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הקרמה
 הסר וסממיריס ססכנניס כין יתנולתי פיעויי הכותבאמר

 סיסים סנהון סקרוס רכיגו קרוסת כ5לססתוססו
 הסר כסליו י"ט כייס כסגס סגס וננרי ותלנניריו 51וק"ל ננלהרי 1לננןר"ס
 לרכעו געסס הסר סנם לננ1כרת ויו"ט וסננסס ננסתס יוס הותו עוסיס"נסנו
 ננס1קגיס תנניד וסקרתי ררסתי ססוה כיוס ננס"כ ננננהסרו נסדס הסרסקרוס
 ר5יתי כי כננהסרו לסרכ קרס הסר הת כהננוגתס יכ1כו לה הסרוססכמיס
 הסר ננסכס סכורה כנרולת נתכוגן לננען ססי" סננעסס סרסי עללסתסקס

 סייתי סננעסס סרטי ננכל הופניו על דיכור רכר לי גודע וכהסר כירהיוסס
 סננעס' 1רעעו ננסי יסכס לה לננען כר1ל כעט סרכריס לסקוק תננירפסתוקק
 עתמ עד ירהתי הך . ננרע פכילי לכל סוה ססכל ננוסר כי ס,התסנורהס
 כסגמ ר6יתי ננהסר הך . סרכ כככוד ס"ו הנרע סן ס1הת סננלהכס הללנסת
 ננלהס וסיה ~לנניגה( ר' ננעסס כסס )גקר"ס ע"ט על סננעסס גרסמססעכרס
 ננעולס סננע ולה יהע לה הסר כוקהוויגה יליר כתכס ]כי וסטותיססקריס
 סמפר על הותס סעלס סננעסס תיגוק ננהי1ס סננע וכהסר סרכ ססהת
 כי ע"1 סקולה לכ לסעיר ס5ורך ננן והין סרע ננן סטוכ לססרש ססכילולה

 כל ננרכינו: סקורס סס לסיכת רהיתי עכ"1 מננס[ כס הין כי יכילוננע5ננס
 . ססר על לכתוכ לס' לעסות עת הננרתי : כלעוס ככסס כעורססעס
 ססיסוריס כל סקורה לפני ה5יע כו רכרי -וננרי סק' רכיגו נננדולת ק5סוהסמ

 כסר ננעעי ננג1 הסר עד סולרו נניוס סק' רכיגו הת קרס הסרסהנניתיס
 לכתוב הוכל כולס לה הננגס ננמו כרור ססתס הסר ננהנסיס סננעתי הסרכל

 : סיריעס וננקו5ר סיריעסננסיסרון

 פרס"י( )ועיין טכין רהורייתה וסטסוטי סטסוטיןניסין כל "ייח"לרדקנדחה
 סטפוטין כטס תורס ריכורי כינס הסר ס1ס סננהננר כוונתולסכין

 סהפמ הך . כו' וסגגתס . כו' נו וסג'ת מטוויגו סלה כ1ס פסנניעגווננס
 הטר סהנניתיס סת"ס סתנסנות סיסורי על כיוגו סו"ל כי סכותכ לדעתיסוה
 כעין סויפסדס והסר סתורס עמ"י סיה סתגסנותו כל סת"ס ר"ליען .ניס פרתמ* רק6 סוה "וריית5 דרתמ ת"ס כפהפרס"י כע5ס תורס ספססס
 כע5ס תורמ סגעסס עד סתורס %ת סוננרו וננססך סליננס תורס סיהסכלו
 לסרכ ססנורס הת סלניס"סר מאממא העשיי יהושוע ר'4*בנרהם מקדום סרכ סהפרכפו

 תיחי כספר נ~לס פטמ קייס מ "פר כמרוליי י"טר1*י ו"סקרוס



הקדמה
 מת"ס כי רלונס סר כול6 ויסר6) 6וריית5 ו"ל נ5מרס נוונו גה :שרס

 עניניסס וכ) פמסכותיהס וכל ו)י)ס יוננס כתורתה' ססומסס6נניתיס
 תורס כעגננס נעסיס ססס ער 6סר כקסר כס וננתקסריס כסתורס רקסי5

 עווי)עוניק רוב ישראי רכי סקרוס סרכ וכננ6ננר בעגסס)יננס
 ר"ל עפיהו יכקסו תורס מכ5ות ה' לע)6ך רוננה סרנ05
 - ורפמ"ס ור") תורה סס יכקסו רע)ננ5 כננילי ננרבר 06 5פי)ו ננפיו סיוג5בכ)
 המיפה* 5פי)ו ריכוריהס כל ונננניל6 תורס כעגננס סננס כי עסננת11ה

 ננעסיווע מיפור' הרכס סקרוסס כתורס סנננג5 כננו תורה הי5ננעסיות
 רכותיט כיוונו ולוה בעגס תורס סכ) כי התורס למוקי כינס הכר)ו5ין
 יוכן וכוס . ור"ל כנ"ל )יננור גריכין ת"ס סל סולין סיסת כפ5ננרסז")
 ה61 רעלננ5 כננילי סננרכרים ססננון מטפוטי רגונס כיסין פטפוטיןכ)
 ה5נניתיס ננסת"ס רגוגס ר5וריית6 ופטפוטי רע כעגס ססו5 הסוננרמגר
 5ו)ס . תורס סס סלו ספטפוטין כינס טכין כעגעס תורס הי55סר
 כבר הל5 רכריהס פס סיגו )ננס עגננס סת"ס על רו"ל כוונת היה05
 על סו5 סננ5ננר כל כווכת כי לוננר ננוכרס וע"כ כו' סולין סיסת5ננרו
 ססי6 ננת"ס סמסיס וססיסות ניסין סלו נטי)ות הסיסות כ) כיסהננח
 רק ננסיסיס והננה סת"ס סל הפנימיווע כ)) יורעיס "ינס סהס 6ף כעגס"וריית4
 מ ,ס וסנן טונ הו5 ,ס 03 הת"ס והתנסגות ננסיגוניות ננליןפטפוטי
 ק שיום ר' הקרוס סרכ כסס סננעתי וכן סרכריס כניסלרעתי

 לכם יכלס ו5ס ננננני תסיסו נטר נסתהיו )5נסיו ס5עוהמיאי
 סעס סן כי ודפמ"ס וממפמלי ננכם6ותי תסיסו ננננניריכוריס

 - ור") קרוסה תסעיסי סעס ססיגוניות כלי כי תורהריכורי

 6סר הקטנס המעס 6ת )סנק )נך תתן סקור5 5תה 05רער~דץ
 5סר טוכס לי ותסויק )וכות 5ותי תרון כי ירעתי )פניךסגעתי

 לכל ירוע כי סנ") סקרוס רכינו וקורות ננטסי סמפר ע) )פניךספלתי
 מ נס עס ננ6ור ענמו ססיסס רפה ת5ס כעגס ס)יננס תורס סיס ס51כי
 לסנוע 6)קיס ניר5ת סנמס) נלריק כס ניתן כי ו)ה6ננין לסתכונן סכלינירו
 ענימ ככל וססנה3ה השליכס ר") כננותס סס)כס 5תס וס' כרלונוסטכע
 ססכרס כי פנסיגיס ססס כננו כננעזס הכ) כגסמ'ות וסן כרומניות הןסעו)ס
 סס וקר"ט כו' בקנר ושננן סוס נעו)ס 5ותן מגמס נסחרי)וך ע"מיר,") כ6סר )עו)ס יכס)ו ל5 151 ורורסיו ננמכנני' הרגון כפי 5"ע )סנהיג רורלכ)

הספו



 מההקד
 וכ5תערכ"קור5יס וו5לץ פולין פרינות נכל כי ימן הרב שבחי%י
 סכטיו פטיפור סי5 ספטברע ועיקר טתס רכ כסס15מו
 כטטר תפנ5 5ולי נעיס קור6 פ5תך לסהול כידי נס5ר קטנס 5מת ס5לסורק
 סוטפמ 15 נרערו 5סר תפנ5 15 קנת נסיגוי 5ותס 5סרידעת דכר4קס
 5נכי כי תדע כי מלילס לסקרן 15תי לדון כרוחיך תכסל 5ל ספועתךפכפי

 סטולת סכלי לפי פסס כררתי ו5סר סטיפהייס כל וכככרס כחססרקדתי
 ומכפיס ~דיקיס מטידיס פפי כידי סס ופקונליס לטניך סננתיס 6לונעס
 פממס סן סטיפחייס כס טדרתי 5סר חמקל סנפוך לסון על תתפמ ל5נס

 לסון על לסעתיקס ידי ל5ל יס כי לייקירי ס5פין . פ,(סקרננס וסןסטפר
 : כנרול כקטן נו קור5 כל ירת לפען עפי נענוקי 5נל נ5ס ופלימסלס

 כרוריס סטפר כפ:יס ספכו5ריס פסלדיקיס סוטפתי 5סר ספעסיותנם
 סנוכריס סמדיקיס כל וכונ! רכר כיסר5ל.טוף ור5וייסלספימס ספסו5פיתיס

 לסמויק ד5וריית5 פתפכי, לסיות סנוכס סקור5 וטלין עלי יק סעמנרתמ6ת
 וסנלמס כרכס ספע לנו יוספע ידס ועל דור סככל וסמכפיס סנדיקיסניממן

 : 5פן יסר5ל כלל נתוך ועפיות כרומניות ופווני מייכנני

 בלא באהבתבם ומתרפק דהכמיכם רנלי בעפר המתאבקןינ:רי
 אותי כרנע ישועה מקים ה* לישועת המצסה 1 ולבלב
 ממרום ומוביו רחמיו פרישת * ידי ולתמוך לסעוד 'להנן

 2 אמן ב"ב מ'-צ בביאת ן נפשינו ימלאקדשי



 הרבשבחי
 רבינו מגרולת מצהו אפם יספר נחלבעוה"י
 : אמז ועכ"' וי"ענבג"מ ו"י והשו'ע התניא םפר בעהמ"ח המהנאון
 ויוליד ר'ברוך ושמו לאזנע בעיר הלבינה תטי' היינאוץ אישא

 זלמן שניאור האחד שם כממויקרא שמ זקנתו לעתהאיש
 הנער כי ראו הנערים גדלו וכאשר ליב יהודא קרא השניושם
 האדם מכל ויחכם דורו כמ כל על בלימוד מאוד הפליאש"ז
 ובהיותו לעשות הפליא התורה ובחכמת חכמות השבע ככלבדורו
 והפוסקים המפרשים כל עם הש"ס כל את נמר שנים ט"זבן

 הל' על יהודא שארית ספר וחיבר מאוד בתורה גדולהי' הוא נם )והשני ממש פיו על שגירים שהי' עד ואחרוניםראשונים
 מאוד התטידו כי ומחמת עמים הקטנים כניו נשארופטירהו ואחר' עשיר היי לא ברוך ר' חאיש כי ולאוטרמליחה(
 נתפרסם וכאשר הנשמיות צרכי על כלל הםתכלו לאנלימוד
 רוב בעולם ונשמע ממעליטש הנדול המניד נדולתהרבבעולם
 מעזר~טש לק"ק רנליו ש"ז הבחור לכתת רצה י וגדילתוחכמתו
 לעיר לאזנע העיר מן רב המרחק כי ומחמת מפיו לקחלשמוע
 אחר עטויר לקחו כך ובין הרבה מלנסוע נתעככטעזריטש
 והי' העקלם לצרכי פנה לא הרב אבל לחתן לומוויטעפסק

 לק"ק רגלי' כתת ואת'כ בעמידה ולילה יום ללמוד .בקודעןדרכו
 ונדבק ה' וייאת ועבורה בתורה שלימותו קנה ושםסעזריטש
 על להרבות להלןולמעןלא במשריטש רש"ז הרב עם שקרהממה
 מ~קיו פרטיו לספף נניח ממנמתימ לא דברימאשר במיפיריהקורא
 אשרנתבלנלה הריב ונבארהתגלות קטנה שעה על היבוגרולת
 אליהו ר' הגאון הרב ובין ממעזריטש הד~'מ תלמידי ביןאז

 על אליהו ר' הגאון בפמ סרה דברו מעלי דלא אינשי כימוילנא
 אותה חדשות ורק התורה בדרך מתנהמם אינם כי הה"מסלמידי
 ע"ז העידו מרמה חנטוי אשו בזה הי'  עדות גביית והרבהגפשם
 קרה כאשר מעשיהם הבינו לא שכלם לקטנות כי גס מהלשוא

פעם



 הרבשבחי
 האנשים רקרו כי ראו ש"ק ובליל שם ושבתו במעז-יטשהיו כי הגאוןהמל למני והעירו אנשיממוילנא שני באו אשר אחתפעם
 הגאון וקיבל הריקורים לראות אשה עמרה המתח ועלבלילה
 האבדק"ק הקרוש הרב כי הי' והאמת מגונה לדבר זאתהנ"ל

 לפוז הי' ~ררבם כגילו רבנן עור עם שם התפללבאיריטשוב
 חשק' אשר ז"ל אדל מרת הכעש"ט תפילת'ובת בעת ולכרכרולרקר
 הפתח לפני עמרה אש בלכת תפילתם לראות מאודנפשה
 ובריקור ברעש התפילה מהות הבינו שלא והמלשיניםלראות
 הרבר את שפטו כן וכרצונם הפתח אצל נצכתיאשה מרקדים המה כי החלונות מחורי ראו והמה ש'ק בליל גםמה
 הרבה ועור מלבם שברו מה בתו"ע להנאון והנידודזה

 דינם את רן הוא אשר עד הנאון נפמ דברווןקרים
 מאור שטנה עליהם וכתב התורה ומררך הישר מררך נטו המהכי

 הי' ההיא בעת והנה העכודה מצרף בספר המכתב נדפםבאשר
 אז הי' בבארר4טשוב אח"כ אב"ד שהי' יצחק לוי הק'רהרב

 מחלוקות עליו נתרבף למעזר:טש סע נ וכאשר פינסקאבד"ק
 מגמתינו ,את לא לקמן.עתה אי"ה אה"כ נסמר המעשה ונוףמאור
 ונתגלגל במאסרו( ש"ז ר' הרב מעשה קורם לבאר רצומ)כי

 זעליחאב ל"ק מקורם ונתיבל מפינסק הרב את גרשו כי עדהרבר
 לאביד המסור אבגרור נתקכל ו~פינסק לבארריטשובראח"ב
 קד,מו בסא על ישנ ש"ז ר' הנרולוהרב הה"ט הקורש ארוןגמזת אחרי והנה 2 עריץ רשע ה" כי תחלתו על הוכיחו מעשיווסוף
 ושינה ולתפילה ולתעורה לתורה אח"בו לבבות ומשד לאזנעבק4
 אחרי נטו אשר העולמ לאנשי מאור ח-ה התפילה ניסחאת
 מקום ניתן לביני וגיני מאוד הטחלוקות ונתרבה הנ"להגאון
 והכשיה אחת ראה מנידון שו"ת איזה ה.' כ. להשטיןלשצן
 יבצוכ 64סרח הרבמפינסק ואבינדור מכארדיטשוב האכ"דהגאון
 הצדיק למאן המעשה מנוף דברים וגרע. והומיה להנאוןדכריו
 ושמ לרם4יו הסכים המל הגאון ,כי הרבר שנתגלגל ערנפ,שו
 ץשר והחס:דים אוכליפקיפות הם בי החסידים על אכגרויצעק
 עלאוצ" ל הנ לאבינדור ואנשיהם(עשובזיון ממטאלין אשדרי מקאילוןותלפ"וי שלמ71 ר' הק' הרב אז גרו שם כסינסק)בידד'
 לעצמו אחרת דרך אביגדור לקח וע"ב ה' עם דברשעלחפה



 הרבשבחי
 ? ש"ז ר' הק' הרב עם נעשה אשר דיעה כל נצטחהוטל
 בהראיתו העם לבב לדחם לווילנא נמע הנ"י אבעדורב

 רצה לא ה:און)אשר על הל הרב כתב אשרהטףתב
 בןו שהייעוד ינות המלק: בהממחטת להסתכל דבויהמולאלקבל
 על" כתב וע"כ אטר אשר כל לאביגדור האמין וע"כ הגחלהה"ט
 זה להם היאה כאשר ולכן משחית ש לא חבר הוא כיהרכ(
 לאביגרור ונתנו רב הון כסף ואספו גדולה קהילה נ~ועדוהטכתב
 ויגז בדיניהם הנ"ל הרבנים את להלשין בורנ לפעפקרםשימע

 כ"א לבדם ש"ז ובהרב מבארדיפשוב בריכ יד לשלוחאביגדר
 חםידים כישם ורצה .שראל שונאי של ביצתן לסעקערצה
 את ב~צטן פאויל דהיסר יפני ו'לשין יפ"ב וימע עוד יזכרולא

 יד לו לקח כי איתו דלשין ז ריש, הרב י הי הראשוןארבעיגדולימה"ה
 הי' ויוא ישיאל כגהני ולשנות הון לאסוף בליעל מאנשיושם

 רב טעות סך שולח כי ב' במלכות למיוד ורצונו לשרעליחם
 רבים דמיים הסולטא;ועור את לאוהכ לו לקנות רוצה ובודאילא"י
 טבאידיפשוג היידרב והשני אותם הידיעיכהכיל תקצר אשרכהנה

 אשר ר' הרה"ק והרביעי עחייץ מל מרדכי ר' הק' הרבוהשל"2י
 בכל להרב והעודים התוככים הם כי אמר ועליהסמספאלין
 נוסח המנהבים לחדש ברבים ותרשים מושנות*הםטקימות
 רבים אנשים ועוד הרש'ז רצי( מזה שיצכח בכדיהתמילה

 מאידי רב ממפרם כולכועלה את מסרםהחםידיםהתוםכיםיםי(דיב
 טן אין כי אכר הדברימהאלה את פאויל הקיסרוכנשכנוע

 כולס אביגדור מם4 האנשימאשר כל את ליקחהצורד
 דיב 14ז יקחו ורק העולם כל את להרעיש לא למעןכמשמר
 כלה הטסור דברי כנים אם ויחיר ירא' ומטנו לפמו להעטידורש"ז
 פקודה נעשה וע"כ לעשות טה ידע לא ואם טכולםיעו2ה
 הטלך בהצר לעטוד הרב יבוא תיכף כי הפלך לשרמהמלך
 פאויל הקייזער במשמרנכי אותו ליקח רצה לא כי דברלאהה
 מרכז על רוסי' טדינת כל להעפד ורצה מאוד הב'אמת אהר

 הטשפפובכל בקומות ככל ולדית להתחפשו רמל ווי'האטת
 הצלרד מן שלן כי אטר וע"כ העם( הנהנה לראחז השרשהץ

 לשלוה כ"א הוצאות ולהרבות הנצרך האיש ארמילשלרח
פקודה



 הרבשבחי
 יבא הא קארדה

 לקיים מוכרח הץי, יעי"ז ש, חתימתו ילקבי
 פקודק לשלוה רצה וע"כ במלכות מורד יהי' לא למעןקתימתו
 אבל לו הגביל אשר ליום הרב שיבא עויראה הפלךלשר

 גביית דיב יביא אולי ירא כי להמסור הדברים הי' חרבכמדקירת
 ישראל מנבירי ?מה יד "י' ואתו אתו הצדק כי וראייותעדות
 יברח בודאי בי להם והוכיח המלך ליועצי רב שוחד נתןוע"כ
 הון אסף 4בר כי תעשה מה לו יאמר ומי אהרת למדינהדוב
 דיב ישלחואחרי וע"כ הלשיןאותוקודם כאשר למדינה חוץרב
 שקרים בדה אבגדור כי בנחושתיי' אסור אותו שיביאו מיוחדציר
 אסלא לברוח ויוכל בקבלה.מעשיו' משתמש הוא כי הרב עלמלבו

 ע"י זאס נם ופעל שטן מעשי והצליח מעויה שמירה,טמייאותו
 סרדיוט אחריו לשלוח ונתרצה הקייסער את ופתוהשריםשוחד
 שוחד נמן הנ"ל ואבנדור ב,יקים לאסרו עלי: ויצומיוחד

 ולא מביתו פתאום יקחנו כי הרב אחרי הנשלחלהסרדיוט
 הדבי יורע לא לטען יע~ראל מעיירות עיר נשום י אמיתעכב
 נבזה ובפרט אנוש תחבולות המה מה אבל שלומיולאנשי
 ?כף כי יייאיו אל טשי"ת פרטיות ההשגחה .ננד ~ישיםוחדל
 לפני הרכ את הלשין אבגדור כי שלומימ לאנשי הדברנודע

 מזה חדשות איזה יצמח כי הבינו וממילא בעצמוהקיימער
 אבל דבר פשר ידעו עדי מביתו יסע כי להרב הדברוהודיעו
 יברת כמומ האיש אמר בו נוססה האלקית חכמה אשרהרב
 דיני לצדק יוציא כי ליהטי"ת אקוה כי מלכינו לפמ לעמודרצומ
 אמת אשר מהנריהה דמסורכנראה את הקייסער מצייק הי'א, כי ח"ו תקומה ישראל לשונאי הי' לא ח"ו בורח הי' אםובאמת

 : ה' לישועת ויצפה בביט הרב ישב וע"כבפיו
 האנ"חנ,אנדארין(ליאומעומכינו עם הסרדיוט כא כאשר ויהיג

 כי לוינ הואווידיעו טסע דרב עבהא בי העיר אנשיכל
 דוזלק ופתח אז תפילין לגוש היה והרב אחריו נוסעים חיילאנשי

 אחוי'טהמרכנה הנשלח הסרדעט נפל ותיכף בהמסעיםתשמתכל
 ארדל הלא כי חידוש ,ה אין כי ע"ז אמר אחת:והרב רנלוווטכר
 תפי141 אלו ממך ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ ענא כלויאו

 שנפכ עד פחד עליו נפל התפילין ראה כאשר וע"כשביאש
 ירי94ם אוה"ע אין למה להרב אנעויו שאלו וכאשרמהמרכפה

מפני



 הרבשבחי
 תפילין אלו אמרו ר,"ל הלא להם ענה שלנו התפיליןמפמ

 ב-אשי המ ב"ה שלי והתפילין היאש שעל תפילין ולאשבראש
 לרחמן עליו ונהפך הסררייט כעימ חנו נתן וה' ה-אש על רקולא
 בא וע"כ בחזקה הרב את ילחץ אם יענש פן לנפשו מאודוירא

 מהקייסר שלוח חוא כי יענישו ולא אתו ימע כי לפניווהתחנן
 ואתו החפשית בבית בוויטעפסק נשאר והמררייט אתו הרבויסץ
 ערב לפנות ע"ש והי' נעוויל ער והוליכו אח4 סרריוטשלחו
 ננזר מה מפני ברעתו הרב חשב ואז בשבת אתו לימעוהתחיר
 רפויה היה שבת טהלכות א' הלכה כי ויזכור שבת חילולעליו
 אותה וליבן בירר הענלה ועל כ"כ לעומקה ירר שלאנידו

 מהמאסי יצא אשי בעת הלצה אח"כ היב אמר )וע"זשבת אחי רתקנמעד יכלו ולא הענלה אופ:י נשכ-ו ימירלעומקה
 יבטלו כי זעקו העקתין נם כי ושביתין נטליז עקתין אףצווחין
 אך גדולות חרונות עמ גרול חומה בבית למבצי אותו והביאון שעות שתי כמו נמררון אותי והיליכו במטפחת עיניו את קשרון לפעטרסבורנ אותו הביאו כאשר השכת~ואח"כ ביוםממעם
 יותר קומתה גיולה אחת כיתל שם עמר מהחיונותהרחק

 והכיאוהו היחוב פני את שם האסור יראה לא למעזמהחלונות
 ימיס שלשה כהמכצר הרב ויהי שם אותו יסנרו ההואלמאסר
 אבל ומים לחם לשם לו נותמם הי' כי מאומה טעם ולאדצופים
 רואי' כל בעיני חן נושא הי' היב אך מאומה טעם לאהוא
 הסתכל גדול( יעמראל )שהי' המבצר על הממונה השרכי
 אליו השר ויכנום מאומק אוכל אמנו כי וראה פקיחא כעינאעלי'
 הובל חדילה למבח לא כי לי ויאמר לבו על וידבר אותויינחם
 הלא מאומה מועם אינך למה אותו וישאל ביינו שיעייני ורקפה

 אנני כי הרביען והשיבלו כו' חלק לו אין לדעת עצמומאכר
 כעת לי מותר הוא אשר לחם לאכול שאוכל הבריאהבקו
 לא חז"ל לני שאסיו עכו"ם בשול. בי לאכול מה לי איז זווזולת
 לעוה.ב חלק לי יהי, לא אם בכך ומה הנפש מיצוי עראוכל
 כעת להכיל יכול איני זאת וזולת טיפות לאכיל רצומ איןעכ"ז
 לטעוס דרכד היתה טה הבריאה בקו אתה 14ין אם נביתךירכך לי ~א ספר השר לו ויאמי . אנכי חולה כי מחטת מאכלשום

 להעניבב



 הרבשכחי
 כי ה*תה דרכי הרב ויאמר טשךיהשינ

 הייה-

 מעט טועם
 השר לו ויאמר מרעטעך( אייננימאחטש )שחורין בדבשמרוקח צנה אוכל ווימניק(וה*תי וויינמיל)שקורין על מדבשמשקה
 ממט דעתך תמיח ולא היהודי אצל תקבלו בעצמך אתהורק ,ולתך זי יד בו יש?ח לא אם הרב לו ענה אז ממנוותאכל לי תאטין, האם מיהודי הזה אתהמאכל אביאלך אנכיאם
 בשמ חן היב  וימצא ואאכול לך אאמין לכאן אותו תביאעד
 הי' אשר מלעפלע מרדכי ר' להנביר ויסע סוס*ו וירתוםהשר
 בדבש מרוקח צנון לו תכין שעה בעוד לו ויאמר בפ"באז

 כיהוא מכירו הי' מלעפלע מרדכי ר' והגכיר חדשהבקדירה
 החידה את חיד מי בשביל ידע ולא סאווייעט מטיינעז:שר
 כן לא ובאמת  הים על הוליכוהו כי גטומע  הרב כיע?הזאת
 הגביר'את ויתקן סאיו:עט כטיינע כ"א הוויכיהו לאהיהכי
 פתקא המה הקדירה שולי ועל חדשה בקדירה וישימהוהמרקחת
 הקדירה את בעצמו השר ויביא " ומי מי להודיע " לאמורקטנה
 -היה שכוע  ואחר מארר  שמח מעט  והבריא אוכל הוא כי"שר ממנווכראות ויאכל תויה היב לו ויתן ל"דיב ויתנו המרקחתעם
 עוד לה שאביא וצונך להרב השר אמר הטרקחת שיכלהקרוב
 לשום מאמיןולא אני לך רק אבל בזה תרצ'בחסדךרצוני אםויאמר
 בה הי, אשר המרקחת מעפ עס הקדרה את השר ולקחאיש
  והיב  היה  מיקחת עור  לרייח  וצוה  מררכי  להר"ר טוניתרנמע
 לאמח* כה כתוב הקד*רה שולי על קמנה פתקא ג"כ חך-
 נמרקחת אותה כסה ויעןכי " לווילנא תיכף ימע מיאנעוויטש ליב'
 דיב לו האמין כי על בזה ננע לא והוא השר אותה ראהלא
 תיכף והכיר הרב היימאנשי המל ורימרדכי הפיתק' ר"מ ראהכאוור  וה:י בהמרקחת לננוע ממש יא והי' באמונתו לעמודרצה
  מיאנאויטש ליב איש בה הנטצא היר בכל וחפשו הכתבאת

 ר חרב אחיו על דעתו כי דימוותחילה
 לי~

 שאףית מפר בעהט"ח
 ושכ חיכף כתונ ובפתקא בפ"ב אז הי' לא כי אכליהודא
 מכת המומ *9ש הר"מ לפמ הביאו כך בין בעך לחפשהלכו

 ה4 אולי אצול םיאנעוויטש.ויחקיו והוא ליב שמוהחסידיפ
  ונאון ,מל  אחהו כן ווא .כי להם מוע חוזויתת  ואחריכוילנא



 הרבשבחי
 הרב כיון אשר הוא זה כי תיכף בדעתם נשאר וע"כ אליימוילנאר'
 הוא ישר איש כי הכירוהו רו"ככי סךשניאלפים לו ונתנוע5יו
 וצף הרכ רבינו את מאוד ואוהב החמידים לצד מאודוממה
 את ילמדוך וה,מן המקום לו ואמרו תיכף 5ווילנא שיסעלו

 האיש ויקבל הנמיעה כוונת יודעים איןאנו עוד כי שם תעשהאשר
 מעפ ונדבף כווילנא האיש מעשי מ5ספר מעט ננהץ עתהוש : לדרכו ויסע צה"כאת

 :תיכף דיב עם שם קרה אשר ואת מאוו:עם הטיינעממיפור
 אהרן ר' הקדוש תלמידו נמע 5מאמר הרב את לקחוכאשר
 ארבעים אמף שבועות נ' ובתוך עבורו קעות לאםוף ,צ'להלוי

 שיתמ הצשרי' החסיד.' כל על מר מקו'בואו בכל כי מי"גא5ףרובל
 הי' אשר ר"א הרב לדברי ישמע לא ומי פרשאנט עשרהסהנדוני'
 פיו על שנה ש5שים הרב בית בכל והמכנים המביאהמוציא
 שלחם דגטעות את קבץ וכאשר לכל כידוע באו פי' וע5יצאו
 כי להםבנירורעפ"יטעטוההמל הנ"לוכאשרנודע ר'סרדכיליד
 שאול ר' המפורמם החכיד את ובחרו לדיב לכנ,ס אחדאיש שיוכ? רב בשוחד דרך מצאו הנ"ל המהר במבצר אמ,ףדוב

 אלי' משא והי' פעם בכל א5יו הו5ך הי' והואמסיראמשינע
 פורטקאלץ פ"ם בכל קכלו ואח"כ צרכיו ושארי ושתיהאכילה
 בכל המ5וכהשלדי ושרי ממנו וואפראסין רומי' נלשקהניקרא

 אותו ועאלו ואשר אחר איש . ' י הפורטקאל-פעםרקכלת
 סה ומפני א"י מעות קיבץ מה ומפני דנוסחא שינה טה מפניה8

 אלע בא אחת בחכם'פעם השיב כל המקומויועל מכלנאספייאריו

 לו ועשה תיכף הרב והרמש בעצטו פאויל הקייזער דאפראםיקכי
 פ4חיל בו וינער הקייזער אדוני וקראו להקייסער הש"ךהכביד
 תעשה סה וכפני קיחער אנמ ויאמר לויכחש
 כשן דאיעא מלטתא דיב לי יויוט לקהזער השייך הכבודלי

 וזער כי תיבף והבנתי פחד ע5י נפל ובבואך דרקיעטלכותא
 השנק 5כל דוב חכמת בחן ואח"כ הטייסער בעצסךאתה
 6עח בור" עך חכמה בכל עדע אוהו טצאו לכל כידועחכמות
 פ8ר בעם מאוד והושך אפך :כקיה כטאכי אותו השיבואחת

 טטס9ער אליו יגא נלילה נטו טיס נר שם דולקי'
אהד



 הרבשבחי
 השעה שעות טורה נלא לידע תוכ5 האם וישאלהו אחדממסטער
 אופל אנכי הרב ויעןלו כעת מףה5י5ה אז5ו שעות כמהבצמצום
 ועוד ויום חטת אחר ב' שעה הוא כעת ני בצמצום לךלהניד
 אתה סאין הממסטער וישאלהו כעת הוא 5ילה ולא טנוטיןו'
 י"ב ובלילה הויה צירופי י"ב מאירים ביום כי הרב לו ראמריודע

 השעהנצמצים יודע אנכי הצירוף ועיי אדמצירופי
 פירטקאל שם יקב5ו, מי היועצים לבית הרב את קראו אחתפעם
 הצועד וכל ברצפה מכוסה אחת מחוגה דווא ננית והיהממנו
 אנשים עמדו ושמה 5הריצפה מתדת חציו עד נופל היהעליה
 מאתו שדורשים מה ע5 יודה 5מען בשוטים החוטא אתליסר
 אבלהוא * ממנו וילענו שם הרב בודאייפולגם כי הםוישערו
 5פני עמד אשר עד בימימ הצד מן וילך תיכף הכין לביתבביאו
 וישאלו ע"ו ה-ואים כל ויהמהו פנע שום בלי היועציםשו5חן
 באמצע ההולכים כ5 בדרך הלכת ולא הצד מן הלבת ימהאותו
 לא פונה שאתה פינות כל רז"5 הזהירו 5חנם לא הרב להםויען
 היועצים שאלוהו ואז . לו הכינו אשר כרשת ליפול יוכלעיניו ישאודי לשר למקום דעת בלא ההולד כל כי 5ימין אלאתהא
 אומעצמך פהמחוגה יש כי הוריעוך השמים מן אם 5נו נאהגד
 משונה הרצפה שם כי ראית לכית כהכנסי אנכי להם ויעןהבנת
 מוטס כסכנה 5ילך לי למה וע"כ זאת הוא 5חנם לא כי והסנתימעט
 כל שם פלם ובה דוא מישור אורח כי ראיתי אשר במקוםלילך
 חכמתו רוב השומעים סל נשתוממו כי עד ובמדע בהשכלדבריו

 : תמיד אליו ויוצא נכנם היה הנ"ל שאולוהר'

 יראה כאשר ועתה 5חצההחיצון בא כבר והוא א5יך הולההקייסער כי אכדנו כולנו אבדנו % ואמר בבהלה המבצרשר א5י נכנם בחדרווהנה שאול הר' אצ5ו היה אהת ס8עםה
 לעשות מה אדע לא ואנכי . כו5נו את יוטמיד אצלך זראיוו
 רק כאן אין הייסעיוגם יראהו ש5א העכרי את 5החכיאואנה
 עוה ש עוץ ועתה אותו יראה וטלא כאפשרי ואין אחתפתח
 לך תפהד א5 הרב 5ו ויקת . ח"ו כולפ נאבד 5ב5 מהרהמהרה
 ולא נתפחד לא והרב העכרי את יראה 5א הנויסער כימכאן



 הרבשבהי
 ברול תהי אל לו ויאמר תעשה ומה השר לו ואמר * כללנתנהל
 אשר אתי טסום הנה למקומך לך לך * עשותו טרם דברלידע
 : לך איכפת ומה אותו יראה לא והקיימער הענרי אתאהביף
 בתוך. חהעמידו שאול ר' את לקח והרב לו וילך השרויתפלא
 שם עמד וכך : אותו לכסות הוילון ושלשל הוילון תחתההלון

 שעות דמונ' פורטקאל ממנו וקיבל הרב לחרר ונכנם באוהקיימער
 ששת הח' כל כך עמך שאול ור' אותו ראה לא ובעזה"ירצופים
 הקיימער צאת עד שיעל ולא פיהק ולא מהק לא יומםכאבן
 ' ממחבואו הר"ש הקייסעריצא יצא כאשר אה"כ . הרבמחדר
 וישתומם וקם עומד הוא והנה העברי הוא היכן לראות השרויבא
 . ענהו פה הי'כאןפאויל' אשר בעת היית איפוא אותו וישאלהשר
 ויאמר אותי ראה לא 'כן לשאול השר הומיף אותך לא.ראהוהוא
 בהראותו הרב ענהו זאת אין מכשף מכם אחד זהכ"א איןהשר
 הי'הקיימער אם עקטה היית ומה . הוילון תחת ע5ד' פה כי המקו'לו

 היא אשר הכמתד על תמיד נשען אתה אבל , הוילון אתמגביה
 על חייך להפסיד תוכל בנקל דברי~אשר עושה ואתה לךעומדת
 מזה מובהרת עצה נתת האם הרב לו ויענה * השר לו אטרידם
 הקיימער נימוס איןזה תיכףכי הכנתי הרב אמר יךועכ"ז שמעתיולא

 מני' עצה מטכס הייתי לי מצוה היה ואם הוילון בעצמולהנכיה
 * בע,רי תטיד יהוא בטחומ ה' על כיוביה

 וירא השבועות בחג הנ"ל הר"ש אליו בא אחד כ~עכםוא"ו
 אשר הכסא וגם רועדת מהתנור אחת קאחילוהנה

 ויאמר זאת מה הרב את הר"ש וישאל רועדת הרב עליהיומב
 סמגיד הרב ומורי הקדוש הבעש"ם אצלי היה היום כי הרבלו
 רק מעולם יאיתיו לא כי הבעש"ט אה הכרתי לא ואנכיהק'

 ובבואם ט הבעש' הוא כי למורי.הבנתי קודם נכנס כי ראיתימאשר
 הרבימרייסיין לוזההוא הואזהויען מי מורי את הבעש"םשאל
 תורה דברי איזה יניד כי לו אמור המניד להרב הבעש"טויאמר
 על ממורי שקכלתי מה מאטר להם ואמרתי עלי מוריויצו

 בכתונים ראיתיה ה,4טע ~התודה 1 לרקיע מעל קול ויהיההפטורה
 אמר דברי סיימתי כאשר ואח"כ נדפסה[ שחיא ליוכמדומה
 ואח"כ באות אות ספי קכלת כן כי אמת תורתו למוריהבעש"ם



 הרבשבהי
 נעשה אשר אתכלהנפלאות הקורא לפני להציערד:נזחק : ויצאו אותי וברכו שעשו מה יעשו ?מידכת

 באר די אין כי מה:יל תקצרהיריעה הק' הרבעם
 במאמר הראה אשי ועמותחסידותו נודלצדקתו ומכתבבכתכ
 פעם בכל אותו דרשו הפורפקאל ממנו קכלו אשר השריםכי

 כךנוהיומאתה אמרת אתמול הלא לו ובתוךהמאמ'אמרובאיפןאחר
 כסשטים רזיל מדברי לבו להטות ורצו עליו ואיימו כןאומי
 אותו לנצח כחם שארית וחנרו מלומדימ חכמים שם היה כיזרים

 חכסתו בריב הוא בי ,את כל להם הועילה לא אבלבדבר'ם
 הוכיח פלמויי וברוב רדל כלידברי על נפשו מסר קדושתוובענוות
 נימוסיה'מקובלת וכל ישר4 מנהני כל כי ברורויואמיתי' בראיו'להם
 דת בה נוסד אשר החכמה רוב להם והראה דור מדור בידםהיא

 דם טיפת עד וע"כ הקייסר לממוסי בלל מעדת אינה וכיידודים
 העריכו אשר טכל קוש"י אף יחליפו לאהאחרונה

 מסרב לקחו אשר הפויטקאלין כל אח"י אךבמפריהמהקדושים קדמוני~
 התנצלותו כל לכתוב רשיון לו יתן כי הקייזע- לפנ הרבדעעחנן
 רוסיא לשון יודע שאינו כעבור הרב אמר כי מפו-שבכתב

 ובפרט בוריים על עברי לשון מבינים אינםוהמקכלימפורטקאל
 וכאשר החכמות ספרי ובשאר חעברים כספוי להם שמראהמה

 ישלח והקיסר כוונתו תוכן כמי מכוון להציג יוכל בעצמויכתוב
 עפ"י יצא אשר כק ואז . באות אות להעתיקם ומבין חכםלמעתיק
 * באהבה עליו יקכל הת:צלותו כל יראה אשר אחרי רעתוחתת

 . לקמן זאת ונספר ע" לורשיון ונתן הקיחער לוונעתר

 הלשינו אשר המלשינות מעט מעליו הוקל כאשר ריךןיח
 ונסה להיכלו. אהריו כמהפעמימהקייזער ש?חעליו

 במטפחת עיניו וקשר שלח א' פעם החכמות בכל אוהוובהן
 גובה מצוסצם שיעוך לו שיאמר ממנו וכיקש להיכלווהביאו
 וכצאו לו ואמר הרב והסתכל עיניו והתיר מהשולחןהקורה
 אדופא,תהת איומים ארבע והמח עימו את עוד קשר 'אח"ככדכריו
 מכיל כמה ושא~ו . עיניו והתיר השולהן רנלי מאובע רנלכל
 מהיפיעור כי תיכף והגיד יהסתכל מהשולחן הקורה נובהעתה



 הרבשבהי
 לחצר אותו הביאו אחד פעם . זהב אוום נחסר אמרתיאשר

 אח"כ קקטר היה ניקוליאשר שטו ביהגיסר א' עלםהמיךורץ
 בעיתותיר כי ואמר הרב ובכה בגדיו על בשרבימו אותווהכה
 ונבלרתו כחו הראה רבות חייו.סוףדבר יטי בצריכל נתונ" ישרייהיה
 ויכבדוהף המלך שרי כל בעיני חנו את נתן וה' סאוויעטבטייט
 ידם יאל אין כי אחד פה כולמ לו אמרו במשפטו אבל ימאר

 אדם לשום מסור א'נו שלו המשפט כי יען מאומה לולהושיע
 רבי עם קרה אשר את לספר נחזור עתה טן . עצמו ב מהקייזערדצץ
 הזה האיש : לווילנא בפקידתהרב נסע אשר יאנוויטשערליב

 שהיה שלו תפילין של הקשר לשנות בדעתו נפל מפ"בבנסעו
 הרנ כאשרהיה כי הקשרים משארי כשונה והוא הרב דעתעפ"י

 של קשר לי עשה ולמן רי ז"ל הר"המ אליומורו אמרבמעזויטט
 לקשור צריך שיהיה היינו יום נכל וקשיףם מצות לקיים שאוכליד

 דין עפ"י קשר הרב והמציא יום בכל תפילין הנחת בעףהקשר
 מדינת אנשי כל היום עושים וכן התפילין על לקשרושיוצרך
 יהאשכנזים ד' בצורת לעשותו צוה ראש של הקשי תםרייסין
 יד של הרצועה קושרים הספרדים נם : פשוט בקשדעושים
 התפילין הנחת האיש וישנה טהוץפנימה והאשכנזים לחזץמפנים
 ויטע בבגדו תפר המעות ואת החס"דים מכת הוא בי יכירוהושלא
 ראה לא והוא בוילנא אחות לו לוילנאהיה ובבואו עניכאיש
 ואחרי בחיים וימצאנה אחותו י אחר האש ויחקור שנים ט"ואותה
 היא כי )באשר אצלו לשאול הוסיפה לשלוטו אחותו שאלהאשר
 הטתננדייאת ח"ונכןקראו ברייסין(האםאינךמןהכת נר הוא כיידעה

 תחשדני כי ח"ו ויאמר ויקללם האיש סתם(וירק כת בשםהחכידים
 הנה כי ויאמר נסיעתו תכלית ותשאלהו אצלו ותקחהו .לזאת
 לבהמ"ר אחותו לעזרותוליכדוו שיהיהלי החסיד הנאוןלדודינו באתי לכן אותה להשיא במה לי ואין לפרקה הגיעה הבתולהבתי
 אותו ויניחו להנאון לכנוס אותו להמח עבורו ותבקש הנאוןשל
 פה ישכ כיג הנאון עליו ויצו מבוקשו: לו ואמר הגאון עםוויבר
 נישואי הוצאת על לו יתן ה,ואח"כ דרך קודם וילמוד מדרשרבבית
 האיש וישמח בביתו לחמו מאכלי אחותו בן יהיה כי זיצובתו
הרב מטתננדי הסודות כל לו יתודע לביני, ביניו כי ע"ז בלבומאוד



 הרבשבח'
 לט"נ שלומו לאנשי במכתב להודיע ויוכל ברעתו החפיציםהרב
 שנהויהיה  כחצי שם ויתמהמה הנ"ל האיש עשה וכן הפאסטע"י

 דבר באהה סוד המתקו וכאשר הנאוןהנ"ל שולחן-מאוכלי
 ליב ר' תיכף שלח שלו ולהצד לאביגדור לפ"ב מכתבמווילנא ושל~

 אשר החדשות את להם והודיע לעפל~ר מרדכי ר' להרבטכתב
 ירא בי במכתב לו משיכ היה לא מרדכי ר' אך פהגשמע

 מכתב קכל כי כמסתרים יראהאיש כאשר הדבר יודע פן ליבו'
 ידיעה שום ידע לא אשי על בצער ליב ו' האיש והיהמפ"ב

 באים בפעס פעם ראך כאשר ובפיט בוריה על שםמהנעשה
 אתהשר וכישחדו עלהעליונה ידס כי המתננדים מכתמכתבימ
 הודיע ואך אתם האטת אם ידע ולא ' פלוני השר ואתפלוני
 אנשר  לפני  להראות המכתבימועכ"ז מכל להחסידיםתמ*ד
 הבטלנים עם 'ד בבהם תמיד  ישב  בלימורו  הוא  שויר כיהגאון
 למען דבר כל לדעתשורש חתירה חתר וכמסתרים עמהםילמד

 מחכטלני' ר"ל שמע שנה קרו'לחצי עבור אחרי ויהיהודיע'לשולחיו
 אותו הנאון אנשי קיאו )כן עתה מאד טרור החסידהואכי

 לדבר * פה שיתאספו הקהל ראשי לכל וציה סתם( חסידבשם
 בבי' ונכנס יוצא ~יה נ0הוא אשי מהם ויעןהאחר איז'עניןנסתרעל

 רבי נו ייפצי ינלותם לי אטיר אבל הנסתרות יודץ אנכיהגאון
 כתכ הובא כי לו ויאמר הצד אל ויטהו לו שינלה מאודליב

 להיות יוכל עי"ז כי החשיד והבין לכאן הכת מראשותנצ~ת
 לכיק רץ הדבר את ליב ר' וכשמוע . ממאסדו בקרוב יצאני

 כל יתן כי מחקייזר פעל היב כי חדבר פשר וישמע.האסיפה
 שיעתיקו למעתיקים ישלחו והקייזר לשה"ק בכתבהתנצלותו
 כתבנו כאשר . דעתמע"ז חיות להניח וגם רוטיאאותם,כלשון

 הדירעקטרם לכל ראש אחד דירעקטר אז היה וכווילנאלמעלה
 הכתב ובסוף דה"תקה הוא שיעשה הכתכ אליו והגיעמרוסיא
 מהבנף דבר יגיע ואל יוסיף שאל מהמעתיק בקשתי היבכתב
 יי,טר בוךאי כי תיכף הבין אותו ראה יכאשר מהכתבהעתקה לי שיביאו ביקש להנאון הרבר את הודיעו וכאשר הזההכתב
 מה להועץ אטיפה אסף וע"כ לחפשי יצא המלךובודאי בעיניהדנר

לעסוות
וההי



 הרבשבחי
 ליב ר' ויאמן התעלומות כל הנ"ל לינ לר' ננלה כאשר ריהיי

 אחר ליב ר' ווחקור לפה שלהוני למה אני יודע עתהבלנו
 ויספר רנליו למני ויפול בביתו וימצאהו אליו וילדקדירעקטער

 כי הרב בשנח למפר וירנה הרב בפקודת לכאן כא הוא איךלו
 אלפים השני ממנו יקכל כי ממנו מבקש ועתה אלקי אישהוא
 המכוק לשנות שלא באמת עליו שמוטל מה יעשה ורקרו"כ

 ויען לעיל ,כרנו כאשר הכתכ במוף הרב ניקש כאשרטהכתנ
 הוא כי בהכתב הבנתי מאשר מעצמי ידעתי זאת הדירקקטרלו
 שביצ הטענות כל כלל שלו הקצרות במלות כי אלקיםאיש
 הנמ ונם כונין כמה יכילו היטכ לבארם אשר שונאיולבין

 הכסף ממך לקכל יכול איני אנל כראוי אותו א~תיק כימנטיחך
 הרעש הראה למחר פה תהיה אם כי מלאכתי אשראכלהעד
 מהעתס' דוקא שאשנה כדי לי ליתן ירצו מעות וכמה יהיהאשר
 ועכיז . פשטיי כטה בקרבו מכיל הקודש לשון יאשרכידוע
 אבל * נכונה העתקה להןתיק יתאמץ כי הדירעקטר לוהבטיח
 הב' את טמנו שיקבל לפמו והתחנן מאוד בכה ליב ר'האיש
 את מסנו הדירעקטר קיבל ההפצרות רוכ ואחרי ?"כאלפים
 קוש"י ישנה לא כי הדרעקטר לו וישבע רו"כ אלפיםהשני

 השמ בקשתצד את יראה למען המחרת ביופ שיבא ליב ר'את הדרעקמי ביקש עכא אך עא ידו לו ויתן הכתב טגוףבד~קעתקה
 לקח לחנם לא כי ידע למען המננדים צד לו ליתן ירצווכמה
 ויראה להדירעקטר ליב ר, חלך המחרת ביום וי?י : מאתוהכסף
 על ופשטי' בהערות הנאון אנשי אליו שלחו הכתכאשרלו

 את ראה ויאמר הדירעקטר ויבים דברו ומדי הכ'לההתנצלות
 הנ"ל ליב ר' את הדירעקטר ויחביא ארי ההולכים הרבההמון
 להדירעקטר העם ראשי באו כי ליכ ר' וישטע אחי בחדררםנרהו
 ההעתקה ישנה אם לעוה"ב לו יהיה רבה טצוה כי 14והוכיחו
 צריך אשר את והרוצלו וכו' כו' יש?אל אויב הוא הכת ראשכי

 וכד כך משמעותה כי התיבה זאת על לומר אפשר וכילתקן
 לשמ ~וד שלחו הכתב את הלא להם השיכ והדירעקטרוכו'

 ואולידירעקטריס
 יעתיי

 . הרפה לו ויהיה בהכתב ככתוב הם
 הוא הלא כי דבר משום לירא צייך אינו כי העם כל לווענו

הנדול



 הרבשבהי
 להם יראה ואדרבה בריו ף אחרי יבא ומי הדירעקמערם בכלהגדול
 דצא יכתוב כי טטנו וכו:ויבקשו טבין והוא טבימם אינם הםכי

 ויטאן . רו"ב אלפים ף לו יתנו והם דעתו חוותהעתקתווגם
 אבל לטענם יעשה כל כי יהם ויבמיח טידם לקדיעהדירעקמר

 ההעתקה לעשות תיכף ישב כי טטנו ויבקשו לו לאהאטינוהם
 ויטצאו שיבואר המתית ליום זמן הדירעקמר להםויגביל
 טחדרו יצא לבית'ור'ליב 'הקהל ראשי ממנו נפמרו ואז נכוג עלהכל
 הדירעקמר לו ויאמר דבריה' אל ישטה לא כי לפניו טאודויבך
 לא כי להם הבמחתי אשר מהכמחתי תפחר ואל תיראאל

 הבמחתי וע"כ דברי' עלי ירבו אולי בדברי' אתם להתעקשרציתי
 בעיניה'וארא' שיימיב אחרת ה"תקה אעתיק כי אעשה וכןלהם
 בעצמך ואתה הפאסמ על לפמך אשלח האטיתית ודי~תקהלהם
 מוב' בהכתב נכתב כאשר העתיק המובה וההעתקה אחרתהעתקה השני להצד הראה לטחרתו הדרעקמר עשה ובן האטתתראה

 אות' נשאו ליב הר"ר ולעיני כתב אשר בכל הרב כיון יפה כיד"תו חוות עליה הומיף ונם בהפנקם ויכתבה מריסו יד על ויתנהוטהודרת
 ואין בוך בהפאמם שם ונכתב הדירעקמר בחותם הפאממעל

 הצליחה כי וב"ה הוא אלקים דבר כי ליב ר' ראה ואזלהשיב
 לביתי נכמפתי נכמוט ראטר להגאון הצריך:ויבוא את ותיקןדרכו
 ותיכף הנשואין על רו"כ מאה הנאנן לו ויתן החתונה טועד הגיעכי

 להעם לבשר לפעמערמבארג וימע דואר בי מומילקחהאיש
 ד~צה מתרי טטאמר הרב את התירו שבועות שניסהנעש'שסובעוד

 : בפ"ב אחד בבית תפומ ישב ורק עולו מעליווהקילו

 בעת ערב לפנות כמליו להודש עשרה שטונה רבנ'וםיא
 לו הגיע נפשי בשלום פדה לפסוק והניע תהליי אטר הרבאשר

 באגרתו הרב כתכ יכה טהמאמר ויצא חפשי נעוטה כיהפקודה
 הגדול( חטניד הרב )הוא דרבינו בהלולא " שלוטינו.לאנשי
 קכעו שלוטנו ואנשי " מטאמרי נפדתי כי יר"ה טהקיימרהפקודה  הגעני . נפשי בשלום פדה לפמוק מטהגעתי תהלים אמירתבעת
 חזה ביום שנה בכל שלמ הטמנ" בכל דהם"ס יש*מו כיוולוטנו אנשי לכל בקש והרב עולם ליו"מחלמוכרת י"מכמליו יוםאת

ולעשות



 הרבשבהי
 כתכ מפעפרסבורנ ביאתו ואהרי . ושמהה משתה בוילעשות
 ובשנה והסדי'( מכל באנה"קי)קטונתי הנדפם המאמרלאנ"ש
 . שלומנו , אנשי כל עליהס קבלו קיימו כי ףאה כאשרר~טנית

 תודה להם כתב כסלו י"פ ביום המניניס בכל הש"סבהשלמת
 נעשה אשר הנס לזכרון הוה בהודש ושה היוס יהקדיש ועםיחל עליהם קבלו והם אנה"ק( בספר )הנדפסחקיאהאגרתהראשון

 רבמ כל על הקדו נכר הנפלאות אדון עול'ובאמת למזכרתלרבינו
 בנו וגס במשמר שמת הרכ היה כאשר כי ה,ה בהודשרייסין

 זאת נציע )כאשר הוה כהודש הסוהר מבית נפרו כולםותלמידו
 ' להלן( הקוראלפני

 הכמתו כל ואת העצף סתרי כמאסר הרב את הקורות כל9הנה
 לא כי הקורא לפני להציע הכל נוכל לא שם הראהאשר

 לכבו ישאלנו אשר כל הנליון על לרשום הסופר לקסת רשותמהן
 הספק מן להרהיק גס מה . הז'ל אמרו בקולמסו הלבלרולא
 חליל' לפוקה לנו זאת תרו' ולא עלהדברמ נוסף או ננרעאולי
 וה כראי ,ה ראי לא אשר הסיפורי' אופני כל לבאר נבואואס
 בבירור לנו ידוע היה אשר כל וע"כ אותם מהכיל היריעהחקצר
 נאמנימ אנשיס מפי לנו יבורר אשר ואת לפניד הצננוםגטהך
 ירב סיפור נספק עתה ואך באמצעו או הספר בסוף לפמדנצע

 מאשר תם דאל בהסר ונפדה כפ"ב שניתכמישמר15אושרהיה
 א' מסור ע"י ההרעלה מכוס שתו הס נם אשר ותלמידו לבנוקרה
 נא הבט המעיין ואהה הזה בהודש התנהומין כוס שהווגס
 פורש לא אשר גם להבין לבך ותן ת-יניני ולזכות חמלתךבעין

 : מילי( ירזמק אנה ותבין ' "זהנסיפור
 בפ"כ להיות יל הי? מוכרה היה אהדי' שניס איזה במשךייןןי

 סביאתו ידע לא פאוויל והקימר לכלל השייך עסקמאחה
 זרה סיבה ה נתהוו כה בתור אהריס ימים א"ה הרב שם ויהיל8"ב
 הטלךכטול"' טנרשוי קכל לילךולפייל אדם לכל רשות היהפאויל כימי )מ הטלך כנן לטייל הי רצונו( בלי הכשילו פיטאשר העלמתי אולס 9י ידוע נשמו סטאלין מויר א' סוהראשר

 פנעו המלך לטיל(בק הוה האיש הלך בשוף(יכאשרכערלים

או~
 העמי ממ-שר נכל יחירי לילך. הקיסר של דהכי היה כי היסר

בהתהפשי



 הרבשבחי
 מספאלין ויאמי אתה מאין וישאלהו הנ"ל העביי אתפגש וכאשי דבר שורש ע5 יתחקה 5מען אחרים  בלבושיםבהתחפשו
 הקייסר מספאלין)כי הרכ את אתה הקכיר הקיסר 5ו ויאמרעכדיך
 כאשר המל אנינדור אותו מסר כי מסמאלין אשר ר' מהרבידע

 איש שהוא אותו אני מכיר כן העברי לו ויאמר למעלה(כתכנו
 והח מכיר אתה מ5אדי הרב ואת אותו לשאו5 הקיים" ויוסףישר
 בא כי שמעתי שלשם תמו5 אב5 כה עד הכרתיו לא האישלו

 י מדבר הוא מי לפני האיש התבונן ולא 5ראותו וה5כתי5כאן
 אמר ותיכף יודע איני לאמר לשונך 5מד מאחז"5 עלושכח
 חרה כי ףלי אותי הביאו פה הוא מלאדי הרב בגערההקייסר
 אהכו שריו כ5 כי ידע כי יען בפ"ב הרכ היה אשר על5הקיימר
 שריו עם קנוניא איזה הרנ יעשה לא כי ירא והיה . מאודאותו
 פה עושה אתה מה וישאלהו הקייסר לפני הרב את ת'כףויכיאו
 הקיימער ויצוה  התנצלות שום 5ו הועיל לא אנל 5פניו הרבחהתנצל
 פקודה והיה אכורים המלך אסירי אשר מקום במשמרלהושיבי
 . חייו ימי כל הרב שם יבלה כימהליסר

 ראה כי הקייסי עמו עשה אחד חסראךים
 יקח כי רשיון 5ו נתן וע"כ משרת בלא להיות הרב י,כ5 לאכי
 כל הנ"ל שאו,. הר' עמו ישכ ואז תמיד עמו שיהיה משרתאתו
 * ועמוקות רמות חכטות ררב הראה שם וגם במשמר שבתוימי

 כי להרב שאו5 ר' הראה אוויל פ ח,קייסער ת מ לפני יוםשלשים
 מתוך הרב בו ויסתכל המשמר בית 5פני עוכר פאווילהקימער
 תכנית בו רואה אינו פאווי5 קייסר זה אין 5הר"ש ויאמרהח5ון
 טטר* על שכבו בעת יד כו שלחו אשר וריקים פוחזימע"ישבעה הקייסי נהינ יום שלשים אחר אכל דנריו על ש הי" ו"תפלאקייסר
 הימים גדברי אותה תמצא בוריו על המעשה לדעת תרצה)ואם
 היניש הרב אולם שם( כתונה היא כי שמעעי כן כי רוסיאלמלכי
 5י אוטר לבי להר"ש ויאמר בו נוססח אש- האלקית מחכטהזאת
 משמישם לא אם ושמע לחו*ן נא לך עתה יצמחו חדשותכי

 ויבא מאומה שמע ולא 5חוץ הי"ש וילך רעשהפעמינימקי5
 מרגיש אני אבל עוד היב 5ו ויאמר דבר נשמע לא ויאמרלהרנ
 הר"שועוד וילך כרהובותקריה ושמע הפעם עוד נא 5ךחדשות

 הפעםד



 הרבשבחי
 פעטרסבורב פעמוני מכל קול שמע אשר עד מ4ף ויחכההפעם

 באנשים הישר הקייסר מיתת עלמייללים
 ויתן אלכסנדר הקייסער בנו וימלוך פאוויל הסייסר מותר4ידקרי

 ויחפשיהו אלכסנדר הקיסר בעעי הרב הן אתה'
 נרות מהדלקת חמישי נר כסליו ך"ם ביוס היה וזהמסאסרו
 חיפשה לו ויתן מאור הרב את חבב אלכסנדר והקייסרחנוכה

 מי לידע יוכל אמ הרכ את שאל וגם .רמה בידלהנהיגהרבנות
 הכמתו קדושת 4"פ והרב אכיו נפש את שדדו אשר השודדי'המה
 חדשה המצאה תחבולה לו וימצא זאת את גם מאתו מנעלא
 והקייסר אב.ו נפש רצחו אשר מי להקייסער נתו,דע ממנהאשר
 מאד הרב בהככת והתענג חכמה ואוהכ חסד של טלך היההזה
 ממלחמיהצרפתים בברחו יומו את הרב מגר אשר עד ונשאווגדלו
 לביתו מפעטרסבורנ היב נסע ואז אי"ה לקטן זאת נספרכאשר
 והפיץ מעוון רבים והשיב קדשו כסא על וישב גדולבכבוד
 תימידים והרבה פה ובא'ןפה4ה מוחה באין חוצה החכמףמעיינות
 לו דציקו ועכ"ז הנולה כל כצמא שותי' ומימיו ומלך מחוזבכל
 העליוף על ידו תמיד והיה כעזרתו היה ה' אבל עמינו מבנימציקי'

 : הקיו'א לפני כ"ז נמפרכאשר

ערנך-

 עזרנו כה עד כי הזה חחודש כישועת הסיפור 3סיים
 נחער ועתה בו וכ"ט י"ט מיום הסיפור לסייםהשי"ת

 נפדו האלו הימים בשני אשר בו ויו"ד כסליו מר"ח לספרלראשו
 של מונהק תלמיד משטראשעלע הלוי אהרן ר' הקדושייהרבנים
 אותם מסר אשר מליבאוויטש דובער ר' ובנו הנ"ל הקדושהרב
 אפו וחיה ההוא העיר ואצילי משועי לפנים והיה וויטעפפקיל:ד
 שר לפני הנ"ל הרבנים שני את והלשין ההסידי' עדתעל

 ישראל שונא היה אשר חאוונסק: 3ובערנער(המדינה~ויעניראל
 בשטראשעלע לקחו אהרן הר"ר את וימחויביויהשבת הנ"להרבנים אדיי רצים ל הנ השר וישלח נקולי הקיסר כימי היה וזהמאד
 השבת ביום אותם והניאו בליבאוויטש לקחו דובער הר"רואת

 בתים בשני נמאסר אותס והש:ב קשות אתם חייברלוויפעפפק
 המסור ננדם עמד מאתם הפורטקאלין קבלת כעת ואח"כלבדנה

להלשין



 הרבשבחי
 פיוהכש.לו מעשה כיכעת אתם ה'דיה אבל כפניהםלהלשיןאותם

 רבי המסור אותו וקרא ז"ל דובער הרב עם בויכוח עמדובעת
 כאשר ולזאת כו' רמאי שהוא עליו אמר ומתהילה השרבפני
 אשר פיך אפוא איה הרב לו אמר השרים בפני רבי אותוקרא
 צמיחת תחלת היה ומזה רבי באמת אני כאשר דכי כ"א בשמיאפי' לקראני בנפשך עיז היהבת לא יאתה אנכירמאיוצבוע כיאסרת
 ישב יעכ'ז כו' הממור ענה שקר כי כראיות הראה ואה"כהישועה
 : דיני בצדק יצא כסליו יוד וביום לשנה קרוב במאסרהרב

 בכית במשמר אותו שמו כי אחי נם נעשה אהרן ר'ולהרכ
 לוויטעפסק הרב הפלךהנ"לנאדיוטאנמ(וכאש'הוכא שר שלסריסו
 הניחו לא כי בלילה כביתי קידוש הרב עשה ולא השבתביום
 הרב עשה וע"כ כביתו לקדש אחריו נמעו אשר הזאנדריןאותו
 אשרץשה הקידוש את האדיומאנט ושכץ המשמר בביתקידוש
 כי הפלך לשר וינד בעימו ויישר נפלא כדביקות תמידכדרכו
 הפורמקאלין מעליו והקילו אלקי איש הוא משטראשעלעהרבי
 ורק בעיר שיעמוד הניחדו ואה"כ במשסר אהדים ימ.ם הרבוישכ
 יום כל להתראזת נצרה היה ונם ויפעפסק מ לימע לו אסורהיה
 לו וניתן דינו לצרק יצא כסליו ר"ח וביום הפאליצייאלפני

 דעים תמים מפלאי פלאי וזהו ובככוד בשלום לכיתו לימעחופשה
 . עליני יגן זכות' כמליו בהודש כולס נפדו רייסין רבני כלאשר

%אילבם ש ל   . עהא נועא יבל -אי ינינר:רניי 
 נדול סקודמזגביר היה אשר מוויטע~סק ש הא כיפירותיהמבעוה"ז

 למעלה כתבנו כאשר דעלמא במילי נדול וחכם בתירהומופלנ
 ונעשה הונו כל את אבד אח"כ , הלר ואצילי משועי היהכי

 שיכור שותה חאשפתות בכל טתנלגל היה אשר עד נדולשיכור
 יום את הזכירו החסידי' אשר כמלו יוד וביום ברבים שכוונחחלל
 והיימשקי' כו' עבודתי חלף והנולישכר הזאת השמחה אתלכם עשיתי אנכי לאטר לפמהם ננש הוא היה הנם לסזכרתהרץא
 בלכו איז ועכ"ז באשפה ומהנלנל נופל שהיה עד נ"כאותו
 ורק להרע כ"כ כיון לא מתחלה להיותני יטל כי עלעשנאה

שוטנים



 הרבשבחי
 בדו אשי ההסידים עדת רעת לו בהוכיהם ל,ה הסיההושוטנים

 :מלבם

 מתחילתו ברשעתו היה הוא ימ"ש אבינדור המסור כן יאאכי
 בושה בלי כפרהסיא מנאף והיה תאוותו אז עצר לא מפינסקאותו גרשי אשר אחר כי בפרהסיא ש"ש וחילל סופנועד

 ערכאות לבית הלך יום ויוס בשוק נכריות נשים ומשק שחיבקעד
 עלתה לא אחת פעם נם ה'אבל יראי כל על ממירות ?הנידשלהם

 בדינו נקי יצאו אחיי הקדוש להרב רשות נתמ כיבידוואף
 אחרי ישראל רבן יידוף מי אחרי )אך כו' רעח המסור עםלעשות
 מרדכי הק'ר הרב ונסאת כמאמ.(ז"ל מת קרוי בחייו עוד אשר מתכלב

 היה אשר בעת בטינסק הנובערנער אצל אבינדור מסרטלעחוויץ
 ואביגדור אליו ויבאוהו אח-יו הנו"ב וישלח הנ"ל ם הר אזשם
 בחררו ההיא בעת היה הנו"ב אכל בפמו להלשינו שםעמד

 הנוב' של החיצונה בכית וגמהממורעמדו אנשיווהר"מהנ"לעם
 )מוזיקע( שיר כלי ככל חיל א:שי משחקי' היהובגןהגובערמר

 אצל הרב ויעסוד לנן פתוח היה החיצון בכית היה אשרוהחלון
 ,בל לב שימו לאנשיו ויאמר אחריו הביט ולא לנן ופניוהחלון

 האנשים לכל ויחרה שבת זמירת בו לזסר טוב יהיה כיאתהנינון
 ויאמר דכרו את להם שנה הוא אכל דינס מאימת מאוד חרדוכי
 זאת עשו מאחיי עומד אשר הזה הכלב מדברי תיראו אללהם
 כך ויעמדו ע"ז האנשים ויתפלאו לכם אומר אמ אשראיפוא
 ויביט החיצון לבית הדלת את ויפקח הנו"ב כא שעה חציוכמו
 צינאר עשן ואח"כ מאומה דיבר ולא שם העומדים האנשיםבפני
 ופתאום האנוטים בפני ויביט הדלת לעוטת הפנימי בכיתוישכב
 לאטר המסה= על קולו נתן ודברים אומר ובאין מחדרו הגו"ביצא
 ולא אלקים לחמת לד הנככד.הזה מהאיש תאבה מה שיכוראתה
 אני אין נבכר זקן ישלום לד אמר ולהי"9 פני לראותתוסיף
 הגן מאת הרר"ם יצא וכאשר לשלום לך המסור לדברי כללפונה
 בו נתקיים כי נכריות עם חבוקות ביריים הולך הטמור אתראה
 היה ימים ובםוף - בריתו חלל בשלומיו ידיו שלח הכתובמאמר
 לאדי בעיר נם קרה כי עד לעיר מעיר הולד והיה הפתחים עלמחזיר
 להרכ לכנום אותו שינידע אנשיו אק ויגקש הרב של קדשוטשכן

ויודיעו



 הרבשבחי
 אבל הגונה נדבה הרב לו וישלח להרב הזה ההבר האנשיםויודיעו
 יאבדו כן בו להםתכל אםור אמר כי אצלו שיכנום רצהלא
 אל מענין דלגתי כי לך יחרה אל הקורא ואתה ה' אויביךכל
 ההכרח כי הזה בםפר מממרתינו טעם ונטיתי לםיפור ומסיפורענ!ן
 במשמר הרב עם הנעשה להרצות רצית* אשר לזאתאלצני
 קרה 'כאשר כי לבנים םימן אבות מעשה כי בחוש להראותונם

 והעינש כבנו בעיניו יקר היה אשר וגמלתלמידו גםלבנו כ,קדהלהרב
 גם זמנעו צריקי על המעירים מוםר למע,יקחו, כתבתי המיםריםשל
 לפניו לרצון דברינו שיקובלו אמת בדרך ינחינו הטוב והיעתה
 ובלב אחת בעצה כולם להיות האמת דיך ישראל כל ב בלויטע

 : אמן ב"ב האמיתי גואלינו לביאת נזכה ואזאחד

 הקדוש הרב עם הקורות כש לפניהקורא להציע נחזורערזה
 ונספרם במעזריטש הקדוש מפתן על רגלי דרכומעת

 : אי"ה בםוף יובאו וההשממות לענין מענין נדלנ ולא הסדרעל
 נתמדםה לא למעזריטש הראשונה פעם הרב בנוא הנהא

 ע5 לידע אוכל לא הדבר וסיבת אחדים ימים רקשם
 הרב בוא בעת כי אחד גדול מאדם אמתשמעתי )הןקוריה

 קדשה בהדרת ישראל נר עדיין זורח היה ראשונה פעםלמעזריטש
 את ראה כאשר המניד והרב ז"ל הבעש"ם עינינו מאור ניהוהוא
 העת הניע לא עדיין אבל אי"ה תלמידי תהיה אתח לו אמרהרב
 תשוב חיה כעת הזה למועד השנית ובשנה לךלאהליך שובוע"כ
 מעב והמגיד ז"ל הבעש"ט נננז חהיא ובשנה חכמה ואאלפךלכאן
 שמעתי כן תלמידים והרכיץ קדשוכםא

 אב~
 לתת אוכל לא אנכי

 צת אור הפעת לראות א"ע דחהק דיב היה איךלא כי הזהאומןלדבר
 על מחבראי טפי דמחדדנא מאי אמר הלארב בהדרוהזורח
 שאצ5 במאהליב בהיותו כי בהקדמה הרב של בש"עהמבואר כי גמור בבירור לי נודע זאת ל(אבל וד מאחורי ר"ם אתשראיתי
 עםכל התלמוה כל פעםהט"ז וחזר בןשלשי'שנה וידויאזהדינעםטר
 כחזירתו הי' זה נירם' ם י פםק.פוםי לא םולילי ו י וםקי' "פ וכל כליונושאי

 חית'שם כי מאד מרא מבהיל דבר ושםקרה ממעזריטשפעמראשוני
אשד



 הרבשבחי
 טבילתה ליל בכל כי לבעל' לימהר יכולה הית" שלא אחתאשה

 ושלחו שוממכה לה הי' ולא הירנש'כלל לא הסדיןוהיאטצא'דמעל
 היתר שום לה מצאו ולא הדור גדולי לכל מ,ה ותשובית,מיאלות
 לה שהתירו קפ"ז סיי ביו"ר המבוארת הבדיקה וגם ד"תעפ"י

 והיא לברשה ורצה בעלה טמנה ~רש וע"ב לה הועיל לאהרבנים
 והאשה זל"ז אהוביס ו כשנים רכים שניהם והיה להתנרוט רצתהלא
 לה יהיה כי העיר אנשי גל האמינו לא אשו בשר בריאפהיתה
 וגם הגרולים היופאים כל את ררשה וגם הפנימים באבריםחלאת
 טהסור שום לה ואין בריאה היא כי אהד פה כולם אמרוהם

 אשר אחרי נע:ר הרכ אור הופיע כאשו ייהי הפניטיםבאכרימ
 האש' וקרוכי נואלי כל טמנו כקשו יותר או תמימה שנה שםישב
 נחבא היה ענותנותו מריב הרכ אכל :רינה שיעייןההיא
 הזה הדבר תלייה בד.ייה לא כ. להם והשיב הכלים אלתמיד
 להסתכל רצה לא וע"כ לקעלה אסרוה הרבנים שכלטאחר
 נכיאים בני נכיאים אינן אם ישראל נני אחינו אבל כללולעיין
 ת*ופה תקיה לזה נפש. להמציא היב ירצה אם אשר הביני כיהס

 המשמר על תעמור כי הגונה עצה קרוביה לה נתנו וע"כלמ:תה
 תכנים שם לומי שהרב בביהמ"ר אדם שום יוותי שלאבעת
 אותו תמח ולא הישועה לך כי ארוני הושיעה לאמר נבגדוותחזיק
 זאת עשתה נפשה מרת ומחמת לבקשתה יעתר כי ער אופזבשום
 ברח אשר מקום ולכל ותאלציהו ותתקפיהו המלרש לכית נכנסהכי
 עמדה מביהמ"ד לצאת רצה וכאשר אח-יו ררפה ממנההיכ
 ותקצר אדם שום שם היה ולא לצאת הנית. ולא ה~תה אצלהיא
 לה אמר אופן בשום יפמרממנה לא כי כיראה עוד לסכולנפשו
 ואדע בו אסתכל למען עליו הדם אשר חסדין את לי הביאלך
 עצמו את יחביא ואז מכאן תלך כי חשכ והרב להשיבךמה

 הסדין ויקחהיב אתהסדין אבלהאשההכינהקודם אח-בבהט"ד
 אדם דם איננו הדם כי לבעלד את כשרה אמר ותיכף בוויסתכל
 כחץ האשה ותר'ן כרברי וימצאו הרבר יחק*ו יונה דם אםכי

 אליו מולם ויבואן הרב דברי להם יותאמר חטיה לביתטקשת
 אנכי נביא להמלא ענה הוא אבל רבר השר להם יגיד ממגוויבקשו
 אבל הדבר לחקור ועליכם יונח רם הוא כי הרם את הכרתיורק

אחרי



 הרבשבחי
 מהיכן ידעו ולא דבר נודע לא החקירות כלאחיי

 יוכ~
 למצוא

 ויפציוד הרב אל הפעם עוד כולם ויבואו הזה הדכר לדרישתפתח
 אזש"י לחקור יתחילו צד ומאיזה דבר פשר להם יגיד כי מאדנו

 היתה אולי התבוננו להם אמר ההפצרות כל ואחרי העניןשורש
 מעת כי נזכרו תיכף הקיצור רעותיה ובין הזאת האשה ביןטריכה
 הר~ר נתהווה אהיה אשת ניסתה וכין בינה הריב נתנלהאשר
 אליה  ותתרצה אליה שנאתה את במשאון כסתה ניסתה כיהזה

 ומצת' יונה שחטה טבילתק ליל וככל לה לאוהבת עצמהותתחפש
 מראה היתה כי יען זאת הכירח לא והיא סדינה על דמהאת
 הראשונה חכמה קיתה וזאת כצערה משתתפת יהיתה ירידותלה

 : כמאהליב היאה "ה2ר הרבשל

 צנון היה ושם לטעזריטש פעמיו הרכ שם כן אחריב
 הכיות שום בפמו ניכר היה ויא במעשיומאוד

 יום האלקית בחכמת לימירו על שוקד והיה אוריין כר הואכי
 בעו"ה )אשר שו"ע הר כל על פמשה הלכח שם סיים נםולילה
 בבנדים היך לא ועכ"י אי"ה( להלן מ,ה ונדבר מהמ הרבהנשרפו
 מאוד חכבו נ"ע והמגיד המגיד של בקלוז ישן והיהחשובימ
 נלה מאשר יותר לו נלה במסתרים כי יסופר כי יאומן לאמאור
 המלאך כל בפי המכונה ריאברהם הקדוש כנו אולס תלמידיולנל
 וטעות שלשה כי ביניהמהמדובר והיה לחכר לו תיכף לקחוהוא
 עמו אך המל ילמוד ולעומ,זה הננלה חמלאיימוד עם הרכילמוד

 בדרך גדלו בעת הרכ ראמר האמת מחכמת הנסתר לימוד שקותג'
 כף וירוע בטפחא תננוב לא כתיב קרושים בפ' כי ע"זהלצה
 * לגנוב מותר דשמיא במילן כי הוא והפי' מפסיק הואטיחה
 בזה שאין מיצרו ולהתננב אדם מבני טוכ בעשותו להתגנבהיינו
 חייחי אברהם ר' עם לומד כשהאחו יכן-עשיתי דעת גניבתטשום
 והר"ר עודעש למעןילמוד אצכעי'המוריםכטור'השעוולאהורמחזיר
 המבור"מ ששים הלאהמה הקדושים ראהוהחכיים לאאברהמ
 "נדולתהרב כך כל ידעו לא מע המניד הרב תלמהי ד"ואשף
 וע"ב נאון ד,יא כי ורק;ירעו בנסתר קטןמחכמחו חלק אף חכיתולא
 קטן , חעעל ע~מהכב כדרך החמכו'היה אבל מאוד כולסאיתוחכנו



 הרבשבחי
 ש מגירסא פומיה פסק לא ורק דבר לשום כלל פנה לאוהרב
 חתום מכתב ובידו פתחחדרו המגידעל הרב יצא אחתפעם
 לבאר לשלחו אני צריך הזה המכתב ולמינקע להרבויאמר
 הרב ויתבונן חדרו את ויסנוי המכתב לוויתן

 המכתכ שיניע רק רבי כוונת היה אם לבו אל ויאמר רבובאמרות
 וע"כ פולים למשרתו אם כי לי נותנו היה לא שולח אשרלמקום
 נשא וע"כ הסכתב לשם אשא בעצמי אנכי כי בודאי הוארוצה
 רחוק' לא כי לנאר אותו לנשוא המכתב בידו ויקח רנליו אתלבו
 סוחףפתאום מפר ירד אדץ כברת הלך כאשר ויהי ממעזריטשבאר
 בא אשר עד עליה ירד והמטר ידרכו וילד העירה ?שוב רצהולא
 כי שם ללון בדעתו וינמור הרב ויכנום הדרך באם א' מלוןלבית
 וייבש הרנ שם וילן המה מטופחים ומלבהטיו עייף והוא היוםפנה
 נ"כ וירצה נככד איש א' סוחר ויבא לילה קהייתה אד ויהיבנדיו
 לבית ויתנה שחוטה עוף אתו המוחר וינהנ שם ללון המטרמחמת

 וישב חפיציו מאינז נמרא לקח והוא אותה שיבשלוהמבשלת
 עקם למד כאשר אבל שלו הערב מעודת תבושל אשר עדללמוד
 ולא רבות וספיקות קושיות לו היה וע"כ הנמרא פשט אתטאוד
 3י ידע כי האיש ונצפעי בתום' הישרה דרד למצוא יכולהיה
 האמיתית הפשפ על לבוא יכול היה לא בכךאבל דרכו איןתמיד
 הגמרא את האיש וימנור שלו העוף עם הטרק נתבשל כהובין
 מוחו צלול אינו הדרך עייפות מחמת אולי אמר כי לאכולרשב
 והרב לו הכינו אשר כבודה ממה על לנוח וישכב חאישויאכול
 ונם הסוחר עם מאומה דיבר ולא כר בלא הס~ל עלשכב
 ובאשר הרב ממקום רחוק לא המפמל על שכב הסוחר שלהבע"נ
 אל לילך וינסה ליצלן רחמנא תאוה הבע"ג נתאוה הנרות אתכבו

 ברעש קולה את ותתז לו לשמוע טאנך היא אנל הביתשפחת
 לקול הקיץ כאלו עצמו עשה מאדונו לנפשו הבע"נ ירא כיויהי

 כדברים לעשות רצה הוא כי הרב על ויעליל נר וידליקההמולה
 דטוחר אבל הארץ על ויניחו ויכפתו הלחי על הרב את ויכההאלה

 רמב"ם ויקח נר וידליק ויקם שנתו וננולה מההמול' מאודנתבלבל
 הפשט את מאד עהם פה גם אבל ללמוד וישכ אתו הוליך אשרא

 טאד המוחר ו*תפלא בו נ3וך וילך הישר מווך ותעההישר
ויצטער



 הרבשכחי
 הארוך הטטמל תהת הארץ על שכב כאשר והרב כהההצטער

 אבכי הנה  להסוחר ויאמר הזה העקמימות לסבול יכיללא
 אשר הנמרא במאמר טעית קודם - הזאת הלילה מיליםמלאתי
 נס יעתה * סושי' שום לך יקשה ולא . וכך כךסשוטו

 כי הסוחר ויראה הישר וכןהפשט כן כי תועה הולך אתהבהרמב"ם
 חכך להרב ויאמר : מאוד בעיניו הדברים וייטבו ממתקיםחכו

 עתה אוריין בר הלא כי . סחמדים כולך אין אכלממתקים
 מעולם דברים היי לא הרב ויען הזאת המעשה את עשיתולמה

 .אבל כמעשהו לעשות רציתי כי עלי העליל מע"ל שלוהמשרת
 עשה וקן תיכף לו ויודה עליו כבודו נא יאיש לימעווןחלילה
 הלילה כל והשתעשעו הרב אנודת והת*רו הודה והבע"גהסוחר

  שעבר  במה התכונן והרב לדרכו הסוחר נטע ובבוקרבלימורים
 כן חכמתו ברוב הבין כי למעזריטש לשוכ בדעתו וננמר הליל'עליו
 בשביל הזאת ההכאה לקבל שלחו רבו ורק מקרה זה הי'לא

 וחזר עשה וכן . חן ליודעי כידוע הצריך דבר איזהקיתיק
 אח"כ אולם . אדם לשום עליו שעבר מה גלה ולאלמעזריטש

 כי במ תיע לו ויאמר ממילו שחק המנ*ד אותו ראהכאשר
 אבל טגדלות שבשמינית שמינה אצלו שיהי' לת"ח שמותרגם

 הזה העשירי חלק אף בו שיהיה רוצה איני האהובלתלמדק
 י הדרך בזה מעליך שנמתקו הדינין המתקתלבד

 ועלה החכמה בסנסני הימיםואחז שם לו אדכו כי דיהיג
 השמימה מגיע וראשו ארצה המוצב הסולםבשלבי

 החבירים הכירו אשר אףאחרי לעצמו טובה החזיק לא - למעל'עד
 ה" ~כ"ז - ידיעתי מרוב ונתבהלו חכמתו רוב אתהקדוש:ם
 לטרקל*ן הקורם בפרוזדור עדיין נכנם לא כאילו הכלים 4נחבא
 החכירים כל כי . מלנושיו שינה ו?א טאזד בעיניו שמלוהי'
 על שבתו עד לזה פנה לא והוא . בשבת לבן בבנדיהלכו
 רבינו אצל כי אמר גדולתו בעת אח"כ אולם - קדשוכטא

 ווייס( )עמער ההין במדת רוה,ק שואבים היינובמעזריטש
 שומ ולארצה . הספמלים כל תחת רבינו בבית שכבוומופתים
 החוצה רבי ממת לבר פטיעה פטע לא והוא והגביהם מאתנואחד

 שםה



 הרבשבחי
 רבינו רבו המתלקות אחף עד נטע לא התאכסן שם למדשם

 רי והקדוש נ הרה עם רבו שלחו א' פעם אשר )זילקהקדוש
 למען הנאון עם להתןאית לוילנא מוויטעפסק מענדןלטנחם

 ונעוה"ר . האמיתית הנאולה תלויה היתה בזה כי אליוהמשיכו
 להרה.מ ריקביות בידים 1חזרו אליו ליכנם א1תם הניחולא
 לא בווילנא אתם השי"ת שעשה והמסים שם פעל אשרואת
 ונתבקש המצוקים את האראלים נצחי וכאשר רפרסם(רציתי
 וב*ן התלמידים בין ריב ו.הי מעלה של בישיבה המנירורב

 שייך להם כי אמרו הח"ק כי מעזריטש של קדישאהחברא
 שמשהו הם כי אמרו והתלמידיס . הרב בנמ,תההתעסקות

 ינעשה אתי זרים יתעסקו כי לו יהי' לכבוד לא קתה ונםנחייו
 אף הח.ק של בפנקם הכתוב מהתלמידים כד שכלפהערה
 אף הח"ק של בהפנקס כתב לא ואשר בו יתעמק הואבעירו
 הטילו ואח'כ . הח"ק של בפנקס כתוב הייתי אשרלי אהני הרב אמר ואו . בקבורתן יתעסק לא טתלמידיושהוא

 . המניד הרב אברי על בינם גורל מהח"ק שהי'התלמידום
 המניד את הורירו וכאשר . פז כתם ראשו בגוריו להרבועלתה
 אמרו ל רז הרב אמר למקוה ובבואם ראשו את הרב ואחזלמקוה
 הוא לכבוד לא וע'כ מבחייהמ יותר במיתתן צדיקים גדוליםכי
 בעצמו הוא כי לטבול ראשו את נרכין אנחנ1 כי רבינולפני
 בעצמו המניד הרכין ואו מידו ראשו את הרב והניח .יטבול
 : אמן י עלינוועכ ינן זכותו גנזוחו כ ואח נ"פ המים תחת ראשואת
 :נקומומ לכל סמל:ניד'ס גסמזוו סעגיך סלנ סקמלקוס 6סליויףוי

 סעס סל6 סלעיייס וסל3'15 נלניס סילמו לל::ךע.סנומיסס
 סייס 6נו :נפיסס 6סל סלו:ייסס וסלעייי סעס 63לן 6סלסקדוסיס
 6סכי גס סעי:נס סנס יסנ סלנ 6ולס . סוסיס 6גוועי:ניסס
 ללס סו6 גס כי סיס לו5ס וסקינס נעעזריטס . לנוסקסלקוח
 קייס ז.ל 6גי 6רוכי סנס סעל6ך 6נלסס ל' 6ל.ו וי6:ול סיכףלכקוע
 ו"גכי ונגסעיום נלוסניוס לייס סמיס 6כילס ל"מ ססי6 6ם"לע5וס
 . גקיעקכס נעמ 6מכס ~וומ ר15ני וכ'כ . לויס ע5ומ קייעסי)6
 וסע)6ך סעל"ך נימ )פ:י נקע סעג)ס על סרנ יסנ כ6סר כמסוכן
לסלנ ל)עי סע)6ך ר5ס )עיר עסון גקעו וכ"סר . נס:נרכנס ע:נויסנ



 הרכשכחי
 סדניים וסל3יס )361יו סקינל סס'י נענודם 6סד יבר עודלסוב
 סישכסו עי כ כ סילו5ו ססוקיס "ח סכס לספמרם ו6על פמלבילך
 ענויס לילך )כול6ך ו6תל כ,וג0ו מינף הבין וסרנ : קוקיסססעס
 ו'סזוכ . מתיתס סגס עור פס ליס3 "ני 5ליך סיטנ ס5ל)!דגס עדכז
 6ם'כ שר3 קיסל ("ם ו"ם סנס עוד סס וי0עסע( לעעזליטססל3
 )!5ו!ל על חולס סו3 6)נל סע6על ע"ז וס3י"ול י בדלו3עפ

 סימ עיר ול5 עך כו' לבקלו חלו)יןיו כככקו זכ6י 3ן יוסנן ר3ןוכסמלס סגעל"
 שו6 ס(ס הט6תל 5סל . לגיססס ו"מח לנ"ע "מם דרכיס סנילפני
 (כ"י 3ן יומגן כ' על עליו ")ורו 3קוכס סנע' ע"תל ס(י פוק ניחעוס
 וו!5י דלכיס סני למניו ס.ס י6תל וס"יך כו' וו!סנס )!קל5 סניםשל6

 3ע3ורס ילכיס סני סים סת"))ר זס סל3 ובי"ל מלילס 3ניסנסגנבייחי'
 כל סקפר על להעלומ ססי"0 לי )לכטיע(ול י פקותו כ5ן ו6ין כו'וז'

 לך כם3חי ושך . 6י"ס לפניך "5יגס 3ידי סתקונליס ס5ריקיסת"תני
 5ליכיס ח"ם סל מולין סימם ז"ל ס5)נרו )!ס ססכיל לעעןסע6על
 נסק ו5ם"נ עניעיס( סי3ליס סיכן ער לסניך יסל 06 ניןלי)!וד
 ל6 לל"זגע גו6ו נעם ונס נל6זגע "סלו ו0קע לר"קין לפיינחוסלב
 ענסיק ססיס (ען כנ גסי"ום נקדר' ססכהגס ע5)!ו על לקנלל5ס
 .6פלו חקע %ל )!!יטעמקק ))ענייל עגמס ו' סקיוס סרנ סל6וכו

 מוס)נך9רנו וסיס לס)!ועסכעשו מיגוח )!כל 6ליו סנסלו ו"ףגס6ל5דק
 ל5ס סלנ נס ~ס"ק ל)נ.ע הלס"ק נקיעם נס"מל* עה י13"ל כ6סיסקןום
 לייקיןנקעי,5סליו ניולי "ךכל סיניקעל פ6ליבס"5ל עך ויקע "תסלכקוע

 ליס3 גמל5ס "סר עד סגימוסוול"
 עלנק"

 יסג כ"קל "ולס קיסו
 ליטט פו(ו ב(רוע ועעך נל)!ס גסי"חך נהוג ע06דל קייס סכק6סל
 סעס 5ח ויל)ור ימר' עם6'עיס שתיס ויל6ם חולס 6סנם יעסכיליס3ל3
 ס"ל'י כם3י עפל החפילס נוקס וי3לול 3חמלס ל3ס סימלס3 6יךדעם

 ע'זעיר ט)נע לשס ויטעיס גפס 3י'ג )נגוקס נקיס כסול0 זכרי(לס'ס
 3סס'עשש*העקט להחפלל לברס )))יגיס ל3גום ל:ס ~רס סק'עחולחו
 לליי:לוס נחמילס לספהום וכ)!ס נע0ו דנל לכל וזען עוער וקנעסלר
 .)כ"סל'יל6ט ע'; ססנמחו עין סס )5 "סל גדול קטן'ור3לד3ל

 וע3ודטו לכהלשו לנס 06 שתסיך יסל עד סקיוסיס( 53גלו0יוסלו"ס
 : ולסי)!ו נןמילוים'ס

5סכ ")שי שכונת "ס סתכיל דיעס 3ן יכל עתע6טדבן



 הרבשבחי
 יס5כר ו5לין פולין סונדיגוס ככל לת 5סל - וליע5לייקין
 עסם ונכו ל5 סקדוס סנפס"ט 6ור זרם ונפמ סס סורגלו 5סרשדינומ
 5סר נדרך ססעון לנוח 6ח ל5ט ל6ט הונסיכו 5סר ומכעיסלייקיס
 וקומריסו מכוניס סיו 6גסיס 5סר רייסין עדיגמ כן ל6 . נסדרכו
 5בומס נס סורגלו 5סר ונסווגסגיס נטו ול5 מורס סל ונ5סלס ווסודל6

 ססגהגס קדרי כל 5מ סיגס סרנ כי ל5ו וכ5סר . 5נומסו5נומ
 סמפילין פל יממ נרכס רק לנרך ולוס לקסרד ונ5סכג1 סגוקסו6מ

 6ומון ומדסומ - סי6 מדס 1ס ר6ס כולס 5ונרו וע"כ רנומוכעוסס
 גממזקוש וע"כ סתס ב6רן 5סר סקדוסיס רנומינו ונדנרי לסטומנפסו

 נסעטעוקנווג(ונ6סר עסעוינס סנלונמ כמנגו )וכנר - יוס ייססוורינס
 י ונווילג5 סג6ון סנ ה:לונידיס הייגו סעס ר6סי ונכל 6קיכומ5קפו

 כל ופל סקסס דנר כל פנ נכוכס 6וומל6 לסס לססינ סרנומלונידי
 כורסס 5סל סגוגיס ונטעוניס מ)יס מלי רלוגו עוסי %י סרנ ססינס5לס
 ס1וסר ועמכתי וונררסיס סנמלונ.ד מ1'ל ונדנרי יכלכון קדוסעעקוס
 ופוסקיס נמלונוד סונסורס כ.5 קנלו ל5 סס 5גל '"ל ס6ר"יוכחני
 וגליג - סו5 נמלעור ערוך ונ6וור כי לסס סר5ס סכווחו ונרונוהרב
 סונליקיס לו סליקו סעס6מד - לווגט6 גרגריס סגי הקור5לפני

 ליעלו ג6וני לכל ר5ס סג5וגיס גלון לפגי הבסיגס נכולסיעונוד
 כגיס 05 לסס ימוודע 161 ונסקל6כ לייטלעק יכוסע ר'וכייקין
 וסג5וך דורו 3גי ונכל נליעודו סי5 סכס כי ס5וונריס טסקידיסדנרי
 קוסר סיס 5נל . ממכונוגי נסנמ יוסג ויסיס זקן סיס יסוסעל'

 סגלע לבימ ויכגק לסקל6ב ויספ סרנ לסס ויתרלס . ונ5ד ועסילגדול
 רק ונכיר סיס ל5 יסוסע ר' וסרנ . 5מו 5יס לקם ל5 לבדוסג"ל
 רנל לנימ סרכ גכגק וכ5סר ' ונענדו 5ומו ר5ס ל6 5בל סונו5מ

 סלמוגי 6סר ונל5זנפ זלונן 5נכי ויפנסו 5מס עי 5וחו ס5ליסוספ
 עוקע 16 סיס סנ"ל יסוספ וס"ר - סנם'גס נכור כנודו לפגילפעוד

 פנון "( 6ומס כלס 6סו פד עקקיו סג'ל רזי סגיס ול5נמסנגוחיו
 נידו 5ליו רע1 כ"6 סלוס לו גסן ול6 עווולו נמדרו סעוונד סרנ6ל
 5מס 6סר סמקידיס לכס ונגין 5ומו ס6ל קרנ וכ6סר 5ליו יקרינכי

 סרנ ויפגיהו לונעלס פולה 5יכס ויר"ס 6סנס נל5 מורס כילועליס
 נללו "וריימ5 סקדוס ונ1וסר הו5 כי ה51 סלגו ל5 ס1ססע6ער
 פוקקיס 6גמנו 6ין סר"י לו וי5ער - לפיל5 מרס6 ל" ורסיטווסילו

עזוסר



 הרבשבחי
 סמ6ער כי לסר16ט *וך ל6ל ימ 06 וילוסלמי 33לי מטלמווי  וףו1סר
 6ס כי בטלעוך סו6 למוו ל6 סרב לו ויפן . סעס גס גלעזסוה
 "נג( 6ל ממוסבו ויקס סלנ"י ויטפעל ג' וף פקטיס עפולסש6על

 בקי סיס סרר"י )כי לי סר5ה וי5מר מקמיס גמו6 ויקםסקסריס
 סס סע6ער על 356עו הר3 ויעביר לספלי6( עך וילו0למי בבלי3מ'ק
 ל'ק ועסגי 6מיטך סמקיס ועך מקדך סעיס מעל גוול כי כטי3 לוני'ר63
 כניס כי טיכף סיר"י וסבין . לסמס סל" בעוסין כ6ן לסעס בעוסיןג6ן
 בע5מו לו ויטן רבי ויקר6הו רבס 303יבו0 פלוס לו גטן 161 סרבד3רי
  לעולסן סוס בריב  לספס:רב לי מלילס מעטס ל1 וי"מר עליו ליסבכם6
 כסו סרב לו סר5ס 6פר סמוסיס עגיגיס מכל סרבס וברוד6ם"כ
 יסוסע ר' לו ויען ' וס"מלו)יס סר06וניס 31ו3רי 3טלמוךזננורטו
 בסלוס סרב עעגו וגטפטר ק5י קיסט6 כי ס5ויק 6ט ילויק סטובוס. בסעכיך "סר ריבומ בדברי ולבו6 ל65ס עוך 5וכל ל5 וסלוס וקן6גכי

 . גרולובכ3ור

 סרב 6ט סענגויס מלך סרנגיס עגוולי 6טך נוול סגס 5סטכ~עם
 סילוק ליקך סוכלו 05 6טכס ס' כי 5וע בו6ט "לי וי5ער ס6יס"ליו ויגס ' 05 רוס לס5וף לעיל מון ערב למגוט הלך6סר

 רק . עמויגו מקוס על סס יסר5ל לגוול' י6טס כיסר ג6סנפלפול
 סרב לו ויען - בעומ כבל עסרסוס ל5 כעט סרעיון ממיווסיסיסיס
 עטסו על סרב גסען ועכ"ו . 3מילוקיס עוקק 5יגני כי לכל יוועו(ל6
 ברול קסס סןסר קסיס עסרס יוך ב"ב סגעל6 בע5מר סטם ועיךגרגע
 ויטסיל וכו' 16טו עכבין מיס קסס 6ס עפעפעו 5ס קסס 3רולעמטכו
 בוינ*ס סרנ ויפלפל קבל ג6בך ססר טסט 05 סטומ6ס עפגיגילובל
 עוע6פ מפניגי לובר סס0יל 6ם"כ - בקוסוי סנס6ר עך סרבסו(6לו
 וגטיסב עמוקיס במלסוליס בוס ויסלמל כסלל סו5 סרי סרבסברזל
 06 מענין ויבר ו6ס"כ . סבלול עעגין מוקס קוסיס ונס6ר מסרקוסיטו
 פר נ1לס וכן עיס מענין וויבר נקוסי' וגס5ר סברול קוסייט1ייסב
 עכולס קסס ועיטס לע6ער 63 6פר עך קסיס י' 3כל 3סכעה פלמלשסר
 סמסיס פס סקב"ס סיפסס סטווו6ס13לדקס "בוט 6בי סו6 סעטני
 6סר טוג סכולו ליוס 6י'ס סגונס סמיטס ען ע5לט 6ותס( יסי'גי
 ססי~ק סי' וס . מניס כל עפל דעפס ס' ומסס לג5ס העוט 3לפיסי'

6סנ



 הרבשבחי
 סטומע וס6יס . פלפולו )ולו3 )ו6מו סדולס לפני סל3 כ5'ע6טל

 סכעמו )ולו3 וגתנתלנסמו)וס
  וירמוי

 טננס וככס . לו וילך  כמטיו
 * לקפלס נל6ימ1 6סל כסגס ד3ריס וכונס )ו"מו ססו5ליס לגלהל3

 5קיפס על )וווילנ6 סג6ון יומל)וידי , קפנדי י' 53 6מממנעבם
 6מר סו6 גס טיסלם לסר3 ל5וומ ויסלמ דווקי6לונ6הלינ

 ונויכומיס 53קיפומ סג"ל קעגדל ר' סלעים פע)ויס כ)וס כימ6גסיס
 ו)וויכוסיס )נ5קיפומ גפסו לסס)ויפ סר3 ידי ל5ל סיס כי 3י6ף סלב)גר
 מתיד 5"ע עגע ל6 עכ"ז יסר6ל טגנולי ל)וס יד "מו סיס כיהללו

 נעוס.ר 535 - ססו6 כ)וו ס6עמ סכל יכ.לו לתען 5ליססעלסזדקק
 סיס )ועלי דל5 8יסי ויד מדגיס לעוכל סטן )ועסס 5ז)מג3לס
 3" 5סיגו בין פילוד לעסומ 3פעס סעס מ)ומס ספיוו 5סל סזסנעעל
 ל' סעפולקס לסמסיי סל3 וי6על נסגגס( סעס לכל כי לסם יכפרס'

 ל' 611)ול לע6סל31 ס6קיפס על יקע סו5 ני עסק61נ לי(עסמגמק
 בעס סלווממי ו)וס קן ר6ימי מכלס לכל כי לגקופ וו5ס 6יניטימק
 ועל עלפס עקסיס העס הל6 ס5סימום על פעתיס כעסססיימי
 לגסוע ממל5ק נומו לך 6מן 6ני 06 סלנ לו וי6על . 1עמודועעדס
 סוסר 3לי ל5וגו לעסומ 6ני מוכלם לניגו פלי י5וס 06 ל'פויפן
 וי5)ול לתומל 5ך סי5 כי סזס סעול סל3 כ3וד יפלוק ל5 ממי ער6ך
 טיסד לך יסיס וזס לי סקלס )ו)וס )ופסס לך 6קפל 5גכי סל3לו

 * ילכך לנטמוםקע

 5מר ס3מ על סיס סקדוס )וורי 56ל 3מעזליטס סיימי 3עמ ובהו
 סלס'ק המס סל5 סקדוסי0 )וורי )ומלעירי חל)וידיסמסעס

 נחום ר" והלס'ק פנחם ר' הלס"ק ו6מיו שמעלקע שמואלר'
 6ז סיס 6סר מבארדיטשוב יצחק לוי ר' וסלס"ק23ששארנאביל

 רן סקדוסיס וס6סים םוםאמיר וואלף זאב ל' וסלס.ק נפיגסק5נ'ד

 טקארלין שלמה ר' וסלס"ק ליב ר' יהלס"ק זוסי' וריאלימלך
 סמגגדיס כמ כי י5חק לוי ל' הקדוס להל3 עפינקק עכמנ סגיעיך ונמוך . 3ע'לס רנגיס סיו ננל סתס ני ענולס ס5פיל סיימיו5נני
 6סר סמקידיס ולכל סנ"ל סלב סל 3ימ לבני )ו6וד וע5יקיסש5יליס
 6סר ססנגיניס פלטי מפולס סיס ו3)וכמ3 סק3ל כס כסל כי עדי)וס
 1קל5ו כי  'כולס  ברפט ויגעל ע'( סלנניס כל ע15ד ועטעלו 6ומספוו

5מ



 הרבשברו
 פיקום (סו כי נסנם ססענט על יט13 נכם עוליגו נפגי סמנמנ06
 6ז דין סנפל סיס סו6 כי י5מק )וי ל' 3סל3 וינמלו עעסנפס

 קדוק ס וופיו ווכנס 6י(ס יסוופו לוני לבינו 3פכי סעכמב 6םסיקל6
 י5מק לוי ל' סלב דלג ססו)מן 56) ס"ק נליל ונינו יס3 כ6סלויסי

 כנס ל6 ונינו 6ב) * ונינו גסגי סעכחנ 6ם ויקל6 עוסנושעקוס
 וימייכ5ר 3סווכם3 סקל6 ווס כ)ל סעכ ל6 כ6לו פ5עו ויכססדנל

 נפפס גם כנס ול6 ככו ולן סעמלס 3יוס סניח לקר6וסינגיס
 סזס סד3ל כ) ע6וווס לנינו כגס )6 ססליסים נפכס וגסססנית
 לעו55י ויסי * סמקמי ו6נכי כלנגיס כ) נכיגי לפל6 סדנלווסי
 לעסום נסמדל מכ5וונו כי רנינו כוונמ 6ולי סרנגיס גחייכ5וס"ק
 ויכעדו כ6לס נדנליס )סטליהו כוד נוקף ול6 ס(0 נדנל כנין6י(ס

  לפסופ רלו  וסס פסרס  לססלומ 6מד כוד לסס ויכקל לעניןסרנגיס
 כי סזס לרנר 6סי לס(דיע ססלס  רלו ול6 דייסי  בינין סילרךדנר
 ה(ק 6ני כי ידכו כי 6ומס 6סכיס ל6 6ו)י וגס )ימיס 6נכי5כיו
 6ל5ס ל6 6ולי לזס נוטס 6ינו לנינו ל5ון כי ל6ימי וכ6סל3דכמי
 מוסס סע65ס סטכלקכ סע61) ו' סוס'ק ויע5י6 . 6מסלס(דקק

 סזס סדנר לעכום עומל 06 עעני סס*)ס )ס6'ל ינייו סעסכי
  ד6גלמ6 קלייג6 לי י6וול סדנל מומל כי לסס 6כנס וכ6סל ד.םעפ"י
 וכן 6סלם כ5ס לסס יטכקו נן לכסו' ס6קול 6גיד 61ס פלינק6 לסוי6יסו
 עומל לסס עממי ו5נני ע6מי לס6ול זוקף ל' הל3 6ם ויס)סועסו

 סליס*ט ונסכרן . סכסינו עס וכסינו כעסס לט5טלף 6ומ, לקלו6ויסלטו
 טט לנומ טלס ויסכנו ל3ינו סל ~ק6לי' כולנו ס~נו מ5ום6סר

 נכ5ם כל סס לי וסיס 6מד קפקל על סמניל ל5) מעיד סיחסועקותי
 06 ליסן יכול סייחי ל6 5נכי 6ל כולס ויסנו . קטנס ק5ווםס)סס
 6י(11 נוד6י יסיס וע"כ כסינו ע6טל סלגיס ל3יגו כי מיכף ס3נמיכי

 לנינו ס) סקילפס וסגס סעכמי כך ונמוך 3(ה וסם3וננמימדסום
 סולך וסקם לג)יו 6מ מלס יעיו לקיף שעפזויטס סשגיר 3כייופקיס

 כ"כ לנינו פס ישסס 6סל 6ם לל6ום ונ5יטי קיילעם( סעספנםפל
 3*11 ונל ע6 לנינו וסגס עיני וכ5עמי 6נכי יסן כ6לר ע5תיפסימי
 6ס"ה . סעעו ל6 וסס וטמק טסלנניס ו6סד 6סד כל נפגיוסקחכל
 יכודיישקטן ונס'ע מיווס( )נלטנן 6מל . נסני וסקמכל למקועי נ6שסל
 ולקולה לייקע עדינום 3כל לני יסיס ט(ס סקטן כל פל חסוכנסזס

סקי5ו



 ריבשבחי
 בסווש כולס ויכעוו ויקועו ידיסס )לסון ויפסלו סלבניס כלסקי5ו
 לגו וי6)נר *14 לגינו י,נס במוכס לכפוד 631סי קוומי 6נכיוגס
 נל לקבו) ע6מנו סקנל כם כס) סלגגיס )ו וי6פלו . כסימס עס3ניי

 כסו סקכ)מס לבינו לנו ויען . וכך נך כמיגו וכ"כ ס6לססכינו"ס
 קכנס סי6 סי ידכסי בזס כ5פי סכנקסי )6 ם"ו לפגנ6 ל6 כי סכגין3זס
 ז*ם 6נל סלכס .סל6ס 6ם בזס כנלניסססדחס ס5נו דבל סו66ך
 טכס וכקקיס וול31ס יסיס כ6סל כו)ס ופד פכמס כי סכלכסי65

 סיס וכן סע)יונס כ) מוויד סמם'דיס יו חסיס וספנגדיססמקידיס
 סבק סקיום לבינו כי פ5ומנם "ול 05 6ול וגנזס ס0י6 בסגסבכוס"ל

 6סל כ) יקוייס כי לסבין מוכ) וועיל6 . )עגומוס כלס וסוי ססייסלנו
 . ס6קימס לנים )יקכ מיל6 )6 כי דנליס )סומד ז6ם )ך נמםי וכ"כ"וול

 : ז'ל ל'ע לסמקיד ז'ל סלב דבליכיכ

 סר3 6ם קעך %ך פספגיד ל6סונס מכס סקפיכס סימסויששןע
 וי6פל עליו ידיו ויקוווך 6ומו קל6 סקמלקוחו למני8ולס

 כן כפוסך סלכס סיקנכו ומזכס ל"קין וודינום כ) יסק מיך כ)לו
 6וון זי9,צ סקדוסיס מלפידיו פפיוספעו

 פסש כק)יו "ע 3יוס 3כנפו סל3 קימו 6סל 06 חפל,נרנה
 וסיס ופספם ספם וסיס י"ט ב)יל קכודס לכסום מווידדלכו

 כד סמסיד" כל כליו וספמינו לבו6 נסססס 6' סובס'6ךסכס מווס6ופל
 בכועש טלוד וסנס סמקיויס כל ל6ו ב6 וכ6סל לילס ס5וס 6מל ג'שכר4

 50)מי כי לי מימי 6וול ססו)מן 56) יסב וכ6סל - וו6ודלעיוניו
 "ממ 6לפגס סימס בפעזריטס סיוסי בכם כי וועום יסל6) גמס06
 6סל סננדיס כונסם סימס וגט יוס בכל ספין לי עספס סימה6סל
 פמסו ומם6וס * יליעודו עומ)6 סגיס יזי כבן גכל 3ן לס 01יסלי

 כ6קל ומיכף סנככ ויפם דמו סיעיל סלסס סממ)ס עבים עיסגכלי
 סנגוס בספ)יי' וקנווסו ס)סס ססמלס לביס סובי)וסו לססנסל5ס
 )ל3ינך )סכניק ול5מס )מני ע6וד ה6לוונס ונכמס ממלמסי בניח6סל
 כ5ס לס ונתסי פ6וו 6ז ס4ם לנינו סיס כי פוליפ עסלמו הניסיז631
 לעכשן מו)יט שו)ך "ן 6סל כלנ לעם סססי ביוס עולי לבים מ3"כי

 16סמ 5גיס 6ז מ612 ו5ס 3ו6ו עד סעמס פופל )סיום 6ומי1ע3קם
)ננוק



 הרבשבחי
 כו' יקיל עלס סו6 כי לו 6עלמי 6גכי וגס . נגס עס סנעססנ3 לו!ולי וסקסל ום63 עסקה וכן ענולס טו3 5ע)ין וגס לעולי)כעק
 וסמסי) סבם בבגרי )בוס מינף י55 וסו6 ל3ימס סמלך ו!ולי עליכוי5ו
 עסל3ניס סיו ססו6 ססנם ועל ממט6 כי גפס פקוק על מולס~על

 וכ5סל * לבן סנגרי ולנסו לסמסלל כבל 6'ע וסכיגו 5עילסכמ3גו
 %ן סבגיי 06 ומטטו כולס 163 חולס 6ועל 6דו!ו"ל כיסו!עו
 ו!גנולס בכך דלכו סי' ל6 כי ו!5וד 3;ניגיסס לסל6 סזה סדנלוסיס
 סנגריס 06 351סו לסמסלל כולס סנכו דבליו 6ם עולי קייסוכ6סל
 ע5על ו6על ספעס עוד נכגק סעס לנע וכעו סמו!סו!ס )6 עולי36)
 )ספסיט ספעס עור סוכלסו וסמלו!יריס . מטט6 כי נפם פקוק על6סל
 נגדי שם סמלו!יריס ולבסו מסטו מעעיס ד' סי' וכן סבגדים06

 על לק דלס וו!ולי לנן( בגךי ו!וליגו לפגי לו3סיס סי' ל6 3כיססבס
 סקוק על גס~יס דלוסיס פעו!יס ג' ע1ר 6ו!ר נ)ילס ו6ם"כ . סג'לפקוס
 עולי כס6על ססביעים בפעס ו6ך ע"ז ו!5ור סמפל6ו וסמלו!יריססנ"ל
 ו!ולי וכסקייס , קלעיס ועסבל סליס עסרק מזקס יום גמסווססולס
 גדוליס 36גים זלקו נ6לו ססמוס בססלון סכ6ס קול סעעגומולמו
 לסון וסלכמי . ל6ו!ו סגעל 06 סוליך לך ו!ולי )י וי6ו!ל .גנליו

 ל6עו וסולכמיו נירו 6ומו ולקממי ססלון 56ל עוו!ד סגעל 06וו!65מי
 ויקסל . לו סי' ו!ס לי יקפר כי ס6למיו קלבו 6ל סנעל כפס טבוכ6סל
 ענעל* 6סד נעו עוך עס טפלמס נים בעליים קגלסו כי סגעללי

 סנעל עס ווסטק וסי' . ומ6כליס מסק6ום לסגיסס סיו ונססננליס
 עוסס סו6 ו!ס סנעל סל נדעחו נפ) עלב לסגום ויסי סססי יוסכל
 5ענו לסטיק סעסכלם עסקס סמס מיכף 36ל עעט וימעלעלפס

  בועמו גפנ סעס לבע בנמר 5בל . עלעיוגו סזס סונל 6םוילסיק
 . 53בו סינל ויכגוק עוסס סו6 6סל סדנל עונ ל6 יי ססעספוד

 ויססו3 בכיגול ננן יודע סיס כי סכינול 06 סנעכ ויקסו*מו!לו!ל
 סמעיסי ונפעס סלניע' נסעס סק'5ול . סיס ונן . ב(6ם 5עלו5סמיס
 ע) נפסו נעל ע6ור וינך לקנו) יכול סיס )6 כי עד ע6דגמעלפל
 קגוכ סיס סד)מ 36ל ולנלוס )סון ל65ם ויל5ס כ6לס לו קלסשסל
 לססליך,5ם בדעמו וגגו!ל יכול ול6 סרלמ 06 לם3ול כסו 3נלוינקס
 עס"לן ג(עלי' סיו~ג3וס כי 36ליו ימלקקן כי ו6ף ססלון "מוךע5עו

 נמג3כ ועגק . גוי ע)ה13ם )מומ גמל5ס 6עפ'כ 6עוסנסלטזס,
י5כד



 הרבובחי
 פ5 סססינסגנר נספס 6נל . יבלס עסי 5והוני נססיסו פליוי5לו
 קפלט סווס עמעס ס6ל נמסר 36ל המלון עסוך פ5טו ויסליךי5לו
 של פער וכס 3ם5ל לסלן נס6ו סלום כ'6 ל6לן )סל ל6 סימס6סר
 וסנינומ סגוליס סדלטוס נל סיו 503ר גס 36לרנליו
 ויחופק לפסוס עס ידסנ ול6 יעוס כעסליס ג3וס גרל סיססס5ר
 לכ(6מ( סיוכל ווקוס 55% נך גסוך 6נל יכול 651 סגדל פללפלומ
 סרוס ויס6סו גדולס ספלס לומ פור )ססוו' פלס וכ6סל טפטלעלוס
 ושאנסיס לס)י בלילס 15133 סל3 קיפל כן . עילי סל סמלון לפניפר

 פסס עקפך הו6 עס סחקידיס כ5 3פיגי גדולס פלייסוסיסס
 סס0ת 55) סלילס כל עסמסידיס ע6ל3יס פעדו ופ'נ .סעפסס
 ו5דפיו כ6סו 06 קסל 6סל 6יס וסנס ל6ו סנוקל וכ6ול סלנטסדל

 163על כיון סלנ כי המסידיס כל וסניגו לבי)ו עמדל *365עטפסם
 סעעמס וקיסל סזס עפנין פחס סכפסס פל כו' ס5לסי כי לימיםי

 . לסוס וכיוןעפנל

 נ5 עמו ופ3ל וטסון סנים סי5יקט ענל לו ס* סנימכ6סלןיךקי
 3יקט ש יסל6כיס וע6ינס עיכל6ליס נס פו סד3לנועס

 ס' נרלך ולנסוסס ספס 5ס 1פס ללטר נסלוס ליסנ ס(סס5דיק
 %6 . ס' 06 דפס ס6לן וסעל6 וקדוסיס סכעיס מלעיויסוסרבין
 פליו קסז כו' 3פוס"( נסלוס ליכנ עכקסין ס5דיקיס ע6ו("לירופ
 131 נער מוסס ערינס ונסכווס ז"ל נרוך ל' נו-ק סיס'ק סללתזו

 ס,רנמ שי עפוס קינן סכנ 6טי יסכ6ל 6כן עעוס פנוי נווךל'
 וסלנ נסלוס *63 עקועו פל 6'ס נל ני טוניס סוסיס סיכיסופסס
 נפוסשל )סהווס עלסיניס ופ"י . 5כל נסדל להגסיג ל5ס נלוךכ,

 5סס נעס עסמלס כי ססוכס קלקלס וסטג5ס ניגסס גד~סטמלוקוס
 זסנ 6דוס פנוכו 3לוך כ' )חן סתני6 ספכ 06 סונסיפיס
 סלנ פסם וע0מלס - זפ"( נרגנום דנכי דנלוו6ס-כ

 3ס5וס_
 ונוקפ

 ( (5 וגמל5ו הנ"ל 3לוך ל' הרנ סל קודס עסכן לעקוסלטולטסין
 נמגיוס לפיי עסון 45יע י%5 נ6סמ 6נל י וכפוס 63סבסוובלו
 פליווו( סורוס 3(ס סיו כי ועכיכים יורפיס סן שיודפי %ל יוםטיוס ט6י העיינס וגסמזקס ולעס עס פל 6יס סוס ידפ ל6 ניניסשטכי3ס
 דק'ק ס5ב"ד סקדוס סלנ פ8( ו6ירגור6*ס

 סעפלניי
 קסגס

ימימ



 הרבשבחי
 3נ%כ6 סמ5יגו כמו סימס סז6מ סמכי3ס כי סנפס"ט מסלמידייפיס

 מ6ומ ד' ו6מוקפו לגסי6 עזלי' 3ן 6ליעזל ל' 5מ פסו 6סלמפו3י6
 דמליין מיולי ס5בי 3מלע6 ליס ו6מוו דל"ג דעמי ומלם" 3נספ"דפסקלי
 וכן . סוס דל"ג 5פכ6 ל6הוסי סי6 1)6 סגמכ6 ועסיק .קיטמ6
 עיך כל 5סל סענודס ילכי 06 ולינן סנסיק ססלנ מממס ני פססיס
 ען 15 ססל6ו פד 3לוך כ' רומי3 ר"פפי' סלסס וסללס ס3מסש3ין

 . וד'ל סי6 ול6 כו' מיול' מ5ני 5עלו לספיקססעיס

 לסלס 6סמ 6סס לנקסמ נזקק לטולטסין סלנ פ3ל מיירד,נה
 3מיקר סל3 יס3 6סל 3עמ כי טו3ס מממ טו3סלס
 סמס 6סמ 6פס סמס סימס סל6סון סעס3פפטפלסנולג

 שסר  וסיסוריס עספ6מט טכמניס עקבלמ פלגקמס סימס 6סלתיטיל
 סולסיס סיו וגס עידס סמכמביס נל מקנליס סיו ססיש בפמ סססיו
  נוטס וסיס סייס ר'  ספו נפפפפרסבורג  זיו ש3 לס  וסיס ידספל

 סמסמיל 3מו 6מ סיבקם סמקיריס פדמ 6וסו ונקסו המקידיסל5י
 סמקידיס ססולמיס סמכמניס 6מ סמגגויס 5ד יל5ו ל6 כי סומדפ"*
  סלב י65 ול6סל . פססס וכן 3סס כחו3 מס  שלויויו  שנשיירשו כי פי יליסס סיגיפו סעכמניס 5פ  סמפ5ול וגס . ספ6קטעל

 6סל 3חם3ולמס לו סופילו ויטי) מייס סל5ס נדלך 6מל65%קלו
 יילמס סג'ל וויטי) קנעס ו6ם-כ . ממ6קלי  לסולייבי 3ל3ס ס'גסן
 מכמס לטולטסין יסע סלב כי סמעס ונ6סל %טולטסון למוק ל36כפל
 6סל קטגס 6ממ נמ לס סימס כי סקטכומ מפיילומ 6ממ נעיכעליו
 ונמ.~ו נווסט גקנ לס וסיס 5ו6לס 6מ ונקבס גנוס ממקוסנמלס
 ססי6 ונעמ מסווליס סוסל סיס נעלס כי גס מס סכופ6יס כלשענס

 סכפס סילס סניסוס ולסלי  בכלסבעופיסס סלנס סווכיסכי'נופליס
 דוסק סיס ססו6 לפיל סלנ 63 כ6סל 36ל . סכנ פני 6מלנקס
 וע"כ . סלב פגי 5מ לסמל ב6ו 6סל פעיגו מנני לניס ע6נסיסנדול
 ל6על 3דלמו דמקס סי6 36ל 6ליו לסכנק סססם סומלי סניחוס65

 מיכף סזכיל סמס 06 סלנ סמפ וכ5פל 6ממך )וויטיל 6דוגיסוסיפס
 בוש  סכפוניס ספיפ69  לו נמגס וכ6סל לסכניקס ו5יוס עעסיסשל

 פיחקום סגי ויכס3ו מימקומ לסגי  תייך  סביביסוס פס שפר .93ספ6
 ס6סר* פספי פלוס  ולנפלך  3פף לביסךשסחרסש 3ו5ך פד  סרב להו*6שי

פכרו



 הרבשבחי
 כ6סל כי סיס וכן . סווליס פס פוו *קסול ל6 ססווליס 6תשנוו
 ול6 סנוס גסרפ6ס כי ומזקס נלי6ס נסס 06 ל6סס לניסס63וס
 יכי כל ויולר טולס ס' וכ'כ לסלנ לסעוכ ר5ס 651 נלוך סל"ליל פפקולניו סי' נכלס 6נל סגקנ ס" שסל עקוס קטן לוסס כ"6נס6ל
 וכן פוו סלויס ו6ס'כ לי 5סל כל גסוף סגיס סני עקך ונכלסייו
 סלב 06 סכילו 5סל כל נפיגי נרול סיריס סי' וזס פוסו יוס כר'סי'

 . כלל נווופ0'ס 5ססחפס דלכו ס*' ל6כי
 ובין הרב בין המח"יקית נתעכבה כאשרויף;י

 בק'ק דירתו ברוך ר הר קבע אשי עד ז.ל ברוךהר"ר
 ז'ל הקדוש הכעש"ט קבר להשתטו/על אז נסע והרנ .מעזיבוז
 הר"ר ירד מהעיר הוא רחוק לא הרב כי השמועה הניעוכאשר
 בנית והתיצב תמיד קדשו משכן אשרהי' מקים מעלייתוברוך
 אחר עד ממקומי מש לא רנלי' על עמד ובה השולחן אצלהגד.ל
 שיסנירו ביוך 'ר הר שלח ם פתא : נספר כאשר טביתו הרבשהלך
 זק:ו קבר על הרב שילך רוצה אינו כי עלמ.ן הבית פתחאת

 דר. הפעס עוד שלח אח"כ : בשר עוד הי' לא והרבהבעש"ט
 והרב ממנו ירא אני אין אמר בי הפתח את שתחו ביכיוך
 הלך לעיר בא באשר ותיבף והפתיחה מהסתימה ידעלא

 ונתיראו במים מכוסה עם.ק ביר ה" ושם בנהר עצפולהטביל
 יעטוה אשר ואת הרב את לרא.ת פינית סכל נהת )אשרהעם
 איים אשר האימה סרוב אבל הבור אל יפול לא כיפה(

 ואח.כ בומלום ייצא נכנם והרב דבר הנירו ולא שתקועליהם
 וכאשך אח"יו הלבו הרב ההמון וכל עלסין הבית עלהלך
 לו להרא.ת אתו לילך השמש רצה עלמין הבית לפתחנבנם
 אכיר מעצטי כי צריך חינני לו אטר הרב אבל הצייןמקים
 מהבית הנדר על עלו העם כל נמ הקדוש הבעש"ט ציוןאת

 מטיהו על מעט נשען הוא אבל שם ןעטה מה לראותעלמין
 כולם וירדו נדול פחד עליהם ונפל להעם בידו הטהויח"כ
 ועשה הציין זל יבדו הרב הלך אז אהד עד מהם נשארלא
 ולא השולחן מצר השני טע?ר ויעטוד ז"ל ברוך הר"רוכית ח;ל : עיניו על הימנית ידו שם בצאתו ואח'כ שעשהסה
 מה בריך הריר אל צעק לביתו נכנם כאשר ותיכף מה ,הטשו

תאבו



 הרבשכחי
 פעמים נ הי' וכן לטעון ברוך ר. פתח דקריו אתס,ים וכאשי עצימה כחתלהבות שעה רבע בערך כך וטען ממניתאבו

 תעיזו איך ברוך הר,ר אמר כ ואח חבירו דברי לתוך אחדנקנס ולי~
 הרב לו ויען הבעש"ט נכד אני הלא אתילריב
 נכדו ואנכי בגשמיות הבעש"ט נכד הנכםאתם

 אהז"ל ילדו כאלי תורה חבירו בן את המלמד כל כיברוח:יות
 יא:כי ל ז להבעשיט בהק ם תלמיר היה הגדולוהמגיד
 ברוך הי'ר אמר אז : להמגיד ימוכהק תלנוידהייתי
 לא ועוד מדביים אתם אשר שעה רבע שלשה ,ההלא

 פמנה אחת תיבה אינמטומעים ואם שנה בכ, אותה לקרואמחו*בי א:חני אשי מגילה לנו יש הרב ו'עןלו שמים כדבריכמגשםה,כרתם
 ר' ה-ב צעק אז שמים שם ה',כר לא ובה י"ח צאים יאינם
 כנים כי 'ירא. איתם יפתחי פסולים התפילין הרב ויאמרממני תתביישי איךלא הבעש,ט וקני בתפ.לי,של לביש אבכי הלאברוך
 שלא אחת אות חסר ומצאו התפילין את פתח' ותיכףרברי
 הרב כי נדילה זעקה כרוך הר'ר צעק יאז לתק:ו אפשרהי

 מאוד וידאג ה,את בשעה שלו מהתפילין אות מאתוחמס
 הלך וכה בחזקה אז ויריבו הבעש"ט של התפילין אחרימאיד
 בדרכו ובהיותו לדרכי לנסוע הענלה על וישב מביתוהרכ
 מהשו"ע כתבים הרבה ונשרפו בביתו שריפה הי' כי לוהנידי
 בעוה"ר אשר שלו ההלכות מכל עתה החסירים המה )והםשלו
 הזכרנו כאשר שו"ע הד' כל על חיבר הוא כי אונשרפי
 אין כי ואמר מאוד ויבך עליהם מאוד הרב ויצטערלמעלה(
 יגם הפ:אי ומאפימת כחו מחולשת להשלימם עתה ידולאל
 קשה כמה נראה וב,ה ההוא בשנה בתו מתה ברוך הר"ראצל
 המסד הרבה גרמי כמוהם עו?ם גדולי שני אשר המחליקותהיא
 תכלית הי' ולא פשוטה מריבה היתה לא כי ואם העויםלכל

 גימה ועכ"ז דעה בי לכל כמובן כלל גשמים עניני עלמנמתם
 ברור בבירור מחלוקיתם הי כי אף בנשמיות נם רבותרעות
 ,היר להיות אדם כל מוסי שיקה וה.תר די ומ,ה שמיםלשם
 וינן רע,ם פגעים מכל יצילנו וה, טהר לריב ליצא לאברוחו

 : אמן דורים לדור עלינו האלו הקדושים,כות



 הרבשכחי
 וי'ע הט'רבינו פטית ער ההשתישלות מרר נטפרעתה
 עם הצרמתים מלחטת היה אשר בעת תקשא 3שנתויהי

 אבה לא כי המלכות בשלום רבינו התפללהרומים
 יהיה אם אמר כי לרומיא הצרפתיםשיכנמו
 תתרבה הצפרתים ממשלתי תחת רום.אמדינת

 ר' והרה"ק ם הצרפת ננד בתפילתו נתחזק כ ועהאפיקורם'ת
 וכאשר הציפתים יד שתנבר בתפילה התחזק מקארליןשלמה
 שיקדים שמי ביניהם המדובר יהי' פנים נתראו לזה זההציקו
 המנצח *הי' הוא תקע'ב טשנת בר"ה בשופר לתקועעצמו
 כשבא הי' וכן בתפילתם לזה זה יתננדו ולא המנוצח יהי'והשני
 שחרית בתפ.לת עצומה בזריזות הנ"ל שימה ר' הרב נזדרזר"ה
 בידו חשופר לקח כאשי אבל התקיעית למדר הלךותיכף
 ונתבהל דחבדין על חבל יאמר תקע כבי הרב כי תיכףהרניש
 הקאזקין שלמה ר' את ההוא במלחמה הרגו ובעוה"רמאוד
 והגיעו לרוסי הצפיתים באו כאשר והנה י בביתו רוסי'דחיל
 חקר וע"כ האומות בין חכמתו נשמע כי לו מנגד הרבכ. הרניש הצרפתים וקייסער קידעו שבת ביום דובראוונאעד

 בני כל עם ביומהשבת הרב ברח וע"כ בלאדי אז הי'דר והרבאחריו
 מחנה הריסים חיל עמדו ושם בראסייע קראשנע עדביתו
 הרב את הכיר )קאמידאנט( החייל את המנהיג ושרנורא
 הצרפתים כי חילו עם מכאן לברוח שימהר עצה הרב לוונתן
 חיל להרב נתן ההוא והשר . מאוד במהלכם מהיריםהיו
 ביום כי סעובת ביום הלאה ברח והוא בדרך לשמרוגדול
 לא השר אבל נדול ברעש לקראשנע הצרפתים הניעיההוא
 והניח לבר פסיעה ופמע הרב לעצת ושמע כננדם הרבההלחם
 במהירות והלכו הצפיתים התמהמהו לא שם נם אבל העירלהם
 הצרפתים הגיעו ערכ ולעת הרומים מבצר ושמהוא שמלאנסקעד

 המנהיג לשר הרב אשר שמה וגם המבצר את ושברולשמלענסק
 הרוסים חיל עם ברח יהרב מאמקיוע עד לילך יניחם כ* החילאת
 הקאמידאנט עמ דברו היה יתמיד החייל מכל התרחקלא
 בטהירות במהלכם יועילו לא כי הצרפתים ממהירת יפחדומאל

באמצע



 הרבשבחי
 ילחצם הקור כי הרב אמר ומקדם ומראש ראסי,גאטצע

 : חרמה עדויכתתם
 מו'ה הקדה? * הרב בן ששלח בהמכתב הכותנ אנ'רראירני

 משטראלועלע אהרן ר' הקדוש הרב אלדובער
 בראסייע אז הרב הי' 9מאסקויע הצרפתים נכנסו אשר בעתכ4

 רחוק לאגכפר
 ממאסקיו~

 איתו שומרימ היו והחייל
 בשם החייל את המנהיג משר אליו מכתבים היו פעמים)והרבה
 בפכתב איתו נחם והרב לעשות מה עצה לו לטכםהקיימער
 נכנמו הציפתים כי הכשורה הניע כאשר ויהי 4רא(שאל

 הלא לו ואמר אניי לחדר דובער ר, הרב נכנםלסאמקויע
 בעת לב,ש הי' והרב עיד נוחיל ומה במאמקיוע המההצרפתים
 שלי בתפ'לין אני נשבע בני אל הרב ויען * בהפוליןההיא
 הכותב אני זיכרני )כן מפרה להצרפתים יהי' בטאסקוועני

 אבל . הר'רא אל מהרד.ב המכתב בההעתקת ראיתיאשר
 ההוא ההעתק שמכי כתיב באשר בדקדוק לשונו לכוון יכורתילא

 מפלה היה במאמקיוא כי היה וכן כעת( י תח א.נוהה:א
 וצמאום רעבים ויחפים עיומים משם וברחו להצפרתיםגדולה
 לא ברסי' א, הי' אשר הנורא הקור א:תם לחץ הדרךועל
 נפלו וע*כ תמיד בחורף להיות הומנן כאשר המבע דרךעפ"י

 : כזבובים בברחםבדרך

 בה"ותו ימיו את הרב מגר בעוה*ר הדוא בחורףאולם
 מפמ בברחו אשר תקע"ז שנת בחורףבדרך

 בראמיי' הארקעוד בפלך נמיעתו סבכהציפתים
 פרמאות ששה האדיץ מעיר הרחוקה בכפר דירה הרב שכרושם
 ולא - גשמי במוח ישוער לא אשר ונפלאות ניראות ממנו ראוושם
 בהחקדמה הקדושים בניו כתבו כאשר : מגירסא פומיפמק
 רוצה ואיני פה לענינינו השייך להעתיק והנני השו"עעל

 בניו כ' יען מהמתלקומ שמעתי אשר הנוראית כללכתוב
 אחר באמרם רט,י רמז ורק הקורא מעיני זאת העלימוהקדושים

 אחד דבר אצ.נ אך מעימנו( ראינו אשר ונפלאית נורא'תכמה
 איזה הבדלה אחר כי חשאר על המעיין יקיש וממנולדתמא

רגעים



 הרבשבהי
 העולמיס לחי בטהרה נשמתו ממר אשר קודם אחדיםרגעים
 באמת השפלה נפש המאמר הגליון על וכתב עטולקה

 מתום מאמר והוא בכתובים תחזי כמוסה וההעתקה כו'לאמיתה
 : הנ.ל הררא,ה תלמידו ביאר מזה ומעט הקורא לעין וחתוםן

 האם נצח יחי' המפורממים מנכדיו אחד את שאל כואח
 השאלה מהות מה נכדו ויתפלא הקירה את רואהאתה
 האלקי כח כ*א רואה אינני אנוכי כי לו תאמין לוזיאמר
 רואה אני אין וזולתו הנשמי דבר כל אתהמחיי'
 לחי קמררא בחד ואתקטר המטה אל רגליו ףסף ואזמאומה

 : טהקדסה ההעתק לך והא :העולמים
 אור מיפלא אור לראות בעיבינו זכלו אשר אחרירהנה

 מאיר אור מצוחצח אור יקר א'ר נערב אורמזהיר
 הוא האלקי איר סופו ועד העולם מסיף הימ.ם שכעתכאיר
 ישראל של עיניהם המאיר ישראל נר ורבינו מורינו אדוננוניהו

 ומפיו רזיא נליא דין רזיא וכמטרא ניחא כמטראוישראל כטי אמיתו יהיה ם שבשמ לאביהן לבן את ~למדבבתורה
 מור נוטפות בהלכות שושנים שפתותיו חייני ימטיבו חייםאנו
 יבקשו תורה קדשים צאן עדרי העדרים יתאממך ואלייעובר
 בשבתו שבת ומידי בחדשו חודש מידי ה" לישראל חקמפיהו

 ומתחזיא הביקאי האיר המאירה באספקלרייא להםשהראה
 הר בעירו מאוד ומהילל ה' נדול מופיה ועד עלמאממיימא

 שהלק ביוך הרוים חכם ברכת ונשא רם בקול וברכנוקדשי
 : ליריאיומחכמתו

 אל השמש ובא בצהר*ם השמש חשך בעו'ה עתהרהז
 אראלים : מעלה של בישיבה ונתבקש שואףמקומו

 כסה אחר בטהרה נשסתו ויצתה הקודש ארון ונננזנצחו
 שלפנ* הימים באותן ז"ל ממני שנראה ינפלאותנוראית

 שהתפלל ואחר מנוחתו יום ער מנירם' פימי' פמק לאהסתלקותו
 ימי~שבת צלילה בדעת הרעת בחונן והבדלה ערביתתפלת

 קמךרא בחד תקע"נ טבת כ"ד ש"ק במוצאי נפלאהובדביקות
איתקט'



 הרבשכחי
 הי אותו שאל ששאל הא-ץ על מעודו בקוב"ה ביהאיתקטר
 ורעוא יומו בא מ ועד טשידא בעקכות עורות עיים לפקוחלנו
 אליו בצדיקיא ולאשתעשע דא בתפוחא לארחא קוב"הקמיה
 לכל נעליל נראה כאשר לבב וטוב נשמחה נפשו אתנשא

 עזנ ואותנו המראה על וגשתוממו נתפלאו אשר שמההעומדים
 נוטל רבה תהום מעינות וימכרו החכמה אורות נמתמו ואנחהב?ון
 : תפארה צפירת ישראל מר תפארתנו עטרת דדינו סביתכבוד
 הוא ה' . עשו וחמאינו ומה,עשה ואבוי אוי אכתריה נענה מהאנן

 ויוציאנו הצדק גואל לנו ישלח :הוא יהנינו נשליך ה' עלהצדיק
 נפלאות וישמיענו : עפר שוכני ירננו לאורהודקיצוטאפלה
 ' ע"כ : אכי"ר נפש משיבת תמימה ה' תורת תורתומ

  דקדוש רביט את והעלו התחתומם את העליומם נצחו כאשרדהי
 עזב העם ואת * אלהיהרוחות זיו בהדר להתעננלשמים

 וננטר הקודש ארוז את להגניז אנה העם כל ו:תיעצו .לאנחות
 הממוכה היא כי פאלטאווע בפלך האדיץ לעיר להוליכובדעתם
 הנאספים כל שמה והובילוהו * ישראל ערי טכל החיא הכפראל
 ובנו הקויש ארון נננו ושמה לו יאתה כאשר נדול בככודאליו
 לערי השמועה הנ'ע וכאשר . מפואי בציון חומה קברועל

 ינן הטוב וה' : והרחוקים דקקובים מר טמפד כולם קשרוראייסין
 . דורים לדור זכותועלינו

 סגור היום עד דירושימ ימיו את ני סנר אשר החדר אתד44ד
 כי אדם שומ שם דר :אינו בו בא ואין יוצאהואאין

 הוא כי הרב לרגלי אותו ה' ברך כי ראה ההוא הדירה בעלהנכרי
 לר קדוש וע"כ . בכבוד וההזיקו . מאוד באברתו עליוסכד
 נם היא עומדת הרב עליה שכב אשר והמטה ההואהחדר
 הצריך יהודי לכד להכנס אדם שום ממח ואינו מוצעת שסעתה

 אפילו ישראל חכמת יקר כי . התםילה אחר עד ממחולהתפלל
 : האומותבין

 טוב ימלי*ן והוא קדושתרביגו מכנוד הסיפור נשלםונזאת
 עליט אשם ישים ואל . הכנוד כסא לפני .בעדינו

אזריזיק



 הרבשבחי
 כפי כתגתינו לטוגה כי הסיפורים טכבודובאילו גיענוא?י
 המף למנוחת השי"ת יזכינו ובזכותו בדקרמתינו יעדמאשר

 : אמן ב"ב הצדק גואל יבא עדוהנפש

 תרי המ מקומו מלש הקדוש רבינו פטירת אחויוידלי
 בר' אהרן מוה' האלקי הקדוש הרב ה"ה דדהבאצנתיי

 מפר בעהמ"ח ישעיה ר' הק' הרב ממע נצר הורוויץ הלוימשה
 זלה"ה בער דוב ר' דקדוש הרב בנו היה והשני הקדושהשל"ה
 רבינו אמרות וביארו חוצה החבמה מ~יינות הפיצו המהוהם

 טרבם קבלותם עפ"י בם נוססח אשר האלקית חכמת עפ"יהקדוש
 הרה"ק אהר החצי : מה:ות לשתי העם נח?קו ואז . זי"עהקדוש
 מגמתימ פה והנה . מוהרד"ב הרה"ק בנו אחר והשארמוהר"א
 רבימ ידי על מים יצק אשר מיהרא"ה הקרוש מתלמידולספר
 תעלומות כל לו שמלה עד מחבבי א ולא שנה ש?שיםהקדוש
 ליה אתנלייא דמטמרן יכל ליה אנים הוה לא רז וכלחכמתו
 לו ויתן עליו ידיו את רבינו סמך פטירתו קוהמ שניסושרשה
 עיר מולרתו למקום וישלחיהו ילבמת שמלות חליפותשלש
 ו חיבורי לחבר והתחיל קדשו ,רוע להיאית החל ושמהאשווע
 וסדר עבודה ושערי והאמונה היחוד שער המה )הלאהקדושי'
 אל האדקים ארון נלקח כ. השלימו לא בעוה"ר אשיהתפילה
 הרוא' לכ5 במעלליו התנכר הנ"ר ה-יא"ה נעי היה ועודהשטים(
 ג'שנה בן כהיותו כי הוה האיש יעלה הגדולה במתי על כיאיתו
 עם בחוץ בקיץ משחק הנער והיה נאיימיל בכפר אביו אז דףהיה
 חפצו למקום ההיא הכמי דרך אז 3מע הק' ורגינו . גילובמ

 אביהנער בית אצל הקדוש עטדרבינו הזה הנער אתוכרא'תו
 ויצא שבת בנדי ר"מ וילבש . אותו לקרוא וישלה ,"לר"ם

 ףאמר . פה לפוש יירד רוצה רבינו כי חשב כי רבינילקיאת
 עטי שתתקשר אני חפץ רק קיאתיר זה בשביל לאלוובינו
 לו ויען , פריידקע הקטנה בתי עבור הזה דנעי אתבשידוכין
 . גיסו עם הזה הנער עבור כבר נשידובין נתק,מר הוא כיהר"מ

 מסיו את לדפוק ויצו כלום המעשה אחר אין א"כ הרב לוויאמר
 הקדוש ע5יו העיד הוה הלוי משח ר' האיש על ~גפ . משםושש

י.י



 הרבשבחי
 ומעזריטש הנדול הטגיד הרב לפני פאלעצק- ישיאלו1"ר
 על ראיתי לו אטר רייס'ן ממדינת לי סיפ4 'אשר ההישותבתוך
 כאשר בשלמות אתהצלמאלקים מנאיימיל טשה ר' אהדכפרי
 דנ"ל( ישראל הר"ר נתילדות אהי נמקום זאת וכתבנו לומתן

 בכל נם בקי היה שנה י"נ בן ההוא הנער היהוכנאשר
 בתירה חכטתו ורוב בקיאותי על נוסף כתביהאר:ין
 שלשים אותו ושמש . הקדוש רכינו לפ:י חביאוהו ואזהמלית

 י למעלה כתכנו כאשישנה

 רביט פטירת אהר הנעשה כל את הק"רא לפני להציעוהנדן
 תקצר כלה עד מהחל אהרן גדולת ופרשת ב-ייסיןהק'

 למועד חז.ן ועוד תאוותי על מעט להבלע אמרתי ו;":היריעה
 המעיין לפני להציג נה-ת. הנדולים מהנוראות אחד דנרורק
 אזנך הט : הכלל על מעיד החלק כי השאר על נקיטומזה

 : כשמש וביורים הדברים כנים כי ושמעכאפרכסת
 כמעט אשר ומופלנים רבנים חסידים שני בסעו תר"הבשנת

 ר' ה-ב ה'ה - מדובראוונא בדורם כמותם הניחולא
 ה-"ר להועיל מלמיי מורי והשני 1"ל עס צ.פ חתן-'זא:משת

 מוהר:א הק-וש אדמו.ר רבם ציון על להשתטח כעשי"ת ז"ליוסף ישרי
 לא היא אשק קאפוסט ,יר ררך עבים ומרי . לשטיאשעיעז"ל

 דבר לאיזח ה:הוב כתוך העגלה עם עסדו משם-אטגלערחוקח
 וחנור' קצר בפעלציל המוני איש בא וכעמרם ' אז להמהנצרך
 . לשטואשעלע 1.אטרי נסיעתם מטרת להיכן וישאלםאדומה
 חפץ מה אליו הרר"מ ויאמר . רכינו ציון על להשתטחחפץ אנכי נם כי אתכם אותי נם ליקח מטובכם נא יהי האישויאטר
 לקמ ויען . אותו דברתם האמ קברו על להשתטח כמובםלאיש
 ה"ילמ וממות הואהחייני כי לנכוע ת*טאמרצוני אין עליחא'ש

 זטהבם רואה אמ אשר אתם אבל . הקליפות ממעמקיוהוצ.אמ
 וכאשר . אדמו"ר ציון על בהנמיעה חפצכם מה אתכםשואל אני רבינו המתלקות אחרי שנה עשרה שבע וזק ימים ןעולי
 פשר להם יגיר כי מאוד לו ויציש דכויו את האנרכיםשמש

דבי



 הרבשבהי
 להם להגיד רצה לא הוא אבי . רבינו אותו החיה כטהדנר
 כי נפשי חי לו ויאמר בעיפו אוחו אחז יוסף ישראל שר'עד
 אצל עמך הנע,טה כל את לי תמפר אשי עד מיף אניחךלא

 :רבינו

 השמים מן הוא אולי ויאמר מאוד לו הציקו כאשרןיךחטזי
 וע"כ * אדם לשום גליתי שלא מה לכסהיוםשאגלה

  שולחו על הייתי  החתהה אחר תיכף נערותי כעת אנכייץגדז אבותיכ' שערום לא אשר ונצורות חדשות תשטעו כי אזניכםהטו
 משקלאב  ווירמטין  עשרה  חמש בכפר  רר הי' והואחותני
 משמונה יותר בה דרו לא אשר ישנה קרעטעלמיאח"כשכו
 הגידו אשר סנולות שם עשו לתוכה לכנוס רצהשנהוכאשר

 כעשרי'  אילם .  וכמוהם  שחורות חתולי  בתיכה 3ים להב  זקנותנשים
 אותה מחזיקים היו אשר ישנה דיר נצבה היתה מהביתתלאפטעי

 ואנכי כיום אפ" יפניה סלעבור  נזהיים היו וע"כ טהורהללא
 חותני היה לא היום ויהי מסחור שומ עשיתי ~לא ספר יודעהייתי
 ימי ההיא העת והיה : היה לא הו?בת ביום תם השבוע כלככיתו
 כלב יצא ומיד . ההוא הדיר לפני עברתי כי עד הובילוניורעיוני * הבית לפני לבדילטייל לולקעלמו"שקוהלכתי ועשנתיהקיץ
  ואנכי  להדיר  לחזרה וירץ עלי ויננוך פעמים נ" ו'סכבנישהור
 לבית להכנס נשמתי עוד בי היה אעוף ורק . מאודנבהלתי
 * ממני פחדי להסיר נעשבים אותי ועשנו אותי העירוובבית
  כאשר ותיכף 1 לישן יצועי עי  שבבתי כי ער  הלילה  אזלהוכן

 דייטש א'היה אנשים שני אלי באו כי נדמיוני לי  עלתהישנתי
 ויסחונן אחת רנלו על חיגר היה והשני מלכות בגדימלובש
 היל שם עמד אשר  מקום  אל אותי והביאו . אתם ויוליכוניבידם
 המה שניהם כאלו בדמיוני לי ועלתה עיני ראות לפינוויא
 פרשו הח'ילות ושני ובין חילו ואחדעמדעם אחד וכלמלכש
 מה : המפה הכמת אותי וילמדי ויקחוני )לאנדקארם( הארץספת
 יוהר אזלו הזאת המעשה מעת הלא לי תאמינו אחי לכםאומר

 אהד כל מכיר הייתי עתה לי מראים היו אם עכ"ז שניםמעשרים
 בוריה על הבנתיה כאשר . המפה אימרחכמת והייתיבשמו

נקיצוי



 הרכשכחי
 נרות הדליקו פעמים וכמה בלילה לילה טדי היה כה"יצור
 כי כלל הועיל לא אבל י הלילה כל אצלי אשתיוישבה
 היו כי עד שלי הכתונת עלי רטובה היתה טמשכבי קםכשהייתי
 וחולה חלוש הייתי היום וכל מים מדה ממנה לדחוקיבולים
 א בעצממחב קנזכר*ם המלכים %י הולכים הי' לא לילה בכלאולם
 מקומם אל אותי מוליך וה" אלי בא הי' ממשרתם אחדוטליח
 לי נתני פעמ . אחרת מלאכה אותי לומדים היו לילהובכל
 לא ואם כקשת לדרוך פעם משא לטעון פעם סום עללרכוב
 המנולות וכל . נמרצה מכה אותי מבים היו יכולהייתי
 ולא דרשתי במכשפים ונם כלל הועילו לא עשיתיאשר
 כי הדשימ איזה אזלו וכה ל*הועיל
 כעת במלאכתו מהיר ולהיות מזה להתעננ בי הטביץההרנל
 חותני והנה . הלילה מעמל חולה הייתי היום וכל שםהיותי
 להרבמם פעם בשום נסעו ולא פשוטים אנשים היוואבי

 ונשחת מצערי מאיד דליתי כי ראי כאשר אבל .הצדיקים
 היתה לא הכמר כי לשטראשעלע לנס.ע עלי ויציו תאריעלי

 ערנ לפנות ונמעתי מהעיר ויארמט עשרים כ"ארחוקה
 לי היה ולא בהענלה וישנתי הלילה כל ונמעתילשטראשלע

 לזה ומועילה טובה סנולה כי בדעתי נגמרה אז דטיוןשום
 לאבי לנמוע הסוס רסן חזרתי וע"כ . ואנה אנדלנמוע
 ההוא בלילה אתי התנהגו אבל י השנית הלילה 3םונמעתי
  המה יריאים כי  בחוש ראיתי ואז בביתי אתי מתנהמסכאשר

 אשר והיום לשטראשעלע נמיעתי נהנתי וע"בטשטראשעלע
 החמידים כל יושבים ה" וע"כ ' דפגרא יומא הי' באתיאשר

 משקלאב שי.נעס אברחם ר' הנדול הרב היינו הגדול*םהרבנים
 של )שאלי'( הגדול בבית העירות ומכל דובראוונעורבני
 שחתי אנכי אכל מחדרו רבינו יצא עד מחכים והיורבינו
 והניח תשורה לו ונתתי שלו משרת בער ר' לפני נפשימר
 הקדשים קודש למקום נכנמתי כאשר ייהי י אלי' לכנוםאיתי
 וכאשר הפתח אצל וחכיתי דר"ת תפילין את אז חלץ פנימהלחדרו
 תאבה מה לך מה עלי עינו ויתן אליו הרבתי הלולקעעשן

 שמ ונשאתי לדבר כהתמי ויהי אתי הנעשה בל לוומפרתי
 להבשח



 הרבשבחי
 מידו נפלה והלילקע כלפידימ בוערות מניו והנה בפמולהבים
 ונידר הנה ואחת הנה אחת בב*ת וירץ מושבו ממקוםייקם

 )ויי בזה"ל צעק הילוכו ובדרך מצחו את שוחק היההימנית
 ממעמקי בכיתי צערו ראיתי כאשר אנשמה(.ואנכי צי אפגםקומם
 מצחו את שוחק הוא כי וראית* בחדרו וולתי איש יאיןלבבי
 כערך התמהמה וכה הקיר על מדמו טעטי~תז עוד אשרבכח
 ישראל יומע אומר אתה לי ואמר אלי ננש אח'כ . שעהרבע
 עשרים זה אחיי לכס אומר מה אחד של הפירוש אתדיב לי ויפרש . מזה הפירוש מבין אתה לי ייאמר בבכי עניתיוכן

 כאילו בלבי הדברים חקוקים ועוד מפיו שמעתי אשרשנה
 בלבי וקבע מא,ד פשוט בלש'ן לי מירש כי אתמילשמעתים
 . ית' אחדותו שם שורה שאין מקום שום אין כ' הבוראאחדות
 לגלות( רצה לא )והסגולות שאעשה מה סגולות לי אמרואח"כ
 ח,ור לי אמר וכה ספר באיוה אטתכל השינה שקודם ליוצוה

 גם בפ'ך שגורים יהיה כי עד היום כל לך שאגידהדברים
 )דער המחבלים את אראה כאשר לומר לי צוה יבזה.לבלילה
 האש רבי דער צעפען ניט ס.ך זאלט איר ג"אגט האםרכי

 צעפען( מיך וועט איר אז אפסק האבין וועם אירניזאנם
 שיהיו עד היום כל הדברים אלו על לח,ור אדמ~"ר לי צוהכה

 ואח"כ - השינה בעת גם אותם דובבות שפתותי שיה'ו בפישנורים
 חבילי אותי יפחידי לא טעתה כי והנטיח אות. ונחם לבי עלדיבר
 בראותם הגדול בבית ישבו אשר והרבגים החסידים וכלטהירין

 הפתח אצל כולם קרבו להם יעד אשר מהעת התאחר רבינוכ*
 ידו והטה הפתח את ומתח בהם הרניש רבעו אבל סגיר הי'והפתח
 רב זמן עמי מדבר הוא מה על כ.לם ונתפלאו שילכיאל*הם
 יקראתי כולם הלכו יצאתי כאשר כ וע הכי בר אינני כי ידעובי

 לשום גליתי לא אנכי אבל הדברים היו מה מאתילדרוש
 : מהםאחד

 לי צוה אשר הדברים כל עשיתי לביתי באתי כאשררידןי
 כאשר ובלילה הנ"ל הדברים את בפי וחזרתירבינו

 עלי שנתי נהיה וכאשר יעקב בעין הםתכלתי לישןשכבתי
 האנשים שני המעם עוד באו במח,ה ראיתי . נים ולא מםוהיתי

אשר



שבר
 עמי הורנלו כאשר ים, הראשונה בפעמ אלי באואשר
 עמנו בוא אלי ויאמרו מארי קמי כעבדא ממטתי הרחקויעמדו
 הדייטש והנה במי אדמו.ר שם אשר הדבריס להם הגדתיואנכי
 ולא לבר פסיעה תיכף טמע והוא טוב לאיש תמיד לפנינראה
 בשיניו וחרק כרגלו רקע החיגד אבל דבר וחצי דבר ליענה

 אבל * בקילו אשמע אשר הרבי הוא מי מר בקויויצעוק
 מרחוק נצכים והמה : ל הנ הדברים הפעם עיד להם אייתיאנכי
 התחילו אח"כ שעה רבע כמו כך ויתיצבו מטתי אל לגשתיראים
 ויעשוני רבית טיבות עמו יעשו כי לי והבטיחו בטיב עמילדבי
 הדברים על חזדתי אנכי אבל רבים דברים וכהנה בלהותלמלך
 בדלת ודפקו שניהם וכעסו רג,ו כי ~ד ושלישית שניתהנ"ל
 הק'ציתי וא, משני ונעלמי הבית אנש. כל שמעו כי עדהבית
 שום אין ב"ה כי ביתי לבני ם הדבר וספרתי הדפיקהלקיל
 ור' משה ר החסידים בפ13 הנ'ל האיש סיפר כן -חשש

 כ9 לה' ויודו וישתוממו האנשים ויתפלאו ל הנישראליומף
 לקהו ואז זולתם איש ידעם לא אשר מרבינו מיפור להםננלה

 : אדמו.ר ציון על אתם לנסזע בצוותא אותוהאנשים

 הציון על דנ"ל חאנשים הפ"ם עוד נסעו השנית לשנהדיןקי
 שני זה כי יהם ספרו העיר אל ובבואם קאפיסטדרך
 נתעלף אהד איש כי בעיר קרה חדשה מקרה אשרשביעות
 ויניחו מת הוא כי דמו כי עד אותו להשר יכלו ולאפתאום
 ופתאום תכריכין ויכינו אותו הספידו וב.ב כנהונ הארץ עלאותו
 ולא ויחי רנליו על קם התעלפותו מעת שעות ד כ אזלוכאשר
 שלשה 'שב אשר לבד אולם בריא והיה דבר שום לו חמרהיה
 לראות החבירים וילכו . הרע מעין ירא היה כי בביתוימים
 להם מ'פר אשר האיש הוא כי נתבהלי ראו וכאשר האישאת

 להם אמר אותם ראה וכאשר הנ'ו המיפור את העברהבשנה
 שנה י"ח זה אדמו"ר כח כמהגדול והביטו נא ראו ורעיאחיי
 כפי לעשות ה,את השנה הזהרתי לא ואנכי המתלקותומעת
 החיצינים ב*ן שדוד ונמלתי פנאי לי היה לא כי על מאדמו"רהצווי
 : אולם בריא והנני מהם נציתי האל בחמד אבל שלםמעל"ע

ובזאת



 ףףיי
 ,8 יי1

 המע"ין ב ל להעיר הוא די_י סיפר נמי*םיבנזאת
 לכטב נרצה ואם גרולט טפרשת הצהו אפסלירע

 היריעה תקצור הענין סזה חייו בימי עור קיה אשראת
 ההכרח צר על רק במופתיס לרשתמש דרכו היה לא כ. נםמה
 לנן מוהרא"ה הקדוש הרב מפטירח קצהו אפם נכתוב ועתה 'יד"ל

 לפני היב התפל" תקפ*ט בשנת רבה הושענא ביוםריך:י י זי"ע העליוןעדן
 תפילתו בעת ורקר פזז דלג אשר תמ*ד כדרכוהתיבה

 אציג עב"ז ראיה צריך אין המפורסם כי )ואף כאיי נבור אז היהכי
 לעפלע בעיר הרב היה אחת פעס : לדונמא אחד דבר הקוראלפני
 וע רנל. על לעמוד יכול דויהילא

 ~ל
 כאשר ואךתפלל

 יתמכו כי ליב רי ולחתנו דוד ר' למחותנו רמז לשם'עהגיע
 . הראשונות ברכות נ' אחר עד מעט בידםאיתו

 אותו ותפכי
 להתפלל התחיל כאשר אבל - אחר ומזה אחד מזהבידם
 הנה ואחת הנה אחת בב'ת רץ והיה השולחן מעל הלאהקפץ
 אהריו הולך היה הנ'ל וחתנו עצומה בהתלהבות התפללובעת

 חתנו והב.ז בחשאי מתפלל היה כי תפ'לתו ינמור מתילשמוע
 וכן ויתעלף יפול הרגל כאב מחמת תפילתו :מור כאשרכ*
 עוברש איככה נעים קורא ראה : נתעלף תפלתו סיים באשרהיה
 להקפות הלך ובלילה לרצוצ'ם שבר הלולביאת חשךת אחר ד' בשעה תפלתו אז נמר הנ"ל ר ה'%ביו,הו' את וויראי
 תורה לומר והתחיל מטתו על שכב רקפות ואחר כדרכו כןגם
 אמר המאמר ובאמצע . העם את שלח השמימ ביום פסוקעל

 אתקטר והוא התירה יסיים הוא כי שינעס אברהמ ר,להרב

 בביאת עפר שוכני יקיצו כאשר לראותו שנזכה ובנא בזהעלינו ון זכותו : לאנחה מ ואוהנו רמנוחה העליון עדןלנן
 : אמן ב ב צדקינומשיה

 ונשלםרעמ
 לאינטרנט והוכנטהאתק
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 תשי"ד חחם,ע"י


