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תשס״ט חיים ע״י
ספר

ת ל י ןי ג י חס ו
 יד יה המופלא♦ הגאון תפארת ♦ יקר ופרשת ♦ היהום שלשלת

 דבי ארי׳ ♦ צבאות ה׳ מלאך הוא • האלקי המקובל ♦ בדורו
 ובחיבוריו בנפלאותיו♦ המפורסם הדור♦ מופת י עילאי

ה רבי . ורבינו מורינו אדונינו ב״ש ♦ הקדושים ד הו  לירוא י
ל בשם הנקרא ♦ פראג דק״ק ור״מ אב״ד ♦ זלה״ה ״ ר ה  מ

ג א ר פ י מגזע הומר ט כ  בית משפהת משרשי ונצר ♦ י
ד ך דו ל מ  הגאון התנו של היהום שלשלת עם ע״ה♦ ה

ק ר׳ כ״ש המופלא ח צ הן י :ארץ גאוני שאר זלה״ה^ויהום כ

jj[ ספרא י סטרעליש מאיר מוה׳ ומופלג וחכם נבון איש חיבר I 
j(( הזקן לכקשה הכ״ל♦ הגאון של משפחתו מ פראג♦ דק״ק ודיינא |

 ז1ן : מפרחג מהר״ג הגחון גיגדי ♦ חכמים שמיכת ש׳ כעהמ״ח «ץ
 I המקוכל הגאון של משה ממה לש׳ מחוכר יוחסין המגילת זה והי׳

 ן|ז ר׳ הרכ של כנו ♦ פרעמשלא דק״ק ר״יו ♦ לץ משה מוה׳
h( ♦* הלל ישעיה

i מיכוריו לכל וזכר ♦ יקרות הערות עם מחדש נדפס ועתה * 
 הילוכו יכואר בו ארי גבורות בשם נקרא ♦ ארוכה הקדמה עם !
 דברים הרבה העתקת עם ♦ הקדושים בחיבוריו ודרכו * בקודש !
ממני ; בחיבוריו דיבר אפר והיראה התורה בדרכי |

ח | ם נ ח חיי ש I . מקאברי[ לעווץ נ״י מ
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ת מ כ ס ה

מוה< כ״ש פ״ה ע״ה מפורםם וצדיק החסיד הגדול הגאון הדב

ה י ע ס י ט י א ן ל ס ^ ו א נר״ואכ״דדק״ק מ ג א ר פ

י  אלהיס איש המופלא הגאון של הגדול שם את שמע לא אשר חרש ח
 ילאה שפתים ניב כל זללה״ה׳אשר מפרא׳׳ג מהר״ל רכינו כי׳ש קדושי *

 לדורו שעשה ישועות ואלפי נפלאות רבבות ואת גדולתו• תפארת להביע
 כלפיד הנפלאי׳אשר חיבוריו אור את ראה לא אשר עיור עוזויומי בזרוע
 הדבש הלך את מעם לא מי וחיך , בס ההוגים לבות בחדרי יבער
 שרשי על להתחקות ירצה לא אשר מי לק ,הקדוש לשונו מחת אשר
 המלך♦ דוד מגזע ונצר ישי משורש חומר יצא כמוהויאשר הגדול אדם
 ע״כ הלזה• מופת ואיש חכם גבר תולדות את יוקיר לא אשר ומי

 לעווין משה במהו׳ היים נח מהו׳ להמופלג טובה להחזיק ראוי
הדפוס• מזבח על שהעלה יוחסין מגילת ס' לגו הביא אשר מקאפרין♦

 אשך אשר מרובה תוספות עם • הנ״ל הגאון של היחוס שלשלת בו
 שבחי המספרים ספרים בשאר עינו ראה אשר מאת חפניס מלא

 הגאון דרך את לבאר יצא וגם • גורנה כעמיר ואספם הנ״ל הגאון -
 על ישאג בחבוריו כאריה אשר ז״ל הגאון קול את ולהשמיע ♦ בחבוריו

 עד אשר פרצות בהם שנפרצה ♦ חז״ל שגדרו והיראה התורה דרכי
 רשפי אשר איש לכל מהראוי לכן ♦ רבים תחת המכשלה עדיין היום

 הזה הס׳ יביא נפשו• בבתי תוקד הקדושים וחיבוריו הגאון אהבת אש
 עומד השמועה בעל יהיה למען • ביתו אל האיכות ורב הכמות מעט
 גבולו איש יסיג לבל מזהיר ואנכי • בחבוריו לימודו בעת עיניו לנגד

 ד׳ יוכז * ז״ל הגאון כבוד למען המדבר דברי • רשותו בלא להדפיסו
תרכ״דלפ״ק: י״ג״עבת

ה ה?׳ י ע ס ^ ט י א ק ס ^ ו פראגא חופ״ק מ



/אגבורותארי

^ ר ו  אינן וטחה פעל אפר את . ומפורסם גלוי וכיפראל כיהודה נ
.האלקי החכם הגדול הגאון • קמאי מן חד .פעלים רג חי

ה כ״ש ד ו ה ל ה״י י א ל צ ל השם הנקרא זצלה״ה ב ״ ר ה מ
ג א ר פ  מסילות האיר בם . חיכר אפר הקדופים בחיבוריו .מ

 דרך גבר והורה . מצוה ונר חורה אור מקום אי:ה דורש בלבב
 הכימי .אומן אמונת הטס אח דעת ולימד מוח. אל ונתיבות החיים.
 כן . החזקה וידו ה׳ גבורות בעין עין אז ראו אשר ממצרים צאתס
 נצח ישקר ילא .עמי ה׳ יעוש ולא . הימים באחרית נפלאות יראנו
 באר חכמים ח:מת לבאר הפליא . ישראל תפארת הגדיל . ל1יפרר

 . חיים נשמת בקרבו נפת לא אשר וקדוש יקר דבר אין .וגלוי היטב
 אשר חייס אלקיס ורוח ודעת חכמה ירות • בו ההוגים לב להחיות

 . מצא אלקי חקר הוא כי' . הטהורות באמרותיהס .חז״ל בפי
 אשר חכמתם עומק מר ובא .לו נפתחו ממרום אור וארובות
 קדשו ורוח למו. סתרו החידות ובעבי הפליאות ■ויכםס.בענגי הטלימס

 לא אשר חדש אור עליהם ביאורו אור ופרש (א) ותטהרם עברה
ק ראהו  הבין והוא דרכו את ידע והוא . שלפניו דורות מכמה א

 להם אנס לא רז כל כי . חז״ל שמש אור נראה ובאורו . מקומו את
 וחכמה . אמת דבריהם וכל (ב) עממוס לא מדע כל חכמה וכל

אלהות ._________

ל א) ״ ר באו אשר האלה הדברים היו לא ואס . ״ח7 לס׳ בהקדמתו ז או מי
 על מעיד הפירוש א:ר חכמים דברי פי' שכך ברורים דברים הזה

 לסייס חז״ל מאמר שפירש פירוש נל אתר דרכו וכן . בזו נכנסנו לא עצמו
: וכיוצא .זה זולת סי' ואין . ברר זה ופירוש י

ל ב)  .התכונה חכמת על רעים נחמד בספרו דוד צמח בעל הגאון תלמידו ד
 בספרו שיחיה ליוואי ר' הגדול הרב מורי בזה הפליג זה בזמנינו גס .

 בתחילת אשר חז״ל בדברי הנמצאים רבים דברים על הששי בבאר הגילה־ באר
 כתב הוא . השכל ומן האמת מן ורחזקים ותמוהים נפלאים נראין השקפה
: פ״ת התורה נתיב עולם נתיבות בס׳ וע' . ע"כ נאה וישוב פירוש עליהם

א



IM i U I

ס טלPvלר וחמר כבד כחו ובכל (ד) ישר ומחפש אל^גגז(ג) ה ד  דנ
.yb• הוא ט .האמת בחכמת ומקורם במוצאיהם חיים הס m אוצר 

 ולמכסה ה׳ לפני ליושט אצרו אחר מצפוניהם תעלומת צופה המזימה
 יחדיו תמים להיות והסוד הנגלה לחברה ארח והוא (ה) מתיק

 טאור הס מהם הנגלה .אלינו המדבר קדשו ברוח חניס פי כי (ו)
 בלא אלקי בשכל חידש אשר • חז״ל אגדות מל חדשות בפנים נפלא
 לא אחרים חכמים שם ומכ״ש אחרים* מפרשים מהקדמת עזר שוס

 וכמעיין . חכמה שפע השכיל עליו ה' מיד הכל כ״א ע״פ(ז) יזכר
 אחריו השאיר הספר על כתב מאשר ויותר • ועבר qpp גבר מעצמו
אהבה רצוף הנגלים דבריו ובתוך (ח) לגו גלה לא אחר את ברכה

מסוד

ל ג) ״  הם ני עכו״ס חכמי לחכמת דומה חכמתם אין .ה׳ גאר ככה״ג ז
 חכמינו אכל האנושי שכל רק חכמתם הי׳ לא חכמים הי׳ כי אף

 ורגם מרכס הקכלה עפ״י שידעו מה החכמה סתרי פנימית חכמה חכמתם
י* : כ׳ בבאר וע״ש מרע״ה ועד הנביאים עד מרבם

7( y ז׳ ובאר ב׳ באר שם:
א ה) ל ה המדרש ומשמוני החכמה לאוצרי פתח שפתחנו בעדנו יכפר ית׳ ו

 אשר החכמה מצפוני ספרים מפי מקובלים הס דברים אלו וכל
 :והחכמה התורה סודי נגלו לבדס ולהם חכמים דברי ע־קר על שם עמדנו

:וה׳] ׳7 באר [שם
ונסתר נגלה להם שיש נביאים ולדברי לד״ת נמשכים חכמים דברי אך ו)

 לזהב נמשל שהפניתי כסף במשכיות זהב תפוחי .אל‘ נמשלים והמה *
 ונסתר נגלה להם שיש חכמים דברי כך . יקרים ושניהם ככסף והנגלה

:ה׳] באר [שס • למראה ושוב נחמד הוא והנגלה בחכמה יקר הוא ■שהנסתר
ל ז) שילחוד לאדם היתר צד אין זה ולפי פ״ח התורה נתיב נתיבות בכפרו ך

 דבריהם מביאים שהם מזה ויותר כו׳ אחרים חכמים מספרי תורה
 ילמדו אחרים שגם שגורמים רק מהם למדו שהם די ולא בחבורם בשמם
 הגלות להאריך רק רזה גאולה מביאיס ואין כו׳ בשמם דבר שאומרים ■מהם

 חלק להם יש כאלו בשמס הדברים ולומר התורה לפרש שבאו ומכ״ש כו'
 .;וע״ש להס ולא אלקינו בית לבנות לנו כי זה דבר להם ולא משה בתורת

. : בפי״ד עיד
להם ראוי שאין אנשיס בהם יתעללו שלא ואס ה׳ באר בבה״ג ז׳׳ל ח)

 דעת למען האלו הדברים על להוסיף ראוי הי׳ סתרי.החכמה לפרש
 • ע״ס■ בעדנו יכפר ית׳ והוא חכמתם זולת חכמה אין כי הארץ עמי כל

 דברים לבאר כמשפש ושלא כדת שלא ולפנים לפגי עוד ונכנס . שם עוד
 פה הכוונה שאין י הא׳ .לנו יכפר בשתים אך .נגלה ואנחנו כמסו הס אשר

ם. וכבוד התורה ולכבוד השי״ת לכנוד רק מי  ונכסה שפח נגלה כי הב' חכ
 שלא חיים עץ דרך שמרנו רק ז׳׳ל ד׳ בבאר וכן ה] באר [שם שפחים עשר

:מקומות ובכמה ב׳ בבאר וע׳ .כו׳ מדאי יותר לגלות '



ב ־ i ̂^1 ו* -ו!ו1ג
 נסתרותיס בגלזי המשכיל עמן כאשר החכמה וססרי ליראיו ה' מסוד

 ורמוס לכולו כלעימות הכלימה כי .מחשבותיו טמקו מאור אבל (ט)
 מרמת אגוש כל נבער מדבריו הנגלה גס ואף .מדעתו ומבין לחכם
 יבין ההמוני איש . חכמתו כני יבינס מיש וכל כוונתו רובי להשיג

 ז פלאות(י) פלאי בו יתבונן חכס ואיש • כפשמן הדברים לדעת
ן כ  ^אמרות עפ״י רק לפרכס . בקודש דרכו המקראות בפירושי ו
 אש כגחלי דבריהס כל אשר הקדושים חז״ל דברי טהורות י

 דחה מחי״ל אחד ובדיבור .ושמאל ימין‘ מפירושם סר ולא . מלחשים
 ואומד רצונם כפי המקראות המפרשים המחברים מרב*י הרבה

 חו״ל פירוש כי הבין באר וברוח ישר משפט ברוח הוא כי רעתם(יא)
ת במקרא . _________

 והסכמת בה׳׳ג ס׳ על קאזגיץ דק״ק מ״מ הצדיק הגאון בהסכמת ׳Ĵ ע)
 בהסכמתו לעמברג דק״ק אב׳׳ד י הל שאול יוסף מהו׳ וכו׳ הגדול הגאון

 כמו ולא . יוחאי בן ס׳ בעהמ״ח הגדול החכם כתב וכן . ת׳ייש '0 על
 בהקדמת הראג דק״ק ראשון רב ראססארט יהידה שלמה וכו' החכס שכתב

:בגסתחת שעסק זכר בחיבוריו אין כי כגלעד ס׳ .
ל י) ״  לא בעיון אך ברורים. הדברים המעיין על ססרוד״סאבל בהקדמת ז

 ולא מאד עמוקים דברים הס ד״ח כי ספק אין כי כראשון בדעת
 אבל ד׳׳ח ומפרשים; חושבים שיש כמו ובסברא דעת מד בא ד״ח גאמרו

 צריך -ג׳׳כ דבריהם פירוש ולכן מאור עמוקה חכמה דברי ודיבור דיבור כל
 כיוונו אס הפירוש על ישפיע ואז• כלל הראשון בדעת ולא רב ועיון הבנה

 בפירוש שימצאו הדברים כי המעיין יאמר אס ולכך . לא או אליו חכמים
 גדולים ד״ח כס הלא להשיב יש ע״ז אדם. כל אל הקרוב דעת אינם הזה

 רה י האמנן אכל חכמתס^. דברי ואיך תלמיד צריך חכמים שיחת כל אשר
תטח והנני ד׳ באר בבה״ג ע״כ.יוז״ל דרכי  ירגליס ידים בכישזע ארצה מ:
 יכנסו ולא דבריסאלו יקרא שאם הא׳ בשתים אותי לח:ן ומבקש הקורא לפני
 הקורא בלב יכנום לא האלו הדברים כי עוד ויעיין ויקרא שיחזיר בלבו

 בתחילת רחוקים נראים ויושר אמת דברי כל הס נך כי מאוד רב בעיון רק
ל בצהרים כשמש ויאירו יתגלו ולבסוף העיון  ובדבר ג' באר שם וז״ל . ׳0 ה

 על שאומרים מה על דרשה שיקראו הרבנים קצת.מן להוכיח יש זה
 רת . אותו האומר כיון לא או לזה האומר מכוין יהי׳ מד״ח המאמר

 ומקובל חביב יותר הוא זר הוא אשר וכל חדשים דברים לחבר הדורש .שרוצה
ס ומרוצה  חלילה רחוקיםמאוד. שנראים חכמים במדרשי עצמם ותיליס לנ
 פ״ג התוכחה נתיב נתילת ובספרו .באורך ע״ש נו׳ ונהלי כשלו כי חלילה

: ע״ו מש״כ
וסמ״ג פל״ד ת״יש ובספרו ופנ״ר ופט״ז ופ״ט פ״ה ה׳ גבורות בסנרו ׳V יא)

. ןש»ן וס׳י(; ס״{<9ן . . V ■



p tn o i ארי
ר, ___ » מו פ״י ע ם. מ הפשש י ס ר,מי,vו מסר y:{ סיןידש לשי! ו j

 מפורש נמצאו לא אשר .נדנריסהאלק״ם w זה
 שספרו . ובמדרשים חז״לבש״ם בדבד . מהסנכבחח מדובר

 כפרי ושאר . הזהר בספר . האמת חכמי בפי אשר את .^>ן,ן1
 : (יג) הפילוסופיא סכמי לקראת הלך ולא .י:מקובליס

ה נ ה  ותבונתו חכמתו גודל את .בחיבוריו המשכיל שיתבונן אחר ר
(יד) חכמתו לשמוע רצי ושרים מלכים אשר . הוא רב כי -
 . לחכמתו הקודמים המרובים מעשיו את לראות ויתפלא ישוב עוד
 . בפרץ ולעמוד , בדק כל לחזק . עמו בתוך לפשות הגדיל איך

 ואין . עמודיה רפפו הימים ברבות אשר . התורה שרמות הקים
 והפך .החילוקים שהתחיללמאס הראשון הוא בה. להחזיק מתעורר

 הי׳ אשר . בוהו ואבני תוהו קו על הבנויס הפלפולים הרי משורש
 .ישאג שאג וכאריה (עו) פאלק יעקב ר׳ הגאון מימי כבישה דרך אז
למה ' __________

 עס׳׳י הס איך חז״ל מאמרי הרבה שס שמבאר ג׳ באר בבל׳ג y יג)
 הקירוב על יתהלא ונבון חכס איש וכל שס וז״ל ״ והליקדוק הפשט

 זר הוא אשר ואיש מאוד מאוד המוכלא עומק עס הפשט אל לדבריהם שיש
 נראים אינם דבריהם וגס הכתיב היחש מן הריחוק על יתפלא חכמה מלברי

 אין כולם מדרשים ובשאר בתלמוד הם אשר הדרשות דברי כל וכן כו' לו
 אמיתתו עס״י הכתיב עומק הדברים שאין קטן הן גדול הן מהם אחד

תי ימצא ה;תוב בסי׳ מעמיק היא כאשר  הוא כי דרשה נקרא שלכך א
 ע׳׳ש .נו׳ הכתוב עומק עד מאוד מאוד ודרישה בחקירה הכתוב דרישת

: א׳ ובבאר באורך
 כ״ש המפורסם הגדול הגאין על בהשיגו דקט׳׳ו ס״ה ד״ח בספרו y יג)

 ידיעתו כי ה׳ מעשה בספרו במש״כ זלה״ה אשכנזי אלעזר מהו׳
 הם כי אומרים אנחנו אבל ז״ל כתב . הפילוסופים כדעת תו עצמ הוא ית׳

 ובני כו׳ זה דבר נמצא בד״ח ולא האמת דעת יתן שלא דבר עליהם עמסו
 אין זה וכל האחדות נגד שהוא ח׳׳ו אלי מדברים הנוטה כי חושבים אדם
 כו׳ אצלנו כך הדבר אין ע׳׳ה רבינו משה תלמידי ואנחט כו׳ כלל ממש
 מערכת ומס׳ גבאי p להר״מ הקידש ומעבודת הזהר מספר ראיה א והב

 פי״ג תי״ש בס' נזכר הזה־ ספר ואת עליו שכתב מה באורך ע״ש האלקית
. המצית על ובדרוש פ״ג הפרישות נתיב ובנתיבות ה׳ באר הגולה ובבאר

ס סס״ח בגבורות וע׳ :הקודש עבורת ס' את הביא שם ג
ל סס׳ט ת׳יש בס׳ וע׳ ז׳ הערה בפנים לקמן y יד)  אחד שאלני פ״א י

 מן פ״ו נשאלנו וכבר ז״ל סכ״ה נ׳יש ובס׳ ׳ כ מות הא מחכמי
:כו' האומות חכמי

 סנ׳׳ו ובת״יש וי׳ ס״ה התורה נתיב ובנתיבות ואתחנן ס׳ אריה בגור y ) <ן
הגאו דבריו והוכיר . התולה על ובדרוש חכמים שמ פרה ובד״ת

בעל



ג ארי גבורות
 . 'התלמוד ממצנייני כששון שאכתס מרם . פלפולים רוב לכס למה

 יחי׳ טליהס אשד . המשנה במוסד ידיכס בשתי תחזיקו ומרס
 אשר יש . הלימור בסדר מחפים הטס מאשלי ובראותו האדם(מז)

 חוק וחלפו ״ למו סדרים בלא ולתלמיד (יז) למקרא. בניהם יגדלו
 ויתטוס . המאוחר אל הקודם מן מישרים אורח ללכת מבלי הסדר
ר ויש (יח) מהס נדחה וחוקיה דרך לא בתוהו  רק במנו ממלא א;

טל (יט) ושורש מקור למו ידטו ולא . דינם וקיצור' הפוסקים בספרי
נל

 :קכ״ג סיוון יאיר חות גתשילת וע׳ . לחיים אורח בס' אהריס עוללות בעל
ל טון ״  על מכגיח אחד שאין הוה כדור מעשה הן והן / התורה על בדרוש ז

 פלפול שהוא התלמוד ע״י רק חכם יקרא לא כי בחשבו המשנה
 ה׳ דבר ני נאמר ע״ו המשנה ומניחין זה אל נמשך האדם ולב ומתן ומשא

י הגדול שכת שעל נאה ובדרוש עש״ב. כו׳ ביה ס  המשנה בשביל ולכך ז״ל כ
: דבר כ אומר ואני המשנה על לב שמים אין ועתה מהכנסין הגליית  ז
 קרוב הראוי ולכי מאוד כד גלותנו ארוך כאשר וזה ומתעה עילה שהשטן

 לסלק אדם בני מתעה לגאולה והכרעה זכית ויש והגאולה התשועה יוס
:כו׳ בעונינו הגלות להעמיד הגליות לקבץ סיבה שהוא הדבר מאתנו

ל יו} ״  העולם שעליו רבן בית של שלתגיקות הלימוד בלבול מזה ויותר שם ז
 הקלקול גודל להפר אין אשר חטא בו שאין פה הבל כשהוא עומד

 בסדר א־רת נרשה האחרת ולשבוע הזה בסדר אחת פרשה ללמדם שמתחילין
 ישגחו השניה שיתחילו שקודם עד השנה כל נוהגין וכן הציבור שקורין

 ערום יוצא לתלמוד אח׳׳כ וכשבא . כלל עליהם חוזרים שאינם . הראשונה
 נמצא שלא עד יודע איננו בחירה אחת פרשה אף כי פד נכנס כאשר ממקרא

:ואתחנן ה' ומו״א ע״ש נו׳ כמקרא הרגיל אחד גס אין כמעט
ל יח) ״  בהסגירסא הי׳ אס השנים רני הבחורים !הנה פ״ה התורה בנתיב ז

 וכמה.מסכתות כמה ויודעים רגילים שהיו כלל ככק אין דינקתא
 ל בשב והכל בידם מה מא להם אין ועתה נשים לישא לחוסה שיכנסו קודס

 ג־ף שיקנה יותר טוב הי׳ לא וכי הוספה שהוא דבר ת תוסס שלימודם
 שאינו לו גירם זה שדבר אלו דברים אל לנערים מה כי כו׳ קולס י-תלמוד

 ללמוד שיניח הנער לאבי אומרים ואס כיז בוריו על ההלכה שיטת על גיומד
 שלאילמוד לו אומרים כאלו תוססות עדיין ילמוד ולא ההלכה שיטת בנו את

, :כו׳ בשם רק חפץ האב אין כי כלל
ל יט) ״  התירה׳מדוחק מקיימים היו הראשונים כי מזה ויותר שני פ׳ בל״ח ז

 דין ופשבא והשקט, שאנן אחד כל בבתינו יושבים אנו ועתה גליל
 מביפור;חמץ ויותר ובסדקין בחורין מחפשין אנו אחת הוראה או לפנינו אחל

 שולחן שנמצא עד קצרה דרך עוד כו'.מתחדש בסימנים ומחפשים דבר למצוא
 ומזומנים קרואים וקטן וגדול ה׳ לפני אשר זההשלחן יאמרו האדם לפני ערוך

 ליל •כתב• פש״ו התורה ובנתיב כו׳. סברא ולא טעס ידע לא כו׳ השלחן אל
גורמים יהיו ההם החבורים כי והטו״ר הרמב״ם כמו המחברים ידעו ואלו



ארי גבורות ■
Sk u• אורח ט״והראה ומרוט .אוסם דטח לימד אלה• על

ך ״ ! ״,;  הגמרא מחגה.יאמ״ב ואת״כ מקרא. מקודש *;,״ל-ללמוד ״:
r סלימש w■ (כא) לחורה פטליש לקבן לו טמדה וחכמתו

ולת^:ודה ,

 היו לא החיבירים מתיו סוסקין !יהיו לגמרי התלמוד את עוזבין שיהיו
 וא?> התלמוד מתיך פיסק שיהי׳ נכון ויותר ראוי יותר כי אותם מחכרים

 אין ס״מ כז׳ לאמיתו הדין יפסוק ולא כאמת בדרך ילך שלא לחוש יש ־כ♦
 וחכמתו תבונתו וכאשר התלמיד מתוך ומבין ניתן שלו שלשכל מה רק לחכס
 ששיניו מה לק לדיין אין כי השי״ת אל אהוב הוא זה כל עס איתו תטעה
ת א  הדבר טעס ידע ולא אחד חיבור מתיך שפוסק ממי טוב י-*תר והיא' ה

 בקיאים שאינס הזה בדיר א״כ יאמר ובאולי בדרך עוור כמו שהולך כלל
 זה דכר הוא קשה בוודאי הלא הלכה נפסק איך איתו ידעוי ולא בתלמיד

 חוזר אחד שאין מה זה וכל הלכה לפסוק ים רא אנו ואין תולה שנכתכקה
 ובגור ב׳ פרק הרין בנתיב וע׳ כו׳ בלמודו ורגיל בקי לה'ות תלמודו מל

: משפטים פ׳ אריה ׳ ׳ '
ם כ) ד א ה  שישתומם ראוי מנהגני דעתי על יעלה כאשר חכם היא א:ר' ו

 היינו כי חכמינו חכמת ואבלה מכותינו ה׳ הסליא איך זה על
 האחרונים וכל והגאונים והאמוראים התנאים הראש־נים כי לפנים ולא לאחור

 תלמוד ו*.ח"נ משנה ואח״כ הקרא ׳תח־לה ללמיד המסדר בסדר התחילו
 ולבס־ף בתלמוד ושבע ששה בן הנער שמחנכין בתלמ-ד יזאחלין הזה ובדור
 זאת מידה אל שיאים שהתכלית אחר לחשוב לכם והיה כי׳ המשנה אל יעלה

 נשאר לא עכשיו המשנה אצלם נשאר והי׳ המשנה תחילה ללמוד להם הי׳
: פ״ו] [ד״ח כו׳ הוראה שום ולא דין שום ולא תלמוד לא

 הדרך אל שיבאו רוחם את להעיר לכן"עליני רה הת על בדרוש ד׳ל כא)
 על שיחזרו ע׳׳י התירה שיקנו עליה בני עם להיות אל בית העולה

 כמו ביותר תורה של עול צריך ולזה בתירה עיסק הנקרא שהוא תלמודם
 יום תלמודם על לחזור סא בגי׳־ עולם את שהכבידו הראשינים עושים שהי׳
 מיד ההלכה שיטת ילמוד כאשר הנערים שאן> עישים שהם כמו לא כו׳ יום

 הלימוד כן ידי ועל שטתה ידעתי כבר לזעוק עוד ל• מה לומר לדרכם יפני
 סילוק גורם זה שדבר ועיקר פ״ה הת־רה בנתיב וי״ל .כו' לגמרי בטל

 ת״ת גדול אמי^ו כבך.’המעשים כי הזה הדור מן שמיס ויראת המעשים
 אין אס שאמרו כמו שמיס יראת נמצא לא כן וכמו כו׳ מעשה לידי שמביא
 בשביצ תורה בעל נחשב שהאדם דעתך על יעלה ואל כו׳ יראה אין חכמה
 ולעקור להקשית וליתן ולישא לפלפל שיכול גמרא או משנה לפניו יש שאם
 חכם שהיא רק עמו התורה אין שהרי תירה בעל זה כי תאמר אל הריע
 כל ועל התורה. טל בדרוש ׳ל וז ואתחנן ס׳ בגו״א וע׳ כו׳. לפלפל ויודע

 תדמע ודמע אבכה נפשי ובמר שחל וקול ארי' שאגת קולי הנה האלה הדברים
 באולי גם כו׳. אלהלרצין דבריט כל.שיהיו אדון מלפני רצץ יהי . כו׳ עיני

 נאמר אז האלה לדברים לבס ישיתו אשר במשפחה ושנים בעיי אחד ימ^א
;כו׳ וגו' מזולל יקר תוציא ואס ' '



ד ארי גבורות ־
 : אל'ו.לטשותכרצוצו(כב) המה הדור, ולסעדה.ו'שוצו לתמכה ולתעודה.

ן ; י  סתס צאיסור . בדורו אנשים שפרצו מה לגדור . בכרן עמד ו
 חו״ל. נגד להקל עכגיש. כקורי בהיתרים חתירות ותתרו . יינם **

 ידח לבל . חז״ל דברי להקים , וינהום ישאוג .התנשא כארי והוא
 :לעד(כג) קייס הדין .עעמם במל אשר הדברים אותם אף .נדת מהם
ל  מכובד ה׳ קחש אמרי מנועם כתבתי אשר האלה הדברים כל מ

 הרבה ונדפסו נתפרסמו . בחיבוריו לעשות הפליא אשר ואת ^
 ימלאו וחסידים וצדיקים הדעת ותרבה . בהם חכמים וקוממו פעמים

; ה׳ ויראת קודש רגשי לבם חדרי את ננהם

̂צ להייבוריו •בר  עודם המה ר1וא\צ בדפוס באו אשר ימ1הקדו
בכתובים:

 בחומש ובלטב של״ח [ד״פ שבתורה רש״י על גדול ביאור אריה גור א)
 על השגות הרבה בו בס״ע] שם עוד .המזרחי עם

 .ברש״י המובאים ואגדות מדרשים הרבה ועל בהסוקים וסשעים המזרחי
 כ״ש בזמנו אחד גאון חיבר מזרחי קיצור בס׳ הובאו הגו״א מביאורי והרבה

 לבוש בספרו הלבושים בעל והגאון . הספר בהקדמת ע״ע ז״ל כהן יצחק ר׳
 אחרי ז״ל שכתב בהקדמתו וע״ש . מקומות בכמה הגו״א על השיג האורה
 ג״א מהר״ר-יהודה ההוא הרב שגס גו״א הרב בספר מצאתי זה כתבתי

 כו׳: נתכוונו א' לדבר דשנינו בלבי שמתה נתתי אז כו׳ זה ענין על נתעורר חי׳ ש
גבורות ..

ל כב) ״  משנה בניהם ללמד שיתנו אדם בני להדריך התחלתי וכבר שם ז
 שגדרו מה עפ״י הלימוד סדר כל ואח״כ גמור ליסוד תחילה י

 הגדול רבינו כן כמו בהקדמתי תוי׳יט בעל הגאץ וז׳׳ל כו׳ התירה בדרכי חז״ל
 בישיבה שנתעסק זללה׳׳ה בצלאל בר' ליוואי יהודא ר' *ן הגא ורבנא מרנא

 דרש הדר כמפורסם הגמרא מדת היא הגדולה במדה לרבים תורה והרכיז
 מלכי מאן מלכי כיתות כיתות חבורות חבורית שנחחברו עד למשנה לחץ
 חלילה חלילה וחוורין המשניות מפרקי אחד פרק יום יום ומתעסקין רבנן

 הדת בה אשר פראג בק״ק בלבד לא יעבור ולא חוק זאת היתה ה' ומאת
ס אס כי הנזכר מהגא־ן נתינה  ורחוקות קרובות קדושות קהילית בשאר ג
 :כו׳ הגדול רבינו של מאמרו כח וגדול בישראל ללמדם עליהם וקבלו קיימו

 נתיב בנתיבות וע׳ נפלאים. דברים המצית על דרוש בספרו באורך ^ן׳ כג)
 סדומית מלח שאין שבשביל התוספות דברי על מש״כ פע׳׳ז עבודה

 האלה והדברים דבריו וסוף ע״כ. אחרונים במים טהגין אין לכך בינינו מצוי
 להאריך ואין אחרונים ומים ראשונים מיס חז״ל׳בענין שרמזו מה עמוקים עוד

 אחרונים מיס על הזהירו הרבה חכמים כי לבאר באנו רק אלו בדברים
. * וכלל כלל ד״ח לבטל שאין אומר אני ולכך ראשיניס ממים יותר ועונשן



ד גבורות א
ת כ) ו ר ו ב  לטכ],נו נאווד;ואר דסוס שמ״ח [ד״ס מצרוס יציאת על ד•״׳ ג

ת את מספר ח ט  יכראל ביר^ת הדור׳ת קורא פעל אשר הג
 נ W ומאמרי הת־רה פרשיות הרבק ומכאר , וביציאתם.לחירות . למצרים

משבח המדברים
ש?רן ובס׳ ביתהמקדש. וממעלות ישראל ס הרבה מבאר מ״חמ״ כ י ה; ם י נ  די

 ח תע סי פסח ה׳ זקדס ־בעארת היבא מהם דינים ואיזה פסח להלכות
 פי עס לבדו נדפס ההגדה על ופירושו . שס יבמג׳׳א ובע׳ץ תע׳׳ה תע״ב

 • בצר מרחיב זה ושם בהקדמה שם : אפרים ומיללות והאלשיך השל׳׳ה
 קא היה דרפב״י מעשה ביאור בפמ״א שם : מ״ד פ״ה סוכה בתוי״ע הובא
ס כקב מדבריו מקצת . שביים לפדיון אזיל .־ ארבעים שזר העקדה בעל ג

ת ג) ר א פ ל ת א ר ^ ובסליויטא שנ״ט שנת בווינציא [נדפס תורה מתן על י
 התורה ממעלות נפלאות ידבר בי ובלבוב] ובווארשא

 שהשארת שאומרים הסליסופיס דעת וסותר ובעוה״ב בעוה״ז ושכרם והמצית
 והביא מעשיות במצות לא הנפרדים ושכליס הגלגלים ענין בהשגת הוא הנפש

 עסק ע״י דוקא היא האדם ושלימות הצלחת עיקר כי נצחיות ראיות לזה
 הכמים מן תורה 3חיו ויבאר . מצותיה ועשיית והבור שור בנזקי התודה

 בתורה נזנר שלא אן> עוה׳׳ב ואמיתית שבע׳׳פ תורה וחרב התורה ונצחיות
 בס״ת לקרית הכשיר בפס׳׳ז ע״ש .לפורטס שא״א דברים הרבה ועוד בפירוש
 ס״ת קריאת ה׳ במג״א דבריו הובא . ויתירות מחסחת טעות בה שנמצא

 עם יחד בספר עמדו בעת שהי' מזה נפלא מעשה שמעתי ואני . קמ׳יג סי׳
: אפרים עוללות בעל הגאון .

ד ד) א ה ב ל ו ג בא עליהם אשר מש״ם אגדות הרבה על פירוש הוא ה
 שלח [ד״פ דבריהם לעומק ירדו שלא אדם מבני השאלה

 מחרפיהם חרפת חז״ל מעל הסיר ובו ובזיטאמיר] ובזאלקווא ובווארשא ובנ״ד
 ורוח חכ״ה ברוח הוא כי . חכמתם איה לעומתנו ן ישא מים כשאין אשר
 טבע ובסתרי השס וכבוד . אלקית בחכמת דבריהם כל כי הבין דעת

 וכל . יושר וגזירותיהם . אמת ופירושיהם . צדק ומשפטיהם . המציאות
, ג׳] הערה לעיל [עי׳ חיים אלקיס דברי הם מפיהם היוצא : 

y עזריא מר׳ עיניס מאור ס׳ על עיז קול בקולו ^תן שם הששי בבאר 
 ספר לידיני הגיע ני לולי דברינו לסיים ראוי והי׳ וז״ל . מהאדומים

 בקרבי רוחי ונשפך לבבי נקרע בו ובקראי כו׳ עמנו מבני אחד שחיבר אחד
 ארור כאלו דברים שומעים שכך לאזני ואוי ראו שכך לעיני אוי ואמרתי

 ד׳׳ח להבין ידע לא אשר איש אלו דברים ונראים נגלו בו אשר היום יהי׳
 איך העמוקים דבריהם וכ״ש הגדולים וכ״ש הקטנים מדבריהם אחד דבר אף
 בכלל הוא זה ספר לכ] דבריו וסוף באירך ע״ש ס׳ בחכמים לדבר ירא לא

 ומאמין משה תורת דת בעל איש וכל בה־ס לקחת אסור אשר החיצונים ספרים
 ולא ימצא ובבל יראה בבל הזה הספר יהא שבע״ס ובתורה שבכתב בתורה

 אני ומובטח פו׳ חושית ראיה ולא שכלית ראי׳ לא ס יסתכל ולא אליו יביט
 אוהו ידונו רק כישראל ושארית שם הזה לספר ישאירו שלא ישראל בשארית
ע׳ אותו החרים וכן פ״ה נ״יש בספרו וע׳ כו׳ כמשפטו ו י ל׳ חמד כרס בס׳ ה



הגבורות־ארי
ק .קמ״ב צד מ״ה  דכ״ת מוז מגדול ססרו3 יעב״ץ לגאון מדורות עליו כתב ו

 ההוא הסכר שנדפס זמן באותו הדור חכמי שגם ושמעתי דבריו וסוף עש״ב
ת  מלפרסמו נמנעתי לא לזה דופי של• בדרשות עסקו שכל אותו לבער גז

 ביאור עס בדה׳׳י זע' ע׳'כ. סי אמרי לרצון דהיה עמנו מדרך מכשול לזרים
 אשר האיש עשה שוב לא ז״ל.ומעתה רי״מ הרב נכדו עליו שב׳ מה הנר׳׳׳א
 אדרינוס הו׳בענין בבאר ט׳.שם לחעןססות הדסו׳מחדש מזבח על אותו העלה

ס של באלכסנדריא שהרג סר ק לי  ס/׳ שלישי ויכוח שני בכוזרי ע' כו׳ מ׳
 דבש ביערות ע׳ לוקה החמה דברים ד׳ על חז׳׳ל מאמר על שם • ל"כ

:דס״ה ח״ב .
ח ה) צ ל נ א ר ש  בית חורבן מבאר בו לבוב] מארשא ג״ד שנ״ע [ד״ס י

 וחשיבת ,המשיח וימות הגלית ואריכות• שני ובית ראשון
 כושלות רפות!ברכים ידים חיזק בו בלעם. פרשת כל מבאר ובסופו ישראל.

 יטוש לא כי ישראל בלבות אומן אמונת . אמונה ורשכי תקוה חיצי וירה
 : בסמ״ט ע״ש קדמוניות-. וכשנים עולם כימי ירחמנו ישוב ועוד .צגמו ה׳
ך י) ר ם ד י י ח  עמוקות בחקירות אטת מסכת כל על ארוך פירוש ה

בחכמה לעשות הפליא עולים אל בית ונשגבות-אשר רמות ׳
: ובלבוב] ובווארשא שמ״ט קראקא [דפוס ודעת תבונה

ר ר י א  והנה ז״ל ע׳׳ש דברים עשרה במשנה בפ״ה שם מש״כ פה להעיר ר
 גבורות בס׳ אשר דברי כשקרא פולין בארץ אחד איש כהי׳ שמעתי

 אשכנזי ־אלעזר מהו׳ כ״ש הגדול בגאין הוא אחד האיש זה כי דע כו׳ ה׳
 אח״כ בעצמו הביא כאשר לקח ויוסף ה׳ מעשה ס׳ בחיבוריו לשבח המפורסם

 בספרו ע״ש כו׳ אטת מעשה שקרא החלק מן כ״א בפ׳ נתב הנה ז׳׳ל שם
 דלגו שהמדפיסים כו׳ הנמנעות לעשות יכיל לא שהקב״ה שכתב ה׳ מעשה

: לא . תיבת
ד ו  לשון בין שחילק במה ג״ד בו שיש מי פל במ׳ שם מש״כ להעיר ראיתי ע

 ושני נכתב אבינו אברהם שאצל כתב שלו הדרוש וכפי אתו ללשון עמו
 נכתב שבתורה הוא והאמת אתו נעריו ושני נכתב בלעם ואצל עמו נעריו
 אבל ע״ש הוא שט״ס ונתב אחד מחכם ע״ז פירוש נדפס וכבר . בהיכך

 עליו רכב אשר והחמור אברהם בענין נרמז והכל ז״ל פ״ד גב״ה בספרו עיין
 שבכל ד״ד ובפסחים כ״ב וביומא. . צ״א חולין בתום׳ וע׳ כו' עמו ונעריו

: וצ״ע עמו נעריו ושני לשונם ברהיטת כתבו האלו מקימות הג׳
ת ז) ו ב י ת ם נ ל ו טת ול״ב התורה. נתיב אחד לתיבות-נתיב’ל״ג ע תי  נ

 בדתז״ל נמצאו אשר המשובחות המידות ודרכי יושר
 :וביוזעסאף] ובנ״ד שנ״ה [ד״פ מאמר כל על ביאור עם ובמדרשים בש״ס

י ת י א  תשובת בעהמ״ח המפורסם הצדיק הגאון שכתב מה פה להעתיק ר
ם ת ר ח פ ו  אחד חכם לו שהקשה ע״ד קס״ו סי׳ או׳׳ח בחלק ס

 רחמים מכניסי הפיוס לאמר שלא פי״ב עבודה בנתיב המחבר שכתב זה על
 ותלו מלאים נביאים ספרי הספרים כל •הרי כלום המלאכים עם לנו שאין

 הגאון הלא תמהני ז׳׳ל לו והשיב . התורה על כמ״שהרמב״ן ה׳ אמ לדרוש
ק נאיקי מזה נשמד הנ״ל ע״כ קצת סתומים דבריו כי ויען כ״ד. TP לסי

אשרש

W



גבורותארי־ ,
'״”’z ̂ו” ״' ״ליז להמ״יי 1ןו ני אפרש
ממצאכ לפרס הס ישראל ויען כראוי דבריו יכוללהעעיס ואיגו המלך לפני

1a - ’יייו^ל'?°®' וה'א ית״ש אוהבנו לפני מליץ צריכים ואינס השרת
 יכרחנ כל חך חלילה אמונה קשנית אלא אינו הלז המליץ א״כ וגמגום עלגים

ס מצעער וכשאחד אחד ונפש אחד וגוף שותפים  מצער. וממו מרגיש חבירו ג
/ ,עליו עצמו צריך-שיחלה חכירו על המתפלל ועד׳׳ז  גם כאלו שיראה פי

 הרגל.ע׳'ד משיכנס הראש שיכנס יותר טוכ בצער ששניהם וכיון חולה הוא
 רגל בבחינת הוא בדין שרוי עתה שהוא והמצטער הראש הוא הת״ת משל

 בעד כמליץ ולא דברים בעלי ששניהם כיון הראש להכניס טוב נזוף וקצת
ס הנ״ל הגאון אחרו.ולדברי  מידות י׳׳ג וסליחה רחמים מלאכי פזמון ג

 כביר אל הן הצבור עם אומרים אנו מ״מ למנועה יש בחנינה האמורות
 אפיס ,בנפילת להאריך דרכי רחמים מכניסי אך אהבה עלי ודלגו ימאס לא

: מפפד׳׳מ סופר משה״ק כו׳ ישראל לשומר ש״ץ שהגיע עד
 •של דות •מ ג כהי׳׳ נשא ס׳ מהזהר ראיה הביא פ״ד התשובה בנתיב

 שמתחילין דר״ה פ״ק התוססות כדעת לא וחנון מדחום מתחילים רחמים
 ז׳יל האר״י בסידור ע׳ . לי״ג משלים וגו׳ אבות עון פוקד רק אל ה׳ מה׳

 אפיס ארך ומחלק וגו׳ רחום מאל מתחילין מדות שהי״ג הזהר שכוונת שכתב
 כתב ר״נ סי' בס״ח וע׳ . מדות לב/ לאלפים חסד ונוצר מדות לב׳

 . מידות לג׳ ונחלחנו ולחטאתני לעיננו וסלחת ומונה רחום מן שמתחילין
 : וצ״ע מדות הי״ג בכלל נחשבים שהג׳שמית משמע פצ׳׳ג תהלים במ׳ וע׳
במם' הכתובים חז״ל מאמרי וכל אסתר מגילת על פירוש יז)

 ח״ל ב״ס נדפס עוד ובווארשא ש״ס [ד״ס ובמדרש מגילה
:הדפוס] מקום נזכר לא

 שם או׳׳ח] עם יחד [נדפס מלכיות ד,׳ ועל חנוכה נס על מצוה נר ט)
 בשל ולא שעוה של בנר לא יוצאים אינם חנוכה נר כי כתב

 וכן . תרע״ג סי' ה׳׳ח זקנים בעטרת הובא , זית שמן של בנר כ״א חלב
 נזכר שלא ופלא . זית בשמן דוקא המצוה שבת של נר גס כי שם פסק

 בט״ו דבריו הובא ידליק ואח״כ קודם להבדיל שם . פוסק בשום זה דעתו
: תרפ׳יא סי' ה״ח , ,

 [הובא שנ׳׳ב שנת בפוזנא תורה מתן ביום שדרש התולה לרו^צ י)
 מופלא הגאון חתנו ע״י הנ״ל שנת בפראג לבהד״ס

 פרשה כל מבאר בו בווארשא]. עוד ונדפס בהקדמתו ע״ש כ׳'צ יצחק מוה'
 מהם ואיזה התורה ממעלות המדברים חז״ל מאמרי פס השלישי בחודש

 שהי׳ כלימוד סדר קילקול על דרש דרש ושם ת״יש בספרו ג״כ מבוארים
: בהקדמה לעיל ע' בדורו .

 לדרוש ומחובר הנ״ל תורה מתן ביום שדרש המצות ?ןל 1̂^ללו יא)
 (של יינם סתם איסור גודל מבאר בו . הנ״ל

 בזה דבריו ונדפס . בזה שהקילו בדורו האנשים על חרמו רשת ופרש כותים)
ס מזהי והזכיר .דורו חכמי חרם עם יחד המשומר יין בספר התוכחה בנתיב ג

פ״ג־



ר אדי גבורות .

 והנאוניס כתלמוד וחכמי המשנה חכמי בשבח מסשר ושם הכ׳׳ה וגנ״יש ס׳׳ג
: קדוש אמרי נועם ע״ש לימודים בלשון

^ יל) ^ רו ה ד א  שס [ונדכס שובה בשבת ש״מ7 בשנת בסראג דרש אשר נ
 מאמרי והרבה האזינו פ׳ מבאר ובווארשא]שס הנ״ל בשנת

 מאוד רא ונ גדול חרם עשה שנת ובאותו , ים הכפור יום ומעלות חז״ל
 איש שום יוציא שלא בידו ס״ת אחד שכל פראג ק״ק חכמי ע״י ס׳׳ת בעשרה

 כאשר מישראל, אחד שום על נאדליר כגם להזכיר. ושלא המתים על לעז
 פ״ט הלשון נתיב נתיבות בספרו הנזכר נאדליר הפגם והוא ד׳׳ט שם כתוב
 כס ונדפס ע״ש דורו חכמי זה על שהחרימו החרמים כל שס כתיב אכר
 כתוב הזה הלעז וענין .הלעז לקול ח־ששין שאין [גדול.לבאר הסק ממנו
 אמו הי^׳נישא בן כי לומר הדיבה בעלי של בנינו מיקר ז״ל בפסקו ברמז

: ע״ש תזכרט לא בטנה בן ואת פולה אשה כתשכח . הכרה בכלתי
ש יג) ח ה ד א  ענין מבאר בו שמ״ט שנת הגדול בשבת צו בפרשה שדרש נ

 כפ^אג [נדכס עניניס כרבה ועוד קרבנות ושאר פסח קרבן
 במדרשים או בש׳יס מאמר כל תחנות מקום מראה עם מקדש נדהם ומקרוב

 ; שמבאר תוהענין א שהובא חיב־ריו בשאר לעי' מקום ומראה אני ציינתי אשר
ד יל) פ ס  ס׳ בהקדמת הובא |ד״ס) מפרנקסירט עקיבא ר׳ הגאון על ה

:ראיתיו לא ואני .הגלעד
ה טי) ב ו ט ^  בתשובת נזכר שמ״ט] שנת בפראג [נדפס עגונה על אחת ת

 וזה ז״ל יו״ד .סי׳ בתראי גאונים בתשיבת הנדפס תוי״ט
 זה דעתו והובא כו׳ לשאלה חיישינן דלא פסק ובם כז׳ נדפס שנה כארבעים

 הגדולים בכם כתב אשר בה התש היא ואולי י״ז. סי׳ בליש אהע׳׳ז בשו״ע
 הגאון עצ־ס בפלפול תשובה נותב ועליז מוהר״ל להגאון אחת תשובה נרכס ז׳׳ל

- . ; ע׳־ז שמתמה ע״ש פולאק יעקב מוהר״ר
y להב״ח מוהר׳׳ל הגאון שהשיב ארוכה תשובה קי״ז סי׳ הב״ח בתשובת 

 יואל כמהור׳׳ר הנעלה הכולל החכם המוכלג הרב יכגא שלימך המתחלת
 כמה מחמת כאן שיש המבוכה לגודל לע״ע אלי פנאי ואין כתבך ראיתי יצ״ו

 ובסי׳ע׳׳ז פו׳ אשיב לדבריכם חושש אני אין כי עלי תאמר ושלא קעט־ת דברי
 ז״ל כתב ל״ו ובסי׳ . מוהר״ל הגאין של אחת מתשובה מקצת הב״ח העתיק
ר הגדול הרב הקדוש פה את ושאלתי  מרחתו מכראג בצלאל בר ליב כמהוד׳

; כו׳ לי והשיב זה בדבר כבוד
ד טי)  בכ׳׳יסביב נת־ב הי׳ אשר דעה יורה טור על חידושיו ר״ת י

: בזולצבאך] [נדפס הטור גליון
י יי) ש ו ד י ר ח ר מכסחים ומקצת ועירובין שבת מספח כל טל ג

מקים ומראה שם מבוארים אגדות הרנה וגס .
 [נדכס ה׳ וכבאר הגולה באר בהקדמת וע׳ מסכתות שאר על בתידושיו לע'ין

בלעמכרג]: מקרוב
י יח) ק ו ס ת פ ו נ ו ח ט  הקודש טהרת ס' בשס גדול תיקון בס׳ נדפס ב

 הגאון צדיק מפי יצאו האלו דברים ז״ל שכתב
וגם ואגפיה פראג בק׳׳ק הי׳ אשר זללה׳׳ה ליב מוהר״ר גדורו מוסלג זכו'

הגה

ז - ■ ’ ־;■ח .׳
•’.־ ,י',



מקונל ה1
אדי גבוהות־

ו1 נ י ־ ל ז יחיי״־ג ״6 מפי ^ ^י ו”״ ״ ? ד ״ ^ ה פי טי .
ס ת I רות גו כל לכטל מסונליס הססוקיס. שאלו מנהדמוניס טד

ס צדק במשסטי * "”’י עלתהלי
ה יט) ל ל ד ג ׳ ' גנ ספרו בהקדמת הביא . השבת מעלות מבאר ה

: נדפס) [לא פנ׳׳ה הנצח
ד כ) ו ה  : שם) [הביא מינים וארבעה סוכה מצות על ה

ם י מ ש ( א ש־ כ רא על. ארץ׳,  • נדפס! ולא [שס הכיסזריס ויום השנה ו
ר כב) פ  הניא עוד הגלעד בהקדמתם׳ הו«כ״ יד בגד^״כהונה-כתב על־ ס

 הגלעד הספר אין כי הם מה על לזכור אוכל ונא ל׳י ספרים ב׳ שס
 : הדעת תרבה למען ולהדפיסם הנ״ל כת׳׳י כפרי על לחפש וראוי בידי עתה
מוד סדר כג)  סדרים מארבע מלוקט וטהרות זרעים סדר על תל

• : בפנים) [הובא המצוים ,
- כד) ת ו ל א ת ש מ ו ש ת  :בפנים] [הובא ו

 ונועם עדן ישבעו ונפשנו מפז. הנחמדים בחיבוריו לתעגנ אשר אחרי ועתה
 בלא האלקות. והחכמה הסורה אדני על הבנומת האמיתיות בפירושיו

: מי לדעת נתאוה מאוד  צמאנו לרוות תטגית מי הזיל מדליו אשר האיש. ז
 מדברו ויתרת חכמתו בצחצחות השוקקה נפשמ השביע זה ומי ה׳ דבר לשמוע

 שלשלת עליה יוחשיןכתוב במגילת כאתי שאלתינו למלאית ע״כ . נאוה כי
.עוזו זרוע הראה אשר נפלאות ומסיפירי גדולתו מפרשת מהרבה ומעט יחוכו

 אשר הגדולות וכל בקדושה והילוכו דרכו כל מאתנו נשכח הימים ברוב כי
 וידועים מפירסמיס עדיין אשר תהלית סיפורי המעט את ואף • עשה
 לשון על המתגולל דבר לא כי הספר על להעלות הראוי מן אין חכמים כפי

 נתערב אולי ני בדפוס לבוא י רא הנ״ל הגאון מימי ודור דור בשנות אנשים
ס  בתקוה איחילה אך למטרתהאמת. אכזב.זנהטא ממקור שמקורם דבר ב.

 וישרים וישמחו צדיקים יראו בספר המסופר הזה במעט גם כי נאמנה
 הקב״ה אף כי ודור דור משוש עולם וגא־ן צדיק של בשבחי לעסוק יעלווד.

 [במ״רככ״א] במדרש כמ״שחז״ל בעולם לפרסמן צדיקים בשבחןשל מתעסק;
 הובא אספה [מדרש יוחכין ספר בשביל אלא סגולתו ?עס הקב״ה. בחר ולא

 יהודא רבינו הצדיק שבחי לפרסם המתעסק דברי :תרפ׳׳ד) רמז גילקונ^תורה
. ; זלה״ה לוואי ה במוה' חיים נח ש .מקאברין לעווין נ״י מ



ת ל •ז י־וחסין מגי
. ווירמיזיא בק״ק דר והי׳ ווירמיז. חיים ר׳ נקרא הי׳ אחד
 לו יחוסו.היי׳ שלחלח וראש . מפורסם וצדיק כשר אדם והי׳

 ,לוח וטל הזקן ליוואי יהודא ר' כשמו נקרא הי׳ . אניו אני
 ׳. ליהודה האת ליוואי יהודה מוהר״ר .הלשון נ!ה חרות מצנחו אנן

 נש׳יס נקי . וארזים הריס טוקר . הרזיס חכס . ולתעודה לתורה
 .ונזנרון . ונקיאות נחריפות העולם נקל כמותו נמצא ולא .התלמוד

 ושאר . ישי בן דוד לאדונינו המיוחסים הגאונים מגזע והוא
 של נישינה ונתנקש . להעתיק רציתי לא עליו הנתונים התואריס

 הנ״ל המצכה היום ועד • ליצירה ומאהיס אלפים חמשת שנת מטלה
 נניס שלשה לי היה הו״ל חיים ולנכדו;ר׳ . נכה״ח פראג נק״ק

 . העלמן ור׳ (א) יעקב ור׳ בצלאל ר׳ מאוד חשוניס
 ושארי מהרש״ל הגאון אצל פולין נמדינת ללמוד נפשם וחשקה
 למדינת שיסעו העלמן ור׳ יעקנ ר׳ נניו לשני רשות ונתן . ארץ גאוני'
 נתורה מלאים וחזרו הי׳ וכן ישמשאתאניו ר׳נצלאל והנכור פולין;

 לא למה ככרוכיא צועק נצלאל ר׳ הנכיר והי׳ גדותיהם כל על
 . מאוד מהם. יותר חריף שהוא נאשר פולין למדינת לילך אותו־ הצית

 שיצאו ה׳ לך יחן . אותי ששמשת מאחר זו נכרכה אותו ונירך
 הוא שנהם הזקן . גאונים ד׳ ממנו שיצאו היו וכן . אורות ד׳ ממך

 החיים ספר שחינר פרירנורג דק״ק ד אב חיים מוהר״ר הגאון
 חמאת תורת ס׳ על השגות חיים מיס וויכוח ום׳ המיול אגרת וס׳
 ראש שהיה (כ) סיגי מוהר״ר הגאון והשני . ז״ל רמ״א הגאון של

 מדינת וכל ג״ש נק״ק ור״מ לאכ״ד נתקכל ואח״כ פראג פה מתיבתא
 .קרעמנין דק״ק אנ״ד שמשון מהור״ר הגאון והשלישי .מעררין
 דק״ק אב״ד . ליווא יהודא מוהר׳־ר הגאון■ הצעיר הוא והרניעי
 מהד״ל הגאון ונשבח ז״להרב׳לספרנשכחן. מהרש״ל והגאון פראג*)

מסראג ___________

 עמיו אל נאסף ישראל תפוצות ככל אכ״ד אשכנזי מווירמיזא יעקג ר׳ א)
 וראשי עולם גאוני אחים־ ד׳ של אביהם אחי דודם והוא שכ״ג שנת

 [צמח אריאל גולת ראשי דורותינו מופתי כולם כו׳ חיים מוהר״ר ישיבות
: רב קיסרש אותו קודאין והי' קיסר מדינת כל על רב והי׳ דוד]

ץ כ) א ג  זוטא עולם סדר לענין בח״א דוד בצמח מזכירו סיני מוהר״ר ד
 בתואר שם ומזכירו קיסר נירון לעדן ובח״ב , סמיכות ולענין

: אחשורוש שני ולענין , מורי ,
: הששי לאלף רע״ב בשנת נולד *)

m



יוחסין מגילת
נ א ר מ ן  ̂ נתשונת חמצאס . מכולם יושר כ

P דר?ו הישג גאר הכל הגיא טולס נתינות״ גספרו מהר״ל
I , ' תמ^א^ו

י ת ע מ ט ה  V מטש פי ̂טל אשה נשא שנה ל״ג שגהיוהו מאסת' ו
 אשר יעקב ר ב שמואל כמר הקצין בת טס נשתדך אשר ^

 נקרח הי׳ למלכות וקרוב • ובכנוד ובנכסים בטושר בדורו גדול הי׳
 בפרעמס׳-א ללמוד הוצאתו על אותו ישלח שמעלקא רי־יך בשמו
 א׳ בן בפרעמסלא לו הי׳ כג״ל ושמעלקא מהרש״ל .הגאון אצל
 -יתום נכתעפו ממנו אשר המטלקש יהושע נקרא הי׳ גדול קצין

 מוהר״ר והגאון מאוסשרא שמעלקא מוהר״ר הגאון כגון השמפלקש
 הגדול בהרב . שלאני דק״ק אב״ד שהי׳ (ה) הורוויץ סג״ל שמעלקא
 רעים שפשיס ארבעה פגעו ים וסנת . סג׳׳ל הארוך יהושע מוהר״ר

 והאיש .גויתו בלתי לו נשאר לא אשר עד האיש ונתרושש פראג פה
 שאי שלו להחתן וכתב . בפעם כפעם לצאת יוכל לא בימים בא זקן

 רשות לו ונותן . ח״ו לעגנו רוצה ואינו • חובתו ידי לצאת לו אפשר
 דעתו שאס אליו היתה ותשובתו . בעיניו כעוב אחר שידוך לעשות

שלא _________—

ל ג) ״ עליה נקראתי■ אשר לפנינו אשר בנידן או:ור ועתה ע' כי׳ בתשובתו ז
 על אבותינו שערום לא אשר מקרוב שמענו אשר ענות קול יהוא

 עמו7 וחד יג״ו חיים הר׳׳ר ה״ה החסיד המרומם האלוף האלופים אחים
 יצ״ו סיני מוהר״ר יו1 מבהיקים מאורות ושני יצ״ו ליה הר׳׳ר שבתורה ארי
 בישראל הוראה כולם יורו קרוב ובזמן , יצ״ו שמשון הר׳׳ר דעמו ו?זן.
 אפיקו דבבא בעלי מחדש ועתה בשמייהו דסקיע שם אישי אנשים כולם

 מנושפחת אמס מצד במשפתית דופי שמץ יש ח״ו כאלו ביש בשם לקלא
 ינוקא אבל זקנה לכלל עדיין הגעתי שלא האמת אני ואומר ,האס

 זקני ברכי על אבותי בית בעיר גדלתי כאשר כי מקדמת אני וחכימא
 פרקו אלהיס ירא ועניו החסיד העהור ה״ה זרועותיו על והורגלתי

 מתושבי מופלג זקן הי׳ והוא ז״ל קלייב׳׳ר יצחק מוהר״ר השלם איש נאה
 חיים בר׳ בצלאל ר׳ כבוד כי׳ הנזכרים האליפיס הבנים של ואביהם ,עירו
 זוגתו מצד הנ׳׳ל אמו לאבי ממשפחתו מחותנות שייכות להם והיו ז׳׳ל

 דבר לכל אליו מקורבים כיו הס וגס אליו מקרבים הי׳ ומאוד ̂ הרבנית
 הי׳ ולא להם נאות שהי׳ ח״ו בזיוגו שמץ איזה שהי׳ ח״ו ואם , שבקדושה

: ע״ש כו׳ קען דבר בין גדול דבר בין ע״פ עשה הכל כי בידם מוח^
א ד) ז ראיתיו שלא הראג בדפוס הוא ואולי .כלום שס מזה מצאתי ל
א ה) ו ר׳ מו״ה המפורסמים החסידים הגאונים האחים של זקינם אבי ה

 ס״ס דק״ק אב״ד ז״ל פנחס ור׳ נ״ש דק״ק אב״ד שמעלקא
:יפות ופנים והמקנה הפלאה ס׳ בעהמ״ח דמיין



ת ר ם' מגיי ח ו ח 1י

 הוא ידפ ח״כ6ו . גתו טס תחילה תידוך הוא יפשה גתו לעג! שלא
 ,ה' לתשופת ויצפה . באמונתו יכזב ולא .בפיגיו כתוב לטשות מה

 להתיות אופה מטשה ושאר לחס למכור חנות לפנמה פשתה והכלה
 הסוס רוכב אחד פרש ובא .חירום שפת אז והי׳ הזקנים ואמה אביה

 . משם לרכוב ורצה ויקחהו לחס ככר לתוך הרומח ויתחב בידו ורומח
 כי .לו והתחמה לפניו ובכתה הסוס ברסן הבתולה אוחו אחזה אז

 במטט אותן ומפרגסת . זקרס ואמה ואביה . היא טליה בתולה
 ואמר הפרש אותה פגה , ממנה הלחם יגזל לא פ׳׳כ . הזה החנות

 .ברעב אמות ואיך להס פטמתי לא ימים ג׳ שזה הרמנון אחזני הנה
 הככר תמורת למשכון לך אתן פוך] [פאספאוו סופי פל לי גא הנה
 שטות כ״ר תוך הלחם תמורת הגיס השני לך אביא לא ואס . לחם
 ונמצא הבגד פתחה רבים פשתה.ולימים וכן תמורתו הבגד לך לקח
 שיבא להחתן ושלח כתב אז . זהב דינרי מלא ושורה שורה כל בין
 כ״חשנה בת הבלה היתה לו.ואז נפשה אשר בנס הפשיר כי החתונה פל

 מרגניתא • פעריל בשמה נקראת היתה והיא .שנה ל״ב בן והחתן
. : פימא בה דלית

{3ד,  ובפוזנין מפררין מדינת בכל נשיאותו נהג מפראג מהר״ל אן
 וגדולה תורה הי׳ ובימיו שנה(ו) מחמשים יותר פראג ופה י

 רודאלפיס להחסיד למלכות וקרוב גדול עשיר הי' כי אחד שמקום
 (ז) ורבי אנפגינוס דוגמת שהי׳ המושלים אמרו פ״כ אשר ז״ל קיסר
 כמלאך ותוארו מאוד נורא אלקיס איש והי׳ קדס בני מכל ויחכם

% אלקי׳ם ________

י 0 ב ס נזר הגדול הרב בצלאל״הוא ב״ר ליווא ר  דורותי(י.אכר מופת החנמי
 והעמיד .ישראל תסוצות בכל שותיס ומימיו העמים. כל ילכו לאורו

 כמו מטררין מדינת כל על ואב׳׳ד הישיבה ראש הי׳ הוא הרבה. תלמידים
 בית יסד ושם . של׳׳ג שנת הראג לק״ק בא כך אחר שנה. עשרים

ת הוא צמכמיס וועד  , קלוז הנקרא הידוע הגדול המדרש ס
 אייר ד׳ ה׳ זביוס שרם ארבע עוד ואח״ז שנה י״א בתוכו תורה והרביץ

 הישיבה ראש שס ונעשה פוזנא לק״ק מרכבותיו פעמי שם לס״ק כ’שנ׳
• י : דוד] [צמח פולין גלילות כל על פנית ואב״ד

ם ז) ו י  שלח ואמיתו ,חסדו רוכ3 רודולסוס הקיסר שנ׳׳ב אדר ג׳ א׳ ב
 עמו ושוחקיה'ודיבר בסס׳יי וקבלו הנ״ל הגאון את אליו יקרא ^

 וחתומים ׳^תנמום הדברים ואיכות ומהות רעהו אל איש ידבר כאשר א׳׳ס סה
■ : [שס] הם ונעלמים ,

י ת ל ב  ומזה השמים מן שגילןלו מה ע׳׳י שעשה נורא מעשה אחד מרב ק
 וגם הגדולים] •[שם וחצי שעה כמו הקיסר עס שדינר נמשך

: זאת מעשה שמעתי אני



ת .• ל י ג I? ה 'C h

ל סמך ולא (ח) אלקיס פ דו ״ לסמכו שוסארס י

• י ר  כי כמהורסם הקידש כרוח שימש אשר מפראג מהר״ל הגאוז זקני א
 ׳ כתשוכת! חכמים סמיכות ס' כעהמ״ח ל׳ץ נפתלי ר' הגדול הל [כ״כ

 ק כרוה שימש אס ומעתה ע״ו] סי׳ ח״צ בתשובת כתובה צבי חכם להגאגן
 כמו ולא לכל המפורסם שעשה, הגולם מעשה מל בעינינו יפלא לא עול

ד לס׳ בהקדמתו פראג, דק״ק ראשון רב־ ראפשארש הג׳ שכתב.החכם ע צ  מ
;ה;״ל• הגאון, בל כפיו יציר הגולם שאין

י ת ח מ ש  הלוי שאול יוסף מו״ה כו׳ המעירסס האמיתי הגאון מפי ו
 לעלות ביקש פראג בק״ק בהיותו שפ״א לעמברג דק״ק אב״ד

 וכאשר הגולם את שם ליאות שול אלט הנקרא הישנה בהכ״נ עליית על
 הגאון כי לו וסיפר זקן איש הבהכ״נ שמש אליו בא העלייה סולם אל
 נפשו תה5ר פ״א כאשר פראג דק״ק אב״ד ז;׳׳צ לאנדא יחזקאל ר׳ הגדול.
 שהרה בגזקוה ושבל היום באותו בתעניתו התשסק הגולם את לראית

 הגאון אמר ירד וכאשר לשם. עלה אלה כל ואחר ותפילין בעלית והתעשף
 הדברים שמע וכאשר . אדם שום שם עוד לעלות שלא מהראוי כי הנ״ל

: מלעלות וחדל ירא האלה
י ח) תהילתו היא דומי׳ ע׳'כ מעלותיו. שבח יספר מי נפלאותיו. ישיח מ

 רוח ה״ה ,תפארתו בשבחיו והקצר . הדרתו כבידו בחקר זקסתר
 שמו בישראל הגדול גליתנו.הגאון פאר רינו.1ד מיפת .עינינו מחמד אפינו.

 בקהלא הישיאלי אב״ד יצ״ו ליוואי יהידה מו׳׳ה ור״ג ר״מ ע״ה נ״י פ״ה
 שלומו סוכת עליו יפרום השם יצ״ו פראג ק״ק בישראל ואס עיר קדישא

^ בארמנותיו ושלוה בחילו שלום ויהי ל  חיים מים מקור מימיו אביס הש ו
 בשאלה מלובלין מהר״ס [הגאון ע"כ שלום מעלתי בצל הפ'ס1המ.קן ולכל

; נ׳׳א] סי׳ בתשובתו כתובה לו ששאל א׳ ׳
 מידו קרנים כולו ובהיכלו יערות יחשוף לו. יאמרו קדוש ^^ו|לו:הוא* ;{י!

לו. שככה העס אשרי ושכלו. חביועווו ושס זבולו. החכמה אהלי5 לו.
 ונגלו. קברנישו שהיא ר.ספעה אשרי .ומנהלו מנהיגו שהוא הדור אשרי
 ליב מהר״ר מ״ו תפארתנו צגיף ראשינו עשרת בדורו יחיד הגאון ה״ה
 y כו׳ הזה החיל בגלות אדונינו על ישראל כל ועעי כו׳ באתי הנני יצ״ו:

 לדעת בסיני למשה שנאמרו הן הן חיים אלהים דברי הקדישה דעת דעתו
 זיוי׳ו בכרך שמואל מ!״ה [הגאון ; ע״ש כו׳־ לדורות הלכה ולקטע לעשות מה
 בשאלה מ״ע סי׳ השני חוט בתשובת יאיר. חות תשו׳ בעהמ״ת הגאון של

. : לי] ששאל אחת .
י ז א ל מלכנות בראשנו משיח?דקנו. בארצנו. כבוד ישכין ; בתוכנו ה' מ

 למ׳אה אתנו היושב ,ישראל צבא ולתעודה.!שר לתורה יהודה מלך
 ומצוקים• אראלים וחוקים. תורה ; להקים הארץ לאפסי צדק ישפוט , עיניס
 / חכמתו לש^י.ופ ,הורתו חדר אל , תהילתו שס לכבוד כברקים. ירוצצו

 ההרים על כשחר יפרש . השמים כל תחת ; ידים ורחב מארץ הארוכה
עולם הליכות אהלו. מתוך ימוש לא , ולילה יומס להאיר ישראל מחנה לפני



ט יוחסין פגילת
 )p(בצלאל ברבי יהודה לבי בשם אס ט לס״ת עלה לא הוא וצם

 נמצא קברו ציון מצבח ועל לעיל] [ע׳ קץ לאין הרבה ספריס ושיבר
 מלוקע תלמוד סדר וגס הש״ס כל טל גפ״ת חידושי שחיבר כתוה

 פירוש ועשה . מהרות וסדר זרעים סדר על המצוים סדרים מד׳
 ושאלות . סביבותיהם תוספות כפירוש חריף ופירוש כפירש״י פשוע

 תמ״ע בשנת בחמתו ה׳ שרף אשר כשריפה ובעונינו .רבית ותשובות
 ש״ס ז״ל לא״א ה*׳ הכותב ואני ♦ אש לפריפת הי׳ מחמדנו כל לפ״ק
 במעשה הנ״ל הגאון חרושי כתובים.עליהם ר״פלפ״ק ווינציא דפוס

 בעצמי. חתנו חרושי וגס ז״ל כ״ץ יצחק מוהר״ר הגאון חתנו אצבעות ירי
 דוד מהור״ר אחי ביד בידינו נשאר ולא . בעינינו מאתנו והלכו

 הקורא יתמה . סוכה׳ועירוגין מסכתות שני אס כי יצ״ו פערליש
 למרום ועלה תישיה. הגדיל עצה הפליא . עליהם המעיין ויתפלא

 אשתו עס ושוכב פראג־(י) פה שנה צ״ז בן שס״ע.לפ״ק אלול ח״י
 מרוב רבנות או רב שם שניהם אצל נזכר ולא אחד קבר בציון

הסידותס ^__________

 האריה כלי לנו נתן ולהירות להכין . החיים כדרך ילך חכמה נתיכה .לו
ד3כ ; הנורא הרגל קדשים.הוא צאן עניי יחייה אשי  התירה. וכבוד יוצרו ו

 במלכיתו וישמחו ראוהו דורו משוש עולם גאון וסרשיו. ישראל רכב אדונינו
 לעולם אדונינו יחי .ליוואי יהודא ׳ מ המיהל׳ הגאון יקרא. הארץ כל אדון ̂׳.,
 כו׳.עש"ב כתחילה יפלה יהודה לאמור. ישברו ישראל עליך.עיני הארץ עין ט׳. ׳

: נאדליר] וכנס הלע׳׳ז ע״ד לו ששלחו כהנתב נתיסת [בכפרו
א ו ה ת כל עליו יסמכו כברזל חזק עמוד ו ן לתלמידו [כ״כ ישראל ט ו ^ 

: בתראי גאונים כתשיכת הנדפס כתשוכתו תוי״ע כעל
ם ט) י ק מ ב  השני כתשובת־^יזוע כמש׳׳כ ה׳ כדרכי לבו גבה סם ענותמתו ו

 בעלי נוכח * בפרץ עמד חיל גביר וכאיש וז״ל כ״א] [סי'
 דתו אחת לעה דיבה לשונו מל העלה אשר איש כל יאשר ׳ ה ומנהגו לשין

 זהו אמר , עונשים מקבל הריני ימרה גדולה זעקה זעק כי גס .להחרימו
 עשה ר א עד החרס התיר לא ואח״כ גחרם שתוכרז העונש מ;לל

: כראוי תשובה
 סי׳ [שם כמש״כ קשים דבר־ס לשון כסלי עליו דיברו קנאה שמחמת ?{ד

 כבודו הכ״מ זקני ממי ומורי הגדול רביני כבוד בזכרי יז״ל כ״ז]
נה כנפי תחת גרז במקומו ס השכ̂י  מהם קשים ודברים כאלה דברו עליי ג
 ר.־ב הי׳ ומסורמם ידוע כי הגס . בו להתגדר או •קנאה או שנאה מחמת
; העולם בכל חסידותו * .

א י)  ובהוספות. ע״ש בקראקא כביד שמנוחתו הגדולים־ בשם שכתוב כמו ל
 ליב ארי׳ מו׳׳ה קדישא בוצינא הגאין הוא בקראקא הקנור ואולי

:בהקדמתו ש ע״ אה״ע על ‘שמוא בית בעהמ״ח הגאון של חותנו



יוחסין מגילת
 ר'ל1פנ הואל אשר ואשתו .כצלאל ברני יהודה ר׳ פ״נ כ״א חסירותס

: מאוד למראה וגדול מפואר הוא והבגין שמואל(יא) ר׳ בת
ת ת ל ו ^ד<»ו הי״ל• הגאוןמ:ר״ל ת

 לקכלי רצו לא ומקנאה מופלא גאון כצלאלחריףוהי׳ ר׳ גשמו
ם מהור׳׳ר הגאון את וקבלו . פראג פה אביו מקום למלאות י ר פ  לונטשיז א

 נ גצצאצהג לתהר׳׳ר וחרה . מהר״ל הגאון בחיי לר״מ אפרים עיללות בעל
 ושם . שם ישיבה וקבע קעלין לק״ק ונסע אחת קנאה ולא מיתות מאה כי

 1פרנ קבורתו מצבת על וכתוב . לפ״ק ש׳׳ס גשנת מעלה של בישיבה נתבקש
ב ברמז השנה ר ל ה א ל צ  ישראל ר׳ ועפ״י . ש״ס מספר שהוא לפ״ק ב
 הי' הנ״ל בצלאל ורבי בוה] מרמז מה אל ירעתי [לא שהיה מעשה ועפ׳יי סרוג

 הלוי פנחס מהור״ר להגאון נש־אה והיתה . ליפע נקראת היתה אחת בת לו
ס . בניס לה היו ולא הורוויץ  מנחם מהור״ר בנים שני אחריו הנית ג

 ומוהר״ר .מהר״ל הגאון זקינו בחיי בילדותו מת מנחם מוה׳ .שמיאל ומהור״ר
 לכל הראש [הוא פרימס והיו וגדולה וכטד בעושר מאוד ימים האריך שמואל
 לזקינו חביב והי׳ ובמעשים בתורה וגדול פראג פה .העיר] ועיבי מנהיגי
ר מקום להנחילו הבטיח מותו וקודם . עינו כבבת הנ״ל הגאון  אשר אביו קי
 לו לזה זה סמוכים מקומות ג׳ קנה הנ״ל הגאין כאשר . פראג פה לו הוכן

א הניל בצלאל מהור״ר יחידו ולבנו ולאשתו הו ק כי פה נקבר לא .ו  אסבק׳׳
 :קברו מקום ה;״ל שנזואל בנומהור״ר ינחל כן על קעלין .

ת נ צ ^ ב  אצלו הי׳ מיתתו־ ובשעח הנ״ל שמואל מ־הר״ר נפשי לפ״ק תט״ו ו
 הבטיחו שכך להם ואמר . חסדים גיוזלי קדושה חבורה בני כל

 לו אמרו אז . אביו במקיס בקבורה אותו שייאד מהר״ל הגאון זקינו אביו
 איש שם לקבור וא״א . הציון ן בנ מסיכת מאוד צר המקים כי אפשר שאי

 .בחיים עודנו הקבר לעשות שילכו עליהס וגור .כמוהו בשר ובעל הקימה גדול
 להמציא כדי עצמו את שיצמצם מהגאון מחילה יבקשו צר שהמקום יראי ואס-

 ונקבר המקום נתרחב ומיד .הבטיחו אשר הבטחתו ס לקי בנו לבן גצדרקבר,
 להקים אפשר הי' ולא כבתחילה צר להיות המקום חזר ואח״כ שסיגריו?״.

 אפשר הי׳ לא כי . רחב ולא מאד ארוך אבן מו והק כבודו לפי חציה לו
ב אגן שם לה:ניס  שהי׳ מעשה לזכרון כתוב והי׳ . לעינים נראה והדבר מ.
 הקהילה בני כל .אבל בשנתתמ״ט נשרף ובעונותינו . ג״ח החבורה בפנסק

: הדבר את ומסכריס דעים י. .
י נ ש ת ו  סיים מוהר״ר להגאון נשואה היתה אחת . שמואל היה,לר׳ מי

 נשואה והשניה לקמן שיפורש כמו מוהר״ל הגאון נכד מתיזנא כ׳׳ץ
 פה ר״ה והי׳ העסין במדינת אב״ד חיים מוהר״ר בהגאון יעקב למיהר׳׳ר

 והקצין .התורה שר יעקב מיהר״ר הגאון . נכתב קבורתו מצכת ועל . סראג
 היה כ״ד-שנה קהלתנו שה ר״ה הי׳ אשד ז״ל ירושלמי יעקב מהו׳ ח המנ

• כן _____________

 בשבח קברו על שהוקם החדשה מצבה על החרות ניסח בגלעד y יא)
;להעתיקו בידו הספר עתה ואין .גדול



- יוחסין מגילת •
 ן3מ היח־ם הרי .■ תנצבה בשמה ונקרא הג״ל אשכנזי ימקב מיה׳ של בתי בן

, : ממנו יגדל בנותיו יחוס אבל מהר״ל הגאון של יחיד
ת ח א  לקמן אז;יר כאשר ז״ל כ״ץ יצחק^ מהו׳ הגאין אשת סיגלה מרת ה

:עולס גדולי •ריכה צ^י1י וכל וצאצאיו בניו עם
ת י נ ש  וקצין ראש ובחסידות בתורה להמיסלג נשואה היתה .גיטילי מרת ה

 והוליד .ז״ל הלוי ברנדים שממון מ־ה׳ בקהלתנו פרימוס ומנהיג
 ברנדים שמואל מוה׳ בקהלתנו ומנהיג ראש הי׳ הוא וגס , מאוד חסיד בן

 הש״ם שבכל הרא״ש ססרי כל אשי בתירה המוסלג החסיד את הול'ד והוא
 ממנה והוליד ע״ה דודתי בעל ז״ל הלוי ברנדים שמעון מהו׳ ע״ס חוזר הי׳

 בתורה חוסלג הבכיר ושם . בקעיותן מתו מהן שבעה • זכרים בניס עשרה
 ונסטר בטרנאסל הי׳ מושבו איתן אכר ז״ל ס גר,ד כלוי חיים מוה׳ ובעושר
 רב והשני• הדור גדולי ובנות בנים ובני בנים שם אחריו והניח טובה בשיבה

 ה׳ ברך זרע בניס ג׳ אחריו והניח .הלוי ברנדים יעקב מוה׳ ומובהק גדול
 סג״ל שמואל ר׳ השני ושם מוץ לק״ק סמוך גר אשר סג״לוי. הירץ נפתלי ר׳ הא׳

 משה מוה׳ לפכח בדורו הגדול היב נכבד הכי והשלישי סירדא ק״ק תושב
 אבינו בשם ונקרא . והגלילות בומסלא דק׳־ק ור״מ אב׳יד סג״ל ברנדים

 משה מיה׳ התורה חכמות בכל וחכם אלקי המקובל החסיד ה״ה זקנינו
 ר׳ תירה ובן ובמעשים בעושר נכבד אדם 'הרביעי ושם . ז״ל סשרליש

 יחיד בן ברכה אחריו והניח ובכבוד בעושר נפטר הוא גס אשר הלוי בצלאל
: סג״ל יואל ר׳ מאוד נכבד

 ומת רה בת גדיל אדם הי׳ הנ״ל ז״ל ברנדים שמואל לר׳ אחד בן עח־*
 וחיבר כג״ל בצלאל ר׳ נקרא והי׳ לפ׳יק ת׳ בשנת בדבר שנים בקצרות

 יגע שלא מה שנים במיעוט ויגע לאור עדיין יצאו לא אשר ספרים כמה
 ה״ה אשת ע״ה גוטיל מרת אחת בת אחריו והניח שנה לע׳ ותיק תלמיד

 והב׳ ז״ל בצלאל ר׳ א׳ ברם ד׳ והולידו .מדינה פר ס בומסלא אליהו מוה׳
 נקרא שהי׳ ז״ל יונה מהו׳ המנוח החסיד הרב שבהם והצעיר שיחי׳ ליב ר׳
 התורני הקצין הראש צדקה]והד׳ מעיל שו׳ית המחבר [הוא סוכר לאנד נה י ר'

 גדול קצין הי' מהן א׳ בנים ג׳ הי׳ ולו . ר״ה סג״ל ברנדים גרשון כמהו׳
 גדול הי׳ והב' . ותוספות ש״ס קדשים בסיר מוסלג והי׳ הקהילה. ומנהיג
בראנדם. נפתלי ר׳ והג׳ פראג פה מו״ש ברנלים.דיין שמואל ר׳ ובחסידות בחורה
 : הנ׳׳ל בצלאלש ר׳ שמואל מוה׳ ה״ה חהן הי׳ היא גם הנ״ל ן גרש ור׳

?T1J אברהם מהו׳ אשת רייכיל מרת מסרא״ג מהר״ל להגאון הי׳ אחת בת 
 אשר ז״ל סג״ל דרשן משה מהו׳ הגאון את לידו והי .הלוי וולירשטין

 : פראג פה קבורתו ומקים , פראג פה ודרשן קהילות בכמיז אב״ד ה׳
ת אחת בת ?{זד  מהו׳ הרב את והולידה סאנטקי הירש מהו׳ אשת טילא מי

 הראש ואשת קלוז.3 ורב ה ש מורה ודיין פה הקהילה נאיין שהי׳ סאבטקי
 : גניו מבנות היא בפראג כעת פרימוס הוא אשר לאוויטיץ יצחק ר׳ הקצין

?n i j מרבן לגדול נשואה היתה * רעאלינא מרת הכיתב ופרסמה אחת בת 
 מוהר״ר כהג׳ ז״ל וואל חיים מוה׳ ובחסידות בתירה המופלג הקצין שמו

 לספר הפליגו,מאוד קבירתו מצבת ז״ל.ועל וואל אברהם מוה׳ בהגאק יוחנן
ומנשיאותו וממעשיו ומתורתו בשבחו



ת ל י י ג יוחסיין מ

t• פרימוס בהיותו נהג אפר ומנשיאותו
 t ז f למדינת נתפזרו אחריו ובניו והקיפה הקלוזין

ת ו ד ל ו  I וומ [ס בפוזגא לי.ינולד נודמ לא מפרידבירג חייס מו׳ הגאון ת
ס ̂ והרביץ הרמ״א עס יחד שכנא ר׳ רבי הגאון תלמיד והי' ו  ת

 תורת ס מל השג־ת חייס מיס וויכיח ס׳ וחיבר שנה ארבעים בישראל
ס מחדש פתה ונדפסו החיים] ס׳ [הקדמת הרמ״א של חטאת  תורת ס׳ פ

 ו נר לפמברג דק״ק אב׳׳ד הלוי שאול יוסף מו׳ האמיתי הגאון מהרב משה
 כדי לפרסמו רצה ולא או״ה ס׳ חיבר בעצמו הוא וגם השגותיו כל לוישב

ס הגדולים] [שם וומ״ח בס׳ כמש״כ עליו יסמכו שלא  החיים ס' חיבר ג
 העומדים דברים . יקרות ומפנינים מפז נחמדים טהורות.■ אמרות אמרותיו

 נאמרו. הקודש וברוח תחותיה. מרגניתיה ודיביר דיבור וכל עולם. של ברומו
 החיים ובס׳ אפטא] דק״ק אב״ד הפשיל יהושע מו״ה החסיר ן הגא [הסכמת

 חתן שמשון בר' יצחק מו״ה מופלא הג׳ הקדמת מוצא אתה ראשין דפ*ס
 מתן ביום שמ״ח שנת נפשו ונח ,ע״ש בשבחיו מספר מהר״ל הגאון אחיו
 פ׳׳ו וכלכלה כרנסה ובס׳ פ״ט ומחילה סליחה ם׳ החיים בס׳ ועי׳ תורה

 ; הקודש) רוח עליו שירה’שהי׳ תראה בם .
י ל ו ד י  קצוי בכל ידועים בצלאל בר סיני מוהר״ר הגאון של תרומה ג

 קעלין בק״ק ור׳׳יז ואב״ד וקצין ראש פראג פה לו הי׳ אחד בן .ארץ
 קעלין בק״ק קבורתי ומקים ז״ל סינש ר׳ חיים מוהר״ר פיהם נתvלמד בכל ו

 הנקרא בצלאל מו׳ ובכבוד ברורה מקומו מלא אכר בן אחריו הניח הוא
 הישנה בבהכ׳׳נ ורב ה ש מורה ב״ד וראש פרימוס כהי׳ גלאצור בצלאל ר׳

 והכניס בנות אס כי בן אחריו הניח ולא לפ״ק תי׳׳ב שנת ש׳'מ לישיבה ועלה
 והמדינה נ״ש דק״ק ור״מ אב״ד מובהק גאון אחד אח ולו אביהן בחיי מהו

 חהיד בקראקא אחד ועוד שפ״ט שנת שנה ל״ז גן ומת ז״ל גבריאל מוהר״ר
 מו׳׳ה ר.גדול הגאון אבי והוא סיצס ר׳ חיים ר׳ ליב מו׳ מופלג ולמדן

ת והמדינ: נ׳׳ש דק״ק ור״מ אב״ד שהי׳ גבריאל  הגאון ובנו תע״ח בשנת וי
 ואחוכס לפ״ע אביו במק־ם יושג להיות מקומו ממלא בעריש מו׳ המפורסם

 אלעזר מזהר׳׳ר לה׳׳ה נשואה היתה סינם ר׳ חיים ר׳ בת יודית מרת י
 זריז בן אחריו יהניח בשנים רך בהיותו העולם מן נעדר ז״ל טודרוסי׳ ר׳

 מוהר״ר לקהלתנו ונגיד וראש פ:חס בבהכ״נ ורב בתורה מיפלג וממולא
 גן ומת , יודתנש ר׳ חיים ר׳ אמו בשם ובכינוי , טידרוס ר׳ ליזר ר׳ חיים
 V׳r טודרום מוהר״ר ולמדן חסיד אח ולו תסט״ל ר״ה בערב שניס ע׳׳ה
 היחה ע׳׳ה פעריל מרת הגבירה ואחותם פראג פה לס״ק ת׳׳מ בשנת מת

 ה״ה פן פראג פה ר״ה ז״ל■ ווינר מיכל מוהר״ר והקצין להרא׳׳ש נשואה
 שמעק מו״ה הגדול הגאון של אתיו מווינא ז״ל חיים חד מוהר״ר

: והמדינה פראג הה ור״מ אב״ד
ן ־ ו א ג  מפראג מהר״ל הגאון אחי קרעמניץ דק״ק אב״ד שמשין מו״ה ה

 בירושלים כבול מנוחתו אשר שמיאל מו״ה החסיד הגאון חחן הי׳ י
 שדה דק׳׳ק אלול מנש^ מו׳יה הגאון א׳ בניס לו.'שני והי׳ שם נשיא .והי׳

ק בודנקיש אברהס מו״ה הרב ואחיו . לבן . ״ - על וגיסם .קארץ ,  נ
אחותם י יי
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ר׳ אחותם  ר״ש [הוא מגיד שמשין ר׳ הגאון של יו3א קארציר פסח הי'

: הגדול] המקובל מאוסטראסלי
ם  גפלאה תשובה חיבר אשר אשכנזי בצלאל יצחק מו״ה הגאון כי שמעתי ג

ס ומפורסמת נודעה  ראש הזקן מהר״ל הגאון ממשפחת הי׳ הוא נ
: מפראג מהר״ל הגאון של משפחתו

ו ל׳ מ ל ע  הי׳ שמואל ור׳ שמואל ר׳ ושמו ק לו הי׳ מהר״ל הגאון אבי אחי ה
 חמיו קרעמניץ דק׳יק אב״ד חיים מו״ה הגאון אחד בניס שני לו י

ק מו״השמעלקא הגאון של ק״ ד ד ל׳  אליעזר מוה׳ הגאון והל אוסטרא א
 דר שהי׳ הירץ ר׳ והגאון אסעא דק״ק אב״ד אליעזר דמשק ספר בעל

 לו הי׳ ור״א אברהס ר׳ של אביו והי׳ .יעקל ר׳ והגאון . שידלוב בק״ק
: האראדגא דק״ק אב״ד שהי׳ משה מהו׳ הגאון בן

ה ת ע ן בר׳ יצחק ה׳1מ מופלא הגאון יחוס לכתוב אחל ו שו מ ז  ^נ
י ״' : מפראג מהר׳יל הגאון חתן ז״ל ץ כ׳

ש י  מעולי לפראג בא אשר וביחום ובעושר בתירה גדול פראג פה היה א
 גהוא האיש והי׳ שם עליו שהעלילו עלילה ע״י אובן ק״ק הגילה

א ר׳ נקרא ב י ק  עקיבא רבינו קבורתו מצבל; על פה וכתוב מאובן ע
 לפ״ק.והי' רנ״ו לשנת קרוב מעלה של בישיבה ונתבקש 'מאונן ונשיא כהן

 לכאן ובא .באובן אונגרין גדולי עליו העלילו קנאה ומחוך .בנימוסין מוכתר
ת ובנה ב הגאון של בדורו תורה והרביץ לתלפיות בנוי גדול ני ק ע י / י ה ק מ ל ו  פ
 י הוליד ההוח* והאיש .יוחסין בס׳ כמפורש ההוא בזמן פה אב״ד הי׳ אשר ז״ל

 . לכהונה תיו בנ י״ב עס והתחתן . בנות וי״ג זכרים בניס י״ב מאשתו
 הלוי ישעי׳ בר׳ שבתי ר׳ עם התחתן יוכבד בשמה נקראת היתה אשר ולאחת
 יש בעל הלוי אברהם מהו׳ החסיד של אביו שעפעיל. נקרא שהי׳ הורוויץ
 הגאון של אביו . שחיבר ספרים ושארי אברהם וברית ברכה ועמק גוחלין
 שעפטיל מהו׳ הגאון בציואת כ׳ כבר ההוא והיחוס זלה״ה של״ה בעל החסיל

 היחוס מאותו הי׳ על שפע ס׳ בעל וגס זללה״ה של״ה בעל הגאון של בנו סג״ל
 . חתניו וי״ב וי״בבניו הוא לדוכן לילך זכה הנ״ל ונשיא הכהן עקיבא ר׳1

 . ישראל בני את תברכו כ״ה מצות שקיים בעצמו והתפאר . נפשות כ״ה
 ישב לא פה גם אשר עד גדולתו מתוך ונכבדים גדולים שרים בו ונתקנאו
 שלשה בו פגעו אשר ויען .ניצל תורתו וזכות ובזכותו .מפלילות בהשקע

 לזה זה שווין הקודש פרכת שלשה עשה מהם וניצל רגלים בשלשה מאורעות
 נייא. אלט הכנסת בית דהיינו כנסיות בתי לשלשה והקדישם ביניהם הפרש באין

ג ״ כ מ  אותן יפרשו שלא . הגזברים עם והתנה . פנחס ובהכ״ג הישינה. ו
 נדב גס . יותר ולא ראשון בליל תמיד רגלים שלשה בכל אס כי הקודש פני אל

 מן תלויה היא הלא .בניו כמספר נרות ולה פנחס לבהכ״נ גדולה פמוט
 . ן גרש נקרא הי׳ מבניו אחר ובן .אלמימרא שקיראין הבימה לתוך הכיפה

ם מסתעפים ממנו אשר מי  הי׳ ואחד הגרשוני משפחת עצמם החותמים הכ
 הוליד ושמשון זצ״ל הכהן שמשון כמר הקצין את הוליד הוא . גרשם נקרא
״י יצחקמהו' המופלג הגאון המיוחל האחד שם . בנים שלשה ה ב ש מ ש

ן י מ ה



יוחסין מגילת
גן ק ור"מ אב״ד לי׳ אפר 5״jt הנ ק״ . מעררין ומדינת גיקלשפארג נ

 [הוח . והרימום שיה מורה והי׳ לסראג אוסטרייךושכ ובמדינת ווינא ובק״ק
 דמים־ ר^ןן בסער כדרות איזה והשלים . שו״ט מדרש על ק^ר סי׳ חיבר

עג סי׳ רזא סענח בם׳ הגהות ועשה . שס״ו נדפס רונקיל זלמן למהר״ר
ס מהר בתשובת נס.אה הקדמה עשה והיא [סש׳׳ד] שס״ז נדפס התורה

 אדם ,חרפת איש ולא תולעת אנכי . חרוזות בראשי .וחתם .מרוטנבורג
 ב צ מהו׳ ה;דול הגאון חתן לגרכה זכרו כהן שמשין בר יצחק עם ובזוי
 מהר״ל הגאין חותנו עם בהסכמה בא א וה [שה׳׳ג] . אמן ואמז חזק נר״ו

 יוסף בר׳ שמואל הג״מ שחיבר משו״ע שנשמט דינים ליקיטי רב לחס ס׳ על
 וע׳. . בפראג שנדפס הייאשק הראב'/ ס׳ ■על שס״ט נדפס דבומסלא אב״ד

 בתשובת וע׳ מהר״ל הגאון חותנו של !המצוה התורה על דרוש לס׳ הקדמתו
כהר״ר והשלישי . גרשם ישראל כהר״ר ו ס׳׳ הקצין ואח־ו . השני] חיט
נשיא-־ת והנהיגו . רש בק״ק כבודם דירת היו שניהם כהנים . גרשם משה

 :הגד!ל הגהמ״ד הוא גדול בית שם ובנה בדורם. לישראל הרבה טובות והשתדלו
 מפראג ליוואי מוה׳ הגד-ל הגאון בת את נשא הנ״ל כהן יצחק ה׳ מ הגאול
 ברבנות ^בהי.תו בנים בנא ממט ומתה לאה שמה והי׳ הנזכר ’

 מצבת על בשבחה לספר והרבה פיגלא מרת אחותה נשא אח״כ1 . במעררין
 . בניס שני עמה והוליד פראג פה מהר״ל הגאון אביה לציון סמוך קבורתה

 ג״ש בק״ק ור״מ אב״ד שהי׳ כהן חיים מהו׳ ה״ה הגאון האחד שס
 את׳׳ה דמיין ס״פ בק׳׳ק ואח״ה ס־אג פה לר״מ נתקבל ואח׳׳ה והמדינה

 הגאון השני ושם . מעלה של בישיבה נתבקש ושס .והגליל פוזנא בק״ק
 לאב״ד ונתקבל גדולתו בתחילת פראג פה דרשן שהי׳ כ״ן נפתלי מהו׳ *ה״ה

 .דליטא פינסק לק״ק ומשם מעררין ומדינת נ״ש בק״ס ואח״ה .בפרוסטיץ
 ת נ3הר אחותם ושם . הקודש ארון נגנז ושם .והגכיל לובלין לק׳׳ק .ימשס
 לא אלה בכל אשה אשר ובמעשים בתורה חי כל אס היתה היא . חוה מרת

 ישראל לארז ובנסיעתה, רך] בא ממנה יאיר חית בת תש בהקדמת [ע׳ מצאנו
 יצחק בר שמואל מהו׳ הגאון בעלה ושם . סופיא בק״ק עמה אל נאספה
 . והגליל בומסלא בק״ק ור״מ ואב״ד פראג פה דרשן היה הוא גם ז׳ל בכרך

 עמיו. אל נאסף פפלאז-ושם ומדינת ווירמיזא לק״ק ור״מ לאב׳;ד נתקבל ואח״ה
 מקום למלאות פראג פה דישן ההיא בעת הי׳ אשר שמשון מהו׳ הגאון ובנו

 יום עד שם והי׳ . בווירמיזא אביו כסא לישבעל אח״כ ונתקבל . אביו ,
 חוט ותשובת יאיר חות תשיבת במל חיים יאיר מהו׳ ן הגא■ ובנו .מותו
 ההוראה כסא על ישבו אשר המשולש חוט שלישי דור ה׳ השני

 מרת הנ״ל בכרך שמואל מ־ה׳ להגאון היתה בת גם . ווירמיוא נק״ק
 שנייטוך דק״ק ור״מ אב״ד סבלא מוה׳ ה״ה הרב בעלה ושם , טעלציל
ר יצ״ו שמעון מוה׳ האלוף הזקן את ממנה הוליד הוא ואגסי׳  היא כעת א:
 על שגורים משנה וש״ס ליחו נס ולא עינו כהתה לא שנה משמונים למעלה

 כק״ק (אמן שהיה שמואל מוה׳ ובחסידות כתורה מופלא אחיו ושם פיו
 . אב״י שם היה לא אשר הימים כל שס לעדתו צדק מורה והיה רודניץ

המפירסס ין5הק הגוניס בניס שאר בתוך הוליד הנ״ל שמעון מוה׳ הזקן
פ״ו
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ת וגם לע״ע פראג פה פרימוס הוא אשר לאווטין יצחק כהר״ר פ״ו  אחת י

 ר׳ זלמן מוה׳ הקדוש להרב נשואה היתה הנ״ל שמשון מוה׳ להגאון היתה
 נשמה נקראת והיתה פראג פה שוה מורה דיין הי׳ ז״ל סג״ל משהלם
 מוה׳ הגאון אשת מפראג מהר״ל הגאון בת זקנתה אמה בשס פיגלה
 הרב בנה את הנ״ל זלמן מוה׳ מהרב ילדה הנ״ל ופ-גלא הנ״ל כ״ץ יצחק

 כג״ל יצחק מוה׳ אבותיו מקום וממלא ובזקנה ובחסידות בתורה המופלג
 : תפ״ז שגת שהוא היום עד תנז״ל משנת יע״א פראג פה שוה מורה דיין

׳ לייחוכי דהזיר ועתה  טגה ומפיר\ס זיו מ(איס כגיס כמה הוליד א:ר מלוכצץ כ׳ז נסחלי מכו׳ מ
 אזכור אך ה״ל וכרשים ענפיה הרנן כולם לי נודעו לא גס לכוהנם א״צ סילין כמדינת מורהס

 כין נפתלי ‘מוה הג׳ אה הוליד א:ר ז״ל כהן וזיים מהו׳ המופלא א'מהן פראג פה הי׳ אכר מהם נ׳
 פיינל לרמופ׳מרו׳ פיגלאנפואה ככמה גר,ראת אמת רנתא.ובת גלוגא כק״ק ור״מ אנ״ד הוא כעת אפר

ך דיין נומפלא ״  הוא גם ז״ל כ״ן יצהק מכו׳ נדורו כגדול הרג הפני ואחיו פראג פה רנה נ
 ור״מ לדרכן נהקנל ואח״כ סעעסן נק׳׳ק ור״מ ד לאי״ נהקנל ואח״כ פראג פה דרכן הי׳

 דק״ק אנ״ד כ״ן נפתלי מכו׳ כגאון אביו מס ושוכב הקודש ארונו נגנז ושם לובלין כק״ק
 דק״ק אב״ד נפתלי מהו׳ הגאון הרב ובנה מלובלין יודית מרת הגבירה ה״ה אחותם וכס .לובלי!
ן יצחק מהו׳ הגדול כרב . מזחלקווי סגיריל מרת הגבירה ואחותם .נראל ״  את גכא מ״ל נ

 פלכה ממנה והוליד והגליל פרעמסלא בר,״ק ור׳׳מ אב״ד שהי׳ מרגליות מענדיל מכו׳ כגאון בת
 בק״ק ור״מ אנ״ד הי׳ אשר ז״ל כ״ן נפתלי מכו׳ המפורסם הגדול הגאון המיווזד האחד בנים.

 חנמים) כמיכת ס׳ המחבר (הוא דמיין פ״פ ונק״ק והגליל פוזנא ובק״ק והגליל אוסנורא
 ושם עמיו אל נאכן> קאססנעינא בק״ק במלון בדרך ויהי הקדושה לארן ונסע בא״י לנכיא ונתקבל

יכעיה מהו׳ ומופלג המופלא כפני פעירתו).ישס מענין נפלא מעשה בצוואתו (ע׳ הרךדש ארינו נגנז
ושה . הזה היחוס הדר סדרתי בשבילו אש^ בראד דק״ק רבה ב״ד המצויץ הדיין נ״י כ״ן

 אחותם וכס והגליל. פלאצק דק״ק ור״מ אנ״ד ז״ל כ״ן ליב יהודה מהו׳ הגדול כרב השלישי
 הרב זבנה מפרעמסלא. פעלקא מרה ואחותם זלה״ה. הרבנים וגניה .מפלנאי אשחר מרת כרמית

:זלה״ה יצחק מהו׳ ה״ה
 היו הם גם ז״ל סג״ל מהררש״א כגאון גם מס״פ עקיבא מהו׳ הגאון כי נאמנה חדע עוד

 ;משפחתנו מבני אמונה מאנשי שמעתי כך כי ה;״ל ונשיא כהן עקיבא רבינו של חלציו מיוצאי ^
ן ו א ג  מהו׳ בישראל הוא נשיא ובעושר בהורה המופלג חתן הי׳ מלובלין כ״ן נפתלי מהור״ר ה
הי׳ השני והתנו פראג פה שוה מורה ודיין פרימוס היה אשר ז״ל ליברליש ישעיה י

חתם הנ״ל ליברלש ישעיה ומוה׳ יהודה קול בעל פראג פה ודרשן רופא ליב מהור״ר הגאון
^ פראג פה הניח אשר ז״ל חלפן ליברמן הר״ר הקצין ואחיו ז״ל ליברליש יצחק בהר״ר א׳

 ולמעה למעלה מוזהב כסף מצופה סיים גע! וס״ה מרגלות׳ עם נפלא פרכת גייא אלע נבהכ״ג
 ה״ה . לפ״ק ה ש ע ר כ ז שנת אשתו ובם שמו מליו כתוב כמרגליות מענסלא שקוראין ומעיל
 והוא בי.ו בן הנ״ל לינילש ישעיה מהו׳ נכד הי׳ לשון מענה ספר חיבר אשר לינרמאן אלעזר מ?ו׳

 הקצין הי׳יחהן מווין פרנס רייז יהודה מהו׳ המפורסה הקצין ,ה;״ל יהודה קול כעל הגאון של בנו
 מוס׳ המנוח החסיד המופלג הרג . ז״ל קילא הצנומה אשתו ושם הג״ל ליברלש ישעיה מוה׳

בנו רייז יהודה חתןר׳ היו ♦עוין קאפליש ר׳ ישראל  אב״דור״מ שמשין מוה׳ הגדל הרב הנ״ל.
. בקיציגץ בערמאן מוה׳ הקצין אחיו והמדינה פעלד בהערן

 הרב והשני .בלעכלי אב״ד שמשין מוה׳ הגאון א׳ בניס ד׳ לו הי׳ מפוזנא חיים מוה׳
.גהגאון דוד מוה׳ שמו פרא״ג דק״ק ס״ו בתורה מופלג והשלישי . מפראג שמשון מוס׳

:בהגאון יצחק מוה׳ בהורה המופלג הרב ה״ה והרביעי
 פרדכי אמו ובגז • גאלייך ממדינת לקראקא בא מפרעמסלא מרגליות מענדיל מוה׳ הגאון
 לו וילדה !כיינדיל מרת מקיאקא מרגליות מרדכי מוה׳ הגאין נת אח ונשא מגאלייך י

 אכ״ד אברהם רוה׳ הגאון התן הי׳ אשר שייבש יואל מוס׳ הגאון האוזר גאונים בנים שמונה
 טראגי דה״ק אג״ד משה מוה׳ הגאון הב׳ בנימין. משאת בעל בהגאון בריסקדליעא דק״ק

חמן שהיה מפרעמסלא אליהו מוה׳ הגאון הד׳ . לובמלא דק״ק אב״ר אלניזר מוה׳ הגאון הג׳
הגאון

הגאון



יוחס' מגילת

 גי* אי) לאשה כנ״ל מרנלמס מפנדל מוה׳ ן1רנא נשא אח"כ1 • מנדכמנין אביהס מנה׳ משן
 ה® גטתיו לוקסי וחתניו נניח נמה והולידו קרעמנין דק״ק ד אב" ז״ל חריף משה מוה׳ הגאון

 אבהו ושם . מלוכלין כ״ן נפתלי מוה׳ בהגאון יצחק מוה׳ בדורו המופלג הגדול הרב האחד אלו
 • מווינלו סרוק אגרהס נמוה׳ יהודא מוה׳ המפורסם הנגיד הרב הב' . ז״ל איידיל מרת הרבנית

 מחיר מוס׳ בבגאון ברעזץ דק״ק אב״ד מרדני מוה׳ הגאון הג׳ . סריידיל מרת אשתו ובס
 הטי שאול יוסף מוה׳ המפורסם האמיתי הגאון של זקינו אבי והגליל(הוא לבוב דק״ק אב׳׳ד
 מרדכי מוה׳ בהגאון אברהם מוה׳ הרב הד׳ מסיו) שממתי כן נד״ו והגליל לבוב די,׳׳ק אנ׳׳ד
 שמבון מזה׳ בהגאון קראמבין אב׳׳דדק״ק הירש מ;ה׳ הגאון בל בנו הי׳ רי:א.הה׳ דק׳׳ק אב׳׳ד

 יוכף מוה׳ המופלג הו׳ • מסרעמכלא דיין אברהם מוה׳ המופלג התורני הו׳ . מאוסטרא
: מנזיסמניז אנרהס מוה׳ בהקצין

ב ר  ב׳ן הייה מו״ה החשיד הרב ה״ה בנים במה ליד ה מפוונא ז״ל כ״ן נפתלי מו״ה הגאון ה
 אב״דדק״ק בהי' דל כ׳ז מרדני מו״ה הגאון והרב . אוסשרא דק״ק כקלוז רב בהי׳ ז׳ל ,
 ובנו והגליל אוכנןרא דק״ק ור״מ אב״ד שהי׳ דל ב״ן בצלאל מוה׳ הגאון והרב והגליל פוונא
 דל נ״ז יצחק דוה׳ הגאון והרב . אוכטרא דק״ק גקלוז רב דל ב״ן אייויק מוה׳ המה׳ג הרב
 והרב י בברעבלא אנ׳ד ו׳ל ב׳ן שמעלקא רוס׳ הגאון והרב .קרפמזיר דק״ק אב׳ד שהי׳

ן אייויק יצתק מהו׳ הגדול : סרוכמין דק״ק אנ״ד נ׳
י נ ת ח ן נפתלי מוה׳ הגאון של בנותיו לוקחי ו ״ דק׳׳ק אב״ד יעקב מוה׳ הגאון כאתד הנ״ל נ

סעדי׳ ה׳ מ כחסיד כגאון הב׳ ובס כשרינצה מרה הרבנית אבתו וכה וכגל־ל סוונא
המוסלא כרב 5׳• ה הג׳ ושם . אידיל מ׳ הרבנית אבתו ובס מעזדטש דק׳׳ק אנ״ד ז׳*ל ישעי׳
 אשתו ושם והמזי׳ה נ׳׳ש דק״ק אכ׳׳ד ז״ל .גבריאל מוה׳ החשיד בהגאון ליב יהווה מוה׳

■ ; קילא מרח הרבנית
ב ר  הוליד מסיזנא ד׳ל כ״ן נפתלי מ-ה׳ כגאון בל אחיו ז״ל כ״ז ישעי׳ מוה׳ המנוח ה

 כמקובל כגדול המר.ור כרב ה׳׳ה המיוהד האר,ד את המופלגים בניו באר בתיו
 גק״ק ור׳׳מ אנ״ד הי׳ ולפנים שרעמסלא ׳ק דיו ר״מ נר״ו ב״ן משה מוה׳ המפורפס

 ור׳׳מ ׳ראב׳׳ד ז כ״ן בצלאל מוה׳ המפורסם הגדול כמאור הרב ואת . ואגסי׳ מעזינז
: והמדינה יאס דין׳׳ק

ב ר  כ״ז נפתלי מוה׳ לגאון אתי סלאצק דק׳׳ק אנ׳׳ד ז׳׳ל כ׳׳ן ליב יהודה מוה׳ הגדול ה
כגאון כרב ה׳׳ה המיוחד האחד אח ההגונים בניו שאר בתיך הוליד מפוזנא ה;'ל .

: והגליל פלאצק דק׳׳ק וי״מ אנ׳יד ד׳ל ב״ן יעקב מוה׳ כמפורכס
ב ר  הגדול המאור הרב את הוליד הנ״ל מראני דק׳ק אכ׳ד משה מיה׳ הגדול המאור ה

 אביגהר מוה׳ הגדול המאור הרב וכנו קראמשין דק׳׳ק .אב״ד מעגדיל מנחם מוה׳
: חצנטשין דק״ק אנ״ד

ב ר  הסריס הרבה חבר הנ״ל סרממסלא דק״ק ר׳׳מ נר׳׳ו כ״ן מבה מוה׳ הגדול המאור ה
. משד יד . מנה דרוש ; אור קרן . משה פני • אלו הס לאור ינאו ככל אבר ואת ,

 על משה בירך . כהורה על מבה ־*כל .אלו הם בידו בכתינים כס עדיין ואשר . מבה מטה
 . רנה מדרש על משה דבר . כתובים על משה ויכתב . נכיאיס על משה הוד , התורה

 הרי״ף ולשינות ותו׳ רש׳י ודיבורי הלכות חחשי הלקו מתנות .הש׳׳ס אגדות על משה ויגד
 ואגדות הלכות חידוני כולל חבור משה מסוה . ותשובות שאלית משה והשיב .ז״ל והרמב׳ם

: ספציהס לכל ודרוביס
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