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נסיעת הרין לארץ ההדושה
ישוער מהנסיעה אשר נסע התיק אשר לו דומי׳ תהלה מרן ר׳ נחמן
מבאראשאלאב זייע לעה׳יק במסורת נ6ש בשנת תקנ״ח והדבריס
אשר עברי עליו כל ימי היותו שם ואת כל התלאה אשד
מצאתו ב־רך ויצילו ה׳ עד שבא לביתו בשלום
העתק מסשר שיחות הריין מתלמידו הה״ק ר׳ נתן דיל
ועתה נתני לדפוס סדר הנסיעה לבד והסעס מבואר בהקדמה
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הקדמה
זה הרך המחברים ומוציאים לאור ספרים לעמוד בראש
המחברת להתנצל שם מה ראו על כבה ומה הגיע אליהם
להוציא לאור מעשיהם ואעשה כן גם אני ולא אדחכ־ו
לדבר צחות ולא משלים וחידות לא אבחר לשון ערומים
ולא שפתי ,חלקות כי ה׳ בוחן לבות .האמת כמו שהוא
בתוך לבי לא.אכחד תחת לשוני כי בעבור דוחק פרנסה
עלתה ונמרתי בדעתי להדפיס איזה סונטרס קטן הכמות
אשר לא יעלה שכר הדפסה על סך דב גם שיה׳ דבר נפלא
אשר ימשוך לב הרורא למען יקפצו עליו קונים וא־יאד .שכר
טוב בעמלי ואבחר בקונטרס הלזה והוא סיפר ,הפלא ופלא
מרב קדוש ונורא אחד מן השרים הראשונים היה.מרן הר״ן
בעהמ״ח ספרי לקוטי הרין וש״ס נכד הבע״ש זי׳׳עיאשר נסע
לארץ הקרושה בשנת תקנ״ח והאמת הוא אשר ספורים
מצדיקי אמת מעוררים את הלב ליראת שמים כי גדולה שיזזתן
של אבות מתורתן של בנים ומה .גם שעי״ז יפקחו עינים
להשיג טעט מגודל קדושת ארצינו המקודשת מכל ארצות
ולא יחללוה חלו וד״ל .השי״ת יוליכינו במהרה קוממיות
לארצנו בב״א.
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•'•א ר ודם שנסע לאיי היה בקאמיניטץ והנסיעה שלו לסאמיניטץ הי׳
פליאה גדול״ ב׳ פתאום נסע מביתו ואסר שיש לו דרך לפניו
'לנסוע ונסע מביתו על הדרך שנוסעין למעדבוז ואמר שהוא בעצמו
*:אינו יודע עדיין להיבן הוא נוסע ונסע למעזיבוז ובמעדבוז נתוודע
 לו מן השמים שהוא צריך לנסוע לקאמיני^ ונסע לקאמיניץ .וכלי נסיעותיו הי׳ בפשיטות בדיך אנשים פשוטים בלי שום התנגאות
וכלי שום פרסום אע׳׳פ שאז כבר היי מפורסים בעולם והזהיר מאוד
־לאנשיו שנסעו עמו שיזהרו לבלי להודיע בשום מקום שהוא נוסע
ילא ידעו בשום מקום שהוא נמצא שם כי נסע בהעלם בדרך
הסוחרים והיה במאמיניו ואז באותו י העת לא היה רשאי שוס
יהודי לדור בקאמיני״ז ולא ללון שם בתוך העיר רכ• כל היהודים
"יו דרים חו״>• לעיר ובל מי שהיה לו איזה עםכ ,בתוך העיר היה
נכנס לתוך העיר ביום והי׳ רשאל להיות שם כל היום .ובלילה
הוכרחו כל היהודים לצאת מן העיר כי ־יא היה רשאי שום יהודי
ללון שם כמפורסם .ונכנס רבינו ז״ל לתוך העיר עם איש אחד
;•#היה עטו אז והיה שם עד הלילה ובלילה צוה להאיש שהי׳ עמו
;^יצא מן העיר והוא דל נשאר שם לבדו בתוך העיר וצוד ,על
';!"•איש הנ״ר שביום המחרת יבוא לתיך העיר וימצאנו שס והוא דל
•לן שם לבדו בתוך העי -ואץ שום בדיה יודע מה עשה שם .וביום
׳ממחרת נכנס האיש הנ״ל לתוך העיר ומצאו שם ואה״ב נכנם הוא
זיל עם האיש הנ׳יל לתיך כמה ובמה בתים ועשו להם אייזה שייכות
ליכנס שם ובמצת בתים צוד ,ליתן להם יין שרה וכיוצא בזה והיה
':כתוך בתים הרב׳ מאוד ואין שום אדם בעולם ;ודע כוונתו מה
עשה שם ואה״כ נסע משם לביתו ואח״כ אחר שלן שם רבינו דל
:מאותו העת והלאה ניתן רשות לאנשי סאמיניץ לדור בתוך העיר:
:־נ ואמר רבינו דל מי שיודע מפני מה היתה א״י תהילה ביד כנען
>! ואח״כ באה ליד ישראל הוא יודע מפני מה הוא היה תחילה
ב״אמינייז ואח •כ בא־ץ יש-אל •:
|.,
״
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ג והנסיעה לקאמיני״ היתד .פליאה גדולה מאוד וכל העולם רי׳
אומרים פירושים על זה קצת דרשו לשבח וקצת וכוי אבל
כולם טעו אפילו אותם שאמרו לשבח לא כיוונו כוונתו כלל
ואפילו אותם שהיי יודעים קצת מחמת שהוא בעצטו גילה לריס
איזה רמז אעפ׳־ב לא ידעו כוונתו בשלימית וכבר אמר דבר נאי׳
על זד .על מה שהעולם טועים עצמם בו תמיד בבל מה שהוא י
עושה יבו׳
ד קצת אמרו שנסע כדי למצא שם את הכתבים של הבעש־גי
שםגי־ם באב ואומרים קצת שדם טמונים שם בקאמיניץ ואמרי
שנסע ל *םבשביל זה והוא דל התלוצץ מזה ואמר שלא נסע
כלל בשביל זה בי אינו צריך להם כלל ואמר אלו הי׳ רוצה אוהן
הכתבים הי׳ מביאים אותם לביתו אך הוא א״צ להם כלל:
ה בערב הג הפסח )שנת תקצ׳׳ח לפ״ק( יצא אדומרר דל מהמקויי
ואמי־ לזה שהלך עמו שבזאת השנה יהי׳ בוודאי בארץ הקדושי
ובחג הפסח אמד תו־ה על פסוק ושבילך במים רבים ועקבותיך
לא נודעו .הדש׳ מ־יישא לסיפא ואמר תורה על זה בתיי<ז קושיא
זו.ומתוך דברי תירתו הקדושה נתוודה לכל באי אליו שבודאי
יסע לארייז ישי־*ל:
ו ובאש־־ שמ;יה אשתו זאת שלחה בתו אליו לשאל אותו אץ ,
אפשרי לו להניה אותם מי ׳פדנסס והשיב בך .אתה הסע
למחותנך .אחותך הגדולה יקח אחד אותה להיות בביתו משרתי•
קטנה שקורץ ניאנקא .אחיתך הקטנה יקח אחד אותה מצד רחמנוי• י
ואמך תהי׳ משרתת קעביץ .בל מה שבביתי אמכור הבל על הוצאה י
הדרך וכאשר שמעו זאת בני ביתם געי ביים בבכיה ובכו במה יםי&׳
ולא 'ה״ לו שום רחמנות עליהם ואמר כי• לא םגי בייאו הכי ידיי׳
איך שיה׳ הוא לסע בוודאי כי רובו ככר היא שם ומיעוט בתר רובו .
אזל .אמר בזה הלשון )ווארין דיא גרעםטע העלפט איז שוי( .
דארט וכוי( אמר אני רוצה לנסוע לא״י ואני יודע גודל הטניעיו! '<
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יהעכובים שיהי׳ לי על זה בלי שיעור וערך אך כל זמן שהגשמה
בקרבי .בל זמן שיהי׳ לי רוח חיים באפי אמסור נפשי ואסע בכל
כחי לשם וכל עוד נפשי בי אסע לשם וה׳ הטוב יעשה:
ז אטד כל פסיעה ופסיעה של נסיע׳ א״י יהי׳ לי טסורת נפש
ואמר אני רוצה לנסוע מיד איך שיה׳ אפילו בלי טעות אך טי
עיוצה לרחם עלי יתן לי מעות על הוצאות .תיכף נסעו אנשי
ולימינו בגירות הסמוכות וקבצו מיד איזה םך למען יהי׳ לו עכ״פ
<י הוצאות לנסוע מביתו׳ כי הנסיעה חיתי בנהיצה גדולה וראו
׳גיא א לעכבו בשום אופן איזה זמן כלל .בחיי אייר נסע מיד
כז־יזות מ-יתו .המתיר ,סוד יחדיו עם איש אחד מאנשיו שיסע עמו
בצוותא הדא:
ח נסע מביתו מר׳׳ק מעדוועייווסא בח־י אייר לעיר ניקלייאב שם
היי ספינה עבור הוטיס ונסע עם זה הספינה לעיר אדעם כי מקודם
ה״ י משולחים ושא.־ אנשים י־אים לנסוע דרך איעם כי אמת
?!די מבובן דרך שם והיא בחכמתו הגדולה הבין תיכף בי טוב
יית־־ מכמד טעמים לגסוע על הספיגה מאדעכ כי מקצרים את
הדרך הרבה שיש ממדינתינ,י לגאלאץ .גם יוצאים מן הסכנה
שיש סבנה גדולה כשנוסעים מגאלא^ שיורדים מהנהר טוגא על
"יש במפו־־סים ע־׳כ לא השגיח בלל על דברי העולם ונםע
מניקילייאב דרך אדעם לםטאמבול:
־ גז צוד ,להאיש שהי׳ עמו לקנות נייר הרבה ודיו .מיד בבואם על
 .הספינה התחיל לכתוב תורה והזהיר להאיש הנ״ל לבל יעיין כלל
למכתבו והוכרח האיש להבטיח לו בהן שלו ואז האמין לו
׳נתן לו המפתח מדתיב ..-ביציאתם מאדעם שם ליוו אותו
ה״ב ה אגשים מאוד בכבוד גדול ונסעו אחריו כמה עגלות
י ילידי אותי בשירים ורננות׳ במשתה בששון ובשמחה גדולה
׳׳מאוד .אח -כן כשבאו על הספינה והתחילו לייך על הים
.•.השחיר תיבף במעת לעת הראשון לנסיעתם עם הספינה היה
,
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פרטינע גדולה דהיינו רוח סערה עד שהגלים קפצו על הספינה
והכרחו להיות בחדר סגור וטם-יגר מחמת הטיס שלא יבואו עליהם
והיו ברקים ורעמים ורוחות גדולות בלי ערך .והי׳ פחד גדול מרעש
הרעמים והגשמים ושאון הגלים ומ .זמת פחד לא הי׳ באפשרי לישז
בלילה וכר* .חד ד׳ ימים באו לםטאגבול וישבו על דםפ*־ כל לא
הי׳ יודעים באיזה בית לכנוס כי לא הי׳ יכולים להכיר בין ישמאל
ליהודי ולא יכלו לשאול מחמת שלא זדו יודעים לשיגם .וב־־אותש
שם שהם יושבים על הספר הלכו ומצאו איש א׳ מתורגמן שיודע
גם לשונינו והי׳ טלי<ז בינותם .טיד שברו להם אכסניא טובה בהיר
הנקרא נאליטא וכאשר נכנסו לשם אחר שעה או שתים אטד שאין
רצונו לעמוד שם .ושאל אותו הטלי<ז אפשר טוב לפניכם להיות
בעיקר םטאנבול דהיינו בעיר המלוכה ששם דירת התוגר ושם
אין שום זוג רשאי לבא כ״א זכרים לבד והשיב ששם בוודאי טוב
לפגיו וגילה לו שיש שם שד״ר טא׳־י ועמם עוד ב׳ אגשים ממדינתינו
שהיי בא״י ועכשיו הם חוזרים לביתם ונוסעים מא׳־י לח״ל .כאשי
שמע זאת אמר הוא דל להאיש ה:״ל שהי׳ עמו אני מזהיר' אותך
לבל תגלה אותי כלל ולא תגיד כלל מי אנכי אם ישאלו עלי ויצאו
לשם לעיר הנ׳׳ל .ובבואם לשם מיד הכיר א׳ משני האנשים.הנ״ל
שנסעו מא׳יי לביתם את האיש שנסע עם רבינו דיי ושאל אוחי
מה אתה עושה כאן השיב לו אני נוסע עב זה הרך בשנים לארה״מ
ושאל אותו מי הוא זה והשיב לו שיש לו בילעט מהקארדאץ של
הקי״ה טאוסטרייך ולא רצה לנלות לו מי הוא בעצמו באשר הזהיי
אותו רבינו דל קנ״ל ונכנס בלבם על רגינו דל שהוא נוםע
מהקארדאן להלוק על החסיד המפורטים בוצינא קדישא מו׳ אברהם
קאליסקיר דל והנלווים אליו .נכנסו בטעות זה ער שהי׳ להם
הוכחות גדולות על זה לפי טעותם ונדמה להם כאילו הוא די
הוא משולח מאגשים רבים בשביל לחלוק עליו והתחילו לחקוי
אצל האיש הנ״ל שהי׳ עם רבינו דל אם יש לו אגרת והשיב שאין
לו
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לו ושאלו אותו מה כוונתו בנסיעה זו לא״י והשיב שאינו יודע
כוונתו ולא רצו עוד לסמוך על האיש הנ״ל ואמי־ו שנם הוא מדמה
אותם ואמרו עא״פ שמכבר אנו מכירים אותך לאיש כשר אבל עתה
׳־'טיב אין אני יודעים אם עידך מהזיק בתומתך ושאלו אותו שאלת
אד .יבך ר׳ נהמץ ממעדועבדקא אם ינכוע עם האיש הזה אמר
להן הן אגל הס לא סמכו עוד על דבריו כנ״ל בי נימה להם
כבירור על רבינו ז׳׳ל כאילו היא איש מרמה ח״ו ונוסע לחלום על
אנשי א״י .הלכו אצלו דל בעצמו לחמור אצלו מי הוא ומאיזה
טהום הוא ומאיזה משפחה ולא רצה לגלות כלל ודברו אתו
בחכמתם ורצו לחקור בכמה אופגים כדי להוציא ממגו איזה דביר
להבין מטגו עי ז מי הוא •והוא השיב להם על כל שאלתם בחכמתו
לא יכלו להבין כלל ובלבל דעתם מאד גיא־ !דימה אותם ועימם
את מוחם עד שלא יכלו לעמוד עליו כלל להבין ממנו לא דבר
ילא חצי דבר ובכל פעם נדמה להם לאיש אחר .למשל ששאלו
אותו אם הוא כהן השיב הן אחיכ ביום שאח״ז שאלו אותו פתאום
אס הוא ישראל השיב הן .שאלו אותו אתמול אמרת שאתה כהן
יעכשיו אתה אומר שאתה ישראל והשיב בהן זה מדת חסד וישראל
מדד! אחרת וב־ה שיש בי מדד ,זאת וגם זאת ואמרו יו ניכר אתה
'*זאתה מהחולקים בודאי ואיגך רוצה לגלות והתחילו לשנאו
אותו בתכלית השנאה וביזו אותו בכל מיני בזיוגות וסללו אותו
כקללות נמרצות בלי שיעור וערך כמה יג\ם ורוב הבזיונות הי׳
שאחד משני האנשים הנ״ל והוא דל התחיל לבסש אותם ואמר
להם זאת תדעו שבודאי לא אגלה עיקר כוונת נסיעתי לא״י כי
מלבי לפומי לא גליתי ואעבי״כ מה טוב ומה נעים שבת אחים גם
יחד אע־פ שלא ידע אחד עיקר כוונת חבירו׳ והשיב לו הנ״ל אם
אתה תגלה לני כוונתך בוודאי יגיע לך טובה גדולה עד מאוד
"להשיב להם אנ? איני רוצה להבל מכם ולא אגלה לכם עימד
•:כוונתי בשום איפן אדרבא אתם תוכל״ לקבל טובה מאתי אם תרצו
־
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יו:

השיבו לו נראה מלשונך שאתה'מדבר בלשונות המפורסמים
הגדולים במו ר׳בדוךור׳ ש־יום ור׳ נחמן וכי׳ שדרכם לדבר נתלות
בלשון נסתר אך בוודאי אין אהה אהד מדם בי נראה שאתה
בודאי מהחולקים על הצדיק הניל יאמרו לו .׳םקודם שיבא לאיי"
יהי׳ שם אגרת באיי שאתה מהחולקים והמי־גליש לבל יוכל :
להטעות אותם .גם הלכו להסרסור מהספינות והוא מאנשי פולי)
ונשא ׳אשד ,מד&רענקען וחמותו היא יוצאת ונכנס׳ כבית החוגר
•והאיש ההיא הוא איש גדול שם והלבי אלו האנשןם הנ״ל אל זי׳
הסרסור יביקשו א.יתו ואמרו לו י^מען השם לבל תניח את האיטי
הזה לנטוע לחתם כי הוא מהחולמים ורוצה לעש*ת גירוש שם
דדו ואם תוכל לעשות לו איזה רעה ש נ י ך יהי׳ בפו •:מן השמים
ורבינו דל וה^ש שהיי עמו לא הי׳ יודעים מזה .בלל הדבר בי אלי
ב; אנשים הנ״ל ביד אותו דל בבל מיני בדונות ובו׳ והוא םבל\,בל•
ולא רצה לגלות להם בשום אופן מי הוא ורימה אותם בתוגה
'ובלבל דעתם מאוד מאוד עד שהיי מבזים אותו בבי פעם על.
שבכל פעם הוא משנה עניניו פעם אחד דיבי עמהש עד שנדמה
להם בבירור שהוא מלאגודגא ואה״כ' ראו שלא בן הוא ביזו אותי
מאד מאדי פעם אח־ דיבר עמהם וגדמה להם שהוא בן הסאמארגעי;
דהייני בן המגיד מקאטארנא שהי׳ אז מחל ׳בת גדול עמו במפירסים
ואדב׳בתוך ה־בריב התחל היא דל לקלל את הקאמארנער:
וגערו בו הלא הוא אביך וראי שעדיין לא עמדו עליו• .בבל פעם י
ה*׳ לו שב אחי־ ובבל שם שקוראין.אותי נענה להם ובא אליהם
פתאום יצא מפיהם וקראו ישעי׳ כדי לנסותו אם הוא בן הקאמארנעי
ששמו ישעי׳ ובא הוא דל תיכף ומיד אליהם ונדמה להם .בודאי;;
שהוא בן.הסאמארנער ואמרו לו בודאי אתה חוא בן הנ״ל והשיב
להם והוכח להם שאינו בנו בתוך כך התחילו יידב* שהמחנה',׳
.ששלה׳ הקאמאדנער לבנו התחיל היא דל תיבו* להפציר אותם שיה{;
מ״אץ לו את המתנה שלו וראו שוב׳ שהוא בנו ואח״כ כשדברו
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 jיעטו עוד וקילל אותו נבהלו מאוד ובאו בכעס גדול וביזו אותו
/׳ן •מאד .כששאלו למה אתה אומר עכשיו שמך'בד ואח׳׳כ שם אהד
?:.יוק בשם טקומד השיב להם ג״כ שכל שם הוא כפי המידה והספירה
ןיישנאהל בו וכי׳ ואגי ב״ה בלול מבילם ,בל מה שעבר בענין זה
|\כלו הי-יעה מהביל .הוא דל הי :מעורר אותם לפעמים מהשינה
׳;יאחר שנתעוירת מהשינה התחיל לדבר עמהם דבריפ שוגים
; .עי שבאו לכעס גדול והתחילו עוד לקלל ולבזות אותו מאוד.
כעש׳־ק באו מבית התפילה הוא דל היי שוכב על הדרגא יהה
כלי חגורה ובל* כבע עליון .שאל אותם מפני מה בכל השבוע הגוה
'׳עלי קל ואין לו בבידות ועכשיו יש לי כבדות גדול מאןד עד
שבמעט איני יכול לעמוד ממקום זה .הש;בו לו מחמת שבבל עש׳־ק־
גשמי עולה למעלה ונשמ׳ יתירה באה למטה ואצלד הלכי הנשמה
׳נזלד ונשמה יתירה אינד זוכה לקבל ע״כ נשאר נופר באבן והשיב
•להם או לבם אפי׳ בדבר קל כזה אינכם יודעים מה להשיב .ביקש
'שיקבלו אותו על שבת ולא רצו רק קבלו את האיש שהי־ עמו.׳
ז־׳ובי־ח לאב־ ל מאכלי חלב בי לא רצה ל אכיל שם בשיי והם הי׳
להם איזהשיחט .גם בשבת היי להם מחלוקת גדול מאד עמו ורצו
לדוהפי לחוץ בי הוא נבנם אצלם אע״פ שלא אבל עמהם וזד׳ רעש
 .גדול שם ובן בבוקר היי ג״כ כד .כלל הדבר כי הוא דל עשה
.•:,ככוונה .הניח עצמו לבזות בבל מיג* בזיו;וי ת ואמד להא יש ש ״.י׳
י עטו שאלו הבזיוגות יהי׳ לו טובה גדולה בהליכה ובחזרה .כי גודל
עוצם המגיעות הגדולות שהי׳ לי לבא לא״׳ א״א לשער״ להעריד
.־ .ולספר .לא הי׳ באפשרי לבא לא״י כ״א עיי קטנות זאת באשר
,נשמע זאת .מפיו ב&ירוש .אמו׳ שאם לא הי׳ לו אלו דבווניית
 1יבטנות בבא ן לא הי׳ לו באפשרי לבא לשם בשום אופן.
אט־ שי־אה שהלא מוכרד לישאי־ שם בסטאמבול דהיינו
;לטות שם רק זאת הלטנות יהבזיונות הצילו אותו כי קולי ס
#.באין לא״י וכץ בנ״ל .אזדכ -צוד ,הבינו דל להאיש #היי עמו
^יהז•• • -־׳
••V.i
:
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ח

שיתן להאגשים הנ׳׳ל שביזו אותו כנ״ל מהמאכלים ומשקאות.
ומיני מרקחת שלהם שהיי עמהם ליתז רהם מהבל ונסעו אלי;•
האנשים לביתם .לא רצו לקבל אגרתמרבינו לביתו רס מהאיש
שה״׳ עמו קבלו אגרת ורבינו דל הניח אגרת שלו בתור אגרת של
האיש הגיל והיו רוצים לפתוח את האגרת של האיש הנ״ל אילי־
יובלו להבין ממגו איזה דבר מרבינו דל מי הוא ומאין הוא אבל;
לא היו יכולין למצוא את האגרת אצלם כי נעלם מהם ולא בא
לידם האגרת עד שבאו אל הקאמיגי״< בוואליהייא אז מצאו האגרה
אצלם וראו שזה הי׳ רביגו דל .המה ראו כן תמהו יגבהלו מאיד
והאיש ההוא שביזה אותו הי־בד ,כנ־ל בא לביתו ונפטר•
בסמוכות לביאתו ממש:
י מיד אחר נסיעתם לםטאמביל בא אליו הסרסור הנ־ ל .הראה
לוי אגרת הרב׳ מצדיקי דודינו ששלחו אליו בקשתם להיות לעזי I
להאנשים הנוסעים מהבא לחתם כי הוא חשוב בעיני השרי
מלוכה בכן תדעו אם תנידי לי טי אתם ומאיזה משפחה אתם
הרי טוב ואם לאו יש לאל ידי לעשות עמכם רעה אשר לא
תוכלו כפרה ולא יועיל הון לשחד בממון .לא די שלא תסעי
לארץ הקדושה גם תהי׳ בבית האסורים וכיוצא בדברים אלה
כא#ר #מע זאת רבינו דל מיד אמי לו האמת ששמו ר״נ והוא
נכד הבעש״ט דל ולד׳ נחמן מהאדידענקא דל מיד נסוג אחור
הסרסור .הנ׳׳ל והלך מאתו וליום המחרת בא הסרסור בהכנעה.
אליו ואטר לרבינו'דל בלשון אהבה וחיבה .רבי ד׳ עמכם .תדעי
שכל הפלבוית תקבלו מאיתי .שכרכם יהי׳ כפול על זה שגליתם
לי האמת׳ כי אם לא הייתם מודים לי הייתי טוס -אתכם לבית.־
הסוהר והייתי נענש בעלמא דין ובעלמא דאתי .בק^תי מאתים.
לקבל טוב מאיתי הן בשכירות; הספינה הן בשאר דברים כי אני•
מוכן ומזומן לשרת אתכם:
יא ביום מחר בא ואמר שבא ספינה מח״ל ־עם יהודים ויעז להגו,
י

•

יי

••׳ י ׳  • -־ ־ י
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.יג״כ שוחט מובהק .שם כאותו הספינה הי׳ הרב החסיד המפורםים
־מו״ה זאב וואלף נ׳־י מטשאי־ני אוםטרהא ושאר אנשים חשובים
ושאלו על רבינו דל .כשגילה להם האיש שהי׳ עם רבינו דל האמת
שלח אחי־יו תיכה ר׳ זאב הנ״ל ולא רצה רבינו דל כי הי׳ עושה:עניני קטניות הרבה מאדי הי׳ הולך יחף בלי הנורה ובלי כבע.עליון
-,הי׳ הולך בשוק כבני הנעורים הרצים' בשוק ומצחקים .הי׳ עושה
.׳ מלחמות בדרך צחיק .הי׳ מבנים א׳ בשם הצדפת וא׳ בשם אחר
ועושים מייחמה .אח׳׳כ נפל דבר ר״ל בחצר והי׳ מוכרח לברוח
משם וליכנס באכםניא של ר׳ זאב הנ״ל ועשה עבורו סעודה
 ,גדולה ור׳ זאב נוהנ בו כבול־ גדול מאד מאד בלי ערך .נם הי׳ על
״ .הקבר של ר׳ נפתלי ובשבא מהק־בר גפל פתאום על הארץ ושכב
• .בך כמה שעות ואה״כ הניחו• אותו על המטה ושכב שם כל הלילה
ז עד למחרת חצי היום והי׳ שובב כמו שננוע עד שעזרו השי״ת שקם
י ממטתו וחזר לאיתנו והי׳ לו סכנות גדולות בכל עת ובכל רנע שם
ואמר שהבזיונות והקטנית הנ׳־ל הועילו לו מאוד כנ״ל:
יב רבינ* דל אמר שכ׳׳כ נכנס בהקטנות ונעשה רגיל בעניני
הקטנות עד שאה״כ בשבא לאיי ורצח להשליך זאת היי מוכרח
מהמת גודל היעילות להכריח עצמו בכוחות לשבר ולהשליך את
עניני הקטנות הנ״ל .גם אח׳׳ב כשבא מא״י הי׳ חידש גפלא בענין
זה כי זה ידוע שקודם שיוצאין מדרגא לדרגא צריך שיה׳ ירידה
* קולם העליהובו׳ ואל צדיכי לעניני קטנות להיות איש פשוט לגמרי
; יכו׳ וד ואזיל מחטת שכל ימיו לא הי׳ עומד בכל פעם על מדרינא
ן אחת רק בבל פעם בכל עת ובכל שעה הי׳ עולה •מדרנא לדרנא
׳ ע״כ הית׳ חכמתו בעניגיס אלו גבוה ועמוק מאד .עמוק עמוק
מי ימצאנו:
;י .
.־ יג• באותו־ העת הית׳ מלחמת נדולה של הצ־־פת שהלך הצרפת
} ::לארץ התוגד למצרים לאיי וכיוצא כמפורםים .כאשר נשמעו
ולאנשי סטאמבול שהמלחמה הג״ל מתעוררת והצר&ת הולך ובא
;

וזר•
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על הים אזי לא רצו קהילה רדישא טםטאמבול להניח שום׳׳•
; יהודי לצאת מקיר העיר וחוצה לפרוש על הים .אבל רבינו דל;*,־
לא השגיח על כל זה ורצה להפקיר א־ע ואמר להאיש שהי׳ עמו־:י;
תדע שאני רוצה לסכן א״ע אפי׳ בסכנות גדולות רק את נפשך •;•
אין אני יכול להפקיר .בכן אם תרצה כ.ח לך מעות על הוצאוח\:-
ושוב בשלום לביתך ואני אסע לבדי בהעלם ובהםתיר מאנשי;"
םטיאמבול והאיש הנ״ל מיאן בזה ואמר במקום אשר י ה ' |
שם אדוני אם למות אם לחיות שם יהי׳ עבדיך ובאשר תלכו'!•:
אלך ג׳־כ.והשי״ת ברחמיו הוא מסיבות מתהפך וסיבב ברחמיו•;
שאחר יום או יומים גשמע היות שיש בסטאמבול הכם הגדול ז:
מירושלים אשר קיבץ על יד נדבות עבור עניי ירושלים עה׳׳ק י
והי׳ בדעתו להתעכב שם עוד שנה אחת .פתאום נתעורר ואמר
 .לאנשי םטאמבול תדעו שנתגלה לי שאני מוברח מיד לנםוע״.
• לירושלים בי אני רואה שהימים ממישמשיז ובאין להסתלק מן העולם;.־
ואתם אל תיראו את עם הפראנצויז ואין לכם לדאוג על איש/
; ישראל שילכו להתם בי בוודאי לא יאונה להם שום היזוק בעדה{
י מיד שמעו לדבריו הלכו \שבת ספינה נתלה זהכריזו מי;
י שרוצה לילך על הספינה ילך והלכו הרבה אנשים נשים וטף;
הן מאנשי ,ספרד והן מאנשי אשכנז ונסע רבינו דל ג״ב$
על ספינה זו לאודס .דיבר רבינו דל עס החכם מירושלים;
,שיסה אותו לירושלים בי..אמר שאינו רוצה להיות לא בצפה^
י• ולא בטברי׳ וכן המתיקו סוד ביניהם .בלכתם על הים היה?
רוח סערה גדולה מאד והית׳ הספינה בסכנה גדולה .יעלוי
} שמים ירדו תהמות ובו׳ .לא הי׳ בלב איש מהם להגצל!
\• מן המיתה והי׳ צועקים בלם •אל ה׳ .לילה אחת הי׳ כמו ירב׳
ממש שהכל בוכים ומתודים ומבקשים כפרה על נפשם:
י• ואמרו סליחות ושאר דברי תפילות ותחנונים אבל  .רבינול
^דל ^.׳ ,.משב^,ודומם ,והתחילו; כמה אנשים ,לומר לו ,מפני\
י

:
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;מה הוא שותק בעת צרה כזאת ולא העדב .אבל אשת הרב
דק״ק האטין שהיתי מלומדת ובבתה וצעקה בל הלילה והתחילה
:היא .ג׳׳כ לומד לו כאלה אמר לה הלוואי הייתם שותקים גם
־אתם הי; טוב לפניכם ובזאת תבחינו אם אתם תשתקו ישתוה
'הים מעליכם ג״ב .וכן הי׳ פסקו מלצעוק ושתקו אז כשהאיר היום
יקם סערה לדממה ויחשו גליהם וישמחו וכוי:
;יד אחר יום או יומים נשארה הספינה בלי מים שראויין
לשתייה בי פסקו אצלם המים שהי׳ על הספינה • ולא
,
'נשאר להם כ״א כלי אחת של מים סרוחים ועכורים ותולעים
היי מיהשין בהם .אלו המים חלקו לאנשי הספינה במידה
והיי להם ככגה גדולה מהצמאון יותר מכל הסכנות ואזי
התפללו אגשים גשים וטה מכירות לבם ונתעורר עוד הפעם
רוח סערה גדולה והביא הספינה אחר ב׳ מעת לעת לארץ
הקדושה לספר .ירושלים לעה״ק"יפו .רבינו ז״ל רצה לירד
*עם מהספינה ללכת אל ירושלים עם החכם הנ״י בצוותא חרא
ומאת ה׳ היתה סבה ולא הניחוהו הישמעאלים ליכנם אליהם
כי הסתכלו על מלבושיו ועל תואר'פניו עיש לו פיאות ארוכים
ושאינו יודע לשונם אמרו שהוא בוודאי אחד מן המרגלים של
הצרפת ולא הועילו שום פיוס ובקשות ונשאר רבינו זיל
על הספינה .בדעת הקאפיטאז הי׳ להתעכב שם עם הספינה
להיות עומד לפוש איזה ימים .אז הי׳ ב׳ ימים קודם .ר״ה .אבל
הספינה לא יכלה לעמוד שם מחמת נלי הים שרצו להפכה ולא
:הואי -שום עצה ותחבולה לזה והיי הדבר לפלא גדול בעיני
:הקאפיטאן .ושאל מה זה והשיבו לו החכמים של הספרדים שסבלה
׳.:כידם איש מפי איש׳ שבזה המקום נשלך יונה בן אמתי
:הנביא .הספינה לא היי יכלה לעמוד שם אותו הל־־לה והוכרחו
:לזוז עם הספינה משם והלכו משם בשלום ובאו בערב ליל
;זכור ברית לעיר י הקודש חיפה .ועמדו אצל הר הכרמל
:
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נגד מערת אליהו .באשמורת הבקר אסרו כל העם סליחות
בשמחה גדולה ..אח׳׳כ התפללו תפילת שחרית והלכו כלם לעיר
הקודש חיפה אנשים נשים וטף .אז נבגס רבינו הסדוש דל לארץ
הסדושד .ובא אל המהום אשר נכסי* אליו בהשתורסת וגיעגועים
גדולים מאד מאד שמסר נפשו אלפים ורבבות והשליך נפשו מנגד
בעבור זה .גודל עוצם השמחה שהי׳ לו באותו הרגע שנכנס ועמד
על אדמת הכדש איא לשער במוח .אלו הי׳ כל הימים דיו לא
יםפוקו לבער אפם קצה מזה כי תיכף ומיד השיג מה שהשיג
ואמר שתיבה כשהלך ד׳ אמות באיי פעל מיד מה שרצה להשיג
אחר חצות היום הלכו למקוה ואדדב לבה״כ ונתמהמו עד הלילה
כשבא רבינו דל לביתו אל אכסניא שלו הי׳ לו שמחה גדולה
ועצומה עד מאד .בכל רגע ורגע אמר להאיש שהי׳ עמו אשריד
שזכית להיות עמי כאן וצוה לו לקרות ולהזכיר לפניו מהאצעטעל
כל הנרשמים שם דהיינו בל הגלויים אליו שנתנו לו צעטלעך
משמותיהם ואבלו שם סעודת הלילה של ד״ד ,והבל בשמחה
נדולה עד אחר הסעודה עד ששכבו שם לישון .אהד שבאו בבוסר
מביה״כ נתעורר בו דאגה ולב נשב־ מאד בלי ערך ולא דיבר
מאומה עם שום בן אדם;
טו אהר דיה הי׳ רצון רבעו ז״ל להזור תיכף מביתו .לא הי׳ רוצה
לנסוע לשום מקום לא לצפת ולא לטברי׳ אבל האיש שהיה
עמו הי׳ כוםפו חזק מאד לזון עיניו במלוכות איי .בא אל רבעו דל
ואמר לוי שיש שירה לילך לטבריה והשיב לו לך שבור המורים
והוא עשה כן וגתן להם אגגאבע .כשבא בהזרה שאל אותו שברת
חמורים אמר הן אמר לו רבעו דל תיבה ומיד תלך ותקח מדם
את האננאבע ואם לא ירצו להחזיר תניח לאבוד כ• איני רוצה
לנסוע שמה .אחר שתי שעות או שלש נפל האיש הנ׳׳ל למשכב
ואז נתן שבח והודיה להשי״ת אשד מנע אותו ללכת עם
 .השיירה' הנ׳־ל:
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' :י' תיכ? כאשר נשמע לאנשי א״י היושבים בצפת ובטברי׳ שרבינו
'I־.זיל הוא בחיפה׳ שלחו הגדולים והצדיקים אשר שם לבקש
£ 1ת רביגו דל שיסע אליהם .אגשי טיברי׳ באו על יו״ב אליו והביאו
ןיר אגרת מגדולי הצדיקים שבלם מבקשים אותו שיבא לטבריה
׳על חג הסכות והוא לא השגיח על כל זה .אמר להאיש שהי׳ עמו
'לקנות לו אחרונים והלך אל החכם החונה שם וגתן לו עשרים
שאריס והלך אל שדה ישמעאל והביא לו שלשה אתרונים מובחרים
י!&ים מאד .בתוך כך שהי׳ יושב שם בחיפה בא ישמעאל א׳ רך
 :כשנים וישב אצלו ודיבר אליו דיבורים הרבה ולא ידע מה הוא
•איטר וכן הי׳ אצל בל סעודה וסעודה ביום ובלילה והי׳ מחבב
איתי מאד .פעם אחת בא אליו בבלי זין בכעס גדול והתחיל לזעוק
?ליו והוא לא ידע מה הוא מהכר רק אשד ,אחת ממדינת וואלאכייא
׳ית׳ שם וכשהלך הישמעאל אמרה אל רבינו ז״ל למעז השם שיבי־ח'
יניח זה בי זה היטמעאל אומר שהוא דל ילך עמו ללחום שקו-ין
^עכטין( וחיכה ברך הוא דל לבית החסיד המפורםים מרה זאב
*נ״ל והצניעו אותו בחדרי הדרים ואח־כ בא הישמעאל הנ״ל עוד
לישעם לבית אבםניא של רבינו דל ואמר היכן האיש הלז• יריע
י להוי לי׳ שאגי אוהב אותו מאד אגי אתן לו החמורים וגם הסוס
• ?לי שילך עם השיירה לט:.רי׳ וש1ב אין לו להתפחד ממגו כלל
;?עיזה ובן הי׳ שבא רבינו דל אל אבםגיא שלו ובא הישמעאל ולא
יכר כלום רק שתק ושחק וחיבב אותו באהבה יתירה ועגין זה
ישמעאל הי׳ פליאה גדולה ואמר רבינו דל שהיי לו ׳סירים מהאהבה
יל הישמעאל יותר מהשנאה ובעם שלו .בפי הנשמע מפיו הק׳ הי׳
?נין מעשה זו שהי׳ לו עם הישמעאל סכנה גדולה וכמדומה
״ישטע מפיו'הק׳ שאמר שזה הישמעאל היי הס־־ט בעצמו וביה
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שניצל ממנו:
?,כחול המועד סבות הלכו כל העולם וגם רבינו דל הלך עמהם
ולמערת אליהו הנביא ושם עשו שמחה גדולה ורקודין ומחולות
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והוא לא הי׳ שמח כלל רק ישב שם בהכנעה גדולה ובלב נשגי•
ושאל הרב ר׳ זאב הנ׳׳ל את האיש שהי׳ עמו מה זה ועל מה יי
שהוא בעצבות מן ר״ד ,ועד •עתה וה׳ יודע אם טוב הדבר .גם בשמחה
 .תורה עשו הקפות ברסודייז ושמחה כנהוג בפרט שהי׳ שם אגש?:
חסידים והוא דל הי׳ ג״כ בבה״כ ולא רצה לעשות שום הקפי!
רק ישב שם בהכנעה ובכפיפת ראש )כאשר דרכו הי׳ כץ ע״פ הרי?
קודם שזכה לפעול מה שרוצה להשיג הי׳ לו לב נשבר מאד( אדיו
שמחת תורה אמד להאיש^שהי׳ עמו ב׳׳ה פעלתי מה שרציתי על
צד היותר טוב וגבון אעפ׳׳כ הי׳ בדעתי להתמהמה כאץ מחמי? י
חיבת הארץ ועכשיו ברצוני לנסוע לבתינו ע״כ לך ושכור הםפינזי
לםטאמבול ולא אבה לשמוע ומיאן לנסוע לביתו כי אמר שרוציי
להיות בטברי׳ והשיב לו רבינו דל מאחד שאתה מתאוה להיויח
בטברי׳ לך ושכור המורים כי דרכו הי׳ ייבלי להתעקש לשום ךבי!
הרבה .שכר המורים והלכו לשם ובאו לעת ערב .בל הליל?
הלכו אנשי טברי׳ לקבל פניו זה נכנס וזה יוצא .הרבה הלבישי
א״ע בבנדי שבת לכבודו .לא הי׳ ישן בלילה מפני זה .בתהיליי
נתאבםן בבית ש׳׳ב נין ונכד של הרב הקדוש מו׳׳ח נחם!
מהא־־אדענקא ז״ל .אבל רבים אמרו ש צר יכן לדאות בשבילו ביו!
נדול שיה׳ לו הרחבת הדעת .מיד הסכימו שיתאכסן בבית הדבל
המפורסים מרה צבי הארקער ונכנס לשם ושלח אליו הר?
הקדוש המפורםים מו״ה .אברהם קאליםקער דל באש!׳-
שיום הקזה הוא אצלו ע״כ הוא מן הנמנע שיתן לי שלו*
והשיב רבינו דל שבלא זה הי׳ בדעתו לילך אליו ומיי
הלך להצדיק הנ״ל וקיבלו בכבוד גדול מאד מאד. .יולי
האהבה וחיבה שהי להרב הקדוש מרה אברהם הנ״ל $
כבוד רבינו הקדוש דל איא להעריך ולספר שיחר פני
שיתאכסן.אצלו והשיב רבינו דל שזה א״א שיעמוד בקביעוי•
אצלי .אך .על ,שבת  .אחד יהי׳ אצלוי ביום מהר _של£
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!?שבילו וקיבלו על שבת הראשון פרשת נח .בליל שבת
ז?פף רבינו דל את ראשו שיברך אותו .מפץ ד׳־ אמות
,,ממנו לאחוריו ברעדה גדולה ודיבר בהתלהבות נתל ולא
; • אפשר להבין מה שאמר רק 'בסוף דבריו שמעו שאמר
•;!p־ אנו מתביישים בפגי זרע הבעש״ט דל ולא רצה לברך
^*יהו רק את האיש שהי׳ עם רבינו דל בירך מיד כשבפף
1יאשו .בשעת הסעודה הי׳ שם שמחה גדולה וביקש הצדיק
)["*״ל את רבינו דל שיאמר תורה ולא רצה בשום אופן
•יאמר הצדיק הנ״ל בעצמו תורה וכן הי׳ בסעודה שני׳
;)?-לישית ואמירת התורה של הצדיק הנ״ל חי׳ בהתלבות
׳יכצעקה גדולה ולא נשמע שום דיבר• רק לבסוף סיים
 "ftהוא עבודת הבורא ית׳ ורביגו דל היי משבח ומפאר
 ;:׳תורה שלו בלי ערך במעט שאין דוגמתו .גם אגכי שמעתי
^פיו הקדוש שאמר ששלימות הי׳ רק להצדיק מוהר־א הנ׳׳ל
׳ואמר לי הלא ראיתי במה צדיקים אבל שלימות הוא רק
אצל הצדיק הקדוש בנ״ל:
U
ח אחי שבת ביום _ א׳ בא הצדיק מוהר׳׳א הנ׳׳ל אל רבינו דל
,:׳אכסניא שלו ודיברו בייחוד שניהם .אחר יום או יומים נפל רבינו
׳?ל ערש דוי ר״ל וישלח על פדיון להצדיק הנ״ל .בבל יום ויום הי׳
 ,:׳ילך הרב הנ״ל לבקרו .אח״כ הי׳ שם מעשה המפורטים 'של
משור 'שהי׳ איש אחד מאנשי חיל שבאו לשם ונעשה מסור:
;אצל הפאשע ועשה רעות נדולות לאנשי טברי׳• תפס נדולי העיר
:כבור ט׳ שבועות ואה״כ נסעו אנשי פרענקין להפאשע ונתנו לו
#ן רב ופטר אותם והלכו ותפסו את המסור ורצו לחנוק אותו
?שה עצמו כאילו ננוע ומת ואה״ב נתעורר והלך !מסר אותם
שנתן לו הפאשא רשות ייעשות בהם ברצונו .וחפצו
##ד .אותו לפקיד ובא אל העיר ,בכבוד גדול מאד עם
•0׳ ,חייל ..ישמעאלים בגדולה וכבוד .אזי חיכה׳ זמיר ברחו רל
;
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העיר ולא נשאר כיא נשים וטח והי׳ בכיות גדולות בתוך העיי׳
גם רבינו ז״ל הי׳ רוצה לברוח רמ לא הי׳ יכול מחמת הולשףי
כבר התחיל לצאת מן העיר אבל חזר אח״כ ומאת ה׳ היתד .זא^
כי יעל ידי רביני דל חזרו כולם להעיר כי המסור הלך והכניע אח
עצמו מאד תחת רגליו רבינו דל נהג עמו בחכמה נפלאה ?י
שהמםור נתבטל נגדו וצוה לד״איש שהי׳ עמו לעשות כרוז שיהזוי!
כל הבורחים וחזי־ו כולם העירה רבינו אמד לו בחכמתו שנאי
ויפה לפקיד שיתפלל על צרת ישראל ושיהי׳ השיד ועניו כי המס׳י
הנ״ל הי׳ צבוע ודימה עצמו באילו היא חסיד והתחיל לדבר ע&
רבינו דל עניני חסידות והוא ז ל עשה עצמו כלא ירע עד שנד&י
להמםור כאילו הוא דל מחזיקו גם כן לחסיד ודיבר רבינו על ל^
שירגיל א״ע לומר תהלים ואמר בזאת אדע שאץ בך גיאות א?
היכל לומר תחלים בביתי לפני בני הנעורים בבכיה גדולה וכן ר׳*
אה״כ נפל המסור לחולשה אעפ׳׳ב הי׳ שומרים כל השערים לשמיי
אם יבואו משולחים כי זה הי׳ מסירתו שאמר שבא הון רב מבאן
לחתם רק ה׳ הי׳ בעזרם והעלימו הדבר מהמקור ושלחו את קא !'
שהי׳ עם רבעו דל ייחיפה.וקיבל הוא את המעות מימשילד^
והוליכם לטברי׳ ונתנם.,לרבינו דל והיא נתן לחם והלקו ובאים'
עמד המסור מחולשתו התפא־ א״ע ללשות להב רעות והיה סו•״
שנפל עוד הפעם לחולשה ומת והי׳ לרביגו דל שמחה גדרי ־
על שנתגלגל על ידו זבות כזה שעל ידו חזרו כילם העיי1
ץבחזידתו לשם שטחו עמו בלם ביחד :
יט רבינו דל הלך שם ע״ קיבר זקינו ר׳ נחמן דל .גם ש?;
המורים ונסעו על כל המערות  .בבואם למערת רשב״י אד ב׳
הנעורים עסקו בתפילה ובלימוד זוהי כאשר פקיד עליהם הוא ז׳'
ממני לא ראו שום דבר רקה״ שמח עדמא -ובבל עת בא לר-א
ואמר לו אישריד ובו׳ .בלילה הלד מהדר לה־ר והזהיר איי
לומר זוהר וכיוצ׳ ודוא בעצמו לא אמר כלום רק הי׳ הילד׳ ו $
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)כעצמו והיי בשמחה גדולה עד אור היום כשהאיר היום עמד במרת
):התפלל כמה שעות• משם'נסע עמהם למערת הלל ושם אמר גם
' ׳יא קפיטל ל״ג ול״ד ושם ג׳׳כ היי בשמחה גדולה .משם הלכו
!•לקבר 'שמאי .שםגפל עליו עצבות ואמר שתטוי׳ גדולה אצלו זאת
'.־יאח״כ אמר שיש תירוץ על זה ולא גילה התירו** .משם גסעו
לשאר מערות ובבואם להר הגדול שיש שם על ראש ההר מערת
חנא ר׳ כרוםפדאי ולא .הי׳ כאפשרי לבא שם עם החמור קפ»
מעל החמור והלך הוא בעצמו עם האיש שהיי עמו כמעט על
ידיו ועל רגליו עד •בואו למערה זו ונשתהו קצת .משם חזרו
למערה אחרת והיו על מערה של ינוקא א׳ ובאותו המערה היו
ז׳־יכל יריאים ליכנם כי אמרו שנחש כרוך שם באותו המערה .גם
•אילן גדול הי׳ למערה זו ורבינו ז;ל הי׳ הראשון שנכנס לשם ולא
חי׳ נחש בלל .מאז והלאה התחילו כולם ליכנוס לתוך המערה.
אח״כ חזרו לשאר מערות עד שבאו לטברי׳ .אז צוה רבינו להאיש י
.שה;׳ עמו'לנםיע לחיפה לשכור ספינה לחיל .בתוך כך בא ספינה
:עס הרב הגאון החסיד המפורסם דמי שיפיטובק׳ וגם שד׳׳ר .בבואו
׳לטברי׳ אמר רבינ! דל מן הסתם רצול ה׳ שנהי׳ בא״י עוד איזה
זמן ואמר רבינו דל שישכרו לו חמורים לבא לירושלים עה״ק .כששמע
׳:זאת הצדיק הסאליםקער ביקש מאתו שלא ילך .כאשר בא הצדיק
ד׳שפיטיבסער לטברי׳ עשה סעודה נדולה בלילה עבור דבינו דל
חבב אותו מאד ודיברו בייחוד .לא שמע שום אדם מה שדיברו
יחד .הבינו דל עשה שלום בין הרב הדדוש דשפיטיבלזא ובין ה״ב
י׳יזקדוש הסאליםסער .אחר זמן קצר נפל דבר ר׳׳ל בעיר והוברח
׳לברוח .בריחתו מן העיר הי׳ בםכגה גדולה מאד בי השער של
;יזהומה הי׳ סגור והי׳ מוכרה לברוח דרך המערה עד שבא אל
?,־•חומה אצל שפת כגרת ורצה לעלות על החומה ולירד משם כדי
,לצאת עי״ז מן העיר כאשר עלה על ההומה ועבר ובא על צד
חישני כלפי חוץ הסתכל והגה הים תחתיו והוא הי׳ תלוי ועומד על
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ידיו ועל רנליו על ההומה למעלה ונשא לבו להש״י והציל
ברחמיו ויצא בשלום עד שבא לעח״ס צפת וישם שם ימים אחריה
עד שנשמע שהצרפת יבא בסרב לעבו:
ל כששמע זאת שלח שליח מיוחד לעכו לשבור הספינה מדעגאז
פי יש מדינה דענאז שהיא בשלום עם כל המרינות ובשהםפיני׳'
מוציאה דנל שלה אין לוסחין אותה לשבי׳ כי דרך ספינות של
מלחמה כשחוטפין ספינה על הים לוסחין אותה לשביה, ,יכ|
היי ששכרו לו ספינה כזו .כששמע הרב הצדיק מוהר׳־א הנ״ל
שרבינו דל רוצה לנהוג נסיעות לביתו שלח שליה מיוחד אליו
עם אגרתו ונם אגדת הכוללת והוא דל זירז א׳׳ע מאד ולא רצי׳
להמתין על אגרת של הרב הגאון דס׳ שפיטובסע ויצא משם
בעש״ק פ׳ זכור ץהלכו כל הלילה עד ג׳ שעות סודם.קבלת שבה
אז באו לספר של עכו .שלחו הטאלמעטש שיבח אותם על הספינה
•בא והשיב שא׳׳א שיסה אותם מחמת שהספינה מלאה אגשים
י1תד מדאי והוכרחו ליכנום לתוך העיר עבו לשבות שם פ׳
זכור .הלכו אל הגביר• שהי׳ לןלם אגרת אליו מאת הרב
הקאליםקער וגתארחו אצלו ..שם •נפל עליהם פחד גדול מהמה
שהי׳ שם בערך ט״ו אלף אנשי חייל ישמעאלים ויותר עם בל;
תכסיסי מלחמה וסגרו הדלת של חומת העיד• שבת בבכ;ר בעה
התפילה בא הטאלמעטש ואמר שא׳׳א למצא עוד שום ספינה'
מרעגאז דר ,ספינות סוחרים ישמעאלים שהולכים לםטאמבול עם־
סחורה .אעי׳פ שעמהם יש פחד ליםע מסבנת אגש׳ חייל אעפ׳יב.
טוב יותר ליכנום בסכנה זו מלהיות כאן כי באה הפקידה שאחר
ב׳ או נ׳ ימים תהי׳ המלחמה ומז הסתם יהרנו הרבה בעיר הזאה
ומה לכס ולצ־־ה הזאת ע:כ יתיר ל׳ מעכ״ת לשבור לבם ספינה,
בשבת כי פקיח נפש רוחה שבת .כן הי׳ הלך ושכר ספינה ונתן
אננאבע דינר זהב אי .בתוך כך באו עוד הרבה .ספינות עם:
אנשי הייל מענינלאנד .נ״כ .לעכו ונתי־בה עוד הפעם .יותיר}
ויוחד
:
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ויותר .הי׳ דוחק גדול בעיר כי היי המקום צר להם להכיל
רובי האוכלוסין כ־כ והי׳ פחד גדול מאיד באותו השבת
אעפיב ה*׳ לר,ס ליבינו .דל ולאיש שהי׳ עמו קצת גחמה.
מה שכבר שברו ספינה בשבילם אבל הי׳ להם צער שלא
הבינו להם כלום לא אכילה ולא שתי׳ ליקח על הספינה
כי כפתאום נעשה הדבר כנ״ל .זכרו א״ע שבכניסתם על
הספינה מח״ל לא״י הי׳ להם כל טוב על הספינה על ד׳
או ה׳ חדישים כמנהג הול כי הים ועכשיו לא הי׳ להם
׳כלום בבוסר ביום א׳ שלה רבינו דל את האיש י שהי׳ עמו
שילך עם הטאלמעטש לקנות .צייה לדרד על הספינה ולא
מצא לקנות על השוק וחזר לאבםניא .רבינו דל עמד אז
מעוטה בטלית ותפלי[ ולא דיבר אתו מאומה והא:ש נפל
.וני־דם מגודל הצער והאימה .רבינו דל לא ידע שהוא בבית
כתוך כך געשה הרעש גדול שם כי באה הפקודה מהפאשי
שכל מי שאינו יודע תכסיסי מלחמה צריך לבי־וח מן העיר
על הים כי אין שום שער לצאת מן העיר כ״א דרך הים
ומי שנמצא תוך העיר אחר ב׳ שעות ישחטו אותו כי היו
הישמעאלים רוצים לעשות רחבה בעיר שלא יהי׳ להם
דוחק ב״כ מאנשים הרבה .לא ניתנה לפי הפסודה רשות
^ישאר בעיר רק ב׳ שעות ץדד׳ שם רעש גדול וצעקה גדולה
פחד ואימה גדולה' אין לשער .בשעת הי־עש הגדול ברח
משם על הים ולא הסתכל כלל על זה
לביני דל
האיש שהי׳ עמו והוא הי׳ נרדם אחר בך נתעורר האיש
,,משנתו וראה שרבינו אינו בבית והמתין עד בש אה״כ הלך
•',לחצר וראה ושמע שאנשים נשים וטף צועקים ובוכים במרירות
 :גלול מאד ותעל שועת העיר השמים והנבירה של הבית כשראתה
;:אותו בבתה אצלו ואמרה לו או ואבוי חכ אני עלנעוריכס שאתם
תהי׳
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תהי׳ נהרגים פה נפל עליו חרדה גדולה עד שלא היי לו כה
למשמש באצבעותיו .שאל אותה על רבינו והשיבה כמי־ומד .לי
שברח על הים .כששמע זאת רצונו הי ליקה התיבה עם המעות
והחפצים שלהם כי רבינו ברה שם לבדו בלי שוס דבר והזמין ה׳
לו איזה פרענק ונתן לו את התיבה עם החפצים כי לא הי׳ יבול
לבדו לשאת את התיבה .מחמת המהומה גדולה שהי׳ בעיר כמעט־
שא׳ תקע סבינו בחברו לא הי׳ באפשרי לילך בעיר .רק בחמלת
ד׳ הית׳ סבה שבאותו השעה עמדו הישמעאלים על גנ החומה
והוכריזו על איזה בשורה טובה .נתסבצו עליהם חרבה אגשים.
מחמת זה הי׳ דרך לילך .אצל הים ראה הרבה ספיגות ולא ראה
את רבינו שם .הי׳ מבקש ומחפש מאד חיפוש אחר חיפוש עד
שמצא את רביני שיושב בספינה והספינה מלאה ישמעאלים והוא
ד ל יושב באמצע .כשנהוועדו יחד הי׳ ביניהם שמחה נדולד ,בי
הי׳ להם צער נדו־ מאד מאד שלא ידעו זר מזה .בתחילה ישבו
בספינה בטנה הנקרא בארה אם בספינה זו הלכו ע־ שבאו לספינה
גדולה הנקראת אקרענע שהית׳ עימדת סמוך לחיפה וראו שהספינה
מסובבת עם הארמאטים והי׳ להם לפלא רק אמ-י בלבם שמחמת
שעת מלחמה הוא ע״ב נם הספינה של הסודיים הולכת עמה
הארמאטים .ובאמת .הי׳ ספינה של מלחמה עם אנשי חייל ובלי
זיין .בוודאי סבנה גדולה מאד להתויעד עמם •ה־ בפרט עם אנשיי
הייל ישמעאלים שהם פ-א אדם ובפרט לפרוש עמדם על הימי:
רביגו דל בשעת בריחתו בעוצם הי־עש לא ביוון ליבגום בספינה
ששבת לו כי לא ידע היכן היא ונכנס בשעת בהלה בספינה זו•
הישמעאלים לקהו והכניסו אותם אל הספינה׳ נהנו להם חדר מיוחל
נם מנה .שריפה טעונה להאיש שהי׳ עמו .לא היו יכיליז לשאול־
מאומה בי לא הי׳ יודעים לשונם אחר ב׳ נ׳ שעות בלילה םניי
הדלת מעל החדר ושכבו לישן .לא אכלו מאומה בי לא הי׳ להם
מה לאכול• אחר שעה או שתיים פתה אחד הדלת ואמר להם
י־ל<»ימ
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נבי־ים של מדינתינו מה אתם עושים כאן הלא זאת הוא
עינה של מלחמה ואתם תאבדו פה ה״ו נתער־רו משנתם וביסשו
];.הי שיעזור להם שינוחו אותם לצאת מהספינה *על הם8ר של
£י ני כבר ראו שפדהו הקולין סמוך לספינה ע״כ אמיו טוב יותר
יישאר באר^ז הקדוש -שיה׳ עצמותיהם נשארים בעתיק כי ראו
קשה להמלט מן המיתה אמד להם שמוכדחין ליתן.לו איזה סך
*אדיר בשביל זה ואמר שילך להקאפיטאן .כשהלך האיש אל
"קאפיטאן ליתן לו את המעות כי סבר שזה הנכרי דיבר כבר
; צעק עליו הקאפיטאן צעקה גדולה ולא שמע אליו כלל.
ף נ היי מחפשים אחר זה הנכרי ולא מצאו שום אדם שיוכל
׳ -ד־בלשון רוםיא רק הכל ישמעאלים וע־־ביים .אז הבינו שהם.
ק£־נה של מלחמה ונפל עליהם פחד גדול ואחזתם רעדה' גדולה
שלא הי׳ יכולים לשכב.על המשכב מהמת נוהל הפחדים.
׳א בבקר באו אנשי חייל שקוריץ ביאנד וראך והם רצו עוד לבא
להתנפל לפני דגל* הקאפיטן ולהתחנן לו שיניח אותם לשוב
יד דיםפר אבל בתוך כך עקרו האנקירים וברחו לצד שהרוח נשאם
חמת פחה בי המלחמה נתעוררה מיד ושמעו שם על הספינה
?יל גדול מלחמה כי קולם נשמע מאד למרחוק .גודל הסכנה
׳איטה והפחד שהי׳ לחם אז אין לשער .נפלו שניהם למשכב יחד
ייא הי׳ להם אפי׳ מים לשתות בי לא הבינו להם כלום .וד׳ ברוב
ייימ־ו והסד ץ נתץ להב הן בעיני ישמעאל א.וד שהוא הי׳ מעבד
*' ל הקאפיטאן ונתן להם בגניבה קאווי שחורה לכל אהד ואחי־
* י  ~ ,ובערב .מחמך* החולשה הי׳ מוטלים על ערש דוי ר־ל .לא
׳ ׳והעים בעצמם היכן הם ב׳ היו סנורים בהדר נופלים למשכב
ילך זאת שמעו שהי׳ רוח סערה ונשא את הספינה ולא ירעו לאיזה
ליים נשאתה כששמעו שהניע ספינה לאיזה ספ־־ הלכו לראות
^קוס ו־או שאין זה סטאמביל ושאלו את הישמעאל הנ׳׳י־ ואמר
של׳טדינה הזאת נקראת אד איי והם שמעו כבר הנהגתם שכשבא
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יהודי ליים מצוה ראשונה אצלם להקריבו לסרבן .כאשר ש&
שזה אראל הלכו מיד להדר שלהם וסגרו הדלת בעדם והחני
עצמם שש והי׳ עליהם פחד גדול ועמדה הספינה שם נ׳ ימי
ואפשר הי׳ בדעת הקאפיטאן לעמוד שם עוד אך שפתאום **
רוח שערה ונתקו החבלים של האנקיר בים והלכו הספינה טיעצ^•
משם וה*׳ שם צער,ה נתלה בין הישמעאלים )המן המן דהי
גוואלד( והיה׳ הספינה מטורפת בים בל הלידה עד אור הבקי •י־
נשקט הרוה סערה וישמחו כי ישתוק* אך לא הנחם למחוז ח&*
כי ע״י הרוח סערה חזרו ובאו סמוך לעבו בערך' מהלך יום ואח׳
אהר הצי היום גתעורר עוד הפעם רוח סערה י גדולה ונשא •
•הספינה והיה׳ הספיגה מטורפת' ומבולבלת כמה ימים ול ליי
רצופים יעלו שמים ירדו תהומות ולא הי׳ לבעלי הספינה P
.עצה איך להמלט ויחונו ויניעו בשבויי ובל חכמתם תתבלע ובי-
ה׳ שעה י״ב התחילו להוציא המים מהספינה מהמדור השלי-־
עיי הפלומפין בדרך בעלי הספינה ודרכם הי׳ בבל מעה לעי
שנשתהו בהוצאות המים רביעית שעה ועכשיו כשהתחילו לשאי׳
לא הספיקו לשאוב עה חלילה ונתרבו המים הרבה על הםפיני
מהמת השאיבה והלכו המים גם לחדר שלהם ולא יבלו לשני
על המשכב בי גאו המים שם והוכי־ח רביגו ז״ל לעלות ע:
איזה מקום גבוה לשכוב והאיש שה״ עמו עלה למקום אח"
כי לא רצו לראות ולהתראות בפני הישמעאלים והמים שבםפינ׳
הלכו ונתיבו בכל פעם יותר ויותר עד שהוברחו -הישמעאלי
לעקור הפלומפיץ ועשו נמלים ושאבו על ידם מים עם כל .י,
מהרגלים ומגודל התגברות הרוה סערה היו הגנים כמעט מדול
השמים והי־ במו הרים גבוהים ובקעות גדולות והי׳ בך בל הלילי
ג*כ וכשהאיר היום בא האיש שהי׳ עמו דל ואמר לו רבינו 7
שיש לו חלושת הלכ מאד מגודל הפחד כי אגי רואה בלב שא'
עכשיו .בסכנה גדולה כי אין זה דבר פשוט אע״פ שאין אני רוא
•>•׳־־•־ * ה י ' יי׳
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,מד־ .הם עושים האיש הנ״ל כיחש לו ואמר לו אל תפחדי כי ב׳׳ה
'.הכל על נכון והלך האיש הנ״ל להסתכל בהאמבערי שהם שואבים
.יזמים וראה שכבי יש שם סטנים כמו על הנהרות שלנו .דרך
'ספינות להיות טעונות עם משאות ב׳ חלקים ובבר השליכו'
הישמעאלים בל המשאות ונשארה הספינה טעונה עם מים לבד
;ימה שהיי שם עוד יותר מים מהמשקל המשאוי הראוי להיות
כספינה אלו המים שאבו לחו ׳* ונם על זה לא היו מםפסים לשאוב
ואז ראה האיש שא׳׳א עוד ע״פ דרך הטבע להנצל ובא אל החדר
שלהם ומחמת גודל הצער והפחד לא היי יבול לדבר כמעט ואמר
לו רבינ•* דל מה זאת ואיה פיך אשר אט־־־ת אין זה בלום והשיב
לו ששוב אץ סברא ע״פ דרך הטבע להנצל כי המים מתרבים
להולכים בספינה ואין ביכולתם לשאוב הבל כי כשל כח הסבל
>י זה קרוב מעת לעת שלא אבלו ולא שתו ולא ראו שינה בעיניהם
יאמר לו האיש שעדיין לא התפלל השיב לו רבינו דל אין אתה
•!ל־י־־ך להתפלל עכשיו רם תקבל עול מלכות שמים בפסול ,ראשון
:ייזאמר ג׳ ראשונות וגי אחרונות וכד ואמר לו קח את המעות
עד פרוטה אחרונה וההלל ,לשנים מחצה תשאר אצלך על גופך
•ימהצה אקשור עיי גופי ושאלו האיש למה זאת הלא הדג שבים
יוכל לבלוע אותגו בלא המעות השיב לו עשה כמו שאגי אומר
ישראל היו על הים ולא טבעו ואגהנו עדיין בםפיגה ובו׳ ועשה מה
.:שעשה .אמר להאיש שילביש א״א ויחגור בחגורה על הטילופ וגם
׳וא עשד כן כמו אחד שמובן לילד בדרד ושאל אותו האיש
יאמר לו איני איני יודע להתפלל אפי׳ תפלח הסדורה מאנשי כנה׳־ג׳
?כ״ #עיבישוו בעת צרה הזאת אבל כת״ר יודע להתפלל בעז־
?לליות ופרטיות מפני מה אין אתם מתפללים עכשיו והשיב שעכשיו
?חמת המוחין דקטנות אני מרוחק מהשייית אבל עצתי אמונה
 nofPאין ברירה מחמת גודל -הסכנה שאנחנו עכשיו בסכנה
ייאה ועצומה כזו על הספינה • השי״ת׳ יודע ישבי" ימי היי
,
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עדיין לא הייתי משתמש מעולם בזכות אבות רה מחמת ההכרח
מוכרח אני לבמש מהשי״ת ש*עשה זאת למען זכות זקני ר׳ ישראל;
בעש״ט דל וזכות זמנתי אדיל וזכות זמני ר׳ נחמן מהאראדענמי,
ויתר מזה לא הזכיר עוד .אה״ז ראו מרחוק ענן גדול אפל מאי
ונפל עליהם עוד פחד ניול מחמת שלפעמים כשהענן מתאסף,
ומתמשר לשאוב המים מהים נעשה שם כמו במעה וכשהספינה
יורדת לשם אד נטבעו שם והתקנה לזה לירות בקנה שריפה
והרמטים כדרך המלחמה כדי לשבר העננים אבל לא הי׳ להם.
פנאי לזה מהמת שהי׳ צריכין לשאוב המים מהספינה כנ״ל והיי
הצרור! צרורות זו לזו כמו זיבורא ועלרבא .אךיבהמלת ה׳ מחמה
תוקה הרוח סערה הי׳ הליכת הספינה במהירות נדול פרחה
הספינה כמו ה״ז מקשת ממש באה הספינה למקום הנ׳׳ל שהענ]
שותה משם והי׳ שם כמו שער והרים סביב לה ועב־ה הספינה
משם בשלום .בתוך בך האיר ד׳ עיניהם ומצאו החור שדרך שם
נכנםיז המים בספינה ושחטו תייש ולקחו העור שלו ותקני
הספינה וניצלו בשלום הי׳ זאת עשיק ואמר רבינו דל אז הודי
לד׳ בשמחה גדולה .משם הלכו דרך מקומות הרב׳ מאד ואכילה
על הספינה הי׳ רק מה שנתן להם המעביר חנ״ל מציד רהמנוון
מהמאגאזין שלהם סיחרים ותולעים ה" מדחשין עליהם והיי הולכים
ומבקשים זאת בכל יום כעני בפסה .ויהי בעלות על לבם שסמוך,
לפסח צערו עצמם מאד ודואנים מה יעשו בפסח בי א׳־א להתענות
כל ימות הפסח .אהר שעה או שתים באו לברך גדול
העומד על הר של אבנים באמצע הים וישם מגו יש*עאלים,
פירות הרב׳ מנו מאתם חרובין שקורץ באקסי־ר בעד טאליי
אחד מידה גדול* בערך טשיעטווירט אמר רבינו דל ג^
זה טוב מאד לע״ע כי יכולין לחיות ח׳ ימי .הפסח ע&
חרובין לבד אך מי יתז שיזכה אותנו השי״ת לקיים מצוי
'אכילת מצה וארבע כוסות:
,
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כה

ככ גודל עוצם הסכנות שהיי להם בחזירתם א״א לספר כי הם
היו רס שני יהודים לבד ודרך הישמעאלים בפרט אנשי מלחמה
'לתפוס יהודים ולמוכרם במרחקים לעבדים והיי לרבינו דל פחד
גדול מזה ואמר שהתחיל לחשוב בעצמו מה יעשה אם יוליכו
ייטכרו אותו במסום שאין שם יהודי ומי ידע מזה .והיי לו צער
גדול איך יוכל לקיים שם אח מצות התורה .חשב בדעתו עד
שבא על השגה .שיובל לעבוד את השי״ת אפי׳ כשלא יוכל לסיים
המצות כי השינ את העבודה של אכות העולם שהי׳ להם קודם
מתן תורה שקיימו כל המצות אע״פ שלא עשו את המצות כפשטן
כמו יעקב אבינו שקיים מצות תפילין על המקלות אשר פצל
 ,כימע כיוצא בזה .עד שחשוב איך לקיים את כל המצות בדרך זה
; כשיהי׳ אנום שם במקום שימכרו אותו ח״ו .ותיכף כשזכה להשגה
\ זי עזרו הש״י ובאה הספינה והניעה אור לארבעה עשר בניסן לכרך
 :נמל שעומד על אי הים ושם עיר גדולה לאלקים ושמה ראדיש
ן והכירו שזה׳ עיר של ישראל והי׳ להם שמחה גדולה כי יוכלו לקנות
כאן .מצות לפסח ודי כוסות אך זה לא עלה על דעתם שהקאפיטאן
והישמעאלים יניחו אותם ליכנוס לעיר הזאת כי ראו והבינו
; שהישמעאלים רוצים לתופסם ולגוזלם ואפשר ימכרו אותם וכנ״ל:
כג בבסר שהוא ע״פ נסע המאפיטאן עם במה ישמעאלים על
ספינה קטנה לתוך העיר ובאו לפניו וביקשו מטנו לחם לאבל
ן
| דיברו עמו ברמיזה ורמז להם והודיעם שיש כאן יהודים ויכולים
ן לקנות להם לחם השי־ת ברחמיו הסיר לבו ובלבל דעתו עד־
שיצאו דברים האלה מפיו .נסע מיד עמו האיש של רבינו דל ובא
'.אל העיר .אחד מן הישמעאלים הלך אחריו לשומרו שלא יברח
•ודרך הליכתו לעיר הי׳ ג־כ סכנה נתלה כי אז הי׳ שעת מלחמה
(גדולה ובקל היי יכולים לתופסו שהוא אחד מהמרנלים כי ניכר
•:פו שאינו ממדינתן אבל בחסדי ד׳ לא עשה לו מאומה עד שבא
אל החכם הכולל .וסיפר לו מה שאירע להם .והחכם הי׳ טתאוה
!
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לשמוע םפורי מעשיות מהמלחמות וכיוצא ואמי לו בכל פעם לאי•
תפחד והיי לו צער גדול .בדעתו הי׳ להגות מצה ויין ולחזור א:ע1
להספינה אבל הש״י שלח לו במחשבתו היות שבאכםגיא במבריך,
שמעו מר׳ צבי הארמער שלאשתו ממשפחתו שהיא .מיוחבו?
גדולה יש אה בראדיש חכם גדול.וצדים אבל לא ידע שמו ינק!,
שמה של אשת ר׳ צבי זבד .תיבה ומייד שאל אל זה החכם שי?לל
לו אחות בטב־יא ושלחו אותו אל החכם הג״ל ובא אצלניז
כבר סיפרו להחבם כל מה ששמעו מפי האיש .אבות החבס|.
הראשון הנ״לי ותיב? בבואו אל החכם הזה אמר לו אין .שוב].
פחד בזה וסיפור מעשיות תספר לי אי״ה על הסדר .בלבו היה
תמוי׳ -גדולה כי לא עלתה על דעתו שהישועה תהי׳ כל נ $
במהרה עד שיזכה להיות כאן על הסדר .החכם הזה אמר p
תיע שזה הקאפיטאן כבר עיקלנו אותו עם .הספיגה עד .שיגיון.
אתכם לצאת,מםפיגתי ומעות צריב ם".ליתז לו כמה שירצה וטוג
להודות לה׳ .אשר הציל אתכם והפליא עמבס נשים ונפלאות ל);
זה הקאפיטאן נזלן מפורםיס והוא מושרש ב״שעתו בי יחוס:5
הוא מחמשה םרני פלשתיים בי בך הוא חותם עצמו ועבשנ);
אין פנאי לשמוע םפורי מעשיות לך עמי לרופא לגלח אות*'
לכבוד ירט וכן הי׳ הוליכוהו מיד וגילחו ורחצו איתו ונתן לי
קאווע.לשתות ושאל אותו מי הוא השני ואמר לו שמעתם מבעש״מ;
.והשיב הן כי הספרים של הגאון החסיד אב״ד דק׳׳מ פילנאז;£
גמצאים שם .ואמר לו שהוא גברו וגם גכד לר׳ נחמןהארידענסעה
ובעצמו הוא חכם כאשר תראו בעיניכם והי׳ לזה החכם  .שמחר•
כפולה כי אמר אפי׳ לפדות..אנשים.פשוט^ם מצוד ,רבה ובפר$
שהזמיז ׳לו..ה׳ .לפדות אדם ,גדול בזה" ומיוחם מגזע קדושים באיזי
וזירז א״.ע~-עם עוד אנשים ..לנסוע אליו אך בתוך .כך נזדט!
שפגעו ישמעאלי.ם.זה..בזה,ונתמוטט,״ י א׳ עם חברו עד שנד.ר5
׳;ייניהם
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?יניהם כמה ישמעאלים בשוק .כששמעו זאת ברחו בולם נם האיש
:ל.רבינו ז״ל עגזהםוסנרו א:ע םנוך ומסונר ולא יראו החוצה
׳*?יך כמה שעות ולא יכלו לנםוע .אליו כי כבר פנה היום
ההב!ם ואמר לו תדעי שאני מנעורי עוסק בתורה ועבודה
למילות ,ובמעשים טובים ומל הסתם יש־לי שכד״בשביל זה חוץ
לעוה״ב שיש לי בכלל ישראל .זאת לכם במשכון באים ח״ו
?»' אשתדל ואתאמץ איע להוציא אתכם יאבי־ הכל כאשד לכל
\ ] כוונתי להתפאר לפניך רק כדי שתאמין לי שאין אני מפקיר
 6 5 $דדו .אך.אין פנאי לעשוק בזה דרום בכן תקח עמך מצות
$טצות שמירה והן מצות של מצוד ,הן שאר מצות אם תרצו
.,אצל ויין .מהמובחר וירקות ושאר ירקות הש;יכים'להסדר ונסע
כעצמו האיש הנ״ל וחזר אל הספינה הגדולה שהי׳ שם' רבינו ז״ל
־?ששמע רביגו את קולו .שמח מאד שמחה גדולה ורץ לנגדו
!יא״טד לו ב״ה שאני רואה אותך בחיים כי אמדתי אולי טבעו אותך
נים .וגס אותי יטבעו בים ועכשיו ברוך ה׳ הנותן ליעף כח כי לא
,חיילי בה לשכול *היםורים עד בואך כי אמרתי אטות עד בואך
״התפללו וסידרו את הסדר כראי ואכלו ושתו וסיפר לו האיש כל
[ייג״ב־ים כנ״ל ושמה שמחה גדולה .ביום א׳ של פסח באה הפקודה
י ו ל י כ ו את הספינה לעיר וליקשור אותה אל הספר והי׳ ג״כ
/:ילה שנייה בספינה..ביום שני הלך האיש של הבינו ז״ל אל
ךי״כ להתפלל .ואחל יציאתו טביה״כך הייך עם החכם לביתו
לאבל •עזרת יו ־ט ואכלו ושתו ובשעת הסעודה אמר החכם
תורה מה שחידש בעצמו וגם בשם אחרים ונס מצדיק/דודינו
,שכמדיגתעו וביקש מהאמצ שיאמר ג״ב תורה מרבינו ז״ל ואמר
•?:־י• איזה דבר בשמו והי׳ לו נחת גדול מאד ואמר שישי
!כני מעי וכוי .אחר הסעודה חזר אל הספינה והגבאי הלך אחריו
|8שא מאכלים טובים לרבינו זיל .כשבא האיש אל הספינה הי׳ נראה
;
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פניו כמו שהוא בעצבות ומרה שחורה ובראותו אותו רבינו י
נדמה לו שמוכרח להיות שנתהפך הדבר וטי יודע מה נולד
ולא יכול לאכל מחמת צער ובאמת היי מחמת שהחכם אנס איחי
לשתות יין הרבה ונשתכר ומחמת זה היי נראין פניו זועפות .רבי
דל שאל אותו והוא לא השיב כלום דר ,אחר שישן כמה שעיי^
סם משנתו בשחוק ואמר לרבינו לא ידעתם שהם שיכרו אוו*
כי אנכוני לשתות יותר מדאי מחמת שמחתו .סיפר לו איך י
נוהג עמו החכם והי׳ לו נחת ושמחה ואז אכל סעודתו:
כד ביום א׳ דחוה״ט הלך האיש להחכם וצוד ,לו החכם לילוי
בנניבה את כל המעות שלהם ולהביאו לעיר כדי שלא יגזלי
מעותיהם ועשה כן .אח״כ הלך החכם עם שני גבירים ואמרי
להאקאפיטאן תן לנו השני נפשות הללו והשיב להם מה שייביי!
יש לכם לנפשות האלה אני מהפקר זכיתי בהם וסיפר את כל
התלאות אשר מצאתם בדרך .ואלו הנפשות כבר היינו יכולים
לטובעם בים או למוכרם לישמעאלים וכל המעות והחפצים שלהט י
הי׳ הכל שלנו באין פוצה פה ומצפצח כלל אכל מה לעשות ל
מזלם גדול עד לב השמים כי לא די שהיי עשה להם נם מיי
שבמזלם הגיע הספינה פתאום לפה אף גם זאת נעשה להם ג&
בתוך נם שהש״י סיכל את דעתי עד שלקחתי אחד מהם לחי!:
העיר ועכשיו בוודאי שוב אין רשאי ליקח מעותיהם רק של* י
יתרעמו העבדים שלי תנו לי מאתים טאלער וקחו אותם  pי |
שנתנו לו מיד כמו שאמר והצילו אותם •יד הגזלנים ממות לחייט!
משעבוד לגאולה:
כה אז באו שניהם אל העיד ובבואם אלי העיר אמרו הישמעאלים י;
שהם ממלים ונפל פחד גדול על הספרדיים בעצמם וחיכ]* \
הביאו להם מלבושים שלה• והוכרחו להלביש עצמם כמנהגם |
והי׳ רביגו דל בצער גדול מחמת זה והאיש שהי׳ עמו שחק וכע^ ן
עליו רבינו ואמר לו אתה יודע מהקטרוג שיש עליגו בעולם העליי! l
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נסיעה לארץ הקדושה
ואמר אז דבר נפלא להאיש הנ״ל ואיני רוצה לגלות ונתקבל
רכיגו ז־ל לפני החכמים והוטב בעיניהם מאד והחזיקו אותו בחידוש
גדול .אח״ב בא רבעו ז״ל בעצמו בשמחה ואמר כרוך השי״ת
שזכינו להצלה הזאת והי׳ שם בכבוי גדול מאד עד אחר החג.
אנשי העיר נתנו בעצמם טכיסם הדיש מאלעד הנ״ל ולא רצו
אח״כ לקבלם מרבינו דל אע״פ שהי׳ לו שם מעות הרבה .אחר
החג שברו להם ספינה לםטאמבול וגתגו .להם אגרת אולי ח״ו
יזדמן להם עוד איזה סבה שיעמדו בעזרם בכל מקום .על הספינה
שנסעו הי׳ גריכעץ הרבה והי׳ בהם עיפוש והם לא ידעו רק ראו
שמתים הרב׳ על הספינה .רוח סערה נשא הספינה במהירות
גדולה ואע״ם שהי׳ להם יסורים גדולים מחמת זעפת הים ומחמת
שפרחה הספינה כ״ב במהירות אעפ״כ הי׳ להם לטובה שעברו
למהירות ובאו ביום השלישי לק־ק םטאמבול והי׳ שם עשרה
יטיס .גם בםטאטבול הי׳ להם סכנה כי מחמת שלא הראו
השאשפארטען שם בנסיעתם לאיי ע־׳כ לא רצו עכשיו להניחם
טשם והעמיסו עליהם עול כבד ליתן סך עצום מאוד באופן
שישיגו פאשפארטען מהתונר אבל לא הי׳ ביכוייתם לסלק סכום
 ,עצום כזה בשום אופן והש״י הטל עליהם והזטין להם איש אחד
שלא ידעו ולא הכירו אותו והלך לאיזה שר מהישמעאלים וגנב
* דעתו ואעם יודעים כמה גתן לו וקיבל פיתקא •להגיח אותם
ששער העיר והזהיר אותם למען ה׳ להסתיר הדבר מאד מאד
יע״ז נטלטו משם בשלום הלכו על הים טסטאמבול לגאלאץ
והגיעו לאיזה עיר על א^ הי• ולקחו אותם בבית האסורים והוכרחו
,־ליתן ד׳ אדומים בעד כל נפש .משם והלאה לא אירע להם שום
ן דבר רק זעםת הים הי׳ כמה פעמים .ספינה אחת מלאה גריכען
* * Jבדה ונטבעה ולא נשארה מהם כ״א מעט דטעט .ודי ברחמיו
ן הנחם למחוז חפצם ועברו בשלום עד שבאו לגאלאץ בשלום
על חנ השבועות:
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כו בנסיעתם מגאלאץ לביתם נסעו דרד קיר ,יאם והי׳ שם עיפוש
גדול והי׳ להם יםורים גדולים בכל עיר ועיר וגם הי׳ השה
לעבור הגבול מחמת זה כי אז לא הואיל אפיי עמידת סאראן טא)
מחמת זה ממקומות כאלה והש־י הי׳ בעזרם וגיצולי מהכל מדבי
וחרב מרעב וצמאוז ושבי דכלהו הוו בהו ובחסד ה׳ נמלטו מכלם
ובאו לביתם בשלום שלום בנופו שלום בממונו שלום בתורתי
כי זבה להשגה נפלאה בא״י גבוה ועצומה מאד עד א״ס,
ואין תכלית:
כז עד בה ספרגו קצת מעט ימעט בטיפה מן הים מעוצם התלאות
וההרפתקאות והםכגות עצומות והיםורים הקשים והפחדים הגדולים
שהי׳ לרבינו דל בנסיעה לא״י בהליכה ובחזרה והש״י הי׳ בעזרו
ועשה עמו נסים נפלאים ונוראים בבל עת ובבל רנע וזבה
לגמור כשלימות מה שחפיז ונכנס בשלום ויצא בשלום ובא
לביתו לשלום:
בח תוקה עוצם ההשגה שהשיג באיי א־א לבאר ולספר כלל
ממש לא גשמע ולא גראה כזאת שיזכה ילוד אשד ,להשגה
כזו ע״י אוירא דא״י והי׳ מתפאר עצמו מאד במה שזכה להיות באיי
גם בסוף ימיו אמר שהוא מחיה עצמו מאד במה שזכה להיות
בא״י ואמר זה אני יודע מכבר שכשאדם רוצה לעשות איזה דבי
שבקדושה ויש לו מניעות על זה ובו׳ במבואי־ בספריו:
כט בא׳׳י הי׳ עוסק בתורה ותפילה ובכל יום כתב בעצמו תורךזי
והי׳ מתפאר מאד ואמך׳ שהחלוק בין תורת ח״ל לתורת א׳׳י
כרחוס מזרח ממערב ובבל יום הלכו אליו הגדולים עם הקטגים
'לשמשו כדי לשמוע חכמת תורת׳ הקדושה והנוראה מאד מאד:
ל פעם א׳ בא אליו אחד מהגדולים חשוב מאד בא״י ובחיל
' ׳ ״ ־ י שהוא בקיא בכל השים כמעט בע׳׳פ וששוא ג״ם
 T mלהוציא כל איש מעליהם ולא עמד איעי ,>*aJM
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־תם בהתודעם יהד רק האיש שהיי עמו .הגדול הג׳;ל הפציר
יתי ואמר לרביגו ז״ל בלשון זה .ידעגו שבת׳׳ר לא בא לא״י כשארהי׳טון במוחין דקטנות׳ דהייגי כדי לילך ד׳ אמות בא״י ויה׳ בן
עי׳ד־ב או שאר מחשבות באלה כדרך אגשים פשוטים רק בוודאי
׳ת׳׳ר בא לכאן במוחיז ־גדלות ולפעול השגה גדולה בעבודת
<ודא ית׳ ע״ב רצוגיגו לידע באיזה נקודה מגקודת איי גבנם
כת״ר מהי הוא רוצה לפעול כאן בעבודת הבורא ואגי מובן לשרתו
כגופי ובגר׳׳ג שלי ובו׳ והשיב לו רבעי .ידיד גפשי אל תצערו
איתי בדבר זה כי לא דבר קל הוא לגלות לכם ח״ו מה העבודה
יזזיאת ובשביל מה באתי לפה ואולי אגי מושבע ועומד על זה וכוי
יזיכ הגדול התחיל שוב להפציר אותו מאד ואמי שאלתיגג
יכקשתיגו עכ׳׳פ ילמדיגו רבינו איזה חידוש מחידושיו• הנחמדים
יינעמים אשר חננו ה׳ יחנינו נ״ב ויטעימינו מהם ואין כוגתינו חיו
לאיזה פני׳ רק כונתינו לשמוע דברי תורה מפיו הקדוש׳ אולי
יתעורר לבבינו מהדש לעבדתו ית׳ וגפ אולי נזכה ממילא להבין
׳'להשכיל איזה רמיזה מהנקוד׳ מיד התחיל רבעו ז״ל להתלהב
מאד ברשיפי שלהבת י״ק ופניו נבערו ונתלהבו כלפידים ממש
יטהמת התלהבות גדולה תםמד שערות י ראשו .השליך הכבע
עליון מעל ראשו' והתחיל לדבר בלשון זה .הידעתם סויד כוגת
תפילין השיב הנ׳׳ל קצת בוגוית אמר לוי לא זו• הדרך של כוונת
תפילין ביוץ שאינכם יודעים סויד כונת תפילין אינכם יודעים סויד
י׳ רוחות של איי .עכשיו אתחיל לנלוית לכם איזה רמז מזה .ויהי
"אשר התחיל לדבר התחיל לצאת דם מנרוינו' ואמר להחבם עתה
יא־ בעיגיכם בי אין מםבימים מן השמים לגלות לכם דבר ותיבה
"שראה החכם זאת בעיגיו געגה לו ראשו וביקש אותו מאד
שימהויל לוי מה שהטריח אותו כיב 'וגבהל מאד בזה ולא רצה
לזוז משם עד שמחל לוי רבעו ד ל :
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לא גם תיכימ כשבא לטברי׳ שלח אליו הרב החםיד המפולס*
הגביר םו״ה טשה ז״ל בז הרב הקדוש הטפ׳ טו״ה טגחם מעני׳
זצ״ל וויטיפסקער שרוצה להתחתן עטו והשיב רביגו ן״ל האין
יכוליפ למאן בשידוך מן הםתם טה׳ יצא הדבר שתהי׳ בתי באי•'?
ולא דיבר יותר .מיד הלך השדכן והשיב שרביגו ז׳יל מרוצה .תיני^
עשה סעודה גדולה והי׳ על הסעודה כל גדולי א״י הן ממדינה
א״י והן ממדינת פולין כלס כא׳ גדולים וקטנים והי׳ להם שמחי
גדולה ובתוך הסעודה דיברו דברי תורה ביניהם וראש המדביק
הי׳ זה הגדול הנ״ל שרצה שרבינו יגל׳ לו הנקוד׳ וכר .בתיו
דברים נשכח מהם איזה רש״י איפוא מקומה ורצו לעלות עי
זכרונם כי הי׳ מוכרח להם מאד לענינם ולא יכלו לזוז םש
מחמת זה והי׳ להם לפלא כי כ״א מהם סיים בסטוד כל הש״י
ורגינו הי׳ דומם כמו שאינו יודע נ״כ אך בראותו שיש להם צער
ל ךש״י זו
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מקומה במסי זבחים בדה זה על ראש העמוד ו מ הי׳ והיי לוז&
לששון ולשמחה ונמשכה סעודה זו מזמן מגחה גדולה עד איי[
היום ונעשה התקשרות ביניהם .אך אחר בן כשיצא רבינו לחיי
טא״י נפטר החתן בנו של הרב מוהר״מ הנ״ל ורבינו דל נשתדך
עם בתו״ שהית׳ הכלה של בן הרב מוהר׳־מ הנ־׳ל׳ עם כבוד הגאי!
המפורסיס הרב דק״ק וואליטשיסס ונתגלגל מאת ה׳ שנסע ה י
הג׳ הנ״ל לאר״< ישראל ולקח את בנו חתן רבינו כדי שילמוד אציי
שם ואח״כ נסעה בת רביגו דל ג״כ שם .דבר אחד מדברי רביגי
דל אחור לא ישיב ריקם ונתקיימו דבריו שמאת ה׳ הוא שבתי
תהי׳ בארה־ק:
ג

