
 זצ"ל שרה'ם ליב ארי' מיה"רווחהשק
א.

 שרה'פ ליב רבי בשם המפורסם לעשות ומפליא פלא איש הקדוקהרב
 נפלאוח אגדות נתרקמו וסביביו זצ"ל, בער ר' הרבי ~תלמידי הי' הוא גםזצ"ל,
 ישראל. לטובת עשהאשר

 הוצי4צ אשר בעת יאזעף הקיסר עם לו שהף מה כל, בפי שגורה אחתאגרה
 לעם4 אשר ספר בתי את לבקר ישראל לבני להרשות "העדיקט" את תקמ"רבשנת

 בעירה שרה'ס ליב ר' הרה"ק הי' ההם בימים אז כללית, בהשכלהלהשכילם
 אתר ועש"ק ביום בשובו אחת פעם מאהלוב, העיר אצל הסמוכה בונטושקסנה
 וזף מקרא שנים הפרשה את  העניר לא האכסניא, אל שכת לכבוד. המקוהטבילת
 סוסיו עם ענלתו לו שיתן האכסניא מבעל ביקש אם כי ע*ש, בכל כמנהגותרנום
 לצורך שבת קורם אחת נסיעה לעשית לו נחוץ כי אחדות, שעות על שלווהבע"ג
 אך כאשר הרה"ק, עם וליסע הסוסים את לרתום תיכף צוה הבעה"ב מצוה.דבר

 הררך" קפיצת לו והי' העגלון, פני על מטפחתו הרהאק העביר העיר מןהרחיקו
 להעגלון צוה הרה"ק ווין, מלוכה בעיר העגלה עמדה כבר אחת שעהובמשך
 שובו. ער מעט ויחכה העגלה אצלשיעמוד

 ננאוד; נבהל הקיסר ראהו וכאשר יאזעף, הקיסר חדר אל נכנסהרה"ק
 המעיילים מן הנני שרה'ס, ליבל אנכי ויענהו הלום, הביאך ומי אתה מיוישאלהו

 בני ילדי מעל החרשה הגזרה את תשוב לא אם כי להזהירך באתי בר,בלא
 ב"השקאלעפ* שילמרו כרי תוה"ק מלמוד לגטלם תצוה אתה אשר שבנאליציאישראל

 ? יוסף קיסר התשמע הזה, האיזמל עם רצועות מבשרך לחתוך מוכן הנניאזי
 לאנשינ4 לעשותם ישראל עם להטיב כוונתו יטובה כי לפניו התנצלהקיסר

 הזהרתיך. כי וזכור הרה"ק ענהו כאלה, וחסרים בטובות רוצים אץ אנהנו -מהוגנים.
 גדממ היום בעוד ובא בהליכתו כמו ג"ב נהג ובחזידתו לענלתו, ושב ממנוונעלם

 שלו.להאכסניח
 דפי את הפקירו אשר "הפריצים" האדונים עם ושינ שיח תמיד לו הי'וכה
 בשצ שרה בן מוהר"ל והרה"ק השדה, וכאילות כצנאות גאחוזותיהם שישבוהיהודים

 היהודים עם לעשות שהבטיחוהו עד קשה ויסדם משכבותיהם בחדר הפדיציםאל
 גדולות.הנחות

 לרללי הגר במדינת אחד לכפר מוהרל"ש הרה"ק בא -- האנדהפ"א-מספרת
 האוראנושפ מחזיק ליהודי וצוה הכפר, אדע עם לדבר לו צריך והי' נפשות,הצלת
 לצ ולומר משנתו להעירו האדון אל - אז הי' הלילה בחצי - ומיד תיכףשילך

 יראם כי התחנן היהודי החצר. שער אל חוצה בואו לקראת יחבה ליב ר' הרבכי
 תבטקוו זה ובשכר מאומה, לו יעשה לא כי לו הבטיח הרה"ק הוא, בצפשו כיעליג
 בשםע1 והשר משנתו, והקיצו השר אל היהודי והלך שנה, ועשרים סחה יח"כי
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 דעהדורקפו

 השער,.. אל החוצה אליו ויצא לקראתו חרד ר"ל הרב שםאת
 כבן שהי' ובנו שנה קייד בן ה" וכאשר ארוכים חיים חי הכפריהיהודי

 חשה תשא "אתה : לו ואטר לחי מכת בנו את הכה אשה, ונשא נהאלמןשמונים
 ק8י, קיט, ע' )החסידות לנדלם"... עלי למשא יפלו מותך ואחרי בניםותוליד
 שנ"ב(.קי"א,

 והבטיחו הכומרים הסיתו הנר, בארץ א' בכפר הדבר, הי' תקלשדבשנת
 ולהשליכה שנים שתי בת ילדה בתו את שיהרוג שבכפר א' לאיכר גדולסכום

 יהודי על דם" "עלילת להעליל כדי ההוא, בכפר דר שהי' אחר יהודיבארוות
 שחטו פ' עיר שיהודי העלילה בעולם נתפרסם וכבר כרבריהם, עשה האיכרהעיר.
 שרה'ס ליב ר' הרה"ק הופיע פתאום המשפט, יום כבוא לססחם... נוצריתילדה
 כשמלה, הדבר יברר והוא הנרצחת הילדה את שיביאו וביקש השופסים,לפני
 והעמיד שעשה מה עשה והוא הרב,.. שיעשה מה לראות השוזוקקו כי כדבריוועשו

 כי ואמרה פיה ופתחה שמה, נקהלו אשר הגוים כל לעיני רנלי' על הילדהאת-
 עד בעולם נתפרסמה הנוראה העובדא הנאספים... כל לחרדת נפש... רצחהאבי'

 פקודה התויא אז ברומי, עשר הארבעה קלעמענס האפיפיור לאזני נםשהגיעה
 ישראל. בגי על כאלה ברשע עלילות עוד לקבל לבל נמרצה.

ב.
 אחר, במקום ישב ויא 9עיר מעיד ונסע ונד נע ה" צדיק אותו של ימיוכל

 ורור, דור בכל הנמצאים הנסתרים הצדיקים את לפרגס נוסע שהוא עליואסרו

 הקדוש רבו שי נסיעותיו כי אומר, הי' סווארשא ז"י קהת ר' הרה"ק תימירואבי
 כ8ר ובאיזה עיך באיזה קדושה נשסה שנמצאת בהריחו כי אחר. לתכליתהיו
 ה" כן כאשר גבוה, למדרגה הנשמה את ולהעלות מזולל יקר להוציא נוסעהי'
 : זה באופן ז"ל מקאלוב מוהרי"א הרה"ק, של נידולו8מ

 כי לו נודע פתאום רוסיא במדינת שרה'ס ליב ר' הרה"ק בהיות אחתפעם
 בה לטפל שכדאי קדושה נשמה שמה נמצאת סערענטש, בעירה אוננריןבמדיבת
 רחוקה, לגסיעה ומרכבתו סוסיו לרתום צוה ופיד לה, הראוי' למדרגהיהעיותה
 עברי נער מצא שם היערה, לסייל הלך ואח"כ שם והתפלל סערענטש לעירהיייה בץ בא ע"א(, מ"נ עירובין ברש"י )המוזכר הדרך ק~יצת של שם עפשיוכדרכו
 אלסנה בן כי לו ויגד הוא, מי בן הרהשק וישאלהו "ווזות רועה שגים שמונהכבן
 ידו על שתתן ממגה ויבקש לביתה סיד הלך הרה"ק רירתה, ופקום פ' שמהחוא
 הרהשק ויקח האלמנה, תאותה הגון, סכום לה ונתן אותו ינדל והוא הוה העלם-את
 ר' הרבי הרה-ק אל והלך ניקישבורנ בק' היו יום באותו ועוד ימו העלםשת

 קח השירה מהיכל וגבוה קדושה גשטה לך הבאתי "הנה : לו ואמר זשלשמעלקי
 והף תיקוגה נשטתו מצאה ושם - לה" הראוי הנבוה למעלחה אותה והעלהאותה

 הגאון הוא מקאלוב", שהקדוש בשם בעולם אה"כ ונתמרסם זשל הרר"שמתלמידי
 מקאלוב. זצ"ל אייזק יצחק מו"החקדוש

 אסטראה עירנו לראש עטרה ענדו אשר השרידים החסידים שבין : בזה"ל רטיז(, אך' אסטואה- לגדולי .מזכרת בס' יסופר צדיק אותו של  נסיעוהיו אורותעל
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קפו רל שרה'ם ליב ארי'רבי

 דער יונהלי .ר' בשם המפורסם ז"ל יונה מו"ה קדוש אלקים איש 9םפחנוסס
 וקד"8 עיר בישראל המפורסם הצדיק הרב של וחבירו עמיתו פלא אישנוטער-,

 היי לעירנו שרה'ס ליב ר' הה"צ שבא פעם שבכל שרה, בן ליב מו"ה שמיאפן
 עירנו זקני איש, ידע לא ביניהם שנדברו ומה יונהלי, ר' עם ושינ שיחלו

 לס415 סרבים אשר החסידים בין הוח ומפורסם קודש, ביראת שמו אתיזכירו

 ממנו..."נמלאות
 אבל ועשה, פעל אשר נפלאים דברים שמעתי תנהלי ר' הה"צ אורות"על

3ב~
 בטהרם ימיו כל מנוח מצא לא יונהלי ור' סמורים... בספרי אכתוב לבל לי שמתי

 טמיר נסיעתו ומטרת הנדולים, דורו צדיקי עם לו ושיח לעיר מעיר נסע רקאחד
 היפים. כדרך אדונים ביד נפלו אשר שבוים לפדיט שנסע אומרים וי9ונעלם
ההם..,"

 מבראסלאב, מוהר"ן הרה"ק על שרה'ם מוהר-ל הרה9ק של התננדותומפאת
 מחנה רגל בע"ס ואחיו ממעזיבוז ז"ל מוהרר"ב הרה"ק דודיו עם נם מהולק8י'

 שקאר הי' לפני. בכבודם שטזלזל ומי בכבורם מאוד נזהר הי' ובכ"ז ז"ל,אפרים
 ממנו.למסרפסי'

 אברהם מנן ס' המחבר אמר, שרה'ס מוהר"ל הרה"ק של פטירתובשעת
 בדברר יצאה ונפשו אמתי, וצריק אמתי, מקובל אמתי, נאון הי' קחלישער, אבליר'

 ועכיי. זי"ע חדברים,אלה
8848811881
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