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 הששי. לאלף הששית המאה בראשית ההסירותלקורות
 ישי". כהנא אברהםסאת

 לאיכר. הלכה החסידות צמיחת מומן חשובות מאגרות ושלטה גדלהמערכה
 כשיבאו וכ.חוד ההן, האגרות על טצפערים החם.רות ימי וברי כותני 'היותשר
 הקולוניא ועל קופבר גרשון אברהם ר, ID'A אל הבעשים של הת'חסוחו עללספר
 שהיה האלוח ח.*ף אל כוה מכוון הנני 'שראל. כארץ שמטיה הראשונההחם.ד.ח
 אל הבעש'ט מאגרות א"ת רק גא'י. הלו שנתישב אחר ראג'ק, ובין הבעש'מבין
 על"ת ע.ר הירוע החסירי השאמפספ' ה.א האגרח לסלמה. לנו נשארהגיסו

 ).הנשטהי(.

 ההסירות עת'רוח ע'ר הבעש'ט של חוונו אלא אינה שבעיקרה וו, אגרתמתוכן
 הבעש'ט של שאגרותיו לסרים אנו הישראל', בעולם לרגלה לבא העתירהוהמהפכה

 של בטוחו שנתרוצצו ומחשבות הרהורים סובייקפ.בית, היתה תכונתן ראג'קאל
 לפ. ראג.ק. של אגרוח.ו כן לא ושימתו. פעילותיו תוצאות ע.ר החסירותאבי
 תכונה מעשיות. בעיקרן ההן האגרות ה'1 אפרים'!( מחנה .דגל בעל שלעריתו

 ושאט הנטן טשימ ניצלה שנטקדה שחידה, האגרת קפע מוחך אצלני טתאטחת11
 כאן'(;טפוסטים

 למדים אנו הכעש.מ, אל טאגרות'1 ראג'ק לאגרות השמה שהיא וו, טאגרת-
 של הייו חוך אל לשלח 11, לאגרת הורות לנו, אפשר וחודר רחב מבטהרבה.

 ירע לראג'ק הח.ים'. יאור כעל של פפירחו אחר שנים ד' נכהבה האגרתהכעש,ט.
 בבית נטצא'ם היום ער הכעשש: כן לא לארץ.'שראל. שבא אחר רק פמ'רחוובר

 תק'ב(. )כשנת ראשונה סמהרורא החים' .אור עם החומשים במד~"בו~' שלוהכנסת
 שהרה והשונים הרבים האנש'ם ומן החים' .איר בבעל רב ענין טוצא היההכעש.ס
 ,ראה היא והטוסריח. הרוחנית מצורחו הרבה לרעת . ניוו עלה כחםנפגש

 ובנסתר כנגלת גדולחו רוב הרגיש והוא יר1שלימה החיים' .אור כעל כשבא.כמראה'

 ואילד. 99 צי הדשא 1"נ1כי1 פיב, שם בעל ,שדאל י, גהנא. א. ריפית ע,.י(
 האורל. את אלהים "וירא עהיפ בראשית במרשת2(
 )קיסרניא(. טבילצי גוליגיג '-דאל י' סיר אלי יא האניח קט;'(
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 לעולמו החתם.  נאור כעל שהלך לו' .נדטה אח'כ התפלח. גשעת נבטווהח~עליתו
 עלתה לא מריע ג.כ טב'נים אנו שלפנינו האגרת טן אותו'. רואה היה ש.לאטפל

 עקביו את ורק גא'י ודיוקנו איבריו הבעשיט האח מרוע או לא'י, נסמאולהבעש'פ
 .סוכרה. היה הוא הרבר: לו היה קשה לא"י לילך חשקו תנקף בל עם ראהי(.לא

 יגס לחיותי בבר לו אפשר ה.ה לא שלו  הסביבה בלי שלו, נסייןלהיפלא
 כלולים הללו רברים' .שארי לא". לנסע  רטוט כממריעי היי רברים',שליי
 מספרים הכעש'ט. .שבחי ורדכה. גרויה תנועה כראש עומר בתיר גפעילהובוראי
 פרופאננדן. היה עור שלו, ולהחביא למקירכ.1 סורה הבעש'ט שהיה מלבר כי ,לנו
 ודרבנים השיחסים בנ.רין שכקהלות הטפלגות נריגות יהתערג ה.ה רשלטצ,":
 רב או שיחם קהלה כאותה קיבע שהיה בסח המריבים בין להשלים טשתולוה.א
 מעכירם היה והוא לו היתה אלו טעין ט.של'חים" שלטה דרורה שלומה.מאישי
 החסידות. להפצח כפי'הצורך לטקוםמם*ם

 שמטופר סמה עיקר כל אחרת היתה ראג'ק ג.סו אל הכעש'ט שלהכבהטותו
 לייפות כרי ספרה, אשר את לנו ולספר לרקם האגרח חיתה ריצה ב.שבחים'.ינו

 יסורם שאין רבוים לנו טמרה וע.כ ה.שכח.ם., נושא של האגרית צירתוולפאר
 ביתו בן ה.ח ראג'ק כ' אנו, רואים כאן מפרסמיה שאנו הדברים טתוך ברם.ון.אלא
sw,ה"ה ראג'ק כשיחותיהם. רסנם את הג'ט.ם מבלים הע רבה ובאהבה הבעש"ט 

 מקושר והיה בברורי, ביהורה' .נורע געל sw בק16 דבטלנים טעשרת אחרלשלגר
 שגם לשער 'ש אגיות. מחליפים היו טא" ירירות: בעבותות גח'כ גס 'חוקאל %'עם
 ברבנות משמש היה ביהודה. .נורע יבעל במרו'יבת' דר ושג'ק כשהיה לכן,קורע

 התנגשותה או השפעתה בכתב. דכר.ם זה עם זה םחל'פים "ו נפגש.ם היב'אמפולי,
 של ב.תו כתיך מקום א'כ לה טיצאת היתה התלטורית-הארשפוקראפית התורהשל

  לנו טתברר אגב, ראג.ק. של חלסירו היה הבעש"ט של יח'רו גנו גופא.  הבעש.ם.
 לא הלו חב4 אל האב  טן ישר בירושה הבעשטנות עברה לא מרוע הטעם גם;

 והתאטצוחו וירו חשתרלית ולמרוח בליטור, טחרש5 חיה הוא לבך. ראוי 'היה
 טקנא היה 51בן נערות במעשי  .מורגל היה  הוא פרי. הירחו עשחף לאל5מרהו
 נאמנה סגולה, בחובחת חוסו לפי המשיח בעצמו, וכרי של וערוחו -בחטגימי,

 בעיח'ק להחגמים מספר היה הוא  בא": הבעשטנות מ.שליתי' היה ראג.ק נאההיא
 קמיע גם ושר, החיים., .אור כעל אל הח'חסותו ורבריו, ורכת ע.ד ,,ג.טו,ע"ר

 לפרשם רב עיט היה זח וכל תויר, אצלו פצויה הנהה הכעש.ט שלשנטת
 ההם.רוח.ן

 תק'ו. נשנת ישראל לארץ ראג'ק של הליבתו היתה י מאגרת כנראה..
 נשו', ה.ה היא חק"!(. בשנת א'ט נכתב הנשמה מעליית הבעש.ט של ה.טאמפסט.ן
ן

-  00ג. עם ר ,ן,: 104. צו געשנה ריי כהנא, א. עי(
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ww" 445~ לאלף דיבשית המאה בראשית ההסידותלקורות

 בני. את לאה את, הביא הקטמם ילר.ה עם ואותה השמה אשתו אתכנראה,
טאשו~

 שנשארו אפשר אה'ב. הרנה טצטער היה זה ועל נחוייל, השזמר הראש,נה
 לשרך להגיל חור שניפי( שש בחברון ששהה אהד דבעש'ט. ד,רפ בניתהבנ.ם
 חזר ואחוב ונא תבעש*מ בחברת והשתעשע והשיאם הראשונה מאשתו בניואת
 בירושלים. ונשתקעלאי'

 בערך(: תקע )בשנת הבעש"ט אל ראג.ק של האגרתקמע

-
 למה גי חפצת' לא כאלה ואנ' לירושלים שבאו חנרון ומאנשי סקושטא שטי . .
 של לניהט,ר והלגת' הגחולה לניהכ.נ הלכת' תוככ'א כירושלים הנאת. הגאוהל'

 מצאו ולא כולם ובאו בגית' אותי ימצאו שלא כרי בחפלת' עצטי וענבתי חיים גדל"במויה
 את נשאו קטנם ועד פגדלם האשכנזים כל אח"כ הכבור. מן שברדתי ר' ברוך ואסרת,אותי
 הפצירו נולם. זחחוס ואנחנו ,'חתמו המפררים הנפ' סגל כתנים לך ניתן ואנדח ושמאלים., טרבריך נפה מבלת' ולפטרון ולאב ולנשיא לרב עלינו ותה' עטנו שבה לאמר על.עיניהם
 מן ברחתי ימי כ5 'גלבכי אמרתי רציתי לא ימים שמונה וגרולים הרבה הפצרותבי

 והם בירושלים הגאוה במצודות אותנו צי פלוגי פעשה הוא עכשיו בוראיהככור
 שמצאתי כירושלים שאשב בי הפצירו הספררים חכמי גס w~ws הגל רבדיהםאמרו
 על עמי שהלך קושפא רק' הגדול הרב עם רייוילש אברהם די ובפרט בעיניהם גרולחן

 סלם נתאספו הליבתי קודם וגקיצור לרגריהם, אום המיתי ולא בי הפצירהמפינה
 ולהפציר המכתבים את לקרוא והתחילו אותי קראו ואח"כ כתכים וכחבו אלילגיהמיר

 שאשב אריות מאה 5י ליחן רוצה טבראד שווערולשק אברהם ורב הפיתי ולאבי
 הלב את המשברים בדגרים ממש לפני לבכות התחילו אח"כ אוני. הטיתי ולאעמהם
 כל גקיצור t)tSD. מעשה הוא אם או הרבר יצא םר' אם יורע איני רבש"עאמרתי
 אומחה כולם ושמחו לרגריהם והסכמתי לסכול יכולתי שלא עד לבי משברים היוכך

 דירה לי ושכרו האשכנזים חכמי הלכו ואח'כ המלך. יחי המלר יחי וצעקוגרולה
 ומסרו לחס שיבואו ההלוקה מתהילת מכיסם למז שיש לברו וגיהם'ד מאודגאה

 ובני אשתי את להניא תובב"א לחברון שילך אחד יחורי ושגרו ליריהמפתחות
 לכתוב וכשרציתי ובני אשתי אחר שאנתוב אלי ובאו שלהם הוצאות ע5לירושלים
 נראה היה יכולתי לא שני' שורה לכתוב וכשרציתי הראשונה שורה לכתובוהתעלתי

 שאין,רצון יואים אחם להם.אחי ואמרתי לכתוג אותי מניחים ואין בפותה שידילי
 גל כאילו רומה והיה גרוף עצב עלי נפל לכתוכ ורציתי בי שהפצירו. ער הקכ'השל

 שיוליכו החסויית לבעלי הניחו לא אתיג נעצור עלי. מונחת ירושליםמשא.
 אל סרחי אותי שידת כרי ולם יום בכל שוחר להם מתנין והעאותי
 אח"כ הררגא. נפשי ושוויתי הועיל לא ות כל ני 5י *איר אול?דחי
 שתכנף נצחים ולנצח לער שסו ישתבח עמי "קמה שעשה הגם גמלראית'

- 96. שם יי(
.י
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 כד"אאללהם

 מאות שני חדשים כשנ' נטתו העיר כתוך גמלה ועלשא כאתת השטתאתק
 פעשה ואנשי חכטים כטה מישראל גרולים כטה חכם.ם כמח מישראלנפשוח
 קושיא אכד'ק יצחק טויה וחרב היולש אברהם ר' חכם הגדול הרב בשכםוטתו
 הגיעו עמהם והנשארים י' או ג' כ'א נשאר לא כטעם הספ.נה על עמי שבאואלו"
 קוועס הרב היה צפת רק' הרב מת תיבב'א ובצפת בניסו טכס הנם בעל איןלע4' שטו 'שתכת ואטרת' כתים אלף לערך בתוכה 'ש גרולה עיר חיא כי fi1D ~עריער
 לו fnwviע'ה

~DDn 
 שהכרת' אותו אספיד שאני סטני  בקשו החכככם כי בכאן גדול

 של בצפורן אפילו ח1ל' שום ה.ה לא נ'ה ובכאן בישראל וגדול ה17ר צמק שה.האוחק
 הוא תובב'א ובצפת שבירושלים החולים שגל אתם והאטת החנטים ל' שטרואאמ"ם

 הוא שם הכור לתחח.ת בא.ם גשמים שהמי מעופשים מים ytpn בסוף ששות.ןמפת
 טט' וכששות'ן הביר לתוך ויוררין וההצרים "AA את וטשפשפין המ.ם ההומתכל
 טהבארות מ.ם שוזפן בכאן אבל הזאת החול. להם בא הזאת הוהומא כל שות.ןחבוקן
 חול' שום 'ש לא פעולם וגר,א'ם טובים טים להם שחפרו ו;עקכ ,צחק ,אברהםשל
 די שנים ל.'ב והי' אחרים טמקומוח טכ.א,ן והטגפה המקום טגוירח ח'ו כ'אבכאב
 ושנה שנה בכל צריך שיהי' ולא כיללת קמיע לי שתשלח באפשר ה" אם,יצילע.
 רוח. נחת לי והי' טוב טהטחדש
 טונים וימים בשכתוח 'הוחם של אחר חצר בראש יש הקששה הזאת בע.ר:'
 דלתותיה כמעט y'AD פחד Q'w ה.ה ולא סוגרין לילה וכל בא ואין יוצא אין אותוס1גרין
 בכיהם'ר כלילה filpW כשתי וטערכין לביהכ"נ הלילה לחצי וטשכימיןפתוחכן
 אלא עור ולא שמחין סלם שסחות שאר או מ.לה שמחת וכש.ש בישיבהולוסרין
 להכויל ופרקדין וטטפה.ן ומשסחין בלילה שבהם הגרולים באים שטח1ח שאראו. מילה nnDW וכשיש מאוד ה'הורים את אוהבם שבהן הגדולים להבחיל בכאןשהגרם
 טחנה לו ונתתי פני לקבל שככלם הגרוע העיר שר בא לכאן כשבאת., בטש. היחוריםכפו

איבוק-

 להם יש שבאתי סיום ואוסרים אות' אוהבים והם טסטאטבול ל' שה" פוב
 חורה שמחת ליל שהוא ירט מוצאי כל.ל תורה כשטחת תורה חח,  כשהיית.,, ,ן ~וב.מול
 וטרקרין מטפחין וה.ו השרים גס ובאו עמי לשמוח אל' החכמ.ם כל באו ח,של

 ובכל יריק בצבע 1WIS והולכין ערנ' לשון כלשונם שבחוח וטוטר.ן מהיהודיםנאחקן
 פה. פוצה ואין שבעוניןמיני
 החביבים הנעימים חפירי ואת ה'ד.רים בני את אזכרה עח לי שוה א.ננו זה וכל',
 לכאן נא ה" ואם שליש ברטעות נפשי sp' אשפכה גלמור יושב ואני לנפשיעל'
 מניחים אינם לאחרים כ' בעלטא לצחתא ל' שה" טקט מתנחם הייתי אהר בןאלי
 אח.ך את מאה.לי דבק נפשי יריר גיסי אהובי ויושע צר. המק; כי ,לכאןלדור
ן,ן, וש.טני תשכחני לבל ולטשמרת לאוח לך תקח לשוני עריבת ואת לשלוםתפקוה

ן,ן,

-
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~44 הששי לאלף השש.ת הסאה לראשית ההסירותלקורות

 טאהכת 'ותר ונפלאת קשה אחכה כמות קוה כ' ורועך על ו~ה,תס לבך עלכדוחנו
 אתך. הנע'מ.ם רבריך את בצמא לשתות התאב טאח'ך ירך הקטץ ואלנש.ם

 שראית אחת פעם לי אמרת קודש נטוורך הוינא כד ט.לתא אדכרנא נים.אהובי
 שהוא רק טשיח של מצוץ והוא טערנ טטיינת הובנ'א לירושלים חנם שבאכטיאה
 שא.ן לי אמרת ואח'כ בע' ובעל ובנסתר בנגלת גרול חכם והוא יודע א.נובעצטו

 אחר חקרת' לכאן וכשכאת' לעולטו שהלך לך שכדומה ואטרת אוחו רואהאת"
 חסיר וה" עטר בן היים ר' ה" ושטו פלאות פלא' האיש טוה לי וספרו הדבר,ה

 אדם בפני גק,ף בפניו ירושלים חכמי כל והיו ובנסתר בנגלה ובקי וחריף.גרול
 כקושר גיולים וחכמים תלס.ד'ם נטה עם לירושלים ובא חוטא בשבזוו ליוספרו
 והיי אתת שנה כ'א בירושלים 'מים האר.ך לא ובש-ה ופרישא קרישא הרבהוהי'
 טה ובריך להחכמ,ם וספרתי ל' שאטרת טסש הומן בנה שנים ר' כסו 11 שבקלקר

 וההכם,ם ירושלים בשערי מרע כלר שסך נעצור משמע ונבהלו על.ושאטרת
 לראות ותאבין רירה לקבוע לכאן שתבוא ואכרוך לך שאכתוב טסנ' בקשושבכאן
 הנץ שלך גטנין להתפלל טוכסה שאתה טבעך ,נוע אני כנר אעשה טה אכלפלך
 הצער וזה כ'נ צרקמ משיח שיבוא לא אם לאיי שתבוא שנת"אשת' יכריםשארי
 א' בן כש.בוא נחטתי ואת ותהי עור פא.פ ראותך את לבי על בהעלות של'.גדול
 אכל בחיים ה. 'גוזר אס שנ.ם די או ג' אחר פעמ' לררך אש.ם אפשי לכאןמבג,
 את אש.ם מי על כ' לררך ולבוא לצאת אפשר אי לכאן טכני אחד יבוא לאאם

 בשנים. רכ.ם שהם לפני אשר טעטהצאן
 אג' אבל הראשונה באגרת לכם כתבתי ככר והירושלים שבכאןמהרוש.ם

 צ.נצ.ן משה טויה הטופלא ירידי ליר הכתבים שלחת' כי ל'וך דמע אסטסופק
 לו שבא בע"ה טות  שערי ער p~An הלו שהגביר טובה לא נשורה שמעתיואח'כ
 לטו.ה שה" נטו נטדוטה אנתו ונתבטלו הלב על לו נפלה באנאק שקוריןהחולה
 והכמית כשנסע שבועות ב' כטו יש עכשיו יאוש הי' וכמעט מבראר אכיריעקב

 שבאו טובה שמועה ביה PDWW לי ובחב סטנו טובה בשורה ישסע אםש,ודיעמ
 שאכתות מסג' בקש כי הגביר ליר לשלוח אס מוכרח הכתבים אלו גם טהגכ,רכחכים
 רפואה לו 'שלח הקב'ת לא או הבריאה בקו הוא אם יודע אין ואנכ' בפעם כפעםלו

 מעמר שהוא בשביל פובה לא השטועח כששמעו בכו איי כל בסעד בב"אשלימה
 כ"כ. כטצו,ת שיפרח בקושפא ר,נמתו אחר ואין הקרושה הזאת המרינה שלומצג

 פו.ה הרב ידידי להרת ששלחת' אריות חטשים סך המעות באו אם חודיענ.נס
 מאב.ו ארעת סאה ווסטאן מה' שלוה סח אנסו טירושת שנשאר סח הכהןיוסף

 היא באסת שעשית' המצאות ט.ני נכל ס.נצה טרח אלטנה טפי בלעהוה,צאת'
 עשר ששנה סך לירושלים והביאה ההונ ספמ לירושלים ונוהה ה,נ ונעלתעניה
 כל אצלה D'l~Wn שגנבו לפס גדול כבכ' באתה לירושלים וכשבאת' טתפו)?(וערם
 ר' שחנני מה צעקה לח ונתת' ארעב נפוחה היא ועכשיו שהביאח 6ה שלההמעות

 הגדול להרע ארעת הטאה בפלואה שלחה שלא sv אותה ענש הקניה לחואמרתי
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 tDS'. ערפן בא שלא להאלמנה כתבת' ואני להוציא יטלתי לא ט4 ספני הטעם;iTr כתכה' מצ.נצין משה ר' הגביר שביר הסותר הירושה כ' לידו בא אם 'ורןענ'ועכשיו
 שפוחה כקשתי הירש צני כטויה ח3.כ, תלמירי ידיו' אחית' בןאהובי
 שטרחת' יורע ואתה ח'1 בחנם עמך שטרחתי טוחתי יהא לא למען נל,טווךשמתמיר
 של דרך על אותך שהבאת' ובע'ה בשבילך אלא מעו.בוז לק' באתי לאו,געת'.
 של בדברים שמצפצפין טמאים העופות אל תפנה שאל שטוחה בקשת' עכשיוהויה
 בצווארך תלוי רח.ים שאין זמן לך w~w האלו הטיב.ם השנים תצטיד ואל עולםה~ל'
 הימס כל די כיראת כ'א כחפא.ם לבך יקנא ואל שהרגלת נערות בטעשיותפאם
 ולמשיב. לניר ל' שיהי' כרי הטוכ'ם וממעשין הטוב טליטורך פעם נכלוויריעגו
 כי חבך 'מי כל עליך להתפלל פוסל על' הטובים מעשיך אל' יבוא כי והי'נפש
 אל משכילך לכתוב 'ודע אתה א.ן ואם השטים  שער זה כ' הוא קדוש.םט4ם
 כתכים ושני שים" לבני כתכים ג' הזאת בפעם בחנתי כחכים כמה תגאהתתעצל
 לקזשמא רש.' כתב כתכים ור' 'חזקאל להג'ט אחד וכתב לכם אהד ונתבלסח,תנ'
 דבר הוא זה כ' כעצמך לכתוב שתלמור tnwp1 בכן . .  מתעצל אס אנןואעפ'ג
 השעה בזאת לכתוב ותלמור שלך בפל'ם רבר'ם של אחת שעה תמח 'ום כלגן,ל
 ובטח בהשקט ובנעימים בטוב 'תברכו שנותיו למ'ל' קנצ' טיב ברנת תבואוקליך
 גישון. אברהם הכהן הקטן הואהלא
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