהלח לחרב עסו והדך . שיחיה טח •ידע
ל ■ק עד איש ירח וירב .חטא כור ש^ן ־אלא שמים לייא ניהט בע מ  ,מייד ג

ג <שק חרב לבית בשנאי ויהי r חנית י׳תגעש^ט ר.ם«וזח את ד r המיזח על 
 חטיי תרר לבית וכשנלגסו • m על :ס עלץ סוהריג חיב יידגי «̂׳*קח ולא

^ אוד חרב יראת המסוה את ש הבעש ד  שניז על הססיה חשיב ואז .לפני! וסם ג
 שגלסה חיא מוז ץ־ע לא כי מאד חרב ונתבהל .שעמים כמה עשת •יכן ־.רב ;שב

שוזעיל .פחות אדם שחזא ישעסים קרוש דארם א חתשילץ עגר־ ו לשנ מחריג יכ
זוסוי־ת
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 ♦ ne»m שחג^ח עלץ• גיזרגי חויב לי חוסר כסחר ״rr5f1# את לקח i וחסזוזח
r אבל לו דגלות גרח זח y ir*פליי וגזד ח«ר ״ mvi bsv ח לא ^ז ל ג י י י  כ

ח אותו הוכחתי אני סהור״ג אל ד%כ זיאסר לחוץ בכיאב ויחי ח חונ  לא לדעתי נ
י יעעח  חמזזוח את ויקח חרב וילך .תומו למי עו«ח חוא גי לאיטח חוץ דנ
w r i א ססולח אהיא אותח  סתלסידי מא׳ נזדמן «להתגלותו סמוך חעת ונבכ
 בנכוד אותו וקיבלו זעעא״ט א*ל ג' ביום וחית ״נ סוחר לחרב נסע םוחר״ג חרב
 קאר עאח וכן .מיד אאסע הסיסים לי תבין ישראל אמר האכילח ואחר גדול

 ויחי • בכאן שבת מעלתו חיח אם חיה מוז הבעש״ט אמר .אח׳ז בעגלח: חסוסים
 לשם וחזר א׳ אזםן אצלו נשבר פרסת חצי דרך משם וכשנסע בעיניו. לצחוק

 גם בזח שנחעבב עד אחר. דבר לו נשבי שני ובפעם לדרכו ונסע האופן ונטל
 כבפר שם לשבות שתוכרח עד רבות סכות לו נזדסנו ו׳ ביום וגס ח׳ ויום ף׳ יום

 וחנת ראוז כך ובתוך הכפרי עם בכאן יעשה סח כי זה על סאו־ מצטער וחיה
 תלות י״כ לך לסת לאשתו ויאמר מאוד ויתפלא חלות י׳ב עושה חכעש״ם אשת
 קידוש עושת אחי ראיתי ובאשר חוא בשר אדם בכך סח ע״ח בעלי אם לו ותשב

 ותאשר מרחץ אעלם יש אם אותם וישאל נ״ב לבעלי עושה אני .חלות י״ב על
 כשר אדם וצא בעלי ותאמר חטבילח בית לכם למה ויאשר הסבילה כית ונם יש

 חגיע וחגח שם ענובו על מאד מצטער חיה האורח עב״ו למקוח •וס גבל וחולך
̂• חעאן עם כשדח חוא הנח זהאמר בעלך איה ויאמר מנחה להתפלל העת  .וחבנ

 הוא ני . חכעש״ם בא לא ועריץ ומעריב שבת וקבלת מנחה לבדו הוא והתפלל
 ויאמר ודבורו ולכישו פעמו שינה לבית בא כאשר ויחי .רוחכודדותו בכיה פללaר

 ועמד .חוח וכך בכאן שהשמת אמרתי אני ראה v לאורח אמר ו . טכא שבתא
 אס בלבו חבעש׳ט אמר אח״ז . מתפלל שהוא א״ע לחראות הכותל אל הנעש״ם

 האורח את כיבד לכן האמת. ויבין •ראה נפי^ בדביקות בדרכו בעצמו קידוש יעשה
 .אצלו ישכח אשתו הכפרי כדרך לאכול השלחן אל וישכו . קידוש שיעשר

.לב וטוב נשמחה חלילה סעודת את ואבלו .  צעד! להסיר •נול אינו האורח אגל .
 שמוח פרשת חית ואז תורה דברי לגו אסווי. רבי אליו חבעש״ט ויאמר מלבו
 וןן; לחאורח והציעו . בפשוטו פרעת Tb מצרים מגלות חסעשח כל לו וסיפר
 דר»ו האורח ויקץ חלילח כחצי ויחי .אשתו עם שכב ווצא . חשולוע אצל חמטח
חל אש והגח עי העצים שבערו סבור חית ני התנור אל pוי חתנוי על בוער ג  יצזנוד ^
 היח לא הכעש״ם ויאפר .אותו והעירו ויחעלן! לאחוריו ונדחן* גדול איר וחגח וירא

 לבית וילד נבקר דחי בעיניו לפלא זיתי הורשית שלא במת להסתכל לך
 ראש בנשיאת לב וסוב שסח בא לביתו ובבואו .נדרכו שם“ להתפלל התבידרוח

 כדביקות נדרנו דבא קידושא ועשה תאTלסע אסדר ו?םר ואנא אגא 7ככיו והלך
 היה ני לומר מה יורע חית לא1 ו״ת שיאמר האורח את ביקש הסעירה וכתוד נפלא
 שמעת♦ אג• חבעש״ט לז והשיב .פשט עם מאמר. לפניו- ואסר בסכולבל כמעש
 ט3 המנתיי ואחר .ר»בוררותו לבית תלך הסעירה ואחר . המאמר ע״ז אחי פירוש

 םעריכ והתפלל! . פעולם אזן שמעתן לא אשר דאורייתא רזין ד״ת יאמר בתהגלות
 אש 'כ ״ זאת יגלח ולא םוהר*ג לרציב שיסע עלי• ננר אחיו .כריכו חכרלה ועשו
 הנח ׳־♦א®־:זה׳ל ; רקחילח לתרב וגם בעיי היו אשר ליס nxn החסידים לנח שילי

לנו במיאוז קהילתכם נסכימר^ גדיד אזי יש ה  וכששמעו . תעיר להביאו אחריו •
 .האיש m הוא הכעש״ש בי כולם ברעה נגמר וציב יגם D>T0nn כל *זאלח הדברים

 לכפר גולם והלכו וישר טוב תבל שעתח עליז לדם שוצח הפאאוה בל עי ובזכר!
 יצאו ויזם , לעיח. ונסע פקודם וארג וחבעש״ם . העיייה •שיכא אותו לבקש שלו

 אילנות סעגפי צסא ביער «עשו א* בולם.לסקיס •רדו גזת m לקראתו.יכשפגעו
 עיב * ר״ת לפניתס אסר והבעש״ש עליריס לרב אותו וקיבלו עריהם והושינויש

 שאירעו יח-יפלאות וסד&עשים .ההשתשליח סדי גבנ״ם ״יי. אד® בשס שפעתי
 הבעשיט סגד תגתב־ם ואותן • לירי שהגיעו. ככתביס בכתוב אכתיב בימתיים

ם גתיכו והניד האבן ונשתח האכג את חשכיע ב• .במי אחיי נאב•  מ״ל .זנתני
 דק״ק ת&יביח סן ששסע דקהלתיגו חרב יאמר אחר שומוי שם והושיב כשגר ושיג

ח לי יש יקגתו לעת שאסר פולגאי  אגל םקוסו ידעתי בי סשם חבחבים ליקח נ
 פעם נגלו דינתנים שא/*י ואסר או!זם ליקה ריצת איני אותם מס* שועעש״ט ספני

ר אאע״ח Tב חנתכים שהיו ״•אסר יהכעש״ט חמישי ^ וני ע ש חו  והשאר גון י
תי;r לא . ־ ^ ע

ת עוי א  אצל שחיר. שוחט אלכםגיר ®״ ח*ה זללה״ה תותגי ספי שפעתי דכר ר
^ra חרב ״ n פ ?ודנו תגולח כני של רבן הקדוש  נעש׳ש אל ישי ^בי
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מסיניי f« מ m  rm' ח״ םו§ר o'W 3ח גייייו קודם «גים גמה»  זוחסיר ו
 אחד ע<י ‘גדיי עסקו «תיח סחסת סוםיים «ניחם חיו ו**יו״פ עגי םו׳ חמסוי־סם

 «ק״ק סקום לו נחן וחגע^״סו כנים גידול עער לו «היה םטעם a״1r אח*נ ונעשה
n חית ואח״ב לגן שדה ir® חבעש גחן זקנחו ולעת ברדיממוכ גק״קr ליד אגרת 
^ דק״ק הגדול המאור רהרב המי  ונעשת יוס^ יעקב תולדיח ססר חםחבד בעל רו׳1ג

 בדיד לחמי שאמר וללח״ה הנ״ל מחרב ■עסיס במה שמעתי נעסיוב כק״ק שו״ב
 והלכו לג״ע הלכתי א׳ ■עס אליך הגעש״ם שאמר סח וכור שלישית כסעודה סוסי
 לעץ שבאתי ער האנשים נתסעמו לג״ע יותר שנתקרגתי וסח מישראל רב עם עמי

 חינסער ונשארת בתוכם דאיתי סענדירל אותו וגם שזעיר מעא עמי נשארו החיים
 האזוכע בראש אחר שנים גדלו בי שלימים עםרנים ימין יד על לו היה לא וגם שטעליק

 אותם חתך העליונים וכשגרלו ספריד בשר היח עסרנים שני ובין כראש^האזכע וא׳
 ונפרד חאעכע לראש כך בתוך עלה והתחתון העליק העםורן שגמר עד עש״ק בכל

 לחשכיע חבעש״ט שלחו שם״א וה לו בא דבר ומאהה לעמוח אחר והתחיל משורשו
 חקרושים שטוח בטחשכתו מייר הרוח הסדירו שנתו בתיך וכלילה אחד משוגע

« ואעכע אעכע כל על ידו תחינת על  את וסטר בססויים יד תמונת שראיתי כ
 וחלאח ומחיים «םרניו כל מתחת דם שיעא עד הכותל #ל וחכה לחייו על הרוח
 לא חתסחדת לו ואמר הבעש״ט בא וחינןי ננ״ל חוח בענק העסרנים גדלו

 חיה איך ז״ל מרמי שמעתי אשר הגדולות אספר ועתה ן תפחד ולא תחוש
 חי״ש לאשתי נשחבי׳ דרבו וחיה השנייק על קטן נכפר ישב הוא כי התגלותו

 קטן בית כסו סלע בהר לו היח ושם פרוט הנקרא הנהר במעבר להתבודדות הלך
 כך כשבוע פ״א אוכל וחיה אחת סעודה על אחת לחם לו לוקח וחיה כהר נחשב

 לע״ח מחדקו היה מקוטב גרשק ר׳ וגיסו לביתו בא היה ועש׳ק שנים כמה התענה
 ממנו יידעת היתח כי רעתה ולא ממנו להתגרש אחותו את מפתה וחיה ולבור
 והיתח משיגעת אחת אשא שם והיחח Tלע בא פ״א אדם לשים גילתה לא אבל

 גרשון ר״ ביקש זלח״ח הבעש״ט לעיר וכשבא וטובותיו חועכוחיו או״א לכל מגלח
 שיוליכו משח מי׳ חמא״וי. החסיד חרב קוטב דקיק אכ״ד Tחחם מהרב הניל

 כלם והלכו למוטב ויחוור מוסר איזה ממנה יקבל א־לי האשת לאותה חבעש״ט
 מעלתי כפי וא׳ א/ לכל ובן וטושר קדיש ב׳׳ח אמרח קוטב דק״ק הרב וכשנכנס

 עדיין חיה נ* ישראל ר׳ ב׳׳ח ואמרח אוחו וכשראתה באחרונה נבנם והבעש״ט
 אוחך שהשביעו ידעתי ני לא מסך מפחד שאני סבור אחח לו אטרח בשנים רף
 שנת ושלשים ששה לך שישתלמו עד הקדושים בשמות לעסיק שלא השמים מן

ל והאנשים הבלים אל נחב׳ היה והוא  והיא איטרת אתה סח אותה שאלו הג׳׳
 אני הנ׳ השתוק ולא לח ואסר הבעש״ט כה שגער עד לפניהם בדבריה נפלה
^ א׳ ב״ד ע״ז מושיב ת  היא התחילה הזאת האשה סן אגרש ואותך לי וי

 ויגרשנו לו שיתירו אותו הפעירו עשו שבאו יםTוהחס אשתוק אני אליו להתחנן
 הרפו לא ודע מאד הוא ססיכן כי להתירו שלא םר& בי^ש וחבעש״ט האשת סן

 האשת מן במיב שחלד עעתי ,ע״כ שגרמת סח ראח הבעש״ט אמר אז ממנו
 ם רב לפני לגלות אינל דא ואמר שסו אותו ושאל בענורך נלמד כלס ואנחנו

 משם וכשפנו הזאת בעיר שיש לבניו הוא חרפה כי לך ואגלה האנשים מכאן ילכו
ח היה ו״ל חסי וגם הוא מי גלה האנשים  שלץ נשכיל אלא חח נעשה ולא מני

 ואילו ושכאן נשוב הזאה ר.אשה מן א״ע Tה•• הדוח ואותו דק״ק'קיטב סתחסידים
ל נכפר לישב אותו הנייע לא  שלו בנים נשכיל למלמד אחר ן0וכ0ולקוע. הנ׳׳
ק שזה ז״ל חמי לי סיסר נם מונ  אם כי לו שאין לו אמר למלמו־ אותו ש^יבל ה

 העליח וייחד בו שידוד הבעש״ט אמר מחור שאינו אותו שטחזיקין אחד בית
 שחיו מעשה היה גם .ונשחקו נחם גוער היה משחקים וכשהמ ר׳״ל לההעי־נים

 הגשם ירד ולא נמיסם ביחע חכםר סביב פסליה״ טועיאים הנכרי׳ והיו לג׳לם עריכין
 תענית יגור למנין לכאן שיבואו להסביכה תשלח להמוגסן חכעש׳׳ט **סי־ ®"א

מז אחר נכרי ושאל כתפלה והאריכו תתיבת לווי בעעמו התפלל  ל
כי' באריכות חיום התפילתם הנ ת חי ס  שהףפ-לי האמה לו והשיב כעיכם גחלה ת

ופח הועילו ולא פסיליחס עס הלכו חם באסרו מאד הנכרי ולעץ מי
̂׳ט הנכרי רנרי המוכסן- וס־פר כתפילחכם הועילו  אטור לך לו ןא;}ר לחכעש׳

 שם והיה טליסט בק׳׳ק דירתו קבע אח״נ היה ובן .גשם יחיה שהיום כרי1לר
 ותתפלל אגשים אעלו וקיבץ בביתו מגין לו לעשות ביכולתו חיה ילא מלסי כ ג׳

 דרך יזעאית היו הרגלים ואעכעות קיטאיי׳ של כסוזליק רק לכיש והיה עמהם
כתקופת א^ילו למקיח התפלח קודם הולך והיוו מאוד עני היה ני הסנעלים הורי

טנת



I t - -

 tf« נזדס^ו ♦וח״נ ון*ין8 כמו וא6י0 זיעה טמנו נוטשים חיו חתש^ת וב^עת #כת
̂ואים נסח n ולא חי i t ירא טשוגעת או ט^וגע הניאו אחד שםעם עד אוחם ^קכלי 

 חשב ובבקר שנה ושישים ששח וS אוSשם לו הגידי אותו.זבליילח לקבל ח1ד
 און וקיכל הטלמרות את ועזב וריפא.אותו המשוגע .אותו וקיבל כן והיח חשבונו

ל חטי הטקוטוח: טכל אליו נוסעים והיו לסיפר ז׳'
א (£״א  או בבית עומד שהיה סה כל כישון* לו שעשו קקנה מעיר אחד סולס: נ

 ונטע חצי רק נשאר לא הלילח עליהם שעבר כיון בכיס טעות או כלי כאיזה
 לביתי נכשכא הטוכסן עם ונסע חדריו ככל שמירות לכתוב לסופר וצוה להבעש׳׳׳ט

 להתגלגל הרוח שהתתל הבית כני וראה לשוק והלך השולחן על השטירות את צבר
 בו וחיה סביב גדול חצר והיה הבית מן ויצא שהפריש ער מזוויות זאווירוחע כסו

 אצל טאוד גדול קאזאק כסו לו נדמה שלו לאכיסניא הכעש״ט וכשהלך כישוף
 לבית סטוך שבא עד הקליפה נתקטן לחצר הכעש״ט שנתקרב טח וכל הפשפוש

 הרוח נתגלגל איך הב״ב לו וסיפרו שמירות הבעש״ם שם וקבע הקליפה ונעלם
 הקליפה לגרש שם העיסדות החביות בין ובחדרים בטטה ה־פך וגם הבית מן ויצא

 ואמרח בבכיה ד\חיים בעל אשת נכריות באתה תכף לכיתו ונסע דרכו היה כן ני
 וזעף סר לביתו הלך כי מודריישע) סע גא מוררע (יא רוסיא בלשק הטוכסין אל

:שרצים שני וחרג בכיתי הייתי לא ואני
ש  אוצייו רוקד שםול׳ם ראה והכעש״ט מאוד טזלו שנתרועע אחד מוכסן בא ג

 עה״ז קניני אחר לילו לר ומה בחשובה שישוב כבושים דברים לו ואסר
 לו ליחן ורצח מעות רוצח שהכעש״ט וחשדו דרכיו ולתקן תשובה לעשות סוטב
 יטות מחר או שהיום שוטח הוי הבעש׳׳ם אסר .וכשיצא מטנו קיבל ולא טעות
ב וגיסו מזלו בשביל ודואג  דברים טפיו הוציא לטח ואטד בו גער גרשון מחורר ד\

 שטה״ט ראיתם ולא סוטים שוצןם לכם אעשה מה לו והשיב ישראל כר על טוב לא
 אלמן יעקב '0 הבעש״ט של גיסו היה הזאת ובעת לביתו ונסע אחריו הולך

 לטלון וכשבאו להם אחד דיך כי הג״ל הטובםין דרך אשה לישא ונסע מאשתו
 5כשכי,> הגונה סעודה הנ״ל הטוכסן ועשה המוכסן לכפר סטוך אחד בכפר לן

 והתלוציס השולחן כסיף חלג של מאכל ונתבו בשר לאכול רצח לא יעקב ם׳ והרב
 ובצעקח גדול ראש בכאב הםוכסין ההעורר ובלילה לישן הלכו ואח״ב הטוכסן בו

 הוידו* עטו שיאטר אדם שום ,שם היה ולא הוידד עטו שיאמרו וביקש גדולה
בי הרב עטו ואמר  ע״ן יעקב ר׳ ותמה בניגון הוידוי אחריו וענח וידוי יעקב י

 השגיחה מועט ובזמן לו ונוח טעט הוא ישן אולי אסרה כי ממנו אשתו הלכה ואח״ב
 : אנחנו סומים באמת כי להודיע לכיחו הנ״ל יעקב ר׳ וחזר מח א וה עליו
ה ס עי כ :הנ״ל בעיר אכ״ר והיה קרובוש לעיר ובא שנסע שהיה מ  החסיד ד\

 הנ״ל אב״ד אצל והיה לבן שדח בק״ק אב״ד אח״נ שהיה אבא ר׳ ׳
 לקראתו יצאו לא חכעש״ט וכשבא אחת משנה על מפלפלים והיו של\ מחיתן אורח

 יודע להם השיב אחרת משנה לו והראו עסקתם במאי עמכם ה׳ יאמר ונכנס
 והראה אותה לומדים אתם איך הזאת המשנה אך אחרת כמשנה שעסקתם אני

 מאתם ונסע המשנח של הפשט להם אמר ואח״ב גדולה קושי׳ זה כמשנה להם
לו כשדה הסוסים לרעות ועמד פרסח לערך חי ה  חמשנח למדנו איך לא׳ א׳ לדבר ו
 הזאת ומעת אצלו ונתעכבו כשדה ומצאוהו אחריו ורדפו ענלוז שכרו יתיכף הזאת
 שנת פ׳א אחת שבת על להכעש״ם חודש בכל ממש אבא טו׳ הדב נוסע היה

 הבעש׳ס אטד לביתו וכשבא חונן אתה לומר והתחיל ערנית כתפילת וטעה אצלו
 והיה לבן שדה לק״ק הבעשיסז וכשבא :חונן אתה התפלל רב קריבוששער יפר.
 עריץ לעיר וכשבאו בשדה התפלל והבעש״ט היים ר׳ ושטו אחד צדיק אב׳ר שם
 להגכאי וצוה כר.״כ כעזרת ועמד קדושה לשמוע והלך כבה״כ טתפלליס היו

 רגל^ הרב וכשעקר הגבאי כן ועשה חנוחל על הרב שנגד המנורה ויעקר שילך
ח המנורה שאין ראה מתפילתו  בעזרה עומד הבעש״ש לו ואמרו הדבר על שאל נג

 אחת זרת מחשכה לך יש ני ואמר לו לעזרה.ושאל אצלו יצא הקדושה אחר י.יכף
 בשעת כלב עם הסופר ששחק י״א בזה דעות חלוקי ויש זו מנורת מחמת נתפלתך
חל רשע שהיה י״א הנ״ל סטרה כתיבתו  ושמו מפורסם היו הנ״ל רק״ק והס״ם ג

 סכץ שום בעיניהם הוטב לא פ״א וססורסם גדול צדיק פודליסקער אברהם ר״
 סכין להם להעמיד יכלו ולא קהילות סכמה שוחטים כמה אחר ושלחו לשחיטת

 אכל מאד עד רה הא עלינו חביב ואסרו להם הבעשז׳ט בא פ״א בעיניהס שיוסב
 לחס והעמיד סכין להם יעמיד שהוא ואמר המאורע לו וביפרו לכבח כסה לני אץ

ע לשלוח ותבטיח ואכלו ושחטו בעיניהם .יחומב שבץ את לחם ושלח שוחט לו
חטי
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ר S״״t חטי ת V החסף• חרג חי «חיה חסי ר8וסי «ם ונוו in י <«ח »11 
 וגתעכג גזזל יSvכו‘̂יחrבי־ «'טrבעn אחי• nSw #טירתו ̂נת ד9 נ#יי
p »«ייו t לו חרג מי וכ«ראו בר#ואתו ועסק רג nSipa דאקסדגר אחי «לחו 
 לחרב ואסר חדאקטער נסע כי ועע#ר״ט יראה לבן לארח ונסע אסארחי' לק״ק
ל ק חדאקטער טסע לכאן גי מכאן נוסע אט הנ׳׳ ^ ף W לא והדג אזסחרח ד « 

 דן אהדאקטער ואטד הסצרוחו רוב טחטח אם ולן יסע לבל טאר בו והפציר
 בקנח אותו לחרוג חכעעד׳ם נגד •דו יסכבר חרים והדאקטער מעיר ־פרסאות שני

ע זירז ובבקר שבידו השריפוז  שבא עד עכבו חחולח והרב לנסוע הכעש״׳ט א׳׳
א חנח חבעש״ם ואסר לעיר חדאקטער  שלום לחרב ואסר ־לעיר חראקטעד ג

p חדאקסועד של נגדשכסניא ובשבא ונסע ־העגלה על וישב  r r ונכנס העגלה 
^ לבית ג שי״ת תושיב ראקטרעיי ♦ודע טאין אותו ושאל שלום לו ו  לטויני ח
 חראקטער שאטר טה וכל אביהם אל הביאוהו ד»לה חרב של ובניו לביתו ונסע

 אז נפש בפחי הדאקפזער והלך הבעש״ט זאת לו עשה ככר לו אמרו לעשות
ם טהכעש״ט רפואה חיה שלא אע׳י׳ס עשיתם טח כניו על החולה חרב התרעם  ט׳׳

 הדאקטער א«לו וכשנכנס עטו באח שחשבינח יודע הייתי הבעש״®■׳ אצלי נשנכנס
 אבא ר׳ הרב לאב״ד אצלם נתקבל פטירתו ואחר אחר גלח אלי שנבנם נדמה
ל קריכיוש דק״ק  אשר סהבעש״ם טעשת כן גם המעשה בשכילו ואכתוב תנ׳׳

 דק״ק חרב בן אייזיק יצחק ר׳ Toan ושמו קהלתיט טאנשי אחר טאיש שמעתי
 אשר הכטיס טטעם המעשה גוןי לכתוב רזיתי ולא אביו מפי שמע אשר ברעהין

 והראה כחזדף לבן משרה ר%ג אצל לבן בשדה ברייאהק דק״ק חרב שחיה איך לי
 על בביחך ותמצא חדיד p תבוא חנ״ל בחורן! לשונו ו.ח מהכעש׳ם איגתת לו
תל רעש שלך צרaר  אוחד וכשיעוררז הסחר טחמת ותתעלן! וטף ונשים אנשים נ

 לי לי»ךע מיוחד שליח תשלח ותיבף 'םTג משני דם לך להקיז תיכף תצוה אז
 לי תשלח אעס״׳ב מרחוס לראות עינים לי יש לאל שתחלה אעפ״י הרעש דבר על

 : לגלית רציתי רא המעשה ושורש ע׳׳ב בעש״א יעזראל נאים שליח ע״י איגרות
א גדליה טו׳ ר^!*תעו החסיד הטאח״ג חרב מפי  הבעש״ם ביקש פ׳׳
 פגע לביתו כחי זבהל הזוהר ספר טאתו ישאל קופב דק״ק הרב אח

 ר* דור לו לאמו■ רזה ולא חיקך תחת לך מה אותו ושאל גרשק ר׳ גיסו בו
 תימח בלשון זא״ר טמנו ולקח הזוהר ספר היקו טתחת והוציא העגלה מן גרשק

r לוד!פל׳ לעיר בא שהבעש״ם אסר ואח״׳ב זריך אתח חזחר ם׳ 'o n ia וגחפלת 
 רק״ק אב׳״ד משח ר׳ הרב אותו שאל התפילח ואחר גדולה אנחה נאנח שמע

 ואמר כדברים איתו ופרות התפלה בתוך גדולת אנחה ממך ששמעתי זה מח הנ״ל
 לו ונתן כדבריו ומצא פסולה המזהה לו ואסר מלב ודה וו אנחה כי האסת לו

: הל״׳ל גרשון ר״ בו יפגע שלא וברכו הנ״ל הזוהר ספר
ת' ע מ ט  וחבש פסח על בשר ולא מצית לו היח לא פ״א חנ׳׳ל גדליהו ר׳ מפי׳ ^

 קסח «ר.ביא בנפייפ ושחט לכפרים לדרכו ונסע בעגלה חמידו את
 גשמים ירדו כי חעגלמ p היקסח שיסלק ראח לאשתו אסר וכשבא פסח על ובשי

 יהביא השני נצד אשר לכפרים ונסע הסכין ובדק לבעלה והידיעה חקסח ונחמץ
ט על קמח ר׳  את לסשיד הסוס יכול חיה ולא גדול הר ושם לביתו םוך0 ובבואי י

חי ובחצי להסוס לעזור העגלה כעצכז מושך והיח העגלח  והוכרח הסוס מת ה
 אצל ועמד כוחו וכלתה שמירת בלא קמח להניח ירא ני כעצכד העגלה למשוך
 ובא ונרדם שינה עליו נפלה בביתו ובתוך השי״ת לפני גחלת בנחז ובכה העגלה

חד נרזח לו ואטד ראשון פעם לו הגילוי היתה הה ז״ל אליהו בהלום אליו ע ט  י
 הקמח עם שלך עגלה שיקח אחר נכרי לך אשלח אני הנה תםילתך זתנקבלה

 קשיר ישראל ואסר סוסים op עגלה עם אחד נכרי כא טשגתי שניער והיצף לביחך
 לי חתן מח הנברי אמר לביתו כשבא לביתך ואביאך שלך בעגלה שלך עגלה

 העור וקנח נכרי בא ואת״ב מקסער לו תתן שלך הסום סן העור פת שאסשיט
' ע׳ י״ם על אשתך ואת א׳ע שתלבש ראה הקונה לו ואמר יהי' י  לט הנ

 לבעלת והלנה מאירער של עורות קראוונעם הולכי הביאו ולימים ייללו
ד בכפר התבירדתו בית לו היה בחורף כי לאו או לקנות אם ממנו ושאיה  אז

י' נ י הוא הפקר בי לקנות אתה רשאי לח ואמר כיה שם לו נ ם י ,ייי
 הביליע״ה של זופיצא לו ועשה והו׳ ד׳ pD המעות באותן וקנתה ליסטים יהרגהו

דיי׳יי״ ״י י  כי יייי^מן מסגי שטחזיק הטונסין וכשראה י״םו על הכיליע״ה של קי
 עליו וקונלו זולתני אתר ממקום י״ש קונת שהוא חשדו אשתו ואת א״ע הלביש

^0ח נ ׳ לסגי ו ת י ח שלא ובאס עליכם כבה־ חולקים אנו זאטרו כי״ ד דארע י
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 •״■Iran ונ«ב» ■וניחנו S״r ptra ר* 1S ואסר נםג»ר אותו אבה אני nocn \י
 לו סאץ גראח ר' ואסר ח״ו ם<ולם דנרום היו לא לו ואסר אותו כיח ה לעיר
 ה׳ אין סת ני6ם ואמר לי גתן ח״ לז וחאיב אאתך ואת אותך שהלכאת עעות
 נסכצר עליך הלאינו ■חסוכסין ראה אסר נותן ולי נותן אינו לך לו וודאיב לי נוזזן

 : הנ״ל הסונסין וסתו עליו להלאינו ארצו סוף ססנו ססחד אני אין אסר תלןח
תי ^ ט  מוכיח גראון וחיה סמנו ונגנב אחד סוס לכעא״ס אהיה ז״ל סחסי ש

און ר׳ עליו ואחק לו יחזירו חסום סתאום ססיו ריבי ונזרנץ: אוחו  ני
m יאראל לו ואסר גו סתגרה היה לעיר שבא סעם וככר הנ״ל an ולא חסום לך 
 בחלו וחכה הנ״ל סוס על רוכב אחר נכרי בא לסוף אחת שנח ערך הסוס זיח

 מן ירד ותיכף הוא אלי הסום הלא ואסר אלו סוס ותכיר ללולקי אש לו סיוציאו
: חסום לו י והרמ הסום

 מיי׳ קאלי דק״ק ם״ם רוד ר׳ אהיה מעשה מאחי גס גדליה ר׳ מחרכ תי5שמ?
 והוא לעה״ג הבעא״ם לבית ובא כדרך ותעה הנוכח טעות אחר נסע

 לילך צריך כי והסיבה הוא היכן כעלה על אותה ואאל כודודתוaד בכית ■ושב
 והאיבה בכאן אוכל אני מה הג׳ ס״ם ואסר בהמותיו להשקות לו לעזור •־.םוכםץ

 ודאה חתרנטלת אבשל בעיניכם ייסב ואם הסכין וראו אחר עוף שחט נעלי
 עצסו ועשה לביתו ובא לבעלה והודיעה הצדיקות והלבח בעיניו וחוטב הסכין

 בעצנע לו והציע גדול לפגי קטן בדרך לפניו ואיסש הסוכסין p שבא כסו ;*כ
 כפוי כן כדרך אשתו עם שכב ור%׳ אוסכים וכלי סים לו וחעסיד הסיטח את

 וישב שעות שגי אס כי ישן היה שלא שמעתי כי חכעש״מ עמד חלילה ובחצות
 דוד ר׳ ונתעורר בחשאי עומן שהיה במה עוסק והיוו בחשאי נורaר בתחתית

 שעל עצים השפע שחודלקוגבערו וסבור תתנור תחת גרול אור וראה ר.נ׳ שים
 והשיבה החניר על בוער אש חנה חנה ואמר אשתו את לעמיר והתחיל תתנור

 ר״ל האש ותתחזק יותר יבער בצעיף ואתכסה א״ע אלביש בטרם אשת אני לו
 ותלד השופכים מים עם הבלי ולקח ויבבה אצלו יש מים כי עכ״ח חרב ימחול
 מפח רב ליה ואפר עליו זורח ואוד יואב שהכעש״ט ראה לתנור וכשבא האש לבבות
 לעורר חגח והוצרכה נתעלף זה המ״ם כשראה כקשת עלמ עמד האור בי לאוזן

 ך/ אמר וכבוקר עלפותaד p הג׳ הס״ם את איעוררר כדי ולכלכלו הבעש״ט את
 תהליש אסרתי אני יודע אני אין והשיב ואח מה לי אמור ראיתי בך הנ״ל ם״מ חד

 ההוא וסחיום לפניו א״ע וגלה דוד ר׳ עליו ונזר m והיח באי״ת שנתדבקתי אפשור
 חורח דברי מםנז עpלש פ;*ם בבל אליו נוסע הנ״ל מ״ם דוד ר׳ חיח והלאה

 ומאז בשאמע אוזו־ ואכיק מעני והשיב זה לך מאין אטרו תודחו חביריו זכששסעו
 חכם הוא כי לו הנח לו אמר כגדופים הכעש״ט את גרשון ר׳ שהוכיח דוד ר׳

:יגלה שלא עליו גזר הכעש״ם כי סכם יותר
ה ״ פ  מלמד חיח ואצלו ד״בעש״ט עס שלם היה שלא אחד עשיר היח מעזיכוו ב

א גס אשר ; משכיל דרכיו ככל מופלג למדן ’ י  א״ע מרחוק חיה מ
 טוב לכל מוכן היה הוא כי .ה׳ לעבודת ל^־כו מאד היה ר\כ ורצון מחבעש״ט

 שלו הבעה״ג שגם ובפרס מאד םחרהק ה' כי j ולr האיך בעיניו מאד ויפלא אבל
 סעזיכוז בק״ק מטייל שמיא איך חלם שבת כליל פ״א מעולה לשמירת לו היה
ר ומהודר נאה א׳ פלטרין וראה Tחע בכל ^ו  ky מאד רתמה .אפשרי היותר כ

 :נפלאות יותר רואת הוא לראות שמרכה מה כל כי .בראייתו עיני שכעת ולא זה
 ומכ״ש הבטן תומר מעצם רק היא ורTהn זה כל הגה כי .לכו אל שם אח״ב

 להעמיס אל-לבו נתן ובאשר והציה־ים והצי המלאכה יופי בהדרת כשאסתכל
 ומלאכת חכמה וסא קטן שטח ככל ממש כי :ע״ז מאד נתפלא תמלאבח בייפי
^יו ונסאך חכמה. הרבה ראה ולכו :העולם בכל דימתו נראה לא אשר  ככלות זג

 מכ״א כ״ב מהודר הוא הפלמין שחיצוניות כיון לכו אל אמר ושוב ממש הנפש
 גפנימייתו לראות לוןaר אל ובשניגש :אליו ערוך »ין בוודאי הפלמין בפנימית

אומו והכעש״ט :השולחן על מסועין דילי׳ קדישא סייעתא וכל והכעש״ט , וירא
 אותו דהף לכנים וכשרצה ; הדלת אל ורץ ולפנים לפני לכנים לבו ונתלהב ד״ת

 ורצונו תשקתו בגודל עכ!ז .ע״ז מאד ונצטער לפגים לכנס הניחו ולא השומר
 והנח רקץ .הקדושים דכריו כל ושמע :החלון אצל עמד רא ה׳ דגר לשמוע

 וג׳ ב' אותה והחדר . מדבש מתזפ‘ והנה ששצע הד״ח לחוור והתחיל : חלום
 .הפעם עוד לישן הוכרח לירה. חצות ערך עריץ שהיה כהיות אכל פעמים.

קי ויחי ר זוכר. הוא החלום והנה ממשכבי נשקם כנו ^  הד״ת אבל נסור• בב
הצמד סרוב כמכולכל היה שממש עד «ד. על מאד ונצטער לגסרי ממנו גשבחה

kל1
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 א^יז הבעתיב ««טר כמעתומם ישב שחריח סעודת ובעת תתסד^ זמויר ידע ולא
«י נמיבנו מיב לא חלום איוה למעלתו חלם אם ז מיוםים יום סת  חלתח נ

 החרחקח שזוכר אך להבעש״ט כעעמו חולו חיה ואסשר דבר ענהו ולא לי דרחמי
 ובון חרפה לו ודי ג״כ בהקיץ יחיה סן מאד ומתיירא בחלום המשרת שהרחיקו

 לכו :חבעש״ט צוה שלישית סעידה כעת דחי .גדול כצער חיום כל כך וחיה
ל :בעיניהם מאד ויפלא לבאן שיבא חמלמוי אח לי ו<ךאו הידוע Tixn לבית ^ 
 אלע שיבא מע״ל את •א ק הבעש״ט לחמלמד ואמר חדלת את השליח כשפתח תיכף

 ששמעו חריית אותן בל שמע ואז טיזליק בלי כמשוגע ורץ השולחן על דלג מיד
 היית אס כבדיחותא ו אל הבעשיט אמר בקרבו רוחו וכששב נתעלף ומיד גלילה
 את שמעת מבכי כי חדש דבר זה אין אבל ב*כ נתפלא היית חדש דבר שימע

צדיק ונעשה לכו. בכל אליו נתקרב ומאז חוא ח׳ דבר ני והבין כלילה זח בל
י :גמור

מ מ״  הבעש״ט נגר עריץ שחיו אנשים מאותן בו׳ והוא גדול א׳ סוחר היה הנ״ל ב
 פ״א . מעלות ובשארי כלמוד ומופלג חכם יחיד בן הנ״ל להסוחר והיה ^ י
^ לברעסל יחיד הבן נסע  שבועת ד׳ בזז בנסיעת לתעבב היה ודרכו סחורה א
 כוג ונצטערו נלל יעהT שום ממנו היה ולא שביעות מעשרה יותי נתעכב פ״א
 i הבעש״ט נגד לבד מקשה אתה זאת מה הסוחר אשת אמו אמרה פ׳א ע״ו מאד

 ואתה פעולות להם ועושה הארץ כנפות מד' ממש אליו 0גי1נוג כלו העולם בל
 הוא רק דבר לא כי כנינו עכור ולדרוש פיו את לשאול לכיתו לילד רעונו אין

 רצון לעשות והוברח מאד וחאלצחו הימי׳ כרבות דחי לזאת לכו שת לא זהו׳
 בני שנסע שבועות מעשרה יותר זח רבינו .ואמר להכעש״ם עש״ק והלך אשתו
 צוח מיר ;לו עלתה מה ידעינן ולא ממנו ידיעה שום לי ואין לברעסלא יחידי

 בחיי׳ בעז״ה הוא בנך לו והשיב בו וראה אותו ופתח הזוהר ס׳ לו שיביאו הבעש״ט
 ני לדבריו האמין ולא פרכת א׳ לעירינו סמוך בכפר ישבות זח ושבת ושלום
 הפנים וכמים שלהם הגעגיעים רב מבנו נם»וה הלא בי בך להיות יוכל האיך
 על שיבא בכדי שיבקשו מה פור בעד ויתן למאומה נחשב כסף אין בוודאי ונו׳

 להתעכב וצוחו הנ״ל לכפר אחד ערל שלח דמילחא לרווחא עכ״ו לביתו שבת
 שאץ ואמר בחזרה הערל בא כלילה .הלילה קודם יבא אולי הלילה עד שם
 הוא לאשתו הסוחר אמר אז בלום מבנך נראה ולא נשמע לא עונה ואץ קול

 אבל ממש בהם שאץ דברים פתויי הם דכריו כל אשר מקדם דברתי אשר הדבר
 הנ׳ לכפר ובא בדרך פעמים במה העגלה נשברה בנו אצל המעשה היה כך באמת
 הבעש׳ם דברי בל בי לספרע ראה אז לביתו כנו בא במש׳ק ותיכף הלילה כחצי

 לח״ר עליו שדיבר חיות מחילה ממנו וביקש להבעש״ם וחלך וצדיקים בנים
 אדם חיה י״ב בששת הקב״ה שברא אור חלא שוטה א״ל דשעשה כל לו וסופר
 ולכן כחורח גנזו והיכן לעת״ל לצדיקים וגנזו סוסו ועד העולם מסוף בו מביט

 * בעז״ח ברואה אשגה ולא בולו העולם כל רואה אני הזוהר ם' כשאפתה
תי ע מ  אברהם מר׳ ששמע טיטשילנק דק״ק המפורסם topct פאלק סמתוריר ש

 טעזיבוז דק׳ק המדרש בבית ש׳ץ מקודם שהיה דובאסאר דק״ק אב״ד
 אברהם רבי זהיה פסח של חה״ם או ר״ם שהיה הלל לאמר צריכץ חיח §״א

 וחיה מקומו על ד»פלל והבעש״ט התיבה לפני שחרית חפלה מתסלל הנ״ל
 הכעש׳׳ט נתרעד רם קול של ובש״ע חלל p התיבה לםני בעצמו להתפלל מנהגו
 אותו שראה ומי תמיד בתפילתו לרעוד כדרכו והולך רועד והיה גתלח רעדה

ל אכריע ר׳ וכשסיים שלו הרעדה ראה התסילת בשעת  חתפילח חזרת הנ׳׳
 וואלף רבי םידaד ובא התיבה אל הולך ואינו ורועד במקומו עומד והכעש״ט

 ועומדים פתוחות והיו בולטות ועיניו כלפידים בוערות והנה כפנץ קיצעס,והציץ
 זח אוחו ולקחו אברהם לרבי הנ״ל זאב ר׳ ורמז ושלום חם גוסס כמו תנועת כלי
T3 נ וזה אחדT ורעד התיבה לפני ועמד עמחם והלך התיבה אל והוליכוהו אחד 
p ורעד עמד הקדיש כשסיים כך ואחר ברעדה והבל הלל ואמר יפתח מח ערך t 
ט רב  ששמעתי אלא בלבד זו ולא מרעדתו שנח עד התורה כקריאת להסתץ, יייייי

ק ^  כלי עמדה שפ״א יוסף יעקב תולחת ספר המהבד בעל סולנאי׳ י
 וממש ונדים נעים שהמיס וראו מתפלל חיה שהכעש״ט כשעה מים עם גדורה

ש.מםני הארץ רעדה ומזח עליו היה השכינה השראת  באש ה׳ עליו ירד אשר נם״
חיי  מחט״ם שמעתי גם מאד ניכר היה ובמים ניכר היה לא אך ®*יי בי ד

ש דק״ק הגדול להמגיד ראשון פעם כשבא ל ז׳ פיתו ם׳  1ז לו סופר סעזידטי
חיח ש״ע יום או •סח של אחד יום אם יודע ואין כי״» ■״א ואסר חסעשיו

*m



-  18  -

 אבר חו» SMטישר אחד כלי ני עו«*מיח חקגח A 1אי חאבי וכשחוחנין יאואה
: סהמכינח ,

תי ע פ  דק״ק ס״ט אמעריד רבי חחסיד הנהן pS8t רבי hw חמיו סאי ש
 א״א תחרב הואת «העיר ואטר כאלטע בק״ק עבת M״Br מירטיייקץ

 ד^ב בכ״א Sרוגוא ביאת ער וחעסוד כיעראל יאם עיר ותהיה חכנח ואח^
c והיח בארטע כק״ק יםSגרו ירידים חיו כי האסירה היח חאיך ttd דקהלתינו r 

 סעודה בעת בעגלות רעים וחיו אומות וטארי וקדר ויטמעאלים נכרים סוחרים רוב
 לך מה ואסר ורג! אותו סכלבלים והיו תורח ז״ל חכעט״ט שאסר בעת שלישית

; עדה עליך תצסח עדיין באלטי
תי ע מ בי ש  כשנעשת כי ואמר הכריחה קודם אחת שנח חנ*ל שסעריל ^

 ועיר סביכותיח וגם חנ״ל העיר חרבו היון וכין ישסעאל בין סלחסה
 :חחצר כאני קטן כית אם כי כבלמע נשאר לא סביכוחיה הבארים ובל מיטשילינק
תי ע מ  את לשדך לארץ לחוץ סא״י סקוטוב גרשון ר׳ כשנסע הדל אאלק סי׳ ש

 ו״ל בעש״ט לגיסי אסע הים את שעברתי ח״ל אורחא אגב אסר כניו
 בחאלתז מאריך וחיה המנחח תאילת לחחאלל הבעש״ט עטר כעש״ק אליו יבא
 מעביר היה ואח״ב ו״ל האר״י של הסידור כתוך ג״כ ד^אלל גרשון ור׳ עה״ב ער

 ר׳ שאל סעודת בשעת שבת וכליל לנוח ושכב ברים לו והכיא צוה כ’ואח שמו״ת
 התאללתי ג״ב אני כ*כ כתפילה הארכת סח מאני הכעשים גיסו את גישון

 ועשית ורועד עומד ואחה ולנוח לשכוב והוצרנתי שסו״ת הסידרא וקראתי ככווטת
 השיב ולא ממנו שוחק הבעש״ס והיה מאיו דכריס להוציא רוצה חיה כי Tfבתטעיי

 לתיכת מגיע כשאני הבעש׳׳ם לו השיב או האעם עוד ושאל כאל והוא כלום לו
 כרחמיס סחים מחיה או אתה מתים מחיה לתיבח אם אאלק לר׳ וסאק מתים מחית
 צריך ואני ולרכבות לאלאים מחים נשמות כאו ואז יהודים כוונות כוונתי ואני

 ומעלהו כעדו ומחאלל תיקון לו עושה ואני ממחיצתו נדחה מה מאני כאו״א עם לדבר
 לעמוד צריך היית• כולם להעלות רציתי שאא ג״כ רבים והס קודם חשוב והחשוב

ע  עוד וא״א מקודש מקודש שמכריו הכרה שומע כשאני אך שנים שלש ע״
 לסח ^«חיק כדרך גרשון רבי אליו ואמר הש״ע מן אוסע אני הנשמות להעטות

 הכוונות לך אמסוי ואני הכא שבח עוד באן אצלו היה לו והשיב אלי באים אין
 לאני קדיש כעש״ט כשסיים הבא לעש״ק וכ״ע אליך ג״ב ויבואו גייר על בכתב
ב להתאלל ר״ג עמד לה התפ  יורע היה כי בתאילה עדיין התחיל לא והבעש״ט ג׳׳

 טאבאק זחריח שלו הזייגער כך בתוך ותיקן ויתאחד יסבול לא גרשון שרבי
 כמו מתים אליו שבאו וראה זו כוונה וכשכיוון הכוונה מקום הנ״ל ר״ג שיעבור עד

^ לו וצור. הכעש״ם העירו או בחלשות ונפל צאן של גדול עדר  ובלילה לביתו לי
 שכוונתי כעת A ואסר נתחלשת למה חבעש׳״ט לו שאל הסעורח בעת השולחן על

 הבו שחוק ברדך לאנשיו הבעש״ם •vm אז עדרים במו מתים באו הכוונה
״ :פהבעש׳׳ט ישחק שלא אותו

תי ע מ  בק׳׳ק אב׳״ד שחיה *ולנאה דס״ק וחבים החסיד המאורסם כחרב ע
 גם אסע כלבו אסר סאהליב דק׳׳ק בא שהכעש״ש שמע שאריגראר ^

 שהבעש״ם ורא׳ בוקר חאילוח קורס אליו כעש״ק ובא חסיד עדיין היה לא כי אני
 שלא גדולת בכיה ככח חתאילח כשעת ואח״כ חמיה זח דבר והיה לולקי עשן

 לא״י הבעש״ט נסע ואח״ב תבכיה ואת היתה משלו שלא וזענתי מימי כביתי
p אצלו דשבתי אליו לנסוע התחלתי אז שהוד עד משומם ונשארתי t והיה 
 אימתי ושאלתי שבועות ח׳ לערך וישבתי אותי להגביה שצריך אוסר ר,בעש״ט

 ששמע ואמר ו״ל גדליה ם׳ ר^־.לחינו מהרב שמעתי והשאר חמע״ל אוחי יגביה
 על גראד שארי לק״ק אליו שבא לפעולותיו ראשון היד. שהמוכיח הנ״ל םד.רב
 לו שיעשה מכני וביקש ריקם פניו השיב ולא אצלו שיתאכסן מסט וביקש שבת
 כשהלך וכשכת לבה״ב הלך בעצמו אכל רשות לו ונתן לדמתאלל בביתו סנין

 ראש ועד רגל סכןי בדרשה זד.לביש להדרשח שילך ממנו ביקש לדרוש המוכיח
 ביקש *p^• נו ונדבק מחשבתו יודע מנץ כי נביא אם כי זה אץ כלבו ואסר
• מחויק שאיני יודעים כי לחם תמיד, וחיה ש•תAש הסעודה על הקהל אנשי  ע

ק ואח״ב חסידיס ^ שד » לריב העיר אנשי התחילו בצדקת♦ הרב כ • ונעשו ע  ל
 כעש״ק העיר p אותי ^שגרשו עד וחוק הולך היה והמחלוקת גדולים שונאים
 הדבר הבעש״ם וכשראה רחוק לא בדרך היד. והבעש״ט אחד בנשר לשכות והוצרך

שנות גדול צער לו שיש •רעת• כי אלוני לכאו־ ניסע סגולתו לאנשי אסר  שס ונ
שם חיה המוכיח וגם עשו וכן צעת לאקח ענצ שנחיה גראד שארי דק״ק am עם
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rV אחי ונהיגת עםד& in םר מ»עי «חו» וורג אח חסמיח דאח םוסןי« A 
 יסיח עונאף זםלוגי •חרג שינאף וניSם ואסרו עחנריזי כרוז שסעת♦ תזטער אל

א« ישרןן העיר וכד נדרך  איומת ואסר חסוכיח על עעק דבריו חכעא״מ ונעשטע נ
o ונתקבל קאבrרא לק״ק נסע וחרב המוכיח ונעתק כרוזין עוסע אתה גס r לרב 

 כל מחלק וחיה אלף סשך סםך עושר היה כי גדולה גתשובח חוד ושם חזי ס״ש
 החזיר איסו׳ נדנוד בו שחיה השו״ם וכל שקיבל הקנסים כל החזיר בי שלו הסעות
עד מעותיו ויחזיר יבוא כהכשר ואינו מטנו שקיבל *0 שכל כחרם והכריז

:עוי שנשאר
תי5̂ר ע מ  כירושלים כאי♦ קבורתו מקום אשר נעסרוכ ק׳ק מ״ם יואל ם׳ סחרב צ

 ק לק ובא סעזיבח לק^ק ראשקוג רק״ק חרב עם נסע ״א6ש תוב״ב
 מאצלם חרב חשטיט חתסילח וכסוף בעשרה כבית כאכסני' שם והתפללו בא״ר

 רצה ולא בביתך חרב עש׳ תח אותו ושאלו אחד צורף שיצאטכית וטצאו לבקשו והלנו
 בעטו חרב עם שם שחיו הגדולים והאנשים לגלות שלא עליו שנזר במו לגלות

 רוא׳ אני חנ״ל הצורף ואטר האטת לחם שיאמר חנ״ל הצורף על ונורו ואמרו עליו
 לי נתן ועכשיו ארוטים שני קנם טסנו לקח ראשקב כק״ק דר בהיותו בי נקטח בו

 חיכף האנשים עליו וגזרו טטני ויפד׳ חדרך סן שיחזור עד שלו שכת של הטלית
 עד לקבלו רצח ולא לו והחזיר הטלית לו ותחזיר אדוטים השני לו תטחול וסיד

 הנ׳ ד\כ של וטהתענית הטלית קיבל אז שלם בלב לו שמחל ח״כ הצורף שנתן
 ובבל ביום יום מידי התענה האופן בזח הקנח בתשובות טתענה שחיה חיה בך

 מזח יודעים שחיו הבית טאנשי איש ואק לשבת משבת פ״א התענה וחודש חדש
 שחיא ומצב מעמד עמח עשח הנ״ל חרב של אחות כת אחת כתולה רק החענית

 התענה כנח הבית לבני יוודע שלא הטאבל תפנח וגם אתר ולא לאכול לו תביא
 ושסע בדרך היה וחבעש״ט לשבת משכת שתתענח אירע השישית ובשנה שנים ח׳

 גדולה בסדוצח אליו ורץ שלו סוחין יחבטלו היום כי במרוצה אליו pn סחר ברח
 עשרת של סיע לי מת לחרב ואמר אדוטים עשרד. שוה בדרך סוס לו שסת עד

 ת״י ויען ; אח״ב לו ושמע אכל ותיכף החתיך כפרה ותהיה ירך על בדרך אדומים
 לק׳ סעזיבוז מק' האגרות בעב׳ שנכתב העתקת לודב,בזח״ל הבעש״ט ששלח אגרת

 רק״ס אב״ר הכהן סראה הבזק בטראח זשוב רצוא בנתבא טילי הגי רכתא נעטרוב
 חג׳ דק״ק הבחן יוסף ם׳ הכולל ק׳ פלא עושת הטיפלא חרב ומגדל מעיז הג׳

 ותTכחם המפורסם פיח ע׳יז הםאח״ג הרב א״ג אהובי Tל האיגרות לשק זח אב״ר
 י.סף ם' לי מאח דבוק לבי בקירות הנצמר פלא עשח המופלא השלם חחנם
 נאמר ושם העליונות שורות כשתי אחת ראית וראיתי קבלתי גי״ח הנח חכ^

 מוסיף והנני הקורא מקול בטני ותרגז להתעמת מוכרח כאילו אוסר שרומע״ל
 מעשת זח כי כזה בסכנה א׳ע יכנס לבל ושנינתיח קכ״ה בצירוף עירין בגזרות

 של שטחה מתוך רק עצבות מתוך לא שורת השכינה ואין ועצבות שחורה סרח
 על האלה הדברים והיו פעסים בטח שלמדתי דברים לרוטע״ל ידוע כאשר מצוה

בוי עטך אלהים ויחי איעצך לזה אותו חטכיאים מחשבותיו סעיפי דבר ועל לבו  ג
 לעבודת גמור בדביקות באותיות עצמו ידבק לימודו כעת ובוקר בוקר בכל החיל
ק מעליו ויקל בשורשו חריניס ימתיקו ואז וכ׳ש כ״ח בוראו  תתעלם אל ומבשרך הדנ

 עמך אלחים ויחיה לקולי תשמע שמע ואם ומהצורך מהחיוב יותר להתענות ה״ו
; בעש״ט ישראל נאום הדש״ת מנאי שלום ואוסר אקצר ובזה

מ רי פ א  בנו זעי״ת שמשון מת׳ כבוד חידד חסופל׳ הרבני יחיה לבנו נמטי ו
 דקהלתינו מתרב ושמעתי ובפרט בבלל ולכולם ני׳ חירץ ר״ם יריד. י

ח חרב חשק פעמים שכמה ז״ל גדליה צר ס  יסע שלא אמר כעש׳ם והרב לאד׳ק לנ
 נאמנת תדע לאה״ק לנסוע חשק לך שיפול פעם כל ךTב יהיח זח סימן לו ואמי*
ם שיש ד אותך מטריד ושטן ד״ל העיר על דני  ע״כ וזעיר עבור לחחפלל שלא נ

 שכת על לבעש״ט הרב נסע ס״א העיר בעד חתפלל לאת״ק חשק ,לך נ״ייייל
ר  לעמוד רצח ולא מאוד העיר על כעס והיה שאריגראד Tע דרך לנסוע יייייי

די  מהעגלת קם ולא לעמוד הוברח לסוסים מספוא ליתן עריך שחיה מחמת •יד נז
 יכלו שלא מאור לגשם התחיל לבית וכשנכנסו ונלך ניסע תינף

 פסק לא חגשם ג״ב ובבוקר נעיב שם ללין שהוצרך עד הגשם •סק יי•}
ל ^לך ד  ניחא אפשר רבש״ע אמר פוסקים הגשמים שאין וכשראה ח׳ יום עד וג

 מתפלל והיח הגשמים חיכף שפסקו חיח וכן יפסיקו ם והגשמי כאן שאשבות לך
 שהיטיב יודע והיה גדאר שארי בק׳ ששבת ראת והכעש׳ט העיר עבוד חשכת כל

תו לאנשי זאנד ושחק Tyn קל מ חרז? * בקיק שכת רשקוב רק״ק חרב הנח ^
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י גדו^ pero זזתיטז ני,l)S SSeno חגעמ״ט חיה או גשם <*גרר והו»*כתי  נ
 גרולח גזעקה סתטלל והיה בולם ראש מנשא ודת בי מכחוריו ב״פ שמעתי כן

 ונבנם סבחט״ד ויעא גדול חולה חיה בי לסבול יכול חיה לא הגדול המ״ם והרב
 לבייי ונא הבעש״ט הלך מוסף יקידם ב*וז'י שם והתפלל שבבהמ״ר קטן לבי׳
 השבינח השראת אעלו שהיה מכיר היה כי המגיד ואמר הל,יטיל ללבוש קטן

 עי הקיטיל נקמט הקיטל וכשלבש העולם בזה אינו בי בו הביר אותו וכשראה
 ואתי לרעוד התחיל וכשנגע מקמיטתו לפושטו בקיטל הגדול המ״ם ואחז כתפיו

 שהוערך עד הלך והבעש״ט עטו ליעוד ו»חיל השולחן וגם שם שהיה בשולחן
 מהחםיי גס לסבול בכוחו אין ני זר. דבר מסט שיקח חשי״ת מן ולבקש להתפלל

 בבייי כדרך הבעש״ט התפלל שפ״א שמעתי בן גם ממעזיבוז פורקעם דוד ר׳
 רואים וחיו תבואוז מלאים חביות עומדים היו מערב לכותל וסמוך מזרח בכותל

 בק^ק שוחט בחיותו טמש טפיו לא אבל טסנו שטעתי וגם רוערת שדתבואה
 ושלח תנאים חלאדווקע מבפר דוד ר׳ ועשה חנ' דוד ר׳ שובת היה טולטשין

 עי וסיפר חג׳ .על.התנאים נסע רע׳ מ״ם דור ם׳ וגם המקבלים כל אחר עגלות
 חבעש״ם לאבא בהשכמה שפ״אביח״ב איר לי סיפרו הקחלה אנשי וכשבאו חדרך
! עד שוהר. והיה כחשכמח להתפלל ביה׳׳כ ד^נהג כפי המדרש לבית  ודום על ב̂ו

 הסטענרער על ראשו וחיה מקוטו על וישב בא כך ואחר מלהתפלל עליו זחטתינו
 להתפלל שייכו ימז כך ואהר פעטים כמת וטניח מקים ראשו וטניח ראשו מקים
 נוראים בימים מתפלל היה זעא בי לד^פלל הנ״ל דוד ר׳ וכא התיבה לפני

 הלשיז בזה ואסר ועדת עם בל בפני לבזותו הבעש״ט התחיל לתיבה םוך’ם בשבא
 לחזור רועד. וד.יה שעה חזני ערך אותו וגינה וביזה הולך אתה היכן אשמאי זקן

 רבי כי ראה ושלום חם שמא אמר כי מאד ער לו תר׳ הטיב בי העמוד זן5 ולילך
 שהוא מה יודע היה ולא ובבה להתפלל והתחיל עמוד ואמר עליו וגעי מגונה
 מ׳ם דוד ר׳ הלך יה״ב במוצאי כך ואחר מאד לבו שכר כי וככה שצעק רק מדכי

 ואטר ענה ושלום חם מגונה דבר בי ראית מד. רבינו לו ואמר הבעש״ט אל ז״ל
 שהתפילות מקום הדיר על להס״ם ראיהי באשמורת רק כיום בך ראיתי לא ח״י

 לו ולפטור להתפלל אלך למה בלבי ואמרתי ח״ו תפילות כי לקבל הולכים
 בא דתפלוח שילכו אחד דרך פניתי ות״ל טלהתפלל שהיתי כן על ח״ו תפילות

 הדבר ח״ו ויקלקל בלבך יכנוס ח״ו פן יראתי וע״ב בהם לאחוז יוכל ולא דרך
 צויתי בך ואחר כלבך זרה מחשבה שום לך יהיה שלא בכדי לבך את ושכרתי

ן להתפלל לך
□ תפלח געש״ט התפלל פ״א ז׳׳ל גרליד. מה׳ החסיד ר^ב מפי נ

 חכיות הרבה שם וחיו שפאייבלער שקורין כחדר א׳ ככפר מנחר.
 חרעדח מחמת החכיות בץ גדולה חרקדח היה התפילה ובעת תבואות טלאים
 בתינוי* שראיתי ות״ל טאד הה׳ כל ויחרד באש עליות׳ ירד אשר ספני בט״ש
ro r i קדים למדינות גלח שהוא הנ״ל פאלק ר׳ הרב מפי שמעתי עור ו״ל משח 

 סמני שמעתי ואני מפיו ושמע הבריחה בשעת הכעש״ט ש״ץ אשכנד ייסף ר׳ עם
 וקפץ חבים בר קטן בן והניח שנפטר אחר חסיד שראה הנ״ל יוסף ר' חלם ׳א פ

 לאשתו שילך טמנו וביקש בחלום מסף לר׳ דתסיר ובא דרגא גתות שידיד עריו
 שיבוא האיש אותו אס ני לו ניחא ולא השידוך תעשה שלא כשטו לה ר5דא

 ועליז מזבח דמות בחלום ראד. כך ואחר שידיך העשה זה עם ראשין לביתה חיום
 ח ענינו הסליחה לצעוק והחחיל כרכמ נין ראשו ושם המזבח על חנפשר אוחו
 אלתי ענינו אמד בך אחר גמירא עד ביתא אלפא וכל וכו׳ ענינו אביני עניני ענינו

ינו  יעקב אביר ענינו ענינו יצחק פחד ענינו ענינו. אכרד״ם אלדד עניני עניני אבו̂ו
 ונבי?י* לרקיע ושט עניגו המרכבד, אלד.י ענינו ענינו דסעה מבין ̂עגיני ענינו
 כן לא חלום שחלמת אתה כסבור לו אמר החלום לפניו יסיפר ׳ט דהבעש הלך

 מיכאל שמקריב חטזבוז הוא והמזבח גחגשס ובעיני ראיתיה אני נם חזיון ראית
 מלאו שאץ והשיב ענינו אותן אסר מה מפני אותו י״אל השי״יז לפני הנשמות
 ספני אותו ושאל ענינו חפילוה על אלא לעילם מעולם לעלות יכולין ונשסית

 דמי* אשת אחר הבעשז׳ט ושלח הנוסח כן למעלה כי והשיב זה נוסח אמר מה
, ; השידוך אודות הדביים לה ואמר

ly“ שיסתל? האראל קיטרוגגדולעל כעש״ט אח‘• עידי׳׳ב םפיויי.נ׳פ״א שמעתי
^ כשבאו ולע״ע עיה״ב יום בר סאר מתעצב והיה פה שבעל תוי־ר מהם

אד׳י* בירך «לא צער מחמת יבולתי לא יאסי שנים או אחד כיד כרבם • •
י ואסר וצעק ד^דש לארק ונפל כבושים דברי לפניהם ואסר כ בה 1. י
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ם •»י^ו תאוסיח גץ ייהחקיים hsn ודך םמיינו חתורח  ידגו חיייו
 tnpw כחקדסורו 03S0 אקר אבודים חיא בשבילם כי ואמר חרבנים “

עוד ואסר לבחס׳׳ד הלך כך ואחר יאטוראיס התנאים בל לסאםט עסיי
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 וםתחוק חולך הקיסרוג בי נדרי בל אחר ואסר נדרי בל יחתםללו ככיאים
®  גדול היום בעוד נעילה לחםילת שיעמד כדי חםילוח תנעלי כל זל״ז ‘*’כיין̂-

 דברי לומר התחיל נעירה וקידם נעילה תםלת תמיד מתםלל חיה כעעסז א
 התחיל כך ואחר ועעק וגנח יבחaד על לאחוריו ראשו מניח וחי׳

 תמיד היח ומנהגו רם קול אל חא״ע התחיל בך ואחר בחשאי אי׳׳ע י
 אומד היח םסעדבת יעקיל ר׳ הרב כי במחזור משגיח היו לא נוראים
 לתיבת או שער לנו #תח לתיבת וכשהגיע אחריו עונח והוא לשניו השיוט

 נשחק אחריו עוגה שאינו ושמע ושתים יעקילשעם ר׳ וכשדיבר שחח ״םים ^
 ויראו לברכיו ססיר ראשו שבא עד לאחוריו ששחה נוראות תנועות לעשות י
 לר׳ והודיעו יראים והיו אותו ו*'םעד לאחזו רועים והיה לארץ ישיל ^ילא °

ovty ובקולו בילסוח עינמ וחיו בו עעו שלא ורמז בשניו והביט ובא ל׳ל 
ה  ונתישר נתעורר ושתאום שעות שני לערך כן וחיה שחנט בשור תנועות ^

 להקבתי כולם באו יח״ב ובמעאי דתשילה ונפר גדול בסחירות והתשלר
 כי להם וסישר עלתה מה הקיטרוג על אוחו ושאלו חסיד הטנהג היח כן

 בל עיכיב שום בלי לעוים טעולם והלכתי לתתשלל יכולתי נעילת גתשילוח
לי והיח א׳ היכל• אל שכאתי עד כן גס הלכתי רם קול של ען,

 של תשילות סעאתי היכל ובאותו ב״ה השי״ח לשני שאבוא ליכנוס ** ל
 עלו בכוונות יו״ב בזה שהתסללגו טשני ועכשיו עלית להם חיה שלא ״נה ^

 לא לטח ד^ש־לות לאותן ואטיתי נכון כשחר טאירח כלתשילח וחיה
ואסרתי אותנו שתוליך רוט״לע על לרסתין נעמווינו כן כי ואסרו לחם

י ’**’וכ»!-ך ^ שתוה היה והשער ^  העולם ככל גדול היה השער כי וTע לאנשי וא
אחד טסגר וחלה הדלת וסגר אחר טלאך בא תתשילוח עם לילך על

 הטסגר לסבב התחלתי טעדביז כטלא גדול חיה הטסגר כי להם יסישי
 ובקשתי יוסף יעקב חולדות בספר הידוע לרבי ורעתי יכולתי ילא ^י’** ,"300

ליכגס אותי מניחים אץ ועכשיו כזו גדולה בערה נתונים ישראל גי
ף’יחיח*^**י  ואם עטך אלך אני שלי ד\ב ואסר לכנוס א״ע דוחק הייתי לא י
 לשתות כן גם יכול ולא הססגר את וסבב ובשבא אשתח לך לשתות ״®׳*י

 בעת עזבתני איך רבי לשני להתטרטר והתחלתי לך לעשות אוכל סה •*לי
 דסשיחא להיכלא נלך ואתה אני אבל לך לעשות טה יודע אינו והשיב מיי

 טשיח אוחי וכשראה דמשיחא להיכל גדול ברעש והלכתי משם י״יעח ^
 ות״ל לשער ובאתי אותיות שני לי ונתן תעעוק לא אלי אטד

 גדולה שטתח אותו וטחטת ד^שלית בל והולכתי השער ושתחתי חטסגר ^^יי
 ולא הגזרה ובטלה לטעון חוערכתי ולא חקטיטר סי נשתתק התשילות כל

 בעולם גדול רעש שהיה זוכר אני הרשישח וטאוחו טהגזרח הדשיטה אם כי
 שבתי הכת מן היה הקטרוג וזח וואלחייא לטדינת סשדיהם שלחו ג^ח^אנשים

 דקהלחינו והרב מש״ס גסרות שני קאטיניץ עיר של אחד הכישוף ושי־ף 9 ם
 על והניחם הש״ס עבור לו ושילם בחזקה ש״ם שלו דבשר סהטובסן לקח כי

ש  והוליס ניזוק האש לפני הבישוף כשעטד חיכף ות׳ל כולה נשרף וכעו״ה י
 חיה ואח״ב הגיל תרשע בדרך וטת בחיי׳ אותו הביאו ולא קאסיניץ ימי״

 וחכח הרשיע לא עליו תתורח שחד נשל אבל לבו״ב דק״ק הכישוף לשני
י י ז  אחיי שאת לחם שגילח גדול ובדץ חרשת להם עשה כי השתמדו כולם הנ״ל ^

 ידיי ש״א אבל נשתמדו בושת וטחסת נכרי ולא יהודי לא שהוא שיוכרו
.cואנ• העם לשני וה סעשה וסישר בעירינו סטשארנביל נחום סנהם ט׳

 משיח שאמו* חדש דבר וגם שינוי קעת טסנו ושטעתי חסישיר
 אמי עוד לישראל ישועה בהדאי •היה תשתה ואם תפתח אם יודע

 ?**°יי טשיח אם כי בו נבנם לא מעולם אשר עשור קן היכל של חיח ‘
P לעשות טוברח שאני . עמך אעשה סח לו ואסר אלחים קול ששמע 

 שנסעו עד האורחים על ורגז בעער היח שעדיץ שטעתי יידלתינו
לבקש על שרגז על אשתו שהוכיחו השליח ושטע שליח שלח ^חיב דרחו«11ר
חאורחים שלח ואח״ב הוכחת לקבל טובן הנני ואסר חשילחן על " י

 שאטר דקחלתיט טהרג שטעחי אוהןשנשחטדו יטרח בעבור כתשלח עטד בב^■
ת ייי סתובי שהאבר נ״ו ואומרת סייללת שחשכינת הנעש׳ם מ אשת א שיחיח ח

־'’,דשוושו ׳



 ואמר ישחק ש<*ום לו נתן לזזבעש׳יט כשבא שבת ולאחר עוד זשחק גראד שארי
 זהשיכ גראד בשארי ש״ק בל שהיית לו ואמר השחוק מה רכינו להבעש״ט הרב

 , גשמים מחמת שס לשבות שהוכרח לו וסיפר יחיד כבן לפניו זמגעגע הדבר כן
 הכרוז ששמע אמת כי ח׳׳ו משקר היה שהמוביח אתה סבור חבעש״ט לו השיב יאז
 טכטל הייתי הכרוז דברי מפיו הוציא לא שאילו מפיו שהוציא על עליו שרגזתי ומה

ע שנתנו אלא פעלתי לא ועכשיו וכל מכל שבת באותו העי׳ סן הדבר  הרהבח לו
 כל שחשרוף עד זח מבוי ופעם זה מבוי פעם אך אהת בפעם תשרוף שלא
 בק׳ נהרגו הרציחה עליוט שגזרו ואותן פעמים בכמה שנשרף חיה וכן העיר
 בדכי מתו ר״ל בדבר למות עליהם שנגזרה ואותן ר״ל הבריחה בעת אומין
 שנה עשרים ערך גדול זמן הרחבת להם יחיה הברירה אחר שנים שני שהיה

 חוץ הבריחה קודם שנה ט״ז נעמרוב ק דק״ אב״ד שהיה יודע שאני יותר או
:זו מעשה קודם שנים כסה שהיה ראשקוב בעיר שהיה סה

ב תו ב א  שנח הבריחח אחר נעמרוב בק״ק Yאב׳ כשהיה הרב משבחי קצת ו
 בפני לחניה ירא חייתי דר״ת תפילין מניח כשהייתי חיה ודרבי אחת

 לבית הלכתי לציון ובא אשרי בשעת ונהגתי בשנים רך עדיע הייתי כי הבריות
 שהיו קטן לבית םוך0 בחדר התפללו כי התפילה בשעת איש שם אין כי גדול

 צרכי לקנות לשוק הגבאי חלף ופעמים כבית היח שלו הגבאי רק מחפלליס
 גברו כף ובחיר ונשתהיתי דר״ת תפילין שם והנחתי לבית ונכנסתי הבית

 אוחו ושאלתי איש אין כי וירא וכה כח ויפן לביתו ז״ל הרב ונכנס התפילה
 הסירותי ומיד כתפילין הולך אתח לי ואמר מבקשים אתם מח רבינו

 ופתפליגם והלכתי התפילח גמרו אם וראה המדרש לבית לך ואמר מעלי ראש של
 ן}»1ןן התפילין הסיר כי אותו מצאתי ולא לביתו ובאתי לציון ובא אשרי עדיין

 כי התפלח שגמרו״ ואברתי ושאלוני לבית וכשבא עליו והמתכתי א״ע לפנות
 וקדמתי לכהט״ד שילך וידעתי תפילין להניח והתהיל התפלת גמרו שבוודאי שעיתי
 שהרב וידעתי בשינה כמו תהילים ואומר לפני.'התיבה עומד שאחד ומצאתי והלכתי

 א״» המעור שבברית וכמו הלשו; ברית כנגד המעור ברית אזמר היה בי ע״ז ירגיז
 ככל לומר צוהחרב ותהלים מת באבר להוליד א״א הלשון בברית כן מת באבר להוליד

 אשרי מסטוקי הוי״ח בשם משולב שט״ן קר״ע ואותיות נעמרוב אותיות כנסיות בתי
 החפילח אחר רצון יהי יום בכל ושיאמרו פ״ג קפיטל יאמרו ומקודם דרל תמימי
 אתכם שאת עוד כת בי אין ואמר רגז תהלים אמירת ושמע לבה:;׳׳ר וכשבא

א מחשבות חושבים עלי ״  הקדד,• אודות קלכעיניכס תהא שלא אומר אני דיעצמו נ
 קודם/ שמעתי לא ואילו פשט דיר הדברים ורמז מרוגזו גח ושם לבה״ב הלך ומשם

 וצוחי לבהכ״נ רבן בית של תינוקות קיבץ וביום רסזותו הבנתי לא בבחס״ד
 חצי.■ הקדר הלך העבר שבלילה שמעו המנחת קידם נועם ויהי פעמים צ״א לזמר
 ששלחו ות״ל נעטרוב לעיר קרובים והיו גדולה מהנה לטולטשין םמוך פרסה

: כולם וחזרו אחריהם פ׳י-סים א׳ שר הישמעאלים
 שיום גראד שארי ק״ק פעם באותו דר שהיה דוד ר׳ ושמו א׳ מאיש

 שליח שישלחו להקהל הנ״ל מק״ק מרדכי ר׳ הרב צוה קידם אהד ׳
ק לחרב מיוחד  שילך להם יצוח שליח ושלחו הקדר אודות שיתפלל נעמרוב דק̂׳
 נעמי־וב דק״ק הרב ידע בבר בי לשליח צריך אינו הנ״ל ד%ב אמר• בכיקר נביקר

 לומד היה כי מהנהגותו קצת ואכתוב אמן וצוקה צרה מכל ישראל עטי יציל יה׳
 כשעת וגם רפץ ז׳ גמרא שיעור לסר האכילה וקודם וחפירין בטלית יום בכל

 טעם ישן היה האכילה ואחר מגירסא סוסיה פסק לא למאכל מאכל בין אכילה
 הרבה למד בלילה גם הטנחח תפלת עד ולמר תפילין והניח משינתו וקם מזער

 וי״ם כשנת הן ובחירף בקיץ ממש לילה בחצי קם שלא אהת לילה עליו עבר לא
ם פ׳׳א ולחץ בדוחק פרנסתו היח ובביתו מאוד הרכה וצדקה פ״ש ועשה  עליו הת^

ב עניים ויהיו שמואל במדרש כתוב לו והשיב ולחץ הדוחק על בנו  והלימוד כ״
:עליו מזדעזע שבשרו עד בכה עושה חיה שבקדושה דבר וכל ותפילתו שלו

 שהספיגח כשעת כים ע א' טבל גדשת מ׳ TDnn שהרב ז״ל מחמי ***מדתי
 I ולא כזו גדולח כסכנת עצמו להעמיד הותר איך אותו ושאלתי מהלבה

 !’לי והשיב ע״ז אותי ושאלתי ונזנרתי אלינו גדליה ר׳ וכשבא להשיבני בידו היה
 י זשאלח הכית שלפני האצטבא על מקאמעניץ צבי ט׳ החסיד הרב עם ישבתי

ושאלתי דג״״ל גרשוז ר׳ עם ישבתי הזאת האצטבא על לי וד״ש̂י ד״ז עי• יחי
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yoff ל בכך מוו ואמר גשחוק ותמיב פ«י ב«פנח צים 0ריח»י חסמינח אומני ענ

o בו ויורדים ועורים בספינה חSתו עור של סולם ובז עור של אחד שק יש כי trm i 
 שראיתי הסעשח היה כך אבל הנ״ל בשק רחצתי לא אני לך אגיד אכן כתוכי
ם לבטל לטבול ורציתי הספינה על דינינו  אז־׳ד קעספיע אצל שבאו ואתרסי הדני

 הכו-בר שעת עתה ואמרתי לטייל הספינה אנשי כל ויצאו הספינה את והעמידו
 המים לתוך וקפצתי העמבאר שקורין הספינה לתחתית הבגדים ופשטת♦ לטבול

 שהלכה ראיתי המים טן וכשעליתי חספינח זות כך ונתיר חמים בתיך וישבתי
 אוכל שלא אנכי ערום אעשה טח הקעמפעין על אילך אם בלבי אסרתי הספינה
 ארחף אמרתי ולשתות לאכול טה שם לי שאין גם וסה מפי שבקחשה דבר להיציא

 ראיתי פ״א כי הטיב לשוט שאוכל בעצסי הייתי בטוח בי ואשיגה הספינה אחר
 את והצלתי פרסת החצי ממני רחוק והיה בנהר טובע אחד יהודי נעסשער בנהר

 גבוה שהיא מחטת »ד אותה והנעתי הספינה אחר ושטתי עשיתי וכן הזה היהודי
 קול טחמת קולי נשמע ולא וצעקתי בספינה לאחה מקום לי היח לא בזפת והלקח
 עשיתי כן יד♦ וחזק כוחי בכל ושטתי הספינה סמני נתרחק ושוב הספינה ורעש
 יכולת• ־ ולא ועולה יורד פעמיס לשקוע והתחלתי מאוד שנבעתי עד פעמים נסח

 שהוא עה״ב לאבד וגם לטכוע אף כלבי והרחרחי וידוי אפילו דבור שום לדבר
 אותו וחיציא אותי וראה מהספינה אחד יצא ותיכף לרעת עצמו מאבר נמעט ,

 לתוך אותי והשליך גדולה לספינה אותי והביא שלו קטנה בספינה אותי והניח
 מקיא תי וחי שעות ב׳ לערך ושכבתי הספינה לירכתי וירדתי הגדולה הספינה

 אשלם ואמרתי בגרי ולבשתי מעט שנחתי עד ושכנתי ששתיתי המים מרוב מאיד
 ותפשתי טעות כיס ולקחתי עה׳׳ב ע״י ירש ולא עמי שעשה הטובח על להאיש

 :חיה טעיי' מיני׳ מששע ואשרתי ישמעאל שום שם היה ולא הספינה בכל אותו
 רשימת גיסו גרשיו רבי על הבעש״ט שראה מעשה דקהלתינו מד%ב

 על זמתמח לו לומר כוש והיה מזה גדול צער לו והיה ניאוף של ׳
 הבעש״ט לו אמר הבעש״ט אה והנה אתה שקרן לו והשיב לו אמר ואעפ״ב הדבר
 ביהודים ובלילה ניאוף של רשימה עליך רואה אני אעפ״ב כי למהר עד לי חטאן
 ושמעתי מאשתך פרישות עליך קבלת אתה לו אמר ולמחר ראה שעשה שלו

 אע״פ באמא עלי •הרי אשתו על אמר כאלו שזהו שאמר כרמכ״ם שפסקו ברקיע
 לשבה משבת עליו שצמת קרי של הרשימה עליך נתעורר ס״ם נסור נדר שאינו

 והודה כניאוף עליך אני ורואה הרשימה נתחזקה הפרישות גדר על שעברת ומחמת
 ולא לאח׳׳ק לנסוע רוצה שהיה מטעם היה הפרישות על שעכר חח האמת לו

 הפרישות על עבר ע״ב ממנה רחוק היה ני זה לדבר אשתו את לפייס יכול היה
 דק״ק המ״ם נולד הזה ומחתחברות זה הדבר את שתיקן עד בתיקין שניהם ועסקו

: מימיו קרי ראה שלא פולנאי דק״ק הטיכיח עליו ואמר לעדיזען
 הגשמים על תענית המערב מארץ שלוס ר׳ גזר א׳ פעם הנ״ל ׳ם מ מפי <תי

 אחת בבה״ב כולם שיתכנסו וצוד. וחשוב גדול צד־ק והיה בירושלים
 ובירושלים התיבה לפני יתפלל שהוא הנ״ל גרשון לר׳ ושלח כבנופיא להתפלל

 של המנהג וד»ם כבושים דברי לומר זיריך התיבה לפני־ שמתפלל סי חסנהג
 סשנת ואם וכהווייתן כצורתן פסוקים או ־ש המר או הגמרא שיאמר הדרש:יש

 ככדי פעמים כמה הלשון וחזר לרחש עצטו את מנין והיה לו הוא חרפה הלשון
 *1 לבנו אמר גרונו ניחר הבוקר ובאשמורת הלילה כל ישן לא כהווייתן שיאסוי

 להתפלל יכול איני שאני לו אמור שלום לר׳ לך מלולי נתקלקל הנ״ל ליב
 במקומו שלו בבה״ם שלום ור׳ בו שרגיל במקומו כ״א והתפלל ההבילה ונתפרדה

 ומיר גרשץ לר׳ הקול שחזי שלומ ר׳ שמע השירה ובתוך התיבה לפני אחר דרד
 להתפלל לעמוד גרשח ר׳ וירד העמוד מן המתפלל שילך עוה לחש של התפילה אחר

ש״ע ואחר התיכה לפני נרשון ר׳ דרד הסליחות ויאמר בקול ש״ע  התחיל ח
^ י  סליחות עוד לומר רצה ולא התיכה מן הלך ואח״ב הפתיחה ואמר סליחות י
»אי  חיחח בפתיחה לו והשיב זה עשה מה מפני הנ״ל ליב ר׳ בנו אותו' י

 דראתי תיכף גשמים ירדו סליחות עוד אמרתי אם והרגשתי כסי שגורה הפלתי
ק רוח מגסות  רעופות ינדם ג׳ או ב׳ גשמים שירדו אני יודע כי התפללתי לא ל

• היה pו זה לאחר
 הידזבק״קמת לי;שהםעשח ובמרזמת מ׳׳ם מקודם שהי׳ מלמר פנחס סר׳ שמעתי גין

ל הרב שם היה הנ״ ק ק״  והיחאוחב מאד טוב איש והיה חכם בלשונם הנקרא י
שן יר הוצאות על ללות והוצרכתי כסף אפס הנ״ל להחנם ^גישה פ״אאמרר׳ גר

והיה ?נרו
שקלהחנסהנ״ל «ו»טדר גי  הוצאות על לרות והוצרכתי כסף אפס ^י

רולג? <־p אחד יום  וו^לר גפן צסר על שנתפר ברוסליס 1גרשו ך׳ טאי
לביהס״ד ׳ ״ ־
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חון וזי׳ א׳ בגהם״ד שיודס חיו nSinn ואחו• «יר.ח»ן̂י לגיחס״ר ג
 הנין P ונפל א1הפאישק על מאכיק שואף וחית הבים״ד בתוך ושוב הולך

 ונאח״ק זעקסער ח׳ חיח חכיס ובתוך כיימיל שלאם שקורץ קטן נים חנחסליק
 1 וטשסש אותו והגביה חנ״ל הכים מר״ג שנפל חכם וראח חות הכיס יודעים חיו לא

 י וסבר מטבעות ח׳ כתוכו שיש והרגיש הנ״ל חכים לפתוח יכול חיה לא ני סבחוץ
 סקפידיס ושם שקר דבר מפיו שהוציא גרשון ר׳ על החכם וחסה אדומים ה' שזה

 שכת על לוח רומע״ל גרשון רבי עם לדבר והתחיל שקר דבר על מאור מאוד
 החכם לו ואפר הדבר כן והשיב מעות לרומע״ל חיח ולא הוצאות על מעות

ה אומר חח כה אום׳ זח חווינו׳ וכפלו דברתי אשת אמר והוא מדבר שקר רומע׳ל  I נ
 I אותו וחתרים גרשון ר׳ וקפץ מדבר ששקר ונשבע לאח״ק החכם קפץ כף ובתיד
 i והראה המאורע להם וסיפר הקהל כל וקיבץ לביתו והלך מנעליו חחנם וחלץ
 לא לפניחם וקיכל ארוטי׳ חסשח בתוכח שיש ואשרו הניס חם גם ומשטשו הכיס לחם

 את חחרמתם לטח אותו ושאלו גרשון לר׳ הקהל הלנו אותי החרים גם שקרן שהוא די
 נכאן יש הנח ואמרו כיסו לו והראו שקר שבועות נשבע כי ואמר שלנו חתנם

 לא והשיגו שושבע קידם הכיס את פתח לא למה גרשץ ר׳ ואמר אחמים חמשת
 חולו אינו זז ומטבע ולראות חכים את לקרוע לו חיח לחם אטר לפתוח יכול היה

 את תחבם ופייס כםןו כלי שאר וגם מכם!* הדם לי יש כי כםןו כשאר והיא בכאן
 שדנו ראיתי שם וכתב גרשץ לר׳ מחבעש״מ אגרת ובא החרם את לו והתיר גרשון ר׳

 אכיד הר׳ נגד פניך חעזת טח מפני ח״ז למיתה אותך לדון ורצו אחד בחיבל אותך
 שם לכנוס יכולתי ולא »נדי החיבל וסגרו עבורך לטעון להיכל לילך ורציתי

 צבאות ח׳ קנאת קנא כי לו הניחו סול ויצא לקלאתך עשה הוא רבש״ע ואשרתי
^ו אחד חודש סים׳ שיח׳ לו פסקו ועכ״ז ס  תחי׳ לא והלא׳ מהיום ובכן כטת חשו׳ ו
 אכל אשת השעשח כי בך וןTא מה יודע אני אין לבעש׳ם גרשון ר׳ וכתב כ״כ משח

ם של באגרת נרשם חיח ני חשעשה קודם אותי שדנץ שראית לי חמיה ש׳  נע
 חסעלגיק טק״ק ז״ל ליסע שר׳ דקחלתינו מהרכ שמעתי לזה וכדומה נכתב יום באיזה

 וכשהיה מתיר וזח אוסר זח אחת שאלה אודות הנ״ל דק״ק חרב עם מריב היזז
 דגיו חיום ראיתי אכילה בשעת הבעש״ם אסר בעש״ם אצל ר״ה על ליפטן רבי

 הוא שעדו ליפסן ר׳ והבין דקהלתו rאכ היב נגד שהעץ על לטיתח למדן איזה
וסטרוך ענורך התפללתי אני ני חד8ת אל הבעש״ט לו ואשר לבכות ותתחיל מדבר

: הרץ מן
T O תי שמע  לסנן קדם סיסי השנהג ושם באה״ק גרשון רבי בהיות פנחס סר׳ ^

וסי מכונסים שטיטית׳ מחמת רשתות והן לכשל הן השים את ^ ^
 סיננח ולא מזח •דעת לא גרשון ר׳ ואשת ויתושים תולעים בטימיהם ושניחי בורות
 ולצצו לצנות של זשר הנשים וחברו המים לסנן השנהג עדיץ ובמדינותיהם המים
 שטתלוצצים לטרחקים הביאתני לשח גדולח בבכיה לביתה ובאה בכח״ב ממנה
 את לו והראה השיר זח שחברה חאשה את הראני ואמר אותה גרשון ר׳ ופייס ממני

ק מבה״ב חורכת שהוא הנ״ל האשח ^  יכול׳ חאשה m זאת מה תימה בלשון ואשר ו
׳ : הזאת האשח ונחאלט׳ לדבר

ת' ל מ  דק״ק אב״ר חתן הירש ר׳ אצלינו שכת שפ׳א שיחיח ליב *0 מבט ע
 הרג של הירץבנו ר׳ של גיסו היה אייזיק ור׳ דוד ר׳ הטא״ג א־ספרח

 כנו אייזיק למהור״ר שהיה מטנו שששע מעשה הנ״ל בנו סיפר שכת ובמוצאי הנ״ל
 בק״ק הבעש׳ט וכשהיה חולה תה והי חיחה ונשואה שנה י״ג בת קטנה בת הרב של

 עליקות לח שתעשיד רופא אשת לה לקרוא למחר יצוה חהירנית לו הראו זאטלאב
 ושאל הכעש׳ם על לסמוך ירא היה אייזיק מ׳ Tוהנג טרירין לה לפתוח ואשר

 לביתו ובא מרירץ שכיח בקטנה אפילו כי ואמר חנ׳ל רקיק הדוכשה של להדאקטער
 אכ״ד מקודם שהיה דור ר׳ אצל היה הכעש״ט של זהאככניא רופא אשת׳ אחר ושלח
 פרוודור דדך אייזיק ר׳ לבית הבעש״ט עם הלך הרב ן ח הירש ור׳ :אופשרה בק״ק
 וחוטב איתם והכה אותם וראה לסוס מסוס והלך סוסים כמה שם ועמדו הבית

 אינו הירץ ר׳ והשיג הלז הסום שיט:ור.לז אפשר לר׳הירץאם ואמר אחד סוס בעיניו.
בינו לו והשיב m סום לי מכור אייזיק לרבי ואמי לבית ונכנסו יודע  לא כתיב ו

 הרופא אשת ראח ואח״כ למכור רצח ולא אני חומד אעפ״כ שוטה לו אסר תחמוד
 חשופה היחח הזאת והאשח הזה הבולעת אותה קראת׳ כי בעיר אחרת אץ ואמי
 גפע אייזיק ור׳ לביתו נסע והבעש״ט הבריאה לא ואעס״ב מרידין לח ופתחה בעיר

״ ע® לקאסטאנטץ כעצמו ונסע מזה הכעשיט ושמע קאסטאנטין שבע׳ לקדד גי
לביתו שיסע יוייויק ך׳ לו והבטיח p לי תעשי אתם הגם ואמר ̂ןליו יי^י

■
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חי אב^  וליא מע^ח ?*א שהדירו אייזיס ר׳ וכשראה כן היה <*א חו
־ , וקב״ו רעש דור מ׳ הרב ועשר. לשכת ססוך מאד נחלשה פ״א ?ף'

 שליח עם למעזבוז נכרי כיד אגרת ושלח אחר גשם אותה וכרכו תחלים לומר
 אחר ק ש ביום הנכרי ובא בעדה שיתפלל להבעש״ט בשבת יילר ^*'י^י

 וכתוב נכרי ליד ליתן אגרת לכתוב צוה שבת ובמוצאי מוסף הפילות קודם קד.״ת
 לא^ נעניתי ולא גדולה תפלת עבורה וו^פללתי קבלתי םוס\* קודם גי״ק בתוכו

 ותיכן* אחר בשם אותה שברכו לא אם בי׳ אידון מה יודע ואין דבר חצי ולא דבי
 ז ואח הבריאה וכשילדה מעוברת היתה הזאת שהקמנה נודע ובסוף השם לי הודיעו

 ולמה ידעתם ג״כ חדש ומשם הכדתם דופא אשת אמרו זאסלאב בק״ק הבעשיש היח
 מתפלתי מעובדת היתה שבאמת אתה סבד לו והשיב מעובדת ש.־.יא הנדתם לא

 t מיאמפאלי יעקב ד׳ כ״י היה הבעש״פז ששלח וחאנרת נתעברה אביך ומתפילות
ד  מצאו כך ובתור שבתים כסה שם ושבת זאפלב בק״ ישב שהבעש״ט מעשה ^ו

ביי  .ודיםTה על עלילה לעשות ורצו לעיר אותו והביאו השדה על מת ג
 הדוכם בעלה בי לגפשה יראה והדובסה הרגוהו שהיהודים לח ואמרו לוזרוכסה והלכו

 אמרח ע״ב שקר בעלילות הקדושים דדג אשר על הדקי אם על מנוולת ם*תח מת
 * וכשנודע דדגוהו שהידצדים ברור הדבר שיחקרו לא אם נפשות דיני לדון אפשי אי

 להבעש׳ט הנ״ל אייזיק ר׳ את ושלחו אחותם רעדה ישראל בני העיר לאנשי
 הארץ על א׳ ורגל הפפכל על אחד רגל עופר והבעש״ט לו להודיע שלו לאכסניא

 ופניז גדול בחתלהכות ונתלהב אחריו עונה והבעש׳׳ט לפניו זוהר אס׳ סופר צבי זר׳
ב/י׳ כוערוה ש ב ח והפחד והלך שילך בידו עליו רמז הכיח מפתן על אייזיק ו ^ 

 דוד ר׳ הרב שהפצירו עד שילך עוד ג״ב ורמז שיש אותו שלחו וגדול הולך
 פנים ונשוא זקן הוא ני ושוב בלך כוודאי ידחה לא ואותו להנעש״ם בעצמו

 כלל בחצ מזח שמדברים שומע אני אין הכעש״ט לו אמר להכעש״ט דור ר׳
 ונשען אחת חיבה על חבעש״ט שכב אכילה אחד היום באמצע שבת אחר א״ ופעם

 כי ואמר לשמוע שרוצה במו אזנו את ורדבין לפניר עומדים ואנשים ידו על
 ואמר וגא למקוה והלך במהרה המקוח לי יחמו ואמר עלילה מזה בחצ׳ מדברים

 שהגברים ושמע לחצר השתדלן r« הקהל ושלחו כלי חשש אץ כי תפחידו אל
 את לראות שלה הדאקטער את וצותח ההרוג חנכדי אודות הדוכסה לפני קיבלו
 ט חבעש על לסמוך יראו והקהל לאו או עצמו מיתת הוא מת אם ולידע ההרוג
 והא^^י וכלל בלל עלילה מזה היה שלא ות״ל אדומים שלשים להדאקטער ונתנו
 דד.ם הגיד לא למה הבעש״ט את ושאלו הנ״ל דוד ר׳ של גיסו היד. זאסלב דק״ק
 לד& השיב השדה על הד.רוג את כשימצאו יפחדו שלא הד^וג את שמצאו קודם
 היח זה לי וד.שיבו מקודם זח דב׳ ממני העלימו מה עלדב׳ במקוח התפללתי אגי
 להרב ואמר מבראד חיים ד׳ הנקרא א׳ ת״ח של בהספד שהתעצלתי על עונש לי

 תחת במרחץ אחת פעם פעמים כסה שנהבאת יודע שאיני אתה סבור זאסלאב דק׳
: 1S הודח כולם ועל אחרים וכמקומות הספסלין

 דנעש״ם סגולה אנשי היו חורה בשמחת פ״א נעמיוב דק׳ ד\ב בביאת שמ^^ת•
 אשת ואמר׳ הדבר. הבעש״ם של המרחף p יין ושותים ומרקדים שמחים

 לו ואמר׳ למעש״ט ונכנסה ולר.בדל׳ לקידוש יין ישיירו לא הצדקניות 'הבעש״ט
 הבעש׳ש לח אם׳ ולהבדל׳ לקידוש יין לך ישאר לא בי ולרקד לשתות שיפסקו אמור

 רקדו וד.ם חדלת זבשפתחח לביתם וילכו שיפסיקו להם אמור לך אמרת טוב כצחוק
 בעצמה והל^ז הכלים לקחה חוסה כמו סביבותיהם אש שליהטה וראתה כעגול

 שילכו לר.ם אסרת הכעש״ט אותר. שאל ואח״ב רצונם כפי יין להם וחכיאה למרתף
: כעצמך לאמר לך היה לו אמרה

תי ע ט  נתקרב איך ד.םעשה פאזזלדץ נק״ק rאנ שהיח דראזינץ דק׳ק םד%ב ש
משבח פעמים ול או ז׳ צם המגיד להבעש׳ט הגדול Tהמג חרב ,

אי מק״ק מענדל ר׳ בא פ״א פאו' וחלה יצופים לשבת  ונתאכםן מארטשין לק׳ נ
 י ונכנס שטיבול נטעו הנקרא להפ״ח ספוך קטן בכית רד חיה וד-מגיד חפ״ח אצל

 וד.וטנ א׳ הלפיד עם שלמד Tהםג דברי ושסע שלו לד.כע״ב לפדהתר סענדל ;
j ם שלו הדנירים בעיניו  יי•*® ^ ואמי טאיד חילה שהוא וראר. אליו ונננ
 סבםיה בה לחסות טוב והשיב אותו דרסא אליו פעלתו ויסע כע^ם בעש״ש שיש י
א . שנ ׳ ונ  מאר»פין בק׳ הייתי ואמי המגיד של בשבחו סיפר לחבעש״ט מענדיל י

ך וראיתי • שנים מכמה אותו ראיתי הכעש״ם אמר יפה כ !״!L י
 שקרו^ו שמעתי אך להנעש״ט המגיד שבא איך נוסחאות כמה ויש אלי שינא

מ1לוח וביקש שמם דו זגתן זסעיץ סטהז על יושב אוחו ®יא Bעש'S^3 עדסע ו



 נס^1 גז«יוא אובליים שליי סוסים אין ואמר הנעשיט בי יגער אותו שירפא י!נ׳ ^ומגיד
 ודאח rjwS הכית שלפני האצטבא על וישב לחוץ ויצא חילשי. מהסת זיעה עריו
 הכעש״מ אל לך מסך בבקשה לו ואמר אליו אוחו וקרא בשנים רןי אחד איש

 ר׳ הי׳ הב׳ בחור ואיש הגר את ואהבתם הפסוק מקיים אינו למח אסור
 והלו בחנם׳ ועשה לו לומר ירא וחיה לבעש״ט ונכנס עליו רחמיו ונכמרו מינעפאלי

 יושב שחורה מרא א׳ איש אמר ובהליכתו ולברוח לצאת וחזר הבית קצה עד
 הגי את ואהבתם קיימתם לא למה לרימע׳ל שאומר אותי וביקש הבית לפני
 לרפאות ורצה אוחו ופייס אליו ויצא אנשים עשרה הבעש״ט קבץ מיד חבית מן ויצא
 כמו אליו הולך חיה שהבעש״ט פאווליץ דק׳ גרשר מר׳ וש:עתי בדיבורים אותו
 רוצת חייתי אליו חבש״ט אם׳ ואח*כ תהילים ואמר כנגדו וישב שבועות שני

מי לעסוק צריך אני ועכשיו קיימת רפואה היא כי בדבורים אותך לרפאות  ע
 יעקצ ר׳ וחיו שלו הוצאות על שו״ש בכל זהו׳ י״ב לו ונתן דירה לו ונתן ברפואית

 ותוספת בגמרא מסלפליס חיו ופענ^ם לבקרו עת בכל אליו הולכים אליהו ור׳ הנ״ל
 וחית להבריא התחיל מועם זמן ואחר הלישות מחמת להכעש״ט לילך יכול ולא

 וחבעש״• יום חצי עד אוחו מעוררים והיו התעלף פיא לשולחנו להבעש״ט הולך
 מיג אכן ממנו וקנה פרסאות ג׳ רחוק א׳ לאדון ושלח ה למק פעמים שלשה הלך

א ואח״ז לשתות לו ונחנו אותו וכתשו אדומים שלשים בסך דימאנט הנקרא  אליו ג
 ענת ולא חתעלפית לו היה מה מפני אותו שאלו לבקרו הנ״ל וחבירי יעקב ר׳

 לבית ובא ושריח יצא ואמרו בלילה יצא לא אם חבית לאנשי ישאלו דבר אותם
 שלו הגבאי שלח בעש״ש להם אסר היה היכן אוחו ושאלו להרעיף ותתחיל
 זאכים של כעור ומלובש ראשי על קטן וכתר יושב אותו ומצאתי לילה בחצות
 לפניו מונח א׳ ספר והיה p ואמרתי הקבלה חכמת למדתי אם אוח* ושאל מהופך

 קטנים בסאטרים כתוב היה׳ והספר זר. בספר דפגיו לאמור אותי וצוה השולחן על
 או עמוד לפניו ואמרתי הפנים שר סט״ט לי סח ר״י אם־ התחלת הי׳ מאמר וכל
 נזדעזן כך ובתוך לפני ואמר לפניך אימר אני הוא בן לא הבעש״ט ואמר עמוד הצי
 הדבורים ובתוך בעמידה ואמר יושב ואני מרכבה במעשד. עוסקים אנחנו ואמר וקם

̂ו שמעתי רק אותו ראיתי לא ושוב עיגול כמטה אותי שבב  ברקים וראית♦ קו־
 התחלתי הפחר ומזה מאד ונתפחדתי שעות שני ערך כך והיה נוראים ולפידים

 מפי שמעתי שכן התורה קבלת חי׳ שזה לי כמדומה הכותב אני ואימר להתעלף
 בקולית לנשמתו השייך הורתו מהכעש״ט שקיבל פולנאר. רק״ק החסיד הרב

 לא ואני הקדוש בזודד כנאשר כ'׳ז מיני ככל הלשון זה אומר הי׳ ועוד וביקים
 הלשון זח ד%נ0 שמעתי אכל התורה בקבלת כ״ז מיני בבל שיזכור בזוהר ראיתי

 שאלו שפ׳׳א ואחרי בפרט הבעש״ט קיבל כן בכלל התורה ישראל שקבלו כמו
 הנ״ Tגaר את ושאלו והורו להם ואמר ופירש זוהר מאמר אותו סגילתו אנשי
 כסבוריס אמר להבעש״ט וכיברו הבעש״ט שאמר כמו תכוון הפירוש והיה ז״ל
 אווץ בירך מד.בעש״ט ז״ל המגיד וכשנסע התורה בעצמו יודע שהוא אתם

 זלקת רצה ולא אותו שיברך ראשו אח הבעש״ט ד%כין כך ואחר הבעש״ט
 I ע״כ אותו ובירך הא:ן על ונתן ידו אח הבעש׳׳ט

 פולונאי דק׳׳ק הרב אצל היד. ותמיד נעמרוג דק״ק ם״מ יואל מר׳
 ״א6ש ממני שמעתי נעטרוב ובק״ק שאריגראד ובק׳ ראשק־ב כק״ק

 שראה מה לספר דרכו חיה הבדלה אחר שבת ובמוצאי כשאריגראד הנעש״ט שבת
 העבר כשבת שמת לו ואמר אמשטרדם דק׳ אליעזר ר׳ שמת שראה ואמר בשבת

 מפולין אנשים שני ואמר שכת הסיכה היה מה זגיתו ושאלתי בראשית שכת שהי׳
^ לו ואמרו שמותם לפרש ר.נ׳ יואל ר׳ רצד. ולא חודר. בשמחת אוחו ביזו ח׳  כז

 וקיבל : ם בחייט אפילו רב להיות ראוי היית לא פולין יבנזרינוח נשיא אתת בכאן
 העשת סח אותו ושאלתי ר״ל ובררב בדבר נ־,הם אנקם אבל מיתה עצמו על

 אתת בחיים אס לשאול ממט ושכחתי מהם אותה שאקח ואמר הרבנית באשתך
 מוז אכיו אותי שאל פולנאי דק׳ הרב כן בא יאaר ובשנה תמות היא שגם סכור

 אטר כראשית בשבת נפטר אם אותו שאל נפטר ככר אכזר עושה דדב אליעז׳ ר׳
n קדם שלא זה יודע אתה מניין ואמר כן r אגחנז־ לו ואסר מנעו אדם 

 אשתו על אותו ושאל מאיד. וחסה ל:ו אמר הכעש״ט כי נח פ׳ בשבת חיכף ידענו
 ושאל לירושלים ולקחה מירובלים שיוערדליק אברהס ר׳ שנא וא:ז* חג׳ הרב של

̂.-r'p נעלי* "3 -r.c אותם וגירשו ר״ל דבר מבת על שהוהלטו וא-ר מהט ה־ב שד 
 שידרסו. כי עצמו שבח כאותו א:זר שיג חס א ן־רגי עא־י י״ יבאו לשדה
מ נאיתו שב■״ לו קרא<; לא עדיין ני הספר אותו שם ♦ודע ואינו חרש ספר. ח»נ
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>-w בי שכחי מכת אחי חיבר חס^י» 'p״r ׳ תטופנח נופתne8» 0’ זרח*r ע^־*ון 
 ראור כשיצא ואח״ב בעו״ח םSח;יו את ח״ו ויטמא אותו חעס ויחשקו יפח הוא

ל׳  הבעש״ט וכשבא שמו מה מד,ודם ידד' לא כי הלז חספר את הניל הרב ק.ה ^י
 ספר אמר הפחח את הבעש״ט וכשפתח השולחן על מונח הנ׳ שהספר וראה אליו
 ססר היה וזה באצבע עליו והראה היא איזה הרב ושאל שולחנך על כזונח פסול
 ר' לי וספר הש-לחן תהח אותו ונתנו אוחו וכרכוהו בזוי׳ סמרטוט ולקחו בה״י
 ונחפז רערה ואחזו נשתמד שלו מהמבין שאחר בחלום הרב ראה פ׳א הג׳ חאל

 עבירה עכר מכב א׳ שמא איחס ושאל שלמים ת׳ל שכולם וראה המנין כל לעורר ושלח
 ידעתי לא מטאמאשפאלי אליעזר ד׳ אהד צדיק עגה החלום לחם יספר ו ח נסתר

 לי סיפר ועוד הימים חמדת בספר עיינתי השינה לפני הלילה אותו אם כי מאומה
 ן שהחק בזה״ל יואל ר׳ ואמר תקנה ממנו לכקש ש״ץלבעש״ט שבא הנ״ל יואל יי'

 בסתין עסו להתקשר והתחיל כנשמה נשמה בלוח רוח בנפש נפש להתקשר הוא
 ח/■ אותו ופותה ימ״ש ש״ץ ובא הבעש״ט ישן פ׳א גדול רשע חיה כי ירא חי׳ כי

 חנותו מקום הבעשיט והציץ תחתיו׳ לשאול שנפל עד גדולה ההשלכה אוהו ותשליך
 נו שהיה אמר שהבעש׳ט וסיפר מאכיל שקורץ אחד לוח על יש״ו עם שהוא וראה

 הנפילה האז איך המעשה הבעש׳ט ושסע ר״ל במצודתו חס״ם ותפסי קדוש ניצוץ •
 : הגאוה עסוק איך לידע שאכתוב אפשר לכתוב מתרשל ואני וכעס נדלות ע״י שלו

 ׳יב ה^\יח בק׳ לט*מ נתקבל רראביזנר ר׳י הנ״ל יואל סר' שמעתי ג־כ זו
 ב״ח נשאר א׳ שקצב מעשה והיה שבתות כמה שם יישב גדולר -
 הקצב את טאקסע הבעל אשת ומשננח בכיתי היה לא והבע״ט חטאקסע לבעל
 גדולד וכככיה רבא :קובלנא הנ*ל יצחק לר׳ ה־צב א.שת יבא יכסהות כריב אפ•׳

 אליי שמעה ולא המשכנות להחדר וצוח הבע״ט דת א אחר הג״ל יצחק ר׳ ושלד
 n וסיפרה הדרך מן בעלה ובשבא תינוק 6היכן אצלה וסת אותה יצחק ר׳ יקילל

 נסע הג׳ יצחק ור׳ הילד מת ותכף אותי וקילל א׳ מגיד התמני ואסרי המעשה
 עגלות אחריו הקהל ושלחו יוזפא לר׳ מג־ר היה שס כי איסטיאהי לק' לכיהי
 אגרת עם מיוחד שליח שלח הבע״ט עשה שה כב״ב עם האריחוב לק׳ שיביא
 כי למקומו יחזור בדרך דוא ואם במקומו ישב עדיין מם־־ומו זז לא אם בו וכתוב
 הג' לק׳ אבוא אני אליו תשובה יצחק ר׳ כתב מכאן לצאת ייכרח ייוא אה אפילי
 את נשאו העיר שער הוד יצחק ר׳ כשבא חיה וכן לקראתי סמתך שישאו בעת

 הענלול את לשאת והוצרכו המת עס לצאת יכ־*ו ולא העיר ר כש־ ימימה הבע״ם
 בלבם כבושה שנאה וחיה משפהה בער חיה ותכע״ט הטח עם יהלגי אחר לצד

 שנתגרל עד ובא׳ ׳דמיי׳ לבידקא דסי׳ תיגרא יהאי המגיד י׳ן יריאי= שהיו מחמת
 איציק ר׳ ישמו שם שהיה אב׳ר הרב וגם חי׳ יא גהמניד שנגע מי וכל המהלוקח

ד נעשה אשר ק׳ לאב״ד איתו לקחו .•אר״כ בראד בק אנ׳ נ״כ היה דורג האט י
יאנפאל•׳ דק׳ אר,׳ד ‘יהיקא־ שד׳ מסני אך מהלוקה בבעלי
 שישריש לסעי׳ה אליו וכת:
בשיער חכנמח בבית גדול

להרבקרובהי
היה פי״א עסי והשלים הזא אוכלה א׳» -י עמי

הנ׳
רעם

ה חסילת ח מנ  כמזרח אחד א:ל>ס שני ונחלשו ה
שי ■אוJו כעדה ואהד  ;אמר ענה ה׳ ;ם את הענשתם אתי רבינו אליו .־א:זת תעיר אנ

שע׳י מירח זח^שבכותל  שנשבע שוא שסעת ע״י נחלש שבעזרה וזה מחלוקת נחר
 ומצאו בהס והשתעש' התפילה כשעת בירי אותם •החדק אדום־כ ג׳ עכוו• כראד כק׳

: .־נ׳ אדומים ג׳ בידו
 ופסק ריניס בעלי שני ד.נ' יצחק ר׳ לפני דין‘• ראי רקהלהיגו מהרב <רזי12ע

 כי הפסק שיקיים צועק עכנגדו ובע׳ר לישבע עליו וקיכר לאהד שבועה
אתה מר, ♦צחק ר׳ ואמר שקר טען שכנגדו שבע׳ד כבירור שירעי ווד מאו לן חרז*.

שמא מזרעו אחד י־לוש ״ק־ °' יי* ’יי^ “יי
 :האמת על והודה ונחהרב מז^ו אהד שנתלש הי׳ וכן .־יחי דידח *®JJf' ״ .

ס * ׳ ז  שווייס שלה ברוך ר' של אהיו קאסינקער •ונה שר׳ דקהלרינו מהרב <ת7ן
 את היוונים שגזלו ושמעי בכפרים היון עם מלחמה שהיה בעת שכיר .

«'r l י ’ ז־ש ג'כ יגזלו שלא מתייא וחיה לדרך שוורים ג״כ שלח כרוך ור׳ יינה י ״
: | V תי ־ שי  גנ״י עוסק איתו ומצאו הבעש״ט אל מקאסיגקע יוסף ר״ את ׳י'

י ״ 5". חבעש׳יט אסר הסיציא ואחר ידיו שימול ג״כ טקאסינקין יוסף י
 הבעש״ט פתח ואח״כ עליהם משגיח והייתי לדרך שיצאו כעת עט♦

.’u ^ ולא קיימום שהם ברוך ר׳ של השוורים רואה אבי ואמי אחי ?*;£ ' י 
 חז׳׳ל שאמר מה זהי והשיב בזוהר כתוב הה הבעש״ט את ♦יסף ל

ל ׳,י,״ א י פסיק ף h כאור ב♦ גגגוו שוב כי ואמרו טוב כי האור את אלתים י r ששת

.״ ’ י ן י



יי <
 rrtina מזי וחיצן סו^י על העולם םסו\י להסתכל יכולים היו בראשית ♦צזי

 בחירת למזווא שזוכה טי וכל בעולם לבוא שעתידין לזודיקים סירוש לזנדיקים שאסר
 ראיתי לכד שחשוורים אתם סבור וכי סוסו עי העולם מםוף בו מסתכל הגנוז אור
 לא ואני המעשה לסניו וסיסר אמשפרדם כק״ק מעשה ג״כ ראיתי ראי׳ באותו כי

 לבנת קירוש זמן שהיה ומחמת לררך לנסוע הכעש״ם שרצה מעשה j שמעתי
 הניח ולא אחריו להבים ורצה טההבריס אחד עסי והלך הלבנה לקדש קודם חלך
 בעגלת קשורים היו הסוסים כי הסוסים מן חרסן גנב אחד אמר כי הבעש״ט אותו
 ולאחר שכת הוצאות לו שאין מחמת גנב והוא לבנה ק״רוש אחר תיכן* לנסוע כדי

 לך חצעוק אל הבעש״ט לו אמר הרסן גנב מי לצעוק הגבאי התחיל לבנה קידוש
הדכר תסרסם ואל שם השכח הגנב כי הרסן ופדה גדולים ח״י וקח סלוני איש אל  השכץ הגנב כי הרסן ופדה גדולים וקחח־י

 דק״ק ררב אותו קרא פ״א ושמר מאוד קל שהיה שוחט אחד כארץ שהיה מעשה
 כמת לסני וחזר הבעש״ט ראית* לו ואמר א׳ לחדר התפלה אחר כשחרית פולגאי
 נרץ לפגי שחז׳ הגס הדב׳ הי׳ היי״יך לפרש יכול אני ואי! השוחט מנידון פעמים

 לתפים לי,להשגיח ואמר השוחט על הי׳ הקפידה עיקר אעפ״ב הנכרים הקצבים
 ימרבת אדנ פרנסת לקפח מאוד נזהר הי׳ ז״ל שהרב היה וכן דבר כאמה אותו

עחת דגבה כ״ד לחושיב הרג צוח אותו שתפסתי וכיוון ב״ז קיום לשוחט חי׳ וה
:אותו ותעבירי בדבר הקצב Tוד.ע אותו תעבירו ד״ת פ ע״ כן דייה ואם הקצב סן

 וחסרכוז• לחוואסטיב לס״ם הגדיל חמגיר הרב בן אברהם ר׳ הרב כשנתקבל מעשה
םפראטהוי יואל סר׳ ושמעתי סשארנאכיל רק״ק המפורםם החסיד נחום מנחם ר׳ חי׳

 ותלד נפטר כך ונתיר אחריו ושלחו הן ראשו עם והרכין נחום ר׳ אחר לשלוח אם
 לר״ רק שנפטר שמעו יו״ט וקודם עבידו כסקומו אתפלל אם׳ כי למקוה נחום ר׳

 ׳ להכות נחום ר׳ והתחיל תומי לסי נחום לר׳ אחד איש גילח ובחרי״ם דגירו לא נחום
ה ובכה כמתל ראשו את  שלקחו ער להשתיקו יכלו ולא שעות שני ערף גדולה כני
 , וגת יו״ט חיום כי זבת ר׳ ואמרן לסיבה אותו \נשאו זרועם על נחים ר׳ את

שגחיו לספר והתחיל מככייתו  אותז ושאלתי אנעסאליע כק״ק הייתי פ״א ואמר ג
 » בחלו״י אלי בא והשיב כהקיץ או בחליס אם ושאבתי הן ואמר אכיו את רואה אם

 ׳ שחית v!r:\ לד׳ וסיפר בהקיץ עסי ימדבר משנתי ניעור אני ואח״ב עמי ומדבר
 ן של שמו לפרסם יואל ר׳ רצח ולא פעמים נמה אותו מצער והיה איד נגיר שם

 ; להען ושאלת* אר».ו לקרוא שלח4 אג« אגו לי וא:;ר אבי לפני קנלתי הלז הנגיד
 פילם ר׳ הנקרא שלי משרת ארדיו ושלח שלך לב־-מ״ד ואמר אותו תקרא

 . ששים ערך מהאניפאלי רחוק פאלעסי׳ במדינו־־. ההיא בעת הי׳ הג' פיל® ור'
 הג״ל הנגיד אותו וד.כ*ר לי פי.הו ואם׳ בדלת ורגה הנגיז לבית ונא פרסאות

 שנא אפשר לעצמו מתרץ הי׳ ותיכף כביתו אין הלא בלבו ואמר ע״ז ותטה בקולו
 . אמר ואח״ב לשלום לזה זה ושאלו רנה נשמחה שלים לו ונתן ערב לעת לביתו

 . רבינו הלא מדבר אתה טה לו ואמר איתך קורא הרב בי לר.אריך עת אין פילט ר'
שנא עסו והלך אותך קורא אעם"כ פילט ר׳ לו אמר לעולכ מר ונ מת נכר  הנגיד ונ

 נמו בכגדיש לובש חשולחן כראש יושב שהמגיד ראה אכרהם ר׳ של לכהס״ד
 . הפץ שלבך מת עושה ואתה בכאן שאיני סכור אתה המגיר לו אמר כחיים שהיה
 אנ^לא ולחת א״ע לתרץ Tחנג חתהיל נכאן יושב שאני לך סראה אני ע״כ
 והיליבו לביתו אותו הוליך פילם וגער פעלי לך לו ואמר לשמוע רצה ולא לפגיג
̂ לחזור אני צריך ני לשלום לביתך לך פילט ר׳ אליו אפר לביתו וכשכא לביתו

 לביחו וכשבא
מה מפני אותו

חעי^ אנשי לפני אותו שיבח נחום ור' פניו לראות זבו ולא ומסוגר
ל גחוס לר׳ ונחנו מילה כרית היה פ״א דראוח גיעגועים להם והי׳ של הנינזדיס נ
חנו אברהם ולר׳  מאריף הי׳ ני כוש ער עליו המתינו התפילה ואחר סנדיק מצות נ

' וכשאמרו לראותו כדי רב עם ה״כ לבה״^ הולך אברהם י , ״ ___ __ - ונתקבצו בתפלתו
ג* ב לבח ובשבא אגשים עשרים ערך אם כי ככה״ב נשארו ולא עליהם פחד נפל

דקהילה הרב והכין כמרוצה הי׳ הילוכו
שנ ראשו והגיח הרב טקום על ד

 חזניות ער זנשסט למקומו הודך בי !
על חתיגוק את והניאו תשטעגרער על

I

ק ד.נ״ נחום ר׳ אצל הפסח חג חוגג שחי׳  לסחרת שליח אליו כא שאהריכוסץ כע׳׳
ה׳׳ג .אותו ושאלו לרב׳ פסק נעילה וכעת ו׳יר. בי נחלש חוא כי הנ׳׳ל אברהם מר' י

 ושאלון אותו יהעירו שכיניו שנתאספו ער גרולה צעקה והי׳ נחעלן*
^' אברהם לר׳ נלך לו אמרו המעשה לפניהם וסיפר נתעלף - - בו ח. ז

 ■ מניןא׳ לו א:־ח אזתו קרא אכי מסתמא אמר שחק אותם וכשראה אברהם לר' כולם
ן ;אוחו שיקרא לי אמר אני כי השיב יודעים אתם

T O קווא:פצאנ.םנוד בעיר הי׳ הנ״ל אביהס ר׳ אמר ני הנ״ל נחום ר׳ ס^פר

חכירה
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̂'צו את שהביאו והודיעו לך לשמש ואצר. ידו ̂נל בי#עז יי*א.  ifh ו^א pה
 לילך אדם שום רצה ולא לו ויודיעו שילבו יםVHל ואשיו מחמת!!;הפחד לילך

 שצפר עד. בביאי נתפהדתי כ״כ נחום ד' ואטד הביטה על כעצמו בא בך ובתוך
 כרכתי:ברכוה אם זוכר אני אין היום ועד הלהב בראש הסכין את והעפתי מידי הסכין

 לביתו נח־ם ר׳ ובשכא ובירך מציצה ברכות שיברך לו ונהתי פחד מחמת הטילה
 זרחה רצה ולא לשתות קאוו״ע ב״ם לו הביא שלו הגבאי וחזהזי.ו ודומם יושב היד•

יא.יו >.^לשתית5אפ] איך שוטה לו והשיב דווקא שישתה הגבאי אותו וביקש אוחו
! לוייי״י! דיי •ירודזד יוורי• י«זירז»ייז  לה;'ת בזו עכודד. עובר שאדם כשוטעים

ם' והרב סנדק^היה מטשארנאביל שםוד%׳יט שמענו נבג״ם אדסו״ר
 נפל גדולה ביראה המילה ברכת אמר וכאשר מוהל היה ז׳ל אברהם

ה׳ מגדויתו ורעדה פחד מפני מידו הסכין  על אותו םוהו־״ס חרב שאל זה ואחרי :י
 I כזו) שאלה לשאול אסשר האיך. יפלא כעיני והשיב טובה מה הגרולח היראה

תי ע מ  ט' ד%ב אשת הגדול הט״ט נלתיהרב ספי ששמע מנחם ם׳ מהרב ש
חשוב♦ לשני קרא זצ״ל אברהם ם' חק' כני כשנתאלמן ; הנ״ל אברהם .

 פייוול ם׳ חרב בת שי׳ לבני ותשדכו קרעמניץ לק״ק שתסעו בקשתי ואסר העיר
 עליוע צוה כאשר עשו וסיד לבאן אותה ותביאו : חנפים משנת ספר בעתמ״ח

 וששז לתפארת לחרב שיהי׳ כבוד בגדי וגס סוסים עם פוגה עגלה לעצמם והכינו
 תיכן! מדרכם יכשנהו אכסניא בכית ועמדו הנ״ל לק׳ שבאו עד פעמיוע לדרך
 לעסוק שלא דרכו היה ד,נ׳ והרב הג׳ םידך׳ר הרב לבית הלכו התפילה אהד

 אשתו רק הלילות לרבות היטים כל בחזרה לעסוק כ״א בעולם פדנסד. עסק בשום
 באתה והנה.אשתו לביתו באי כאשר ויהי בפרנסח לעסוק הבית עקרת היתד. היא

 ותאסר * מעזריטש םק״ק ויאסרו באתם, מאין אחי ותאמר לר.ס והשאל ! מבח׳ב
 שיכינו אזך .דמעשה לח ויספרי . אחר דבר או םו׳מ איזה סה מעשיכם סח

 לצחוק ניהי . שנתאל^,תקרוב לבנו שתגשא בכתה לדבר אותנו שלח הגדול
 בת היא הבשולה כ• גם ומה . שטעו את שמעו ולא הרב את ♦דעו לא כי בעיני׳

 בתת את לשרך שירובים אחר עדיין ולהקור לחפש מעולם ע״ד עלה ולא שנה י״ב
 בביתי בעלי כעז״ר. הלא ותאם׳ באזני׳ דבריהם נכנסו הדברים הצעת רכזי ואחרי

 והציעו .לביתו ובא לבהמ׳ד אחריו ושלחו . יעשה בעיניו כטוב לי איכפ׳ סד•
 הסופר שיבא צוח וסיד .לפניו הדבר שישר עד .הג׳ סוהר״פ ד^ב לשני דברים
 כטוב . המשולהים אמרז התנאים לכתוב חחחילו וכאשר , כטז״® התנאים לכתוב

מ להרחיב אופן בשים שא״א אמרו הנשואין בזמן רק •המלך על נתבו בעיניכם  הי
 על עלתה לא שעדיין ובפרט .יב״ח לבתולה נותנין ארז״ל הלא טענו ורס

 אין זאת על aד וקשיבז חמוכן מן ומ״ט בגדים לה ואין בקרוב להשיאה מחשבתנו
 תסע היא כ״א חתונה ומן להרהיב אופן כשום א״א זאת אבל מקפידיס אנחנו
 .ד.הסנםה ונשאר . לזאת גש תבנימו חדבר יצא מה׳ אשר ואחרי . ומיד תיכןן עסני

 החתונה על תסע אמד. ;ית נביר,ו;והכלה ישאר שלמודו יבטל שלא ככדי סוהר׳ם שהרב
ב.ונסעו בשבילה עם סיסים טובה עגלה ושכרו  היתה הדרך בכל הנה i עסהס נ׳
ל־״ק באו ואח׳כ .לזאת שנתפתו דד& היה זאת מה עצמה על בעיני׳ פליאה

 שבאו עד שלום ליתן י לקראתש הנשים בל יצאו העיר ובבואם לקראת׳ שיצאו
 לאכסניא נסעו ואה״ב . שלום להם ונתנו ם:יהס לקבל .־בנו הוא יצא הרב ביח נגד

 . המלך ביד ד״ת ואטיו גדולד. כשמחה המשתה ימי שכעת החתונה והיה .שלהפ
 ורא ראתה לא מע־לם כי . רבה בהדוה לבית המחותנת נפער. התתונה ואחר

 לשיקלץ נכנסה והנה ותחלום היום ויה• מאד כלתו את קרב והרב .כזאת ששעה
 ממנה בעל׳ את ליקח ויבקשו פנים ונשואי זקנים סנהדרין יושבים ישם גריליש
 ייא אכל , חלום והגה ותיקץ .ב״ד לפני טענות כמה וחטעון לשניהם וחצ״ק
 הש-ימ בלילה ויהי . לו סיפרה לא הרב בבית היתד. כי והגם . ארס לשים סיפרה

 והיא Sבנ״ ג״ב חלמה השלושיוצ ובלילה . דבר סיפרה ולא כנ׳ ג״כ ותחלום
 מאד נגוהות שטענותיך מפגי. ראה .לה אסרו שלבסוף עד לפניהם הרכה מענה

 בבקר לרדב כשבאה ולמחרתו . שנים עשר שנים על כמתנה לד. איתי נותנים לבן
 תאריכו אשר הנכוחות טענותי׳ עביר אותו דברך חן חשואת גודל ועב לך. נתן
 חיים ושבק לשמים חרב עלה שנים אחרכמד. ויה• לו. עלתי. וכן שנה. י׳ב ימנו

ב. ג׳׳ ענ״ן ל אליח כחלום הרב נגלה חיה המצטרך רבד איזה או צרתם כגל ו
וחיה
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11*?n מה ייח מצזה nwvh, פ״א VS3 ליבע^ך תאדר ואשר '׳‘אי גח^ים כא ו׳ 
אמרה •רכקר . ^hv כהדר iSc׳ ספרים יעמיד עב״פ א♦ רnTבד דירתו או

 «1גשי ובעו׳־ה . 1S ואמר לי אמר לא למה ואמר .ע״ז השגיח ולא ..<»געיה.
 ק לק״ ובכואו המדינה על סוהר״א הרב נסע אח״ז ויהי כלילה הספרים עם ״הדרו

 דמים פסיקת לי ונתני לרב אותו וקיבלו . גדול בננוד אוחו' מיבלו הויאסשוב
̂חו  הרב ב<. בבואם ויהי נוראים. ימים על לשם ג״ג שתבא אשתו אחר שליח !ש־
 ויהי הויאסטוב לק״ק האלו הפורין על הסע לא לה ויאמר אלי׳ בהלום ה^יר
 ליב יהודה ום׳ זיסי׳ משולם ם׳ הצדיקים בין גדול רעש והיה סליסע ותמאן בבקר
ק,  השגיחח לא היא אבל .הצדיק רצון למלאות לשם שחסע מיח רצונם כי בו

 ושדהו הנ״ל בק׳׳ק שם אלהים ארון נגנז שבעו״ה עד הימיא ארכו ולא עליה:
 לראות הטיבה האשד, אשר ממנה מאד הצריקיב ונתביישו האנישאליי׳ לק״ק שליח
 שלום מהודר ד\ב לבנה הדבר גלו רק סמנה הדבר הסתירו הם אבל , a־10 יותר

 חכמתה מרוב היא אבל ,לאמו יגלה שלא באופן ; קדיש שיאמר בבדי קמן שייר
 רגיל היה שלא מה לבח״ב לילך השכם בבקר לקום כנה זריזות על כעיניה נפלא

 כנח אימי אם לשמוע בהס״ד לכותל א׳׳ע ם«כה מכה״כ הלכה כאשר וד.יה .נזה
 את פיתתר. התפילה vשא: עד הרבדים בירור על עמדה לא אבל . יתום קדיש
 TH הכותל מאחורי שמעתי הלא דבריך אח מסתיר אתה מח ותאמר ברכרים כנה

 עכור ואהרי כעלה על ותתאכל האמת לגלות שהוכרח עד . יהום קדיש שאמדת
 לשם בביאה ויד,י .כעלה עזבין לקכל חוואסטוב לק״ק נסעה אבלות יטי שכעת
 ואכלו שלה באכסניא סעידה זו בשכת עשי ולכבודה ;גדול בבכווי אואה’ קיבלו

 ויהי :תנחימין קיבלדי לא הי>« אבל 4מע לגחמה בנדי לכבודה שם אנשי בל
 ,בנהוג זמירות וישזררו אנשי כל כנמם לשם נתאספו השלישית בסעודה

 ותתנמנם . הבעד.״ב אשת עס כבזדה מטה על נעצבת ישכה נסשה במר והיא
 ט׳ הרב כעלה ויבא א׳ פחח ותפתח וסדוררי׳ גאים גדולים סרקלין ור.נה ותחלום
 נשואי זקנים כמה נכנסו ואהדיו מאד שמה בצדרים בשמש מאיר לבית אברהם

 יש תי׳ זוגתי הנה להם ויאמר השולחן סביב וישבו שבו רבותי להם ויאמר . פנים
 מבקש. ואני עמה והדין יתירה בפרישות שנהגתי דברים נם׳ על• תרעומות לח

 התורה הנה לסגיהם עוד ויאמר שלם רלב לך מחול ותאמר ; לפניכם מהיל׳ סמנה
 אכל אותה למנוע אוכל ולא שנה נ״ד כת ילדה שהיה ובפרס אחר לבעל שהנשא

 קודם' כוודאי ובני׳ ערי מחסורה בל אזי לאחר להגשא שלא הסבים הסבים אס
 לח היו לא הנזעמים פניה ומיד ; וחיקץ סיב מעמד א׳ לכל יחיה לביתה שהבא

 לבני׳ סדובים לר. נזדמנו מיד .לניתד. כבואה ויהי :מדבריו נתנחמה כי : עוד
 לה שהיה החנות p כבביר ונחפרנסד, ידיה במעשה ברכה שדח וה׳ , ולבנותי׳

 אליה ד%כ חוחנר, ניאה היה הצורך ובעת . הצטרכותה מכל לה חסר שלא באופן
 מנחם ם׳ והגדוד הרב של אשתו מתה רב זמן אחר והגה .העשה מה לד. להגיד

̂יעץ . לאשה הנ״ל האשח את לקחת בעיניו וד.יטב . מטשארנכיל  הרב כנה עם וגתי
 וישלח בשני׳ לדיין׳רך היג הוא כי ג׳׳כ בעיניו דטב כתו חתן שהי׳ ני׳ שלום ם׳

 גדולים טרקלין והנה םד.ור׳'ש הרב ויחלום כדרך ויהי . כאמו לדבר הנ״ל. היב אה
 ויזעק הגג על ידיו ושני ד^רקלק פהח על עומד זצוק׳׳ל הרב ואביו ומהודרים נאי'

 ויקץ .שלי בטרקלין לכנוס לבו סלאו אשר ואיזהו ודז הוא מי ויאמו• גדול בקול
; לשלום לביתו ויחזור סגיעיס הדברים היכן עד ויבן

J T ל 1 ח  שיסע ;קיורלינד אהרן ם׳ לתלמידו פעם צדה מטעזריטש ז״ל חב ם׳ מ
 להעיד בבואו ויהי ציוו כפי כן ועשה . ועT קד.ילח איזה דרך לביתו

ש הידוע  מעולם הנ״ל הרב וחנה ;וו»םיליי המלית בים שכח הנה באמתחתו ו^
 ונעצהו ציצית בו ולעשות טלית ליקת לחנות שלח שאולים כפי״ח ד^פלל לא

 צעק מיד לידו התפילין הסופר נתן כאשר ויהי :תפילין לקנות לר&ופר הלך
 חטאו על והודה ,תודד, חן רשע ;תפילין מוכר והיום א״א על נא אחמול הרב
חת ויוזי  כולם אשר ינשים אנשים וכסח נסה ונתגלו ובדיקות הקיחת ונעשה כחזו

 שאלת לו היה א׳ יכענין ג*סין ממאה ליותר נצרך ודה אשר בחסאים, נחגואלו
 לו סיפר בבואו ייהי .מוהי״ד הגליל להרב לשוב ד^כרח לעשית מה ידע ולא
 היא והאיך כו מסופק שרדה מה ד.שאלה נדון וגם המאורע כל םורד.״ד ד%ב

 הרג אמר .הפעם עוד מג' לק״ק מוהרר״א הי־כ נסיעה וקודם .למעשה הלכה
 תקחו וגם .פוליש כלשק לרב' יורע שהוא סענדל מנחם מ׳ ודב עםך יםע הנ״ל
 הגה .טוהרמ״ם ד%נ אשר כנכיעתס והנה .עשו וכן .שבת של לכן כגדי עסנם

.לבן הבגח וגם פרליש לדגר לזר. נצרך לפח א״כ הגיסין לסדר רק הוא נסיעתינז
י*ח
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HI| נחחרסו «ר%עןדם ‘השכן געין ^»ח ׳#יציצו jn«*m ׳»ר^ 
 MmV■ תיכן* אוחם שיביאו «וםיים ה«ר reyn לעש■ שכביאחם הוד. וכך , העיר

 ויחי . איור בחדר האר א#ל א״ע הססינו והראעים רעה להם לעשות דיי׳ ודעונו
 להם זיעו גדול בכבוד דקבל* בעיניו טבאוחן לבן בבגדי לכושים השר אל כבואם
 .לכאן האלח דרבנים שייאטי׳ מז לחם השר אסר בדברם ויהי .אילו לישי-
 קטרוגים שיש וראה «גלוןי איש חוא סוח״׳א שר,רב היות םוהי־ם״ה הרב ויאשר

 רעים המת העיד. שאנשי םגי0 .ממש כלי׳ עלי׳ נגור אשר שלך העיל על *תלים
 יילד באני להתגרש ושים גסה תותכץ .ניאוף בעניגי 6ר6וב מאד לה׳ ̂ד.מאי£

 לברי נובר אלמ כדברם ויחי בסובתם לפקח אתה וסיברא tjmi שר אתה כי
 עליהם םוהי<׳א הרב תרעיש וכדי .הדבנש עם וידברו שיעאו לר.ם זוה . הרשעים

ת חשד. לפג♦ התטאים בל על לדתוחת והוכרחו ודונו רעם בקול  לעשות 4עליה תו
■ t גיולנת תקיפות להם וגחן גירושין

גן ״ ס  ר• שממש עול שלחם מהקאסיסאי גדולות ויתפות יסורים לאנשח היו א׳ ב
v שלית לשלגת ג״א אתר אופן להם שאין 1ע*וו גיגיהם והיה לסבול יבלו י 

 וקן א׳ אפיתים אנשים שגי ובחרו שיסאות. שמנים ערן• םד.ם רחוק שחיה ̂ובס לו
mu .בשנים רף איש והשני #ניס וו־^וא m ̂׳«<-שי«ד«ו, הקחילת אנעי  את ל

 שלא *מעוות יהיה א׳ יום אפילו תומן יאחרו ובאשר הקאנפוראקם קרוב כי נגיעתם
ק על חית נסיעתם דיר והנח : לתקן ו’«״׳  א׳ בינם לאנסניא ובאו מזתריטש ק̂׳

 עםקש.ם מת ׳ עמהם הבעת׳׳ב דגר וכך כך בין באבסגיא והתפללו לשם בבקר
 אד שתלכו עזתי הכעח״ג אמי המאוחג וסיפדנכל לנםיע. מועדות רגליהם ולר.יבן

 ועכ׳׳ז מעם axo היה ומקן בי והגם .תעשו סח קדשו פי לשאול הגדול -ינו ז
אי לחרב שילכו הזקן אוו ופתח ;לעעתו לבו נסשכח בשנים רך שהיה השני  מ

 גבאי את שמאו עד שעית נסח ונשתתו ולפנים לפני לנגוס שרועים עם כ״כ שם
^ו שלו א  הרג גשם להם ותשיג לחרב הגבאי והלך לוסים לגווס שרעונס לו ו

t למם ישיג ולסהר .הלילה פה שילינו  nawn ד הוקן להאיש קשת וו»ת  עכוכם ^
״י .מאד קער שח״מן מפני לדרכם מאד נחועים תיו כי  שם. ללון םוכרהים חיו עג

 שהגיע הן־גה <'ב גנחעכגו לבית.חויב שנית גאו תתפילח אחר •mד וכיום
 לילת עוד שיליגו חרב גשם לתם. והשיג לתייג נ׳ פעס הגבאי חלף .ל^רן

ח . פח  ענ׳״ו • אליו הליכתם על מאף מתחרביס וזיו «מאד תדבר לרם קשת ויי
 שלא מחרב תשובת להם באח ג׳ ביום וכשבאו .ג׳ יום עד לדמתעכב מוכרחים היו

 נתכעס הזקן והאיש עקומת ממש היא אשר אחרת בדרן• כ״א הידוע בדרך יסעו
 בדדך מסעו לדברם שטעו וענש דכד ע^לא עתה עד עיכזבם על השני על מאד
 השמים נתקשרו : עכובם על נפשם בסר בנסיעתם rum :תיב עליהם עית אשר

 P תעו כן ובתוך .שוסף גשס ממש השמיט p הגשם עליה׳ דרד בעבים
 נח^ירו ומאד .א׳ לב^ שבאו עד בך וגמד .סאוי גתל עער להם והיח . .החץ•

p ח שהית ץ1ורו הגשם מ  אותם. ny.w לערל שלהם תסוסים תתנו ללון שם מ
ת השכימו ולמחר כחשבמוז. תסוסש שיביא עליו ועדו בלילה ס  תמרו להתפלל מ

 נתייראו כ♦ גזעכובם מאד גדול עעי להם והית ויסוסיס הביאו לא ועדיין תפילתם
 מפני • משר לתער הסוסים שנתפסו ואסר חעדל גא בף ובץ papn המועד שיעברו
 הכעה״ג אמר חסוסים. לבקש לחשד שיסע הכעמ״ב אח וביקשו בהיזק. שנמעאו
 אותו יבה אפילו אלא הסוסים יתרי לא שסודא• מלכד בי להשך ילך לא שבוודאי

iv עגוד-מרמע לחכעירג לשלם tm .מעולם הרפו כן כי .אנזריזת סכת  לשק. 9
 יילד נפשם גמד הם ווםכרחז ססמיגו עליו חביג «u בי אופן בשום רעה ולא

 עבי prw להם ובראת א׳ עכד ראו לתתער תגיעו באשר rom .לתשר כעעמם
 .וידמג «דדלת שתם ג״פ אותם הכיר ועתם העבר שראח וכיון שלהם. תדובם

פה׳עיג , העבד שת ושאא • הרופס עם פעמים כמה חואהיהשם ג•
« •׳לכי שמחי̂* מחסלאו הדוכס עם בכאן אני ני ► ע ם  אותם וכשראח ^נ

 הסאירע כל א טסעש' הם לתי^ מהם ועאל מאד. לקראתם הדוכס שמח
 לפניו אמרו עוד , סנתביס לחם מתן עעהי״ם. שכיקשו מוז בל אעלו •■עלי

ג לי*״י החג® שלה השר אעל נתפסו שלנו 0י0"«  חסוקיס ו»ר ipwi להם •י׳יי
געינותם ודאג «ר קידם •סים כמת ובום גדולת בשמחת ינסעו שלה■

״ו חיי̂  דבר כי ^ ך , ’ , יפאן0ל4ג
ה אריבהד חרג מו^א ששמע .מהאניפאא וזשיח הק»מ׳ מ

rhtm פ׳׳א r h f הנה רבי אונוג ואאל. ה^.לאגרהם. געל בחרב מנע 
ח •ני עי #■ע♦ א. row ע׳יר»חיגוחם.קמשיפ חגיוייג



 נוב^ לא גי סע^יגם סח לי אמיר. למטזז םתנועורויכם וזעולסוח מרעימיס'כל מה
:מגיעיס הדברים היכן ער עסקם Sy לעמוד

 כסא על ביחד נתבקעו ,גבג״ם פנהם מ׳ הרב ואחיו עםעלקא ר׳ הק׳ הרי*
 קהילת היח ממד״ם שקיק ובהיות ניקלשסורג. ובק״ק בק״קםסר״ם הרבנות **
 דרבנות בסא על ישב מי ביניהם הקהירות’חבריעו»ינשי .נ״ש םק״ק ונכבדח גדולה

ה בפשד״ם הי ^  חרג בי והגם .בינירם יבריעו בעצמם שהם זאמרו , r״i בק׳׳ק ו
 רי® ודב אתיו בי אמר ענוותנותו ברוב ענ״ז מאחיו זקן היח ויל שמעלקא ׳0

 והשבימו סמנו ח:דול כאחיו הנחלה חל׳ ואחע פפד׳/ש דק״ק לרבנות יותר הנון
 חק׳ פיו את ישאלו סעזרישש. דק״ק הט״ם הגחל מרבינו יפטיז שכאשר שניהם
 יבלו לא אשר מהזהר א׳ מאסר ממנו ישאלו ועוד . יעשו בן אומר יגזור וכאשר
תו על לעמוד  ילד מי זה עס זח מדיינים האחים התחידו .חרב לביח וכשבאו :מנ
 ד^ב כזה״ל המגיד חרב אסר rm ססנו גחל שחוא לאחיו אמר א׳ כל כי כראש
מל חוא כי כראש ילר נ״ש דק״ק  •חרב להם -םופר לפנים וכשנכנסו .האחים נ

ה ^  1 שילכו ’ להם צוח- הספוי וכשסיים : rוחיכל עבדיו עם ממנהגו א׳ משר ס
 f ברבר/ נתיישבו שלהם אכסניא אל הזחר.וכשבאו מאמר מטנו שאלו ודא : לשלום

כינ/ ומתוכו . ומליצה משל שהוא סקיחא בעיגא וראו לבטלה סיפר לא כוודאי כי  JJ,1̂ה
ן בוריו על ומחר מאמי ׳

ט  אכ״ד יחיאל י' החסיר חרב ששלח י׳ל גדייח ר *יקהלתיט מחרב <תי ש
‘ הכעש של קנקט על לחהות וחכם למדן אחר איש קבוולע דק״ק . ,

יחיח על.חתנור נאכסניא ושכב באכסגיא מעזיבה: לק׳׳ק בדרך^ובא, וחלה
׳׳י?.

"\j o\
״ . - ׳וי f ר1ל fill- •—־•• ____________________ ז

 - ה^ר''ואמר■ על אצלי דשב אליו גרשון רבי גיסו את הבעש״ם ושלח גדול המיסות
msytn nnioH לתפלת עסי בא לו אפר ואח״ב תודח דברי לפניו
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 א״ע תרגיש ובריר חמנחח לתפלת עמי בא לו אםר ואח״ב תודח דברי לפניו
חיי/ חיי יו ואמי ענח חכעש״ם לוחאתם אמר הבעש״ם שהוא וסבור בריא שהוא

 אחת לילקע בעמן מרויח שרביט מח הבא עולם לי שיהיח יתן ומי הרב אני
יחיאל מר׳ ששסע מירכי ט׳ מנים♦ שמעת♦ ;להבעש״ם יחיאל ר׳ הרב ונתקיב

בני אותו ששלחו ליטא טמרינח אחד איש בא פ״א מקוליוועם
 יחיאל

לתועח מרינתו
 בעש״ם וכששמע הכעש״ט אזל ואכל הגיל ̂יחיאל ד׳ אצל ונתאכםן קנקט על

לביתו חנעש״ט אחר חלף חחפלח ולאחר מאיי בעינ^ הוטב הבעש׳ט של התפילה
 הסוסים אל םר% שילך עליז ורגו עבדו על לצעוק חתחיל לביתו הכעש״ט וכשבא

 עליו■ ורגז וחזר תיכן* אלו אמני ואמו• לו צותחנן והעבר אי׳ע חנק א׳ סום כי
 מהכעש״ט הכעס את הנ״ל האורח וכשראה הסום והצל העבר הלך להכותו ורצה
 על לנעום אחד סוס בעיניו נחשב יחיה כזו תפלח אחר בלבו ואמר מאוד חמה
 גקכע וזקושיא ואת ואעפ״ב בעיניו חוטב הפילתו כשששע ובבקו• בשבת בפרט עבדו
ה לביתו לנסוע בשיצח שכת ואחר בלבו ל  והלר הנ״ל יהיאל ר׳ לפני הדבר ג

 על לחד%ת ויהם מה ואמר ובעם הבעש״ט לפגי רדברים סיפר יחיאל ור׳ לדרכו
א בעש״ק לו ונגח־ סדרך הלן אחד שיחודי לר וספי קנקני  לישוב להניע יכול ל

א שם לשבות לצר לשמז הדיר ניז ופנח כדעתו ועלח ש״ק על  והתחיל אתר גזלן ונ
הגלן להרגו ורצה לחיותו  אם ני לתוקפו יכול הייתי ולא מאור מגושם הית זח ו

 על פחד יותר שחטלתי מח וכל עבדי על ־מחד אימת הטלתי ע״כ הבהסח בדבר
 אותו שיביאו זתראח בחיים אותו שחניחו עד הגזלנים על פחד יותר נפל עבדי

. ■ :חיח וכן לעיר מהדח ̂ ,
 סעריחגאון יבינו גלגול שחוא עצמו על הבעש״ט ז*ל'שאםד ״מחמי ^י^^יזף[',

 שחיה יורע שחוש הרב ואפר דקהילתיט חרב לפני וספרתי'דד׳כר
 אמר להם שידרוש אנשים ביקשו פ״א הנ״ל רנרג ספי* ללמוד שוקד הבעערנז,

רי יביייך ודרש האפלה  גלוי r׳רבש הררשח בחור ואמר מתפלח בחוד כסו וחרר זע■ י
 ידעת♦ חרכח אמי) וביח rב לכבוד (אלא אוסר אג* לבבולי שלא לפניך וירוע

:ל< לגלות שאוכל כזה איש ואץ יכולרל זהדבח
̂ז שבק״ק פולנאי דקיק מחרב וגם דקחלחצו מחרב כ נהראו זרזפר ח׳׳  ננ

 הכח׳׳ג את לעזכ שהוברחו ער הנשים טפחו־ים והיי לצים שט נשים של
 צגים הד את משם שTוג שם ולמר כבח״ב וישב דקהלתיט מ״ם חיים ר׳ דצב והלו
 הפופר עם החנודדחו בבית ולן הבעש״ט אתי שלהv שדו ירדים שני ווזזיכו ורלבו

 והיח לישן ובששכבו כן ועשו לםקום־לינתו אתהילריטאצלו שיביאו וצווז צבי מ׳
עני שכב והסופר השולחן בראש הבעש״ט של חמשכב  ועד הבעש״כו לראש חשני ב

ה המזיקים שני באו ישט שלא י' חפתח אצל ועמדו‘לני י  איר הבעשי׳מ p ה
שג קם irעש5pn סומר.לכזידחיי וצא ופו•,0גר. לחסופר.הלאנח.. ואמר ם«ש על וי
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^ו אח והחב ר^ן  משגמלו ^ ועיחח אמר tf׳rהגע «ד חבר החח ר
 הולכים אוץי להיכן להם ר2וא בהם וגער דמשכג סן הגע׳ס״ם קמץ הירדים אל נו ח,

 דודי לכת ולזמר להתלוצץ פ״ש והתחיא לך איכפת סח ואסרו פחת לא והם
n וע׳יח חכעע״ם «ל בניגון ry r nq ןגס^ן jgrn* לקום יכלו ולא לארץ סזיקיס 

 שעכר מה האחד אמרו יבריאו עהילדיס הראו היכן* ואסר לפניו להתחנן והתחילו
 שמזלם אך גטירא עד אותם להזיק באנו יוrועכ סנימיס אברים הזיקו כי אין

 חיה החזן ני יבוrה לבה״ב באתם ולמה ומה איך אותם עאל בכאן שרוסזרל
 הית טזמרותו בעת גדול נואן» והיה כאס שקורץ משורר לו והיה כבח״ב מתפלל
 ומשני עליו הרהרו הנשים וגם הרהור לו היה הנשים כעיני שייטיב כוונתו

 נתן אז בכה״נ הוא וחיינו ונקבה זכרי מזיקים שני אנחט נבראו הללו החרהורים
 ד׳ החסיד :שם מצויים אדם בגי שאין מקיס אחד באר אצל סקום הבעש׳ט להם
 בקי הייתי לא ואני לוניץ כק״ק בעירנו היח מלמד יוסת ר״ הנקרא מזורניץ יוסף

 ממנו שמעתי לא שלום לו שנחתי רק עמו ינילתי.לישב ההיא.ולא כעיר הבריאה
 מעות תכדד סונה דדה יוסף ט׳ וביר .לפני ממנו.וסיפרו שמעו וחבייי בעצמו

 פיסול היה הזאת ובעת חנ״ל •וסןג ם׳ אצל ג״נ היז חנ״ל חרב של והמעות שלישית
 .פשרה ויעשה גידaד לחרב נלך מסף ר׳ ואשר וח ע״י מריבות והיה מטבעות

 ור׳ לביתה הרבנית והלנה ביניהם פשרה ועשת Tהמג לחרב והלכו כינינו
לאחד היא הלז הרבנית יוסף לר' Tהםנ אמר המגיד אצל עדיין נשאר יוסף

 ולהח פאטשילע ונתג'דו המפתח לו ונתג׳ אלך לא לאו ואם אלך שאחפוץ מה כל מעות
 שרה המעמד לך אמרתי הלא כאת למה Tהמג לו xh המגיד אל ונא זהובים ק׳׳ם
 לה שיש הסעות כל. על רשות לי ונתנה המפתח לי נתנה היא יוסף ר׳ אמר

 חנ״ל יוסף ור׳ .כהן,ז״ל ליג רני ואחר ז״ל סיכל ר״ אחרי Tהמנ שלח ותיכף
 למים לילך יכול שלא אלא כרגליו לילך יכול היה עדיין Tםנm למקיח שילכו
 עליהם עומד Tוהמנ לפקוח השלשה ונכנסו עטהם הלך המגיד ונם שלשה הם והלכו
 כמה כן וטבלו פעלתם. לא עדיין Tהמג xh המים סן וכשעלו המים תחת ושחו

 מוב יותר אכל הכוונות אותי ללמוד רצה Tהטגr ו״ל. יוסף ר'xוא פעמים
 ואמי זקן .חית כי יוסף ר׳ ונתקרר כוש עד כמקוח ושהו שדי בתמימות שאלך
 שילכו לוע .צוה ואת״ג כסכנה אני' לאו ואם חרכנית את נהTOג לי הבא רבש^

ת שתחיה .פעלתם ת״ל כי ויעלו המקרה סן  כמה xוא בנים ותלד.שלשת. ^בני
 שיבשלו לפקוה שהלכו מקודם צוח Tוהמג זוכר אני ואץ נקכות וכסה ובדים

ה עם תבשיל כ  שיטמין המגיד אטד אנילרע אחרהטקוהולא^. שיתחמם כדי בשטים ^
 שום זעיח ולא כעדו הדלת סגר גם גדול. רעש יהיה כי יסצאוחו שלא א״ע

:וחיה הבנים שילדה עד לננס אדם .
תי ע מ ^.xמא ׳T ושכחתי. נעיר דר היה חג״ל מלמד יוסף שר׳ טאנפאליע

א פ׳׳א אלילים עכודת לבית כיתו,סשגך^ והיה שם.העיר.  הנעש״ט נ
 •יוסף ר׳ בא4ונ׳ צדיק איש דר זד. כבית xזא ע״א לבית. סמוך ביתו וראה לעירו

 עני איש אני לו והשיב ע״א לבית םמוך. דר אתה. ספני.מת. שאל rנe להקביל
^ ולא אחר למקום ביתי את מטלטל הייתי מעות לי חיה אילו מאור x אי 'x 

; הזה במקום אחי בית שוב לבנות־ העיר .שר הניח ולא ע״א נית ונשרף
ם תי ג ל מ  שיפאוואל הנקרא אומן העיר באותו. שהית הנ״ל tko ׳x ש
עשרה היו לא אפילו בקביעות בכח״נ ובחורף בקיץ מתפלל והיה ׳ .

 קודם הלולקע שעשן בעת הזאת הנעש״ש.כעיר ראה פ״א ביהירות מתפלל ודה בבורכ
אמאוד ונזדעזע לבה״ב חולו האומן את בחלון והסתכל התפילה  הבעש״ם x.ו
 זאמר וראה הבעה״ב יצא בידי ותפילין וטלית שהלך זח הוא מי ראח1 צא לבח״ב
 בעה״ב אליו ואסר אצלו שיבא לו לקרוא הנעש״ם xוא לנח״ב יזילו אימ־

 שדה התפלח ולאחר הנעש״ם ושווק לילך ירצח לא ובוודאי שגצץ ^•היא ידעיז*
^י  אשר הםקקאות עמו והביא בא טממקאות זוגות ד׳ לו שיביא יזאימ^חג^ א

ח סוזמקאוח זיג הבעש״ט לו ס  זוג שמא לו xוא וחצי זהב א׳ .0 .לג אסר ננ
תולא זהב א במקח ענ  XV המקח שיפסוק חבעש״ש.לאחד ״ וצוה דגר ,אותו .
אלו ז£והג,וחצי.אםל חמכור.בפחות שמא האיש אוחו לו ואמר  למכוד רציתי א.

 זאקץ זוז ׳x בעד חכעש״ט א ושילם. נפחות ראשון נפעם x» בפוץת.חיץזי
 אתת איך אותו ושאל אומנותי עושה אני ואסר עישח אתח מה אוחו ושאל הנ״ל

־ סתנחג - - ׳
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̂נ1 n^ אגי אסר »יעי r«  wS rii חנדאים אי ג1 סארבעים jiw אג• אחוו וכ<עם 
ity עד אותם דורך ואני חסץ סים עם (*י W'9 נרתיח געייבח אומם סניה iv 

ymו«א נתיקהס  1rm» S וחאיג סוברם אתה Sביהי ספחח יוצא איני אני ו 
 וא;י גאכי^י קונים רrא צסר *S סכיאים והם ססני וקינים ביתיS באי׳ והחנווני׳

 הו:*ו ואיני לכבודו א^א חל^נחי אS VדוםלS וגם »יחחם נער רתח aדV ניתן
 אני סנ'ז אם אין ואם כצנווי סחפלל אני מנין יא אש לכח״כ כ״א ביתי מפתח

 אתה סח בנר בנ׳^ואי חוצרכת ואם חבעא״ם אותו ואאל* סקוטי על ביחיד סחפלל
 לבני נאואין ואני^עול»ה אלי האוסטח סן ובי׳ סני׳ לי עייר חאי״ת ווזאיב עואח
 עואה אני אשר עואח אחת סח הבקר באאסורוח עומד כאאתת חבלא״ט לו אשר

 לומד יבול אאני סח ק אסל אוסר. אתה איך ותהילים אותו ואאל ג״נ םוזשקאות
ו אסר אוסר אני בע״ם  ב״ב הנואל ביאת בהק״נ^ער יסור חיא ני הכעא״ם ^י

ח נראה m א׳׳ס בכאיז\/^: כפו סיגיע מהנ
תי ע מ  נסע ם׳א _ .ר^חידסיט הלג לשני אסישר סעדבח דקיק אתרן סר׳ ש

 חרד ובלילה אחד..שסון־״זיבראד גםקים ולן בראד לק״ק הכעא״ם
עד לרא רא וארכובותיו חנעא״ם אן. ק  קול סחבה **ינהו0 ציפי צכי ר׳ אהעיר נ

 סי אותו ואאל רעי אליו אבא לו וסישר. השחרת זח מה הסישי לו אסוי הקאה
 אסר חאאלה סהות זח סח אותו אאלהי ע״ח אבינו אברהם או אתית סוב יותר

ר ייע׳יי בראי לק״ק תבא אתה לי  כל תאבד תתחזק לא ח״ו אס גדול כנוך י
 הנגידים אליו גאו בראד לק״ק וכאגא סאיד זנחחרדתי,עד חנה עד אהיה סח

 ולהכות אוהם ולהליק הסוסים עם לאחק התחיל והיא כבו׳ בסלבואי םניו להקביל
ע ועתח הסוקיס עם חסאחקים כדרך בית אותם  הסא ידאה סנעה חיק עד לד י

: חבעא״ם אל
תי ע ^  הכעא״# סן אינו חמעאה אזו אעש׳׳י לעסיאיב סק״ק זעליג ר׳ משי ש

א ללמוד טכל הסעאה אסזו טחסת נוחב אני יעש׳׳ב ^  כאיא סעאה י׳
 הולך א אה נחלום וראה חנ״ל זעליג לר׳ קרוב חיה והוא באנים רך ^צהיח אחן•
 עואין מה ונראה הניהנס אח ונבקר נלכה לזה m ואסר באדר, חסיויים אני עם

 כך וכתוך גיחנם זח אאין וראו ןאתחו גדול אער וראו לגיחנם ובאו כתובו'הלכו
י .חאער. את ושתהו סהס אחד ר»ו'אנעלם נ  ונעלם שרוזרוד נ״כ אזה ןראו ^

 בכאן אאני סאחר כדעתו ונסר דנניס.>«ו.לאו אס יוסר• ואקל יח^י. הוא ^שאר
m דאת אבנום r ואאל חאער א.צל וחםילין נסליח עוקר אחד ואיא חנידגם 
 מעדכון םע('נוז.ואנא♦0 היה. וחוא nfiH ו^זיו. בכאן עואח אתה מה אותו האתש,

 באר סקיק לו אמר לבאר סמוך אודו באר בק״ק אהם לוסך תמיד רגילים חיו
 צבורים .אוד.מוצל כסו סאא .אנאכלו גושים וראה חניועם לראות ובאתי אני

 לך באר סק״ק אאתת סאחר האיא אותו אלץ אסר בגוק וו>ו0אלז כמו נחלים
א. ןובוד^ותראח אוחו אל אני מצר  אס מונח באר מק״ק כאנים .רך אחד אי
 .וראח ״הסער אל וךזר הגון לאיא איתו סחדקין אחיו מאחד ססנו. מתב^יא ג״ב

א ־סונחיס חן אהגוסים ם^ול קסי סד אל אאל 6אוח דנין / עי ק ^ א  חאער על ה
ת ח.,האיא. האיכ ffw. הראעים או/ דנק אין מת משני  אסרת אלא עתי7^
תbאחיו אנחת נ7 ערכית בתפילת ויבא 'יעלת ד  כיקא המדואסיזג כן ובאמת ,

 .ואסר עול קנו01וביקא אוק סניחך,באום אעי אני אמד לצאת איניחנו סמנו‘
 סחאבת לך גדבות״היח לפכץ אהלכת הגטתך to לו אמד pin איא חניחנו'אאגי

ת לו וסירא גרועות, בו א מר דו ם עריך אגי ואסר ו ^ רםוג צער ל אכר,  התחיול .
ם האיא אותו ^ ד באס^מ ל ח סאור 3^םו ישה ^ חני ל ד א א א אי

r ^;?א איעעך לו אסר. א^ו ולחנן לכקא חחתיר 'אות\^,רצאת m ומחרת םל!תן 
עי צס*<.גדול לכאן ניהנס אל אד יבוא ®;ל׳י שתחוי,,האער^וח?םי מ ר מ  1ו

םידצק וי.. יכאנאמך גי די. מ ל,  רעדח ^ן^יגחנישים״לרעוז* גיחנם ח^*,אל0^
א והיא גזץלח כ ח ת ^ אר סליתו ^ז  את ושחיי-יז^ער.,מעסיס גיהנם אל וכאבא'
א םן עצמו צ ד ^׳ א ס רוח קצת גו ,ונלימ. ה א ע ו , ל ! ח « ת . , ן ת ^ 

ך ומחמת תי עי מי חו,ו ר ^נ מ0ס מו >ד.ל^^^מ^ו ן. ח !•קוי מ ת מו אנ על. מי  ו
א חחודי^ואוחז טאותו וסרו תסיסת אי ״יייי אראח מוי  מ זדח .נ

ו אנ^ס אני ז . ^J•ממל •ר-., 5.
̂כן סר׳ אאפע מ.״ל ועליג ^ ^ן.תי ̂.«וץק־̂ס אניאור מותו

n ר^אקיב ק*ק5 ,^?ז . iw בprp קרב כת;;̂* לאדסיד ^ שדרו ס 1אחד^ד\כך.
ח •k{* 6יי1 א  מזואך יסמא ור^: עת אחד״גג! להיכל נחלום.אגכנס היןחבר ^י

 את1 ך5 תיל5ו rorVW םח»ו אס nnnr» ט ̂ןיגו'סלהסלונל ן..אנ<ןח6י ^
^ ^ ?P
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 p על גףנמזם והלשץ כ״ד יעב ז«ם m לחיכל פלב כרמווז הס״ם שיכנס שם
ל עיסת ובעל בקביעות לומד שהוא אסת יאמר אחד כסר  מוי ®ע™ י* י׳• אי

 לסני חשבק ועשה שלו הנכרים את גזל שנה ובכל שנים כמה זה בנסר שיושב
 את חרב כששסע וברח כלב על שגוערין כמו rהב בו וגדרו סך על הב״י

 שעה העי וכמו הטון* שישמע עד משם ללכת רעה ולא עליו לבו רוד. המלשינות
 הב״ד לסני ועמד שלישי סעם וחזר וברח בו וגערו סענחו עיר יםען ס״ש הס״ם בא

 כרוז יצא דברי על סשגיחין ואץ הכ״ד לפני כס^נח באתי אני דעלמא מרי' ואמר
 אשר כל את הגיל דכנר האדון שיקה דץ ספק לו וכתבו דינו לז שיססקו מלמעלה

 ולקח הטוכסין כיד והברירה מזרעו אחר שישתמד או בחסיסח וב״ב אותו קח ו לו
 אהב כי המוכסין על מאוד לו והעד משנתו הרב וניער לו והלך סיו כתוך השסק
 וסיפר המוכסין אחרי ושלח אותי שיבח כעעסו שהס״ם ששמע ובפרפ ד מא אותו

 כתפיסת וכ״ב אותו דחפוס לו אשר בל את האדון שיקח זה לו ובירר המאורע לו
 וב׳־כ אותו ותסם לו אשר כל הארץ שלקח היה וכן מזרעו אחד ח״ו ישתמד ולא

 וכ״ב אותו ופדה הלז פ״ש על ממון ולקבץ עעמו לטלטל הרב והוערך בתפיסה
 שח״ו כספרים שבתוב במו גזל מן א״ע להרחיק כסזז האדם לראות עריך מכאן

: מהקדושה גובח הס״ם
תי ע מ  בימים הכעש׳׳ט אעל מעזריטש דנץ׳ק ליבש ר׳ שהיה דקהלתיט מהרב ש

 ער״ח של חלילה כל ברפואות הבעש״ט ועסק ר״ה קידם וחלה נוראים
 התפילה בעת לבח״ם וכשהלך כלל ח״ו מיתה סימן ראה ולא ר״ה של הלילה •וגם

 יראים חיו בי שמע ולא להבעש״ט והודיעו מאור ונחלש הנ״ל ליבש ר׳ נתעלף
 עעק חבעש״ט פנה לא כי מעזריטש דק״ק יעחק ר׳ וכשראה כקול ו אל לעעוק

 לכיתו כמרועח והלך לי אמרו לא למה ואמר הבעש״ט וענה גדול בקול אליו
 ר' את הכעש״ט ולקח הסח״ם וכרה בנזיפה כו גער גביו על עומד המח״ם ו:עא
 ישוב פן בבית אותו לחניה ירא כי לכהמ״ר והוליכו הבריא ותיבף בידו ליבש

 וסעוורב מעוח״ז אותו לדחות רעו זח דבר שעל הכעש״ט אמר אח״ב המח״ם ח״ו
 מקורם בו ראה שלא פתאום הדבר אליו שבא מחמת רק זה דבר עשח לא כי ואמר

 , ; זה דבר ועשיתי עליו לבי דוה המה״ם פתאום וכשראיתי מיתה סימני שום
ה’ אחד איש דקהילתינו מהרב  עושר וקעת םעזריטש מק״ק חי

 יפי כל עשיתי זח מן; כלבו חשב זקנת לימי ססיד וכשבא
תק בחבל שנותי שכליתי עלי תהית ומוז חיי  ידע ולא מע״ם ובלא חורה בלא ו
 של חפילץ של בכים יום בכל ^.גיח בסתר עדקח ליתן כדעתו ועלה לעשות סח
 מי בלבו ואמך ושתים פעם המעות חנ״ל קיחק ר' ומעא *5םאלן א׳ יעחק ר״

 שירק דכחס״ד מהשמש וביקש שלי תפילין של כים לתוך המעות שטתן וח הוא
 אדם לשום תגלח ולא התפלה בעת ואילץ של כבים ממשמש מי ןףנו

 טרח של בכים ממשמש היה האיש שזח שראה עד עץ השמש והשגיח כיעדי
 לקרב ר״י והתחיל האיש אותז יעחק לר' גילה התפילה ואחר הנ״ל יצחק רבי של

 ע® חזי ע® שלמד משניות פרק וכל ח5ש0 סדרי ששה עסו וללםיד אוחז
 ע® שנמר עד אחר פחק ע® ולמד וחזר בפיו שגורה שהיית' עד פעמים כמה

 יעקב יעץ בשניויו זכשגמר זה כאופן ג״כ יעקב עין ע® ולמד משניות סרקי כל
« וקנח זוהר וספר ®סר וספרי יראים ספרי ולמד לסדן קעת נעשה  לחברה עע

 יעחק ר׳ הלך ®תו קודם למשכב וכשנפל ®חו יום עד לומד והיה סשנמת
 נעיר היוז והמנהג עת בכל .אליו שיתראה ת״כ ?זיתן.לו ו. אורו והכריח לבקרו
 ומשך משניות לסח הנשמת פרידת כעת משניות החכרה בל נאים הגסיסה שבעת

 יצחק לר׳ נראה שלשים ולאחר נשמתו בעד המשניות כל וגמרו למדו השלשים
ץ מנוחתו הינן אותו ושאל ®״ל  בדייס תקנתי הכל את ואסר הצדיקים נ

קנו כעדי בלימודם וחתכרח תקנתי שלא עלי נשאר אחד דכי רק  והמז הדבר ת
 Tהא לו וגילה הזוהר מאמרי אותו שואל חיה יצחק ור׳ עת ככל אליו וג«נ ®לך

̂ימדיש שאמר מאמר לא׳ גילח פ״א בג״ע המאמר שי  עוד אליו בא ולא לו א׳.
 איחית מח מפני אותו שאל וכשבא ד^״כ מחמת לבוא ®כרח יאעפיב רג ,ומן

 ואילך מכאן ר׳:,יצחק אמר של.המאמר הגושט לאחרים שגילה מחמת * אטי לניא
א הולך וחיה איחור בלי _אלי שתכא רק אדם לערס אגלח רא  עTא פ״א אליו מ

 לבוא ®חרת כזה, מפני או.® שאל וכשבא כשעם כפעם אליו לביא שאיחי
ת אמר אדם לשןם. גלית• שלא עכשמ  מאוד עליונים לעול»ת אוחי העלו כי ח
כ העולם לזד. קעולמח מאליע לירד מאוד לי ^ אחרתי ע'  לבוא והוכרחתי ל

$ ד.ת״ב לו ומחל חת״נ די שימחיש םר»<רל נקשתי ע״כ חת״ב מחמת
קחי ^

»I־Hלי %



- > . . . . -

תי '* מ b ®״א .מהיב.דםה^מימ ש p ru 1«ר׳ גןp1 אוסשרא•. מק״ק יוזמא
̂ואי בק״ק לאכ׳ד ^  להעיז נל שי! בכדי אחר דיין עמו ודביא ®ו

 הג״^ יצחק ר׳ ושמע חתיכה לפני המוכיח התפלל ובשבת ז״ל השונית אוד
 לת ר^פ ואחי דבר אותו ענה ולא התפילה בשעת דמוביח את מקלל שועיין

 והיה רבינו המוכיח את שקיללת הטיב שמעתי. יצחק ר׳ אטד שבת •vm א׳ Jכיזג
 ילקתו פסולי! בתפילין לבוש אתח ואסר אליו הביט המריבה ובתוך כיגיחם מריבה

 pי7להי הדיין ונתאמץ פסורין שחם ונמצאו הפרשיות ותוציאו הדיין סראש התסילין
r jr ר׳ לו והראה ש׳ע pny ר^יי ברח בושה ומחמת הדין יורע ואינו ע״ח שהואj

, , :העיר מן .
.כלוא היה מותו לפני כי אחד איש ראש על כתפילין יצהק ר׳ שהכיר אירע ך;זןךי

 מתפלל היה העיר מגני א׳ ואיש בביתו מנין ועשה חלישות מחמה בכית
o r ואמר יצחק ר׳ אליו הביט בירך ר׳ ששמו לי וכדומה לומד היח חתפילח ואחר 
 ומצא. להגיה לו ונתן מראשו אותס והסיר שלך בתפילין פסול לי נראה כירך לו

 היו. כי מצוה בר שנעשה מעח אצלו היו והתפילין כתיבתם מעת פסולין שחם
 עצמו מצער והיה ההיא כעת שנת ם׳ לערך היה א1וה בם מחזיק והיה מוכ מסופר

 תפיד׳ין לו שיכתוב חנ״ל יצחק לר׳ ימיו.והפציר כל תפילין מצות קיים שלא מאד
 לו שכתב עד ליום מיום אותו דחה חולשתו מחמת אך יצחק ר' לו זחנטיח
 תפילין כתנחי שלא תאמר אל לו ואמר לביתו הלך ואח״ב תפילין של פרשיות

 שעות שני וכמו כאלו תפילין היו לא ואילך עזרא מימית לו אפ אלא מימי כאלו
 מקאשינקע'; יוסף ר׳ של אחיו חיה יצחק ר׳ וזח מעולם ונפטר מת זח אחר

תי2^ ע  שהית חנ״ל יצחק ור׳ יוסף ר׳ האחיב של כאם מעשת דקחלחנו מחרב ם
 הכעש״ש נסע פ״א ריכעלע סרומע דיא ושמה שאטאנאב בק׳ק דירתה

 במקומו ועמד העיר מאנשי אחד על אחר אור ראה לעיר וסמוך הנ״ל לק״ק
 חשוניס אנשים ובאו לעיר וכשבא אחת אשה על ש.רה הוא אור שאותו וצפה

 ולא אחת אשח על אור ראיתי כי והכלמו בושו הבעש׳ט להם אמר פניו להקביל
כי על  האור שורה להיות יכול אשה איזה על לבם הידוע העיר לאנשי ושאל ז

 וכדעתו ריכעלע פרומע דיא הנקראת האשה היא מודאי אליו אמרו שראיתי הזח
 תנא ה טעצ: היא שמוראי לצורך לא הקריאה האנשים זאמרו אחריה לשלוח הי׳

 אמר דחפילה אחי* ומחר כטצזח עסקנית היא בי נדבה ממנו לבקש לרוטע״ל
 מארכעי* פחות לא סמנו ליקה שלא כלבה וקבעה הולכת שהיא רואה אני הכעש״ט

 ן8״1• הבע אל ואמרח הזו חאשח ובאת לה אעשת שאני מה תראו אתם זהובים
 זעקסער לשניה וגחן הגונה נדבה רומע״ל יתן ע״ב חולים עניים בכאן יש
 לפניה ונהן לקבלו רוצח אינה כאילו תנ^;ות שעשתה רק מא*מח דברה ולא א׳
 צדקה מקיפת לגגוב1 צדקה לגבאי שמך מי לה אמר קיכלח ולא ד.זעקסער1ע

ת רושם שוס האלו הדברים כה עשו ולא ע״ז הקפידה ולא כלום נלא.חשיבה  מה.
 עד ממנו הלכוז ולא כעפר ממש מאוד ושפלות ענוה במידות מחזקת שהיתר.

 והוא יש אחד רופא ואמרח אליו באה ערב ולעת זד.ו' ארבעים לח ליתן שתוכרח
 אחד נואף ויהיה אמר מאוד הוא מסובן בי שיחיה עריו התנצלו ע״ב מאוד רולה
 האמת שם שעמדו לאנשים אמר הוא שכך אומר מי לו אמרה העולם כזה הסר
 שהוא ועוד כשפופרת כסכחול ראו שלא חרא ואמרת השיבה אמת אמדו אוסר אני
 ובאפה עוכר חיה לא החטא חימר יודע היה ואילו העון חומר יודע ואינו ע׳ה

 שחמליץ כדי הקיטרוג לפניה וחזר למעלר. עליו אשר הקיטחג שמע שהכעש״ס
 וכשייית׳ מחוליו הרופא ונתרפא כעדו שהמליצה המליצד. למעלה ונתקבל זכות עליו

 לף הירש׳ חירשיל בור,״ל ואסרה הקבר על במקל כעלה.מקשת קבר על מהרבח
 מדרגי שורו שלא נכרי ואכיונים עניים שיהיו נניך על והתפלל. כסא,הכביד לפני

 יכאו אס כמד םצית לקיים שכת על אליה יוסף ור׳ ר׳-יצתק כביה שגי בז*ו פ״א ה׳
ם שהיו זח את זה והכירו פניהם להקביל העיר בני וכא^ בשבת בחמישי ■לשס  חניי

 השול^ ערכת בעש״ק התפלה אחר ולמחר שכיניהם הישיני*. אד״בח ונתעורר _מקידם
שנה לאכול לריס ונחנה  שתעשו אחד דבר מכם אבקש בניי להם ואמרה אצלם ד
 ת״כ לי תנו להם אשרת ונשמע נעשה עלינו תצוה אשר כל כוודאי אמרו 'למעני

 מסתמא להם אסרה בזה שהחשדונו עליך לנו תמית אמנו לח אסרו רצוני שחעשו
 ליתן שלא אותה טייסי רצוני על תעברו שלא דראתי גדול דבר .לבקש גרעתי.

 לררננם תיכף 11שתם* ממכם בבקשח להם אסרה כרצונה לעשות יולבמידו ת*ב
 דקשומ בעלמא מד.ם נתת לי שיהיה בנים לי נתן השי״ת כי בכאן תשביתו ולא
 נעש״ק מבאן לנסיע קירט אנשי לנו קיגיחו אפשר וני לה אסח דק א9געל ללא

אניח ׳
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ו <י^נם fwSijm on<* אטרח ח ^ 1p<n או^ין »וגי ^עיר טחוץ dswi •גאחור 
א' אאכס יראו «לא הרחוב : ונן העיר אנ ״י ע

תי ע מ  נבעו גוגים בן בער ור׳ עהוא הרב לבבי אסיפר חק«וק אסוא^ סר׳ ש
 לעכב הסניר ורווח הגדול הסגיר להרב ובאו י״ה - קודם ש״א באביל

 חכע״ל עדר׳ה האטים את לשדות אנחנו ווריכין אסרו כי דולו ולא י״ח על אותם
 ר״ ואמר חג״ל סמעם ג״ב רעו ולא אותם ועיכב פנחס לר׳ ובאו לדרכם ונסעו

 ר׳ רעה ולא בכאן יחיה בער ור׳ האבוים לפדות לביתו יאוב אסואל פנחס^׳
 אין פי בכאן לחיות ווריד בער ר׳ פנחס רבי אםר גער רבי את לחניה אסואל

ע על הבא אחה לו אמר דבר לאותו «ריר אני גס אסואל ר׳ אסר בנים לו  א׳
 בר״ה לילך יכול ולא בער ר׳ חלה ר״ד, וקודם ר״ח על פח בער ר׳ ונאאר הכע״ל
 לתורח לעלות בער לר׳ וקרא בתורת לקרוא לביתו פנחס ר׳ ובא להתפלל לכח״ב

 כת ^ו גולר וגם לאיחגו חור אגיד. כרכה ולאחר לס״ת אוחו והוליכוהו וחלבישוחו
ע על בא אמואל זר' פנחס ר׳ אל כלתו היתד• והיא תאנה בזז  ג״כ לו ונולדה א׳

: האנח בזח כת
תי ע מ  בכפר באיינק עריץ חבעא״ם יואב כאהיח דקחלחנו מחרב וגס מחמי ש

 לה אחיה סכאפח חיה ואם הגשמים על להתפלל כים מיי פ״א הע
 ואסר כשפיח קילקל בתפילתו והכעא״ם גאם ירד אלא כשפים ועשת' אחר אר
 לכנר אטור לח ואמרח לאמו הטכששח כאה כאפיח סקלקל אחוא האד אותו לח

 של חוב עסק על עמה שהריב אמו סברה כישון! לו אעשה כי ממני ויניח איעזוב
 אני אין לאמו אסר מכשפח היא כי חלז הגויה מן עזוב בני אמו לו ואמרח י״א

 ואח׳׳כ לאמו פ״א הבששנית ובאת גשמים על ותתפלל אלו את ועשה לה חושש
 לו ואמר אמותיו לד' לכנוס יכול היה לא אליו וכשבא אלה האד עליו שלחה

 של חלק'קמז דדך חגויח את ותזיק תלך תיגןו אלי לבוא העזת אתה הבעש״מ
 עולם עד משם לזוז יכול ואינו ביער הכלא בבית אותו תפס ואח״כ וכ׳׳ע א׳ שאוב

 שהוא בו והוריץ ליער וחלך עמד יער דרך אנשים עם נסע הבעש״ט וכשנתפרסם
 ז הנ״ל המעשה להם וסיפר לו ושאלו מאוד ושחק בתפיסת יושב

תי ע מ  כרח שמע הדרך מן חבעש״ם פ״אנסע נעמרוב בק׳׳ק שחיחמ״ט יואל סר׳ ש
 אםאקיןTחי ^*יך '*יטלי ♦♦י • מפיל אני אילו דברים משני א'

 לר שיחיה או אדומים מאות שני סך םעות אעלו והיח ממונך את ממך ויגזלו
 שחיתןב״ח מחמת חמטק על וחם שכחתי השלישית והכוירח קדחת חולי
 ונחלש שאריגאד לקיק עש״ק ובא חיח וכן קדחת חולי לו ובירר בביתו גדול
 התיבה לפני והתפלל לכח״ם הלך ואעפ״ב הג״ל קדחת חולי מחמת מאוד

 תלישותו מחמת w תחת אותו הוליכו חת^לח ואחר אש להבת חיח והתפלה
 ונתרפא והבריא אחד כוס ושהה מאוד סוב יין לו שיביאו תיוח שלו לאכסניא

 כוס עוד ולשתות אחת שעה עוד חקדועז להיות מוב דבדיחוחא מילתא ואסר נדר
: מאוד מוב הוא כי יין א׳

תי ע מ  הבעש׳מ וה1 שבת כטיעאי פ׳׳א פיטשיליק דק״ק rאנ פאלק מד׳ ש
 על שכב והוא יעקב עין לפניו שיאמר אןןננזי יוסןי ר׳ תורנו לחתן.

 מעץ א' מאכור על תורה הנעש״מ אמר א' ובמקום יעקב העין מפיו ושסע המטה
 המגיד את הנ״ל ף יים ר' ראוז האמירת ובתיו יעקב עין לפניו ואמר וחזר יעקב

שנבגפ אותו וראה זח; מקודם שנח רבע ג׳ ערך שנפטר ,יוםןו ר' ושמו משרים
לרבינו סובה שבוע רס כקול ואסר הוט שקורץ ראשו על וכובע שבת בגדי לבוש
 סידו יעקב העין יגסל מאור חרד איחו ונשדאח בידו ומטח בחיים נטו ורעלך

ביח* קח חבעש״ט אסר אותו ראה לא ושוב פניו על ידו ארו הבעש״ט והעביר
שנים אבל שלשה וכן לעינים מזיק אחד נר אומר דדה בי הצד מן ולך אחד נר

 שתכעש״ט וראח יותר או שעה חצי נמז עמו ושתה כן ץעשה לעינים טובים
 ובא אלי בוא דאייטש בזח״ל ואמר יוסף לר׳ הבעש״ט קרא ואח׳׳ב עטו מדבר
 ואמר עליו לחתרעם הבעש״ט התחיל הלימוד ובתוך יעקב עין עוד לפניו ואמר

 ממנו שפחדת בחייו במוך דאייטש. המגיד יוסף ר׳ שחט האם פחדת למה לו
 ואני לפני שאמרח ספני לו אמי* אותו ראיתי זכות איזה מחמת אותו שאל טות< לאחר

 ראית זח זכזחםת לאחד וחיינו שנינו ונתקשרנו בדיבורי אותך מזכך והייתי לפני אמרתי
 שואל חיית אתה וגם עמי שדיבר מה שוסע חיית כשכלך מתחזק יאילוהיית איתי
 היכרות עסו לך שחית אלא עוד־ ולא לו משיב וחיה חפץ שלכך מח כל אותו
 מדריגות הוא כי הרמי ע׳ץ מצטעידמאוד יוסף ר' וחיה כחסידות אותו דואה והיית

ושאל וויהאל חיים ר׳ קדושה'של שעדי בספר כאמור יריק נשמת כשרואיו נבואה
זה3ל •
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wכ«ב ואמד איטרצותו ימת הא '«?»< 'Vוו5רf' :א ה ^ו  ' ' ש
תי2^ ע ״»B ז״ד רריף מאיר ר׳ מאכיז שש^ן אSסנד ־דק״נן rאנ ■יעקב מר׳ ט

כק״ק מסעשח היה אם ואני״ססוםק •ולינאי p״p לו!רב t״rהבע בא ־
 חSא Sבב אכל זלא השבת קודם ימים בסח ובא ^!אריגראד 6ג^״ או נעסרונ
V וחרג וזינדם in י והשי' לאבזל מאיד אותו ביר6זזbכי סאבילח אותי ידב טור 
n ודולים »ובי״ יש בצאן rp את הורגי׳ חם1א •תקן בשאינו סבנול^דבר ויש לתקנם 

ת איני אני 3ןר דאדס  ואבל לאכול 1ל שיובנו אוה ובעשייה לאכול חד
ם‘ואמרו?דע«ניל> ביחידות להרבז״ל ואחר׳חסעזדה'קרא מי ש ה  גבםדיס שיש לי

 לתקנם דריך שאגי אלו «צודו^ להם' שיש מלמדים שלי 'iVrr סביג אשר
 לרפאות ויצואו לעיר שיבואו כחי חוליס שחם להם שנרמה השמים טן ועשו
ם מגיר בשער שלבם המשרת ׳עמח ע״כ אותם ^ז א' בי  עליהם וחרחמו אדליכם וי

ת לפני בעדם להמליץ Vרוםע אותם ויבטיח בלל כבוד שום ^»ם חם־ימ ואל  ולדאו
ל אותם ע  לא הולים שהם להם שנדסה בי׳״מהמת ח1למק שילכו לבם תדגיי
 חמקות מן טחורים לפני אדהב׳צשנאים שאני להם ולא«• למקוח ללכת ירדו

 ולא בע׳׳ב אדל כשבת' עני>ם'דאכל> הם ני וקפטינעם לשבת בהונות הס7 ולשאול
̂זז״ע ול6יאץ שאיי' פי על אף־ לכהט״ר זבשיבואו דזמזרל אדל  באוזן לי ׳לחישו ־

 דמויות אפילו לחם תנו5"1ול« הרב לבית באו אכילה ואחר וב״ע שבאי
 הכדלת ויאחר רכש ־לחם >צהט שם אבלו שלישית ובסעודה כבוקר וכן דבש של

 ג־כ רדה וחדל" שם שלו יקמן לבית והלך הלולקע ילקה שטחה הבעש״ס נתמלא
 להם אמל להבעש׳׳ט שיכניסם סמלו ובקשו הנ״ל יילמדים השני ובאו אחריו ללכת
 זחבתוטת לרפואה דריכים אין לירב־ הבעש״ט אמר הרב עם ונכנסו עסי בואו

 מאומה• ידעי לא וחמלמדים לשלום דלפו כמחנה להם יחט והקפטינעם
תי ט מ  איז אמוי כי 1אנעפאלת בק׳׳ק להיות לא"רדה שהבעש״® דקהלתינו סהדב ש

כלטהשה♦׳ הג״ל דק״ק שמשין ר׳ שם תיקן כבר בי עסק שום שם לו
 שס השגתי לבעש״ט ואמר משם ובא ניסו גרשון ר׳ הג״ל בק׳יק שבת פ״א דרץ־
 הכעש״סו אחר שלחו פ״א כעזימו סשסה אתה אמר הג׳׳ל ־שמשק סד* גדול אור

 כחלון מגיס והיה החלון אה ופתה חלון «ד ישב וכפעודח הר׳ל לק״ק שיבוא
ע גבל  ברלה מביט מה ספני הםיבה לידע ורדה ע״ו רומח מקאמיזנקע יוסף ור׳■ ינ
 כשרדת והבעש״ט החלון את סגר החלק מן ־ הבעש׳׳ט בשפנת עשה מה רגע בבל

שה יוס^'שנית סגד־׳ר׳ ושוב שתת להביט  הבעש״ט בו שגער 1ע נ׳ פעם וצןע
 דרך לבית נכנם שהקור >«ני יוסןז זנטר^י׳ חהדון אח שסוגר זה הוא טי ואמך

ל פותחים אתם ולמה זזחלון  A של תורח של עמוד איך רואה אינך ואמר עת ננ
 ההיא בעת אשפה היה הזה במקום ני לו ואמרו לרנןע ועד מארץ מאיר שמשון
גרשון ר״ שאמר מת לי יורע רדום ואמר הזוז נטקום חיה מדרשי שבית ואפרו

״ .................................:ניםכם י־ ־ • ד •
תי ע מ  הוספ׳ מתן אחד איש ובא מעויכזז לק״ק T?o אחד םובסין שהיה ש

 הנ^ל דכפר להאדץ חייב ונשאו* תכפר מן ז«וכסץ ונרחוז עלזשודענד׳ ־
חו שלא' ין'חדש0וגפ#םוכ האמן ודוה לשלם במה לו היה ולא  ליסע אוהו עי

 לסוכסי׳ ובשטדע 'להבעש״נז העבר המוכסין נסע אעפ״ב מקום לשום הלז סכפר
 וכעס בישוף לף לעשות למכשף שנסע באשרו־ pMn אדל עליו הלשין מזה חדש
ח האדון עליז  כי בביתו חבעש׳׳ט את מדא לא הליו והמוכסין לתפיסוז בנו את ^ן
 לביא, חבעש״ט נם? בי שם סדאו ולא הנ״ל לעיר אחריו ונסע קאםינקע כק׳ק הי׳ הוא

 נסיעתן נחוג ברהןי לך לעשות אובל טח הבעש״ם לו אמר וחשיט ^ד־יו תמע
ר לחפיסה בנו את הארק שתפס הבעש״ט ראה ובדדןי לביתי אחרי  פנא אין ^

 ותיצן מי־לביתר לו אסר הנהר p ובידיאתו בו וטבל אחד נהר אל ובאו להמתין
שה לטנדר חלד לחכפר בשתבו׳  ם נתם־ד החלק מן הארק אותו וכשראה כן מ

ט את וגירש בכשפיו לו יזיק  הב* מן אותו לגרש עבדו ושלח התפיסה p ג
 כר מעזי דק׳׳ק לחקאמיסאר אגרת האדון שלח ואח״ב וב״ע לו אשר בל עס

 והשיב מכשף שלך בעיר מחויק שאתה באשר כוח״ל הבעש״ט על רנא בקובלנא
 לא אם1 מכשף איט שהוא הבעש״ט את ולפייס להתאמץ עח בכל ראה הארק לו

 מיני כל עם עגלת מתנה לו לפייסו הארון שלח ותיכף השמים p תענש תפייסו
: ^ופות קמחים

W D tSf^ אדם בני עם לדבר יבול חית לא שהכעש״ט שילנאי דק״ק מחרב 
p שלו רבו 1אות ולמד לשיסעז הוץ מדבר יהיה דביקותו סחפח rn 

-־ שיאסד ־



P^ •w יום גב^ י»םר1 iW iU pיpקא«ימ<יעו ^ <עוך ?רך י »s*S*nr ימים*• 
w v מי מחמיל נן חג״י סרגי לו י מי ו ל mSi אדס ן « ^ מו ג קו  יד.יח מי

D*S«n11 l(11n D ;«»נכ^ ד0ווי
ת' ^ מ S גנו םח0 סי״ ש r ׳ ע קג,Jr• י ק סיג  יגון מרור ודח זזועע«״ןז ^!

ryS אחת vvw מי ת ?ין>אכסן כ  11T ול»ו חג׳יד לגיח יבא לוגי0 גני
א על אותו «ןבל סני מייד סחסת הלו ^כ S ׳• f לח8וז סאוד וזולה היד, 5הבין״ 

פיי אץ* האאח ואמרח לפית הסויד אי׳  הילד את הראו הלא בכו^ להתאבק א
f^עע את וקיללח גדיל כ«עד ואני ?חולת  r א להלין יגול חיר. לא והבעזל׳ב  ויי

א ואמר לכק״ממנו הבע•״®‘.־ אי דגר •הו  ג,?י.האכסן הבע*״ס לו נגעגע אפ«ר •
א .מ־אח למקיח הבע•״® מלן• י״יגןי לגיתי אותו ותיבל : הילד יחיח «לז  •ל

א ולוח חילד עם וב6 ם ♦מלא •ל  וגש אחר לבית כולם והלכו m בבית איה •ו
א לוח להסואר ל ח• r » ליחן אותו •יקרא עד m בכית יחיח • קי  פעש״ק ?י ל

אי והוא חלו המע׳מז חית ^ r♦ ג n♦ חרבה ו?חה מנחה תכילם וחחאלל הילד עם 
א •הסופי־ עד חלילה בר,וך  דיחאמלוו^• גודל מחמת הכע•״® יסתכן ח׳׳ו פ| יי

 ועמע כלא® חסתס את וסתה הסיסר והלף הדבר מסוכן כי דחולת על בהסלה
מי או ̂ימר אעזבע לא כי להיכנס תוכרח ני לגון* הכנס חילד לגעמת •  ולא ל

ח או מת חילד אס ירל ? הסי»ר והלך דיות קלת עריין •הי  וכ^עה מ•
כב אותו ומלא ונכנס הור קלח  ואמר וקס ורגלים ידיס כפיעוט דארע על •ו
א •תכנם לך אמייתי הלא • ולווה חילד נגו  הסומר עם ואכל לקידו• יין תן היי
•! יל*א קי הלילה כל י  לד.הפלל הלך וחוא לסוסי תaוהחגו• הרסואות מסר וננו

ל אמו והגינה ה לכנות והתהילה חורלאיחמ •הילד הילד •  נר^ח גני
תי אבנה לא ואיך לו אסרה בונה אחה מה אותה ו«אל הסוסר שמע קלל • 
לי רני חנכה אל לח וו־^יב כזד, לדיק  זכ«בא לך ייסדול ®וב אי• הוא •

מע מתפילתו רבעש״ם א ג״נ • ה וסיסגי לסופר •אל נוכח •הי ל  הסופר אח לו!•
א לח אסור זאמוי אליד, ת סעומז ויע?ה חגכח •ל ^י לי  לח א<ו ומבעיח ®וכה •

V« הסעודה על .לפולחן עמנו ♦•ב שהילר v פל ךה  הארץ על הבע•״^ •נ
 וד״גממח ה»כועח עכור דגורא פולסא לקכוי עליו שקיבל ודגלים ידים כפישוה

ח לחילי ופעל לגון! ליבגוס חת חוכר חי ם מ*שים יותר •י  כניס א ושיהיה •ני
ל מכה ופרנסה א •ראה ומזח חימ ימי נ ב ̂לד י זמן •  להתפלל חוןורך לכך להי

ה כמה עליו חי I בגיס ועל פרנסה ועל •י
מ לביתו מקאאמינקע חב•״® נסע פ״א חנ׳־ל פסח ר׳ א סי«־ וזןד  בגווהא py ונ

ל העגלה נגם עמ ♦•ב וסופר סיורדא בעגלה מקאמינקע ביוד ר! חרא * • 
 החורן! כימי היה ת1ו מגהה נתפלל פלוג• גמקוס יבעש״ם אמר אחריו ר»לך קבה
 נכנס והקיר סאוד ונתקררו פרסאגת נסח יוזוק היה מקום ולאותו נדול קוד והיח

 כולנו ואני עליין דהוקוז המקום בי' הלו למקום Jלהניז אפאר אי. יאמרו :נופם
 ועוח יער דרך ונסעו מאוד שינחקרר אסר •לו העבד וגם חקור עלינו גהגבר

 הא• אעל POm וגחבער ה«ןילן ודלק באעכעו אהד כאילן ויגע לעמוד היע•״®
 מקים עד נסעו. ואח״כ הרגלים •על הממלת דינש השסיויל •לן* •לו העבר יגס

ל ברוך ר■ ה*ת הות המקום p וכנסעס פלמי ^נ  גו נגער ומה נעילן יהיה מה ס
; יסתכל •לא חכ^ש״ט •

ל ר' •חמיו חנוק •אלק ר״ רחרב ^*ין*;רד מעיי  והבעש״ט ב״ז לו לדה לא •
ת ^ חיה ולא אעלו סתאכמ ודה ״ בכית והתאכק נשכילו בדוחי גי

ס הלו מאי ם וגןבשל•} לשכינו ם«ס סרו ו  פ׳א :לכאן &ביאץ הסעודה וכמה •
ה עטרו •*תפלל לבקשו ר«ח נסיעחו קודם אהד •ום  אליו וסינב 1ב״ לו •יהי
 יכול ולא אליו לדבר סיבב נ״כ הגסיעת קוד? ולמדד חכואה מפני לדבר יכול ולא

בז•  מטהו הנעש״ט ולקה ובאה אאתך אחו־ שלה הבעאי® לו אמר פחאום סמנו ו
ת א ואסר בי ̂ו •חלד ראה הבעשים י מ עצמה לד אשכר אי* כי כ ת זה וזז5נ  י
ה דור ד׳ ושש וכר גן השנה כוו ?rA’• בדדה חי  ומנהגו טשיטשיליק גק״ק אב׳׳ד •

ל של די :^ ״, ע גת אשתו ילדה אס אסילן היח י  קמיע ממנו מיקח לחבעש־ט יג
י ונתז י אתר 1א אדזסים שג• י  ג׳ ערך לו וגדח .Yi'O הג׳׳ל. בעת ה7ז הוא נ

מ קמיע מסנן ליקה לכעא״ט נסע הנ״ל נן לו !••נולר זהוביס אלפע מג  מאז כ
ך ח ש א ת די מי' ד יהיח׳ שלא .חרע הגעש״® מ אמר גן לו אמר כן א ^ י  ע

ן אז מעוון או ̂בד?רד. לד כי סעות תו ג  לד שיהיה טיב בשבילך אני נקיי
ח רסחיסח כל ודה וכן בן קנ ח הפסיד • ro• <ד נ w ל  אח״כ ונתקבל מעותיו נ

רק״ק הרב ל1א שבת נשחיח אוון! ודכיתי נאשר ואוי וויערקאהקי נק״ק לם״מ
קאסיב



r«3 *•Tirt m 0 קאכיב  nmאגר««ז:
תי ע מ  קרוי לו חיח סקאשיב גחסן «ר; רקהלחיצו ־ימואינ שולנאי דק׳׳ק מחרב ש

ב' יודל ר* ושטו אחך  1ידרב סוכיח היה יוסף ר׳ אביו1 סט׳ייינו
ס והיה סוj ־מיגיןן pר אר\יס טשל להנות דהוח היה שלא יודל ר׳ של  של« ני׳׳
 .וס הנעה״ג לז אסר שם לשבות רוצח והיה אחת לרונריע נסע ם״א ברזל עם

fx בדק שלא טחטת יאכל לא ובשר לי אין דגים רומע׳׳ל יאכל n קרוב עצתי ע״ג 
 ויסע ושוחט דג״ם אצלו יש ובווזתוי טשיסע איש דר ושם רונדיע עוד יש לכאן

 דרך עובר חדרך היה הלז ^יונדיע סמוך הסים לאסת וכשבא ונם;י אליו רוטע״ל
ת היו לא המים כי הסיס אמת ע ם קי מו  רותr#nJער w גדולים גשטים חיה ההיא ע

 וקדם הסיס דרך לעבוד ורצו הצינו לא והם הני׳׳ל המים אמה ונתגדל השלגים
 עולה חכלב והיה הלז הטיס בתוך ומנע הנ׳׳ל מיס לאמת קודם ורץ אחד צרב

 וראה דמעות עיגת הלגו הלז החסיד רהטי שנכמרו עד מר כקול וצער, בסים לרד וי
 שיהיה להתאמץ הבעח״ב סן וביקש חנ״ל לרונדיע וחזר הסיס לעיבוד אסשד שלא
 ן שקורי גדול דג והביאו יצרו הציידנים אח והפציר דבעה״ב והלך שבת על דגים

 ועש• כזה דג לי ולא.«זדטן כםח־שנים הלו כנסר דר אני הבעהי״ב ואמר הענש
מד טסט לו  ער ונרדם זה זמיר חמר בסעודה יושב היה שבת ובליל מאילים נ

 והמסור זח כדג מגולגל שאני תרע לו ואמר בחלום אביו לו וגיאד. השולהן
 בשבילך שנשבע מה וזחהיהחקונו שמבע זח ככלב מגולגל היח בחיי אותו שרדפתי

 אותי ותיקנת אותז שררםתי מחמת זה בדג גלגלaלד הוצרכתי ואני להצילך בני
 ובשבא זח דג שתאכל איך בני וראה הכלב טביעת על דמעות עיניך שזלגו במת

 • הנביא שמואל *ילמל מדיי* שרביי אומר היה שכך הנעש״ט אליו אמר להבעש״ש
*  לאדסיר בק״ק נחמן ד' אצל היח יוריל ש̂ר נחמן ר׳ נכד שניאוי מר׳ שמעתי

 המדרש לבית סםוך היה והמרחץ ממש המים על בהמ״ד שם בנה נחמן ור׳
 עצלן מעט חיה יודל ור' מאוד זריז היח נחמן ור׳ למקוה בבקר בשבת והלכו
 יןךן» ר׳ וכשיצא ומתסלל התינח לפני עומר נחםן ור׳ בגדיו את שחסשיט ובעוד

 בכתונת לכהש״ר ורץ ונתלהב והאמונה האדרה מזמר נחמן שר׳ שמע המקוה מן
, : Yכבהכ שעית ב׳ ערך שם ודקר מלבושים בלי לבד

י ת ע מ  ידומת השומע הרב משברת בתשלה גנח גנוחי־ נחמן־ כשר< ז״ל מחמי ^
 יודעים גחמן ר׳ שנסע מקום‘ עד הבעש׳׳ש אמר לשנים נחתך כאילו לו

 ;התסלה היא מה יודזדם אין נחמן ר׳ חיה שלא וכסקום החסלה היא מה
תי ע מ  שחרית הסירה בעת סחורה עס זאלראייע ק״ק דרך ז״ל נחמן ד׳ הלך פ״א ש

 המדרש לבית זננגס רשז״ח ולקח בהם^ נגד שלו עגלה ;ים ועמר
 ־רח4הו האיש העת T* להם וירע רשות בלי להתפלל לשה״ת ועמד טו״ת ועסף

 מדבש מתוקים הת מפיו היוצאים הדבורים וכששמעו רשות בלי לפה״ח לעמוד
 התחיל רכנזT קדיש ולאתר להם הרח אעפ״ב ועזותקים נהנים היו צופים ונפח
 התיבה ח למשכו כדעתם ותיח והיסה נעם כול׳ נתמלאו שאסר כרוך קודם הודו

 שוס לעשות יכלי לא וחאילזתיז דבוריו לשמוע מאוד מתארם שהיו מהמת אך
 פיהם פצר תפילותיו כל כשגמר תפילתו שגמר עד בדבר ומרים שקלים והיו דבר
 רשות כלי ד»יגח ־לפני לעמוד לבו מלאי איך אליו ואמרו בהס׳׳ד אנשי כל עליו

 גדילי המ אשר אכוהיגו ואבות אבותינו התפללו לא אשר הנוסחה ולשנות
 עליו חמה תתר נתמלאו תשובתו וכששמעו כג״ע שהם יאמר וסי ואמר ענה הדווי
 לתלמיד ונתן,גדולתו מאור זקן ורזיה יוסף יעקב תולדות ספר המחבר כעל שם והיה
א מכולם יותר מימן ר׳ עליו קפץ זלמן ל׳ ושמו במקומו ס״ם שיהיה אחר  ד׳ ונ

 ואגב השם עם תמיר שהוא האיש אוז הניחו ואמר זלמן רבי של תלסיד אלכסנדר
•סילתא מהא נשמע לידן דאתא : ,

ל• נקד דל יוסף יעקב דהצריק בפומית מייגלא בזזיז״ל אומר שהיה טרזרב
^ ,זישי סר* ושמעתי אדת ש״ע מלהתפלל חילוקים עשרה לומר ס אנ ס

 וחית להתפלל אוזר במ^ם בבהמ״ד עמדתי זאלקווא דרך אלימלך ר' סאהיו כשנסע
 כ• ואמת סיבה מאיזה ידעתי ולא חבעש״ט תפילות נערך וברורה זכה תפילה

: יוסף יעק̂ב תולדות בפר בעהמ״ח של המקום היה הזה במקום
 במשכב שכב ספירתו(יא קורם חולה הבעש״ט בהיות דקהילחינו מהרב ♦*יר*עחי

 היח ולא דיתכודדותו בכיה יושב והיה נל^ז וקולו כחוש שנעשה רק
 נמשך וחוש גדול בבית פעמק ותלה לו כשי־ייי שלו לחמשרת לקרוא בח כו

 אליו ובא דסערון קול זנשמע בחוט 1^10 והנעשים שלו קמן לבית אליו
ד רבי אליו נכנס פ״א המשיית  דבר אמה או^י פעזיגוזדעאל ס׳׳מדקיק דל פולקעס ח

סאיש a ׳
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 סיפור׳ עם חחו^ת כעד להתפלא האיך היה עהשאלח עטעהי כאי. סק״ק אחד «אי«
מ  ונפל כלפידים כוערות היו ופניו מאוד /!תלהב ונאסרו לו ליטר והתחיל סעסי

 לא םא״» עסו דיבר שהכעע״ט מחמת רק לבתת וד^ה הנ״ל דוד ר' ער פחד
 פנה כי דאכוד עת אביה אל ואסרה תי׳ אדיל ם׳ כתו באה כך ובתיו ליאת 'יכול
am זדפית מה בתי לה ואסר לנוח מטתו על ושכב חיורא ואתא סומקא אזל ומיד 

 כאן היה סי ידעת לא הבעש״ט אמר לאכול הוא עת כי עסה הדין דוד ר׳ ואמר *לי
 לו אסרתי ואני לי אמרו והם רבי עסד השני ומזיז־ ד׳ל אליהו עמד אחד מזוד

 סן־ התורה סן בתו נשמת לקח כי הבעש״ט ואמר הלנו אותי וכילבלה וכשבאה
, ; אדל ד־ת לסו דת אש הפסוק

תי > ^  שעושה ם הי! סכל דהושבנא מארי מן שהיה ליב ר׳ על שאמר מהרב ש
הי למקוח. הלך שנפטר וכיום ולילה לילה ככל כן א מ  המרחץ מן ו

 כנסיות בתי בכל לשמוע היה דרכו כי מעשיך ועשה מהר לו אמר בבעש׳׳ט פגע
 ולא טיט עת חיה ני לכה״כ מבה״נ עליו ורכב אחד סוס ולקח וכרכו קדושה

: העולם מן ונפטר מת ביום ובו כרגליו לילך יכול היה
תי ח מ ש  והיה טעקטינער שמו נקרא אחד איש בקוטעב שהיה דקהלתינו מחרב ו
 של גיסו אהרן ר׳ שמע פ׳׳א חסידים של החכרה נגר חמיך מדכר ״

 ועטד הנ״ל אהרן ר׳ של בזקנו ותלש הלז האיש וקפץ עמו מריב ודליה הבעש״ם
 מת שנים כמה ואחר ההוא האיש מח מועטים ובימים אותו והחרים אחיו גרשון ר'

 לו והנאה שדורש ושמע שכעה תוך בחלום ואחיו גרשון ר׳ אותו ראה אהרן רבי
ש^ע ורץ  מלאך איך רשע ואמר עליו רגז קליפה שהוא בו הכיר קרוב וכשבא ל
 מוכיח ליב ר׳ אותו ראה ואח״כ מעיניו ונעלם זרקקו אחי כדמות להתלבש לבך

 זה כעעמואטרלומה אהרן ר׳ שהיה וראה הסימן על והציץ שבעה תוך ג״כ ספומאי
 היה ודשיסה אותה וע״י מחטא רשימה שנשאר אסר שלך בדמות קליפה שנתלבש

 ביטל שלו שכרקק גרשון‘ר' אחי ימים ויאריך יחיה שלי! בדמות להתלבש כח לו
 האיש על אותו שאל בג׳׳ע לו אמר עכשיו אתה האיף אותו שאל ממני הרשימה

 דעתי עלתה ולא בג״ע בן נם היה הוא לו אמר עושה הוא סח הטעקטינער
 מעלה של לב״ד אותך אתבע אני אלי אמר בג״ע אותי וכשראה עליו ומחשבתי

 והנחתי כמטליה שכרכתי השערות ולקחתי מאד ופחדתי מיחהי חיה ידך שעל
 שגדשו רעה לעצמו וגרם הב״ד לפני והנחתי אותם ולקחתי ודצתי שלי בתינה

 קצת התחתון נ״ע כי והשלג כנ״ע אתה ומה איך אותו ושאל לגיהנם מג״ע אותו
 ועמדתי סמבירי ראיתי לא הפחח אל וכשבאתי לבה׳׳כ הלכתי ע׳׳ש וכשבא מגושם

 כרוז יצא שבת קבלת וקודם מנחה תפילת והתפללתי באלעטר שקורץ הכיסח אצל
 נרכנת לכו ואמרתי החיבה לפני והלכתי התיבה לפני שבת יקבל אהרן ר׳

 ולא לברי אני ונשארתי ממני בולם נעלמו חשבת ליום שיד למזמור וכשבאתי
 ע*כ צוותא לי היה שלא השבת כל סזה גדול לי.צער והיה הלכו להיכן •דעתי

 לו ואמר הבאה לשבת טמהם לעלות שאוכל כעדי שיתפללו מו־ומע״ל מבקש אני
 אחת סעודה םזץ אפילו לה הנחת ולא גדולה עניה אשתך את עזבת המוכיח

 דבר לצורך אותן שהטמנתי בתיבה טעונ;ם טאלער שני לי יש אר%ן ר׳ אמר
 אהרן ר׳ אשת לאלמנה בבוקר יהלך משנחו וכשניעור לה .חקה ועכשיו

 בתיבה אין כוודאי השיבה והיא מאלעד שני שם והמצא בתיכה שתחפש לח אמר
 הכרוכים השערות מצא ונם טאלער .הב' ומצאה וחפשה אותה והפציר מעות

; וכרורים סבוררים חלומותיהם היו איך תראה ומזה כסטל־ח
 בק״ק הכעש״ט חיה פ״א .מטש־ארנאביל נחום טר׳ ששמעו סחכרי !^םעתי5̂

 של ואנסניא חולה היה ואשתו אחד מניה בעל היה ושם חסעלניק
 ממנו לבקש לכעש״ט הבע״ם ובא הפ״ח חתן אכיר ז^ב אצל סמוך היה הכעש״ט

 לא דברים אליו ודיבר עליו שרנו אף עוד ולא רצה ולא לאשתו רפואה שיתן
 את הרב שאל כולם כשהלכו ולערב הנ״ל אב״ד להרב הדבר ווצקשה טובים

 צדקניות היא כי והשיב הניל האשה את לרפאות רצה לא מה מפני הבעש״ט
תי חלסטים וכשיכלו שביער הלסטים מן העיר על מגינה חולשתה ומחמת  מ
 שראיתי והשיב הבס׳׳ג על רגז סה מפני אותו ושאל לבריאותה יוחזדח מסייא

, :ממנו הדינים בטלתי הרוגז ובזה דינים עליו ששורת
א ״  אל^ ודבר אותו הבעש״ם וקירב א׳ איש להבעש״ט שבא הנ״ל הרג יאה פ

 הלז האיש את קרבתם מה ספני ושאל בניאוף מפורסם היח הלז והאיש
 ופשפש בעצמו הרב והשגיח ממנו טוב האתה הבעש״ט לו והשיב כניאוף מפורסם

עליך רואה אני תבעש״ס אפר רוכדם אתם ששקר אני גשכע אמר מצא ולא
ויטוס ^
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̂סחר במראית לך אודיע ו^םחר ניאוף  ועברת ערישות עליר תVקכ אסר.!ותה ?
pו הלז הסכלה על rא׳אתו ארן אסר כאירו וווח ]וסק שהרסכףם זי כלילה ע■חי 

 לרכרע חידה אז שם שתמיא אמשר בספרו ועיין כאםא עלי ר%י ואפר ע־ייו
 :נ״א) לקסן (ועיין :שלישית פעס להכע׳*׳« היה כזו ומעשה כן שפסק מבא יכיסכ״ם

 ושמע אחי כסקיש ולן לדרך חבעש״פז נסע פ׳׳א ,רקהלתינו סהרב ■צפעתי
ש ר׳ כי לביתך תחזור סהרה ׳  לחזור למשרתיו ואסר מאוד יוסףחל

 לכיתו וכא וחזרו לסזור לנו ולמה ככיחו כ״ח רומע״ל אמרו כי רזוו לא חסשרחים
 אחד לרופא קרא התפלה ולאחר התפלה קודם למקוה והלך כבוקר הששי ביום
 להקת להרוסא ואמר סלולי׳ ואשתקד סאיד חלש שהוא וראה לחול־■ עסו והלך

 ה^ש״ש לו ואשר דף לו להקיז מאור הוא שמסוכן באסרו רעה לא ורופא רם לו
 לחפת יראת סח וספני לו ודופא אסר וחי דם לו תקיז לא שאס סכין אתה האיך

 הקזת על הכעש׳מ על ריננו העם ובל לס לו להקיז תיכף הכעש״ט ועוה לו
 סיס לז שיתנו ולהaר כלקש שעה רעי ערך וכסו לביתו הלך ג״כ והבעש״ט הדם

. : שהבריא וח״ל לשתות
ב <תי שו  על כרוז שסע לחסעלניק הבעש״א של נסיעתו כדרך פ״א מטנו שט?

 אנשי אעא כאו Tלע וכשבא שימות הנ״ל סק״ק סלסד ייסף ר׳
 שנסע פעמו,ואחר גילה ולא לרפאו רעת ולא איתו שירפא לו לשלם ורעו עירו

 שם עדיין היד. יהראקשער והבריא אותו וריפא א׳ דאקטעד בא סשם הבעש״ס
 רפואות ע״י הנ״ל יוכף ר׳ שהבריא לו וספרו הנ״ל לעיר הכעש״ן! חור כך ובתוך

 יוסף ר׳ ביקש הנ״ל הכעש״נז של עמידתו ובתוך אותו שריפא ד^אק«ער של
 מאד שנתרבו מראשי נים חל לגרש תחבושת איזה לו לעשות חראקטער את

 את ומשח ראשו אח למשיו אחת משיחה הראל,מער לו ונתן הליו רוב סחמת
קול סתסת לרפאותו רעה שלא מעמו הכעש״ס גילה אז ומת המשיחה בזה ראשו

^ : ששמע הכרוז
ב ת' שו ע מ  אחח בעיר היה פולנאי מק״ק הנ״ל המוכיח שבימי הנ״ל סהרכ ש

 ומת חלה פ״א במסירתו וTע אנשי זנת קאיד שעיער א׳ ססזר
 ולבש 1ל ותודיעו שלו לויה זמן לו להודיע מההכרה שסשיסaלר ז״ל המוכיח ועוח

 הולך־ שהמוביח העש כל ובשראי הג״ל מק׳׳ק מילקעס מאיר ר׳ עם והלך הטוזליק
 שהמוכיח מאר המסור של כנו ושמח ונשים אנשים העיר כל ממש הלכו ללוותו

 וכשבאו העלמין בית ער הלך והמוכיח ללוותו ג״ב קעעסו והלך כבוך לו עשת
 לאמר המת אצל ועמד המוכיח התקרב כנהוג האוהל 'אצל והשכיבוהו חמת עם

 ואמר במשל דבורי המוכיח פתח אז המסור של לכט מאוד והנאה הספד עליו
 בניו כששמעו ותיכף בריטאן כשמו ונקרא אחד כלב לאדון היה פ״א בזה״ל

 למנעד .ללכת ראחןריהס וחזרו גנות וברי עליו שידבר הכונו המשל של הפתיחה
 וחרר אותו, או.לוזכות בזיון לד&וכיח לעשות ריקים וגס הארון עכדי סשם ולקחת

 • ממסור שבג? א .ולקש1בגד בשופולי המיכיח את וחפש מאוד עד הג״ל מאיר ר׳
 אמות ד׳ הסיגה.לאחוריו דרך וריתקו. דכר ענהו ולא עליו להלשין למכער הלכו
א שלכלב אוסר וגמר מדבריו הפסלק ולא  הית ני האדון אעל מאוד. טוב היה ה

 השרים בין במנהג עירו‘ לעוד האדון נסיעות בעת חיות מיני כל תמיר תופס
 גדולה ששהה והיה הלז המת על כידו המוכיח והראה הא הבל׳ ימת חיוש ויהי
א הכלב מטעורו׳ חפשים שנעשו דהיות בין  שבחיות הפיקח השועל להם ואסר ה
 לתפז׳ .צלביק. שארי סמנו שלמדו קירם מת אילו הי׳0אתס.ש סה סנלים הוי

 חיות לע!ד האדון של נלכים שארי ממנו למדו שכבר כעת לשטוח מהראוי הי׳ חיות
א כלב עדיין שיחיה לכס טיב יותר היה  עדי׳ שיום הכלבים שאר כשראו ני ה

 והביון ידם" על נצו׳ ככר שהית פח בפיו מה׳ וחטף הברימאן הכלב ובא חיות
 למש מה אמרו כי לעוד הבלכים כל והניחו שמו על נקרא הבל והיה להאדון
 והניחו זה עכו׳ חשיבות שום עזשה אינו והאדון שמם עי נקרא ולא איע להטריח

 בבדי לעו׳ הכלבים כל פארו ויה מת הלז שהבריטאן כעת אך לעוד חנלבים כל
 עודי׳ כלכים וכסה כפה עליכם שנתוספו ונסעא להם ויטיב האדון בעיני חן לישא

 הלז המסור וץא הבריטאן הכלב הוא והגמשר המשל דברי ע״ב לשמוח לכם ומה
 שארז זה הבלבים ושאר העיר אנשי על מסירות ע״י האדון בעיני חשוב שהיה

 בעיני נחשכין! אינם שהה המוסריס וכשראו למסור דרכו סמני שלמדו המוסריס.
 הנפו אז המהירות כל להשיר בעעמי ונשא כפיו חטף המסור שזה סחסת האדון

 שיקר• המוסרים כל ויודעים הלז הכלב שמת כעה אך המסירוה !5 ידיהם את
V וככל עליכם סזסר־ם חרגה סעחה !ויעם« 'האדון בעיני חשובים ויהיו שסם

דבריו
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 שעמד העם בץ nSru בכימ וחיתח גכונוו מדכר זזוו♦ כי העם תכינו דגייי
 וחור שיליו עד בכםץ והנחו ^ארץ ניו6 הב״י* ווה'המין המוכיח השך שסואח״כ

 ונסע עדסין דנית סמוך 1S מוכנת שהיה חSחעג hv vno ר׳ עם יהיר תיכף
 חסת את ראח אSו ליהטסור ומשיכ מוען שהמוכיח מאיד ר׳ שמע יכדיר וגרה

 מעכב שהססור מחמת SנS,םתגאינו חעג^ה טאוםני שאומן'אחד המוכיח יו והראה
 שעכ״ם מטנו וביקש המוון לו שעשה טובה וS ומחזיק עסו ומדבר כידו אותו
 שד^ח אסר S״t והבעש״ט כאלו קשים בדברים עליו יחעדם לא ואילך מכאן
 הכלב בזח נפשו יתגלגל בשיקבר תיבף אשר כרעטאן חנקרא מוכן כלב עומד

 שכחתי ועיקר זח מעונש אוחו הוציא 6ה בהספד המוכיח לו שעשה ובחכזיון
 את אני ושבח הפסוק כוונת זה הנ״ל תטיכיה אסר הנמשל המוכיח שסיים אחר

 על משוכח חיח שאר טמנו שלמדו מקודם מת חיח אלו כי מתו שכבי חטתיס
 שאר מחמת סי׳ עודנה אשר החיים מן ^תטת שטחה שאין עתה כן לא אך סיתתו

: בחיים עדיין הנשארים המוסרים
תי ח ט ש  ז׳ל מהמוניח שמעו פרוץ שהדור ובעו״ה pז שאחר הנ׳׳ל מהרב ו

תן.והיה סי שאמי  החסידים מכת אצלי היה כחיים .כחיוס הספור י
:הזח שבזמן חדור רשעי נגד

 עם נשתדך שהבעש׳ט ז״ל צבי ר׳ הסופר ספי ששסע אחד מאיש שט^^תי
 תיתוסת בביתם שגדלו וכיתוטה ביתום קיציעס זאב ר׳ הטפויסס

 שני הכעש״ס ופסק הנ״ל nMt ר׳ בבי' נתגדל וחיתו׳ הבעש״ט כבי׳ נתגדלה
 לחבעש״ם ז״ל מחר״ז אמר חבדעקנעס וקודם החתונה וכהנ*ע לנדן זחובים מאות

ם השני שיסלק עד לתבדעקנעס החתן עם ילך שלא ז״ל ת׳זחוגי  והיח שפסק מאו
 דידי כהימנותא לו והשיב הלז הסר לי טאסק אינך ואמר כמצחק כעש״ט בעיני
 קמח אץ ואם עטו ללמוד החתן.אצלי להחזיק צריך אני בי מדכורי אשנה שלא

 נכביר הבעש״ע ־והושיבו קרעמינער ליל ר' הבעש״ם לבית בא בך ובתוך תורה אין
^ הכעש״ט וענת עליו ובירך לשתות יין צלוחית לו ליחן וצוח  ליב ר׳ התהיל ואח״כ א
 אגרת לו והראח אחריו שלח תעיר מן שהקאמיסא׳ מביאתו להכעש״ם וסיפר הנ״ל

 אלן* לו חייב שהנעש״ט אליו שכתב פרסאות ה׳ מעויבוז מק״ק רחוק א׳ מארץ
 הקאמיסאר ואמר דווקא חוט״י לו שיסלק שת׳י תשט״ח כפי שבוים מהפדיון זהובים
 ולא הנ*ל לאדון ברזל של בשלשלאות אוחו יוריד תיכן* לו <םלק כשלא

 מפיו האלו הדכרים וכששמע תו״ם שיסלק לו .להודיע זשלחו ארצה דבר. יסול
ס' תיכף ה'בעש.״ם קר«ן  חו״ם ליב לר׳ ואמר מרככתו לאסור גדול בקן,ל לעכ
 ולא עקנםTהב על לבוא א״ע ותזרז הנ״ל הטך לאדון ותסלק הג׳׳ל לאדון. תסע

 לאדון תיכן* ונסע קדבריו השיבו לא אך בעיניו נפלא וחיה לביתו לילך הניחו
 וסיפר עטו סניו והתראה ומכירו יודעו לו הי׳ אחת בקרעצט׳ הדרך הג״ל.ובאם

 ונפע חקרעצימער לכעל פלא והיה לדרכו מאד נחפז היה אך נסיעתו עסק לו
 ז לבי ובא הסעודה גמר עד והמתין שלהם הסעודה קביעות כעת בצהרים לארון ובא

 דעשיבו הן לו והשיב הכעש״ט סן סעות לו הביא אם תיכן* האדון ושאל האדץ
 ואמר הסילוק יהיה אופן באיזה כלבו א״ע וסתמי׳ לשתות דבש מי לו ונתן בבכור
 הג״ל בסך ויקבל מסוסיו טוב סוס האדון בעיני שיטיב הצעש״ט כוונת אולי בלבו

 עמו והלך סתר דבר עמך לדבר צריד אני להאדון ואסר בדעתו עלח כך ובתוך
 תחפוץ ולא מאוד pונא צדיק איש שאתה עתיT כזה״ל להאדון ואמר א׳ לחדר
 ז התשבי ע׳פ אולי הנ״ל סר לך לסלק רוצה אני וכעת אחרים מסק ש״פ אפילו

 גריל חן בתשואות האמן לו והשיב כגזל ח״ו ותבשל בזח סך מחשבוים מניע אינו
 תיכף וחיפש עוה״ב ומעונש מנול אותי מציל שאתה ע״ז אהבתיך גדולה אהבח

 וזרק הגעש״ט של השט״ח ונטל חשבונות וחשב שנפדו המונענים של חקוויטין
 ונתן זהובים מאות שני לבעשי׳ם פי.*ע אדרבא כי ליב לר׳ ואמר האש על אותו

 עסו לדבר והוסיף זהובים ב׳ עוד מניע ליב ר׳ לו ואמר אדומים עשר אחד לו
^ P שהזלילו בעיניו נפשו ותיק׳ אליו פנים טש׳ שאינו על וחיכה .באהבה  הג

 העגלה p קפץ הנ׳^ להקרעציס ובבואו לדרכו ליב ר׳ ונסע זהובים הב׳ לו ונתן
 ומספר בדרך משתהה ה*יז שוטה ואומד בביתו גוער והבעש״ם האלה גפלאות לספר

 ידעתי והשיב המאורע לספר ורצח להבעש״ט הנ״ל ליב דכי כא ואח״ז המעשח
 בדרך עמד למה עליו ורגז כידעקנעם לעשו׳ היום איחר בי המעות לי תן ,מהר

 :הברחנים) כאחד (ועשה החתונה ומן כעת אסד ואח״ב נחוירתו
 ראוונע דק״ק הרב עם סקאריץ פנחס ר׳ הלך rשפ דקהלתיט מוציב תי3ןם?2^

ש על  פנהס רבי אסר כתפיסה גתפם לשניתם קרוב אחד שחיח י
להרב י
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« שמעתי חנ״י* ^חרב ש׳ ע ב א^^ו•vSrt h!foi קאםעק^ בק״ק שובת ^ ' 
^ו נמנו דנבדא אSבעלטו עצמינו ז*מדםל נצטרך ולא תשועה ג  ומה־ ו

 •י ע: לדבר אפשר אי המקוח אחר בי למקוה שילך קודם אוןןו להמציא
 בבהני׳ד שבת בגרי ולבש המקוה p שבא אותו מצאו ואעפ׳׳ב ריבור שום

 י con שלא א\* שלכם הצטרכות בווראי ויורע התראו אנשיו לחם אמרו
 שגז ואח״ב שילבו וTב התנענע אותם וכשראה Y׳cf10 פסח על ובאו וכ״ע לו
 Sאצ והלך סאריפאליע לק״ק הנהר מעבר אבא אברהם ם׳ אביו שבא סגהש ר׳
 כ הכעש־ חשוב חיה לא ואצלו חבעש״ט אצל לשבות ירצה סן ירא היה כי

 ככד ינהגו לא סן וירא נוסע אתה מה לבנו אומר היה ותסיר לכלום
 ושאל ורו ובושה צער לו ויהיה לפניו יעח בודאי והוא א' כדבר לפניו
 ואדרוש כבאן אשמת אני להבעש׳׳ט לילך לי מה ואמר ישבות היכן אותו
 אצל וע^ד קאמינקע של לבחט״ד בא תודו חבעש׳ש בשרתחיל ובבוקר כאן
 בקול מתפלל חיה ואביו התיבה לפני מתפלל ודה והבעש״ט הקודש איון

 לא והבעש״ט בו ויגער הבעש״ם את יבלבל ח״ו פן פנחס ר׳ וירא רם
 להוציא והוצרכו ר״ח שכח והיה שחרית תפלות אחר ע׳ד מאומה לו דיבר
 הבעש״ט אתר והלך אביו לקח שני והס״ת אחת ס״ת, הבעש״ט ולקח ס״ת שני

 מידו הס״ת קח לאחד ואמר וגער הם״ת אוחז שהוא הכעש׳׳ט וראה לשולמן
 שמעבר לעיר הלך התפלה ואחר ע״ז פנחס ר׳ ותמה דבר אוחו ענה ולזג ושתק
 סעודות שלש ובעת לדרוש לבח״ב והלך מעט וישן שם ואבל הפ״ח .אצל הנהר

 להם העמידו אצלם הכעש״ט כשהיה המנהג היה קאמינקע ואנשי כא.להבעש״ט
 אותו וכשראו שבבית השולחן על הבעש״ט עם יושבים והאורחים הצד מן שולחן

 יבלבל פן בדעתו ותקיף לעטויק שהוא אותו המרו הם כי אצלם אותו קראו שבא
 לו ונתנו אתנו ושבו באו אברהם ר' אותו וקראו בדבריו יכניס או גש״ט הב את

 נגד ועמד ממקומו יצא תורה לאמר הבעש״ט וכשהתחיל 'דבש מי צלוחיות
 בפני יביט שלא לו לומר פנחס ר׳ דרא בפניו והציץ הבית באמצע הבעש״ט
 וכשפסק בצער פנחס ר׳ וחיה הכעש״ט נגר ועמד. אב ביכור מחמת הנעש״ם
 הכעש״ט וחזר בשר ואבלו נרות הדליקו זאח״ב למקומו הזר תורה לומר הכעש״ט

 מפג♦ אלא דני אוחו לאמר כדעתי היה ולא אחד דבר עור לאמו* אני צריך ואמר
 ממקומו פ״ש יצא הנ״ל אברהם ור׳ לאמר והתחיל בשמי כג״ע זה דבר ששמעתי

ע והתפללו בה״מ וברכו למקומו וחזר שגמר ער הבעש״ט נגד ועמר  אחר ת׳
 בו ראית מח פנחס ר׳ ואמר אחר ולא הוא אדר ולא הוא פנחס לר׳ אסר התפלה

 / הסוף עד המתנתי אבל קח״ת בשעת כשגער לו ששתקתי סבור אתה לו אמר
 ואמר התורה שר ובא לג״ע שנכנסתי חלום הזה בלילה ראיתי כי בני לך אספר
ש״ט של משמו תורה דבר  בשביל ובאתי היטב זברהי משנתי ובשננערתי מע
 שמעתי לא השבוי ואודתו הקדוש מפיו שמעתי בן ששמעתי ובמו לכאן זח דבר

:מטנו לשאול ושבחתי הג״ל הרב מפי
 גדולות צרות ועשת הקאטיסאר אצל מעזכוז בק״ק א׳ כומר שהית

 שיתפלל הכעש״ט את מציקים היו העיר זגגי העיר מאותו לישראל
 גדול מכשף הוא בי עטו להתגרות רוצח איננו ואמר העיר מן אותו לגרש

 מאד העיר בני את לחץ פ״א כלום מזח עסק ולא תיכף ירגיש עטו וכשאתחיל
 אתהיל אגי עטבם אעשח מה להם ענה רבא ובקובלנא בצעקה הכעש״ט אל ובאו

 הדגיש ותיכף בתפלת והתחיל ירגיש שלא בכדי ובנחת בלט אכל עמו לעסוק
 מסלה לו שיהיה ואמר ההר מן שיורד בו ופגע א׳ הר על הבעש״ט נסע פ״א הכו»*
 ונטלו העיר שר p באו כי היה וכן לי טוב היה לא להיסך ח״ו היה ואלולי

 שבעיר היהודים לכל לשלם והוכרח מסקומו אותו והורידו וממונו רכושו את ממנו
 וסן בזרה עגלה על אחד בסוס העיר סן ונסע עני שנעשה עד תביעתם לכאו״א

 הבעש׳׳ם כשנסע , בישוף לבעש״ט עשח כי אחר נוסח שמעתי מסינאטי ליב ר׳
 ורעטיד העגלה את עכב וחבעש״ט הסוסים עם העגלה נשא הרחיים אצל הגשר על
 חסוסיס את והוציאו ערלים ושברו האנשים ויצאו הדפים את והניח הלאטאקם את
 ר' וזח רע סוף בוודאי לו יהיה מדע שהוא כיון חבעש׳ט אסר אז העגלה עם

: מאנעפאליע סופר דוד ר׳ של אחיו והיה ומופלג לסדן איש היה ליב
ם ג  שדוו בעיר חנוני בא שפ״א דקהלתינו מד%ב שמעתי ואח״ב ממנו שמעתי ו

 רצון ולא כלילה ובא גיוואנט סתורה עס גדולה בריקע עם מכרעסלע לק
 יכול מ* בלבו ואשר העגלה מן הסוסים -את להסיר וציה בלילה החנות לפתוח
m2 ואח״ב חסחורת עם הגריקע בחוץ ועזב כזו דולה4 בריקע חייט עגלה לגנוב

גגב



 ובבקי דסחורר, ועם הענ^ח עם ונרח S״3n לעג^ה אירים סוסים יאפו* גנב
 פרעת ועל הרחובות בכל ולהפע להץ התחילו הסדורה עם העגלה שנגנב דאו

 השליח וכשבא להבעש״ט אגרת הסודר ושלח הגנב השיגו ולא סבאו ילא הדרכים
 על דראזנע לק׳ק לנסוע ורועה הטווזה אצל עומד שהוא אותו ומיא לחבעש״ט

 עד המתן לו ואמי השליח p האגדת וקיבל מילה במצות כבדו.אותו כי כ״ם
 טמוך וכשבא לעיר נסע הבקר ובהיות בדרך לן וחכעש״מ השליח וחמתין שאחזור

 אחרת בדרך לעיר ג״כ באה הסחורה עם העגלה כי סרחוק חבעש׳׳ט ראה לעיר
 חאח אני ואמר סוסים שני עם הניסעח העגלה והבט ראה סוםר צבי לר׳ ואמר
 שנגנבה שבתוכה הסהורח עם הזאת העגלה עבור הוא אלי ששלחו השליח ואסר

 הסחורה עם העגלה לך שיתן לו וחאמר שלו אכשניא על תשאל Tלע כשנבוא
 וראה שלו לאכסניא סופר צכי רבי הלך תיכף לעיר וכשבאו אצלו גניבה זח כי

 חם כאיש טתשלל היא בי כנ״ל לו ולומר להעיז יבול ולא ומתסלל עומר שהוא
 תיכף יסע הוא בי לך תיכף לו אמר בג״ל לו והשיב להכעש״ט חסופר ובא וישר

 שאוכל אותו ומצא פ״ש הסופר והלך הסחורה עם העגלה ותאבד הסחורה עם
 שתת שלא ואמר הגנבים כדרך ד\בה י״ש שתה אם לכעה״ב ושאל הבקר קעודת

 ריקניות בידים השעם עוד סמנו והלך הארץ בל בדרך גדולים שני כעד אם ני
 עד ימים שלשה ביעד שעמד הסימנים כל לו ואמוד לך הבעש״ט לו אמר לביתו

 עד שלן הליטת כל לו ואמור סלוני במקוס לן ואח״כ חסחפשים הרצים כל שעברו
 אמת ואמר הגנב ידי נתרשלו אז הסימנים בל לו ואסר הסופר והלך דרעזנא עיר
 הסחורה עם העגלה את שישמור לבעח״ב וצוה הסחורה עם העגלה 1קד הדבר בן

^ עני אני עכשיו הגנב אמר מילה הכרית על לאכול וכשבאו ש  אני עניים כ
 הבעש״ט אצל הגנב עמד דבש טי ושתו וכשאכלו חנ״ל. ב״ם על לאכול אלך

 גונבים גנכים איך יורע שרומע׳ל מכיון רוםע׳׳ל על לי קשה גדולה קושיא ואמר
 להביט לכם למה מאלה טיבים ם דבר לראות תוכלו מסתמא ולינתם ומקומם
 קושי׳ על תורה דל הבעש״ט ואמר טובים בדברים להביט טוב יותר שסלים נדברים

סי ולא המנחה חפלת ער «ז :הלז התורה ג
 מהדאנרענקע נחמן ר׳ מאד חמת הבעשיט הלוית כעת דקהלתינו מתרב

 גדולים נוראוה ראה עלמין בית מן וכשכא מאומת רואה שאין זח מה
: כך לחיית צייו שבודאי קוצעס זאב לר׳ זאמר

תי ע מ צ  קבי על הלך לאה׳ק ס״ש לנסוע נחמן ר׳ כשרצה דקחלתינו מהרב ^
 נדולח שמחה שמח מכ״ע וכשחזר מקאמינקע יוסן* ר׳ עם חכעש׳ש של

 עמכם דיבר ואמר.והיכן ר/יוס\* מאוד חמה לאח״ק לנסוע לי צוה הבעשיט ואמר
 שבת ובנס^תו אצלי עוטי והיח עמי שדיבר ראית יאמר.ולא נחמן ר׳ עליו המת
 נחמן ר׳ כין שחיה הכותב אני ושמעתי שם נ״כ והייתי המוכיח חרב אצל שבת
 והמוכיח ושתק חדודיס דברים להמוביח דיבר נהמן ד׳ בי חדורים דברים חמוכיח ובץ
 הוא אם אפילו זרה ממחשבה להנצל יכול אדם אין ואמר גחםן ר׳ על •הקפיד ז״ל

 וזו תפלתו שיגמור כמחשבה לו נופל התפלה לגמר סמוך זרה מחשבה כלא מתפלל
 שהיא ומחמת ר״ל אחד מקטרג נברא עבירה ושכל מאד ודקה זרח סחשבח
 אנשי בל אותו וליוו אותו ומצער כת״ח אותה.המחשבת נתלבש מאד דקת מחשבה

 Tע עד לנסוע המוכיח ורצה הקוביח ודב וגם בתוכם ג״כ הייתי אני העיר
 אותו לעזוב ארץ הדרך הוא איך המוכיח שהקפיד מחמת אך אותו ללוות לאריזין

 «•׳ התיכה לפני והתפלל תפילין הניח והרב בשדה מנחה והתפללו נסע ולא
 לי וכסדוסח שם התפלל אם המוכיח -את ראיתי ילא טו״ת כלא ד^פלל נחמן
 בנעמרוב והיה תמוז בחודש דל pw ר׳ מת אחרת ולשנה להתפלל לעיר שהלך

 על מאד זתמה פשט וקיבל פרעטיסלער סענדלי ר׳ אליו ונלוו זה בחודש ג״כ
 בלילה אצלו מענרלי ר׳ וישב כש״ק נחמן ר/ שמת ושמעתי הבעש״ט חכמת

 סעודה לאכול סענדלי ר׳ והלך שבת בבגדי וישב כשיעור ושתה יין על שTוק
 יציאה גשעת זהו! ולטד גוסס אותו ומצא אחריו שלח חלפת אכילת וכעת שבת

• . : לסנוחח ויצא במגח־״ זמת נשמתו '
ציקונאונקי , סק״ק שבא מענדלי ר׳ של התפלח מאד סשבח הרב שדזיח י

 כיוס כי ימים ה׳ ערך שם ונתינכג שם ושכח נסיעתו קודם סהרב להפטר ,
t ^ ר׳ של הסוסים עם והעגלה חמנחח תפלת הרב שהתפלל התפלה כעת 

ך והיה בעה״ג ־סלמר הייתי ואני מהעגלה כלום נשא ולא עומדים מענרלי ^ 
 מהעגלה נושאים אין ולמה לאנשיו ושאלתי זכשכאתי לבא ונשתהתי רחוקה
ר הרג ןני הו־נ אצל להתאכסן הצת שאיט והשיבו התיכה לפני להתפלל עיי

והוא



— 44r

ץ והיא  ^חיצ סנמד אכסניא «<זנו רחוח ע״כ התיגח לשני לחתשן*^ ר־«ח ג
̂ר שיונל  וגס חרילקי עדח עשן דעא ני לד״פלל לי גתנו וי*א חרב עם ותKלד-
 מ וכל השלתו הרב גמר לא עדיין כ♦ ,סניחין היו לא בו שטתש^לץ בנית

 דירנ וכשגסר סנין סענדלי לר׳ שיהיה גנרי להחשלל ניחין : היו לא שנשתהה
 חתיבה ני6ל ללBaלד עמנו סענדלי י״ ונכנס חגית סן שלו ד,מנין עם יעא השלתו

 למקומו סשוך ישב תשלתו שגסר ואחד מנחה יהתשלל כדינו אתר גמקום יעמד
 P מסלקים אין מה משני אותו ושאל שלים לו וג־׳ן הרב ונכנס תחשילין וכרך

 וכשדיבר נתב ע״ש רק שנים עשר שנים דיבר לא כי כמשובי/ו סגסנס וידה העגלה
 ארץ מדרך לא שזח ובשרם מסיו הדבור שהיעיא מרם וםת*שכ הדכור *ושם היה

 יכולת♦ שלא עך תשובה שים ממנו שסע ולא רגסגס והיד. נזוז תשוב־. רהשץ
 שערינין התשלח מחמת לומר הוכרחתי אעש״ב מהרב כאי כיה שהייחי w •'סבול

ענת לחתשלל 7«ר הוא וגם ובשבת סנחה השילה •ז יתיב לזני לי״פלל רוסע״ל
שניי הרב עות אח״ז איש להיות השתדל א:שים שאין במקום עיר.ינ אין זה ב
 עדית והיה בסוכה וישב התכ*דר,־ו כית את לו וה;יח דעי-׳ה מן הדשזדס ניס לה
א והוא קור עת  הבית את לו והניח n-p כס-נת ישב והרב כ׳ כייס ונסע ד׳ ביום נ

א וכשנסע סעולס שס ישל לא דל ודדג שש לן וד-יה כו שסתשללין קסן  דוי* ר' נ
p א ר' עם לד»ראוח רצה וקודם לאה״ק לנסוע חישב חיה ני י*יניץ  טענדיליי
 חשלת את הרב משבח שהיה ושנזעת• דדב אצל רני ולן ,נעסיוג בק״ק איתו דדא

 ד^שלח דרך ושכחתי עם יסון כאיש נעשה אני גם בזה״ל ואבר ג־אר מענדלי י'
 סרידיל ר' כי שרידיל ר׳ יעל עליו דנים כלשין ואנד התשלת דרך אותי הזכדו והס

 בזירל ואמר התיכת לשני בנקר כ׳ כיום מענדיל• ר׳ ביאת קורם ד\ב אצל החשלל
 דצלך תשלתו איך בעה״ב סבראר שדידיל ר׳ חראיתש כרוך חיא כרוך אימריס כשהם

שולגאי כק״ק סקאייץ שגחם לר׳ שכת תשלת להתשלל הגיח שש״א שמעתי וים

r

 שהית סמנו שמעת♦ ואמר מאד חסה המעשה לו נשכישרתי רקהלתיט הרב ואנשי
1 בן־ל״ז ההיא בעת שחיה סענדלי התשיהועלר׳ להם שעיינתי אתחרט לעול׳ אסר

i ־ ' ■  ד^אשוגיס הצדקים חיו איך ותראו ייתר ואששר שנה ל?תים <ץיזנ היה שניסווציג
: כזו גדולה בהכנעה נהגים ם*

שמעת♦ כי לו שעושע הכבוד על הרב על קובל סענדל• ד׳ שזדח
 שחבכוך להרב ואמר לקראתו העיר בל הלכו ישן קאגסשאנסיר כגדק

ת עליו שידגח סחשלל תמיד חיה ד.בעש״מ7 ריר לו והשיב על• כבז־ נסשא גנו
 כזו עצה ג״ב כמחשבתו שעלה רענדלי ר׳ ואסר

א י פ״ ת ע פ  < בכל הלכתי ל1נד חסיד כשתי^זי שאס־ כתאראדענקע גחסז סר״ ע
כ« סקוה אדם שום לסבול יוכל לא. זה כרוי ש ת קי לסקף־״ יום ׳

 i ׳ והגשתי ולא הנתלים בעדו שכסעש עד מאד הס חכ^ח ופדאתי לביתי וכשבאתי
עד -«דות סתשכות p למשוד יכול הייתי. לא rא:^1 שעת ̂־שדד אתנהחגד

. : הנעש״ט לחכסת ,וברחתי’ש ___ . . .
תי ע פ ע בשעתהדשלח התלהבות כעת טנודי כיסי שאסר סבאוי סענדיל ר* סשי ר

* סששעיס סוכלל- הש׳׳י לשני לחתשלל לכי סלאה Tא גסחשבתי עלה
 שהיא לי נדמה בי זו מחשכה להסשוי ולע.יבולתי רב זסן p וידה כקרני לני ונשכי

 V נבל^, נסוחי הסחשנה.זו טשל לא לסח כלבי ישבתי ואח׳ב סיכה סיזשכח
■ ; j. :9 מחשכה דחיתי אז הקערה אצל לאכול כשאשב

תי ^ פ כ ד ל סשה משיר' נק״קנעשרוב וע*ג rג •׳; שחלס מעש' הסוניה p ששסע חנ׳
ח כי ^ו מי ת זיני וחיה דרשה אותו של ־; וסישר-לבעש״ם דנרים קז

טי י י ת •*»י י קצ  n ננית♦ לדרוש.כתחלה הבעש׳ס א ואפר שזכית דברים .א,
P דעמכעת לק״ק אסע הבעש״ס אותי וציה המיס לדייש יודע דיה יש־׳׳ג ״®*י 

י ייי ני־שי  a ולהתאבק חגמלח נכתיכ דווקא לדתש הכעש״ס לי כחלום..וצוה י
ה גב״ח ו ע סעסי יששהי ד ם^»ת ככל ודרשת* מסו  5,י אחת .בעיר דישתי ש׳א ה
p וודח השתגכר ץ7םכ תידתו טבע וחיה r מT ושסע לעמכארנ מש׳ק אחד ‘ ! 
ד יחמכ גי* הרי עי  f' נגרהוכ,התלמזמ יויזדת לעיר ונסעתי שנחתי « והדדשח םאד יג

** סס הד כדדש נדדש ואסרו חגזדי כ א כך ו ^ Tהגג נ  .■עליחס־ואםד תער וזג
שן שמא שמעתי ^ ה בית לעםבודג.לשני לק״ק וכשבאתי ושכ^זש גדיל די  < הו
ה היה יי* ו א שם לחתאכק ייציתי כביתו י בבוק ואסר .הכית משרת הניח ^

r 1^>אנם r p א דהק וחוא הדדשניס כל •תאנסנו ששש חקףלr ד‘ נרצה, 
* ? ק לי אנ ח ח ז אצל י ז ו א גך יגיץד י  L לחתאנק א׳זג שדתק ודאה ומ״ח נ
אן אסד ״"׳•״ p נוזזגים אק ננ x ^ n n ראיס שאתם סחסת אן* וארח אצל -

את*
י
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,1»ij ן מקו? .^כם« הו ססן ביה ו.5 ו חי «יי ^»גיו;»ם :נ מיו® יייוד יי
 נעסקיזי-׳ד^זיתו , היה.עוסק .ובעס״ב חאלים ^1*1 תהלים םר6לקח-1גרילך ..ה'ה

1תתדלי וםירת,wpa 1 •־ג^^ממע מ. מוטג6 ע ע  <מגי<יו_ויליס-יי??• 4ח ונשא. פאוד !
 והשל^״לו^נראן״אץ nSnin מ־רוש"'אםר^גגח״ב רגזת גת״ב כאתח אותו ר^«אל

ר יתף}ךד<ש5ג בקלאוגואח״נ דורשים. בתחילת כי כן. לדרוש ד*מנהג י  מ
אני. לא אסר והוא הגתלוז בבח״ב דורש אז העיר אנשי כעיני ^שתוםב  ינייז צי.

 לחשת, זריך. סקודס הס״ח ואמר דייקא תחילת גדולת.כבח׳כ ..לדדוש
ח אחרת..ואמי כעיר אותו ששמע הנגיד כא בך ובתוך דקהלתיט,. םד%כ ״ ^ 

ל ^וזיאדדשן ח אתבם שיניח חרב עם אראתםנים אמי טו הזני ל ^ו ה בכ ש. רו  לד
 ^אתס ושים.:*.:p ך גאי אותו הפ״ח ושאל אחד. קאפמין ךק ד1.בב לכושי.0 היו. לא

 אם,.™ם חלן הקאהעז המלביש זח רק לי אין ואסר לנזיוש לבה״ב לילך רוזים
ע0ש.לוזו ^,,;תחיבת, המ״ח הוזיא ותיכף אותם סלבושיסאלביש לי לשאל 'רוזים  יז

 פשי בג.^ א וחודי.א זשר מלבושי לובש אין אני .אמר זמר של שלו ,.<מתליק
 .הרב.,יזז!ו׳*,וא/י.,אלד לחם־כית.אטר הרשאה ממט וביקש להרב הם״ח ותלך ולכש1

 הסי^נח כשהלך י1ותיכ לדרוש כשילך. לו שיודיע משמש יכיר,ש הדרשה לשפוע ג״ק
 פאוד״לאחי בעיניהמ והוסב..הךרשת לבה״ב ד%ב ורץ השמש-״להרב הודיע ש1לדר

^ילת  א;י אין של\.,אמר אורת שיהיה להמוכיח הרב בקש ערכית ו
 להעיז.פני ולא.יכ.ול אורך.שלו שיהיה פפנו וביקש הם״ח של לפקומו חרב הלך
ר' דבעש״ט.,.ושםכם של תלמיד אוחו'האתם הרב שאל האורח לו ווזניח הרב

 המוכיח שויך כן ואמר עירהו בדבינו וצייר הבעש״ס זורת אותו ושאל נן אמר ליב ,
 קודס״המנחח לישן, מעם שכבתי א;י אטר.הככ זורתו יודעים אתם פהיכן הרב את

 לידי ואמי. הגלול כבה״ב לדרוש תלמודי את תניחו ואמר חבעש״ט זדאיחי .
תל  הייתי ואני. שנחתי.שלזז כי רבי,אברהם.דעפ.רני׳ם, ששמו לי ובפחמח נטור ג
 (ךישלאל_.בן3?ן ןיקן־ץ איש יעטויד וזומר לבנו, שזוה ושמעתי מיתתו כשעת, אזל

 ג׳ המוכיח, את אוחדוהחזיק״חדב ותחזיק אבת ותורתו אמת שהוא חדע המילדת
 להבעש.״ט לנ^ע הרב ורזה. מהגעש׳יט שקיבל מה כל לי שיגלה יממנו ונקש שמעות

 .ריו יי^ר לקבל.. רזח ואילו אדומים שלשים שם לו ונתנו הימים בקרב ומת
ת. הג״ל לעסנורג בקיק לו ועשו אדומים מאות שני לו ליחנז ב ש  לבנים נגד,

 הםעש״ם עמד התפלה p כשבאו ובלילה אצלו למבעש״ט..זשבת בא ובחזירתו
 אנה בבית הליכה דרך. עלינס שלום והמוכיח.אמר עליבמ שלום ואמר וזשול^ אזלו
ר והתטעע אלחםתח לאחורה פנה שהבעש׳ט המוכיח וראה ואנה  כמחשבתו ועלה ני

 כן,.םנח .בגדלותו נפל המוכיח כי מה דבר דואה כאילו לפניו עושה שהבעש״ט
 מנהנו היה הגדלה אחר וכס״ש אותו לשאול ירא היה והמוכיח ג״פ אן ב׳ הבעש׳ם

 ושאל והולד וסיפר בשבת. שדאזז מה מטפי והיה לולקע ועישן ולנוח לשכב
 ג׳ או ב׳ פניכם עליכם שלום באמירת רומע״ל שפגה שראיתי הוא מח המוכיח
 מזתפללתי בו וגערחי מביתי אותך לחטוף רצח הס״מ ■״ט הבע לז אמר פעמים
 אוחו חקח לא אבל, .עונש לו יהיה לו אסרתי שנית וכשבא ש״ע באמירות בעדך
ד  עד גדולה טרחה לבעש״ט והיה וב״ב הוא חלת לביתו בנסיעתו היה וכן סי

כ שהית המונית. ואמר הדרשות כל ושנה וב״ב הוא שהבריא סי  לורפתקאות לונ
 אחות חתן משח ר׳. מ^י שמעתי המעשה עיקר לדרוש שוב שיכול עד רבה ועבודה

 רבי בן וגם.צ»י'-מסף. נעמרוב בק״ק עצמו המוכיח מפי ושמע פולגאי חרבדק״ק
שתאכל בזת טמחאות נסה שמעתי פולנאי סשהסק״ק  הרב אזל ם״.א.שבת ועע
ד. של נכד שהית רק״קטולטשין מ׳׳ם דוד ר׳ דגץזלתיט ק. רי  וסיפר פורקעם דוד הז

 לעיר ןוםוד פרסת א' וכשהגיע להכעש״ט משוגע כנו מלץ• אחר שאיש מעשה לי
 בבח״ב והניחו לקבור לעיר אביו אותו והביא נמת עצמו, ועשה המשוגע וגחחוק

 וכשהביאו מת.אחר להכות היום מונרתים אנתנו לסופר אמר והבעש״ט נשים של
הטח  התברח משם וגרש לבה׳ב ולך עבה דמסאגי ערקתא קח להסופר אמר את.

״ ״ ה ?יי  שיניחו.אותו הכעש״ט וזוה זע ולא קם ולא אותו והכה אורי להבות ייי
 ג הפסח ער והיה הפסת חג עד עת אוחם את.ה^^ת.וישמרו ויסגרר א׳ בכי״

ת rtoi ..וכליל  שיוכל עד בכריזם אוהו ויסמבו לשולחן אותו שיושיבו. זנ
שג  שתית 1וה אכילה זק עושים שחם סח בל גפיו לו שיחן «חד1 ^י-איש ייעטית לי

 לא״חיח ג' ובטס אוחז למצוא קשה יהיה Jיברד ובאשר יבר« שלא
ל יבול ט ס  אותו שמצאו עד סעל-ע אותו ויבקשו וברח הבית p נדלג וקפץ י

, , , , וריפא.־אותג: <
■ S W im ה רג פ^ולימש דקןק עלל ה ח. בי ^1נשכ תנקיא קארושפיסאג רק״ק ו . 
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£ • *mtSiih םד»גו» w *&ד%ט>מו ? b'bwn w נ w ii י» ח^ס א סנ״נו
.v7 ם גס יעלילו «לא מתפחדים ח  חבע#״« אותו עיכב מעזיבוז לק״ק באrוב ^י

א כשנחרט ואחיב שיגדלו חבעש״פו אסר פעמים ונמת  איר הנ״ל דוד לר׳ אגרת נ
 מאוד ונחעדב להבעש״ט חאגררו עם ובא לכאו״א ומרים קשים עיגוים לחם שעשי

^ במרירות מנחח תפלת וחחפלל מאד ובכה לפקוח ותלך עש״ק חית חיום חח  ג
 יקבל שבת לקבל כשיתחיל אפשר ואמרו ראש לחרים יכלו לא סגולתו שאנשי עד

 היין על וקידש לב במרירות נ״ב וערבית שבת קבלת התפלל והוא שמחה מתוך
 עך ושכב לארץ וחשחטח שם ן ליש לחדר וחלף חשולחן על וישב ידיו ונטל בבני
 לו ואמרח אשתו חלכח לנבוח הנרות שהתחילו ער הסחעו והאורחים וכ׳־ב בוש

כו הנרות חט׳ו דברנו יאכלו לח אמר סמתיניס והאורחים מחרה. ינ  נ
 עדיין וחכעש״ט סיטתח על ושכבח שהבעש״ט לחחדר ג״כ הלכה תו1̂ וילכו
 מת לראות חפתח אצל חנ״ל דוד ר׳ ועמד ורגלים ידים בפישוט הארץ על שוכב
 "שמע לילח חדי וכמו הפתח אדל וישב ספסל ולקח לעמוד ונתיגע *1חםו יחיח

 ברוך ואמר סדקים דרך מאיר והיח בחדר האיר וברגע פניו תכסח לאשתו שאטר
' הבא ד ור' הבא ברוך אמר שמם ידוע שאין קחשים לשאר וגס עקיבא י  הכיר ח
 P להתנקם שתלכו עליכם גהר אני לחקדושים הבעש״ט אמר בקילו רע׳ק את

 מפיו זח דבר יצא אל ואמרו הקדושים ענו שטריגאטאר שקורין המקטרג הצורר
 בילבל חמע״ל כאשר כי מכחכם רוטע״ל יודע איט אבי יבוטל שדבדתם ומה עוד

 חיבל אל וכשבאט חרב כמפני היכלות מכל בורחים וחיו בג״ע רעש נעשח שבת
 יודעים שהם גבוה למקום שבאט עד מח מפני ידעו ולא ברחו שם גם מזח עליון
 שיש חיסורים כל לדוםע׳׳ל ולספר הבעש״ט דמעות להשקיט ולכו מהרו עליט צעקו
 יתכרד שמו ושTק על שסבלנו היסוחם נגד השם כקליפת אינו כחיים לארם

 אע״פ השערת כחוט מחשכתינו את ובילבל שלו את עושה Yוהיצח ויתרומם
 נכנסט ואה״כ גיהנם שעה חצי לסכול הוכרחנו אזנפ״ב ידים בשתי אותו שדחינו

 שעתם עדיץ לנו והשיבו טשונאינו לנקום אנחנו שרוצים לטעץ והתחלני לג״ע
 עצמיש שמסרט ת״ל ואמרנו גילגול עצמיכם אתם צריכים לנקום תרצו ואם קיימת

ד השים כקליפות הם היסורין שכל גיחנם צער לסבול וחונרחנו עקח״ש  אותו ע
י  ולוו ח״ו נסתלק ושנוא העולם כוח שוב נתגלגל אם יהיה וסח גיהש שעה ^

 בקשתינו ע״ב לדתגלגל ולא נקסח לעשות שלא לנו טוב ע״כ תקנה לט יהיה
 סן אותי הטעו מה מפני אותם הבעש״ט ושאל שאסר הדבר שיבטל םרומע״ל

 אתם היו אם אליו והשיבו קדושים להיות אתם שמונדחים לי גלו ולא השמים
 ע״כ מזח גדולה צרה חץ וחיה הגזירה ותבטל בחפלה מרבה היה אזי מזה יודעים

ת אמר שבעש״ט שמעתי דקהלתיט וסהרב לחסע״ל הודיעו לא  ־סן לו שהנטי
 סרגסח לו ועכח כראי בק״ק דרש אחר שדרשן אך הגזירה שיבטלו השמים

; כעו״ח השבוים שנהרגו תרם םדנים ועורר סהשבוים
 שדדה סיפטיפקא דק׳׳ק הגאון סהרב ששמע דקהלתיט אדדן מוכי ^טטעתי•

 שפ׳׳א הבעש״ט וראה ארענרי׳ מחזקת שחיתח אחת עטנה כסביבם
ה כפרים בשני אחים שני לח וחיה שלח כנעני עבד עם מנאפת חיתה  הדבר וניגל

 ואחד אהד שכל עצה ויעצו הכלל מן ח״ו שתצא וסברו בושת להם ודי!ה, לאחים
 וב״ע העולם p אותה ויבערו שניחם ילכו ערג ולעת שלו לכפר אותה יבקש ,

 והדליק א׳ נר בכח ופתאום לפניו דולקים נרות ושני הבעש״ט ישב לילח ובאותה
 איך רוצח אליו אומר קול ושמע כנ״ל והדליק שני נכבחנר ונרגע שני מנר אותה
 ולא לשם והגיע במרוצת עליו ורכב סוס ולקח הדבר והבץ נרות לשני בא אחה

 אותח סצאו ואחיז גמורח ב״ח ונעשית מידם אותה והציל אותה עדיץ תמיתו
■ : חלילה בחצי בסקוח עומדת

ה ש ע  לכרעסלא נרי שנסע שניטער גמואנם שקורץ מעדבח בק״ק אחד בחנוני מ
 לבעש״ט שילך לבעלה ואמרח מאד מצטערת אמו והיתד. מאד ושהה

 לילך דצה ולא בעלה בעיני חשוב היה לא והבעש׳ט הוא היכן עליו לשאול
 אמדה אשתי ואמי ושחק הכעש״ט אל ובא לילך שהיציך עד אשתו וחקניטתו

 דברים על לו ענה כני היכן די שתאמרו באתי ע״ב דברים איזה יודעים שאתם
 אוחו ראיתי אני ואמי ובא לבהי׳ב והלך הלולקע לקח בבה׳׳ב מסתכל אני כאילו
ץ שהוא  הסרם בשנגמר שם המנהג היה בן דייטש של ככוכע והולך בכרעסלא עד

 ליכוד לעצמו סימן האיש אותו ועשת הסו״ם לגמר סינין חת כובעותיהם מחליפים
מי יוס^היח באיזה אביו אוחו שאל הדרך p כט ובשבא המקח היה יום באיזה  ג
^ לו ר0ןי( 13^ או פ־.היאל5כובעיתח על ושוזחליפו אצלו נרשם כאשי• יום ב
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J ו<י^<ג<וו! » ח4א ^י ייי*ו» ל• י  ,%■סוני A •וטו . ג&עט מאא גי ׳ עי• י
,;J ״י  חסחודח רחעסידי ומערכתי חסחודת לז ־ ־וםסמוי כדרף ■וג קונח דיז ]•יייןי

פ > «י^ תזז הינווי אחרת סוערת ov וקניתי הולד דואר «כי חדיד סו ונעיתי תדי  ו
א לביתי ^גוא איחויתי ועי״ז דנחנסלא עה •י  עט לבן עדת לקיק לנסוע החנווני י

 יעחבעש״א שמעתי אאתו לו ואמדה הדרך באותו פוחוים שיש אמדו כי וידא מחורה
 נעווחא עמו ותסע נוסעהבעשי® יוס באיו׳ לך שיודיע מתנ׳ע איו׳ לעבדו תן «ן נוסע
א  ודו ליער וכשבאו. חדא געוותא הבעש׳ש עם ונסע וכ״ע פחד לך יחיח ולא הי

ת שיעמוד .לעבדו: חבעש״ט «וח שם שהשחוים עו  . גתסחר הזת והאיש חסוסיס די
. באמצע.וסתת ישב וחבעש״ט וח כנגד m ^העגלות שיעמדו הכעש״ם וצוח מווד־

 וברחו אחזתם רעדח aעליר וכשקרבו מיער הסוחוים ־ויצאו בו והסתכל חזוחר ס׳ ,
y ת הסוחזים אמרו . מחם כשהיר־רחוקים הסוואיס  ׳. וכשקרבו עליהם עוד.הסעם גינ

 זח אץ ואמרו. עליהם עוד לשוב חסוחזים רצו לא וכשהרחיקו רעדה עוד אחותם
 ,ואמר״ אותו ונשק חבעש״ם צוואר על נסל חלו חמעשה הסוחר דכג־ששוסדוכשראו!

 'עדיין !סכירני. שאתה סכור אתת חבעש״א לו אמר רומע״ל של סעלתד ןעו«ן«רעתי
לי. וכרוני על• עולת אין חמעשת וזו אותי־ כיה0רןאתח־1: מוו. <וכדז ת שמע . ממי,

j. ־ ׳ ...... .י : - רקהלתינו^ מהרב ששמעתי .־׳< '־ •ד׳״יי , ifr ׳
 הניר השוחט,דק״ץ לחעביר כרו? שנ»נ לעיר וססוף לקאטינקע ■הנעש^ט נסע

i כי סרנסת לססק מאד והיד ד\ח כז אתודטרנסח לו ואעמיד אעבירנו ־:ואסר 
תמו נטרסה אחת וכהמח בהמות נסח ושחט א״ע חכץ נרוך ר׳ לבית א3וי«בש^או  .♦ ו

׳ לו ואמר לסרוזרור כרוך ר׳ ונכנס בטרתרור חלולקע עישן שובעש׳ט
ר ^ ב ה  ״ נן• ••שאמר כרוך וסבור בשבילו ולצלות וו בהמת־ מן חתיכה להתיך ,

 <5; ממנח אאנול בודאי אני ואסר h םבחמת ־ יאכל לא רומע״ל ״ואמר pww בדרך
שיאה  הואח הבהמה אבל הבעש׳ט לו אמר חבהמתטריסח ש אמר שאסר.כאמת ונ
ת מ כ ס  השוחט אחר ושלח גטרטח מה .ססני לי נא אמרו. ממנה שאאכיל ממני .

 ץ בטימקיס^יש דיעוו# ־*ש לו ואמר ומאת •חנחמה נטרטת מת יתרסטגהא שאל^.ו
מ מטריטין ויש סםשידיך «  הכעש׳ש וראח צלי סמנה ויעשו בשר חתיכת שיחתנו ו
 ויביאו f״r.0,שמואל לר׳ סולנא♦ לק״ק שישלחו ואטד אנשש בעיני קשה שחדכר

״*/ ביין׳ ואגרת .ובא מוג סוס על דובב ;ציד שלת ip'rn שתצלת קורם אגרת םנו0
*י' : •הנסה לו לחעטיר רצח ולא תשוחט את ותעביר נשירת שהיא ומרץ סן • * '"  ׳

י ב חו לו חית מהרדאדענקע נחמן ל  r שאייע או שראה סח בל על אומר שחיח מ
שי העמיר! ״א6 ברול של בעמוד חזקת והיתאמונחו ולטוב אוסר-טוב לו׳  r* אנ

 ״ד א׳גח^אמ יעמרו שלא חחסלל חבעש״ט לו אמר חיחודים אצל נזעדכוז חיל־:גק׳׳ק |
 V.של בחר-ו חיית שלא יטו! במת הבעש״ט לו אמר לטובת שזח׳ לו ז אמד היהזריס

ח שנם הנדרח על אומד שהיית הסן  י: חמן את שתלו סח אלא מעלח לך ואץ טיב־ ו
ב ^ א הו  נעםגרוב.לבעש״ט מק״ק •ולנאי דק״ק הרב עם גחמן ר׳ נסע טזבט״א ש

 ׳ באותו ג״כ ונסע נדולח נסרכבח אחד באדון וסגעו חששי.נסעו י וביום על-שנת
 מי מי ואמר ידיו אח הרב אותרוסנר להעביר ידאים והיו. בלט נוסע חדדך״וודח

 שהיא אמר נחמן ור׳, גדול ביער מצטער זחיח m חשבת את פחלליס ב^אנחנוי
 והשלג משאות! עם הולכים גדולת מחנה־ סגעו קלח צערוזבשעח על וצום!! לסוגה

 ולא ׳חךויך בוו ב״כ הלכו •גי להעבירנג אופן בשום יבלו ולא מאור ל1גר חשז
 . את ‘חדיך'יעברו -מן כולס סנו האדון את רמשאות עם זנכףיםf וכשראו לקראתם

או ואח״ב חנ״ל הסחנה סע דרכים לטרשת נ ־ השם בעוד באן וחם לדרכו הארץ ונ
*-.?cf re ״ - ן־... טולנאי דיוק שמעתי־מהרב ב״ו גדול ׳*׳

ב ר ה מ ̂פסוי חבעש׳יס עם נחמן דבי נסע שס׳׳א דקחלתינושמעתי־ ו  אחד'■-׳ <באו.,
 שם.ג אטשר אם־ וראיתם לבית לך לחנבאי ואמדהכעש״ט מנתח זמן והיח

 C הביח .לתבעש״ט אטר והגבאי לבית והלך פו״ת של חשק לקח נחמן וד׳ לחחסלל .ך
.r.ומן נתאחר ב• חעגלח על שישב נחמן לךוקראד׳ הבעערט ואמר נגרים סלי ^

i tw ס מ אמי ומחסלל בטו״ת מעוטף אוחו ומצא הגבאי נ  f והוא תנכאי־שיצא לו. ו
טי « ״ י א לי  חבעש״ט אמר ומתפלל בטו״ת מעוטף שהוא להבעש״ט ואמר הגבאי ייי

 ז כל. וגושזו •וחוים יבאו המבצר הודלק כך ונחזך לנכרים !m אץ!
 t לחתטלל כ״כ הכעש׳ט חלד אז סנה הבית תשאר המבצר

אי לג ק״ק^טו  הש״ע-ת ולאחר הש״ע בתסילץ.קודם ממשמש היח 'י
שג°י ■ <.  C וכתבתי תינף־בכתטילץ ממשמש בשלום עמו את חס־כח־תטברך ב

ד  1;בס?חי סביט תמיר היה רם קול של וש״ע הבורא לעבודת ודתות סמנו מו
ע ויח0 ^ י ס ♦M לל Tcifc Kvrc •ז J יו ;r:ב /'

*•- רזז

שמעתידא



H 6דה״ מחרב ^ ל ו • t r״M ח«ר נסע^»» ^ ח אי« רג»״1^
וסלב^ ח׳ ביום או כ׳ ביום רחום א1ור. לח«יח ובשהגיע כררך והתפלא

 דותםלח: ואחר י«ראל אלרד לסני 1ז עורן־ לוגסא סתםלל מכינת כאילו' וז«פרכותו
מיחמז* מחמס אך זח דבר אוסר ד^חי לא ענותנוחו בגורל ואסר לכיחו חזו*

.............. : זו במדרגה אני אין מעלמיו
 מ1מ« יזיח BrבעמnBי סאםינ«ןא0 י!«ן» םוי' ממטע דקהלחינו מחרב ^ממ?זתי

ג וסכת גדול ב«ער ע׳ז טדסער והיה דל אליחו כמו בסערת לעלות ^  ̂ב
 וחמיא מדתו זח מאץ עוT כי אוחו ימאלו אמתי ספירת על מצפער מהוא
מ ם  במערח לעלות ח0ם« הייתי כי לנוחיבמלמח מסוברחיט מוחין אלו על ער1מ

 i ם»םער אני וע״ן אסשר אי גוף פלג מאני ועכמיו
ם ח ממים בממד זורם חגואל יבוא לא אילו מסעתי ג  לבוא אני מוכרח מנ

■ . ־ ■ :העולם בזח
ב ר ה  ־ קורם אחר מבת חנעמ״ם ומל ממבת מזקינו ממטע אמר דקחלתיט ו
« א׳ סופר לו ודדח ־דגר יאסר Si מינסתלק מ^עות יי א מ.לו הרג ו  ■■ מני מי
 עמי) כממח אם ועוד מנח בחסמים מו עמד בחממה אסאמד ואינו׳יולע ספיקות

ה יפ״ג^י׳:ממ׳יט1מאח ממעחי ואני שמים ג או  ממעדנוי אחרן ר׳ את ומאל מנ
 ענ׳ייו מאני כפו אתיח לא אבל העולם פיה - יתגלגל כוודאי אטד כי לי ואסר

־עו והפירומ אז מי ביי־אפר לא'̂י א-  : דבר אותו מל פייומו ימאל אמר תו
 ב״ו אותת סיזקניס מזיו טעות Tםn אחת בם״ת ו«יאים6 מחיו מחרב

 ניתנח כי להבעמ״ט״ואטר הס״ת את ומיאר טעות בה״ *ועאיצו5 ואעפ״ב
 לבעח״ג ונוחניפ בקארטץ מממחקיט הייני נעל!ד מאלזיער מרורין ממעות לכתוב

 המעות באלו וכתב הסעות אלו הכעה״ב יאסף־ א׳ מפבע פעם סכל דירה מכד
 אם אף פסולת תהרה ולעולם תקנח לה מאין הבעמ״מ ואמר היה ובן חדו ס״ת

. : פעמיס זבפה כמח אותה ־"יתקנו '
ז ב  אחת טכעה וראה העורף לשכנו בא שם׳א אלימלך מר' ממעתי המעמח *ן1ו

 העורף וח^י רבית מממון נלגךזוז זו שטבעח ואמר זרקח ׳זחיצף בילו ונטלי
! היה מב|

 קמחים לו גחן מזכות לבעמ״ט עומח והיה פולנאי גק״ק אחד ז«יש
 בגו על שישגיח סהבעש׳־ט ביקש לסיתה קרוב וכשבא באמנת' וז<ימ •

 “ ולא מנכסיו ירד פ״א ויורד עולח Tחם ותיה מאטיל ‘‘ר הנקרא מריב' ר׳ יחייו
 הארענדי למכור החצר מן כמישלחו הבעש״פ לו אמר ביתו אם כי 'h 1נמ»
^ היה ובן עגלה אחריך שישלח עד מעמיס נסח אפילו חלך לא דעיר ^ בייי  מ

ללכת רעח ולא אחריו זמלחחהשריית עסחם הושווה ולא הארעגדי לשכור אנשים
 סיהוא קעח לו שחיה היה ובן כרגלע לילך יכול ואיט הבריאה בקו שאילו אמר ̂’

 לחהויה־ ביכלחו שאינו ואמר עגלת אחריו ששלחה עד ג׳י ביום וכן שני ביו;ם ובן
כי' הבוא׳ מאות במת בעד לך אתן אני ואסר' י״ש לשי־וף בטח לו אין הארערדיכי מ  ו

 ״י*® עחל בזח ל^הארעגריוחרויח חTשהשב ממחה נתמלאה וחמת*ית חאדענרי אח
 ־ יהי? די שמע ולא שוודים עם חסחנר אל הבעש״ש לו־ אמד ארזמיט מאות עמל

ק חיק בביס הדרך מן ובא שוויים  ־ 7m ביה וחית מאד ירד פיא פעמים כמוז היה ז
ץי לאימ ר״ע  לא אט האדון ואסר לשלם כמח לו חיה ולא ־העבים סאות י׳ג ^
 רשב לבעש״ט ונסע וגתידא סאטיל רבי ושסע שריפה בקנת אותו לי'אתרוג ישלם

 באשמורתי פ״א י״ב rran מעות לי אץ זאמר 'אותו ותבע נוראים יסיט שם
 לבימת לך לו אסר «מ ואחר עמו לפקוח עמי ־לך אליו הבעש״ט אמר הב^*
י וחג לביתו ע0נ11תיחו ואל אTת אל לו לביחי»סי כשאלך יהיח סח שאד  נ

 ור^י בחלון סזכיט חלולקע עשן הדאגה ומחמת גשמים עח היה י״ם ואחי* ט חי
ר תסיר חיה עיר, החרך;ובאותו מן שחזרו זזידאמאקעס שקו^ נכרים של מחנה  ■ יי

י חמתו ולא אכפניא להשיג העיד בכל ותלכו להם המיוק ד חיו ג  k אי אובעיס מי
 • ולןבתוח לאבול להם ונתן אכסניא להם מתן קיבלם לביתי וכשנאר לתים חמפים

ץ קנח ועוף לחם ומכי י״ש מוזעי■ שנו שכעו אעל וקנה חפץ שלבם מת וכל ^  י
 ואבלו י״ש לזימער א׳ לקנות ביכולתו שהיה עד מאד ז!ם0 ומרויח יותר

^ו דבש חביות אחריחם שיוליך אותו ביקשו לדרכם וכשנסעו ודעונם כחפעם א  ח
 *j־•®! פעמים נמה עד אעלז ולוז לעין• והורו דבש החביות כל לשתות להס היה
ח לו נחסר ועת■ החוב סך לו שמלאו עד כן  זהוב'® סף בשליפות החוב ^לאו

 ’האד<|.ייהןל בא ואח״נ זהובים השני לו ומילא לביתו ובא מחם א״ רועח משמם
®’והבג סעות לי יש ואפר סעות אותו ושאל לחוץ אעלו שיבא ת יקרי סיס על

את
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ml דברו חארץ ואמר ^ו וטגיע חסד ושי^ם <*ביחו חאז־ון ^  ̂
 חסעוזן לך קח pn הדבר ושקר לי ששלםת רזאח אני וכעת לשלם כסח לך שאץ

 יוסא בכל לא אסר כי המעות ממנו ליקח ר«ח ולא ח1שתר זמן איזה ער עוד
 מעות לך חיה לא אילו הלז הארץ מזל כר כסה חבעש״ט ואמר גיסא סתרחיש

; למות הזח האדון הוכרח
י ת ע מ  אעץ כל ת״ל חרש בזוהר כתוב סולנאי ודק־יק נעסרוב דק״ק הרב מסי ש

 חך כחדא קיימא חוו דכד בגינייוזו קיימא עלמא בל ואסוראים תנאים ׳
 W א1 יומא יהיה מה חמי אנא םסימיח דפרח דא משבחא מגו לחבירו כ׳!נ אומר
 בסוף שיהיה מה יודע חיח שונה אחד שומע כשהיח סחבעש״ט שמעתי ואני למחר
 ובתוך לדרך שנסע בביתו גרשק ר' מצאתי ולא בראד דק״ק באתי •״א בי השנה

׳ בא בף  שלקחו בשורה לך אבשר לאמו גרשץ ר׳ של בנו אשד לביתו גרשון י
 כשנח ־אמר גיסי ישרזיל גרשון ר״ לו אמר בתל של בשלשלאות 'הפאקטןך־ את

 ואשד אחת משנה וגרסתי התפלח אחר משניות שונח שהייתי יחיה שכן העברת
 נגר אומר שחוא סכרתי ואני אני יודע ואמרתי שגרסת מה אתה יורע הבעש״■ לי

 בכאן לד יש שונאים שני חדשים דברים שני שלמדת לי ואמר מתנזשנוז הפשט
 לקבל הולד חיח גרשון שד׳ חיה וכן גדולה מפלח לו יהיה והשני עמן• ישלים אחר
 וביקש חתנו את השונא ושלח האחד השונא בית לפני והלך כי״א יםTחנג פגי

:אותז ופייס לביתו שיכנס אותו
ה ש ע  ר׳ חיינו יםTחחס בעיני חשוב היה לא מעזיבה לק׳ק הבעש״ט כשבא מ

 זח שם כי בעש׳׳ט אותו שקראו השם מחמת פירקעם דוד ור׳ קתועם זאב
 והלכו וצדיק טוב איש היה והוא וחלה הגון תלמיד להם וחיה לצדיק גאה אינו

 והסכימו ביותר נחלש ואח״ב הם רצו ולא הנעש׳ש אליו לקרוא ורצה לבקרו רבותיו
 אליו ובשבא למ תודיע עסך ברTש מח בל לההולח ואמרו חבעש״ם את לקרוא

 חכעש״ט אטד א״ע שחחבש היח אתר ונער הכית p כולם שילבו צוח הבעש״ם
 לתקן ציפיתי אבי ואמר והודה דבר אותו לו ואשר תקנת לא זח דבר אבל שימוח
 לך יחיה שלא אראה אני תדאג אל הבעש״ט אליו אמר עכשיו אעשה וסח ד%בד
 מדבר שאני מה אדם לשום זה דבר תגלה ואל לג״ע מבניםך ואני זח בדבר עיכוב

 ענת לגלות רצח ולא עמו דיכר מה אותו ושאלו רבותיו וכשבאו מאתז והלך עמך
 עמי דגר כן אמת ואמר הדבר אמת אם להחולה ושאלו להם וסיפר הנער אותו
 ווזכדיחו גג״ע יכני» מי את למעלה ידיעה לו יש האיך בעיניהם גדולה חמיה והיה
א ובשמת מוחו אחר עמו יתנהגו איך להם שיגלה ח״ב להם שיתן מחולת את  נ

ס  מי ’T על ידע ולא הבעש״ט שם ראח ולא לג״ע אותו שהכניסו לחם וגילח לו
 ודחח אחר בא כמקום ישב באשר כי כג״ע מקום לו היה לא אך אותו הכניסו

 המקומות מכל אוחו שהעתיקו עד אחר במקום וכן זח מקומו על וישב סטקומו אוהו
 לי הבטיח שהבעש״ט כדעתי והרהרתי זח דלמה מה על ידעתי ולא ונד גע ואני

 שבני אירע ס״א גדול צעד מזח לי והיה מנוחה מקום ל♦ ואין בג״ע אותי להכניס
 קפצתי תנ״ל להיכל וכשבאו עמהם אני גם והלכתי אח!• היכל אל הלכו תיכלא

^* השול^ אצל וישבתי קו תי ע ה  וראיתי השולחן להגי שעמדתי עד טמקומי ו
 הישיבהשיהרצז לבני וצוח קושיא אותם תולחושאל דבר♦ ואמר משב שהבעש״ט

 לכעש״ט ושאלתי למקומו ב״א להם והלכו בעצמו הוא pTm לתרץ יבלו ולא ^
 באתי מיד קיימת ולא ת׳׳ב שנתת מפני לו אשר בג״ע מקום לי אץ מוז מפני

 ומיד כג״ע חנעש״ט שאמר וחתיתץ והקושיא הדבר לחם וסיפר בחלום אליכם
 הש אמדז הקושש וכששאל זו תורה ואמר שלישית לסעודה אלמ באו שבת באותו

 והרב אאו נתקרכו ותלאדז ומהיום לכם אשר אותסת מדע אני להם ואמר התירוץ
בו תי ^  עוד בכל אך rA לשערי סמור מקום לו שנתן לג״ערק תכנסו שלא אמר ד

׳ • ; עלמ האיר בחזדתר נשמה עליות לו שהיה
ה3מ?  ליד וחבעש״ט בתורוז גדול והיוו קימים משה ר׳ ושמו א׳ מלמד שהיה ש

 נבנם לברכו וסמוך לבהט״ד שולח שהיה חיח ומנהגו בעעיו חשוב חיח
^ עליו מתקשח והיה שביעית כמסכת א׳ תוספת לו מוקשה המז פ״א לתתפלל א  ס

^a-T yלהיכר שנכנס בחלום ראה פ׳א אמת פשט על לבוא יכול ולא שביעות ׳־ 
 ואמרי התום״ של הפשט עתT לא אתה טח מפני ̂לו ואמר חבעש״ט אוחו זראת א״
 ודאה הלבנה לאור הגטרא ולקח וקם הפשט את וזכר משנהו וניער הפשט בן לו

ן ותבעש״ט־ הוא הלום אולי בלכו אמר 0אעם שאד- שוב, יהנח התוספת ח ו י .^ 
 ישד תוספות של הפשט לו ואמר שלישית שעודה על אותו הבעש׳׳ם וביקש סזח

מל צדיק ונעשה הליו ונתקרב לו אטד ■הבעשש בי ידע ייא !■וג I נ
............. f נ
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ג בנןילן שחיה סמעדכוז ♦עקי^ ר׳ בן nro ט̂ר רז ^ אג*! HbMi נ
 לעיר חסע Hל לך השטר חבעש״ט רו אסר ^ברכו לחבעש״ט עמו ^
 ר׳ ׳וחיוו אחי לדרך וחזר חנ״ל לעיר סשוך והיח בדרך* תעח וכשנסע דנעליא

 לא m לי ובשפיסר יטיו כל ודגיליא בעיר יחיה שלא איע שומר הנ״ל סשח
 חכילעס סחסת עלילח לו ועשו בדרך נוסע . וחיה מותו ים:לםני3ר שנים היו

 ושליבו ואעם״כ לוינליא אותו יוליכו שלא סאד ודשליר ווינליא לעיר אותו ולקחו
 שנה ארבעים שלו חנשואין אחר זח והיה בתסיסה וסח שם אותו ו0#ות אותו

. , : יותר או
י ת ע מ  יוליכו שלא ולוח מוהל אללו היה שהכעש״ם הארכאטיר סשח ר׳ םי0 ש

 הולרגו ס״א שנים כסה הרכר ושמר נרעכליע שקורין גשר על אוחו ׳
 : גבשושית לו ונעשה עיזדזס אותו והוליכו אנשואי; על לנסוע

 לר׳ ואמר קאמינקע כק״ק היה שחכעש״נו■ רקהילתינו מי־\כ מעשה ^שמעתי
» אסטראחי' רק״ק חרב כשיכוא כרון• כ  שחרב סשמי לו חאמרו ל

 אוקריינא לסרינות יסע שדא לבנו דאמור אותי וביקש לי נתראה אבמ לבי החנם
 ובנריו תנועותיו ובל אביו לורח של סימן לו תאמרו אותו שראיתי יאמין וכשלא
 בווך רב* לו ואמר הנ״ל הרב וכשבא הלך שקארספזקעם שקורץ סתמקאות ובאיזה

 דכרי איזה שיאמרו עליו ושאל האמין חללו הסימנים וכששמע יכעש״ט לברי
ר׳ ממנו ששמעו תורה ^ א  ,שיורוש על הבעש״נז שאמר סח לסניו ננקאמינקע יוסף ו

 סולנאי דק״ק מחרב הסיחש שמעתי אני יחטא נשיא אשר אחר פסוק דש״י,על
 חוטב חסידוש וכששמע שם יעויין שלו בפערים הוא כתוב כודאי אבל ושכחתי
 חדרך p וחזר שיאסר אסטראחי׳ רק״ק לחרב נאה כזה סירוש ואמר םאוד צעיניו

 :חאוואסטווו״ בק״ק וםת לאוקרייגא נמע זקנתו ובימי אוקריינא למדינת נסע ולא
ת' ע ס  ♦כול ה*ה לא החולה ושוב יהודי גדול אותילאקטער שיאש אחד בחולי ^}

 לבשל ואמר הנ׳ל להחולח אותו וקראו מקום לאוהו הבעש״ט ובא לדבר ׳
 שהבריא עד אותו וריפא לאכול מרק לו ונחט לדבר יתחיל וחיכף כשר של מרק לו

 ץrהג ואותן ץTד.ג שנתקלקלו יחעתי אותו ריפא Tא חדא^פער אותו שאל
 בגשמיות החולח את השגת אתה הבעש׳׳ט לו אמד לשואה לחם‘לחיות אםשר או

ח גידים ושס״ה אברים רמ׳׳ח באדם יעו כי ברוחניות החולה את השנתי ואני  כנג
 האבר נתקלקל ח״ו פוגם וכשאדם תעשה לא סאות ושס״ח עשת מאות רמ״ח יש
 כו« טכע הדם ואין גידים הרבה נתקלקלו ל״ח הרבח ובשיעכור שכנגרו הגיר או

 גחקנו וכוח עליה וקיכלת תשובת עליה שתקבל חנשמח עם ודברתי בסכנה ואדם
;אותו לרפאות ויכולתי והגידין האיברים כל

ה ש ע  הבעש״« אאל סשרת והיח אהרן ר׳ ושמו הבעש״ט ־אצל א׳ איש שהיה מ
ר' איו שיקבל סהבעש״ט וביקש משרת להיות ראה ולא אשת ונשא

 קסן בית לו ופינו א׳ בכפר ולן לדרך חבעש״ט עם נסע פ״א למשרת ♦עקב
 הטמין משם חבעש״ט וכשנסע המוט .על פוזמקאות זוג ושכחו להארענדי ססיר

 ואמר לעמוד הבעש״ט אוח הזה בכפר נוסעים ובעודם הפוזמקאות rti המשרת
 מכחש ואתה גנב אותך קורא הכלב אמד ונחש דכר איזה גנבת אתה לתמורת

 בעצמר אתה חבעש״ט לו אמר לקדעאים הפוזמקאות שיוליך אמר כיחש ^פ״ב
 מהמשריו שמע דקחלתיט והרב מאזמח גנב לא ואילך ומשם חגניבח והחור לן•

:מכנו שמעהי ואני בעאסז
י ת ע מ  ממני ששמע סח הבעש״ט תורת אחר איש כתב פ״א דקהלחיגו מהרב ש

 זח מה לו אמר כידו ספר ואוחז הולך א׳ ששד חכעש״ט ראה פ׳׳א
 שיש הכעש״ם חגין אז שחכרת מספר זה לו חשיב נושא שאתה דTשב הספר
ש^ אנשיו בל תויתו'וקיכץ שכותב אחד איש ^ תורתי כותב בכם מי ארחם ו  הו
דבור. אפילו כאן אין ואמר הנעש״ש בהם ועיין כתבים לו והביא האיש אותו

^ : שאמרתי אחד ,
ם ע ׳ ינז עם חין• פ  מיאזי וחכים רמתא הרב פני לחקביל נער עדיין שחייו צכי י

 לאביר אץ ה6ל מקנא בוודאי אתח לבנו אמר ובחזירחו כסף כלי הרבה שם
p כלי על מעות לאביך היה א^ז לו אמי כ! בני אמר כסף גלי y* חייי ®וב 

. ן לצדקה ליחן והמותר עניים לפרנס
י ת ע מ ש היג ו ^ו לן vh שמעולם ס  םסאן היוו הלרןי p כשבא אן־ מעות א

^ ז יזם באותו צדגןז •rפ והטוחו• דצבוח
א ״ וג«מש «רסח :ועשה הוגיוו ושילם הררן■ סן הרבה עזתס חביא ע

ואווי״ זסהסעיה W11 כן וגץ חסםץ את לפזר מצות לו להסאיא
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סיד ^ ^יקח 0י*«זי«נד ייי «ג »ז ק ח מי י1ג  •ttt יחכץ imwirs «ינוג י
w סי «S rnn ויינזר דניח on» npS זחודית fnyono rr\phw w r« 1V 

m וכלילה וחחוירח t !!חעניים ליוסי pSm הכמות <*הם :
ג י?״? הרב ntro ר׳ גדליו* ר׳ סוי־־כ מ ר לכלתו היוו קי , בני■ גימל מ

 הכית סכתן תחוו ממנו כב«*יה■ ועייו בספניות כנכריות קוו01ה
 ■חוידיס חנ״ל ססה ר׳ ראח •״» בכית ינחר לץ נורית aי'rכ וע׳׳י ססורם תרנגול
 ו»םר הנ״ל מ*נ0 וגיק■ תסוביח ב■ חכית p וי»א כלילה הססינליע ונל הולכים

 כח דר חיית♦ ■וכה דירה חיה יוילו לי וודייב בתוכו לדוד ■לכס לכית אכנס
ר לי מי כ♦ בתוכה ■חד אני אעכ״ב ה זיסוכ לו אסר * לדור תכנס ■פונות מ

 ■לו ותיטק •תוה הית וחבית כניר׳ת ■לו pp בנית חסוביח ■כ’ •״א כתובו
 כמאיר סח לו בי־יאכור ונער הילד אל חולד ■הלץ חדוכיח ראה בירוזדיי מילר
 הדירה p ל«את ■סוכרת חגזוכיח הכין ככ^ עדיה אתה וסח לו האיג בכאן
כ1ו לעת ■חיה אלא  עסו ■יליט יםrחכ ■לאח וכיק■ pso ותא לסחר ואנזר י

^א ואה״כ ועסרו ויאט ^ הסוכיח כ  לאכב אלד אני יאסי מאתם יכיק■ סע■ לי
 ככה והנר הססייס על כילם יאט הוא p^■♦ ויסדו לסע״ח תיאנו אל ואתם
 ■הואר וראה הכווביח וכאנהעורר חעליח p עסו־ קזםח «־0 כל על חלץ י״*ד
 לאחוריו סע■ ■ואד ואלזלי העליח p א׳ דן! עליו הלץ חדק לכיח ונבנם סאד ט־עד
 התרנגול קול ■אסע עך כםהר א״ גסקום ועסד ה״ז סתמק חיה חאלקעי ליוון■
ד ה*יי חרב וכבית וער להדליק וחלו נר ולקח  חלון דיר לבית ובא חלץ יי

 ■אוא ער להאיבו mn ולא אוחו ואאל סאד אנתםחד כו הרב תכיר וער לחדליק
 לבם אסרת♦ הלא הרב לו ואסר לחרב י«*0ו חסידים םר0כ כחוג כן כי א■
p* ובבקר ע«• קו«ו םי0 כל ועל יאינים אותם וכמא לביחו וגא  m חדירת 

 וג■ ע«יא ואאר דןו לקת nn סססל m האכינים לקחו לחורבה חגית וגאנחלט
p ■לקח אחד לבל ובחלונות בכותל חלץ חכה וכלילת לקת חנזוכיח  no«o חנית 

 וא•• כבית עיר •בה ולוו איא• אא־ אני הבעא״ני אסר האאאית וכלילת הזח
 כן •אראל morn אחר 0כ»ןו או כהלץ איכה ובאתאסעו pלי סע■ אאכוכ
 כן •אראל כיון.אאם המוכיח אסר אז חיה וכן ינח לא ואוב כאן יא אליעזר

V אליו נדבק ואו חתו ■עריק סניה אסע אס ועא אליעוזי n ן 
p תכזלי״■ אעל א׳ הורת א •״א n קול עיא סו וחית חכעא׳א כבית 

 עבי •ר״ ■•נת כאעת סנחימחם קול אסועיאים כסה איא כנא סנחידיו
 אכא לו אסר לו *•01 אביו א«ל חלד חקול סזת סתבחד וחית קסן נער חית בט

 וייאן קול •ותר ססט תאסע ולא חדלת וסוגרים ■•יתחין כדרר כדלת התנענע
ט חלד אניח וכלילח וחוודל וכ״ע בנ׳עת  ועעיל ולא חסגולת ווו ועאוו בעזיסו נ
 והיו האינח אעל חססוטז חדגע באותו חורידו אחסול אביו לו ואסר לאכמ וחלן•

ועעילח ולא נתסנח והיום חסגולח חועילח כך בין כך וכץ אחר ססונה ססנים
: חסנולה

ה ש ע  דואה אילך סחכעער■ ובקאו ■וער לא אחד כיח אחיה נעסרוכ בק״ק מ
 עוסר אחד מזיק אם וראה עסו הוא גס אילך המוכיח וניקא הבית את ^
 זעא גס אידאח ססנז וניקא איא ואסר הסוכיה ואאל ראח לא והסופית אס

ה עינך עעום לו אסר לאו לו אסר תתכחד אחה אבל חבעא׳־ם לו אסר אותו ת « 
 וטראח חכותל בלט ו*גמ הכית כוויית «•w אותו יראת בן ועאח ■עסיס כסת

 ססיי אנתכייא ותאי* •ניו אח החזיר לסת זאאל החיאד לתכלית ענן כסראה
ynm ד וסתה עמם מ יאסי לחתסחד הסיכיח התחיל י י  חראח ולא נכראאונח י
ע עוד אותו  אוחי איגרא הכעא׳א את הבעירכ וכיקא אוב דאת ולא ^

t רעח ולא
י2^ ת ע  הבע^וי אבת ם״» סאליק זאב ס׳ סחחסיד אאסע ר^ולתיט סמיב מ

 תבעח״ג מלו כסטעז וכאבת ם״ח חית וחבע״ב כעדיג אעל הנ״ל גק״ק
 ■מאית כסעודה חכעעוא עליו ודיסתץ אורח אחד סדראן חדדאת לאסוע לבה״כ
מ כך וכחון• סבח״כ איבזא ■ P * » w סל״ין V ואכי חבעא״■ ורכז יאראל 
 עלחדחיו תגעער■ ארגו אנאים לכסת הגבאי וגילח לבעורב ויקרא אילןי לגכאי
ם אחע^ם חדדאן וראח «י א א וססק אחד אחד נ מ י כא מחר וכיוס סלו  P»י

 דנו סה ססג* הדואן אני ואסר הוא סי אותו ואאל אלוס מ וגתן לתגעא׳א
 ער דע תדט* nm ואסר סעעע דסעות ונתור. ססקוסו תמהר■ קםץ עלי

ל הולך יאראל אבר חדע יאראל ג ולעת דעוקא ייסא על ייי נ ד  רו אטגה ו
w נתחרד t אאעגור ל* ■ף pi אתד כבעו סנחח VSbodi נחה■ ■m
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. ם •דפים נזדעזעו ואפ״ח •מדבר מת יודע ו «י  - tiiw מו
שד! n ר׳ ספי •סעהי מט ro ודיא פו^נאי דק״ק חדג איזזח החן fo v  w tv i 

 פ״א כזח״^ נפדים אנמי יפני נעמדוב יק״ק מספד •חיה סחבעמ״ם ^
אני כחלום יאיח♦ עו וחלכי[י עדפ<* כסו מרחוק סחלוס ודאית♦ ב׳פדוד חולן• •  ז

 וב«ד חדס־ על וגם tvr בזר Tםא חמם• זהיח אחד לזד הערסל לספוס •באתי
רוו סודק כמו המקום וחית חעדפל חית חמני מוי ער והלכתי י חג  1לםו! •

 ו^וונ^ חולד אותו וראיתי סמני והלך •נים כסה כנעני .עבד חית זאזלי הכקעת
 לדני* ונפל מעליו העזים המליך אותי וכמראה כתיפיו על •עזים מל סאד גדולה

 מוכסין תי1עב מכם וכמוזלבחי מכת סממר הייתי לדוסולל עבד כשהייתי ואסר
 p*rv מני^ ועכמ-ו כמבא עזים להביא ליער לילך וזוה במכת עמי ועמה אחד

ה עד לגיהנם חמבת ביום עזים להביא אני וזריך חי מין במביל די •י  לכי המו
tp סקום לרוטע״ל ואראה מאמוב ער מתמתינו סכם בקמתי ע״כ המניע ימי i 'v 

 •ין ועבמיו העולם־ כוח מאד חמוב רוכמרל ני חדק p אותו מיםסדדו סהם רוסע״ל
 הנח ־בזה;העולם חמוג אני אם לו אסר אחדי חהולבים הססמיס מפני כיכולתי

 אחל לייהינל וחדאוז עמי הלך וומקום את ל♦ והראח תיק* עסי ולך העזים אח
ן וסנזרר־אותו כעדר והליץ לתוכו חבעמ״פ ונכנס  חננר♦ עצור וכמחטלזתי הרין •

 J הרץ p אותו גם ופמרתי היהודי* על גם סננורים סלמד הייתי
תי ט מ ך »מער»ריעולן ־מכפר הבע•״• ־מגסע דקחלתימ מחרב ש ^ פי ״  לי

 ללון מם ועמר יהודים אגמים נסח פעמים כסה נחתו ממם יער אזל
 ואתם לי«ן דוזה אני לאנמיו ואסרי חרזא מסקים מלרזיחה הקליפה להבריח כדי
א אותנו להרוג רוזח מלנו הכנעני העבד כי תהלים אסרו תימני אל ל תימנז י  נ

 קרא ׳ ובמאבלו לכפו־ וגמע לרחוץ ומיס לחם להביא לכפר מלחו ובכקד הלילה
 מרזית לי תודח הבעמ׳׳ט לז אמד ומתח דבש מי מל זלוחית לו ונתן לעבדו

־ f הוא כן ואסר־ בלילה אותנו להרוג
ב  ספני לו אמר אמת לו אמד אותי להרוג רזית ג״כ תמרוב לק״ק סמור פ״א שו

 הערלים בדיד אמד אותי להערים אפמר מאי יודע אתת הלא כן חמבת מה
■ : אותי מדמומך

תי ע מ  לינץ עיר פח ני אסר ולאטמוב רק״ק ^כל יחיאל ר׳ החסיד מהרב י ש
• על בכאן כמהיה ־ ' מו ת זאב ם״ מל בנו נ  מיקבל הממיס׳ מן לו מז

 אליו •הולכים החכמה טעינות לו והראו ממנו ללמוד וילך לרב הבעש״ט אח
מאו^ לו וחראה לרב דוג ר׳ הגדול המגיד את שיקבל לו זוו הבעמ״ס וכשנפטר

 { ו״ל המגיד להו־כ הולכים להצעמ״ט מהיוהוללין החכמה ינוח 1ם־ ־
תי ע מ |w* ר׳ בשביל מאממסרדס אליע.ר לאה״קר׳ מהלך מהרנ־הנ״ל ש

הגואל את גביא באה״ק שניט אנחצו כשנהיה אמד־ כי מהא־־אדענקי ׳
גהם! ד׳ p מטמון ד׳ את זכמראת לקראתו העיר בני כל ד׳יכר לאודק וכשבא

 וכממסע בשבילו באתי אני ווי ור אסר לח״ל נסע לו אסר אכיר היכן אותו ומאל
 ר W לאה״ק בא מלא ועד מהרזרלאו^ק דץ לאת״נך אליעזר ר' שנסע נחמן ר׳

ן בעריה אליעזר .
תי ע מ • לו היו ולן! לאדמיר כק״ק היה ־אחד עמיד דקהלחינו ד\ב0 ג׳׳ב ש ג  ב

 נח™ וחיכף עלית רמב אחת מ™ ^ עדנו זכמכא חבעמ׳׳ם אהר מלח־ ־
̂  כי סמלו־ זו תמסח אץ ־צי זאמר א׳א עץ׳ על עברו גטה אמו על וארי וקם

 הבעידג ולקח לן אמר כל את כ^ו וכ^טת־ העיר הרבה'לבני והייק טדור־א׳
 ^מץ בעלי מח;יו לבנים י^כים לנעח״ב׳־א־ם־ ואסי הנעמ׳׳ט מם ־ומבת זו המטה

^י צצים •ל^ד. ותסבים־והירלו לעיזנניט־ יהיה t ז חטוטרות ב
י ת ע מ י מנו פולגאי דק״ק מחרב ש י בנו זכי ר׳ ראה הבריחה הודם 6«  ״

 דפרתדם זעדיצדול־מתיוןכ״ח לו •היה בחלום אביו wc •גע•*ה
^ן א היד  ״ל“ היזץער סי אסל עתיT אמד בזעדי עחT אביו את מאל למלם נ

י לי הודיעו ־דרגים פימת עי שאולכים אוחן ^.. הם מי מא̂־ על־פר <׳ הולכ  ה
י ■לת-ע־זייה דרבים־ סרמת על הולכים הס 5ק1ת אברחצריזתק אסר דרכים  ״

 1כמערך־אבל־אי ^ הודיעו 8וח זדיקיס קנדי יאידיעיסועל ^יאל־והולכים
א עלילוא אני׳לילולכסל עיץ־ צי עמך לדכי אלין66ם ם'• ^ תיידאמאקעם י ח ה  ו

״ בק״פ געמא־ע^לה פסה or« ובאותו פצזיי קודם •בועות ג׳ ^א'לערך  ״י
*ם" ־*־מד4.יו1^*^זו«̂. ־־ ’ . .. ■"״יfב•גיf צלדם #יתפלל למ-ב ־ •ליה ומל»־ אנמיס כמה יצת«*  י

ח י י •  ואשק הם>-'-םם* מסע המו׳לןזן ובמעת כממאה^יבח התיצה ליגי ^
«^רתת * *י5 \צטותי-אנז firpn ־!•עתיאצויא! ״ח״«י ^ ר א * זן.

המידח
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 Soaroi חח«יםת p פסח Vr אחמניס «פ*נד» היח והן ימזירח
 עחיח עד נתקבזו ואח׳׳ב בפרים גסח על ונפלו לססיס חיו חפסח ואחר לגשרי

 חעיר ואנ׳פי היום על ושהו קראפנע עיר על נפלו .וכלילת לסמיס סאות ח׳ עיך
 השכלי סן הפילווער שכלה כמעט חשכלר p ולחמו חסבער אל ברחו :ולם

 עם העגלות הוליכו יתנשים תבן עם עגלות ולקחו גשים שלשח חלסשים ־הלאו
 פולין של מחנה עוסד nv . המבער לשרון* ורלו העגלות אהוי דחפו והם ,חתכן
 שקורין גדולה סה שר קנח עם פולין או■־.[ באו ההוא ובעת #לבעריג לעיר םטיד

 ימות כל םר.ם והיה אחד מהם נשאר ולא הגזלנים בל וברחו •!ערמאטע
: שלוח החמה

תי ע מ  קבע אשר טלוניץ ron ליב ר׳ של אחיו זאב ר׳ וש» א׳ סאיש ש
 זאב ר׳ וגם עחיק ושליםTב ונפטר שנח משלשים יותר באח״ק תוTד ^

 בנוסח שמעתי דקחלתינו סידב וגם אליו להאמין שראוי שמים ררא לסדן תיח
 לו חיה שלא עד מאוד הכעש״ט חלה שפ׳א בזח חרב . דעת נם ואכתוב ארל•
 ועשו בתפילין אותו שילבישו להם ורמז אנשיו עליז ממדי הרכור נח
 מת אותו ושאלו לדבר התחיל יp ואחר בוש עד בהפילץ ושבה :ן

 ובא גדול קטרוג עלמ והיה כקטנזתו שעשה עבירה עליו שנסעא ואמר זח יויה
 נכרי בדמות המקטרג אח״ב ובא תפילין הלבש סחרת ואמר וחוגועו שלו תרב

 חתפילין מחמת אלי לקרב יכול ולא ראשי לחתוך ורעת כידו כתל עם ורתת
 עד וצעק עליו חשגחתי לא ואני העורות מעליו חשלר רוסיא כלשק אלי שעק

 גרשון ט׳ ניסו את לחניח רעו ולא סגורים השערים שראה אמר וחרב ט:תבטל
 חב״ד עד בכעס עועק ונכנס שנפתזש ער בשערים והכה בדול עץ ולקח ^יגנס
 יש ;והר בתיקוני שאמד חחו ח״ו סיתת עליז תפסיקו בזה קמן דבר בשביל ואשר
 ח״י אותו מגהח ואינה כנפיה התת האדם ולזקהת מטרוניתא שנקראה שעות

: חפילץ סעוה כגון מקטרג
ת' ע מ ו תרב את הבעש׳׳ם שתוליך דקחלחינז מחרב ש  דקיק חדבמת על מיבל נ

 וירד איש ראו לא מאוד חשכה וחית בדרך תעו ששי וכליל הוראדני ׳
 ומצא מיכל יחיאל '0 הרב ג״נ ירד ואח״ב הדרך לחפש העגלה p הכעש״ם

 את וטורט גדולה בכיה ובוכה הארץ על ודגלים d't בטישוס שיבב שהבעש״ט
 אלא בו ראינו לא אילו הנ״ל חרב ואמר שכת חץ יחללו כי ואמר ראשו שערת

 הוראדני לק׳׳ק באו ואודב דיו שבח חילול מחמת גחלת בכית שבבת זוז רבר
תל פלפול בבת״ב וחית בשבת חרב ודיש  גדול לסדן שס וחית הדרשה בעת ג

 ממנו ביקש וחרב אותו מקשה חית והוא מאוד תרים וחיה דיץ מיכל ר׳ תנקרא
 אשר גדול בית לקהל נדזיח הקושיות כל לכם אתרץ שלישית סעודת שעל

 נשכיל שלישית סעודה ששים חדש רב שמקבלים נעת אם בי שם ישתמשו ̂א
 זאב ור׳ ד%כ אעל ישב מיכל ר׳ והדיין וTכב לפי ב״א וודשיבו העיר בני נל

 ושב בא ענוותן שונא אני כזה״ל חבעש״ט בו וגעי השולחן בסקו ישב קועיעס
 עד עטו מפלפל זאב ורבי מקשה סיכל ורבי הדרשה להחזיר הרב וד»חיל בכאן

 להודות רעת ולא עקום שחיה אע׳׳פ זה על ועמד בדבר כוש מיכל רבי והיה טנעחז
 עד שולחני את תבלבלו אל ואשר לבקש חבעם״ט התחיל האמת ען•

 ג״ב א״ע דחק מיכל ודבי והרב הבעש״ט לכט״ כרית על נסע, שבת אתו• ששקט
 זאב רבי וחיה חכונח כחכמת לדבר התחיל וכדרך אוהו ולקחו עמם לישב

ת למדן זאב שר׳ ודאה משיבו קועיעס  באו איך ואמר והמח התכונה ברוכםח כנג
 חרב את יעער שלא ירא היה לדרכו לנסוע הבעש״ם וכשרעה לחסיד כאילו דברים

 גמרא ללמוד הלילה בחעות לעמוד היה וסנדגו ע״ה ונעשה תורתו סמנו לקת
 אעלו ברור אינו שהשכל וסבור מאומת VT לא הספר וכשפחה מיטב״ם ש־סקיס

^ הלולקע ועשן הספר מכר ד%בח דבש p ששחה מחמת  עד ושכב מעם וי
 מאומה עT ולא ופתח הספר ולקח תיישדו לומד חיה התפילח אחד ובבקר תבקר
 והוכיח תורתי את רי החזיר רב♦ ואמר להבעש״ט זבא זאה לו עשה שחבעש״ט ■הבץ
 ונעשה אותו והוכיח תורה לומדים וקיגטור נעוח וכיבשביל ואמר הנעש״ט שתו

: נמוד עריק
תי ^ מ  ואשר חישמעאל ובץ היון בין בימיו שלחסח בשהי׳ פולנאי רק״ק מהרב ש

 השר וראיתי ישמעאל שי* שר וגפו* לוחמים שרים שני דאיתי חבעש״ט
 חץ לישראל גדולה שרת פזח ויהיח אן* בחחן wTtna הולך ישמעאל טל

m והתפללתי T; יק של השר שיגכור להיסך p יכולתי לא •הודים שגי 
ן סיז־ם להויל
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9*t « p n t S«e ^wfy% b i *חגד והתחין n n h •»» 7הג» >
nvcvv 3 אונא־ הנר ^“׳  itםתך miS• יא היוז כן והאטת וער*• itSr היה 

 נסו להאיר חתסיל ואח׳־ג ^loih עכבח רxו נכבה «וער n ברגר »יי«
: לכסוןו הנד

* מ י1ע  חיה ועדיץ א*ס«אל♦ לק״ק וגא כדרך «תלד ל?טעוכ דק״ק ועליג טד׳ ת
 דגולה הרב סאיר ר׳ הרב עבא דאסעו «ור« אזול התאכס* וחו׳ בפר ׳
 עד ימים נטה בכאן עיעב זעליג ׳0 הרב אה וביק׳י פניו להקכיל וחלבתי

 וסיפר חרב א«ל יושב ודדח לעוותא לו וירדה לסשסט חכפריס כני כל שיתאספו
 ביתי לפני ועמר הראד־ינקא דדך ונסע בדאי לק״ק הבעש׳ט נסע פ׳׳א לפניו
 חענלח על עטי שב Tאo ואמר rאכ עדיין הייתי לא ואני שא«א אחרי ושלח
 דק׳ק וכשבאנו ונסעתי ומחליק שלי םמו״ה pm ולקחתי כראד לק״ק עטי ותסע
 אחד אגשים שבי דק אדם שום rhu בא ולא הסוחר בדרך באבסניא ועסד כראד

 0םע בכל שלום לו ונחנו השוכיש אנשים והיו נגיד הי' לא והשני נגידים מן
 והייתי ס״א אפילו בידו יאק הבעש׳׳® Tב חכסןו שר״פ ראיתי ואני אלה באים דרו

n לקחת♦ לא לסה מ«םער v o עענעי חבק לבעודנ שאוגר ושסעתי סביהי שלי 
 וכשראו ובאו לדרכי נוסע שהכעש״ש אנשים שני לאותן והודעתי וחלכח♦ לדרך

 vםא ד לט יתן לנסוע pw וחשיהיח reroS נא• אנחט אמרו נסיעתם ששתה
 ראשונה כפעם להגעש״ש הנניד מתן ובאו לחם שתודיע היה וכן ונבוא ידיעת

 זועבים י״ב ואסר חג״ל rלחנג ונתן א״ו אותו הכעש״פ לקח פ״ש וכשכוא rאד א׳
שורה השכינה שראה שאטד הבעש״ש כעיני חשוכים חיו כי הקלה לאנשי תתנו

' \

 שבחבז וכשראיתי הער p ונסעו לעניים תחלקו זחוביפ י״כ והמתי הקלה על
לפח אותוושאלתי פ״א אפי-׳ו לו שאין ידעתי כי בקרבי לבי נמס הנ׳ל הא״ז

 תדע שחות כלשק א והשיב חושאות על פ״א אפילו אוסע׳ל אין כי בן עושח
אוג סח לנו אי,־ חי שאני px כל נאטנח התחיא לק״קרארודל כשבאו חיה וכן א

ו לילך : לביתו םמין שהביא עד מקום ככל וכן רפואית אחר העיר בני ^
 שלו שהש־חט כיסשוב לק׳ק לחרב' חב?גש״ם ששיח דקהלתיט סחרב תי1^שם*

^ p לאחר כי מריפות מאכילו והוא ימ״ש ש״ק בת

ך

r -  A

חסנץ לו שסדאח
 ;חיה וכן הרב אחריו ובדק לפגט כדי ק-ידנעס על כסכק מכה

 הכעש׳׳ם ושוד. קאשסאנפין ל<ךק הכעש״ש עם •ירקעם דוו־ ר׳ שבא מעיעןה
 להתפלל הבעש׳ם •rop חיכף בא ולא הסרק א להראות חשודם שיבא ^
 ושחט ונתנה לשרוט לו שתתן בעח״ב כאשת וגער לד.מחץ רשת ולא השורט ובא

 כבר לו והעינו השוחט נא לא עריץ הכעש״ט אסר התפלה וארר לו והלך
 הבעש״ט בד& ותביט בסליחת מונחים תיו עדיין והעופות העופות ושחט בא

ן ע״ז הקפיד לא וחנעש׳׳ם לאכול רשח לא הנ״ל חד ורבי שיאכל ואסר
 שנפטר ואסר פאב־עד'' כמדינת חבעש״ט חיה פ״א דקחלתינו סהרב
 דק״ק מדאה סורח שהוא לו ונסדושה לסקוסו ססוך א׳ שדיק

; עותה1חנ והכרתי נשסחו עליות ראיתי בי קאשטאנטין
י17 ת >  את כשיראה ואסר לכעש״ט שינא חיה א' פריץ ע דקהלתיט סהרב ם

והיד. בסבשר הכעש״ט היה פ״א שרפת בקנה אותו יחרוג הבעש״ט
 הנ״ל לסבשר מ״ל השמא האדון ונא הקאסיסאר עם הסבשו־ נחשי וכא דעלך

 לבית הבעשיט נס והכניסי האדון עם לרבי וחלו־ הבעש׳ט את הקאסיסאר ושכק
 הבעש׳־ם על מאד רגז הנ״ל שהאדון יודע היא בי ד״ז על פהקאג־יסאר ונפטר

 ואסר כנ״ל ואסר עלה ודגו סחכעש״ט האדון עם הקאסיסאר דיכר אנילח וכשעת
 ונפטר הלז לכית נכנס וגם אדוני בשבא כב^ היח הוא היא חקאסיכאר לו

 אותי רואין אין כשחשה כזזז איש שהיא כיק אסר ראיתיו לא אט ואסר מסגי
* אותו אפיים

 בטיט טליתו של הכ^״ט של שישתו נתמנא שפ׳א דקד.לחיט מהרכ
 בזח אותו החזקתי לא אני ואסר סשאטנאווע סשה י' שסת אסר

:בשישיותי איחו שירשיטו
ב ג א ח הנ״ל בעיר קאוולע דק״ק אב״ד ידיאל ש׳ מהרב ששפעתי אכתוב ו  ת

 ובל כל כעיר ודיירי גדול עושר חיה והוא אססאן יכי זשסו אחד איש
 ש־*ח גכ״ח שבת שסקכלים ושסע לביהו שכת בליל סתסלתו דירב אr פ׳א

כ ^ שבת קבלה עם בכה״ב אחרתה רי0פני,0 אותו ושאל לדישסש לקרוא י
י עד היד. לי זוססאן ר׳ אס אסר עליו והסת־ט בסבגו* היה זיססאן שי׳ השיב סי  ל

יתפלל ואס ואסרה מססאן י׳ של אשתו ששעת למחר v שכת מקגליס היו יא
חרב
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% \9 *סחיני ו^א בבח״ה י^ג * wmpa 9 יסגור חוסן יגרכוS» מגחם״י Kh9 
ח גדוחר קסן בפית סתסלל «זדח  חוסן וגרפו קדז׳ית ero דיוסע חםדר« גגי
 לקנרוס לידוגסית וחלפה מדיח •גיזו זויחווח חכ״ור »ל חלגח כאהנםדה ופפקר
x סתסלל חיח ותרג לחרס ז5ודו דמם כאבן דע^וז im ונענע ופרות

rr0 מתח : ___
ד ו ח ד ש ע n אחת מ w חנםרים בנו »ל גתר m«tr געיר ססח «ל י׳ם על 

^ p i 3 •חעמיד תתנחגr* את ארגעירו לפית מפית איילפו ת״ח
^ וחיה בפניחם אפו חנחמת ובן בתניחם הכלים ב ו סוססק אהוי ג ^  פא לא1 י

 ו«רח לעור וכ«0וו בא וכחת״ם לע▼ בא לא אולי ערקחאיינ תם לעמי •סח על
 כיני׳ ח6« על כעיר תתי׳ בעיר חראאונים כיסים •סח הראקח אלא על ואסר וכא אחריו

" •סח אל כאאי אאתו וחכיא אאתו nno וסאעא לכ*ר אבא חיה וכן אחרוניס  לד
ב ינס לאכות וי׳חייד חלילה עד הוםן בס׳יד אותר אקגחו היד  וכס כעיר אחו־ח «

: אחרון «ופ יוס אל קידוא סחגאעת וזאיינקער ־
ק לחיות רמי ולא סילח כרית מזיח הודאדנע כק״ק אכ״ר אחיה ד  והסעירו מ

» עזי מאיד מ ׳ א ד א ל  וכעממען סאםחח בעל היח והוא םזד0 ^
 ל«םא חרב ואסר בבוירב גדולה בעקת תזיחוז לוועוק חתחילו דבריו את חמאסחזו

 תודח וחיכי ואמר. אח לח והראוז ודזלדת אל ולן• כירןי אלי הממה rp1 לך
 ורץ ♦ין להביא רהןנ0ל אחלבח חיא אנוסה גי ואסרה חודח ווזיא תסות לא ואס

:סאסחתה בגי בל תאתקז אותה ואנא א׳ אדון אחריה
י ת ז ן פ  הייי באנים רך עדיין כאהיה סאקלאווקי דק״ק אליהו רבי אל טאסו ע

 יעלה אתפלתו ארועה •י אסר אהכעא״ס ם״א ואסע סעזימז כק״ק דר ׳
 אסר אדון חכעא־ם ובאומר p אליו* ר' ועאח בסלה סלח עסי יתפלל האשימה

א אסר עולם וכאאסר אדון ג״כ הוא כ מ  רע P? וב״ע חתםלח כל אגסר עד עולם ג׳
 ונסר. גסת וכפלו לחסועזז הסיס אקר לפסוק דזסרח לפסוקי חבעא״ם כא פ׳א

» אסר ראאון ופעס כוא עד סעסיס  הפסק כזה סכוון היא סה non ואיב ע
ת בספר והביס  לכית בא פ׳א עטו טלהתפלל הניח כוונתו עלה ואין חסידים סאנ

 לו סיפר עסי מלהתפלל אוחי עזבת אליהו אליו אסר הכעא״ס אוחו ראה חכעס״ס
 כע׳י׳ס כייר לו נגח א׳ איחורי והאיב פעטים כטה הפסוק אאטר ספני המאורע

 אוכת איחורי ול לגזלן ונודע כאדה ואבת אבת קודם ליאוב להגיע יבול ולא
 אלא הו־דר לו עקלקלתי nr יתTוכאם להרגו אותו למבוא סוס על ורכב כאדד.

: אותו לסמא יוכל
א ד, פ״  קסןעד לביזז גדול מבית הכעא״ס חולן• וחית נעטרוכ כג(״ק תכעא״ם הי

 אתר איא אותו סוחיתאאל לבדוק לסרחןוומה ונכנס לסרתן! אחעה
 הבעאיא לו האיב היא מקרה אמא דכי נאיזח תיכן! יזזלח ארס אחה יתעד. ואס

 :כטקרחח״ו יתלה ולא כהאגחת בא דבר אכל אדם בל יאסק ממר. סקרה אין »עלי
^ ר  לבעא״ס הקטיע אוחו והראת נפתלי ר׳ סד.רכ קנדע לו היח פולנאי דק״ק ה

 אכתוב אני ואטד וכתעמת כסקוה בעודו אנבתכים הנעא׳־ם כח והכיר
; דססח על יואב אאני באעח אכילה לאחר כזח קטיע

D י ת ע מ  זקינח אתת אאח לו כותי הית הנ׳׳ל אהרב סולנא* רק״ק טהרב ש
׳ כעד גילדענער אקזדין «חב תסיר לח זגמן י בפול ביבות י

 קיק אל עיביח ובאהביאו דכור באום סוןי עד הסויה כדוחלת מפסיק אטונתאלא
 אותם לחסיל kt היד. אכל מאיד יפים חיו אחם אותם וקנח ראאונה פעם קאליא
 •דא אחוז אם ואמר לבעא״ס אותם ותראה לאסה סיום לא אמא אלו כסלית
אנסוז u וחפיר ליr בסלית אותם יפיל ואני לי jn אלך גסלית אותס לחסיל

: לאסח
תי ע מ  לאכול הכעא״ס rm ולא האולחן על ועעא׳ם אבל חלפוז נתנו פ״א ש

 וליי פפריס אל ככדר׳ק גדל הלז חלפת ואסר סח ספני אותו ואאלו ׳
:האולחן גייסילי איתו מתן לאכול הם גם רעו

י ת ע מ ל ואטם חסידים אני נדקאלאייב כק״ק אחיוז דקחלתיגו תרכ0 ש  א
 פ״א בגוזרוחו סוז ואחר אותו אד.פיגר זןן היזז אחד דוד ר' אגיהם

ט ואסח אותו אאלו זעעא׳ם עס כייד »עו  סדיביס אאס סח לנו אסור יגי
סאניות אם יודע ואיני לפניו אחד ואסר חספד מן לפניו לוטר אודי לכל ידוה לתקן

 לאחד ואטד ^תיr הכעארס ואטד איאסר לאני זזז1 יהד-ואח־ן; «י יעקב f9 אז
כי בסחר לו ואסר ענב it זזאא העגלח p לירד «ת ילאחד חברי גפני חסאו
n ק«ת היה rp סאד סחאבל האני חד ד חיח אמי חד ר* אסת ואחר כד^י

^ליו
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r »«לכ*» ̂ןיו נ< Ifrri יגזים •**י s  mS m 1ןיגץ#י^ «י A rrtu ו»םי חמו »h 
«im ^יתי םיגם רדויי גחינייא ויי ח^ירף בשבי✓  מזאלח• חגירך שם !.

 נרדים ינותח תיקן נבר בי וינסו־ \prft *דיו־ שחיח דגו׳ usw יום וםתו'
ת וו־וסח ינו־ום tttSa תששסר על עוסד ר״ע lifiSnr וראידד  ; בי
תי לז מ םלונן• שהחו חודניאל חםלאן־ אוו חבעש׳ט שראח וע״ל מחרב ש

חי כעליתו רןףח0 ש!וגע 'שני ^ vב נאסיד סיני נ ש 1 ו ^ :
V-»VftW שעללו סולנאי בק״ק אווזי בחור סח״ש על נחרג שס׳א ד^־זלחינו םחרב 

 •ולנאי לק״ק ולכעשי• בא ם׳א סאיד חשם וקידש #קי עלילות עליו ׳״‘״י'־*
 שבשעת תדע לח ואסר אותח תיתם ויבאח לקיואאותת ושלח ששו בית אעל ועטר

 לכנוס ירא ידח ולבית עקדתו נעת ששמחו.ליעתק חעולםות בל •מחו תייגתו
: תנ״ל חבחוד גחיג חכיוו איומו שזרי ואסיו נכיי* דילת חיח שדבית

 חסשרד חחסילח בשעת שנת בליל חסהני תבעש׳׳ש אסר שם״א סחרבחנ׳ל
 חתפלח כשעת כב^י ובשבת בא׳י ־אוחו גמאתי ולא גוישץ אתר׳

 שנים ובכסה לתחום חוץ שחלן• לא אס אידוו׳כוח מוז יודע ו»ו*ני בא״י mw ראיתי
נתט כי נזכר ואח״ב נוישק סר׳ ונעלם זלו רבי על -אותו ושאל אליו בא
A דאחד לארץ נחוץ א* כגסיזת בתי שצי ד! וכעב! 6ש ושכח לעכו מילת מעית 

^ וחלסמי ישראל בארץ ל ס ת ח  לבי לי באב ואח״ב שכח״ל ״כ1בנו שבת כליל ו
 : שכאי׳י בח׳כ8 ווווושללתי חלבתי ולסתז* כא״י תתםללתי לא סח יiנ̂א עד״ו .

ה ע צ מ דק״ק סהרב ושבעתי סילח בריית וח־ח׳ הוראדני רק״ק שתית ו
^אי  העריקים בשבחי שיסשי סי כל אסר שחבעש׳ש דקחלחינו וסת•׳ «
* תסדנבח בסעשח עוסק כאילו

ם י לפנש העולמות כאלו תארס שהוא ^־לסות באיזו! ש^י/י ג
ת' י  ההיא בעת יהיח דווי ר׳ ושסו אחד איש עם פ״א םולטשץ ב^׳ק הי

 ז׳ל »יבל יחיאל ר״ A יו־עמ ר׳ היוסיד וכין כרוך סו׳ החסיד בין השימר
 an לפניו מלאכים דשדח הבעש׳*® של משמו ־ןי יו פר׳ הנ״ד דור ר* ושם?נ

 ליסיגו סלאבים ת:רד הולכים״ אבינו יעקב לפגי כי ואשר לפנע חסלאכיס.ההולכים
 ולא לשמאלו יןTוש לימינו מלאכים ^ב הולכים ולפני,חכעש״ש וש^ת.לשמאלו

 היתרו פ״א שקרנים שהפ ספני יכשייין ^ושי׳ שהם .ספני במלאכה לשסש רעה
 לשבור לאדון ווזלן* חארענדי סמנה npA א׳ איש ובא ככפר אחת יושבת.אלסנר,

 אותו שישלח אד6 אותו ^־•עיי רעח ולא אליו אותי שילחו א׳ שד וענה הש־ענדע
« קךעשת מזכםוסו  נזק שום לו תעשה אל מחר A nrn ושלחו אותו שיעזח כ

ל לרצי אוחו הצית וחשד פיו ארו ביק־ תסתום הארון לפני לדכר רק^שלרעת  נ
ל הארענדע שללה jy וחסוןין הפעו  הגשר בשבא'אל ונחזירתו הקאנמראקמ ^

ר ובא דיבעש״® ודץ על,הגשר ומיקו.זנפל  נזק שום בלי שפגו שיעא' חיבןי עליז ^
 שעמר A ובמדוסת ויצר ואינו עויתגי קאשר שסעחי אדוני ואמי־ ענה כעולם

:וחזק מ־יא ל. . - ;
י ט ח מ  ליקת שיעה *it איש שיירה בזח סעשח שפעמי' אלנמרד סו׳ ו

 וAא שמע >A ותזא'‘ הגעש׳ש אותו זתויכאו א׳ נח1̂ נרר כ«־
 דולר שאני ראו ואסר' כחלון והבת הבעש״ם בית אעל םו!( ורכב

 דמעות תבעש״® וועזיל אלקיס A יעשיז סח זאראח ^־ו.דצפר ישכור
 לפתוב מארון ח¥יב נחליז' מיוספח האיענז־ש את ..לנפר.^שבר^ משבא

 כואב ראשי האהץ אל ואסר יאשי לכאיק התחיל לק חן^יכ .הקאנםרתק?י לו
A שב אמו־ מאד tA הקאנטראק® לטזיג אתמהמה nrfim ®פ״ש יאסי סע 

 שקייץ השקומח ספיז ^לף וחתדו־ל חממל( על שרב ופר1ז מאד לי כואב ראשי
 האדם את מקרכים אץ ואפר החזירים כין אותו כוAשיש ;כדוAרי<יג, ..ועור• שים

שעח ^} אלא.ג  והיח לביתו אוחו יאי5זה בשעת'רת^ לאדם עומדים הנאת!,
 וד^חיל אותו לישאית להבעש״® וקראו סמלו ל8ני ןזלשין וגם ורג^ו ידיו גסולים
 לרפואתו כשפגיות בנכריות עוסהים ץ^)ב הכעש״ט ,^גיש כך ונתון־, קעת לדבר

אי לא !םאי ^ ד ל ; דברים מעם רק לדבר יצול חיה ולא *'‘^יי
תי2ש ב־ ע מ תינז מ  ישראל ד׳ ישכי מאחליב כק״ק אחד איש שהיה ד^י

. .  אל החדן־ p והמה השר אל ונסע השר ’לפני והלשין שאשיר .
oבעש״v ia.!צפו .A ואסר זה אוחת מסני לכק׳ל ,»ימ A ®תפחר אל הכעש׳־ 

 וAא זבכואו בפחד השר אל ונסע פעם <יזח תפוס להיות עריך אחן כל אך מזה
 ולקח באר ^׳ק דרך עבר מהשר ובחזירתו סעות עקל, גהלוה״א בעינע תן- נשא
n צני A םו־ו6ו איזוזיענץ עבור לתפיפוו זעתי m הוא כי אוחו הצח

m
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 לביתו אותו ואמר אותר לרדוןו אדכול אי«
mn» rW D אבT מ עליו חלק חעיד ביר־ואתר-׳גזמי גקףן אל מ

סק או חרנטת סעסק לי-אס ועT ואיני עליז להקביל  סן וחטח אתר «
ד י י p בעת ••תבלל־ אמנערא אל י v r סן ר«ונו w n תבעא׳־א לו וחבטיח 
 *דיק אכ״זי אתרב וידע םעויבוו בקיק מהיא «עת דל-תיח והמונית להיבו ונסע
 מזח להבעא״א לומר מתידא תזיח איא חית (מתנגר1ו תעיר בני נגד בדינו

 אכ״ד חרב סן דינים יכיסל ם״ת ולקח בחאאי נמק אליו קיבע תסו^ת ע׳יח סח
 >עי תנ״ל חמ׳כיח זחוח חית אר״ח לי כמדומה •״א לו לחרע *ועלו אלא הג׳׳ל

 בתור ■הבעא׳׳ט אולוע W ססוביס קתיעס זאב רב• אהוא ל• כמדימח איו הזחן6ת
 אחדמק״ק איא עב«ד בדבויאחסאללת* איתן סח יודע איני rחבעא אמר אםעודזז

 סחותני ואמר «עא לזחק ■דל־ חדוניח זחחויייל לי סאיב^ ואץ לי ונסאיבץ באר
 חבעא״א ולחזו ענזא ילא א״ע והאסי■ עאדת מנץ אליכם אקדאחם אראיתי m סה

 באר ■מק״ק האיא ואו« מדבעו אכחד לא תג׳׳ל המכיח והאיב המעאת לו לאסור
 vחע בגי עד בדינו עדיק אסרב חענץ יןרע'תוף ואני רומע״ל ב»ני טוב דיבר

ח חבעא׳׳מ לו ואמר דינים םנו0 וגמלתי ^»׳׳ת ולקחתי מנץ וקבעתי «  על קרכח ו
' ' - עאיון־ן דאאך־׳יםח ־

תי ע ט  ואמו דבתמיר א״ץ חנ״ל ב^׳ק אחיה ע׳עי מעזיבת דק^ק •עקיל סר׳ ש
 אם יח־ע ואינו בבורם כד״ת תמירה נתנו מ״א נמלא עזייק וחית מאח ר*

 ביום' חתאילם « לו אתית אחד תפלת בעל אדח אני יום אל סוסף או אחרית
ר׳ ואסר ראאון  וכ״ע א׳ כיוס יח«לל ותא ו»לחו עסו איחלין* תנ״ל מאח י

•גע דם בקול א״ע אל תתמלח ובחיר א״ ביום מאה והת»ללל׳
 כ«אמ העמדתגי האץ• באמו חנ״ל ח»לה הבעל אל בקולו ואסר וענת העבור אל

x דברי ואסר לחץ io לתפילתו כבודמזחי• גתלח בכיה תעאח אעת העי לעדר 
 לוסר באוולבו סנתת ולאחד בא׳׳ע בתפילתו אחפסיק על עליו אפס הרו וחלוסדים

 מזח ■םאומח תיתאדע ולא א״ע חפסיקבח•^! למה חניל ♦עקיל ר׳ אאל תעלץ*
 אאסעת♦ אחסת •ן• זזז דבר סאסין חייחי לא יעקיל ר׳ לו ואסר דבר אום וכר ^א
 * ג״ב M דבי־ על האמנתי לכן אח׳׳ב זוכר ואיט הקדא אדץ אל אנפל הבעא״ס ^

׳ בן: להיות איונל
תי ע מ  •טרו דאאקוב בק״ק אניד •ולנאי דק״ק חדב באחיה דקחלתינו םיי*נ ש

:•דנסת h •ץ דק״קדאאקוב וחרב אוחק אתת למת להבעא״ס חמלאביס
תי ע מ ל מאח ר״ באחיה •ילנא* דק״ק מחרב ש ^ ץ ״  ודת סיאראל אמוק מל א

 מאחיו לי אמר דקחלתינד יתיב תאליאי עם עד •נים הארת בו ניבו•
ד' קיאעב גק״ק אידאז רדח  t סייותו^אסכיכת ג״כ היה חנ׳ל מאח ו

תי ע מ תסעודת זבסון! ■דיון»בן סעודת על עאב ד׳ל הבעא״ם ודת אפ״א ש
תו חדגאותמ מאת« איזסים ■נע ונעאו ולעס לחם חתיכה תבעא״מ  ו

 כר ואחת לו הגיחו ואסר ־ בפניו קועיע• ואב ד' וחביט לחזילו ורעו אנחנק מבורים
׳’ ‘־ ׳ '■־• : לאמנו סעעסו וחוד בוא עד

א ב תתפלל םח1 אקוד• באבת (|״  הטלית תסיר חחפילת ואחר אחרית תפלת ^
ר אחיא םכיריא ורלו לרוץ רעא  .־בתה׳נ״דאח אנחעי באהית לנקבע ניי

 הוליכו אחרד אחדיו ננרחוא ^לר כדרכי אחריו רעים ונערים חרוב את אנעליפין
 העם ־כעיני פיפלא אחיא דזיא גם והלן־ תאר• על כדיכ אער'׳חעד ספתח הריב את

 וזדח תחבל אח תחב ■סק ואת״ו iscwn בית נגד עד הדוב את העליבו סאד
 מי דזיק העיר בכל איריץ תיואת ם«י אחריו כל^העס-תהולנים וברדע נסאתנע

rtitnrw אלו לפרתחד ונכנס חאיפס חער עד רץ וחרוב דו0עלע עסד אדם,וחרב i 
 כסודאנאים וגס לו תאה סח לדאות תחלץ אצל הבע׳פ׳ם עסד ומידי בחזמח הבית
 תתב Tחס מדד הדוב pvtw חמעאת לראות חחאנות אעל ־עסרו העולם ורוב
 מסון סח א׳ זססזד אסעא עזי בקיקע והפי תרעפה ותגביח סטקוסו האולחן את

 הרב ועעק כל לעין ידא^יהנגיהו אתי על תטסיר את מאם ונטל הקרקע תחת
מ חית כי פראמעסט פוליא בלאה עדים אתם  תללר דדזעדים אל להעליל יייי
• חומלת-ן את לדדנלים לכוליב ' •

גחלת סעודת לכבודו ועאת א׳י׳סאנ׳יז ייעל בנפר הוןאבסן הרב בנסיעת
ץ____ •רנסח לו אסוא העול• יר1אודי^יו'כ על עטי‘ חרב דיבר כך וכץ כך כ

א תחב אמר w כאאי הכל סעטדו ממוב לו וסיפר סעטדו ״איר  לךסיסים י
 בעינה והוסב תהזם׳m־׳זל)Jתלגזf אלן* תסוסיס את 'לדא*ת *לר הדג אסר •וכים

 לא וחאי^לו־״ידוני הפוס־ את כמתנת לו איתן yhyo אוו הרג וניקא |cp וס0
־תבקא ־ ־ ........."־ ״" ־■ ו ־ •
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iJJ י ל ^ L’ ״^״׳ יייי’• ״«־> י " S’̂’• ״’• S v>m מ %י taS נסבע namt חסום nn *aSa• יכ0 ו»עם עוד ד«רו «עח« TOjto 
הע«ץז ל«גי «חראח *nvps 3חי »םר »נ«ים על רבים rnaw וניד

rann !לו יייתן ססנו הרב גיק« אחד «ם״ח ר»ת ובאייר הייי״ח כל ליני 
ninoa r r ^ n לחרב מהלו וודייב rn m»׳»rנים כסח «זה אחרי• « י  חבע״ח י

S1א ונחו בזח רוזח אני אעי״ב חרב אסר לסלק בסח כלום אחריו א rn״»n 
runoaח -ולקח םי  אח״ו לחטח גמורה יסחילה ומחלו קרעיס לאנים אוחו וקרע חי

ד מיבו מת וראח נא לזי חרם אסר ̂  יחנץ סח מ^זל הסיס והנח חרא חסום •
 יד ליסרע גמה היח ולא גו נוייח אחה אאר חאי• כי חרב ואמר חוא רק דבר לא

 לו עשח ולכן בסוס ונתגלגל חמעות עכור לך ויעבוד Ym דך אדעייח דינו ניסק
«y חסום חיות ונססק למקומו חוד •עבורו נמחל ובא•!• ק^וח עבודות לעבוד 

, : לגמרי מת ולכן
 הנ״ל סק״ק ונסע יולנאי בקיק חבע•״• היח י׳׳א דקהלחינו מחרב שמעתי

ד• עיר אל ל הקבחח בית אבל חוא וחו־רך ח ד• Tע •  וראח ח
ע•״• • עמוד מנ  הטעבח על •יראח חנחירח את ו^לח א׳ קבר על עומד גדול א

ס קבור סי ם •נקבר ובכתב •  עואבלו חרב ואמר ה' עבד מאח חנק׳ א׳ «דיק •
 זרערעם דוד ר׳ חנקרא א׳ אי• בע^ אגלי וחית ואמו א* ־אי• נקבר יחיה

 ימות •הוא הבע׳ס״ם •עליו-רני קבור •ידת m דבר כאאמע מאר מתבהל
ם י״ב ערך וכמו •אמיתי חדור חוא אתת לא ^חיחר אל חרב 1ל אמד  אחר •ני

■rms ת על •ולנאי לק״ק םורקעם דוד ■׳ חרב בא ז״ל חכעא׳ם כ  ועמד חמן •
לו בעגלת  •ישבות ראות ממנו וגאל עמו םנים ונתראח חנ״ל דק״ק תרב לםני •

ם ושבת לדרך נסע בי בביתו טגאו ולא דשם חרב לבית ובא חד• עיר על • 
 בכאן עושת אני מה יודע איני ואמר השכח יוס כיי בעגמו סחמח דתי ר׳ והיה
 צדיק הית •חוא חרב •ני לקבל כ״א באתי לא ואני בביתו איגו המוכיח חרב

חל• באב •הית■ ובסוג״•  טר6ונ מסתו על ושכב צוואה ועשה לחחברה ושלח נ
 מת ראו כבה״ק וכשהיו . חנ״ל משח ר׳ קכר אגל אותו וקברו א׳ ביום לעולמו
תב כ  אז חואת. הפלא מעיד בבל ויספר .בעיניהם לפל׳ וחיה חמגבוו עי •נ
ל שנה מעשרים יותר זח •”חבע• •אמד מח חמוכיח של אמו נזכדח אג  זת •

;הוא ח' דבר בי וראו .דחיי ר״ יוקבר חקבר
א5 ״ ם w ם׳ חרב עם חבעש״מ חלך | ע ק  איש כנגרם בא כחלינתם למרחק ^

 האיש וכשבא ,גאים ובפגדים .תלתלים לו סדורות קווצותיו תואר י*ח
 חבעש״ט חוד סלפניחם וכשעכד .מאד חרחק לצרדין חכע•״■ דלג להם קרוב

r זחעכיר r ט. שעכר סח חוא •י ראח ואמר עיניו על אוו שזעא ודאה לפגי
: האש אבלה קצותיו בבל סאש מחול

 ובל היום כל האיש נסע עי׳ב קודם יום ותגוז םrכעשrלז נ0יו על א׳ נסע
 ם<ך0 פרסה א״ עייב של הבקר לאוד ובא לשם נסיעתו למש• בכדי חלילזו

n h סעדכוו x •  w מאד נתייגע וחסום מעזיבוז לעיד סמוך חוא הנזז בנפשו 
 4חחפיל אופו חסום nעT כך ובין לחתפלל בנזק אעמוד חלילת בל •סע בי

 ום«!ם שחים. שעיא בבאן אישן אם בכך טח בלבי אמו חשינח עלת גבתו
 חיום-לעיר חגות קורם אבא בוודאי שיחיח ואין• כסהיתת אסע ואח״ב , ינוח
ג נ  של סה״ש שתית דאת משיבתו משניעור מאד ב*ינח ונרד• העגלה על •
 יו*• על להכעש׳׳■ ליסע שיגע היגיעות כל אחרי בי מאד חרבח וגגםער ;•דג

מג חשדת ע״• ידכ לזידוח היא סוכדח  ובכה וצעק ובפשיעתו לעיר סמך בע
 נפשו כמר להכעש׳ש במהירות נסע יו״כ וכמוצאי חיום כל חלילה בל לבו במר

 בתפילתו לוזעלות גריך היח שהוא היח תזעגץ מטנו צחוק עשח לחבע•״• ובשבא
 I לבך אותו תכריחו השמיס ום; » •כשדות עם תפילת

r ישב 1 7 an ועשה את חריס הסעודה ובאמצע אנשיו עם כסעודת 
• אדם כסו רבות תגיעות “ •  ! ותנצל וכך כך עשה •ושח׳ ואמר בנחר •

ח ובמו לפלא וציואיס בעיני דחי ע  חעגלח עם •גפל איד וסיפר א׳ אי• בא •
 וכך כך Tכ לעשות <א אנסה בדעתו בא ומיר לשו• m• אינו וחוא .בנ»•

ח ו^״ח  הלא •ומה ואמר צעק כסעודת פ״א כן וכמו הנחרז p דצאחי לו דלחח•
לך גייגיל •ול חשדת rע ערלים כמח דאית  Tאל דכיאו לעיגיוע אותו חרוק •
• <!! א^. וג״ב י ל ואמר א׳ • פ הערלים כי ם♦,שיצילנו חיה ולא בנתר •נ
א על איר. צ ח  תבייגל וןרק בייגל אצלו שיש 1וגונ אוחו ולאדוא בנחל חית מיי

לערלים ' ,
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כ^יח •נותו A*tm w3 וכדר ן*עד^ם
 אכרהם ם׳ רסם •on חנגיר חרב pwmn ה*ינס ודח •רזות ר* »םי*ח נעח ״א0

מ נ*מזן חנח כי oSw ל*ני הדבר ח«יע »כ» וע«ם< ול«י חב<*״■ «נ
 ה»םי»ת0 רילחו חסיד ע״ח אין כי רח״ק ליו «יחיח להיות יכול ואיך ע״ח ז־וא

 היח וע״ל חרב לסניוזם ובביאתו nrp p< לפניחס ונדד תיכן! «יבא לחכעא״א
 לנליך «ורח «רה״ק נראה חנולגתך סדר ל#י ״אrלתבע אסר חםדכריס לכל רא׳י
 היח והסערה דין אתה סע׳ יודע אס ספיכם םעrנ בכן ע״ה הוא עסעלחו יי״יו

 אינו הזה הדין הבעא״ם וה«יב דיט סה ויבא יעלה שכח אס אותו שאל כר״ח
ד  (כי תסעם עוד ישכח דת*לל יחזור אס א*י׳ סע״ל כי לי ולא למעלתו לא ניי

 ובאשו■ אשכח לא בוודאי ואני תשני) כסעם נם ויבא יעלה ששכח חיה כן כאמת
nגT שיקדים כדעתו הוהלס ונדד שבסתר סח ידיעתו על סאד נתבהל האטת לו 

 א' בחדר נסתר והוא חנחנתו שיראה ככדי שם שיעמוד לסקום הבעש״ט לדרך
 לבית משם עוד נסע הוא לנסיעתו שקרוב ראח וכאשר שעושח טה החור סן זדאת
 לי והזרע לסלון הבעש״ם וכשבא בסתר א״ע ודמסין שם שילין למקום מלונו
 בעלו הזאת המטח על וד עעק המםח את ודאה הכעש״ם וכשבא בבודה מטה

 חתנו על רבתי בקובלנא לו וסיטר הכעה״ב בא ומיד . עליו אישן והאיך ארמית
 שהוא מה שמעתם אבא ר׳ הבעש״ם אטד ומיד זו חמטח על ארסית בעל שחוא 7י<

; ניו8ל בא ומיד אומר
 שמחים הבעש״ט תלמידי קדישחא חבורחא אנשי חיו תורה בשמחת ״א5

 הית וחוא סחכרייא אחר מן מנעל נקרע ד%קדתם ובתוך בעגולה ומרקדים
לשמוח חבריו עם מלרקד על מאד לו חרה והיטב מאד עני איש

 לראות העד p בבית נ״ב עמדה אדל ם' העדקניות ובתו זה עבור מעוה בשמחת
 בש^! זכר בן שאלד לי תבטיח אם תלמיד לאותו אמרה שלהם חשואבה בשמחת

 לח והבטיח בנעלים בחנות לה חיו כי טובים מנעלים ומיד תיכן* לך אתן ד
 :טולטשין מק״ק בוץך ם׳ הרב לת חוח'שנולד וכן כ״ז לה יהיה שבודאי

ס ד כ  חבעש״ר ל«ני ■עמים כסה וחיה בנים חשוכי א׳ איש היח ישן קאשטאנטין נ
 כשתלד אז יעחT לו שיתן א ועוח וכר בן אשתו שתלר לו הבטיח •״א י י
^ אשתו מלידת לבשח להבעש״ט ונסע ב״ז אשתו שילדה חוה זבן ש  רבח ב

 לבבות והתחיל כוש עד ויתאפק זו כבשורה ובשרו להכעש״ם בא באשר ויחי
 כי דאמר בונה אדוני זח טח פש את ושאל מאד ידיו ונתרשלו רבה בכית

 הבעש״ם ואסר ר״ל בנחר יטבע מעוד. בר הילד ש^שה ביום אשר דואח אני
 שני ילבש יום באותו כי האות לך זה אבל לנסיי ע״ז ישכח כודאי כי

 כשמירת חיום כל אז תשסרנו ואם השני אחר דחפש א' רנל על הסזסקאות
ל דינא בת אז חסים פני יראה שלא מעולת  אי סמנו עין תעלים ואם ד*נא בנ
 ויה♦ חמעשה כל לגסדי סמנו נשכח הזמן במשך והיה ר׳׳ל בנהר יוטבע בווראי

 ובשבא עדיין ישן היח והנער בבה״ב להתפלל האיש הלך מעוח בר שנעשה ביה
 •וזסאק דאסר תבקש סה אביו ־.ו6וישא לזויח מזרת ובא מחפש היה הנער מבח״ב

 ובשראת א׳ רגל על פוזמקאות שני לבוש חיא והנח אביו וירא סמנו נאבד א׳
 הקדשה חיום ובאותו חיום זה וילד את לשמור לבו אל דשם רהיכח גזבר מעשה
 אל ורץ הילד גם 6ונשם לרחוץ הנהר אל העיר אנשי בל ורעו מאד החמה
 דוחק שד\א אביו ראה וכאשר לביתו וחחויתחו אושיו רעו ומיד ותינן* הנר%
 כעדו וסג׳ א׳ בחדר אותו נתן לשומרו דא״א הנהר על לרחוץ סאד א׳יע
 כי בנים על »ב ברחם כ׳ רחמנות איה אותי הניחו במרה עעק היום וכל

 ויה♦ לשתות מים סעם אפי״ לו נתנו ולא עליי תשגיחו ולא החמת ששזפתני
 שת* עם א׳ ראש דסית יעא הנהר על מלם העיר אנשי כשהיו המנחח אחי
 וחינןו נראה נשקע מיד בכאן אינו שלי ואמר.זה המים על בית וספח ידי׳

 ן דל הבעש״ם כמאמר אי״ם בטוב נתגרל ובעדה הנער וישי מרתיחתו הנער נח ומיד
ו נ ע ט  חסמונח קהילת באמו ♦5 דל מטשארנאבל נחום סגים הק' הרב בשם ש

והיד, לחייפסק םיחר והיה גדול ועשיר מופלג א׳ איש היח מעזיבו׳ לק׳ס י
 לאיד נסזנ פ״א אופן בשום להכעש״ט ייסע רעח ולא שנים נסח m בנים חשוכי

 לו וישאל מאד עד נאמן אוהב לו שחיח א״ אעל שם pכHnת מעזיבוז יק״ק לייו
אסי ענינו בל לו םר0ד לום1מ  לחכעש״■ נוסעים העולם כל י!לא יי’״* יי י

 יכול ולא לבנים שתפקד דעק עת n»rp אולי אליו מלילך מתרשל אתה היסח
 שלף חמסחד שתניח עעתי אליו דאמד להבעש״ם יחדש שניהם והלכו לו לחעיז

P1UW זפתוך שלך השר *rm חאודגרי וחקח זבריקעס ודוחסחח כל ותסבור דלייפסק
תלד
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̂  ומםץ בי מדיענ^^בגי^בו . m ונא״ר^ניר e״10S m בז ««וזד ״,*י• r יי .  T.״m •wm S ׳#V ו «נת ג «י& ורTיr הובח ^
n לא לגיס ^אבא1 «לו ים42גז n סכור היה «י בימיר

^י ? ?בו ^ ^ מי מז גע«םו.אחר ח«ר «נייםים.«למ ^ו « י ז ד רנ ^ לו
םאדימניקחזלעמך מאד לסעזס כהיום נגיר השר אולי סבור

אבל ץ  םקרוז ^וי בו ;׳«r•.בעvע.לnוnלrע ל»על״ ^יויג׳
^ ד ל1? ל  וא״א U בל ויד בכל ,ירו rt« ®יא.אדם ונעשה וגדול חלנר ״

nSוSסחאוח שהיה תחולתו על סאר ונתתרס סטש בחייו ויקץ ר0חם לבית יבו 
0?S ח בי י ח  סותו סוג באטת בי בלל בגיס לו תיח לא אם יותר לו ^

 .*יו ו<ם#ר ועזל אותבו א*נל ונתאגםן לסעייבוז שנסע אירע חזמן בחםשך והנח
^ ®“להבעש .הודעת שלא עשו הסכלת חנה לו ויאמר לבו ם«רת  בשילדח תי

n סיו את נגשא-׳ה אליו עתח נלף עבדו אבל הק׳ מפיו נבטווית כאשר ?תך א w 
 הגעש״ס ויאטו• או הודיעו שלא על לפניו ‘להתטני האיש התחיל לםניו באו הא^י
 ללייפסק ותסע 1נמזם על וענינס התבואית בל ו^זכר האורנרי אח שתניח עבתי

 מסש לאיש,אחר נהסך בנך את תכמנא לביתך ובשתבא שגה םשך בדרך ותתעבב
 ונסע סאסן סעות על לו אשר כל וסבר כדבריו ועשה בחורה מופלג ויהיה

 שא מסתורי כל שקנה עד יד על יד על וקג׳ לאט לאט מלאכתו ועשה ללייפסק
 כלבו ויאמר נשאר לבת ותא למקומו איש איש נסעו הסוחרים בל והנה בטוב

 חדשים ד׳ ב״א עדיין עברו לא בי והגם בס«ו אפס וגם לבדי עור באן אעשה מה
 בנסיעתם והנה שלו עגלה הבעל עם לדרבו ונסע בבריקע הסחורה בל הניח עכ״ז
 ערב ולפנית ללין מלאוטקום ולא חייס כל ונסעו הדרך מן תעו עש׳ק ז׳ ביום

 לחפש לשמאל יפנה והשט לימין יפנה וזח הדרך על תעמוד שהעגלה הסכימו
 אמת מאח הירך מן הלך כאשר ויהי להם יטיב אשר מניח להם ימצאו אולי

 לשם וילך ויתאפק שם דולקים ונרות קטן בית כיער עומר והנה וירא ויוחד
 ובהיות ומשרת עומד א׳ ואיש ומתפלל עוסד א׳ איש והנח ראה לשם וכשנכנס

 ובגתם כתונת לו והכיא המשרת הלך to העגלה p כלום אחו לקח שלא
 הבית הכעל האיש אמר ומעריב שכת קבלת ואחר כן נם והתפלל ועסד לשבח
 תחסר לא מלכים ומערבי לקרש יי״ג לוע והביאו גדולה בשטחה טכא שכתא

 סהסם הית שהאורח הבעה״ב וכשראה :ככורח מטה הביאו.לו ואח״ו כה כל
 אשח שום שם ראה לא ובאמת לנו עצורה אשח חלא אמר . המטה על מלישן

 וישחו דאכלו כד״ח ומוסף שחרית גס דתפללו בכקר דשכיסו והמשרת הכעה״כ ב״א
 המנחח עד ישן חרבה יי״ג ששתה וספני צד^ים שינת וישט לבם ויטיבו

 מעריב והתפללו הערב עד לבם את דטיבו שלישית סעוחז ואכלו מנחה והתפללו
 טתנים אין כת ביבש Jהאורו לאיש הבעה״בשלום נחן הבדלה אחר והנה הבדלה תשח
 ויאמר שלו וסחורה עגלה הבעל מן מדע שאינו על מאד האורח דדאג ,שלום

 מחצית שאסלק וח איפן על שלן• הסחורה לי תמכור רצונך אם הבעח״ב לו*
t עד באמנ׳ ומחצית במזו^ t מאר הדבר עליו קשה היה בי והגם שם לשלם לייפסק 

 ביניהם מעשה במעשיו מוכרח היה עכ״ו אבל הוא מי יודע שאינו לאיש הקפה ליתן
 העגלה וירא.והנה ההלין כעד השקיף המקח על שהושוו ואחרי המקח על השוואה

 עליו מאד וירגז אליו ויצא הבית אצל הסחורה ובל עגיה הבעל עם עומדת שלו
 את יניח מקום באמה כלבו מחשב והיה הדבר את להחליף יכול לא אבל

 את לי תן הבעה״ב ויאמר לבד הבית כ״א בנין שום שם היה לא כי הTnדיס
 הסחורה בל שם והניחו למרתף דלת פתחו והם חסחורוז לפרק והתחילו הסחורה

 אלפים פ׳ כערך במזוסן החצי לו וסילק רב לסך ועלה ביניהם חשבק ויעשו
ת ועד אדומים  הנח בלבו אמר משם בנסיעתס ויחי צעטיל . לו נתן השני ^צי

 הסחירה בל מכרתי הנה ובלא׳ה כדרך שנה משך להתעכב לי צוה הכעש״ט
 נר לאט לאס ואקנח ללייפסק הפעם עוד ליסע לי סופב בביתי אעשה מה

 והתחיל יזנח נאם שבא.עה״ה וראה שלו צעטיל לקח ובנסיעתו לי שיצטרך הסחורה
 משר כל שנתעכב r«rM כלייפפק וגם אותו מכי' ו»ין אחריי ולדרוש לחקור
ח האי׳ לחקור התחיל הסחורות כל וקנה היריד ^ י לעיני נאיטלזלא לחוכא ו  נ
 ומעשיו מקומו נודע שליא לאיש כזח גדול סך הקפח טתנים האיך רואיו

רים כל התחילו ובאשר  הסחורה כל ג״כ הוא הניח למקומו איש לחזור ה&̂ו
 עזסד חאיש והנה דרא העיר לשער כאשר.גא ויחי לדרכו ונסע כעגלוח שלו
r ויאסי הכירי לא בי לבו ויפג נגדו ’Ma ז ^יו  צעטיל עלי מעלתו ת״י ישבו מו
י | p■ וישאלהו כמזזםן לו אסלק אגי1 הצעטל סע' לי יתן אדוסים אלקיס *׳ 

י" ויאמר ’ י
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w אווה ^י־םי גא אמוי ויאםר asw אני אד טי לידע סח דאטר pVoD
 התן אס חאיא מ ו*אםר אמיתתו על לעטא• ■ האד ̂ו9דווו היח ועכ״ז גסזוםן

^ לא בוודאי לא ואם לן־ אסלק אלי «ילptה את לי  ע«יז געיניד וכטוב א
^ הוועםיל אח לז ונתן ם  כאב^י רוסרום לו אמר ואח״ז עס״א חטעזח לו ו

 לו חאטר לו ויאמר באמך לו אושר חאיך טסנו ואאל אי׳ הבעא׳׳ס כאלום
 אחוא בנ\ את ומדא ל^תו לבב ובטוב באסחה לדרכו ונסע באלומן• 0םוד יונה

 כי לו ,•*’ו- להכעא״ט נסע וחיכף בלמודו Tוםחם אחר לאיא טזייר
 לס׳א עלי גוה ,וא1 כי ואמר ^ולוסו היא יונה על הבעא״ט זאאל המאורע

: ע״כ אמתי כן יונח אזהו חדע ויאמר בגינו אדוני
 מרים ה^ מחם אדם ח' וירא• טוטלנים לומדים אחים ג׳ היו אחח כה״כז

 אהיה •עם ובכל נגדו מתנגד היה והג׳ חבעא׳א אל למאמעתו י *
 אואל היה •עם ובכל האחים אני אגל אלו אבסניא חיה הנ״ל בק״ק הבעא״ם

 לאכסניא אנכנם וקודם ה׳ ביום הנ״ל לק״ק בא א׳ •עם חג' אח לאלום ודזדא
 מתנגד מיין מאכט וואא בזה״ז* חג' האח שלום על Tחע אנאי את אאל

 חדביר וכח דוי ערא על מוטל אחוא אמרו בעיניו כמבארים איהיו סברו וחעולס
 אטר עא״ק ו' וביום חוליו לבקר אגלו לילך אגריבין חרב אמר אחו אץ ג׳ןכ

 אחיהם אגל אם •ללaלד להיות ויכול אפשר אם אאלה כלאון האחים לאני
 לחחפלר חרב אח מניח היה לא כוודאי בריא היה אם ויאסרו קודא באבת
 בוודאי ליח איכסת מה הוסכים לו אאין כאבן מוטל הוא כעת אכל אגלו

 הקודא ארץ לאם להכיא וגוו לל0ל^» מיוחד חדר אם יא ני אר6וא אסאר
 והאדיר אחרית החסלל ובבקר ומעריב מנחה עא״ק ו׳ ביום אם וחחסלל וס״ח

 בכדי לסרחדור הלך התורה קריאת וקודם חגות אחר שעיה כ׳ עד בתסילח
 נלך לאנשיו ואסר גופם הוא אהחולה איך יללה קול אמע וסיד א״ע לקרר
 אלום נוחו אינך מדוע אמו לו ואסרה החולה אגל ויאב החולה את לבקר
 אס החולה אח חרב אאל חרב לחוך ידו ונתנח כלום לה ענח ולא לחרב
 היכן הרב בו אגער עד אתק וחוא מסגו אאל •עמים כמה וכן ואחק נמדא לסד
 לו השיב אז כלום לי משיב ואינך םטך שואל שאני אלך ארץ דרך ,הוא

 בכסכת א׳׳ל יסורים עליך חביבים מאמר חוא מסכת באייה לו ואאל גמרא למדתי
 עליך חכיכים הרב לו אאל ובו' אכרן ולא הן לא א׳ל אש נאמר ומח נדבות
 אחיו ואוקמי׳ *'T לי׳ יהב ידך לי חב ד\ב א״ל אביס ולא חן לא והאיב יסורים

 את אילביא הרב גוה אחץ עאח וכן חממה סן רגליו איוריד הרב לו גוח
 לבית עמו הלך ואח״ז גוחו באשר דבר בל עשת וכן ידיו וימול מעם מעם עגמת

: בעזהשי״ת וד,כריא כולם עם מוסף וו»םלל ההפלה
 יושב היה והוא כפניו הדאדענקר נחמן ר׳ חיב אל באבחו «*0ם חיה (£״א

 כעיני וחית לאמוע אזנו את ותרבץ א״ע הקריב אזי ממנו מקום ברחוק
 איחנו מהא״י ביקא מוהר״ן הרב בי להם ואמר הרב את ואאלו לפלא העם

 אינו באכחו ססםר אאני וזה לאמוע אגריך מה ב״א יאמע אלא נמתנה לו
 מדבר אאני סבור היה יאמע לא וקולי נעות אפתי ראח באאר והוא אוסע
 אוטע אז ד״ת מדבר כשאני לזה והמופת מקרוב לאמוע א״ע חרבין לכן בר״ת
pm אפי' o בשבחו אסיפר בעת בי בבוונח זח עאה אהרב אשעתי אחר ובאיפן 
 לגחוק ויחי לאטוע א׳ע הרכין באאר אז אטע לא וקולו נעות אפתח ראה

 מהאי׳ת אגיקא זה הרב בעיני הוטב אלא מפני זאת עאה והרב טלם בעיני
 מעשיו עס״י לזה ראוי הוא אם מם״נ באמרי חמגטרך דבר כ״א יאמע אלא

 גם ניתנו המילה שאחר ע׳ה א״א אגל שמגינו כמו אבח יקפח לא חקב״ה
 יעלה למה מעשיו עפ״י אינו ואם מהן א׳ האמיעה וכה בראותו איברים ה׳

• במעלות ..
 מיני בבל Ton מקרבו חרב והיה בכפר דר והיח אליו מהמקורבים היה א'

 אל בא א׳ פעם הרב בבית אכסניאוחו היה נוראים ובימים התקרבות
 מחשכתו אולי כדעתו סבור והיה בעיניו לפלא והיה ממנו פניו והחזיר זורכ

 Ty נכנם שעה אחר עטו גסה דעתו אהיה ומפני גדולים כענינים סאוטסת
 מאד מאד לבו ונםל פעמים נ׳ עאה וכן נ״ב ממט פניו והחדר אליו הפעם

 לקרבו רגיל היה כי היא חרא דבר זה וראה הוא רק דבר לא איTמ כי
 המאורע כל לו וסיפר מקוטב גרשץ '0 לחרב והלך התקדכוח סיני

 על אוחו מרחיק אאחה זה מה לו ודיבר הבעא׳׳ט לגיסו נראץ ם׳ הרב הלך
ה אאתח זח סח לו והאיב בארים מעשיו וכל בכפו חסם לא להכניס;• הג

כענימ . _

%
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ll ^ סי^ «יתנו אוחו זזאורח mיםמ ״» wrS . תוונו
ס ״"’** ^”י* י ק ז מ ? ? , .^ ®  ותיכזי .א׳ ־גבנד זיק גסע םהכ«־ קרוב ודת ^

בנ^עתד »ןעכב מוסעליבע הגקרא ש^ג סערת-־<נם ח1ר ׳״^ “״'
wלהקרחיעם בש pt-n 1 הדליח עלS 1nne*w והיטיבו !**^^w**

[  בתחנונים ®עשים נסח ובמף* B״r^ ־הרב !^£ב?ו«ן111^
t 9 כנ׳׳ל לו זה«*כו סאד ^*«גח«־ר15 fחב׳י׳•^* 1רם זזאחמ׳ן כ»עס rjJT״ 

^ א ^ דיי2^ םו וגא׳םר םע« שנתחמה עזי וזונח אגוז הלר לבית נ
nr נעש״ם  הכעס אש כו לכעזי התחיל־ וסיד חרב את לו והראו ̂,

 לא עבורו אשר חבעש׳׳ט זאיזחו זח א1ד סי עוד ושאל כ«עם ־כאעם עוד ותלי•
 אח לו ^יאו חקרירות טגודל לטות ססש כאפשרי שהיה עד חדלת את לי •תחן
 הרב את לו ובשהראו י1לג« חרעס אש בו בערה שלישית שבסעם עד חרב
t\hw החולנית לאשח הרב דעק סיד לחרט זורב על ידו את ותניף סחערה חרבו 

 יריח חזרו להאשח חילופין נעאח ומיד עשתח וכן ידיך שתי את הגביהי
 להרב מאד והתחנן ידיו ותיבש T̂ להשיב יכול לא והשר ככראשונח לבריאותה
 ;עוד לשנות יא״א החילשין נעשה מכבר בי לך להדדל ^בל שלא ואמר

rj״W ראח א׳ פעס . העליח על אכסניאוחו וחיה קהילה באיזה הבעשש היה 
 את לי ומדא מחר רוץ שלו להמשרת דוח מיד חרחוב על עובר א* איש

 יכול היה רא ועכ״ז לילך רעת ולא לכי נתפעם ומתחלח ויקרא חנ;*ר וירץ1^ האיש
 הTעב חיום עשית אחח הרב אמר לחרב בבואו ויהי להרב והלך פניו לה^דז
 כי גדולה עבירת עשית הלא חרב אמר למעלתו איכפת מה כמכחש האיש אמר

 שותו בבית ונלוא זקן היה אביו בי כך שהיה'הוא והמעשה אביך את הבית
 זה סח לראות הנ״ל האיש והלך שם ונשתהה לבית י״ש להכניס אביו הלך היום

w העומד גחל סבלי י׳׳ש שוחח שהוא איך וראה בך מחעכב שאביו n חביות 
 האטת לו הגיד וכאשר ראשו על הג״ל בכלי אביו את והכה מאד האיש וגתגעס

 ב' שיתענה תשובה לו ונתן ע״ז תשיבה לו שיחן ובקש רבה בכניה בכה סיד
 סדר לעשות ע״ע וקיבל דבחם שארי ועוד האבלים כ׳מקוס בבה״ב יעמוד וגם וה׳

 ובםשך שנתו ישלים לא אזי ח״ו דבי אייה ישנה שבאם אותו הרב והזהיר החשובה
 מאד זלגלגה ולפתותו בנה עם לדבר אטו התחילה. החשובה סדר שעשה הזמן

 התיא שלא לו עלתח וכן החשוכה סדר ובטל אוו^'בדכרים שפתחה עד סד^ב
: לפנץ הטעשה שהיה סטוראווע הרב ספר כן ר׳ל שנתו

 ונתעכנו.במחשעוחבלילח ד׳׳ת הרב אשר נ׳ בסעודה א׳ זזנ״לסעם הרב ספר דוך*
 וליילד ■ חובים1 כטח שלו מדזתיבה שיקת לו ואמר שלו לד-סשרת קרא ופתאום

ו ראשונה סעידה אפילו לאכול מה לה ואין אשתו ילדה כי פלוני לבית  וסיד יחי̂כ
 עחין חתכו לא סגורה-כי הדלת חיה ועדיין לשם הכסן* עיור עם המשרת הלך

■ : הי־כ פקודת כפי הסעות לה ונתן הסבור
א  ובאמירת בכיטפיא מעו׳ לאפות חעות אתר כע״פ לביתו חבעש״ט תלמידי באי פ׳

 בעמקות וטרוד יאנה אנה הכנסת בית בהדר מהלך הבעש״ט וחנה הלל
לסיד׳ים והנח המחשבה  ראו כך כין טזח מאוד ונדפערו שעות כמה המתיט י̂־

 עמו ולטייל עמו לדבר זהתח^ אליו והלך הבוסר את מרחוק דאה שהבעש׳ם
 עסו ידבר פסח של במע״ד אותו וכבד והושיבו לביתו הביאו זאח״ז וקדרות ארוכות

 במהרה בסד%ח כעת אטד אח״ז . אותו וליה הכומר הלך ואח״ז הרבה עוד
 זח טר. התלמידים סמני ושאלו לעחב היום פנה כבר כי המדות ס^פות נתחיל

 ססזר להיזלז בסחשכתו היח שהכומר ואטד מאד חיבה עם לדבר n היה
 שדבוי וכזה העיר כני כל על האשמה מטיל והיה פסח כליל כדו*כ ברחוב נדקר

;זאת רעשות תנוסר סלב נעקר בזוז אותו וכבד הרגה ^
 והלך הפלתו הפסיק התפלה ובאסדע התיבה לפני חבעש״ם התפלל
 עגלה סמנו וקנה עדים סוכר א׳ נוי וראה הבנסת בית שלפני לרהוב

 העדים בעד לו לשלם הבעש״ט המוז לבהס״ד אחריו העדים הגוי 7והול עדים
 אלחחה כריך הגוי ואמר י״ש לו ליתן דוה לכחט״ד העדים שהוליך מה ונער

 היה לא כוודאי אצלו א׳ ערל קונה היה שאם בזה קדוש עם לו יש אשר דידודאי
 כאסדע אזהסםיק סה חבעש״ם את התלמידים ושאלו זוז עבול סאומוז לי ן ני

 הדרים עמבי^ על למעלה קיטדוג ראה תפלתו שבעת והשיב העדים לקנית הפלתו
ם »יי  בזזו הםרסרג *t לסתום והוער,* דגדם את כחשבת מטעים שחם מה על ג

ל ־ ר ־*■ טעגת׳וע^ויג־ן־ נסתתסו בזח היועדים ארו מאור שכח ^
מליח
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1 fllW O> חטוגיח «»רצ m* ר*״• ntAyui'iA י . או>0 ג»יו ימזקח >

 ^חונחח miS «נ«רך ito דקלים ושיחת ועוםות גחמות שיחת
 .m עילמר ממנו ולבקש לחגעש׳׳ם ליסע גדעתי נגסר לש״ש כוונתו שהיח

 לשיש שכוונתו מאחר כזה ר«וט הכעש״ט ימלא שבוודאי והיק^בלע^ו חנ״ל חכמות
 אליו הבעש״ס פנח לא אנשים הרבה שס וחיו שלו לחדר^ אי-כעש׳׳ת כגואו והנח
 וכלאחר דפח כשפח שלום הכעש׳׳ם לו נתן חרכה שם ?שעמד נאח׳ז יכיל כלל

 מחככו חיח וחבעש״ם אכלו סקורג חיה כי חשראח על נשתומם מ״ל וחסנגיח יד
 עוד והתעכב מתשוקתו נםל לא חנ״ל חכמות ללמוד תשוקתי מגודל עכת. והנח
 נזדמן חיום דחי אכלו לבא הכושר שעת ואמכא חוא מקרח אולי אמר כי אעלו

 שיםע לחמיכיח הכעש״ט ואמר דאמםאלי קאמינקע לק״ק ליסע להבעש״ם נסיעה
 אנשים כמה T.y יחד ונסע! מבוקשו ישיג בוודאי שבדדןי שמחה ונתמלא עמו אתו
 עת עד חמוכיח וח:;תין כעליה מיוחד בחדר לישן חבעש״קז דלך בטלק גרו־ד., דחי

 דימדרגח על ובבואו הבעש״ט שם אשר לחעליח חסולם על וחלך משנחו וזקיכו
 מאד ויחרד כלפידים בוערות ופניו יהודים ומיחד יושב חבעש״ש את ראה חעל^נת

 עסיד לו ואמר הבעש״ם בו שגער עד מהמדדיגח שנפל כמעט חנוחר שמטדל עד
 סוזסלון בנםעם ויחי ענח ולא נשתתק חפחד ומחמת סנקש אתה מח תירא אל

 ועT הלא הבעש״ט לו ואמר עמו דשב בעגלח עמו שישב לחמוכיח הבעש״ט אסר
 בא וכו׳ עופות שיחת חכמת תלמד למען רק חיח למקימי ביאתך עיקר שכל לי

 ר ש פני חוא העליונה שכנרכבח יחע הגה חיח והפתיחה היטיב באר ואלמדך
 נמשך וממנה אדם פני הוא שבמרכבה המבחר והנח אריח פגי נשר פני אדם פני

 עילח דרך חמדרנוח בהשתלשלות מעלה של שור וספני התחתון לאדם החיות
 נמשו אריח ומפני סטה של הבהמות לכל החיות נמשך רבים וכמכומיס ועלול
 בי שירח פרק סוד חהו שלמנזה לעופות נשר ומפני שלמטה חחיווו לבל תחיות

 בבחמות סמח למטה משתלשל בן וכ״ח ב״ח כבל חעליונח במרכבת חדבור נפי
 של שרשו על דבר. ככל ומסתכל מדעתו ומבין חכם שחוא סי וועה ועופות חיות
 בבחמות הדיבור אופני פרטי על דבר ממוכא לדעת יובל העליונה במרכבת סעלח
 ונפלאים נוראות סירות ל־ו אמר בזח חרברים ופרטי דבר של בללו זהו ועופות חמת

p שחמוכיח עד r •עומק עיקר לו שלילת מארזר חבעש״ט והגת בוריו על חרבו 
 שומעם וחיח ותיקונים בזהר סאמרים גררא אגב לו מבאר היח מ חכמרז סוד

 וחיות הגחמות והאיך משיחית העופות האיך שומע היח השניה ובאזט אחת באזנו
 קרוב ובבואם קרנ^לעיר עד זו בנסיעת לו. מבארם רד׳ חסודות אלו יכל משיחים

 ידיו הכעש״ט ותעביר p לו ואמר זו חכמה היטיב חבגת חכעש״ט לו אמר לעיר
 לו נשאר ולא זו שבהבגןח, חסודות פרטי כל מנצו ונשכח המוכיח של פנמ על

 .חכמת לידע נליר חיח וכי,.אילו ואסר חבעש״ם ושתק ההקדסת לזנרון.כ״א
 לזאס^למדתד םזדרנ^ןילסדך חייתי סעכמי הבורא לעבירת לך תועלת מה,שחיח זו

 תהיה וווםים מעבודתך זח אץ בי מםך ונשכחה כמאונך לחות הזאת חחכמח
. : וד״ל זכו׳

 המחעןכה , בעמקות מאור מרוד וחיה שליעזית בסעודת חבעש״מ חרב ישב ן£״א
 דחי חתלמידים בעיני נפלא שהיה מה כלל שלישית בסעודה תורה אמר ולא

 תכי ,ערך לעיר חוץ לנסוע מש״ק בבל מנהגו חיח חברלח ברכת שבירך אחרי
 לנפת הסופים עם העגלה להבין נ״ב אמר מ״ש ובאותו לעיר חוזר וחית פרסח

 עם הסעפם ולקהת לדרך כדה להבין וכוח *םTחתלם p? פקכת עמו אחו ושיסעו
 יזה• נוסע חוא להיכן כלל אמר ולא כב״ב בעיני לפלא שהית מח חבנרימ בל

 גזה ענלח הבעל וגם אליו פניהם שיחזיח לחלמידמ .כוה ^דר. מעזעד בנסעם
 החלמידים וראו חיה נבן מעכמם ילכג והסוסים המוסרות ושיקשוד אליו פניו שיחזיר

 7כר,ה ונסעו א' Tבע נבנסים ממש שעה רבע בבל לעיר מעיר טסעיס וחגח.הס
 הדיר קפיכה ע׳ץ חלילה באוחו סאוזל רב בכזלך ונסעו סיום שהאיר עד הלילה
 ״?ומהוךה.זאםרהבעש גחל אחד •בית אכל הסוסים ועמדו אחת.גדזלח לעיר ויבואו

 דשא שלום דהם זנתן משינתו ויקתהבעת״ב עםהסיסים לחחכד שיסע להענלק
 בבתי להמאכסן להם הי׳ סוחרי' הם אס אותם דשאל אותתםאין,אתם.אמח.לו.םוואלץ

 ^תאכםן להם חיה ודרשן:ים מוכיחים הם ואם' ,למי■, הםיווךיס יכקגמת
iw יילד שעייז איזת כ״א אקעכב לא אני לך איבפת מת והשיג^לו^הבקש׳׳ט 

.̂aכעררכ.וד<עש״D.נf-1קמPהע•îז לח  לגגת מש^זפלו,ונכנס הטעלת. •®לי<ול
עשן לשאון! rfva pvo לי^ליקטזמבש  בחורה.. *m וחט;.אשח הטיטון .אזן̂.
ח בסקכת לנושה המבשלות לגי״ ג״כ ובושו ממטתח ומרח יאסר ^ןי

Vrifiin
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״. ,ht דאסר כן מף«חוז «ייי הםע*ז,ע״ז כחין■ אוחו וחדח 
« ל« וח«־י ו «־■ «Sn לח י0י י י י ^ י  י

̂.̂י2;  אישי וסח געח״ב אשחגנושל* הייחי אני וחאסרהאשח כאז3*י!!.-°»,י
T m\ ״  .יכול׳ איני ואיי נער עריץ והוא לאיש אחיו בן ה?וא־קי^את“ רו «
 אני תדאג אל »9דבעש״ לה מאסר נרעוני שלא זה, אכל אני צ-טיז

 טוב איש לך אתן ושם לםקוסי כהיום עסי הסע הרצי ואס לאב ל?
 בכאן נתעכב לא כי עצסך הכיני לכי א״ב ויאמר חן האשה וחאסר רצוני ראי »יייל1

 חמיה נראות ויהי א׳ בתיבה וחשיסם ותכשיטיה בנריה את nsm האשד, ותלד
 m דו וחאסר א״ע סכינת שאת נוסעת את להיכן אותה אל8 ד יסעשיה את

 ^חבעה״ב ויחי איש שם לי ויתן למדינתו אותי לרך>ת ורוצה דודי ד,וא האיש
 את ליקה לי עושה אתה nr מה אליו ויאסר בחסתו אליו וירץ הבעש״ט על

 א׳ להרר הבעש״ט אותו ויקח ותכשיטים חבגד-ם כל עש ידיעתי בלתי כלתי
 כ׳ והלכתי מביתי יצאתי ואתטול בעש״ט שאני לך ידוע להוי לו ויאסר סגור

 אישת סות אתר היא שכ־יתך הוא והענין תדרך קפיצת ע׳׳י הזח הרב הדרך
 דהסיר א׳ לשר חכטיחח מקרוב m ובקיצור פריצים כסח עם וונתה נתפקרה

 סעולם אלי בא שלישית סעודה כישעת אתמול ביים והנה לו ולהנשא דתה’
 נכדו את לתקן אותי ובקש הדור ונחל מפורסם צדיק שחיה זקנה אניד. העליון
 שם תשאר ושלא הקליפות בעמקי גבוהה'ונפלה גשמה לח שיש , הנ״ל האשד,

 שני אחר ושבוודאי זה יום על חזסן חגכילה חנ׳׳ל האשה והנה לו והבטחתי ה״ו
 ביד ותכשיטים הכנדים כל עם האשה וינןת חיל אנשי עם השר יבוא שעות
 ווזצלת יחשב רבדז ולפצוח עמך אלהים ויחי אתןצך לזאת דתה ותמיר חזקה

 כל לו שיחזיר הבעש״ט לו והבטיח לו והאמין הבעח״ב כלב דבריו ונכנסו נפשות
 בחזרה עמו והוליכה האשח לקח והבעש״ט לח מגיע שאין האשה שלקחה החפצים

 אותה קירב הדיד ובכל הסראה על נשתוסמו סזה מאומה ידעו שלא והתלסידים
 הבעש״ט איתה ךTש מעזיבוז לק״ק בבואם ויהי חדי איתו קראה והיא הנעש״ט

 האשח באה החופה קורם החתונה בעת T̂ו מפורסם ונגיד מאד נכבד איש עם
 הרב ברית כחיותח כי חטאיח על תשונה ולבקש' לפניו להתוודות חרב לחדר
 היא לבה שמנקודת הבעש״ט ראח ובאשר כה - שהיח הרע מלבה נעקר זמן משך

ך חרב אמר אז מדברת  שמחמת רק שלהר׳־מ תדע דודך שאני ע״ד תעלה ^
 תעשה לא ואם אותך להציל זקנך אביך אוחי ובקש דתך TDלרי זמן שקכעת
 שיתן ממנו ובקשה מאד עד נחלה .Tבנ ובכתה מיד תמות בוודאי בראוי חשובה

 בדאי אינך בי יתבטל הזה השידוך חשיבתה היא שזו הרב והשיב חשובת לה
 תשב והוא לאופה שחנשא רק נפשה מרת יודעת שהיא אחרי כ^ז שתנשאלאדם

 מה כי כחזרז; לו השלח חותנה לה שנתן החפצים וכל . ביינל עם שוק על
 משחת נפשה את להציל בכדי אמונתי על רק נתן לא והוא חטאתו ומה פשעו

 א״ז בא אח״ז' גמורה צדיקה ונעשית שלם בלב רתשובה' וקיבלת עשתה וכן
: דעתי את שהנחת דעתך תנוח ואמר בחלום להבעש״ט

 התחיל ולא הבעש׳׳ט ועמד לבחם״ד הקהל בל נתאספו נדרי כל רודם נעי״ב ״א£5
 בל וגעו בוש ער ונתעכבו רכה במבוכה שהוא ממנו ניבר וד.יה להתפלל

 איך םד,חלון הרב הביט אח״ז הוא רק דבר שלא הבל הבינו כי כבניה העם
 לדבר הרב והתחיל לקראתו ויצא חבה״ם לפני הולך זקן אחר שכומר

 עטו הרב ודבר לביתו עמו שהלך עד בדבורים עמו ונבנם בשלומו ולשאול עמו
 שכנים הגם כי הכומר והשיב וכו' בראה תהו לא הלא אשח נושא אינו מרוע

 גזה חרבה תדב עסו וטען אשח ^שא רשאי איט הכומר נמוסידמ ע״פ הנה דבריו
 לישא בי הכומר ואסר נומרותו על וימחול f« מצות יקיים זקנתו לעת עבים ני

 שיקחנה האשח תתרצת לא הגינה וסמשפחח כבודו לפי איני דרגא נחות אשה
 לחתה ♦תרצה בוודאי אשר תואר יפת בת לו יש סלוני שר אצל הנה בי הרב ואמר

 ראה תאותו שמרוב עד בלבו יפיח ונכנם שנחרצה עד עסו לדבר והרבה לאשה לו
 אנשי באו התפילה ואחר נדרי בל להתפלל והתהילו הלרהבעש״טלבהמ״ד ומיד קרי

ל קטרוג היו< כי המאורע להם וסיפר אליו סגולתו ח  שיעלו באפשרי חיה שלא עד ג
 תכרח לכן אשד מעולם קרי ראה ולא זקן הוא הכומר שזה ספני למעלה התפילות

ו שראה ער עסו לדבר ל א ש ו  היוז לא מיד כי שנקף'ואסר עT םחיכן סמנו י
י יו אטשר מי י :הסקטריגיס טי נסתמו ובעזיה אילו ^

י ת ע מ  הדג כ״א בעצמו תוקע היה לא מעזריטש דק״ק הגדול Tהםג הרב בי ש
מקריא חיה דל מצא תוקע היזו באת״ק שגטטר סעגדל מנחם סו' הק׳

אוו
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rm מ^־יאמיוח• «ניסחי״ נמח גדג^יו חו^ח »סת^קוו««היח קורם ואף התקיעות 
 והזםין יתקע שד»«* בארדי«׳»וב רק׳יק אב״ר יעחק לוי סו׳ הרב היח לא ■״א ,«לו
 עת חקי לאניו בשקרא וחיכף נדרכו גדול ורעש וםחד ביראת ותלך לכך א״א

 והלא לו היה מה ידענא לא חמגיר הרב ר1אל ונתעלף גרולים אורות ראח יאשינח
 שלא אחר לאים התקיעות ^תן והוכרחו כ״כ סתםחד ואינו יותר רואת סעגדל

:יסחר ולא ירא
 ר' אעלו עומדים וראה לחבעש״ט שבא איך םורקעם דוד חרב הלם ג|״א

 ירע לא כי סטנו נעלם והד' :ז״ל אליהו היה והג׳ מכירם היה ב׳ אנשים
כ אעל חיה הסתלקותו אחר ם״א הבעש״ס את מלשאול בוש הית וגם היא מי.  ד\

 אסר רוד ר' לו וחנועותיו׳וכשסיםר ועורתו תוארו האיך ממנו ושאל . הניל המגיד
 הרב על שאמר מהבעש״ט שמעו ס״א גם ז״ל לוריא יעחק מו׳ זחו ני המגיד
 מת הנ׳ל המגיד אמר ריב״ז ניעוץ שהוא מכראר עאנזור חיים מו׳ הגדול

: ממש ריב״ז עורת לו חית בי ע״ז חחסלאו
 סן שנוצף והוא קרוש יין אעלם היה ושם וואלחייא בםדינת הנעש״ט חיה ג£׳׳א

 חזקו מםני לשתותו א׳א קטנים טפין ג׳ או כ׳ ככוס וכשמערבץ הענפים
 יינך הלא הכעש״ט אמר זבששתאו זח מיין קטן בבום הכעש׳׳ם את הכעה״ג ופיבר

 דאסר גדול כוס לשתות הוא סכנה כי הבעח״ג יהשיב קטן בוסך לסח טוב
 כולם והסתבלו בולו את ושתה גריל כוס לו ונתנו מזה מתיירא אני אין הכעש״ט

 אכל כולם ונתכהלו סטש אש כמו עמדו שערותיו וכל אדומים סניו שנעשו בו,
ג פניו על ידיו העביר חכעש״ט מי  אמרו רז״ל כי ואסר ע״ז מאד ותמהו כרגע יינו ו

 מגדולתו ורעדה פחד עליז נפל יח׳ בגדולתו התגונן וכאשר מפיגו פחד קשה יין
J וכל מכל היין את והפיג ית'

 בבדיחותא התלמידים אסרו ביער ללון והוכרחו תלמידיו עם הכעש״ם גסע
 לכם אעשה אי״ה מחר ביום לכן הרב ויאשר לנו הרב שיעשה הסעודה נראה .

 נגיד בבית נו0זד»אכ גדולה לעיר באו ולמחיחו םטעמים מיני ככמה גדולה סעודה
n נא חנ״ל ולהנגיד א׳ n פרסאות שמונים משנו רחוק קהילה כאיזה רב שהוא 

 בגי בל והזמץ גדולה סעודה עשה ולכבודו שנה עשר משנים יותר m ראהו ה׳א
 תפלת ואחר כ*ב איתו החשיבו לא אבל הבעש״ט שסע את ששמעו חגם והנה העיר

 דדה והבעש״ט הקרואים בראש ישב חרב ודודו לביתו העיר אנשי בל באו בהב׳ע
 ויען עריין שסחפלל m הוא מי הרב דידו ושאל הבית כירלתי מתפלל pעד

 X כלום החשיבו ולא הבעש״ם זהו הבעה״ב
 תפילתו את חבעש״ט וכשסיים עמוס להסב אותם קראו לא הק׳ תלמידיו ןובן

 ויאסד סתר למקום עמו וילך אליך לי סתר דבר לו ואמר חרב למקום בא
 פעם בכל הנה הבעש״ט ו^ן לא ויאמר המרק איזה לו יש רוס״ע חגה הבעש״ט

 חכעש״סז דען : לו ויבחש ש״ו נגדך עומד יזוראל בשמע לכוק רתה שאתה
 לפניו ובבה לו להודות ע״זוחוכרח התענית אתה והלא שקר להיות אפשר האיך

 וקיבל הגדולים עריקים אחר יהרהר ■שלא חוא רפואתו כי לו דאמר לו שיעזור
 כוונה לכוון הנסה כהיום הבעש״ם ואמר לכסלה ישוב שלא שלם כלב ע״ע

 והושיבו בית חכעש״ט אח נטל וסיד הרח וכן לו ורפא שב כאשר כי ותראה זז
גדול: כפבוד אותם יכבדו כראש. הסיבו תלטיתז כל וגס הקרואים בראש

p S״p מזכ והיה כנים חשוכי א׳ איש ודה מעזיבוזT חבעש״• לפני חסיד » 
 כמה הטריח ,כימים בא וכאשר בנים לו יהיו שבודאי לו והבסיח '

 ארכו ולא זקנותה לעת זכר בן לו ילדה אשתו וכעז״ה הבעש״ם את פעמים
 תשלח למה ורוגז ברעש להכעש״ם בא ומיד המילה ימי בתוך ומת הימים

 לי היה שלא לי היה טוב יוהד והלא מיד ממני שיופסק כוזב דבר לי •ז אותי’
 הילד יחיה סידאי בנים לך שיהיה אמרתי הלא הבעש״ם והשיב ^י^י ^ייי-יתי״

 לו היה ולא גו אין חייס רוח גס הילד זע ולא קם ולא בוש עד !והמת
 ובא נאמנה בהבטחת לו הבטיח שדשא אד׳רי הכעש״ם .עם עיד לדכי פגיס
 יכבד מי ואת חברית על א״ע יכק אם ממנו ושאל אתר מער עמי ודיבר לחיב
 ודעעמו . חיתוך וגן ידת אדם לכבד לו עוה וסנדק כנהוג א״ע ״*יץ יי י*ייי

 בשר כחותך דם יעא ולא אית• ימהל לבה״כ הילד את חכיאו זגשי יגן מעיעח
^ חמת ת ח  הילד את קיים חיבות וכשאמר המילה שאחר כרבות לומד חיכ. ו
 סהסילד, דם וניתז קרבו אל הילד נפש שחזי• עד חרכה שהה ולאבא דאכיו הזה

J לגטרי הילד הי וגעה״י «*זו שסי עד
r t
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אוזריו

- 1^ ,! מן חרוגסח •wBwn «צעי»י *•וכס׳ וו^ויסס Snj ״ ניי
י פ״א ״ י י «לחח ו«-»קםר אסר ת1בר«א בפי וגם W י

!^ ״׳׳ מ כ m !5» ח  V h י״ ב״י כבודי יי־̂י
כי •*חדי nSrni הוא ,•^או-סלתל “׳**® ̂•’ יי ***'* 
?י1■־״?̂! טי הדבר אמת * והשיב ביבואוה נ ^״י חי ^ ^ ^׳ W ייי

y יי'“׳* י״״י ייי״י T״n t r r על הביז  ב4ו י «•») J. י י '׳■ יני הנח הרב ייאסר הדםק על סביו »,.• ־
%ואני ״ חוליו **י' הדיקטי ולקח שלד הדפק ואבחין אראה ,ך«
ZI? יודע אינו אבל חסיון איזה שיש to באם״ ני הוא ^ " "J/ ?דיא

ה ״י ®י׳ לחי״י ^ אלו ̂ זי" “"י *™״י ”‘יי״׳יי ״ אל יקדם חויוגיס לך הנגנבי סמנה ושאל להדובסה םגיו הרב והחהר שלז
אסי איה יידע ואיגי שנגנבו שנים נסח m הן והא^ ואלו  הם.י

, ד*יי״ בשליסוח החפבים בל את והנמא חיבתו ותפתחו שלו לאבסניא "2 
 יי;*! אחוריים כי (והענץ ובוז כחרפה סשם הדאקטיר ונסע הק׳ בדבריו וס«אח

 נם־־ש החפאים כל על ברפק טכירים הזודיקים היו, ולבן דפ״ק אותיות rקפ הוא
׳ : ובת״ז) בזה״ק

t t 'S בח שם שיהיה ע״ר דקהילה: הרב אבל גתאבסן הבעש״ם בנסיעת■• 
 ואסרה הוא וספורסם גדיל איש ב♦ לבגדו האק• תדע לאשתו הרב אסר

 דחי האורה לבכור פוב נהה כל 0םה נכחור בשר בעז״ה קניט הלא אשתו
 והלכה בץיבה לבה נשכר וססש בלום סבאה ולא הבשר לראיה בשהלבה
 הבינה מאשר בלום סבאת לא שבנתה ונס ססגה ללוות תוכל »לי לשכנתת

 בהיד והגה לעשות סח בעלה עם זתתייעץ בלום ם«או ולא לשניה גס והלכה
 סכל לכה ברת לו ותספר ד^לון לפני עוכר דסתא השוחם וחנה ראתה כר

 רן• בקר בן. ששחטתי שעות ג׳ או כ׳ זה הלא ויאסר <לי׳ עבר אשר
 שיבא אפשר אס הראש לאבזל סאוד אוהב אני ויאסר הכעש״ס דע? ו«יכ
אן  בזרימת וילך ויקס הדבר טוב השוחט ויאפר כבאן אותו וינקר בשליסוה *
 אוסרים העולם השוחסנ עם לרבר הבעש״ם התחיל הרב לבית הראש איו ויביא
 ופתח לח יש שיניים כסת לספר נא הבחין בשיניים וחילוק הבחנה איזה שיש

 יובל שלא ידו את דחקה Tום השיניים את לספר לתוכח ירו ונתן הבהמה סי
 סה הכעש״ט ויא»• מאת* ויזעק לסבול יכול לא אשר עד סאו׳ ודחק׳ וT את להוביא

 תודח תן רשע עליו הבעש״ם וזעק חיים רוח כה אין .והלא נזעקת בי לך
 ואת ינשיר ירעה אשי את ריאה שום בדק לא שמעולם חסאו על וההוויה

 הבעשיט העכיר ^בח״נ הלנו ואח״ז ע״ז תשובת לו ונתן יטדן* ירעה אשר
 מאד ונתפלא בח״ב על יושבים ורוחות סתבלים נסה וראה חרב ע״פ ידיו את
;אותו והעבירו פעם בכל קרי רואה תפילתו קורם שהש״ץ חבעש״ם והשיב ע״ז

, • -
ב ו ת כ  שקודם כפסח . רשבולות א׳ ביום הסתלקותו שהיה ספשידתו קעה א

 זדו ומפני סעט ונחלש הכעש״ם א«ל סקארץ פנחס סו׳ הרב חיה זח
 והסכיסח לא או למקוח לילך אם אעלו וטריא שקלא' חיה פסח של האחרון געי״ט
 שיסתלק הבעש״ט על שנגזר איך ראה בתפלה פסח של ׳1 וכיום לילך שלא דעתו

 כשרבו יו׳׳ב בסעשח לעיל כמבואר הש״ץ בת נגד סאד חתעבסוחו • '9 בקרוב
^י לשחף  סאר ונתעצב הועיל ולא כתפילה להתעצם סוהר״ם הרב והתחיל '

ואחר לזה מועיל היה לדעתו בפקוה זה׳ דבר ראה אילו בי למקור. ש על
 נעשה הבעש׳יסבבר ויאמר לא לסקי.׳.ויאשר אתטול הלך אק אותו עש״ט r־, חתפיל..^ז

י הדח הפסח ואחר בלום מעשי־. wm ואין מעשה  מתחזק היר. ועג״ז השלשול ^
 לא ̂ - ב שיוועצמו מוחזקים שחיו התלמידים »*ותן התיכה ל^ני פללaלד מעט

 ^**יי*'..יתו לא. ר.ג״י מודר״פ וד.םב אחרים למקימות אי־ים ושיה בלוס חוריעם
^ןף באו רח האר׳ בתקון הלילה בע סגולתי-לנעור ̂*יי שבועות בליל

בולם שיתאספו סגולתו לאנשי בבקר־שרח ט״ת ■א-וענין ד״ת לפניהם
 על אותם ולמד בקבורתו שסו.ישיתעסהו שכחתי א׳ קעסלי ליב לר׳ וצוה
 ואח״ב זח מאבר ונפטרה נשאלת נפשו Tא סימנים להם הר><-, אבר בל על גופו

 זצות :קדישא הברא מאנשי היו י!״ר&0 החולים* על ביט ש בדי אחר מאבר
 עס סעט עור אשתעי ואסר *ור1י0לו*ה שיתט וצוה עמו להתפלל מנץ שיבנסו

 אמר עבור! להתפלל לבח״ם סוךארינקי נחמן ר׳ יללך ז»פ;לה "׳״״*
חיזו לנגוס רגיל שחיית• זה נפחת ליננס יכול הית אם מרעיש הו׳ להגם הכעש״ט

ל ^

{



i״*י

 מ וגער אותו לרוקן א׳ סח נמסרו 1S1» נכנס הזאת וגעת בחסי^תו •וע^
א םSבעו מאגי היום עד ממעת ולא ונד נע אתח מנח מסוניס ותיר^ יסע י

• יזיק סן אותו הרגזתי כי הדרך סן מיסט גדורה ביווחא מהר רוץ להסמרח אסר
 ^מסע חסמרת וחזר חמסמ מל בתו אחת בתולת מחזיק היה ובן אדם לאמה

 הסמרת לו אסר אותי תעגח אל מעות שני אותן לן מוחל אני אסר אהבעמ״מ
 ני0ם בורח חסיד מהיר. מח״ם את רואה אתר. אין אטר םדאר רומע״ל סי 6ע

על* רמות לו שנתנו ועבמיו שחורים סלסלץ שגדלין לסקום מגרשו אינמי כדאסרי
גי״§ סניו לקבל העיר אנמי בל באו ואח״ב עליו גדולה ושדחח כתיסיי נחרחבז

 ג^ולת בילוחית דבש שיתן להממרת יוה הסעודה בעת ואח״ב ד׳׳ת לסניהם ואסר
ת איס הגבאי אסילו המות כיום מלסון אץ אסר בקסזנה ונתן ואח*צ אותו ייי
בבול לבה״ב הלן ואחיב חסד עסי תנמלו ועכשיו חסד עסבם גסלתי ע״כ אסר

אחר♦ לילך ו*ייח שאתה ם*וםים יום מה אותו שאל אחריו לילך המשרת וריח
 חשג♦ יעמרו ♦סטור שכאשר הסימן לו» אמר גם אחריו הלך ולא ני ראית מת

 יראה מלא אותו אנשיו וסבבו עסר גדול והזייגר ידיו רחץ ובבואו זייגעיש
כ♦ עימי על תאג אני ואין הזייגר מעמד ידעתי להם אמר הזייגר עסידת

 ממתן על וישב אחר בסתח אכנס וחיכף זה מסתח מאיא בגירוי אני יודע
 תחתון סג״ע מעולין עמוד על ד״ת להם ואמר מטחו סביב שיעמדו ויוה
 סדר על ובביאור בעמ״ן הוא האיך ועולם עולם ככל וכן עליון לג״ע

 בכוונות וביון סעמים כמה וישב ושכב נועם ויהי לאמר לדס ויוח עכורה
 pעזuלר וד.תחיל בסדין אותו לכסות ויוה אותיות חיתוך מסעו מלא עד

 ווטתיגו הקטן הדינר מעמד וראו מעט מעט נח ואח׳־כ כמ׳׳ע כמו ולחרוד
ח וד.ניחו ביש עד  יעקב מוי* שסעתי כ״ז . שנסטר וראו חוטמו על טי

ת ־•ח קעסלר.״ ליב שר׳ אמר זוא־כ באח״ק שנסטר בוז מעזי מק״ק  יייי
; תכלת מראה שלר.בת כסו נשמתו

א ״א3 ן A ואמר סטייתו קודם שבועות כמח לר,כעמ״ם הנ״ל ליב ר׳ נ
ולא נכו׳ עינים תחת ועיגים ראש הנ״ל ליב ר׳ ואסר ימות שבודאי <
דיה .ולא שנח ערך זח ממני שנטלו מה לי יחדרו ואסר הבעמ״ט ריח ׳

' ן כזח חיים לו למה כי לחיות
 אמת שימא rוכ אנשיו לו אמדו הכעמיט של אמתו כשמתה

חייתי אני ידיך אני לאמה חיסח בלשון הבעש״ט והשיבם אחרת
ד___ ״ מותויחיח וביום הדבור ע״ס נולד בני חערשלי ווה בסטה שנח י

 אעמת סח ואמר לבנו מיוה אינו למת להגעמ״ט ואמרו ישן יבי סו׳ כט
אותו ויעוררו אביו מימות האמין שלא מסגי היה שישן וות •שן שמא
 לבכות והתחיל אבע אל ובא היום ימות שבוודאי אמר אביך לו ואמיו
 אשתי עם שנתחברתי בשעת כי קדושה נשסה לך שנחת♦ ידעתי אבמ דו ואמר

̂ר נשמת להביא ככחי חיה רועה ־כשהייתי הרקיעים כל יעו מי גמור ארה׳  הע
 עריו ואינך נשמה לך יש אכל לידע שדרינין מת כל ♦ודע וחייתי

 אמי לו לאמי והתחיל יבר איזח לי אמור אעס״כ םט0 וכקש זח לכל
 עמך כר2יכיל',^ 'איני עלסא לי תקין! זאמר אומר שאתח מה סבץ איני
 אמי ואלמנל אוחי וחראח זה שם תכוון ואמר א׳ שס עסו ילמד

אכל א- שיזכור סטלה לו ואמר הנ״ל חשם את אשכח מסא לו
. ; לו אמי סח מכרות*

 הדל נרגז ס״א נסע סזלאטמונ מיכל יחיאל מו׳ וזק׳ הרג מתלמידי אחד
כדבריי ועמה לבץ«ו חםע^- ומין חיבף הרב אמי אליו «יאחו ^

 לביתו 'לחזור an? עיי ולמת סח על ♦ורע אינו כמבולבל
 נסיעתי כררך r . ון־. אעי מבת לחיות רגיס געטעים לו ^חיח

 על דקחחו •יו .<?ע מץ וםחזדר •סח אחר קנזן בלב אליו ^שתלווה
ס ׳ i הדרן כל עמו ם>ך משתעשע וחיה מלו חענלח א  למעגייא ^ו

 והתחיל כטוב ifnfr’ יכין^ ולא בנהי לשיט ותתחיל המים אל חנלב דלג הטיט
• רצות חטעות ועשה בגחי לחטכע  ההוא להאיש והיוו שנטבע עד הרבה r ו

*rrs מאוד נרול אער o כאמו• כך ומן בעיניו חן נשא איור חבלב tP9n 
 pap לכן עש״ק וחיה לביתו קרוב היה והו׳ כטבסרהם גדול רג הדיירים העלו
 שגא לכבזך .סקי^ט סיגי ככל הדג את חיק לביתו וכשבא הדיירים מן הדג

^ ותיכע ו;ו חיים יועסיה גסאר^ל חרויס טעם זוטבילח מבית וכשבא

^טמעתי
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viii ̂ן חיי העבת ונ̂ן ,«*ירות *גיו וחיו ̂ימיי S **י® חגני iJ I '־< 
״ עשע^ז mSt דאורייתא וסתריז דוין אמי נסעודח

א6,, \ Tyyl & 1’ בעיניו ונם העם«Sc ;̂י־ גסי ובאשר ומ?א?
ע ולמחרתו מאוד ויתסת כבראעונוו שב •״ *ו-יד?» י? "®ע® עיי נז  «י״

" צ ^ סח וע^ m ■ סח־ ־־ ^דעת זישאו׳וש יומא ו?״■ ר?: נ ?^ ם א ^ ש בו שי חד ו
A ^ * ̂י זנתנ^ג^ חטא אשי עון »יזח ® C יי*

 t% לה״י־״י וזכח נתעלח בטביעתו הרבח טער1שנ זבזח סאוד דאהבחו שו0נ
 < שיחעבר רשות לו נחנח שבח לכבוד שתיקנה ובמז הביידים שהעלו בדגי

.; עדח הבדלת סדר ואחד נפלאים דברים השכח בל לי היה לכן’בו  ; למקומ̂ו
ך 1 , כבראשונה; עמדו על הוא ונשאר לו הראד ־ '

אביו

עיי -נדול חולי . ......... הקטן בנו חלה סולאטשוב סיכל ימו׳ הק' דדב אדל ת״א
 .לשרוף רועים מדינת שבאיזח **יך הנ״ל להרב ידיע׳ הניע וסיר מאד ^

, ; ־ועות מביתו חרב ונסע מפולנאח יוסף יעקב מד חרב של הקדושים כפ״ים
 * ואחי לביתו עד'ביאתו קבורתו עם ימתינו אזי בנו ימות תע שבאם לב״ב

; ג אתר; הילד , שמת היו וסבורים סלעט הינחער בל״א שקודין נתעלף נסיעתו
 ̂ תמאוחנ בל ליס סיפר מעט כשהבריא לנופו נשסתו וחורה עלע דעה נפל ימים
 - / דשות חיה ולא א׳ להיכל והוליכו א׳ מלאו לקחו נשמתו כשיעאח תיכף

 ;יי. ורץ! הפתח אעל ועמד לחהיכל נבנם בעעמו הו׳ רק בהיכל ליכנוס לחמלאך
 כל;־ דש« שבו ספר נושאים שלוחים שני ראח מיד יושבים הגדול שב״ד

 היו לא הזכיות ספר עם א״ מלאך בא ותיבף עליהם יכבד כבד ובמשא העונות
 : '■ער כמארדל ׳ שקיבל חיסורין ס׳ והו׳ נ׳ ספר שהביאו עד אלו נגד אלו שדם
 f «ים1ר חיו הנשארים עבור ועב״ו םחעונות ד^בה ונפלו ובל יסורים תכלית היכן

 • הנ״לברעש מוחר״ם הרב אביו בא ומיד פתק׳ לכתוב רוצים והיו כמיתה לדונו
 ' לפני ■ וידוע גלוי חלא הנ״ל הספרים לשרוף שרוצים זה על גדולת זכזעקה גדול

 את וכשראה ית׳ ולתורתו ח׳ לכבוד כ״א ח״ו עשה לכבודו שלא סשאו׳׳ה
 אני לו והשיב בכאן עושה אחה מה בני לו אמר הפחח אצל עומד בט

 עבורי פוב שתמליץ בקשתי ולמה מח על יודע ואיני רב p? עומד'פה
 בבראשונח הספרים ע״ד עוד וצעק עכייד טוב אדבר אשכח שלא כאם ואסל

̂יב  ־ וב^־ גבוח סעל נכוה ב״א שלנו לכ״ד שייך הדבר זח שאין 'זזכ״ד וה־
חרג הנ״ל להיכל עלה כך ובתוך מבט נובר ולא הג״ל הרב לו והלו
על וב^כלנא כבכי׳ ג״כ וזעק וצעק כעהט״ח מסף ^קכ ■ים׳■ הק״ ח. רנ
אצל כשעומד אותו הנ״ל חרבורא׳pn ספריו לשרוף שרוציםזח

; 1( ;

 וביקש; בנ״ל לו והשיב ככאן עושה אתה מה יוסף איחו ושאל הפתח
 והשיבו־ טוב עליך אדבר אשכח לא אם בנ״ל והשיבו עבורו שימליץ

 ,כי נפש בפתי עומד והוא נ״ב לו הלך כך וכין בנ״ל דחרב־,הנ״ל
 כל רעשו ממש אשר גדול רעש קול נשמע ומיד לו הוםך עוז^^אץ'
 '•וראת ההיכל אל בא בעצמו הכעש״ם כי טקים פנו והבריזו ח:ולמות

 ̂ והשיב בכאן עסקך מח יוסף אותו שאל הפחה אצל עומד ׳ או״י;״חיא
 ׳ פיג שימליצו םולנאה דק״ק והרג אבי אדוני אה בקשתי וגם בנ״ל־ לו

 י* טוכ שיםליץ קדושתו כבוד מעלת אני מבקש ככן עלי ושכחו בעדי
^ ב ע  שיי*ר=' לו וציה לשלום הנער אח שיפטרו rםהכ הי־כ <כיקש^ .
מה לכיוע  שני' באג ומיד הכעש״ם שיעשה מה ולראות שם להתעכב י
 ’על ־“ ^מל ^:רחת נבלה שסצאו עד עמו וחלבו אותו ^קחו" ■ אנשים

 וחינן וצעק אופן כשום רצח ולא את ה בנבלת הכנס לו ךו0א האש^ו
" ז להזיע החחיל בנבלת וכשנכנס כע״ב שיכנס אותו wm לםניהם ' ־* ׳

DJTS _ ^ת־אחר' כשהגיע ובע״• כסר באמה הבעש״ם שכת’אן־ן  _■׳/״*יש״ הצו
.י.,»'̂•0להי< תמי׳ כמנזזנו להתפיל לעמוד יסנין להמצןבץ אמר ’ -

והשיבו אנשים ’ עשרה י כצו יש להם ואמר חצות אדיי חיפף שבת כערב-
 אחד ושחקו מצין בוא׳אי יהיח׳ כי ידעתי ואפר אנשיא פ׳ אם אין-כי
שיש לחארענדער גסהשבה נפלה צך ובתוך י׳’שם, ׳#אץ ראו כי כתיפיו
 ז ׳הולויו שהוא שנים י׳ ׳אחד איש חולה שם ויש קפנח אויענדי הנהר בעבר

 ’■אותי שמיעישדן יק דצםם כאבן שיבב 'והוא לשץ ובלא ורנליס כיא^^דים ■י
___ T ... W M * . M tואמר*.’אתם'אותץ סבורים אפשר להכעינ-״ט הארינדאר ואסר מעם “מאכל  י •־דבוא בית שיקה סקלו להם ונתן לסנין לכאן שיביא איחו קראו

̂ ה^בע’הכעש״ט־ ונפל ריקניות בידים וחזרו זע ולא *f יליי ,יייזיץ. 4->ד



-  t l  —

 m תחני ^י5• וספזח כיגע ח^בישיהו ואמי• אוחי ישי*מ ̂*י ויכ^
H א־ש שכא חיה hi כרי» והיח שניס עשר זח אחו־ וחיח יימנץ

iB• רבקש S'nnn הזח הסופח את הארענדר וכשראח םSכאו ,
 זאיגי זקן אחיה קזרר ובזמן בנים דיי ואין אמצעיות כשנים אני י**כי ׳® ן*ן», .

 ושאלי ננ-ם לך ■חיו חבעש״פו לו ותשיב סמני התכלית יחיח וסח יהיליד
J ®חי זה ואחר נים נ לך יהיח בכך לך מה לו והשיב אשחו את לגרש יי

 אחרת אשח ונשא אשתו ומת' שנח לששים שעלה עי יייתי
יחירי ואס תאים־ס אם לי ידוע ואץ כניס שני ״̂,

יילרה

 סדם ולווה רא־זוויל היה סלוצר, של הדוכס ז׳׳ל אייזיק יצחק סר׳
סד עור מהם יבקש סן ויראו ממנו לגבות יכלו ולא מעוה סך ,

 קת r השלך עם ודברו כי־עסלי כעיר דירתם לקבוע בדעתם ועלה את1גהלו
 יגבח והסלך במחנה הנ״ל החיב לו ונתנו ברעסלא לק״ק תקיפתו תחת אותם

 סלאנים ק״ק נגד וכשבאו חמים על בספינה והלכו כן ועשו ומנכסיו םנו0
 ונסע ברעסלא ־״ק ב להניח מעות חביות ג׳ עמם לקחו חדוכם מושב שם אשר

 לאכסניא הפקיד עם שמואל ר׳ והלך לנמל וכשקרבו שלהם הפקיד גם עמהד .
t א״ע ומלכיש עצמו מקשט חיה שהו׳ ובעוד השר לפני לילך א^ג יקשט שלו 
i שהפקיר וראה אותו וכשר להדוכס כטרוצ׳ והלך מאד והפחיד סמנו הפקיד חשסיט 
f הפקיר את וה:ה אליו בא הדוכס עם ומדבר מחדר לפנים בחדר ד:דוכם עם עומד 
 ארץ הדרך מן שאיט אע״ם בשני אותו שהכית מה הדוכס ענה לחיו על ן
 אם שאפילו אליך אהבתי כרונו כמוה שאתה מפני זה לך מוחל אני אעפ״כ ן
 חיה ולא דבוריו על חשובה ענה אבל לך מוחל חייתי בעיני בני את הכיר. ן

 ומיד הפקיד של כדבריו ומצא הסשינה אל חנ׳׳ל הדוכס ושלח להשיב שה ילו
 להמאיאר וצוה המאיאר שר עם דראנונם טלוצק לק״ק לשלוח וצוה בחשיפה ;טזשס

f נשל הנ״ל הדוכס מן חאגרת וכשבא והחשיצים הממק לחם אשר כל ילחחוס 
 ועשת שונא לו ויהיה להם לטוב הגלגל יתהשך שמא ואיסר אימר חמאיאר >כלכ

 הלך העיר בכל שישינים וכשראה הלילה עד אצלהמאאיר הרב רשב כשכור יעצמו ן
j ולבער לשנות וצוה מזח לה והודיע שמואל רבי אשת ^ובלי לאשה בעצמו 'חטאיאר 
 התכשיטץ עם וברח חתנ׳ אח ושלהה הכל יחתום כבקר כי דאששר סה כל •
 עושר והיה מאוד • נתעשר ומזה ברעסלא ק״ק ב אב״ד כך אחר ונעשה )וצורוגג י
 אגרת לכתוב הוכרחו בעצמם הם ני למצוא םששחחם-׳שיוכל כל ותש׳ ׳גדול ,
 ובקשת נתשם שמע שלא ומי חזרו הדרך על וכששסעו הקרובים לכל !התונח |
 בחשילתו להם יעזור אולי להבעש״ט לשלוח עירם מאנשי הנ״ל טונלע '0: ;
t בשי דבריהם ושמו מיוחד שליח שלחו אעש״ב אותה שונאים היו העיר אנשי1׳ 
 ימים נ׳ או ב׳ והיו לחם יעזור שלא מהבעש״ט שיבקש כמום בסוד !.השליח '
j לעזור שאוכל דרך איזה שניתי אני הבעש״ט ואסר העיר אנשי בקשת שגילח ̂עד 

: הבעש׳ט אליו שכתב בסי שעברו שנת כ״ב אחר הלז מעשה I וחית להם אעזור לא להס לעוור שלא מבקשים שישראלים מאחר אבל 'להם

עולם בורא לאל ^בח ונשלם תם


