
 התולרות בע"ם ז"ל יומף יעקב מו"ההרה"ק
א.

 התבוין כנסיעוחיו ז"ל הבעששט כי החסידים, סא~י כקביה הוא וחדבר
 שהב הקודש, ברוח ראה אשר המעיונ .רפי אנשים החסידות רנל תחתיהכניס
 הרנ את אליו לרכוש כדי היתה מ3סקעתט ואחת ורחם, בנונה תבל פ3ייאירו
 כפ* -- עובדא הוה והכי שארינראד, האבדשק 1"ל, הכהן יוסף יעקב מו"ההגאון
 זשי: נרשון ר' הרב אאמו"ר פפי ביידותי שמעתיאשר

 ותהופ שם, ישבות שארינראד יהשירה וה לתכיית בכתנה נסעהבעש"ס
 יוסף יעקב ר' הרה"נ דאתרא, מרא הרב אך י"י, הבעש-ם מביאת העירהכל

 לספר העיר אנשי באו אשר וטהספורים סהבעש"ס כלל לשמוע חפץ יא זשל.הכהן
 ויא האחרק, קצה עד קיצוני מתנ3ד ושיסתו, הבעש"ס ממתננדי הי' כיבשבחו,
 מבני אחדים נבבדים בו שהפצירו ההפצרות כי ימרות הבעש"ס פני לקבי ללכחרצה
 בקודש. ותהיוכותו ומשיחותיו הבעש"ט מהתנהגות מאוד נתפעלו אשרעדתו,

 יבב יהסות בכחו, שה" מה ועשה שקס ויא נח יא פמק בלי ז*להבעש"ס
 ונייה הטהור שלחנו עי הבעששס ישב שבת ייי בסעודת ובש'ק אייו,הרה"נ
 התפלא הוא ונם דאתרן:, מרא הרה"נ יפ3י הדברים את ויביאו התורה, סודוהשם

 ישב ויק יום בסעודת הבעש*ס. פני יקבי ייכת רצה יא זאת ובכיעליהם,
 שסעתו יא אשד עולם של ברומו העומרים דברים שלחנו עי ודרשהבעשיס

 מהם4 הוא נם ונתפעל דאתרא סרא הרה"3 לפני הדברים את ויביאו מעולם,אוזן
 וב8 בלא8 הכהן יוסף יעקב ר* הרה"נ התננב משחשיכה שלישית בסעודהובעדב
 בזיעץו השיישיחע הסעודה את שם ערך הבעש"ס אשר המדרש בית אל הבאיםבתוך
 בזפ הרנלש הבעש"ס זוית. בקרן שם ועמד הייל בחשכת יהכירו אפשר הי'שיא
 סעשפ סיפור יספר והתהיל בבהמ"ד, ה3הו דאתרא מרא הרב כי קדשוברוח
 יש -- סיפר כה - אחת בקהיה אחד. רב אצל שתא דהאי הפסח חנ לפנישהי'
 סוני4 ילסוד התחיל ככר מסן רשח הניע כאשר עצום, חריף בתורה 3דוירב

 ימיפ הנישו כאשר חקר, בה והעמיק הגדול, ישבת דרוש יי יהבין הפסחבהלכות
 האנשים מפחת והפלפוי, הדרוש את עוד נטר יא והוא הנדוי שבת לפניאחדים
 ב8 "זה מאוד, שתו והטרידו דפסתא, במייי שונות בשאלות ביתו איהבאים
 בסנוחח רשב ושם הסדרש יבית ונכ3ס ביתו את עוב ע"כ בחביתו", בא וזהבכדו
 טע עי נג ובקיאות בחריפות שיהי הדרוש יו יסדד רבה ביניעה  4כורתוועבד
 הרבפ חשעחסם פלשמץ של רתזר ולרחבו לאורכו בבהמשד והלך בידוועלתה
 דלית ושני תולך כי הסים נושא היהוזץ את וראה ההוצה תבס לפים,ויצמא
8 שפש לא או והנושא-מיפ אליו יבוא כי לו ויקרא שכמו עלמים  עצמו עושה 
 הרא קטנה שעה וכעבור אפג כאש ותבעד חמה הרב הפלא לדרכו, והלךחרש
 כי בתצקא ויקרא סים, דייות עם בהסיד לפני הפעם שד עובר הסים נושאכ*
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 החלון בער הרב קפץ קריאתו, לקול פנה ולא הלאה הולך כי ובראותו אליו,יבא

 התחרס כעסו נח כאשר פעמים, לחי מכת ויכהו המים נושא אל אפו בחמתוירץ
 חסאו על תשיבה תקוני היום עד עוד יבקש וכה שעשה, הרע המעשה עלמאוד
 כראוי השובה, ובדרך טובה בעצה אתקנהו לפני יבוא לוא מצא, לא ועדייןזה
 נשתומם האלה הרברים בשמעו יוסף יעקב ר' הרה"ג - יכופר. וחטאתו עונו וסרלו

 הוא אם כי מזה ידע ולא ראו; לא ואיש עובדא הוה ברידי' כי אזניו,למשמע
 ונגש מסחבואו מיד ויצא הקודש, ברוח הכל צפה הבעש"ט ובכן המיס,ונושא
 למשמעתו ואסור אני עבדו תשובה, דרך רבנו נא יורנו : ואמר הבעש"ט אלהכהן
 העיר מן וגרשוהו עירו אנשי לו והציקו נלהב, לחסיד נעשה ומאז יורני, אשרככל

 מפאת רגלו, לכף מנוח מצא ולא נעמרוב, לק' ואח"כ לראשקוב, נתקבלואח"כ
 בספרי בעצמו יספר כאשר ז"ל, הבעש"ט של החסידות דרכי עפ"י החדשההנהגתו
 : וז"ל בקצרה הדברים תמצית רק בזה ואביא נשא, בפ' יוסף" יעקב"תולדות

 ילהיות להתקדש שרוצה במי תמיד זו מלחמה זר ולא ראו עיני"..,וכאשר
 מצות שעושיי בצבור להתפלל אפשר שאי מאחר עצמו, בפני במנין להתפללפרוש
 שהכל דרא אכשיר לא אכילה ובענין כיו"ב, טעמים וכמה מלימדה,אנשים
 רבוהינו נגד והוא שמים, ירא ואינו שחיטה בהלכות בקי שאינו אפי'שוחטים
 מרבים, ה' ירא השוחט שיהי' ואחרונים הראשונים הפוסקים שהזהירוהקרושים
 הלב יראת כוונת לפי שהוא סכין בדיקת והיגשת המישוש חוש בעניןובפרני
 הרבה כי לו, יאמר קדוש העולם ממאכלי דפירש ובודאי ע"ש. יונה רבינווכמ"ש
 הט ובזמנינו מהם מסתעפים דינים שהרבה ושטיפה, מליחה בהלכות בקיאיןאינן
 מי ובוראי עתה כן לא בפרטות, לנשים מליחה הלכות רורשים מוכיחיםכמה

 בע"ס לתלמידו הזהיר המהרש"ל וכאשר במסיבתן יסב לא להתקרששרוצה
 זה, עלהשל"ה

 לילך יצטרך שלא הרע היצר התחכם עתה כי אחד מחכם שמעתי"וכן
 בו, נכשלים רבים אשר אחד ללכוד רק ויחיד, יחיד כל ברשתו וללכודלפתות
 נלכדים וכולם לרבים טריפות המא:י? דילי' מסטרא בעיר שוחט שמעמידוהוא

 ידי רבים להוציא שבשמים לאבינו ישראל בין סרסור שהוא הש"ץ וכןברשתו.
 שבעם המובחר הש"ץ שיהי' ואחרונים ראשונים בפוסקים הזהירו ורבותינוחובתן
 דילי'..." מסטרא ש"ץ היצרומעמיד

 ולדורות ההוא בזמן מוסר רמז שהוא משה, בושש כי העם וירא"וז"ש
 שבעירם שהרב משה בושש כי העם וירא רבניהם... עם עם, המוני הנהגחבענין
 בהתבוררות, עוסק הוא ועריין שש בא כי גם הקהל, בעסקי לפקח לבואשוהה
 כצאן העיר בני אנחנו כי אחר, מנהיג לנו עשה ויאמרו בתערומות קמיםסיר
 לפני מסירה הי' בזמנינו וכאשר ה', במלאכת תמיד עוסק שהוא מפני רועהבלי

 זהב... בשביל השררה ע"פ הבא אלוו; שהוא דזהב עגל יצא זה ומצדהשרדה...
 האיש ,זה דוקא למה ומרומז לסיפא מרישא הנ.י עוברא הוי ברירן הכותבואני
 הנ"ל(. לענין ונחזור ד"ה שם ווהלאה בשאריגראד,.." בה"מ לעשותצוה

 זציל שמשון יעקב מו"ה הגה"ק תלמידו את שלח כי עליוויסופר
 מגיד אצלם להיות אותו שיקבלו אוסטרהא שבעיר הקהל לראשימשיפטיווקא

 פלא איש ז"ל הירשקא ר' הרב חסיד איש ההוא בעיר שם והי' רמתא,משרים
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עפ ז"ל מפוינאה הכהן יומף ישקברבי

 מאוסטרהא בתים שהבעלי אנ,ר כי הזה, הרבר נגד שהי' לכת, והצנע וסהירקדוש
 אוסטרהא לגרולי )מזכרת הכהן... הרב של קפדנותו את ולסבול לשאת יוכלולא
 קצ"ו(.ע'

 נקרא בפולנאה, ז"ל מוהרי"ל הרה"ק המוכיח פטירת אחרי תק"לבשנת
 מקום מצא כנראה ושם כבודו, כסא על ישב ושם מקומו, למלאות הקהלמראשי
 וסבלו ז"ל מוהרי"ל הרה"ק המוכיח חברו ע"י כבר המקוס נתקדש כימנוחה,
 ועכ"י. זי"ע כבוד, מנוחתו ושם האחרון יומו עד וקפדנותו אותו שבעירהבע"ב

ב.

 כחסידות חוזק "אין ז"ל, הרוקח בע"ס מגרמייזא אלעזר רבנו אמרכבר
 חזקה ביר החסירות לקח ז"ל הכהן יוסף יעקב מו"ה הרה"ק גם וככהבתחלתו".

 הבעש"ט של מדרשו בבית מצא וכאשר דת, אש רשפי רשפיה עצומהובהתלהבות
 ונשאות רמות שאיפות בעלי קורש אנשי עילאה, מדרגה בעלי אנשים רקז"ל

 החל יאיר, בן פנחס ר' יפניהם התווה אשר כפי וטהורים קרושים חייםלחיות
 בצוותא אתם להיות עמהם התחבר והוא ותחה"מ, הקודש רוח עד וזריזותמזהירות

 על רתת דבר אשר על עליו, איפוא יפלא לא האצילות, בעולם הרוח במעלתחרא
 אש כידודי מפיו אשר פיו, ברוח אותם והכה שבדורו, חכמים ותלמידיהרבנים
 סביביו כי ברבים, קלונם לגלות מוסר שבט את רוחו בעים והניף עליהם;יתמלטו
 ואחר אחד כל עם דקדק הקדשים, קודש של גסביבה בהיותו מאוד,נשערה
 בלי לחיות השרת, מלאכי למעלת יתעלו בשר בני שכל בחפצו השערה,בכחוט
 "אין אשר בחסידותו ובהתלהבותו פרטיית, הנאה של רגש ובלי וגאות פניהשמץ
 של החסידות תורת את כולם יקבלו אם כי בנפשו דמה בתחלתו", כחסידותחוזק

 קדושים, כולם ויהיו אדם, בני שבלבות העקמימיות כל יתפשטו ז"ל,הבעש"ט
 בשבט השתמש ובכן קונם, רצון וביראה באימה עושים וכולם וכו', אהוביםכולם
 עבוי-ה ועבר האבנים על וישב במתניו, אשר סופר ובקסת בידו, אשרסופר

 משנת שלימה במנותה בפולנאה יושב בהיותו במינה, ונפלאה חדשהספרותית,
 חומר מלאים פענח", ו"צפנת יוסף" יעקב "תולדות ספריו וחיבר והלאה,תק"ל
 הרעועים והבנינים המקולקלים הסררים את חמלה בלי להרוס ומחבל, ומשחיתמפץ

 חדשים בנינים מקומם על ולהעמיד ופרצות בקיעים בהם הימים ברבותשנתהוו
 ראה אשר כפי לתלפיות, בנוים מוצקים כראי יהיו אשר החסידות, יסודותעל
 ראשיכם כולם שיהיו הקודש קהלות כל לראות נפשו משאת את בדמיונוכבר

 בך". אין ומום רעיתי יפה "כולך בבחינת מימיך, שואב עד עציך מחוצב כו'שבטיכם
 עולם לאור ובצאתו יוסף", יעקב "תולדות ספרו לאור הוציא תקמ"אבשנת

 שבדור ות"ח הרבנים את בזותו על מצולה, כסיר המתנגדים הרבנים לב אתהרתיח
 סרה, תוסיפו עוד תכו מה "על ויחי: בפ' מ"ש כמו ושנונים, חריפיםברברים

 ללמוד שמוסיפין מה וכל ללמוד לישיבה מישיבה לילך רגליהס המכתתיןכי
 במרור לרור יכולין והוא* אני אין כי מהשי"ת, רחוק ולהיות להתגאיתסוסיפין
 תופיפו עוד ללמור לישיבות ללכת רגליהם שמכתתין שביותר תכו מה על וזהואחד,
 מהשי"ת,.." ולהתרחק להתגאותסרה

- " - -
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 דעהדורפ
 ל" דהדרן סיני שנקדא התשח דסיני טודא לך ואחזי "תא : מפעיובפ'
 הפדטי 3לות ב( סאוה"ע הכללי נלות א( 3ליות. בנ' מסובבים שהםעקרבא,
 כחמור,  ואנשכנו ת"ח לי יתן מי אסרתי עאה כשהייתי דע"ק כמאמר עם,מהסת
 לשמה שלא מהלומדים הפרטי, נלות 3( כעקדב. אלא כחמור נושכין איןשהם

 פפליא חסור נשיכת שהוא הנושך הלמדן כי 'רבנן, 'ורב 'סופלא 'הכם חמי"ישנקרא
 מקוסות(. בכמה ועוד ואתחנן בם' כתב )וכיו"ב יותר..."ברשעתו

 כל ואק צערו*, בשעת נתפם אדם "אין ע"ב( ט"ז )ב"ב חז"ל אמרוכבר
 רוחו את הסרו "כי הלומדים, על שהוציא כ3ידים הקשים הביסרם על כעתפלא
 אשר הנרדפים, פן והצדיקים החסידים היו ההוא, בעת אז הלא בשפתיו",ויבטא
 דמם להתיר כדי עד 3דול ובקצף וחימה באף המתנ:דים, הלומדים אותםדדפו
 יצעוק ולא ברוחו לעצור התולדות כבע*ס רבה לכהנא אפשר הי' ואיךר"ל,
 אותו דנו לא הם כסובן, אבל לחייהמן ירדו אשר והרבנים היומדים נ3דחסם
 ובדקו המדורה, על שמן הופיפו כנגדם הדפיס אשר הקשים והדבדים זכוחעלכף
 כי ת"ת סבזה שהוא בלבד זו לא בי בו ומצאו יופף- יעקב "תולדות הססראת
 זקל סאמדם לפדש רצא בם' במשש התורה, לימוד את לבטל חתירה, חותראם

 אומר באריכות כארז קשה יהי' ואל כקנה רך אדם יהי' לעולם דשכ, תעניתבמס'
 בליסודו מתמיד להיות בזה יר3יל שלא "ו:"ש : האלה כדברים ובתוכםודברים,
 שרתי לקיים פניו על ה' יראת נ"כ יהי' ושם 3"כ, אדם בני עם יתערב דקתמיד
 ננדיות שהוא גם תמיד, לנגדיה'

 ביט~
 שיש לב יתן משם תפלה, או תורה

 באה כי "החפידות" את דנו האלה הדברים ועפ"י ה'..." ועבדות מוסר 3"כשם
 חכסי גחעוררו האלה הדבדים ולרנלי התורה, והתמדת התורה לימוד אתלבמל
 תולדוח הפפר ואת תקם"א, בשנת החסידים על בורלנא שני חרם להכריזווילנא
 קלשט(. ע' נאמנה ,קדי' לשריפה. דנו יופףיעקב

 לאסתו, אסת דין יהוציא אפשר אי וחשדים, קדומ:ם משפטים שישבמקום
 רבבו, יורנו בזםאלה, ד~ל הנר"א לפני ווילנא סחכמי אחד בא אם כי ספקבלי
 של רנש בלי כארז קשה הוא אבל במעלאע, שעות עשרים בלימודו מתמידת"ח

 שסינע יראת בו ואין כארז, סת3אה ברך, ושפל ענוה של רנש בלי וחנינה,דחמים
 רחום ברך, ושפל ענוותן טובות מדות בעל הוא אבל בלימודו סתמיד שאינוות"ח
 ז"ל הנרשא ה" בודאי ז מתמיד הבלתי או המתמיד קודם מי שסים, ויראוחנון;
 ובעל כמקמיד שהבלתי "התולדותא, בעל כסשסט ולסעשה, להלכה טשפטומוציא
 חשד, כבר להם שהי' כיון אבל הנ"ל, מהמתמיד עדיף שמים וירא טובותפדות-

 למשפפ בלבם והי החשד בהם ונשרש התורה, את לבטל באו והחפידותשהחסידים
 א דנום מאשר ו"החסידות", "התולדות" את אחר באופן לדון יכלו לאקדום

 מהחסיד*ם רבים נ"כ אח"כ עשו כן כאשר חרם, ולהכותם הארז מן כליללהעבירם
 להיוח הנרדפים, החסידים ושבו המתננדים, ות"ח הרבנים על ידם נברהכחשר
 החפידות, את לבטל שרוצים בעיניהם חשודים שהיו ות"ת הרבנים אתרודפים
 והחסידות. החסידים עם אז וו~נא חכמי התנה3ו כאשד עמהם, החסידיםהתנהגו

 * יסח שם, הרבנים בנ:דת יופף" יעקב "תולדות ספר נשדף בבראדינם
 ויחם ססעי בם' מאש בשביל לשריפה דינו הוציאו בראד חכמי כי אחד,דע

 לומו סצות שפוסיפין ודשל כרסון מצות מלחים ישדאל פושעי כי פרץ,נרפת
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פא ו"ל מפולנאה הכהץ יוםף יעקברבי

 כו' להפריץ זה ישראל ממון למסור או הפריץ אצל ישראל על להתגברסצוה
 הסחבר נתבוין שלא פשיסא כי שריפה, נתחייב לא בודאי הא, סשום אי -ע-ש.
 והלצה צחות ע"ד ורק ראש, קלות בה ולנהונ פלסתר התורה את לעשותח"ו

 בקשו. עילה רק כי - מצאו עילה רק והם כן, כתב עברה בעוברילהתלוצץ
 ר' דבי הנה"ק להרב מפולנאה הנה"ק של ספדו שריפת דברבהודע

 שלא לפניך וידוע נלוי ! עולם של רבונו ואמר עסד 41ל, מזלאסשובמעכלי
 תוה-ק. ולכבוד לככודך אם כי ספרו את יוסף יעקב הר"ר עשהיכבודו

 ספרים עדיין הי' שלא עליו, אמר ז"ל מקאריץ שנחס ר' הרביוהרה"ק
 עדן. מגן תורה הוא - כי בעולםואלה

 בעולם ספרו להפיץ לעיר מעיר נוסע הי' המחבד הרה"ק כימספרים,
 ול4 בארדיטשוב לק' ובבואו ז*ל, הבעש"ם של החסידות שיטת תתפד~םועי"ז
 בשמים למעלה רושם עשתה והקפדתו לו, חדה היטב ספרו, על קיפצים שםסצא
 העיר עי בשמים גדול קטרוג כי 1"ל, מזיטאמ.ר זאכ סו"ה להרה"ק הדברויודע

 ושילם ספרים סאה המחבר מאת וקנה שמה ויסע ויסהר ה1ה, הדבר בגללבארדיטשוב
 למה זאב, ר' הרה-ק לו אמר אז המחבר. הרה"ק של דעתו נחה ואז בסיטבלו
 הרי כדבו, שיהי' לעבד דיו ספרך, סמך לקבל דוצים אינם אם אפך יחרהכה
 ספדו, - לקבלו. רצו ולא האוסות כל על שלו תורה ספר עם חזר הבוית"שגם
 קצר זסן במשך פעמים כפה ונדפם ונתמרסם תבל בקרב נתפשם החסידות,כמו
 להלן זה אודות על נדבר כאשר ישראל, חכסי ספרי במערכות חשוב מקוםילוקח
 איה"ש. הבאבפרק

ג.
 ו וז4ל כתב, צ' ספרים מערכת הנדולים" "שם בס' ז"ל, הרחיד"אהרה"ק

 והם שסות בספר הפרשיות סדר על דרושים ש, ד 1 ח ם ש ד ח פענח,"צשנת
 יוסף, יעקב סואה החסיד הרב חברם 4עפנים בכסה פרד"ם בדרך נחמדיםדרושים
 ישר4ול סו"ה לו יאמר קדוש המפורסם הרב רבו הקדסת לשונו על רנלילו

 לו ונותנים יוסף יעקב תולדות ספר הבזכר להרב נדפם שכבד וידענובעש"פ,
 השבח..."!ות

 ספרא על הרחיד-א הגה-ק שכתב 8חודש", "חדו4 התי18ה תחת קומתחתי

 "חדש ההם בימים 8ז ואגדה בדרוש ירבו הי' כן קחשפם כי הנ"ל, דב,ובי
 על. הר"ן*, "דרשות ד', אות ספרים סערכת שם הרורד"א העיר כאשדסחודש",

 : יאמר שם דבריו ובגפר הדורות, בכל הדרשנים השונים..ש4הנו הדרוש(1ופני
 מאמרים לדדוש נוהנים הדרשנים היו בפולין לפנים זאת כי שמענו,ובאזנינו
 סשטים ידרוש מקצתם חזרו ועתה וחדיפוחע ופוסקים תוספות בהקדמותתמוהים
 קדישא חסידא להרב 'החיים" "אור ספר שבוע בכל שקור4ן סהם וכמהמשוטים,
 הללו הדיבודים הפשט". פי על הם כי דבריו את ומחבבים ז"ל עסר בןסוהראח
 הי' שהוא פענח וצפנת יופף יעקב תזןדות המחבד הרה"ק ספרי על.יסובכו
 החיים. האור דבדי חת ולחבב פשוטים... פשסים לדרוש!ץראשון
 המוכתדם הם הקודמים, המוכיחים קי48שן שלא בדבר סחודשש "חדש הי'גם

 1 6ואד
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 דעהדור .פב

 גדברים פשעם לעמם הגירו מוסר", ו"שבט ברך" "זרע הישר", "קב בע"סכמו
 בלבושי עון, על התוכחות את ליפות ומליצה במשל השתמשו ולא כגירים,קשים
 הם שאמרו בנראה קורש, במקראי או חז"ל ממאמרי מאמר איזה עם והדר,הוד
 פעם ז"ל, פרעסבורג אבר"ק ברבי מהר"ם שו"ת בע-ס הגאון הרב שאמרכמו
 ותוכחת ודרוש אגדה בדברי יררוש לא מדוע בטענה האקרו"ט לפניו באואחת
 כי שאלתם בכן והלכה, פלפול ידרוש שובה ושבת הגרול, שבת בכל רקמוסר,
 הרשעים את שאעמיד רוצים אתם מה בכעס להם וענה ומיסי, אגרה גםידרוש

 תהי' לא והי' אעשה, לא זה יעקב, בעין או קורש ובמקראי בתירהועבריינים
 להעמיד סחורש", "חרש באופן יוסף יעקב תולרות בספרו הרה"ק בא !~41ת
 לררוש הילוכו ובדרך חז"ל, ובמאמרי קורש במקראי בתורה, העברייניםא~:

 והחזנים הרבנים מחיי ציור לפנינו יצייר חז"ל מאמרי או הפסוקים ולפרשדרשתו,
 הדשן(. את והרים ד"ה צו )בפ' בימיו,והמלמרים
 בנעימה ומבליעם כגידים, הקשים דברים בשמים, ומיני בתבלין מתבלוכה

 מס' בריש המאמר בביאור לרוגמא כמו חז"ל, באנדת מאמר איזה ביאורעם
 ישראל עמך לו אמרו דהמע"ה אל ישראל חכמי נכנסו השחר כשעלה :ברכות
 הארי את משביע הקוסץ אין א"ל מזה, זה והתפרנסי לכו א"ל פרנסהצריכין
 הקמצן( )העשיר הקומץ אין הזמן, ענין לפי בא( פ' )בתולדות הרה"ק ומפרשכו'.

 סתמלא - דבהננ"ס הגבאי - הבור ואין - . התיה שבחב)רה - הארי אתמשביע
 להם אסר אחרת. מעיר כהאורח בעיניו חשוב שאינו שבעירו, מת"ח -מחולייתו

 אבל שלהם,.. שאינו בגבול ופורים בחנוכה ה?ומדים יסעו בגדוד, יריכםפשטו
 רבות וכהנה וכהנה שבעירם... ת"ח עיר כל שיפרנסו הי' נכון יותרהאמת
 ת"ח, של חולין משיחות נעימות, ושיחות וצחצחות וצחות כליצות מכפ-,עצמו
 בכלל ז"ל. הרחיד"א כמ"ש מחודש" "חרש ספר והי' בימיו הזה כבושם הי'שלא
 הבעש"ט מאמרי בו ונזכרו הבעש"טית החסידות לשיטת ומוגש מוקטר ספרהוא
 פ' )ע' הצדיקים אל והתדבקות הדבקות וענין השיטה זאת ומבאר מספי, איןעד

 רוכל. אבקת סכל בו יש אבל קרושיס(. יפ'יתרו,

*5

 המעשים על בעוה"ב שכרי אבקש לא "רבש"ע : פ"א אמר ז"להבעש"ט
 יוסף(. פורת )סו"ס כזה" יוסלע לך שנתתי מה עי רקשעשיתי,

 מפולנאה להרב שהי' ידעתי : אמר זצ"ל ממעזבוז ברוך ר' הרביהרה"ק
 אותו ממנו ולקח אמת מניד זה שאין הבעש"ט זקני ראה עמו, שלמר"סניד"
 דנהורא(. ,בוצינא האמת ממגידי אחר מגיד לו ונתןהמגיד

 מדרגות ועור ז"ל אלי' גלוי לו שהי' עליו, אמר ז"ל בער דוב ר'הרבי
 שלמה(, )דברת מאודנבוהות

 אצל' כבור ומנוחתו בפוינאה יוכף יעקב ר' הרה"ק נפבר תקמ"ב שנתבערך

 ועכ"י. זי"ע מפולנאה, ז"ל מוכיח ליב יהודא ר' הרה"קחברו

 ל[4נש4 ובמ,ש4
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