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למשפחותם לבית אבותם

על  אלא  משרה  אין  שכינתו,  משרה  "כשהקב"ה  ע:(  )קידושין  חז"ל  אמרו 
להשראת  הגורם  יחוס,  של  כוחה  למדנו  ומדבריהם  שבישראל".  מיוחסות  משפחות 
תפארת  וקדושים,  צדיקים  אחר  מתייחסת  המשפחה  כאשר  ובמיוחד  השכינה, 
ואל  חצבתם  צור  אל  'הביטו  א(  נא,  )ישעיה  הכתוב  אמר  וכבר  אבותם.  בנים 
אבות  ומעשה  המשפחה,  מוצא  מקור  אחר  לדרוש  שיש  נקרתם',  בור  מקבת 
וכנודע  אבות,  מורשת  פי  על  וישראל  תורה  בדת  להתנהג  כיצד  לבנים  סימן 
)תדא"ר,  בתנדב"א  חז"ל  מאמר  על  זי"ע  אדמו"ר  מרן  כ"ק  הרה"ק  של  מאמרו 
שירצה  פתי  זה  דמי  אבותי"  למעשי  מעשי  יגיעו  מתי  לומר  אדם  "חייב  כה( 
נגיעה  לו  שיהיה  כלומר  "יגיעו"  אמר  אלא  הקדושים,  לאבות  עצמו  את  לדמות 

כלשהו. ואפי'  למעשיהם,  ושייכות 

העיד  אשר  המיוחסת,  'הורוויץ'  משפחת  היא  משפחתינו  ונזר  ראשינו  עטרת 
מכל  הנקיות  בישראל  מיוחסות  משפחות  משלוש  אחת  שזו  הק'  הבעש"ט  עליה 
דפרקא  )אגרא  זי"ע  יששכר'  ה'בני  הרה"ק  מפי  כמקובל  דור,  אחר  דור  זר,  נטע 

י(. ד,  ניסן  יששכר  בני  ועיין  סט,  אות 

אשר  בישראל  המיוחסות  העתיקות  המשפחות  אחת  היא  הורוויץ  משפחת 
אנשי  התורה  אדירי  מצויינים  וגאונים  גדולים  רבנים  ישראל  לבית  העמידה 
הורוויץ  הלוי  בית  שמעתתא  ורמי  דקלא  רמי  הרמה,  'המשפחה'  היא  השם, 

תצ"ז(.  פראג  צבי'  'גאון  הספר  שער  )לשון 

היוחסין,  שלשלת  בתור  מתקיימת  היא  שנים  שנה  מאות  מארבע  יותר  זה 
התורה  אדירי  מצויינים  גאונים  הדור,  גדולי  רבנים  של  נפסקת  בלתי  שלשלת 
מושבותיהם  מקומות  בכל  ישראל  לבני  עדתם  ולתפארת  עמם  לנס  עמדו  אשר 
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עתיקת  קטנה  או  גדולה  קהילה  נמצאה  לא  כי  לאמור  נוכל  בצדק  אשר  עד 
מן  וגאון  רב  לה  לכסא  ישב  ולא  ברבנות  שם  שימש  לא  אשר  באירופה  ימים 
'תולדות  )מאמר  הורוויץ'.  איש  הלוי  'בית  של  הלזו  והנישאה  הרמה  המשפחה 

הורוויץ( איש  הלוי  צבי  הג"ר  דו"ז  שכתב  הורוויץ'  משפחת 

אראלים  מגזע  נוספים,  מסתעפים  ענפים  ישנם  בן,  אחר  בן  היחוס  מלבד 
אנשי  הקדושים  הגאונים  המה  הלא  התורה,  אדירי  ארץ  מצוקי  ותרשישים, 
המהר"ם  הרז"ה  רש"י  עליהם:  נשען  ישראל  בית  כל  אשר  ההוראה  עמודי  מופת, 
אריאל,  הבנין  צבי,  החכם  העשיל,  ר'  הרבי  הרמ"א,  מפראג,  המהר"ל  מרוטנבורג, 
תגן  זכותם  חכמים,  המשנת  עמוקות,  המגלה  שלמה,  המגיני  איגרא,  משולם  הג"ר 
כליל  מפז  מסולא  ככתר  הנעטרים  הדורות,  גדולי  מעלה  שרפי  ועוד  עלינו, 

משפחתינו. ראש  על  תפארת 

שכתב  ממה  המשפחה,  מוצא  מקור  אחר  ולחפש  לתור  בזאת  ונתעוררתי 
בהקדמה  קראקא  אב"ד  זצ"ל  הורוויץ  איש  הלוי  לייב  אריה  חיים  רבי  הגאון  זקני 

הלשון: בזה  אריה',  'חיי  שו"ת  לספרו 

של  יוחסין  ממגילת  אחת  עלה  בזה  מלהציב  אמנע  לא 

תהיה  זאת  אשר  צאצאי  ואת  אותי  לעורר  הרוממה,  משפחתי 

הקדושים,  אבותינו  בעקבות  לילך  החיים  בארץ  מטרתינו 
מקום  ידעו  לא  הבאים  והדורות  מצויה  שהשכחה  ומפני 

תגן  הקדושים  אבותינו  שזכות  יעזור  ה'  קודש,  מחצבתם 

מצוותיו  לעשות  וחפצים  ה'  בתורת  ההולכים  מן  ונהיה  עלינו 

הימים. כל 

בן  פרקים,  שבע  הדורות  סדר  פי  על  הפרקים  לסדר  בליבי  עלה  כן  על 
תולדות  על  הדיבור  והרחבתי  זצוק"ל,  מהאמבורג  איציקל  הג"ר  עד  בן,  אחר 
בו  מיוחד  מדור  הקדשתי  פרק  כל  ובתוך  וכיוצ"ב.  תורתם  רבנותם,  חייהם, 
הדורות  קורות  לכתוב  והשתדלתי  בקודש,  מחברתם  של  יחוסה  את  העליתי 
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בפרק  בקצרה.  חייהם  תולדות  עם  מעוטר  מגעת,   - כהה  יד   - ידי  אשר  ככל 
המשפחה  אבות  של  אבותם  לבית  תולדותם  את  זה  בסגנון  סידרתי  האחרון 

בקודש. למעלה  לדורותם 

וירא"ש  בתורה  המופלג  החתן  היקר  אחי  נישואי  שמחת  לקראת  בעומדינו 
בנציון  ר'  המפואר  הרה"ח  בת  המהוללה  הבתולה  הכלה  עב"ג  ני"ו  דוד  אליהו 
להדפיס  גרמא  והזמן  טוב,  מה  בעיתו  דבר  ועניתי  אמרתי  שליט"א  בערקאוויטש 
להשתדך  הענין  גודל  למשגב  נודע  הלוא  כי  הכלולות,  שמחת  לכבוד  זה  קונטרס 
וישרים,  הגונים  לבנים  לזכות  רבה  סגולתו  זה  דבר  אשר  מיוחסת  משפחה  עם 
הגונה,  במשפחה  'שידבק  וזל"ק  ג(  כד,  שרה  )חיי  בחיי  רבינו  כתב  וכאשר 
היין  טבע  כן  כי  האם,  משפחת  אחר  בטבע  במדותיהם  נמשכים  שהבנים  לפי 

בתוכו'. עמד  אשר  הכלי  אחר  נמשך  טעמו  להיות 

וכתב  יעו"ש,  וכו',  בטובים'  אדם  ידבק  'לעולם  קט:(  )ב"ב  חז"ל  אמרו  וכבר 
הטבע  אחרי  הזרע  ימשך  הרוב  'שעל  וז"ל  שהרי(  ד"ה  )ח"א  שם  המהרש"א 
פסול  בלא  שלמה  יעקב  של  מטתו  היה  שמזה  הקרוב,  כפי  האבות  ומעשה 

דורות'. ג'  מטובים  היחוס  נשתלשל  שכבר  לפי 

לעשות  לאדם...  'וראוי  בזה"ל:  כתב  מב(  ד,  אות  האותיות  )שער  הק'  ובשל"ה 
ומיוחסת'. גדולה  ומשפחה  חכמים,  לתלמידי  ולהזדווג  והגון,  חשוב  שידוך 

מדריגות  שלוש  יש  'הנה  וזל"ק:  )במדבר(  אלימלך  נועם  בספה"ק  וראה 
ומחמת  צדיקים,  שהיו  אבותיו  זכות  מחמת  צדיק...  שיהיה  לאדם  הגורמים 
הראת  צדיקים'.  בניהם  שיהיו  מעלה  של  בפמליא  כבוד  להם  חולקים  זכותם 
לבנות  יזכו  כי  רעוא  ויהא  מיוחסת,  משפחה  עם  ההשתדכות  ענין  גודל  לדעת 
לזכות  מסייעתם  אבותם  וזכות  הקדושים,  אבותינו  בדרכי  בישראל  נאמן  בית 

וצדיק. כשר  בזרע 



4

דו"ז  מספרי  נלקחו  זה  מספר  ניכר  חלק  אשר  מבעליו,  טוב  אמנע  לא 
אב"ד  זצ"ל  הורוויץ  איש  הלוי  צבי  רבי  הג"ר  האשכולות  איש  הנודע  החוקר 
יצא  אשר  עד  וגנוזות  ספונות  למצוא  המלאכה  על  ויגע  עמל  אשר  דרעזין, 
שמואל  ר'  הרה"ח  לידידי  מיוחדת  תודה  וגם  ומשולם.  מפואר  דבר  ידו  תחת 
לטובת  חפצה  בנפש  הנפלאה  התמסרותו  על  יעקב'  'משכנות  מכון  יו"ר   גרובער 

הלזה. הספר 

גדולי  המשפחה,  אבות  של  בדרכיהם  להתדבק  שנזכה  בברכה  ואסיים 
למעשי  במקצת  נגיעה  לנו  שיהא  מסייעתם  אבותם  וזכות  הלבנון,  ארזי  הדורות 
גורמים  צדיקים  של  מקחם  שמבררים  ידי  שעל  בספה"ק  ומבואר  אבותינו, 
ישפיעו  קדשם  שממרום  ספק  ואין  דובבות,  צדיקים  ושפתי  רוח,  נחת  להם 
שחוק  ימלא  אז  עולמים,  בתשועת  להגאל  נזכה  ובמהרה  טוב,  רב  שפע   בעדינו 

אמן. בימינו  במהרה  רינה,  ולשונינו  פינו 

טעפפער יונתן  חיים 

לפ"ק תשע"ו  שנת  תמוז  חודש 
יע"א שמש  בית  עיה"ת  פה 
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הגאון הגדול 
מוה"ר 
מיכאל הלוי 
איש הורוויץ 
זצ"ל
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פרק א'

הגאון הגדול מוה"ר מיכאל הלוי איש הורוויץ זצ"ל
מח"ס עבודת הלויים ועוד

תר"ל - ת"ש

נולד  הינדא 1[  זקנתנו מרת  ]אבי  מוה"ר מיכאל 

מוה"ר	 הגאון	 לאביו  קראקא  בעיר  תר"ל  בשנת 

נקרא  ושמו  ציפורה,  מרת	 ולאמו  לייבוש  חיים	

אבי  ציפרעס  מיכאל	 מוה"ר	 הדגול  זקינו  שם  על 

ב'[. בפרק  מובאים  ]תולדותיהם  אמו 

נישואיו

מרת	 זוגתו הרבנית  לערך בשנת תר"נ נשא את 

ונולדו להם שני ילדים: בנם  טויבא	חיה	גרשקוביץ, 

הינדא.  מרת	 זקנתינו  וביתם  יששכר  משולם	 ר'	

נפטרה  ילדה בת חמש שנים,  הינדא  זקנתינו מרת  בשנת תרס"ה בהיות בתם הקטנה 

אודותיה. רבים  פרטים  לנו  ידוע  אין  כן  ובהיות  ימיה,  בדמי  זוגתו  עליו 

נפתלי שליט"א ר  ציפורה טעפפער תחי' אם אבי הרה"ח  טויבא  זקנתי מרת  אמה של   .1

רבינו 
בצעירותו
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אחד 
מחידושיו 
בקובץ 
תורני

ביתו 
ברובע 
היהודי 

בעיר 
קראקא

10.4.2016 Dietla  מפות  Google

https://www.google.co.il/maps/place/DIELTA+61+KRAKOW/@50.0536616,19.9436161,3a,75y,127.09h,90t/data=!3m7!1e1!3m4!1skT3eXJcKYIoGs_agw2Ql... 1/1

Google מפות

© 2016 Google צילום תמונה: מאי 2014

Street View - 2014 מאי

Kraków, Lesser Poland Voivodeship

Dietla

רבינו יחד עם הרה"ג רבי אברהם צבי פערלמוטער אב"ד ווארשע ומראשי אגודת ישראל



9

ושמו  מופלג,  חכם  תלמיד  היה  מיכאל  רבי 

התורניים  הקובצים  בכל  כמעט  לתהילה  התנשא 

כמו  ההם.  בימים  גליציא  ברחבי  לאור  יצאו  אשר 

והשתתף  הכלל,  בענייני  מאוד  מעורב  היה  כן 

בהרבה מן האסיפות המפורסמות דוגמת האסיפה 

חברת  נתייסד  בה  קאטאוויטש,  בעיר  הגדולה 

בלשונות  בבקיאותו  גם  הצטיין  ישראל' 2.  'אגודת 

והנאום 3. הדרוש  ובכישרון 

תורתו

הגאון	 אחיו  עם  ביחד  הדפיס  תרנ"ז  בשנת 

המעוטר  קטנות  הלכות	 ספר  משה	4  אלעזר	 רבי	

בהסכמתו  בקראקא  נדפס  הספר  בהגהותיהם. 

אב"ד	 הלוי	 שאול	 הג"ר	 זקינם  ושל  אביהם  של 

טיסמניץ. 

בשנת תרפ"ז הדפיס מהדורא בתרא של הספר 

בנימין. אמרי	

עבודת	 ספרו  את  לאור  הוציא  תר"צ  בשנת 

והערות לחמש  חידושים  ביאורים  הלויים, הכולל 

מגילות.

השתתפותו  עקב  תשובתו,  איחור  על  התנצלותו  את  מוצאים  אנו  'המאסף'  בקובץ  ממכתביו  באחד   .2
זו. באסיפה 

גליציא. אנציקלופדיה לחכמי   .3
יבמות. ירושלמי  על  עין'  'טוב  בעל מחבר ספר   .4

ספר 
אמרי 

בנימין 
שהוציא 
לאור עם 
הגהותיו

ספרו 
עבודת 
הלווים
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פשיטי	 בסוף הספר הדפיס את הקונטרס 

לו  נתחדשו  אשר  הערות  הכולל  דספרא, 

ההדפסה. בזמן 

חידושים  ידו  מתחת  יצאו  בנוסף 

רבים מספור, המפוזרים בהרבה  ופלפולים 

בזמנו,  לאור  יצאו  אשר  תורניים  קובצים 

רבי מיכאל הירבה לשלוח אליהם  וכאמור. 

'הפלס',  בקובצי  ובייחוד  מחידושיו,  הרבה 

תורה'. ו'יגדיל  תורה'  'אהל 

פטירתו

בעיר  עולמו  לבית  נפטר  מיכאל  רבי 

ביום  קראקא הכבושה תחת המגף הנאצי, 

ת"ש. שנת  כסליו  ט' 

ספרו 
פשיטא 
דספרא

מודעה 
אודות 

ספרו 
החדש

מכתב 
ששלח 
רבינו 
בשנת 
תרצ"ג
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פרק ב'

הגאון הגדול מוה"ר חיים אריה לייב הלוי איש הורוויץ זצ"ל
אבד"ק קראקא

תרי"א - תרס"ה

מיכאל[  רבי  ]אבי  לייבוש  חיים  מוה"ר 

בעיר  תר"י(  )וי"א  תרי"א  סיון  ח'  ביום  נולד 

אב"ד  הלוי  שאול  מוה"ר  הגאון  לאביו  בראדי 

ונקרא על שם סבו הגדול הגאון מוה"ר  טיסמניץ, 

]תולדותיו מובאים  לייב אב"ד סטאניסלאב  אריה 

ה'[.  בפרק 

מוה"ר  הגאון  זקינו  ברכי  על  ונתחנך  נתגדל 

משולם ישכר הלוי איש הורוויץ אב"ד סטאניסלוב 

מגדולי  והיה  ד'[,  בפרק  מובאים  ]תולדותיו 

בו  התפאר  זקינו  אשר  עד  המובהקים  תלמידיו 

ידו  זקינו  סמך  עשרים  כבן  בהיותו  הגדולים 5.  ותלמידיו  צאצאיו  שאר  מכל  יתר 

תלמיד  זה  הרוגיה,  כל  'ועצומים  כתב  ובה  הוראה,  והיתר  הורמנא  לו  והעניק  עליו 

מורה' 6. ואינו  להוראה  שהגיע 

כתבי הגאונים.  .5
כב. עיין סוטה   .6

דמות 
דיוקנו 

של 
רבינו
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נישואיו

הנגיד  בת  ציפורה,  מרת	 הרבנית  זוגתו  את  נשא  תרכ"ז(  )וי"א  תרכ"ח  טבת  בר"ח 

נישואיו  ]תולדותיהם מובאים להלן[. לאחר  ציפערס	מקראקא  רבי	מיכאל	 המפורסם 

תורה  בהרביצו  העבודה,  ועל  התורה  על  ישב  ושם  חותנו,  שולחן  על  סמוך  היה 

רבים. לתלמידים  ויראה 

למלאות  והגליל,  זאלקווא  כאב"ד  פאר  לכהן  נקרא  תר"מ(  )וי"א  תרמ"א  בשנת 

הגאון	מוה"ר	שמעון	 את מקום רבם 

בזאלקווא  שם  מייזליש.  הורוביץ	

תקנות  ותיקן  ונצורות  גדולות  פעל 

גדולות, כאשר בנוסף הקים מוסדות 

'חברת פועלי  וייסד את  וחסד,  תורה 

ועוד.  צדק' 

על כסא הרבנות בזאלקווא ישב חמש שנים 

חותנו  מגורי  לעיר  שב  ואז  תרמ"ה,  שנת  עד 

ואב"ד. כדומ"ץ  בה  לכהן  קראקא 

מוה"ר	 הגאון	 לאחר פטירת ראב"ד קראקא 

לייבוש  חיים  רבי  נתקבל  ראפפורט  צבי	

תר"ס  שנת  תמוז  ח'  וביום  קראקא,  לראב"ד 

של  כרבה  פאר  לכהן  נתמנה  תרנ"ט(  )וי"א 

המעטירה 7. קראקא  העיר 

הג"ר  מות  'אחרי  קראקא:  של  לרבה  התמנותו  תקופת  את  מתאר  קראקא'  קהילת  'תולדות  בספר   .7
ואז  תר"ס,  שנת  עד  פנוי  הכסא  נשאר  ולכן  הרבנות,  אודות  בעירנו  ריבות  דברי  נולדו  זצ"ל  סופר  שמעון 

עירינו'. חיים אריה לאב"ד  ר'  נתקבל הרה"ג 

הסכמה 
שנתן רבינו 
בהיותו 
אב"ד 
זאלקאווא 
בשנת 
תרמ"א

הסכמה 
שנתן רבינו 
בהיותו 
במקום 
אב"ד 
קראקא 
בשנת 
תרנ"ה
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בעיני  מאד  נכבד  היה  לייבוש  חיים  רבי 

והם שאלו את חוות דעתו בכל ענייני  השלטונות, 

הקיסר  אצל  לשיחה  הוזמן  אף  פעמיים  היהדות. 

היהודים.  אחיו  לטובת  בווינה,  יוזעף'  'פראנץ	

ברוסיא, כאשר  בשנת תרמ"א, בפרוץ הפוגרומים 

רבות  למענם  פעל  לגאליציא,  נסו  פליטים  אלפי 

להקל  בנסותו  התחומים,  בכל  לעזרתם  ונחלץ 

ידו. לא  אשר  ככל  סיבלם  את 

ושמו  הדם,  עלילות  נגד  בעוז  לחם  כן  כמו 

הרבנים  אסיפת  את  זימן  עת  מאוד  עד  נתפרסם 

לפעול  תרס"ג,  שנת  באלול  בקראקא  העולמית 

'שבועת	 בשם  הימים  בדברי  ידועה  זו  היסטורית  ועידה  האכזרית.  הדם  עלילות  נגד 

הרבנים'. כמאה רבנים נתכנסו אז בבית הכנסת הישן בעיר, ובעומדם לפני ארון הקודש 

הסכמה 
שנתן רבינו 

בהיותו 
אב"ד 

דכל העיר 
קראקא 

בשנת 
תרנ"ה

אסיפת 
הרבנים 

העולמית 
בקראקא
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בית הכנסת 
הישן בעיר 

קראקא בה 
התקיים 
השבועה

גלויה 
שעשו 
מאסיפה 
הרבתי עם 
תמונות 
גדולי הדור 
שהשתתפו  
בה. 
רבינו בצד 
ימין למעלה

הפרוטוקול 
שנשלח 

לרומא 
-נכתב 
בלע"ז
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הבזויה  האשמה  כי  העמים  כל  לפני  הצהירו 

מצד הכנסייה הנוצרית בדבר עלילת הדם הינה 

יסודה.  בשקר  ואך  בסיס,  כל  וחסירת  בדויה 

הקודש  בלשון  ידם  על  נאמרה  זו  הצהרה 

נשלחה  הרבנים  מטעם  ומשלחת  ובלאטינית, 

עז היה  עם ההצהרה אל האפיפיור ברומא. כה 

שבשנת  עד  זו,  אסיפה  עוררה  אשר  הרושם 

נגד  המפורסמת  הדם  עלילת  בעת  תרע"ב 

ברוסיא, השתמשה הסניגוריא  בייליס  מענדיל 

והדבר  הזאת,  הרבנים  אסיפת  של   בפרוטוקול 

הקטגוריא. לדחיית  פעל 

תורתו

למשגב  נודע  תורה  חדרי  בכל  בקיאותו 

כאחד הגאונים הקדמונים, וחידש חידושי תורה 

זכה להדפיס הרבה מחידושיו  ועמוקים.  רבים 

בחייו.

ספרו  את  בקראקא  הדפיס  תר"נ  בשנת 

נכללו  וגם  שו"ע,  חלקי  ד'  על  אריה  חיי	 שו"ת	

הש"ס. סוגיות  וביאורי  הלכות  חידושי  בו 

חלק	 אריה	 חיי	 הספר  לאור  אז  יצא  כן 

קהילתו  בערי  נשא  אשר  דרושים  הכולל  ב' 

שונים. בעניינים 

ספר 
חידושי 

הרי"ם של 
רבינו עם 
חתימתו

ספרו 
שו"ת חיי 

אריה
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עזרת	 קונטרס  לאור  הוציא  תרס"ד  בשנת 

ילדים  משישים  למעלה  אודות  דן  בו  נדחים, 

מוסדות  של  חסותם  תחת  שהו  אשר  יהודים 

כי אין לפדותם  והיו רבנים אשר סברו  המדינה, 

רבי  בכדי לא להרבות ממזרים בישראל, אמנם 

והסכים להכשירם  לייבוש סתר דבריהם  חיים 

לפדותם,  רבה  מצוה  כי  וכתב  לקהל,  לבוא 

כי  אליו  וכתב  ידו  על  הסכים  המהרש"ם	 ואף 

להצילם.  רבה  מצוה 

תיקון	 חיבורו  את  הוציא  תרמ"ח  בשנת 

קראקא. בעיר  הטלטול  היתר  אודות  עירובין 

פטיר תו

גבורתו הכריעה את מחלתו  שנים אחדות קודם פטירתו לקה במחלה קשה, אולם 

אחדים  וימים  הלב,  מחולשת  סבל  האחרונה  בשנתו  חליו.  ממיטת  ויקם  האנושה 

לרפואתו,  רבות  תפילות  נערכו  ימים  באותם  הריאה.  דלקת  אחזו  פטירתו  קודם 

אולם  הרמ"א.  קבר  על  בעדו  להעתיר  יצאו  והישיבות  התלמודי-תורה  תלמידי  וכל 

תרס"ה  כסליו  י"ב  שבת  במוצאי  עד  לחיי  נסתלק  הקהילה  בני  כל  של  ליבם  למגינת 

בלבד. שנה  נ"ה  בן  אך  והוא  אביו,  בחיי 

קראקא  יהדות  הושברה  אשר  הגדול  השבר  באריכות  מתואר  העיתים  בכתבי 

התאבלו  הגויים  אף  אשר  עד  השבר  היה  גדול  וכה  תפארתן,  צבי  מהם  בהילקח 

המקומי  התיאוטרון  ואף  נסגרו,  החנויות  וכל  בעיר,  הוכרז  כללי  ֵאֶבל  בפטירתו. 

הלוויה,  בשעת  הרחובות  פנסי  את  להדליק  ביקשה  העיריה  לכבודו.  היום  כל  שבת 

הגויים. חוקות  משום  לכך  התנגדו  העיר  דייני  אולם 

מכתב 
שכתב 
רבינו לרבי 
שמואל 
סאלאנט 
אב"ד 
ירושלים
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מסע הלוויה יצא ביום ב' בשעה העשירית 

מכל   - איש  אלפי  עשרות  כאשר  בבוקר, 

הדגול  לנפטר  לחלוק  באו   - הקשת  גווני 

האחרון. כבודו  את 

הלכו  התלמוד-תורה  ומנהלי  מלמדי  גם 

התלמידים,  כל  עם  יחד  המיטה  אחר 

על  להשגיח  הועמדו  מיוחדים  וסדרנים 

ידחקו את הילדים הרכים  סדרי הלוויה, לבל 

נפשות. סכנת  לידי  ההמונים  יבואו  ולבל 

היום, כאשר תחילה  ההספדים נמשכו כל 

מכן  ולאחר  ביתו,  יד  על  מרורים  הספידוהו 

בית-הכנסת  יד  על  נהי  בקול  הספידוהו 

החיים. בבית  הספידוהו  ושוב  הרמ"א,  של  מדרשו  בית  ואצל  הישן 

מודעה 
על 

פטירת 
רבינו 

בכתב 
העת 

מחזיקי 
הדת

מאמר 
אבל 

בכתבי 
העת 

על 
פטירת 

רבינו
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בשם  הנפטר  בבית  מרורים  הספיד  אשר  העדה  נשיא  סגן  הראשון  המספיד  ויהי 

איש	 הלוי	 משה	 מוה"ר	 הנפטר,  של  בנו  מספד  שם  נשא  אחריו  הקהילה.  ראשי 

הרמ"א,  של  הכנסת  בית  ואצל  הישן  הכנסת  בבית  הספידוהו  מכן  לאחר  הורוויץ. 

בבוהורודטשאני,  אב"ד	 הורוויץ	 איש	 פינחס	 מוה"ר	 הגאון  אחיו  הספידו  ותחילה 

ולאחריהם  צבי,  מוה"ר	 והגאון	 מיכאל  מוה"ר	 הגאון	 המנוח  בני  הספידוהו  אחריו 

הגאונים  והדיינים  בישיבה,  תורה  מרביץ  טרעלער  מרדכי	 מוה"ר	 הגאון	 הספידו 

דמשק. מענדיל	 ומוה"ר	 ראפופורט	 משה	 אברהם	 מוה"ר	

אב"ד	 שטיינבערג	 מענדיל	 אברהם	 מוה"ר	 הגאון	 ההספדים  אה  פתח  החיים  בבית 

הגאון	 מספד  נשא  אחריו  האבדה.  ערך  ובהרמת  הנפטר  בשבח  וירבה  סניאטין, 

מוה"ר	אבלי	שנור	אב"ד	טארנוב. דבריו אשר נישאו 

בקול עוז וברוב כשרון עוררו את כל הנאספים 

כמים.  דמעות  וישפוך  העם  בל  ויבך  לבכי, 

כביר  רושם  הותירו  הלב  מן  היוצאים  דבריו 

בתשובה.  כולם  ויהרהרו  הנאספים,  בל  לב  על 

הנפלא  והדרוש  הדיבור  כח  על  השתוממו  הכל 

קינה  נשא  אחריו  מטארנוב.  הרב  בו  חונן  אשר 

הורוויץ,	 איש	 הלוי	 אשר	 מוה"ר	 הצדיק	 הרב	

ברימאנוב,	אחי	הרב	מטארנוברזעג.  רב	 לפנים	

בנועם דברותיו  גם היא הפליא את הנאספים 

מוה"ר	 הגאון	 הספיד  אחריו  הקבלה.  בדרך 

אושפיצין.  אב"ד	 באמבאך	 פינחס	 יהושע	

גודל  את  החמים  בדבריו  תיאר  הוא  גם 

הגאון	 וקינה  נהי  נשא  אחריו  האבידה. 

הישיבה  ראש  פיהרער  שמואל	 מוה"ר	

מילאווקא. אב"ד  ולפנים  בקראקא 

 

 

בית 
הכנסת 
הרמ"א 

בעיר 
קראקא 

אז 
והיום
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אבי הנפטר הרב מטיסמניץ לא עצר 

גודל  מפני  בנו  בהלויית  להשתתף  כח 

חולשתו.

הרבנים,  בחלקת  למנוחות  הובא 

הגאון	 ש"ב	 של  לקברו  סמוך  ונטמן 

אב"ד	 הלוי	 דוד	 הירש	 צבי	 מוה"ר	

חלקת  את  מימנה  הקהילה  קראקא. 

על  הקימה  ואף  חשבונה,  על  קברו 

נהדרה. מצבה  קברו 

יוכל  אשר  העיר,  לרבנות  מתאים  מועמד  נמצא  טרם  פטירתו  לאחר  רבות  שנים 

הסתלקותו. עם  נפער  אשר  הגדול  החלל  את  ולהשלים  מקומו  את  למלא 

זוגתו הרבנית מרת ציפורה ע"ה
בצדקותה  נודעה  ציפורה  מרת  הרבנית  זוגתו 

ובמעשים טובים,  ימיה הסתגלה במצוות  וביראתה. כל 

במשך  קראקא  בעיר  היתומים'  'בית  כאם  ושימשה 

את  לנהל  היה  מגמתה  עיקר  כאשר  שנה,  חמישים 

מספר-14  )תמונה  והמצוה.  התורה  בדרך  החניכים 

בכל  משכלת  אשה  היתה  בקראקא(  היתומים  בית 

לימי  הע"ו  בשנת  עולמה  לבית  נפטרה  ומדע.  חכמה 

תרפ"ח,  שנת  דחנוכה  ו'  טבת  דר"ח  א'  בשב"ק  חייה, 

קראקא 8.  בעיר  ומנוחתה 

הורוויץ. ר' אלעזר משה  לבנה  עין'  'טוב  הקדמת הספר   .8

מכתב 
תודה על 

התנחומים 
שקיבלו 
בניו על 
פטירת 
אביהם 

רבינו

בית 
היתומים 
בקראקא
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אביה מוה"ר מיכאל צבי ציפרעס הכהן זצ"ל
רודף  המפורסם  הגביר  הנגיד  היה  אביה 

מיכאל	 מוה"ר	 רבנן  ומוקיר  וחסד  צדקה 

בגודל  נודע  אשר  זצ"ל  הכהן	 ציפרעס	 צבי	

את  והקים  בנה  ואף  צדקותיו,  ורוב  פזרונו 

בית-המדרש המפורסם בעיר קראקא הבנוי 

שמו  על  ונקרא  ולתפארת  לכבוד  לתלפיות 

ציפרעס'. מיכאל	 דרבי	 המדרש	 'בית	

סופר  שמעון	 להג"ר	 נשלחו  אשר  המכתבים  ובכל  העיר,  ונכבדי  מחשובי  היה 

מוצאים  אף  בראשונה.  שמו  חתימת  מופיע  קראקא  של  לרבה  התמנותו  אודות 

קהילתכם  ראש  המרומם  הגביר  'מעלת  אודותיו  הכותב  סופר  שמעון  רבי  את  אנו 

נ"י' 9. ציפריז  מיכאל  מו"ה 

אמה מרת אסתר פייגל ע"ה
הויכגילענטער  ממשפחת  ע"ה  פייגל	 מרת	אסתר	 היתה  ציפרעס  מיכאל  רבי  אשת 

ומפורסמת  משכלת  אשה  היתה  אביה.  אם  ָסָבָתּה  שם  על  ונקראה  המיוחסת, 

אשר  המדרש  הבית  לאביון.  מחסה  לדל  מעוז  תמיד  ותהי  לבה,  ובישרת  בצדקותה 

אשר  הערך  יקרי  וספרים  יקרים  כסף  וכלי  ובתמיכתה,  בסיועה  היה  בעלה  בנה 

בשב"ק  עולמה  לבית  נפטרה  ליבה.  מנדבת  ככולם  רובם  היו  המדרש  בבית  שכנו 

תרנ"ח 10. שנת  אדר  כ"ה 

זצ"ל. הויכגילענטער	 יעקב	 משה	 מוה"ר	 הגאון	 היה  אביה 

ו-כב(. )מכתב  סופר'  'מכתב  נדפסו בספר  חילופי המכתבים   .9
הורוויץ. ר' אלעזר משה  לנכדה  עין'  'טוב  הקדמת הספר   .10

בית 
הכנסת 
של רבי 
מיכאל 
ציפערס 
ברובע 
היהודי 
בעיר 
קראקא
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הגאון מוה"ר משה יעקב הויכגילענטער
וריע  אח  היה  מקראקא  זצלל"ה	 יעקב	 משה	 רבי	 ובקי	 חריף	 הגדול	 המאור	 הרב	

מרן	 מאחיו  הגדול  הכהן  אל  מקורב  היה  וביותר  בצילם,  והסתופף  הדור  לצדיקי 

זי"ע	11. מרימאנוב	 צבי	 ר'	 הרבי	 הרה"ק	

הלוי	 דוד	 הירש	 צבי	 מוה"ר	 הגאון	 ש"ב  ונחלה  נחלש  אחת  פעם  כי  יסופר  עליו 

והיתה כל העיר כמרקחה.  אב"ד	קראקא בשבת הגדול טרם היה צריך לדרוש דרשתו, 

הוא  כי  מאתו  ויבקשו  ז"ל  יעקב  משה  הג"ר  אל  ילכו  כי  העיר  לראשי  הרב  וציוה 

לדרוש  עצמו  הכין  לא  וגם  לימים  צעיר  עודנו  משה  האיש  הלוא  והשיבוהו  ידרוש, 

הרב:  להם  השיב  לדרוש.  מעמו  נבקש  ואיככה  קראקא,  וחריפי  לומדי  רב  קהל  בפני 

זוטרתא  מילתא  משה  וגבי  באורייתא  גדול  חיליה  כי  היטב  ידעתיו  האיש  משה  זה 

פניו מלהראות החוצה, אבל כאשר  דרכו להסתיר  כי  לזה  יאות  לא  הוא  ואמנם  היא, 

אתר  על  הדרשה  אמר  כי  הוה,  וכן  יסרב,  לא  כזאת  מבקש  אני  כי  אליו  תאמרו 

תמהו  וחריפיה  גדוליה  העיר  אנשי  וכל 

הנפלאה 12. ובקיאותו  חריפותו  גודל  על 

נישואיו

זוגתו  את  נשא  יעקב  משה  רבי 

הטפסר  הגביר  בת  פעסיל,  איידיל	 מרת	

ולבו  עני  לכל  לרווחה  פתוחה  ידו  אשר 

ברוח  ומצוק  צר  איש  כל  להושיע  פתוח 

געציל	 אליקים	 מוה"ר	 הרבני  ה"ה  נדיבה, 

נסתעפה  ממנו  אשר  זצ"ל  ראקאווער	

שם.  .11
12. שם, ומסיים: 'דבר זה נמסר לי מב' עדים נאמנים, ידי"נ הגאון החוקר קדמוניות רח"נ דעמביצר זצ"ל, 

הנ"ל'. נכד הרב  ז"ל,  ר' סנדר קירש  והחסיד 

ביתו 
של ר' 

אליקים 
געציל
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עירו  שער  יושבי  כל  ישיחו  עליו  ווארשא.  בעיר  הנכבדה  ראקאווער  משפחת 

לבבו. וישרת  צדקותיו  מעש  על  נפלאות  אגדות 

אליקים	 מוה"ר	 אלקים	 איש	 הגאון	 בן  יהודה  מוה"ר	 בן  היה  געציל  אליקים  רבי 

זכור  אליהו  לגילוי  זכה  כי  עליו  סיפרו  אשר  זצ"ל,  ראקוב	 אבד"ק	 מרגליות	 געציל 

בספר  לשבח  מוזכר  אלו  כגון  גדולות  נפלאות  ועוד  הדרך,  קפיצת  לו  היה  וכי  לטוב 

בין  הרמ"א  של  החדש  הכנסת  בית  בחומת  הלוח  על  חקוק  הטוב  ושמו  בירך,  זרע	

זי"ע 13. עולם  ואיתני  הדור  גדולי  שמות 

העיר  של  החברא-קדישא  גבאי  לו  העניקו  יעקב,  משה  רבי  נישא  כאשר 

כדורון  נאה  תשורה   - כרב  חכמים  המשנת  בעל  זקינו  כיהן  בה   - זאמושטאש 

לשונה: וזה  הדר  כתובה  היא  הלוא  נהדרה,  ברכה  צירפו  ואליה  דרשה, 

יצ"ו.  זמשטש  לפ"ק  תק"ע  ואתחנן  עש"ק  ו'  יום  היום  'ב"ה, 

הנצנים נראו בארץ, זמירות שמענו מכנף קצה הארץ, עת הזמיר 

האברך  החתן  היות  בארצינו,  נשמע  התור  וקול  באזנינו,  הגיע 

המופלא, בכתמים לא יסולה, מנורת זהב כולה, ועל ראשה גולה, 

הוא ניהו בן פורת, לידידינו האפרת, הרב הגאון העניו, כבוד מו"ה 

חיים זצ"ל האבד"ק הרובשוב, נושא לב"ג הכלה המהוללה בת 

אבגינוס כבוד מו' אליקים געצל מק"ק קראקא נ"י. ואחר שמענו 

שמע החתן המופלא הנ"ל, שמן תורק שמו, נבון דבר וה' עמו, 

וברוך  הוא  ברוך  לעמו,  טוב  ידרוש  כי  אבא,  מדבית  רפיש  דין 

אותו  מאשרים  הח"מ  אנחנו  אף  עמו.  אלקים  נועם  יהי  טעמו, 

במתנה הגונה לדרשה נאה תשורה, זו תורה וזו שכרה' 14.

שם.  .13
)תרפ"ח עמ' קא(. ועד לחכמים  בית  והתפרסם בקובץ  רבי מיכאל  זקננו  היה באצרו של  זה  מכתב   .14
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זצללה"ה. הויכגילענטער	 ]אשר[	 חיים	 מוה"ר	 הגאון	 היה  יעקב  רבי משה  אביו של 

הגאון מוה"ר חיים הויכגילענטער
יוסף	 מוה"ר	 בדורו	 המפורסם  הגאון  לאביו  תקכ"ט  בשנת  נולד  חיים  רבי 

משנת	חכמים על הרמב"ם,  בעל מחבר ספר  זאמושטש	 זצלל"ה	אבד"ק	 הויכגילענטער 

עשרה  תשע  בן  בהיותו  לובלין.  אבד"ק	 חיים	 הג"ר	 אמו  אבי  זקינו  שם  על  ונקרא 

הרובשוב. לאבד"ק  נתקבל  מכן  ולאחר  אוסטראווצי,  לאבד"ק  נתקבל  בלבד  שנה 

נישואיו

רבי	 דודו  בת  פייגל  אסתר	 מרת	 הרבנית  זוגתו  את  חיים  רבי  נשא  לפרקו  בהגיעו 

לובלין.  אב"ד	 זצ"ל	 חיים	 יעקב	 הג"ר	 בן  טורנא  אב"ד	 יצחק	

הרב  בני  היו  והמה  אביו,  אחי  זצ"ל  לבוב	 משה	 הג"ר	 דודו  חתן  היה  יצחק  רבי 

ר'	חיימ'ש פרנס הוועד של  מו"ה	אברהם	 ליהודים  וגדול  וטפסר  וקצין שר  נגיד  הגדול 

תקכ"ג[. חשון  בט"ו  עולמו  לבית  ]נפטר  לובלין  בעיר  דר  אשר  פולין'  ארצות  'ארבע 

רבי  של  נכדו  היה  חיים  רבי  גם  כי  יען  חיים,  רבי  חתנו  של  דודו  היה  יצחק  רבי 

יעקב  הג"ר  חתן  היה  ואביו  אברהם,  ר'  חתן  היה  אביו  אבי  כי  חיימ'ש,  ר'  אברהם 
אברהם. 15 ר'  בן  הנ"ל  לובלין  אבד"ק  חיים 

לפ"ק. ר"ח אלול תקכ"ט  א'  ביום  נפטר  לובלין  חיים אבד"ק  יעקב  הג"ר   .15
הדור  גדול  שר  הכותרת,  שנפל  ישראל,  בית  כל  יבכו  זה  על  נטמן,  פה  המן  צנצנת  נכתב:  מצבתו  על 
בכל  לשבח  הבושם,  ערוגת  ומפורסם  נודע  שמו  בישראל,  חורה  שהרביץ  אריאל,  גולת  ראש  בישראל, 
בהרב  יצ"ו,  והגליל  לובלין  דק"ק  ור"מ  אב"ד  זצלה"ה  חיים  יעקב  מו"ה  הגאון  הרב  מו"ר  ישראל,  תפוצות 

לפ"ק. ר"ח אלול תקכ"ט  א'  ביום  ונפטר  לנו  חיים  ושבק  זצ"ל.  מו"ר אברהם  הדור  פני  הטפסר 

לובלין,  ור"מ דק"ק  חיים אב"ד  יעקב  נטמן הרב הגאון הגדול המפורסם מו"ה  נכתב: פה  ומן העבר השני 
ר"ח אלול, תקכ"ט. נפטר  ר"ח,  דד"א מוהר"ר אברהם  בהרב הפרנס 
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פטירתו

הצרפתים  מלחמות  מחמת  גראבאוויץ  בעיר  זמן  תקופת  שהה  תקס"ט  בשנת 

שררה  אשר  המגיפה  כי  יען  הימים  שם  לו  ארכו  לא  אולם  אב"ד,  לרב  שם  ונתקבל 

כ"ד אדר  ביום  ימיו  חיים באביב  רבי  נפטר  ובתוכם  רבים  בארץ ההיא הפילה חללים 

ילדיהם  כל  אז  נפטרו  וכן  תקס"ט  אדר  כ"ו  אחריו  יומיים  נפטרה  ואשתו  תקס"ט, 

שנים  תשע  בן  ויהי  לפליטה,  נשאר  אשר  הנזכר  יעקב  משה  ר'  זקנינו  מלבד  רח"ל, 

בעל  זאמושטש  אב"ד	 יצחק	 רבי	 הגאון	 אביו  אחי  דודו  ויקחהו  הוריו,  עליו  במות 

לבן. לו  יצחק  זכרון	

חכמים. משנת	 ספר  מחבר  בעל  יוסף  מוה"ר	 הגאון	 של  בנו  חיים  רבי  היה  כאמור 

הגאון מוה"ר יוסף הויכגילענטער בעל משנת חכמים
לאביו  ת"ק  בשנת  נולד  חכמים  משנת	 הספר  מחבר  הויכגילענטער  יוסף	 הג"ר	

שנת  ניסן  כ"ה  ג'  ביום  כרב  בה  ]נתקבל  זומשמוטש  אבד"ק	 יצחק	 יעקב	 הג"ר	

חיימ'ס  ר'  אברהם  ר'  לעמו  ומצוה  נגיד  הגדול  הרב  בת  בינה  מרת	 ולאמו  תק"א[ 

ניכר  עלומיו  בימי  עוד  לעיל.  הנזכר  ארצות  ארבע  ועד  ופרנס  לובלין  העיר  פרנס 

נוצר. לגדלות  כי  בו 

כאשר  הגדול.  לשבת  דרשה  הגאון  אביו  הכין  י"ב  כבן  נער  בהיותו  כי  עליו  סיפרו 

שבחדרו.  שולחנו  על  הדרשה  את  השאיר  שבת  בערב  המרחץ  לבית  אביו  הלך 

בדקות  אחת  בסקירה  הדרשה  כל  על  ועבר  החדר  אל  יוסף  הצעיר  בנו  נכנס  והנה 

כאשר  הפלפול.  כל  את  וסתר  הגליון  בשולי  והערותיו  השגותיו  את  וכתב  ספורות, 

לבך  חכם  אם  'בני  התרגשות:  ברוב  ואמר  בראשו  נשקו  בדבר  והבחין  אביו  חזר 

אני 16. גם  לבי  ישמח 

טו. כג,  וראה משלי   .)291 )עמ'  בפולין  לתולדות הקהילות   .16
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נישואיו

לובלין  אבד"ק	 חיים	 יעקב	 מו"ה	 הגאון  דודו  בו  בחר  שנה  עשרה  ארבע  בן  בהיותו 

ציפורה. מרת  לבתו  כחתן 

אהרן  זרע	 הספר  בראש  חידושים  הדפיס  כאשר  שנה  עשרה  שבע  בן  יוסף  ויהי 

וֵיצא  רברבי  לאשל  יתעבד  כי  עליו  העידו  חידושיו  מהרר"י	17.  חידושי	 יקבנו  ושמו 

יאמפולי. בעיר  ואב"ד  לרב  נתמנה  חייו  לימי  י"ח  בשנת  בעולם.  טבעו 

עבר  ההם  בימים  ויהי  רח"ל.  ילדים  להם  היו  ולא  ערירים,  וזוגתו  יוסף  רבי  ויהיו 

הבעש"ט  אל  שילך  בו  הפצירה  יוסף  רבי  ואשת  יאמפולי,  בעירם  זי"ע  הק'	 הבעש"ט	

יוסף  רבי  נתרצה  קיימא.  של  בזרע  להיפקד  רחמים  עליהם  יבקש  כי  בו  ויעתיר 

מיד  הבעש"ט  של  חדרו  מפתן  על  רגליו  דרכו  אך  והנה  הבעש"ט.  אל  והלך  בדבר, 

ותעש.  שאלתך  מה  מיאמפולי,  הרב  הבא  ברוך  לו:  ואמר  קומתו  מלוא  לפניו  קם 

בבנים  להיפקד  בעדי  יתפלל  כי  מלפניו  לבקש  אליו  באתי  ויאמר  יוסף  רבי  ויען 

בתורה,  גדולים  בנים  שני  לו  תלד  אשתו  כי  הבעש"ט  לו  הבטיח  וקיימים.  חיים 

חיים	 מו"ה	 הגאון  זקנינו  האחד  המה  בניו  שני  כאשר  ארצה,  נפל  לא  ומדבריו 

יצחק  זכרון  מח"ס  זאמושטש  אבד"ק	 יצחק	 מו"ה	 הגאון  ומשנהו  הרובשוב  אבד"ק	

רבי	 הגאון	 הרב	 אשת  פיגלא  מרת	 הרבנית  היא  תחילה,  להם  נולדה  בת  גם  ב"ח. 

מח"ס  אה"ו  אבד"ק	 מזאמושטש	 הירש	 צבי	 מו"ה	 הגאון	 בן  טאמשוב,  אבד"ק	 משה	

צבי	18. תפארת	 שו"ת	

של  ברכיו  על  ונתחנך  נתגדל  בראדי  העיר	 מן	 זצ"ל	 קלוגער	 שלמה	 רבי	 הגאון	

המובהקים,  ומתלמידיו  שולחנו  מאוכלי  והיה  היה,  יתום  כי  יען  י"ב  מגיל  יוסף  רבי 

תבל  מחמדי  מכל  לו  היו  טובים  בביתו  שהה  בהם  הימים  כי  אומר  היה  ותמיד 

האדמה 19. פני  על  חי  אשר  הימים  ומכל 

בזאלקווא תקי"ז. נדפס   .17
ספר כתבי הגאונים.  .18

גדולת שלמה.  .19
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זי"ע  מקאצק	 מנדל	 מנחם	 רבי	 הרה"ק	 גם 

הגדולים 20. תלמידיו  על  נמנה  היה 

מגאוני  והרבה  בדורו,  המסכים'  'שר  היה 

ספרם  את  עיטרו  ספרים  מחברי  דורו 

בהסכמתו. בשנת תקנ"ט אף נתן את הסכמתו 

דבריו	 מגיד	 	- אמרים	 ליקוטי	 הספה"ק  על 

הגדול	 המגיד	 מתורת  המלוקט  ליעקב 

זי"ע. ממעזריטש	

זצ"ל,  אביו  נפטר  עת  תקל"א,  בשנת 

וסופרים,  חכמים  מליאה  עיר  היתה  אשר  זאמושטש  בעיר  מקומו  למלא  נתקבל 

אריה. השאגת	 דוגמת  וחשובים,  גדולים  רבנים  בה  וכיהנו 

וזכרונו המופלאה משתקפים מתוך ספרו, בהם הריהו מביא פעמים  גאונותו  גודל 

בין  בזכרונו  נחקקו  המלך'  ה'שער  דברי  כי  ומציין  המלך',  ה'שער  דברי  את  רבות 

כולו. על  ועבר  לידו  הספר  הגיע  בו  אחת,  לילה 

נתבקש  תק"ן  בשנת  וכאשר  אבותיו,  חיו  בה  לעיר  לו  נודעת  היתה  יתירה  חיבה 

למלא  נקרא  והוא  מעלה  של  לישיבה   - גיסו  היה  אשר   - אריאל'  ה'בנין  זקנינו 

כאשר  כן  כרב.  אביו  שימש  בה  העיר  את  לעזוב  מיאן  אה"ו,  בעיר  מקומו  את 

בעיר  הרבנות  שלשלת  זה.  טעם  מחמת  בדבר  מיאן  קראקא  כאב"ד  לכהן  נקרא 

אחריו  מזרעו  הרבנות  שבט  סר  ולא  רבות,  שנים  במשפחתו  נמשכה  זאמושטש 

שנים. וחמש  שמונים  במשך 

רע"א(. אות  )ח"א  שיח שרפי קודש   .20

הסכמת 
המשנת 
חכמים 
על הספר 
מגיד 
דבריו 
ליעקב 
מהמגיד 
הגדול 
ממעזריש 
זי"ע



27

תורתו

ספרו  את  בלבוב  להדפיס  החל  תק"ן  בשנת 

תקנ"ב. בשנת  וסיימו  חכמים,  משנת	 הנחמד 

המון  מן  אלף  מני  אחד  חלק  הינו  זה  ספר 

הניח  כי  הרמב"ם,  על  כתב  אשר  חידושיו 

חלקי  כל  על  חידושים  מלא  ארגז  אחריו 

ולמעשה  להלכה  שו"ת  מלבד  הרמב"ם, 

היו  עוד  מהם  והרבה  התורה,  על  ודרושים 

משה	 מו"ה	 הגאון	 זקנינו  יד  תחת  נמצאים 

ובצוק  הנ"ל,  הויכגעלעהרנטער	מקראקא	 יעקב	

ושמו  אותם  גנבו  ורבים  נאבדו,  העיתים 

גם  שלהם.  שאינו  בטלית  והתלבשו  בכליהם 

נמצא  היה  יצחק'  'זכרון	 בעל	 הגאון	 בנו  אצל 

והוא  למועדים,  אותות	 יקבנו  ושמו  לדפוס  מסודר  כבר  אשר  אחד  ספר 

בו  שלטו  כי  ואיננו,  אבד  זה  ספר  גם  אולם  להרמב"ם,  זמנים  מספר   ח"ב 

זרים. ידי 

פטירתו

יסופר על פטירתו, אשר היתה מתוך  נפלאות 

אשר  ותשבחות  שירות  ומתוך  הדעת  צלילות 

אמר  מכן  ולאחר  ביתו,  ובני  בניו  עם  זימר 

בתהילים,  נ'  וקאפיטל  כ'  קאפיטל  אדיר  בקול 

בישע  אראנו  דרך  'ושם  לפסוק  הגיע  וכאשר 

ניסן תקס"ז  יצאה נשמתו בטהרה בר"ח  אלקים' 

ספרו 
משנת 
חכמים

בית 
החיים 

בעיר 
זאמושטש



28

בבת  הבחינו  מקומו,  את  ימלא  בנו  כי  באוזניו  לחשו  כאשר  שנה.  ס"ז  בן  בהיותו 

שפתיו 21. על  המרחפת  צחוק 

זאמושטש. אב"ד	 יצחק	 יעקב	 מוה"ר	 הגאון	 של  בנו  יוסף  רבי  היה  כאמור 

הגאון מוה"ר יעקב יצחק אב"ד זאמושטש
חיים	 משה	 רבי	 מורינו	 הגאון	 של  בנו  היה  זאמושטש  אב"ד  יצחק  יעקב  רבי 

מורינו	 הגאון	 וחתן  מענדילש  ר'	 לייזר	 ר'	 הנקרא  אליעזר	 רבי	 מורינו	 הגאון	 בן  מלבוב 

מענדיל	 זכריה	 רבי	 הגדול	 הגאון	 של  בנו  היה  לייזר  ור'  לבוב,  אב"ד	 חריף	 משה	 רבי	

ר'  הויכער  דער  )הנקרא:  הגבוה  לייב	 אריה	 רבי  מורינו	 הגאון	 בן  היטב  הבאר	 בעל	

קראקא. אבד"ק	 לייב( 

הגאון מוה"ר לייב הגבוה
ובהגיעו  קלויזנער,  מענדיל	 זכריה	 רבי	 מורינו	 הגאון	 לאביו  נולד  הגבוה  לייב  רבי 

ר'  את  מכנים  היו  ובצעירותו  פישל,  אפרים	 רבי  מורינו	 הגאון	 בת  את  נשא  לפרקו 

חותנו. שם  על  פישל'ס'  לייב  'ר'  בתואר  לייב 

נתמנה לפרנס  ולאחר מכן  לוקאבי,  חורפו כאבד"ק  בימי  פישל שימש  רבי אפרים 

עד  שימש  זה  ובתפקיד  דישראל,  דארעא  ונשיא  פולין  ארצות  ארבע  ועד  ולמנהיג 

לבוב. בעיר  מנו"כ  תי"ג.  בשנת  לפטירתו 

העיר  אב"ד  היה  אשר  המגיני	שלמה	22  בעל	 זקנינו	 מתלמידי  היה  הגבוה  לייב  רבי 

נדפסו  ומו"ץ בעיר קראקא. תשובות אליו  לדיין  לייב  רבי  נתמנה  קראקא. בשנת ת"ב 

לו'. יפה  סימן   - 'מת מתוך השחוק  קג:  כתובות  ראה   .21
וח'. ז'  פרק  בסוף  ה'מגיני שלמה' מובא  בעל  הגאון  יחוסינו אל   .22
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ההסכמות  מתוך  א'(.  )סי'  הגרשוני  עבודת	 ובשו"ת  יח(  סי'  יו"ד  )ח"ב  יהושע  פני	 בשו"ת 

הסכמתו  והגליל.  פרעמישלא  לאבד"ק  נתקבל  תי"ד  שנת  ניסן  בא'  כי  עולה  שנתן 

קראקא.  בעיר  הקהל  בפנקס  חתימתו  נמצא  כן  יו"ד.  על  ש"ך  הספר  את  מעטרת 

בשנת  הבירה  וויען  עיר  ור"מ  אב"ד  השל"ה  בן  שעפטיל  שבתי  רבי  פטירת  לאחר 

מקומו. כממלא  לייב  רבי  נתכהן  קר"ן, 

רבי  מחותנו 24  נתקבל  תכ"ד  בשנת  מקראקא	23  העשיל	 הר"ר	 זקנינו  מות  אחרי 

מנוחתו  תל"א.  אייר  ט"ו  ביום  פטירתו  עד  כיהן  ושם  מקומו,  את  למלאות  ליב 

העשיל. הר"ר  מחותנו  ליד  כבוד 

קלויזנער. מענדיל	 זכריה	 מוה"ר	 הגאון	 של  בנו  הגבוה  לייב  רבי  היה  כאמור 

הגאון מוה"ר זכריה מענדיל קלויזנער
כביר 25.  וכצדיק  מופת  כאיש  בדורו  מפורסם  היה  מענדיל  זכריה  רבי 

ישראל,  לארץ  עלה  וכי  הנביא'  'זכריה  ההמון  בפי  נקרא  היה  כי  האומרים  יש 

בזה. המפקפקים  יש  אמנם 

מרדכי	 ישראל	 רבי	 מורינו	 הגאון	 בת  סירקא  מרת	 את  נשא  לפרקו  בהגיעו 

בפראג דיין	 ליפשיטץ	

גם תולדותיו. ושם מובאים  ו',  פרק  בסוף  ואבותיו למעלה בקודש מובא  ר' העשיל  יחוסינו אל הרבי   .23
אסתר.  מרת  לייב  רבי  של  בתו  את  נשא   - קראקא  אב"ד  שאול  ר'  זקנינו   - העשיל  הר"ר  של  בנו   .24

כסליו שנת תע"ג. נפטרה בחודש 

)עמ' עח(. יופי  כלילת   .25
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הגאון מוה"ר ישראל מרדכי ליפשיטץ
מוה"ר	 חתן	 ליפשיץ,  אליהו	 רבי	 מורינו	 הגאון	 לאביו  נולד  מרדכי  ישראל  רבי 

זי"ע. הרמ"א	 רבינו	 של	 אביו	 מקראקא	 איסר'לש	 ישראל	

פראג 26. בעיר  ומורה  לדיין  נתמנה  מכן  ולאחר  ביהם,  במדינת  קעלין  אב"ד  היה 

חתן  מפראג,  תאומים	 משה	 אהרן	 הג"ר	 בת  אסתר  מרת	 את  נשא  לפרקו  בהגיעו 

מצבתה  על  שצ"ה.  שנת  אדר  בחודש  בפראג  נפטרה  הורוויץ	27.  הלוי	 ישראל	 הג"ר	

מרדכי  ישראל  מו"ה  האלוף  אשת  ז"ל,  תאומים  אהרן  משה  ה"ה  בת  אסתר  נכתב: 

אלי'. מו'  בן  ליפשיץ 

שפ"ו. שנת  סיון  בחודש  בפראג  נפטר  מרדכי  ישראל  רבי 

מקראקא. איסר'לש	 ישראל	 מוה"ר	 של  נכדו  מרדכי  ישראל  רבי  היה  כאמור 

י"ג אב  ביום  )פראג ש"ע(  דייני קהילת פראג בהסכמות על ספרים אלו: א' אבן העזר  יחד עם  חתום   .26
אריה  דמיון  ג'  שע"ב(.  )פראג  המורה  גבעת  ב'  ליפשיץ'.  זצ"ל  אליה  מהר"ר  בן  'מרדכי  חתימתו:  שס"ט. 

)פראג שע"ו(. ים של שלמה  ה'  )פראג שפ"ג(.  יצחק  מולדות  ד'  )פראג שע"ו(. 

ח'. אודותיו בפרק  ראה   .27

הסכמת 
רבי ישראל 
מרדכי 
ליפשיץ על 
ספר אבן 
העזר
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הגאון מוה"ר ישראל איסר'לש
שכ"ח. ראשון  אדר  בי"ג  בקראקא  נפטר  איסר'לש  ישראל  רבי 

נכתב: מצבתו  על 

פה נקבר הרב ר' ישראל איסרל, בנה ביהכנ"ס לאל, נקרא איסרל 

וגודל  וצדקה  משפט  ישראל  עם  עשה  מקראקא,  לאזערס 

זכותו יעמוד למתפלל על קבורתו, נתבקש למעלה שנת חש"ך 

יישן. ולא  ינום  לא  לפני  יבקש רחמים  עלינו   י"ג אדר הראשון, 

תנצב"ה.

מציבת רבי 
ישראל 

איסרלש 
מקראקא
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פרק ג'

הגאון הגדול מוה"ר שאול הלוי איש הורוויץ זצ"ל
אב"ד טיסמניץ

תקצ"א - תרע"ג

ורבו  לאביו  תקצ"א  בשנת  בזלוזיץ  נולד  לייבוש[  חיים  רבי  ]אבי  הלוי  שאול  רבי 

הגדול  זקינו  שם  על  נקרא  שמו  סאטניסלאב.  אב"ד	 ישכר	 משולם	 רבי	 הגדול	 הגאון 

אביו  ברכי  על  ונתחנך  נתגדל  אריאל.  בנין	 ספר	 מחבר	 אמסטרדם	 אב"ד	 שאול	 הג"ר	

תלמידיו. מגדולי  והיה  הגאון 

נישואיו

לונדון  הירץ  נפתלי  יעקב  רבי  הגביר  בת  רבקה,  מרת  זוגתו  את  נשא  י"ח  בגיל 

בראד. העיר  מנכבדי 

משפחתו  לפרנסת  אחוזה  חכר  ולפיכך  הרבנות,  בכתר  לשמש  אבה  לא  בתחילה 

אחרת,  רצו  השמים  מן  אולם  סטאניסלאב.  אב"ד  לימים  יצחק  הג"ר  אחיו  עם  יחד 

הרבנות. עול  את  עליהם  לקבל  נאלצו  בעסק,  הצליחו  ומשלא 

כשלושים  כיהן  בה  זילונא,  אוסציא  של  כרבה  נתקבל  תרי"ג(  )וי"א  תרט"ו  בשנת 

מן  אחד  בתור  לתהילה  נודע  ושמו  ולתפארת,  לגאון  בעולם  טיבו  יצא  משם  שנה. 

בדורו. המצויינים  הגאונים 



33

בה  וכיהן  טיסמניץ 28,  של  כרבה  פאר  לכהן  נתקבל  תרמ"ב(  )וי"א  תרמ"ד  בשנת 

מראשי  נחשב  פ"א.  בגיל  טובה  בשיבה  הפתאומית  לפטירתו  עד  שנה  כשלושים 

וסמכו  הלכה  בשאלות  אליו  פנו  העברים  מכל  הישן.  הדור  ומשרידי  גליציה,  רבני 

פסקיו. על 

דבר  לשואליו  והשיב  קהילתו,  בצורכי  עסק  עצומה,  בהתמדה  בתורה  עוסק  היה 

האחרון. יומו  עד  הלכה  זו  ה' 

העבודה על 

להאריך  דרכו  והיה  בעיר,  ברנפלד  זלמן  ר'  שבבית  הקטן  המדרש  בבית  התפלל 

בוכים  בקול  הסליחות  את  אמר  הסליחות  בימי  ובפרט  ותחנונים,  בבכיות  בתפילה 

התיבה. לפני 

את  שמע  אשר  ווארשא  וראב"ד	 פלונסק	 אב"ד	 מיכלזאהן	 יחזקאל	 צבי	 רבי	 הגאון	

מכן  לאחר  שנים  ויובל  לנצח,  בלבו  נחקקו  הדברים  כי  מעיד  עלומיו,  בימי  תפילתו 

נעימות  לתאר  אוכל  'לא  דבריו:  כה  הלוא  בליבו,  נחרת  עבודתו  גודל  היה  עדיין 

הנובע  וכמעין  חקר,  אין  עד  דמעות  במקור  בבכיות  ִהרבה  זה  ועם  ונגינותיו,  קולו 

בהיותי  נשבר קורע לבבות. אמירת הסליחות הללו אשר שמעתי  זלגו דמעותיו בלב 

עלי  עשו  זצ"ל,  שאול  רבי  התורה  שר  ישראל  גאון  מפי  יצאו  אשר  לימים,  צעיר 

בכל  זוכרהו  הנני  שעברו,  שנים  חמישים  זה  שנה  בכל  כמעט  אשר  גדול,  רושם 

דסליחות' 29. א'  יום  מוצש"ק 

ד'. להלן פרק  השתלשלות הדברים ראה   .28
עין'. 'טוב  נדפס במכתבו אשר בראש ספר   .29
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תורתו

עלו  בביתו  כי באחת השריפות אשר פרצו  יען  בידינו הרבה מחידושיו,  נשארו  לא 

דאבדין. על  וחבל  פסחים,  מסכת  על  שאול  גבעת	 ספרו  ובתוכם  חידושיו,  כל  באש 

לבוב  )החדשות 30,  ראש	 בשמים	 שו"ת	 ספרו  את 

רצופה  והקדמתו  אחת,  שנה  במשך  חיבר  תרל"ה( 

אגדה. חידושי 

עין	דמעה, הכולל את ההספד  כן הדפיס את ספרו 

אביו. על  נשא  אשר 

השאיר אחריו בכתובים עוד הרבה שו"ת, חידושים 

אולם  ודרשות,  התורה  על  אגדה  חידושי  הש"ס,  על 

נדפסו. ולא  לאורם  זכינו  לא 

פטירתו

הכנסת  בבית  נספד  תרע"ג.  תשרי  כ"ח  ד'  ביום  לב,  משבץ  בפתאומיות  נפטר 

ואח"כ הספידו תמרורים הראב"ד  רבי פנחס במשך שעתיים תמימות,  בנו  ע"י  הגדול 

האגר. יוסף  רבי 

צבי  רבי  ואחיו  מיכאל  רבי  זקנינו  נכדיו  לו  ספדו  טיסמניץ  שבעיר  החיים  בבית 

נהרו  הסביבה  מכל  אלפים  ספון.  מחוקק  חלקת  ושם  דרעזין,  אב"ד  לימים  הירש 

היום. כל  סגורות  היו  והחנויות  להלווייתו, 

נאספו  בה   - מולינא  די  ר"י  חיבר  אשר  ראש'  'בשמים  הספר  מן  להבדילו  בכדי  ספרו,  את  קרא  כן   .30
ברלין(. ר"ש  ע"י  )הוהדר  תשובות הרא"ש 

ספרו 
בשמים 
ראש
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מאמר 
אבל בקול 

מחזיקי 
הדת על 
פטירת 

רבינו
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זוגתו הרבנית מרת רבקה ע"ה
העיר  מנכבדי  לונדון  הירץ	 נפתלי	 יעקב	 רבי	 הרבני	 בת  היתה  רבקה  מרת  זוגתו 

מרגליות. לבית	 הינדה	 מרת	 השניה  זוגתו  לו  ילדה  אשר  בראד, 

סמוך  טיסמניץ,  בעיר  אשר  החיים  בבית  ונטמנה  צעיר  בגיל  נפטרה  רבקה  מרת 

 - זצ"ל  זלאזיץ	 אב"ד	 לייב	 אריה	 מוה"ר	 הגאון	 )בזיוו"ש(  זקנינו  אשת  של  לקברה 

ספר  מחבר  בעל  מזאמושטש	 הירש	 צבי	 מוה"ר	 הגאון	 בת  גיטל  מרת	 הרבנית  היא 

צבי.  תפארת	

האגר	 יעקב	 רבי	 הרה"ק	 בת  שיינדל  הרבנית	 את  שאול  רבי  נשא  פטירתה  אחרי 

זצ"ל. מזבלטוב	

אלכסנדר	 מוה"ר	 הגדול	 הגאון	 נכדת  היתה   - רבקה  מרת  של  אמה   - הינדה  מרת	

הרא"ם. שו"ת	 ספר  מחבר  סטאנאב	 אבד"ק	 זצ"ל  מרגליות	 סנדר	

הגאון מוה"ר אלכסנדר סנדר מרגליות זצ"ל
אב"ד סטאנוב

ממיוחדים  אחד  הגולה,  מאור  המפורסם  הצדיק  הדור,  מופת  האמיתי,  'הגאון 

קדושות' 31. קהילות  ושאר  סטאנוב,  זבארוז,  דק"ק  ור"מ  אב"ד  דורו,  שבחכמי 

הדור  שבחכמי  והמופלא  דורו,  גאוני  גדולי  בין  ומיוחד  אחד  בזמנו,  התורה  'שר 

שלפנינו' 32.

היחס,  אביר  מבראד,  חסיד	 מרדכי	 רבי	 החריף	 הרב	 לאביו  ת"ץ  בשנת  לערך  נולד 

ומרגליות. שור  למשפחת  אשר  הדורות  גאוני  תרשישים  מגזע 

ג(. אות  ס'  גדולים, מערכת  )מערכת  הגדולים החדש  שם   .31
ווארשא. מייזליש אב"ד  דוב בעריש  רבי  לשונו של   .32
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נישואיו

מרת	אסתר מגזע  זוגתו הרבנית  נשא את 

רבי	צבי	הירש	אב"ד	 הגאון	מוה"ר	 היחס, בת 

הגאון	מוה"ר	שלמה	אב"ד	פינטשוב  בן  זברז, 

התורה. על	 שלמה	 ויקהל	 ספר  מחבר 

הגאון	 בן  היה  מפינטשוב  שלמה  רבי 

רבי	 וחתן  וולף	אב"ד	שטקטשין,  זאב	 מוה"ר	

יונה	 רבי	 בן  פרנקל-תאומים  פייבל	 יהושע	

הגבוה	 ליב	 רבי	 וחתן  דיונה	 קיקיון	 בעל	

קראקא	33. אב"ד	

רבי	 בן  היה  משטקטשין  וולף  זאב  רבי 

אב"ד	 בנימין	 רבי	 בן	 צוזמיר  הירש	 צבי	

רבינו	 הגולה	 בני	 כל	 של	 רבן	 וחתן	 פוזנא 

הגאון	 חתן  היה  מפוזנא  בנימין  הרמ"א,ורבי 

זצ"ל. עמוקות'	 ה'מגלה	 בעל	 מו"ה	 הגדול	

ב'. לעיל פרק  ראה  אודותיו   .33

ספר 
קיקיון 

דיונה

מצבת 
הרמ"א 

בבית 
החיים 
הישן 

בקראקא

מצבת 
המגלה 
עמוקות
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חיה  מרת	 ה"ה  מזברז  הירש  צבי  רבי  של  זוגתו 

יונה	תאומים	אב"ד	 חיים	 רבי	 היתה בת שאר בשרו 

דוד	 רבי	 של  חתנו  וברעסלא  צילץ	 פרעמישלא	

רייזל  מרת	 ה"ה  דוד  רבי  של  וזוגתו  אופנהיים, 

אב"ד	 ניימרק-מירלש	 דוד	 יעקב	 הרב	 נכדת  היתה 

יהושע	 רבי	 בן  יונה,  חיים	 רבי	 קונטרס  מחבר  וינא 

הנ"ל. פרנקל-תאומים  פייבל	

תורתו

ברבות  אשר  חריפים  לתלמידים  תורה  הרביץ 

בני  בניו,  וביניהם  ישראל,  לגדולי  נעשו  הימים 

אפרים	 מו"ה	 הגולה	 מאור	 הגאון	 ואחותו  אחיו 

כולא  בפומיה  דמר  ושמעתתיה  מרגליות,  זלמן	

הישועות	 בעל	 הגאון	 גם  נמנו  תלמידיו  בין  יומא. 

ועוד. מלבוב,  פרנקל	 יצחק	 מו"ה	 הגאון	 יעקב, 

חלקי  ד'  כל  על  שו"ת  ברכה  אחריו  השאיר 

בגפ"ת,  ובקיאות  בחריפות  חידושים  וכמה  שו"ע 

מתשובותיו  אחד  גרגיר  אולם  לאורם.  זכינו  ולא 

וניקב  נכדיו,  ע"י  נדפס  אהע"ז  חלק  על  היקרים 

הרא"ם. תשובת	 בשמו 

תתרומם ישרים  בפי 

הגאון	 הארץ.  על  מאד  יקר  ושמו  המפורסמים,  דורו  גאוני  ראשי  עם  וטרי  שקיל 

והפליא  ובקיאותו,  חריפותו  את  שיבח  מפראג	 לנדא	 יחזקאל	 רבי	 מו"ה	 הגדול	

קונטרס 
רבי חיים 
יונה. נדפס 
בלעמבארג 
שנת 
תקס"ז

ספרו 
תשובת 
הרא"ם
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פלאי  ושתים  שלושים  את 

לבו  כי  עליו  והעיד  פלפולו, 

מגדים	 הפרי	 גם  הארי 34.  כלב 

כי האיר עיני חכמים בענין  מביא 

הלוא  בעוף,  הצלעות  שבירת 

בק"ק  כי  לי  'סופר  דבריו:  כה 

הלומדים,  נתווכחו  דראביטש 

בדורו	 מופלג	 אחד	 רב	 היה	 ושם	

שמו	מוהר"ר	סענדר	אב"ד	דק"ק	

ויפה	 לכך,	 ראיה	 שהביא	 זבאריז	

בעל	 רבינו	 נכד	 הנ"ל	 והרב	 אמר,	

ז"ל' 35. שור	 תבואת	

'דבריו הקדושים  כי  שו"ת	הרא"ם  כותב בהסכמתו לספרו  זי"ע  כ"ק	מהר"ש	מבעלז	

בתשובותיו  תרונה  תבל  קצוי  בכל  אמת  ותורת  נלך,  בהם  אשר  לנו  יומם  לאור 

היקרים'.

לו  היה  כי  'שמעתי  וז"ל:  נוראה,  עובדא  עליו  מסופר  החדש	36  הגדולים	 בשם	

מרגליות  רא"ז  נכר  מבראד  הורביץ  הירש  צבי  הרב  לי  כתב  וכן  ז"ל,  אליהו  גילוי 

מו"ה  הגאון  דודי  ז"ל:  מרגליות  מהרא"ז  מפי  כן  ששמע  קלוגר,  שלמה  רבי  בשם 

זקן  אליו  בא  אחת  פעם  פעם.  בשום  ממשנתו  יפסיק  לבל  גדר  לו  עשה  סענדר 

ולקבל  מלימודו  לפסוק  סענדר  רבי  הגאון  רצה  ולא  מאד,  נורא  היו  ופניו  אחד 

בזה"ל:  לו  ואמר  והוכיחו  בחלום,  זצ"ל  הצדיק  הרב  אביו  אליו  בא  בלילה  פניו. 

פנים  בסבר  קיבלתו  לא  ואתה  אליהו,  אליך  שיבוא  יגעתי  יגיעות  כמה  בני  ראה 

נד(. סי'  )תניינא, אהע"ז  ביהודה  נודע   .34
ז(. זהב ס"ק  )משבצות  סי' תצח  או"ח   .35

ג(. אות  ס'  )מערכת  גדולים  מערכת   .36

כתב ידו 
של רבי 

אלכסנדר 
מרגליות 
מסטאנוב
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גביה,  רגיל  אליהו  והיה  עובר,  לכל  פתוח  הפתח  היה  והלאה  ההוא  מהיום  יפות. 

עכ"ל. מפורסם',  הזה  והמעשה 

פטירתו

סטאנוב.  בעיר  החיים  בבית  ונטמן  תקס"ב.  טבת  כ"ט  א'  ביום  נפטר 

נכתב: מצבתו  על 

שבט  ער"ח  א'  יום  נפטר  מרגליות.  סענדר  מו"ה  הגאון  מצבת 

בשנת תקס"ב לפ"ק. אדונינו מורינו ורבינו חכם חרשים, קדוש 

קדושים, מקור הבינות, אליו ידרשון מכל פינות, תופשי התורה 

מכל המדינות, הרב הגאון הגדול רבן של בל בני הגולה, הרביץ 

וחיבר  הדור,  גדולי  רבים  תלמידים  והעמיד  בישראל,  תורה 

חיבורים רבים, קדושת שם תפארתו מוהר"ר אלכסנדר סענדיר 

אבד"ק סטנאב בהרב מו"ה מרדכי מרגליות זצוקללה"ה.

מצבת 
רבינו 
כהיום 
בבית 
החיים 
בעיר 
סטאנוב
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פרק ד'

הגאון הגדול מוה"ר משולם ישכר הלוי איש הורוויץ זצ"ל
אב"ד סטאניסלאב

תקס"ה - תרמ"ח

לאביו  תקס"ה  בשנת  בסטאניסלאב  נולד  שאול[  רבי  ]אבי  ישכר  משולם  מוה"ר 

ע"ה. מרים	 מרת	 ולאמו  סטאניסלאב  אב"ד	 לייב	 אריה	 מוה"ר	 הגאון	

נישואיו

הגדול	 הגאון	 נכדת  רייזל  מרת	 ש"ב  הרבנית  זוגתו  את  נשא  לימים  צעיר  עודנו 

הפרק[. בסוף  ]תולדותיה  איגרא  משולם	 רבי	

וחי  כלל,  החוצה  יצא  ולא  שבעיר  הישן  המדרש  בבית  הסתגר  נישואיו  לאחר 

מטבע. בצורת  הכיר  לא  כי  עליו  שאמרו  עד  גדולה,  בדחקות 

זצ"ל אבד"ק סטאניסלב' 37. רבינו משולם יששכר  'כ"ק שר התורה רשכבה"ג הגאון 

י"ח  בן  שבהיותו  עד  הרבנות,  עול  את  עליו  לקבל  אבה  לא  ישכר  משולם  רבי 

אז  נסמך  וגם  רבנות,  כתב  לו  וכתב  הרבנות  עול  את  לקבל  אביו  אותו  הכריח 

הדור 38. גדולי  ועוד  דעת  החוות	 בעל  מהגאון 

37. הגאון מוה"ר צבי יחזקאל מיכלזאהן אב"ד פלונסק וראב"ד ווארשא במכתבו הנדפס בראש ספר 'טוב עין'.
כתבי הגאונים.  .38
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הזקין  כאשר  ת"ר  ובשנת  שנה,  עשרה  חמש  למשך  זלאזיץ  העיר  של  כרבה  כיהן 

בשנת  הרבנות.  בהנהגות  לעזר  לו  להיות  לסטאניסלאב  לבא  ממנו  ביקש  אביו 

הנחשבת  טיסמניץ  בעיר  לרב  נתקבל   - אביו  לחיי  האחרונות  בשנתיים   - תר"ב 

לכל-הפחות  שם  לכהן  והתחייב  אליה,  ונראית  וסמוכה  סטאניסלאב  העיר  מגלילות 

שנים. עשר 

מקומו  את  ימלא  בנו  כי  כתב  ובצוואתו  עד,  לחיי  אביו  נפטר  תר"צ  בשנת 

הלוא  נפשו,  את  וישמור  זר...  ישב  לא  כסאי  'על  דבריו:  ואלו  סטאניסלאב,  ברבנות 

אנשי  ביקשו  לכך  אי  שיחיה'.  הרב  לבני  ולמגן  לעזר  יהיו  נ"ע  הגאונים  אבותינו 

המעטירה  בעירם  פאר  לכהן  יבוא  כי  ישכר  משולם  רבי  מהגאון  סטאניסלאב  העיר 

על  לו  למחול  יאותו  כי  טיסמניץ  העיר  מאנשי  וביקשו  אביו,  מקום  את  ולמלא 

על  למחול  ניאותו  סטימניץ  תושבי  שנים.  שמונה  עוד  בעירם  לכהן  התחייבותו 

להם  שיגר  והוא  מקומו,  את  למלא  הראוי  אחר  רב  להם  ישגר  כי  בתנאי  רבנותו, 

ימיו 39. סוף  עד  ברבנות  שם  כיהן  אשר  שאול  מוה"ר	 הגדול	 הגאון	 זקנינו   - בנו  את 

ובצדקותו.  בגאונותו  הכירו  והכל  ישכר,  משולם  רבי  היה  בקהילתו  ואהוב  נערץ 

בו  ונתקיים  רואיו,  כל  על  כביר  רושם  עשתה  פניו  והדרת  נורא-הוד  היה  מראהו 

או  יציירוהו  לבל  מאד  הקפיד  אמנם  פניו' 40.  תאיר  אדם  'חכמת  הכתוב   מאמר 

יצלמוהו.

של  מטרופולין  ונעשתה  בישראל,  ואם  לעיר  סטאניסלאב  העיר  היתה  בתקופתו 

במועט,  והסתפק  פשטות  של  חיים  לו  בחר  זאת  בכל  אמנם  תורה.  ושל  כלכלה 

גדולה,  קהילה  של  לרבה  כיאות  מרווחת  לדירה  לעבור  הקהילה  בו  הפצירה  וכאשר 

לו  אין  הקב"ה  גם  והלוא  כרבו  להיות  לעבד  די  כי  בטענה  הפצרותיהם  את  דחה 

ג'. פרק  לעיל  עיין   .39
א. ח,  קהלת   .40
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הלכה 41.  של  אמות  ד'  אם  כי  דירה 

ואיש  העולם,  מתענוגי  פרש  כן  כמו 

ישן 42. לא מצא שעה מסויימת בה היה 

ולמד  להפליא,  היה  בתורה  גדלותו 

ההלכה,  לעומק  נפלאה  בדביקות 

תורה  חידושי  מחדש  הוא  כאשר 

החיי	 בעל  זקננו  נכדו  הרף.  ללא 

כלל  עיין  לא  כי  בספרו  מעיד  אריה 

ובספרי  כי אם בש"ס  בספרי האחרונים 

אשר  ישיבה  העמיד  בלבד.  הראשונים 

בעל	 הירמלוב	 יעקב	 מוה"ר	 הגאון	 דוגמת  הרבה,  תלמידים  והעמיד  תורה  בה  הרביץ 

חצתה  בתורה  גדלותו  ֵשַמע  המובהקים.  תלמידיו  מגדולי  היה  אשר  מיעקב	43  כוכב	

אשר  רבות  תשובות  מוצאים  אנו  ליוואי  בר	 שו"ת	 ובספרו  מדינתו,  גבולות  את 

אוקראיינה,  מדינות  דוגמת  גליציא,  מדינתו  מלבד  אחרות  ממדינות  אליו  הריצו 

ומולדוביה. רייסן  ליטא,  רומניה, 

תורתו

הרבה  להדפיס  וזכה  ועוד,  ופלפולים  שו"ת  רמב"ם,  בש"ס,  רבים  כתבים  הניח 

הרבות,  ומתשובותיו  מחידושיו  מזעיר  מעט  הינם  שהדפיס  מה  כל  אמנם  בחייו. 

לא  מרובן  כי  בלבד,  קטן  חלק  הינו  מתשובותיו  הנדפס  כי  בהקדמתו  שכתב  וכפי 

להדפיסם. חשב  לא  באשר  העתק  שמר 

ח. ברכות   .41
.)76 )עמ'  בישראל  ואמהות  ערים   .42

זי"ע. ה'דובב מישרים'  בעל  אביו של הגאון מטשעבין   .43

בית הכנסת 
הגדול בעיר 
סטאניסלאב
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ספרו  את  בלעמבערג  לאור  הוציא  תרכ"א  בשנת 

בו  ונכללו  ויו"ד,  או"ח  על  א'  חלק  ליוואי	 בר	 שו"ת	

נעוריו. מימי  שונים  פלפולים 

החלק	 את	 בלעמבערג  לאור  הוציא  תרל"ב  בשנת 

ואחרי  משפט,  וחושן  העזר  אבן  על  ספרו  של	 השני	

אשר  נוספות  מתשובות  בתרא  מהדורא	 נדפס  פטירתו 

לפטירתו. עד  ספרו  חתימת  מזמן  לשואליו  השיב 

פירושו על הגדה של פסח בשם  נדפס  בשנת תרכ"ו 

מהדורות. במספר  נדפסה  זו  והגדה  דמרא,  שבחא	

כלי	 ספרו  את  בפרעמישלא  הדפיס  תרמ"ה  בשנת 

ופלפולים  נחמדים  עניינים  הכולל  התורה,  על  חמדה 

הפרשיות. סדר  על  שונים 

דרכיו,  קצות  על  עומדים  אנו  תשובותיו  מתוך 
מחכמתו המרובה  יראתו  משתקפת  ומהם 

יראתו

ובעשרת  שבת  בערב  תשובות  לכתוב  לא  הקפיד 

בר	 שו"ת	 בספרו  פעמים  כמה  שכתב  כפי  תשובה,  ימי 

להיות  דרכי  והנוראים  הקדושים  בימים  'ובפרט  ליואי: 

'כיון שימים  דבר' 44;  נחבא אל הכלים מלהשיב לשואלי 

לב. סי'  חו"מ  ח;  סי'  אבה"ז   .44

שער 
בלאט 
לספרו 
שו"ת בר 
ליוואי

הגדה 
של פסח 
שבחא 
דמרא 
עם 
פירושו 
של רבינו

השער 
בלאט 
של 
ספרו כלי 
חמדה 
עה"ת
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עצמו  פנה  עגונה  להתרת  נגע  הדבר  כאשר  אמנם  לה'' 45.  לעשות  ועת  רצון  ימי 

האלו 46. בימים  אף  בדבר  והתעסק  ענייניו  מכל 

העבודה על 

הנפש  בהתשתפכות  היתה  תפילתו  בקודש.  עבודתו  גודל  אודות  מסופר  הרבה 

מביא  העיר  מבני  אחד  כלפידים 47.  פניו  בערו  תפילה  בשעת  כי  עליו  אמרו  כן  ממש. 

היה  בתפילתו.  מסיר  היה  סטאניסלאב  עירינו  אל  תבא  שלא  צרה  כל  כי  בספרו 48 

ביותר. וערב  נעים  היה  וקולו  הנוראים,  בימים  ציבור  כשליח  משמש 

ווארשא  וראב"ד	 פלונסק	 אב"ד	 מיכלזאהן	 יחזקאל	 צבי	 מוה"ר	 הגאון	 מתאר  וכה 

באוזני הקולות  יצלצלו  'עוד  יוזיפול:  בעיר  רבינו, עת שהה  היוקדת של  את תפילתו 

עש"ק  ו'  ביום  בהתפללו  מסטאניסלב  מהגה"ק  שמעתי  אשר  בוער,  אש  בהתלהבות 

עמדו  יוזיפול  העיר  מן  ישראל  בני  אחינו  כל  וכמעט  לעירו,  חזרה  נסע  טרם  השכם 

בקודש' 49.  תפילתו  לשמוע  העיר,  ברחוב  שלו  אכסניא  של  החלונות  תחת  צפופים 

התרחשו  אשר  פלאיים  למאורעות  עדים  והיו  פלא,  אגדות  סביבו  טוו  עירו  בני 

ושאג  תשובה,  לעשות  חייבים  כי  עולמות  הרעיש  תרכ"ח  שנת  הכיפורים  ביום  עמו. 

לפנותם,  ספריו  את  הכין  הכיפורים  יום  אחר  תיכף  המקום.  על  מלהטת  אש  כי 

הוזק איש באותה שריפה 50. יום פרצה שריפה בעיר, אמנם בחסדי שמים לא  וכעבור 

ג. סי'  אבה"ז   .45
הנ"ל. עיין בתשובה   .46

ישראל'. 'רועי  קונטרס   .47
בכות. אלון   .48

עין'. 'טוב  נדפס במכתבו אשר בראש ספר   .49
קודם  אזי  ברית,  וזכור  בסליחות  פעם  עומד  בהיותו  כי  רבינו,  על  ע"ה  קאזמער  אייזיק  ר'  הרב  סיפר   .50
שהתחיל לומר 'שמע קולינו' פתח הארון קודש בבכי ותחנונים, ואמר בקול רם בזה"ל: משל למלך אחד 
והכניסו  נחמד  לפרי  שהיה  עד  יושר,  בדרכי  וחינכו  וגדלו  אהבו  ואביו  מנוער,  ומפונק  רך  יחיד  בן  לו  אשר 
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השם מלחמות  לוחם 

אדם.  כל  של  בצערו  מאודו  בכל  משתתף  והיה  כקנה,  רך  רבינו  היה  בטבעו 

בחריפות  ולחם  צבקות,  ה'  קנאת  את  קינא  שמים,  לכבוד  הדבר  נגע  כאשר  אולם 

הגדר. פורצי  שאר  כל  ונגד  ההשכלה  נגע  נגד 

לכהן  עבר  בעיר  הגדול  בביכהנ"ס  החזן  כי  שמע  כאשר  הרפורמים:  נגד	 מלחמתו	

ואף  התיבה  לפני  לעבור  לו  יתנו  לא  כי  התריע  המתקדם  הרפורמי  בהיכל  גם 

כל  לתפילת  התיבה  לפני  עבר  כי  הכיפורים  יום  בליל  שמע  וכאשר  אותו,  החרים 

אבותיי  בזכות  'מובטחני  בזה"ל  אמר  אז  מאומה.  הועיל  ולא  להזהירו  שלח  נדרי 

אינו  כמוהו  מעללים  רע  כי  בידעי  שמים  לשם  הוא  שכוונתי  אחר  נ"ע  הקדושים 

מחר  כי  אקוה  כן  על  כזה,  קדוש  ביום  ובפרט  שנה  בכל  התיבה  לפני  לעבור  רשאי 

וישמחו'. וישרים  וייראו  רבים  ויראו  קלונו,  יתגלה  התיבה  לפני  בעמדו 

ויעשה  יתנהג בצדקה ומשרים  בנו  כי  ואבה  לחופה. אחר שהכניסו לחופה ביקש לראות פרי טוב מעמלו 
ויעש באושים, כי בנו סלל לו דרך עקלתון, ואילו  ויקו לעשות ענבים  מעשים טובים כאשר לימדו, אולם 
מפח  ולגודל  לבו,  בשרירות  וילך  מגונות  במידות  החליף  בקרבו  אביו  השריש  אשר  הטובות  המידות  את 

נכריה מעם אחר. ודבק באשה  נעוריו  עזב את אשת  נפשו של אביו 

וגירשו למדינה רחוקה ממדינותיו, והבן שובב  אביו המלך בראותו כי כל עמלו עלתה בתוהו רחקו מעליו 
ניכר אם  ובלו, וצורתו נשתנה, עד כי לא היה  הזה נדד כמה שנים מכפר לכפר ומעיר לעיר, ובגדיו נקרעו 
וגעגועיו  כך,  אותו  ריחקו  ומדוע  מצבו  רוע  אודות  לחשוב  הבן  התחיל  רב  זמן  בעבור  ויהי  הוא.  מלך  בן 
ולשוב בתשובה שלימה,  לבית אביו  גמר איפוא בדעתו לחזור  ליום.  בית אביו חזקו עליו מיום  לשוב אל 
אביו  אבל  רחמיו,  ברב  בתשובה  שיקבלהו  לפניו  והתרפס  התחנן  רב,  בבכי  המלך  אביו  לפני  בא  וכאשר 
מצורתי  אותי  תכיר  לא  אם  אבי!  אבי  מר:  בלב  לצעוק  הבן  והתחיל  מאד.  נשתנה  צורתו  כי  הכירו  לא 
אותו בתשובה. וקיבל  עליו  וריחם  הכירו  לא נשתנה, עד שאביו אכן  קולי  כי  קולי,  ע"י  אותי  עכ"פ תכיר 

כן אנחנו הננו בניו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, והכניסנו לחופה ונתן לנו את תורתו הקדושה המיישרת 
לילך בדרכי יושר, אמנם עברנו על מצוותיו וגלינו מעל אדמתנו ונשתנתה צורתינו. ועתה בבוא יום הקדוש 
נשוב לאבינו ונצעק אל ד' אלקי אבותינו 'שמע קולינו', כי עכ"פ מקולנו תכירנו כי אנחנו בניך בני אברהם 

ותקבלנו בתשובה. ויעקב,  יצחק 
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והלך  רח"ל,  לגמרי  נשתגע  משנתו  החזן  קם  כאשר  כי  מחר,  ליום  היה  כן  ואמנם 

בשיגעון,  והתנהג  עולם  אדון  לשיר  והתחיל  בגדיו,  לבש  טרם  לילה  בכסות  לביהכ"נ 

כי  כולם  והודו  להחזן,  קרה  אשר  הנורא  המקרה  למראה  מאד  כולם  החרידו  והקהל 

אבו  ולא  שגגתם,  על  להם  לסלוח  ממנו  וביקשו  אליו  והלכו  זאת,  היתה  רבינו  מאת 

תפילה  עמהם  להתפלל  הכנסת  לבית  יבוא  בעצמו  הוא  כי  שיבטיח  עד  ממנו  לזוז 

וענוותנותו  טובו  מרוב  והוא  שלם,  בלב  להם  מוחל  הוא  כי  ולסימן  לאות  אחת 

העיר. בני  כל  ממנו  חרדו  ומאז  להם,  נעתר 

הגדולים  מהלוחמים  והיה  חדשים,  דברים  סבל  לא  גם  המתחדשים:	 נגד	 מלחמתו	

ונוקבים  חריפים  דברים  ליוואי	51  בר	 שו"ת	 בספרו  כתב  וכאשר  מצות,  המאשין  נגד 

המאשין  במלאכת  מלאכה  עושי  ע"י  המצות  עשיית  'אודות  וז"ל:  זה,  בענין  מאוד 

עצמו  את  להטריח  ישראל  בר  לכל  מהראוי  כי  הדבר  לעשות  נכון  לא  וכו',  וכו' 

המאשין  ע"י  המצות  שעורכים  האנשים  ואלו  לו.  הראוי  מן  ביותר  ואף  כוחו  בכל 

ודומה עליהם  בזויות עליהם  ונראה הדבר כאלו המצות  עול המצות  הקילו מעליהם 

נפשיה  מחית  כי  מזה  שינוס  ה'  דבר  את  הירא  באיש  מובטחני  כן  וגלל  וכו',  כמשוי 

מצות  עול  מעליו  ולהסיר  ראשו  להקל  ירצה  ומי  חלילה,  כרת  באיסור  לספיקא 

חריפא. כסכינא  הנוקבים  דבריו  ע"כ  שמים', 

ובענין  ותעצומות,  עוז  בכל  לחם  שבת  חילול  בענין  שבת:  חילול	 בענין	 מלחמתו	

ולא  שבת,  המחללי  נגד  נפש  במסירות  ללחום  נפשו  שנתן  איך  פלאות  מסופר  זה 

יחללו  לבל  ולהזהירם  לבקשם  ובעצמו  בכבודו  אליהם  הלך  אלא  כבודו  על  חס 

נפלאות  התורה  כח  בכוחו  הראה  לשמוע  רצו  לא  וכאשר  בפרהסיה,  שמים  שם 

ברשעותו 52. רשע  לענות 

יט. סי'  ח"א   .51
ישראל'. 'רועי  קונטרס   .52
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חילולי השבת,  נגד  אודות מלחמתו  אחד הסיפורים אשר סופר בעיר סטאניסלאב 

בשבת  ביתו  לבנות  התחיל  אשר  אחד  על  לרבינו  סיפרו  פעם  הבאה:  העובדא  הוא 

על  עומד  ומצאוהו  אדם,  אותו  אל  אנשים  איזה  עם  רבינו  הלך  מיד  בפרהסיא. 

וביקש  האיסור,  מגודל  והודיעו  רכים  ובדברים  בחכמה  פיו  את  רבינו  פתח  הבנין. 

ריככו  לא  הרכים  דבריו  אולם  בשבת,  הבית  בניית  את  ופועליו  הוא  שיעזוב  ממנו 

לבש  ריקם  דבריו  שבו  כי  רבינו  בראות  ערלות.  אוזניים  על  ונפלו  האבן  לב  את 

וראו  דעו  עדיי,  'אתם  סביבו:  העומדים  אל  ואמר  צבקות,  ה'  קנאת  הקנאה  מעטה 

לביתו. והלך  ופנה  זה',  שבת  מחלל  של  סופו 

על  בלכתו  הבונה  האיש  כי  לו  וסיפרו  לרבינו  אנשים  ויבואו  השעה  ארכה  לא 

שהסולם  הכותל  נפל  פתאום  והנה  הפועלים  על  ולהשגיח  הבנין  על  לעלות  הסולם 

רבינו  ראה  כאשר  גופו.  כל  ונתרוצץ  הבונה  האיש  על  הקיר  ונפל  עליה  נשען  היה 

כי  לכם  מה  ואמר:  קדוש  פה  פיו  פתח  הנשמע,  על  וישתוממו  יתמהו  שהאנשים 

ד'  דין  בטלו,  מיתות  שד'  'אע"פ  בסנהדרין 53  היא  ערוכה  גמרא  הלוא  תשתוממו, 

סקילה. מחויב  בהתראה  שבת  חילו  על  והעובר  בטל',  לא  מיתות 

בדת  הפרצות  נגד  במלחמותיו  ונפלאות  רבות  עוד  אודותיו  סופר  וכהנה  כהנה 

ישראל'. 'רועי  הקונטרס  מתוך  תדרשם  נא  לך  שבת,  חילול  בענין  ובפרט 

א'  ביום  רבינו  אביו  מר  על  טיסמניץ  אב"ד	 שאול	 הג"ר	 זקנינו	 נשא  אשר  בהספד 

ואמר  רבים,  בת  בשער  תמרורים  בכה  השבעה,  כלות  אחר  ספורים  ימים  טבת  י' 

רבים  להשיב  בסטאניסלאב  לאבי  היתה  אשר  המשמעת  את  ְלַבּכֹות  'עלינו  בזה"ל: 

המסורות' 54. יתרופפו  וכעת  שבת,  חילול  ולמנוע  מעוון 

לז. דף   .53
'עין דמעה'. נדפס בספר   .54
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מפרעמישלאן	 מאיר	 רבי	 הרה"ק	 כי  ומסופר 55  קדושים,  בסוד  נערץ  היה  רבינו 

ה'דברי	 בעל	 הרה"ק	 וגם  בעדם,  שיתפלל  נפש  פדיון  עם  חולים  אליו  שלח  זי"ע 

זי"ע. מרוזין	 הרה"ק	 אל  נסיעתו  בדרך  אצלו  ביקר  זי"ע  חיים'	

גליציא. אנציקלופדיה לחכמי   .55

כתב ידו של רבינו
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פטירתו

כי  למקורביו  אמר  פטירתו  קודם  יום  פלאי.  באופן  היתה  הסתלקותו  סדר 

הלשון  ובין  הבא'  העולם  לחיי  'מזומן  הלשון  בין  מחלקים  בכתובות 56  התוס' 

ואילו  ויסורין,  דין  בלא  הוא  הבא'  לעולם  'מזומן  כי  הבא',  לעולם  חלק  לו  'יש 

בדין  הוא  לעוה"ב'  חלק  לו  'יש 

הוא מבקש מאת  כן  על  וביסורים, 

בלא  ג"כ  משפטו  שיהיה  השי"ת 

חשון  כ'  ביום  למחר  ויסורים.  דין 

אחרי  טובה  בשיבה  נפטר  תרמ"ח 

במשך  הרבנות  כסא  על  שישב 

ובכתבי  שכינוהו,  כפי  הזקן'  'הרב  פטירת  על  בעיר  הוכרז  כבד  אבל  שנה.  כשישים 

איש.  אלפים  כחמשת  השתתפו  בהלווייתו  כי  מובא  הדורות  קורות 

נכתב: מצבתו  על 

רשכבה"ג  הגאון  הרב  הרב  אמו"ר  פ"נ 

צדיק נשגב סבא קדישא, בכתר הרבנות 

וגאון  צדיק  לאותו  בן  שנים,  מ"ח  פ"ק 

פה  ששימש  ליבש  ארי'  מ"ו  רשכבה"ג 

הגאון  נכד  שנים,  ס"ג  הרבנות  בכתב 

אבד"ק  יצחק  מ"ו  רשכבה"ג  הקדוש 

האמבורג ונכד להגאון הקדוש רשכבה"ג 

אמסטרדאם  אבד"ק  שאול  מו"ה 

ולמעלה בקודש. תנצב"ה.

אוהל. נבנה  ציונו  על 

ד"ה מזומן. קג:  דף   .56

מקום 
מנוחת 
רבינו בבית 
החיים בעיר 
סטאניסלאב

קונטרס 
עין 
דמעה ג' 
הספדים 
על רבינו
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זוגתו הרבנית רייזל ע"ה
הירש	 צבי	 מוה"ר	 בת  רייזל  הרבנית	 זוגתו  את  רבינו  נשא  מאד  צעיר  בגיל 

מקוזמיר. מנדלסבורג	

נקרא  היה  אשר  יוזפא  יוסף	 ר'	 הגדול	 הרב	 של  יחידו  בנו  היה  הירש  צבי  רבי 

שמעלקא	 רבי	 הגה"ק	 של  תלמידיו  מגדולי  והיה  קאזמיר'ר,  יוזפא	 רבי	 עירו  שם  על 

עמו  למד  באשר  זי"ע,  מקוזניץ	 המגיד	 הרב	 של  ועמיתו  וחבירו  זי"ע  מניקלשבורג	

משולם	 רבי	 הגדול	 הגאון	 חתן  היה  הירש  צבי  רבי  מניקלשבורג.  הגה"ק  אצל  יחדיו 

ע"ה. חאווליש	 שרה	 מרת	 היחידה  בתו  את  בנושאו  איגרא, 

הג"ר	 חתן  היה  איגרא  משולם  הג"ר  יען  משפחה,  קרובי  היה  וזוגתו  רבינו   

רבי  של  בנו  היה  אלעזר	 הג"ר	 רבינו  של  אביו  אבי  ואילו  האמבורגער,  איציקל	

האמבורגער. איציקל 

עם  בתו  את  ליבוש  אריה  הג"ר  אביו  השיא  כאשר  כי  מסופר 57  השידוך  דבר  על 

הרבנית	 דודתו  כי  שמע  ביתו  אל  חזרתו  בדרך  אזי  מווארשא,  יוסף	 מיכאל	 רבי	 חתנו 

נסע  ומיד  חוואליש,  מרת  בתה  אצל  שוהה  איגרא  משולם	 רבי	 הגאון	 אשת  אסתר	

בשביל  שידוך  עשה  מדוע  דודתו  אותו  הוכיחה  שמה  כשהגיע  לבקרה.  לייבוש  ר' 

גדול  להיות  העלול  תשע  כבן  בן  לי  יש  'עתה  בהתנצלות:  לייב  רבי  ענה  ממון. 

דודתו  לו  אמרה  בממון'.  שידוך  ה'  ברצות  עוד  אעשה  לא  עמו  יונתן,  רבי  כהרב 

יש  חוואליש  לבתי  הלוא  בינינו.  נשתדך  איפוא  נא  הבה  הדברים,  פני  הם  כך  'אם 

הפועל. אל  השידוך  יצא  וכך  המפואר',  העלם  בנך  עם  נשדכנה  רייזל,  בת 

ישראל'. 'רועי  קונטרס   .57
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הגאון הגדול מוה"ר משולם איגרא זצ"ל
נפטר  אשר  בוצץ  העיר  מנגידי  שמשון  רבי  לאביו  תקי"ב(  )וי"א  תק"י  בשנת  נולד 

חונן  קולומיאה.  אב"ד  פישל  אפרים  נח  הרב  בת  רייזל  מרת  ולאמו  תקכ"ד,  בשנת 

קולומיאה  בעיר  נתגדל  דורו.  חריפי  כראש  נודע  ומילדותו  מזהירים,  בכשרונות 

זקינו. בבית 

הבעש"ט	 ראוהו  אביו  של  כתפיו  על  המורכב  תינוק  קטן  ילד  בהיותו  כי  מסופר 58 

ויאמר  ואנה,  אנה  בחדרו  ונשאו  הקדושים  ידיו  אצילי  על  אותו  ויקח  זי"ע,  הק'	

האצולה  חדשה  נשמה  בעל  הוא  הזה  הילד  הלוא  וראו,  'הביטו  עליו  הניצבים  לכל 

גילגול'. ע"י  הזה  בעולם  היתה  לא  עודנה  אשר  ממרומים, 

הכנסת  בבית  דרש  תשע  בגיל  פה.  בעל  יהושע'  ה'פני  כל  את  ידע  שש  בגיל  כבר 

כל  את  ְלַחֵשב  ידע  עשר  בגיל  הלכתי.  בויכוח  העיר  רב  את  וניצח  בברודי,  הגדול 

יכול למנות את המקומות  היה  י"א  בגיל  ותוספות בכל מרחבי הש"ס.  מחלוקות רש"י 

זוגתו  את  נשא  תקכ"ח  בשנת  משלו.  חידושים  מחדש  הוא  בהם  בש"ך  הבודדים 

האמבורג. אב"ד	 הורוויץ	 הלוי	 יצחק	 רבי	 האדיר	 הגאון	 זקננו  בת  אסתר  רבקה	 מרת	

רבות  שנים  כעבור  אשר  באנעט,  מרדכי	 רבי	 הגה"ק	 נמנו  בברודי  תלמידיו  על   

רבי	 הגה"ק	 גיסו  ובן  מסוים,  בענין  רבו  של  דעתו  סוף  על  עמד  לעת  משתה  עשה 

איציקל	האמבורגר[, אשר  רבי	 חתן  לינסקר  רבי	מענדלי	 הרה"ק	 ]בן  נפתלי	מרופשיץ 

בעשה. עובר  משולם',  רבי  'הרבי  ולא  משולם'  'רבי  האומר  כי  אמר 

את  סטניסלב.  מחוז  כאב"ד  נתקבל  שנה  עשרה  שבע  בן  בהיותו  תקכ"ז  בשנת 

חכמים  של  עיר  היתה  טיסמניץ  נקרא.  שמה  ועל  טיסמניץ,  בעיר  קבע  מושבו 

רבי  נתקבל  סג"ל,  הג"ר אלעזר  ישב  נתפנה שם כסא הרבנות עליה  וכאשר  וסופרים, 

מז(. )קאלאמיא תרע"ד, עמ'  'זכרון לראשונים'   .58
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על  המפואר.  הכנסת  בית  שם  נבנה  משולם  רבי  של  בימיו  ומנהיגה.  כרבה  משולם 

בהסכמתו  נתעטר  ספרו  אשר  החושן'  ה'קצות	 בעל	 הגאון	 נמנו:  בטיסמניץ  תלמידיו 

אשר  חידושים  אם  כי  בספריו  הדפיס  לא  אשר  דעת'  ה'חוות	 בעל	 הגאון	 רבינו;  של 

הגאון	 מסטאניסלאב;  הורוויץ	 ליבוש	 אריה	 רבי	 הגאון	 זקננו	 רבו;  בעיני  חן  נשאו 

ועוד. תבואה',  ה'פרי	 בעל	

החתם	 מרן	 כאשר  כי  מסופר 59  פרעשבורג.  העיר  כרב  לכהן  עבר  תקנ"ד  בחורף 

ומלכות. בשם  הרזים'  'חכם  ברכת  בירך  לבקרו  בא  סופר 

ברבנות  שם  כיהן  משולם  רבי  הגאון 

ושם  תקס"ב,  תשרי  בי"ח  מותו  יום  עד 

תפוצות  בכל  ונספד  ספון,  מחוקק   חלקת 

ישראל.

סופר,  החתם	 מרנא	 להספידו  הגדיל 

הגדול  'הגאון  מיטתו:  אחר  קרא  אשר 

זצ"ל,  איגרא  משולם  מוהר"ר  המפורסם 

שהיו	 ור"מ בקהילת פרעשבורג,  שהיה אב"ד 

ראתה	 עין	 תורה,	 ספרי	 כשני	 זרועותיו	 שני	

גודל	 אי	אפשר	לשער	 ותעידהו,	אשר	ממש	

חוברו	 אשר	 החריפות	 ומהירות	 הבקיאות	
יסופר...' 60 כי	 יאומן	 לא	 יחדיו,	

יעקב'. 'ויגד  ספר   .59
סופר'. 'דרשת חתם   .60

מצבת רבי 
משולם 

איגרא בעיר 
פרעשבורג
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פרק ה'

הגאון הגדול מוה"ר אריה לייבוש הלוי איש הורוויץ זצ"ל
אב"ד סטאניסלאב והגליל 

תק"כ - תר"ד

תקט"ז(  )וי"א  תק"כ  בשנת  נולד  ישכר[  משולם  רבי  ]אבי  לייבוש  אריה  מוה"ר 

הצדקנית  ולאמו  וזלאזיץ  טשערזיץ	 אב"ד	 זצ"ל	 הלוי	 אלעזר	 מוה"ר	 הגאון	 לאביו 

ע"ה. רוזא	 מרת	

גדולות בעוצם התמדתו  לימים כבר שחו אחריו  ועודנו צעיר  נער,  יתנכר  במעלליו 

הנפלאים 61. ומחידושיו  המופלגות  מידיעותיו  התפעלו  תורה  וגדולי  ובקיאותו, 

איציק'ל	 רבי	 הגאון	  - אביו  אבי   - זקינו  נסע  בטרם  תקכ"ה,  בשנת  ילדותו,  בשחר 

בראד  אל  אביו  הביאו  באה"ו,  הרבנות  כסא  על  לשבת  בראד  מעיר  האמבורגער 

על  שגורים  כבר  כי  ובראותו  לימודיו,  על  אז  בחנו  הגדול  וזקינו  מעמו,  להיפרד 

'מובטחני  ויאמר:  עליו  ידיו  את  סמך  אונקלוס,  תרגום  עם  תורה  חומשי  חמשה  פיו 

בישראל' 62.' הוראה  מורה  שתהיה  בך 

בילדותו. נפלאים אשר אמר  פני אריה מובאים חידושים  בספרו   .61
זצ"ל  ליבוש הלוי הורוויץ  לנינו זקנינו הגאון מוה"ר חיים אריה  מתוך ההקדמה לספר חיי אריה ח"א,   .62

ב'[. ]תולדותיו בפרק  אב"ד קראקא 
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עליו' 63.  נשען  היה  ישראל  בית  כל  אשר  בדורו,  המצוינים  הגאונים  מן  אחד  היה 

דורו  וצדיקי  גאוני  כל  עליו  והעידו  אש,  כלפיד  היה  פניו  ומראה  וטהור,  היה  'קדוש 

שרף' 64. כפני  ופניו  אלקים  כמלאך  היה  כי 

הגה"ק	 בישיבת  ללמוד  תורה  למקום  גלה  ואח"כ  מאביו,  קיבל  תורתו  ראשית  את 

ונחשב לאחד מגדולי תלמידיו,  יצחק',  'פני	 בעל	 זצ"ל	אב"ד	סאמבור	 יצחק	חריף	 רבי	

תלמידו  אל  יצחק  רבי  של  מתשובותיו  באחד  כנפשו.  עליו  וחביב  אהוב  בהיותו 

תלמידי  אהובי  'לכבוד  בזה"ל:  אליו  וכותב  מפליגים,  תוארים  לראשו  קושר  הריהו 

כש"ת  המפורסים  החו"ב  המאוה"ג  הרב  רבותיו,  את  המחכים  תלמיד  כנפשי,  חביבי 

סטאניסלאב' 65. האבד"ק  נ"י  ליב  ארי'  ר'  מוה' 

שאף  פרעשבורג	66,  אב"ד	 זצ"ל	 איגרא	 משולם	 רבי	 הגה"ק	 דודו  אצל  למד  כן 

משולם  רבי  שכן  לכך,  נודעת  יתירה  חשיבות  עשרים.  בן  בהיותו  להוראה  הסמיכו 

ה'חות	 מליסא	 יעקב	 רבי	 והם:  מתלמידיו,  לשלשה  זולת  מעולם  הורמנא  נתן  לא 

ורבינו. פאדהייץ  אב"ד	 קאליצער	 נטע	 נתן	 רבי	 דעת', 

נישואיו

גדול  והנגיד  הגביר  דודו  של  הבכורה  לבתו  כחתן  נבחר  עת  היה  שנה  טו"ב  בן 

הרבנית  ה"ה  יארטשוב,  בעיר	 ומנהיג	 פרנס	 זצ"ל	 שטערן	 ישכר	 רבי	 בתורה  ומופלג 

ע"ה. מרים	 מרת	 הצדקנית 

)מא:(. כתבי הגאונים   .63
64. קונטרס 'רועי ישראל'. וראה מגילת יוחסין )עמ' נט( כי אמרו עליו גאוני וצדיקי דורו אשר היה מלאך 

כפני השכינה. ופניו  ה' 

א(. סי'  )או"ח  יצחק'  'פני  שו"ת   .65
תשובה  מצויה  ל(  סי'  )יו"ד  איגרא'  משולם  'רבי  בשו"ת  האמבורגר.  איציקל  רבי  הגה"ק  זקינו  חתן   .66

זה. רבו  אליו  אשר כתב 
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גאונו,  כל העיר מהדר  ותהום  לנישואיו,  ליארטשוב סמוך  לייבוש  רבי אריה  בבוא 

התורה 67. לכבוד  השבועות  בחג  בביהכ"נ  שמה  דרש  דרוש  וגם 

יארטשוב, אשר  דק'	 פו"מ	 עזריאל	 מוה"ר	 הנגיד המפורסם  בן  היה  ישכר  רבי  חמיו 

אב"ד	 שאול	 מוה"ר	 הגדול	 הגאון	 היה  ישכר  רבי  של  חמיו  תקל"ב.  בשנת  שם  נפטר 

שרה  מרת	 הרבנית	 בתו  את  נשא  ישכר  רבי  כי  יען   , אריאל	68  בנין	 בעל	 אמסטרדם	

כי  יען  לייב,  אריה  הג"ר  חתנו  אבי  אלעזר  הג"ר  של  גיסו  היה  ישכר  רבי  לאשה. 

אריאל'. ה'בנין  חתן  הוא  אף  היה  אלעזר  הג"ר 

חליו  בימי  הובא  שם   - לבוב  בעיר  תקנ"ב  ראשון  אדר  ער"ח  נפטר  ישכר  ר' 

העיר. וגאוני  רבני  בין  כבוד  מנוחתו  ושם  ברופאים,  לשאול 

רבי אריה  נעוריו של  לערך בשנת תקע"ה, לאחר פטירת הרבנית מרם מרים אשת 

נשא  צדקניות,  בנות  ושש  בתורה  גדולים  בנים  שלשה  ממנה  לו  היו  אשר  לייבוש, 

מזאמושטש	 הירש	 צבי	 מוה"ר	 הגאון	 בת  ע"ה  גיטל	 מרת	 הרבנית	 זוגתו	 את  בזיוו"ש 

ילדים. לו  היו  לא  זה  מזיווג  צבי'.  'תפארת	 שו"ת	 בעל	 זצ"ל	

בסטאניסלאב הרבנות  כס  על 

כבר  ושלש  עשרים  בן  ובהיותו  לתהילה,  גאונו  שם  יצא  כבר  חורפו  בימי  עוד 

הגליל  מערי  אחת  אז  היתה  אשר  סטאניסלאב,  ואב"ד  כרב  בקודש  לשרת  נבחר 

כולו. הגליל  של  המרכזית  וכעיר  הראשית  כקהילה  ושימשה  הסמוכה,  טיסמניץ  של 

וכל הרבנים  רח"ל,  רבניה  עיר המשכלת  היתה  כי  על העיר סטאניסלאב מסופר 69 

ליבוש	 אריה	 רבי	 הרה"ק	 גם  כסאם.  על  ימים  האריכו  לא  לפנים  בה  ישבו  אשר 

)לט:(. 'פני אריה'  הדרוש מובא בספרו   .67
ואבותיו למעלה בקודש. ה'בנין אריאל'  בעל  אודות תולדות  יורחב  ו'  פרק  סוף  להלן   .68

יד(. )פיעטרקוב תרס"ח, עמ'  רב'  'צבא  לספר  זעירא  פתחא   .69
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ברבנות  שימש  זי"ע[  הק'	 הבעש"ט	 מרן	 של  קדישא  היכלא  ]מבני  זי"ע  אויערבאך	

נכנסו  פטירתו  קודם  כי  ומסופר  ת"ק-תק"י[,  ]בשנות  שנים  כעשר  רק  סטאניסלאב 

יאריכו  דפה  שהרבנים  בעבורינו  רחמים  'שיבקש  ממנו  וביקשו  הקהל  ראשי  אליו 

לא  הם  גם  אחרי  יהיו  אשר  'הרבנים  הרב:  להם  ענה  ממלכתם'.  כסא  על  ימים 

'אריה  כשמי  שמו  אשר  אחד  רב  לאב"ד  פה  יתקבל  הימים  ברבות  רק  ימים,  יאריכו 

לאב"ד  נתקבלו  אחריו  כי  היה,  אכן  וכך  ממלכתו'.  על  ימים  יאריך  והוא  ליבוש', 

רבינו  שנתקבל  עד  משם,  שנסעו  ומהם  ימים  בקוצר  שנפטרו  ומהם  רבנים,  כמה 

ושימש  ימים  האריך  אכן  אויערבאך  ליבוש  אריה  רבי  כדברי  אשר  אריה'  ה'פני  בעל 

שנה. מששים  למעלה  הרבנות  בכתר  שם 

של  במכתבו  המובאת  העובדא  ידועה  סטאניסלאב,  לרבנות  התמנותו  אופן  על 

של  לנינו  הגאונים  כתבי	 ובספר  פלונסק	70  אב"ד	 זצ"ל	 מיכלזאהן	 יחזקאל	 צבי	 הג"ר	

הוה: הכי  דעובדא  וגופא  דרעזין	71,  אב"ד	 זצ"ל	 הורוויץ	 איש	 הלוי	 צבי	 הג"ר	 רבינו 

לאחר  התפנה  בסטאניסלאב  הרבנות  כס  כאשר  תקמ"א(,  )וי"א  תקמ"ג  בשנת 

מרבנותו,  התפטר  הזהב	72  רביד	 בעל	 זצ"ל	 זעלקי	 יהודה	 רבי	 הגאון	 הקודם  שרבה 

למנותו  זלאזיץ,  אב"ד  הורוויץ  הלוי  אלעזר  רבי  בהגאון  עיניהם  את  הקהל  בני  ָשמּו 

נסעה אליו לתהות על קנקנו, היתה מורכבת משלשה אנשים  כרבם. המשלחת אשר 

אשר  דעת',  ה'חוות	 זצ"ל	 מליסא	 יעקב	 רבי	 הגאון	 ובראשם  חכמים,  תלמידי  נכבדים 

בסטאניסלאב. חותנו  שולחן  על  הסמוך  אברך  אז  היה 

בנו,  את  אם  כי  בביתו  מצאו  לא  בזאלזיץ,  אלעזר  רבי  של  לביתו  באו  כאשר 

ילדו  עריסת  את  ומנענע  יושב  בעודו  ופגשוהו  ליבוש,  אריה  רבי  האברך  הוא 

את  ליבוש  אריה  רבי  כראות  למד.  שבה  הגמרא  מונחת  ברכיו  ועל  להרדימו,  בכדי 

ליואי'. 'בר  הנדפס בראש שו"ת  ישראל'  'רועי  מובא בקונטרס   .70
)עמ' מב-מג(. פיעטרקוב תרפ"ח   .71

)לבוב תקס"א(. סוף הלכות מליחה  עד  יו"ד  על   .72
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בדברי  עמו  לפלפל  התחיל  דעת'  וה'חוות  הראוי,  בכבוד  קיבלם  הנכבדה  המשלחת 

את  ומצא  לביתו  אלעזר  הג"ר  שב  כאשר  וחריפותו.  מבקיאותו  מאוד  ונתפעל  תורה, 

תורה. בדברי  שונים  בענינים  ופלפלו  יפות  פנים  בסבר  קיבלם  האורחים, 

ה'חוות  את  שאלו  לוויתו  ובני  לביתם,  השלוחים  חזרו  שיחתם,  את  שגמרו  לאחר 

וחשוב,  גדול  רב  אמנם  הוא  להם:  השיב  מזלאזיץ.  אלעזר  הג"ר  על  דעתו  מה  דעת' 

אחד  להיות  ועתיד  ישן,  מלא  חדש  קנקן  הוא  אשר  בנו  את  אני  מעדיף  אולם 

הדור! מגדולי 

הסכימו  מיד  ותוצאותיה,  נסיעתם  מעשה  את  הקהל  לפני  וסיפרו  העירה  כששבו 

כתבו  אלעזר  רבי  אביו  ואל  ליבוש,  אריה  רבי  אל  הרבנות  כתב  את  לשלוח  כולם 

האברך  נתקבל  כך  ותלמידו' 73.  מבנו  חוץ  מתקנא,  אדם  'ּבּכֹל  בכותבם:  פיוס  מכתב 

לשמחת  תקמ"ד,  שבט  ר"ח  ביום  סטאניסלאב  לרבנות  לייבוש  אריה  רבי  הצעיר 

וחכמיה 74. העיר  אנשי  כל  לב 

עילאה דבי  אריה 

כי  קהילתו,  אנשי  על  נפל  ומוראו  'ופחדו  העיר,  עניני  את  ניהל  ובגאון  בעוז 

סביביו' 75.  כל  על  היה  ונורא  וקדוש  הוא,  צבא-ות  ה'  למלאך  דומה  רב  כי  ידעו 

בשנת  ופסקיו.  הוראותיו  ידי  על  למרחקים  פרוסה  מצודתו  היתה  מסטאניסלאב 

סלאוויטא. מדפיסי  לטובת  התערב  ת"ר 

בצוואתו:  וכאשר העיד בעצמו  ה' את אנשי העיר,  בירך  בואו לסטאניסלאב  מיום 

ובעושר  ובהוד  בגדולה  עכשיו,  עד  הנה  מבואי  לרגלי  קהלתינו  אנשי  את  ד'  'בירך 

עיין סנהדרין קה:  .73
)לעמבערג תרע"א, אות שצח(. נפתלי'  ב'אהל  גם  מובא   .74

)ח"א עמ' מב(. זצ"ל  להגרי"א קאמעלהאר  'דור דעה'   .75
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ואם  לעיר  והתרחבה  הקהילה  התפתחה  רבנותו  תקופת  במשך  ואמנם  ובכבוד'. 

עד  תלפיות,  ולתל  למטרפולין  ונעשתה  כאחד,  בה  התמזגו  וגדולה  ותורה  בישראל, 

הגליל. מערי  כאחת  לה  כפופה  נעשית  טיסמניץ  והעתיקה  הגדולה  הקהילה  שגם 

ארץ מלאה  תהילתו 

זי"ע אשר  מווילנא	 הגר"א	 וביניהם	 ביותר,  והעריצוהו  ישראל חרדו לקראתו  גאוני 

לפניו  הציע  זי"ע  מווילנא	 הגר"א	 עם  נפגש  כאשר  כי  מסופר  מאוד 76.  וכיבדו  קירבו 

עיין  בקיצור:  הגאון  השיבו  משסיים,  עניינים.  בכמה  ספקותיו  את  ליבוש  אריה  רבי 

ארוכה  שורה  לפניו  מנה  וכך  ושם...  שם  עוד  ועיין  שם,  ובתוספות  פלוני  בגמרא 

מקומות. מראי  של 

חלק  באמרו:  הגאון,  של  עיונו  עמקות  את  אח"כ  הפליא  מסטאניסלאב  הרב 

לעת  לביתי  בחוזרי  רק  הבנתי  נוסף  וחלק  אתר,  על  תיכף  הבנתי  ה'עיין'  מציוני 

להבין  זכיתי  לא  דברים  שלושה  אבל  גדול,  בעיון  בפנים  מקומות  בהמראי  עיינתי 

עם  העולם  מן  מסתלק  שהוא  על  פטירתו  ביום  התמרמר  הזה  הדבר  ועל  הלום,  עד 

חיותו 77... בחיי  ולהשיגם  לפותרם  זכה  לא  אשר  בתורה  ספיקות  שלשה 

רבנים  עם  בהלכה  תשובות  חילופי  לו  היו  בדורו  ההוראה  מעמודי  אחד  בהיותו 

ה'ישועות	 בעל	 אורנשטיין	 משולם	 יעקב	 מוה"ר	 הגאון	 ביניהם:  מפורסמים,  וגאונים 

קלוגר	 שלמה	 מוה"ר	 הגאון	 מבראד	79;  מרגליות	 זלמן	 אפרים	 מוה"ר	 הגאון	 יעקב'	78; 

ת(. )אות  נפתלי  אהל   .76
77. מובא בס' 'תפארת משולם' )ברוקלין נ.י. תשס"א, מדור 'ספורי צדיקים' עמ' תשמח-ט(, ובספר 'שאל 

ירושלים תשנ"א, ח"א עמ' קמט(. זצ"ל,  הג"ר שלום שבדרון  )להמגיד  ויגדך'  אביך 

בינקותי  'שמעתי  בזה"ל:  מוילנא  הגר"א  בשם  הביא  י"ל(  עוד  ד"ה  סוף  ז.  )דף  אריה'  'פני  בספרו  ואמנם 
מווילנא'. רבינו אליהו  הגאון החסיד  בשם 

סי' קסט(. )אה"ע  יעקב  'ישועות   .78
סי' קכט(. )אה"ע  'בית אפרים'   .79



60

בזה"ל:  אליו  הפונה  בוטשאטש  אב"ד	 קרא	 הירש	 צבי	 מוה"ר	 והגאון	 מבראד	80, 

ובקי,  חריף  המה"ג  הרב  כבוד  לי,  כאח  כריע  עליון  ידיד  וידידי  נפשי  אוהב  'לאהובי 

'ארי'  כותב:  הריהו  אחרת  בתשובה  ויחוסו...' 81.  בנימוסו  מוכתר  המפורסם  הגאון 

כבוד  הוד  איהו  ורופילא,  אלקפתא  דקלא  ומותיב  רבי  בכולא,  גבר  עילאה  דבי 

מוכתר  לשבח,  המפורסם  ובקי  החריף  הגאון  הרב  וחביבי  נפשי  ידיד  נפשי  אוהב 

יוחסין...' 82. שלשלת  בנימוסין, 

)יט:(. עינים'  'שבעה   .80
סי' מב(. )חו"מ  'נטע שעשועים'  שו"ת   .81

ו-פה. עד  עב,  סי'  ועעו"ש  עג(.  סי'  )אה"ע  שם   .82

כתב ידו של רבינו
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רבי	 הגאון	 עליו  כתב  וכה  בקילוסין,  הכתירוהו  אשר  דורו  לגאוני  מצאנו  עוד 

ערום  התורה,  שר  ומגדול,  מעוז  הגדול,  גאון  האי  'הרב  חאדרוב:  אב"ד	 זצ"ל	 מרדכי	

שורה' 83. ביה  קדושה  רוח  לתורה,  קודמת  יראתו  ביראה, 

לשמו.  והודו  כיבדו  אשר  החסידות,  מאורי  גדולי  אצל  לו  היתה  מיוחדת  הערצה 

לפניו  מלובלין  הרה"ק  הרכין  זי"ע,  הק'	 החוזה	 שארו  אצל  בלובלין  פעם  בהיותו 

אחת  ופעם  ברכני' 84.  'רבי,  לו:  ואמר  שבת,  קבלת  אחרי  קודש  בשבת  ראשו  את 

לעשות  נוהגים  היו  ושם  זי"ע,  ממעזיבוז	 ברוך	 רבי	 הרה"ק	 אצל  בשב"ק  לשבות  נסע 

לאכול  נוהג  אינו  ליבוש  אריה  שרבי  ממעזיבוז  להרה"ק  וכשנודע  מאורז,  פשטידא 

לכבודו 85. מהשולחן  הפשטידא  את  לסלק  ציוה  אורז, 

סטאניסלאב,  מעיר  חסידים  אליו  בבוא  זי"ע,  מפרעמישלאן	 מאיר	 רבי	 הרה"ק	

)-אריה  הימל!  אין	 לייב	 א	 בעירכם  לכם  כשיש  אלי  באתם  'למה  להם:  אומר  היה 

מוסר  היה  ותמיד  יירא!' 86,  לא  מי  שאג  'אריה  עליו:  התבטא  אחרת  ופעם  בשמים('. 

והכנעה. בחיבה  שלום  פריסת  חסידיו  בידי  אליו 

באמצע  ולומד  יושב  בהיותו  אחת  פעם  כי  ומסופר 87  מופת,  לבעל  מפורסם  היה 

כי בתה מקשה  ומרה  גדולה  בית מדרשו אשה אחת בצעקה  נכנסה לפתע אל  הלילה 

את  לה  יבטיח  אשר  עד  ללמוד  לו  הניחה  ולא  לפוטרה  יכול  לא  וכאשר  רח"ל,  לילד 

המקשה  בטן  את  ותכרוך  לביתך  לכי  ואמר  שלו  האף  מטפחת  את  לה  נתן  ברכתו, 

ואחרי שעה קלה  כך אכן עשתה,  יבוא בשלום.  והכל על מקומו  לילד עם המטפחת, 

זה, אמנם  כל העיר ממופת  ותהום  בבוקר  ויהי  בן.  ילדה  כי  טוב  באתה בבשורת מזל 

א(. )סי'  'פני אריה'  הובא בשו"ת   .83
ת(. )אות  נפתלי  אהל   .84

)שם(. נפתלי'  'אהל   .85
)שם(. דור דעה   .86

ישראל. רועי  וקונטרס  )שם(,  דור דעה   .87
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עמו:  להמתפללים  ויאמר  ונפלאות,  גדולות  מזה  לעשות  רצה  לא  בענוותנותו  רבינו 

שלמדתי  תוס'  הבעלי  בזכות  כי  בזה,  לפוטרה  אמרתי  כן  על  לפוטרה,  יכולתי  'לא 

ונפלאות'. גדולות  לעשות  אדע  כי  אני  מה  אבל  תוושע,  תורתם  את  אז 

תורתו

אריה	 פני	 ספרו  רק  לאור  יצא  הרבים  מחידושיו 

פטירתו  לאחר  ונדפס  התורה,  על  חידושים  הכולל 

זקנים' מאת  'עטרת  )פשעמישל תרל"ד( עם הגהות 

הורוויץ  איש  הלוי  אלעזר  רבי  הגאון  בנו,  בן  נכדו, 

ראהטין. אב"ד  זצ"ל 

פני	 שו"ת	 בשם  מתשובותיו  אחדים  נדפסו  כן 

הגאון  בנו  ]מאת  ליואי'  'בר  שו"ת  בראש  אריה	

ישכר[ 88. משולם  מוה"ר 

פטירתו

נפשיה  ונח  רבנותו,  במחוז  שהיתה  בטיסמניץ  לגור  עבר  תר"ג,  בקיץ  ימיו,  בערוב 

נראה  כי בעת פטירתו  עליו  'ואמרו  ר"ח טבת שנת תר"ד,  ה' דחנוכה, ערב  ביום  דרב 

בדרא! 90. תרי  או  בדרא  חד  אלא  זוכין  שאין  מה  דנורא' 89,  עמודה 

נחרת: בטיסמניץ  מצבתו  על 

'אם לא ראיתם ארי' בנוהו, הביטו וראו רבצהו, ה"ה קברות מו"ר 

מו"ה  בהרב  הלוי איש הורוויץ  מו"ה ארי' ליבוש  ומ"צ  האב"ד 

ישראל'. 'רועי  נדפסו תולדותיו בקונטרס  ושם  )מונקאטש תרס"ט(,  מהדו"ת   .88
)עמ' מה(. 'כתבי הגאונים'   .89

ה' אספהו'. 'וכבוד  על מצבתו  גם משמע מתוך הכתוב  וכן   .90

שער 
ספרו 
פני 
אריה
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אלעזר זללה"ה, כשנים וששים שנה שפט בדין ובהוראה עדת 

טיסמניץ  בני  ימיו  ולבסוף  ההוא,  הגליל  וכל  סטאניסלאב  ק"ק 

לא-ל  שב  פה  אורהו,  כנפי  את  עלימו  לפרוש  קראהו,  בחיבה 

כלי  אבדו  ספדהו,  ובמר  העם  כל  עליו  ויקונן  אספהו,  ה'  וכבוד 

המלחמה נזר ישראל וישורון, תנצב"ה'.

הקצות	 בעל	 של  תלמידו  זצ"ל,  מסטריא	 ענזיל	 רבי	 הגאון	 תמרורים  הספידו 

החושן	91.

בזה"ל: כתב  בה  בצוואתו 92,  נזהרו  בסטאניסלאב  קהילתו  בני 

עפ"י  המצוה  בדבר  קהילתינו  מאנשי  ובקשתי  שאלתי  'עוד 

הש"ע והגמרא ומנהג העולם הן במדינותינו והן במדינות אשכנז 

להיות הבן ממלא מקום אביו, ותודה לה' יתברך בני הרב הה"ג 

מוהר"ר משולם ישכר ני"ו הוא ראוי לכן, ומעיד אני עליו שלא 

שלו,  ובבקיאות  ובחריפות  בתורה  בני  לב  חכם  לפלגות  הגעתי 

דפ"ק  אב"ד  לרב  שנתמנתי  בזמן  קהילתנו  אנשי  ידעו  והלוא 

הייתי צעיר לימים מבני כעת ולא הגעתי לערך לימוד בבקיאות, 

לומדים  גדולים  ללומדים  נוח  והייתי  לי  עמדה  אבותי  וזכות 

באמת ולא לקנטר.

אקוה שזכות אבותי הק' יעמדו לזרעי בני הרב מ' משולם נ"י, 

וכמו שבירך ה' את אנשי קהלתינו לרגלי מבואי הנה עד עכשיו, 

בני  לרגלי  אותם  ה'  יברך  וכן  ובכבוד,  ובעושר  ובהוד  בגדולה 93 

נד(. דף  )מונקאטש תרס"ט,  חולין החדש'  'שיחת  נדפס בספר  ההספד   .91
)עמ' מד(. 'כתבי הגאונים'  צוואתו מופיעה בשלימות בספר   .92

טיסמניץ.  ק"ק  של  הגליל  מערי  לאחת  ונחשבה  מאד,  קטנה  סטאנסלאב  העיר  היתה  מתחילה  הנה   .93
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שיחי' וישימו לבם לדבר הזה לבל יהי' ציבור חלוק ולקבל את בני 

הרב לרב ומו"ץ ועל כסאי לא ישב זר, ומי שירצה לפרוץ גדר או 

שיתן עיניו בממון עליו נאמר פורץ גדר ישכנו נחש, ובפי' נאמר 

זו על מי שירצה ליכנס בגבולי, ישמור את נפשו. הלא  אזהרה 

אבותי הגאונים נ"ע יהי' לעזר ולמגן לבני הרב שיחיה'.

מדור  אבהתנא  בחזקת  מוחזקת  העיר  רבנות  חזקת  היתה  אז  מני  ואכן 

בעיר  מדין  על  ישבו  אחריו  צאצאיו  כאשר  מזרעו  הרבנות  שבט  סר  ולא  לדור 

במלחמת  הכורת  עליה  עלה  אשר  עד  שנה,  וחמשים  ממאה  למעלה   סטאניסלאב 

השניה. העולם 

אמנם כאשר עלה זקננו רבי אריה ליבוש לשבת בה על כסא הרבנות, התפתחה העיר במלוא מובן המילה 
בנוי ובעושר ובכבוד, עד אשר נעשתה לאחת הקהילות הגדולות והמפוארות ביותר בכל מדינת גאליציא. 

בצוואתו. ליבוש  רבי אריה  רימז  איפוא אשר  זאת 
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פרק ו'

הגאון הגדול מוה"ר אלעזר הלוי איש הורוויץ זצ"ל 
אב"ד טשערזיץ וזלאזיץ

ת"ק - תקע"ג

הגאון	 רשכבה"ג	 לאביו  ת"ק  בשנת  נולד  לייבוש[  אריה  רבי  ]אבי  אלעזר  מוה"ר 

רייצה	 מרת	 והצדקנית	 הצנועה	 הרבנית	 ולאמו	 זצ"ל,  האמבורגר	 יצחק	 מוה"ר	 הגדול	

ע"ה.

נישואיו

שאול	 מוה"ר	 הגדול	 הגאון	 בת  רויזא  מרת	 הרבנית  זוגתו  את  נשא  לפרקו  בהגיעו 

אריאל. בנין	 בעל  אמסטרדם  אב"ד	

ובתוכם  דורו,  חכמי  גדולי  עם  ולמעשה  להלכה  הנוגעים  בעניינים  ונתן  נשא 

אולם  צבי.  תפארת	 שו"ת	 בספרו  כמבואר  מזאמושטש,  הירש	 צבי	 מוה"ר	 הגאון	

גדולה  בהשריפה  המוקד  על  עלו  ספר  עלי  העלה  אשר  וחידושיו  תשובותיו  כל 

וכתבי  וספריו  ורכושו  הונו  כל  איבד  בה  תקנ"ו,  בשנת  זלאזיץ  בעיר  פרצה  אשר 

בימי  חידש  אשר  חידושיו  מן  אחד  סנסן  רק  מאומה  חידושיו  מן  נשמרו  ולא  ידו, 

דאושא. דתקנתא  בסוגיא  חותנו  לפני  אותו  והציגו  חורפו, 

אע"פ שרבי אלעזר לא נמנה על עדת החסידים, אמנם לא היה מן המתנגדים לדרך 

אהבת	 נמצא הסכמה אשר כתב על אחד מספרי החסידות הראשונים  ואף  החסידות, 



66

מזלאזיץ	 בנימין	 רבי	 הרה"ק	 מאת  דודים 

כותב  הוא  בהסכמתו  זהב.  תורי	 בעל	 זי"ע	

קשורה  נפשי  היתה  חיותו  בחיים  'דבהיותו 

ענוותנותו  גודל  את  ראיתי  כי  ממש,  בנפשו 

ופרישותו'. וחסידותו 

פטירתו

זלאזיץ,  בעיר  תקע"ג  אדר  ט'  ביום  נפטר 

כבוד. מנוחתו  ושם 

נוסח המציבה: וזה  בניו לא לכתוב שום תוארי כבוד על מצבתו,  בצוואתו ציווה את 

נ' ט' אדר תקע"ג הרב מוהר"ר אלעזר בהרב הגאון מו"ה יצחק 

מו"ה  הגאון  הרב  נשיאה  דבי  וחתנא  אה"ו  דק"ק  אב"ד  הלוי 

שאול אב"ד דק"ק אמסטרדם. תנצב"ה.

זוגתו הרבנית מרת רוזא ע"ה
רבי	 האדיר	 הגאון	 בת  קדושים,  בת  היתה 

אריאל. בנין	 בעל  אמסטרדם	 אב"ד	 שאול	

הגאון מוה"ר שאול זצ"ל אב"ד 
אמסטרדם בעל ה'בנין אריאל'

נתקבל  תצ"ז  בשנת  תע"ז.  בשנת  נולד 

נתקבל  תק"ט  בשנת  לאקאטש.  לאב"ד 

לאב"ד  נתקבל  תקט"ו  בשנת  דובנא.  לאב"ד 

הסכמת 
רבינו 
על ספר 
אהבת 
דודים

תמונת 
הגאון 
בעל בנין 
אריאל
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נפטר  אביו.  מקום  למלאות  אמשטערדאם 

נכתב: מצבתו  על  תק"נ.  תמוז  ז' 

פ"נ אדמ"ו הרב המפורסם מהור"ר שאול 

ליב  ארי'  מהור"ר  אדמ"ו  בן  זצלה"ה 

ובית  תורה  חדרי  המחבר  בעל  זצלה"ה 

ל"ח  בן  אריאל,  בבנין  הנכללים  תלמוד 

הי' שאול במלכו על כסא אבותיו  שנים 

טובה  בשיבה  נפטר  קהלתינו,  פה  נ"ע 

ונקבר  מנחה,  לעת  ש"ק  שנים,  ע"ג  בן 

יום ראשון ח' תמוז שנת ותהי  למחרתו 

ה'מ'ש'ר'ה' על שכמו לפ"ק. תנצב"ה.

בת  הינדא  מרת	 זקנתנו  נשא את  בזיוו"ר 

דובנא. אב"ד	 כהנא	 אברהם	 רבי	

זקננו	 בת	 חיה	 מרת	 את  נשא  בזיוו"ש 

אב"ד	 הויכגעלערענטער	 יצחק	 יעקב	 רבי	

רבי	 הגאון	 זקננו 95  אלמנת  זאמושטש	94, 

א'  נפטר  אשר  לובלין  אב"ד	 חיים	 יעקב	

תקכ"ט. שנת  אלול  דר"ח 

בנו של  רבי שאול אב"ד אמסטרדם היה 

אמסטרדם. אב"ד	 לייב	 אריה	 מוה"ר	 הגאון	

ב'. בסוף פרק  יצחק תמצא  יעקב  לרבי  יחוסינו   .94
ב'. בסוף פרק  חיים תמצא  יעקב  לרבי  יחוסינו   .95

מציבת בעל 
בנין אריאל 

באמסטרדם

מציבת רבי 
ארי' ליב 

מאמסטרדם
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הגאון מוה"ר אריה לייב זצ"ל אב"ד אמסטרדם
טארנאפאל.  לאבד"ק  נתקבל  תע"ט  בשנת  דוקלא.  לאבד"ק  נתקבל  תע"ו  בשנת 

בשנת  גלוגא.  לאבד"ק  נתקבל  תצ"ד  בשנת  ריישא.  לאבד"ק  נתקבל  תפ"ד  בשנת 

בעל	 רוקח	 אלעזר	 רבי	 הגאון	 מקום  למלא  אמסטערדאם,  לאבד"ק  נתקבל  ת"ק 

הקודש. לארץ  אז  עלה  אשר  רוקח  מעשה	

תקט"ו. ניסן  כ"א  נפטר 

נכתב: מצבתו  על 

כרע רבץ כארי וכלביא מי יקימנו הוא ימליץ בעדנו, מנוחת כבוד 

גברא רבה, א'יש חי רב פעלים מקבציאל הוכה ארי, ר'ועה נאמן 

קדוש ישראל ולבו לב ארי', י'חסה בסתר צל כנפי אל ימין פני 

ל'כן ישמח צדיק  וליל תורת אל דמיונו כארי,  יומם  ה'גה  ארי', 

בישרי אל גבור כארי, י'תלונן בצל כרובי אל אדם ופני ארי', ב'ן 

המפורסם  הרב  ה"ה  ארי,  שמו  נאה  אל  דלתות  הקיש  שאול 

הפליא  מעניקים,  חמה  וגבורתם  בתוקפם  אשר  בענקים,  גדול 

עצה הגדיל תושי' ממעמקים, שומע בקול עבדו דבריו להקים, 

וסתרי  טמונות  נגלו  אליו  דולקים,  כברקים  לו  נוגה  במחשכים 

הלך  מובהקים,  בשמות  נקובים  היוחסין  שלשלת  עמוקים, 

לעולמו ושבק חיים לכל חי מחזיקים, בליל שביעי של פסח נצחו 

בשחקים,  ועלה  הקודש  ארון  ונשבה  המצוקים,  את  אראלים 

הוא ניהו הגאון הגדול מופת הדור בוצינא קדישא מוהר"ר ארי' 

ליב אב"ד ור"מ ק"ק אמשטרדם יע"א בן ה"ה המפורסם שאול 

המפורסמים  זצוק"ל  אבותיו  ושארי  הנ"ל  ק"ק  ור"מ  אב"ד 

פסח  של  אחרון  הוא  ה'  יום  ונקבר  המה,  בארץ  אשר  הגאונים 

שבעה למטמונים בשנת תקט"ו לפרשת ועשיתי לך שם גדול 
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כשם הגדולים כי ימלאו ימיך והקימותי זרעך אחריך אשר יצאו 

ממעיך והכינותי ממלכתו. תנצב"ה.

החכם	 בעל	 רשכבה"ג	 הגדול	 הגאון	 בת  מרים  מרת	 הצדקנית  זוגתו  את  נשא 

זי"ע	96. צבי	

תקי"ג. שנת  תמוז  י"ז  נפטרה  מרים  מרת 

נכתב: מצבתה  על 

ותמת שם מרים ותקבר שם גזרה השוה 

לכל נפש, כל היום עליה דוה. פ"נ אשה 

עליון  קדושי  ממקור  וחשובה  גדולה 

הרבנית  חכמנית  וחסידה  צנועה  נחצבה 

מרים  מרת  הגבירה  לאביונים  נתנה  פזר 

ארץ  קצוי  בכל  המפורסם  בת  זללה"ה 

חכם  ה"ה  תהלה  לו  דומי'  בדורו  יחיד 

פה  זורח  הי'  תורתו  אור  זצוק"ל,  צבי 

בקהלתינו, והיא גם היתה עטרה לבעלה 

הוא  העולם  בכל  המפורסם  אמ"ו  ה"ה 

אב"ד  ישראל  ותפארת  גאון  החי  הארי 

יכבה.  לא  נר"ו  ליב  מוהר"ר  דקהלתינו 

י"ז  הלוחות  שבירת  ביו'  לעולמה  הלכה 

בעש"ק  ולמחרתו  ליצירה,  תקי"ג  תמוז 

בצרור  נפשה  תהי  נקברה,  טוב  בשם 

החיים צרורה עם כל הצדיקים.

בסוף הפרק. ואבותיו למעלה בקודש תמצא  צבי  תולדות החכם   .96

מציבת מרת 
מרים אשת 

רבי ארי' ליב 
מאמסטרדם 
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קראקא. אב"ד	 שאול	 רבי	 הגאון	 של  בנו  היה  אמסטרדם  אב"ד  לייב  אריה  רבי 

הגאון רבי שאול זצ"ל אב"ד קראקא
בעיר  בהקלויז  לרב  נתקבל  ת"מ  בשנת  לובלין.  בעיר  תי"ג  בשנת  לערך  נולד 

לאקאטש  העיר  כאב"ד  לכהן  עבר  ומשם  קיידאן,  לאב"ד  נתקבל  ואח"כ  בריסק 

תקופה  באותה  בריסק.  ק"ק  לאב"ד  נתקבל  תנ"א  בשנת  לערך  וואהלין.  בפלך  אשר 

אל  יצא  לא  הדבר  אך  קראקא  כאבדק"ק  למנותו  בער  ישכר  רבי  אחיו  השתדל 

קראקא,  גליל  של  הקודש  קהילות  ולרב  אפטא  לאבדק"ק  נתקבל  ואז  הפועל, 

ולכן  נתדלדלה קהילת קראקא,  הימים  גם כאבדק"ק קראקא. באותן  נתקבל  ולבסוף 

כמה  למשך  ישב  שם  ברעסלא,  בק"ק  משכנו  את  וקבע  שם  הרבנות  כסא  את  עזב 

בהיותו  אולם  אמסטערדאם.  דק"ק  הרבנות  כסא  על  לשבת  שנתבקש  עד  שנים 

האחרון,  חליו  את  חלה  גלוגא  בעיר  עבר  כאשר  אמסטרדם  העיר  לעבר  דרך  עלי 

תס"ז. שנת  אייר  י"ז  ביום  שם  וימת  ויגוע 

את  אלקים  'יזכור  לזכרון:  שמו  נרשם  קראקא  העיר  של  החברא-קדישא  בפנקס 

מהו'  המפורסם  בהגאון  ז"ל,  שאול  מהו'  והגליל,  דקהלתינו  ואב"ד  ר"ג  מ"ו  נשמת 

בעיר  ויקבר  בדרך  שמת  יצ"ו,  דקהלתינו  ור"מ  אב"ד  ז"ל  העשיל  יהושע  אברהם 

תס"ז'. אייר  י"ז  ה'  יום  גלוגא, 

הנקרא  אב"ד	קראקא  לייב	 מוה"ר	 הגאון	 בת  מרת	אסתר  הצדקנית  זוגתו  את  נשא 

הויכר' 97. דער  לייב  'רבי 

העשיל	 ר'	 הרבי	 המפורסם	 הגאון	 אביו	 של  מקומו  וממלא  בנו  היה  שאול  רבי 

קראקא. אב"ד	

ב'. בסוף פרק  ואבותיו הק' למעלה בקודש תמצא  לייב  רבי  תולדותיו של   .97
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הרבי רבי העשיל זי"ע
לובלין,  בק"ק  מתיבתא  כריש  כיהן   

של  רבם  היה  קראקא.  כאב"ד  כיהן  ואח"כ 

והמהרש"ל. הב"ח	

נפטר בקראקא כ' תשרי תכ"ד. על מצבתו 

נכתב:

צדיק  הקודש  ארון  ונגנז  נטמן  פה 

העשיל  מהו'  כבוד  הרב  עולם  יסוד 

הרב  בן  קראקא,  דק"ק  ואב"ד  ר"מ 

כמהר"ר  הגולה  בני  כל  של  הגדול 

יעקב ז"ל ר"מ ואב"ד דק"ק לובלין, 

תכ"ד  שנת  תשרי  ך'  א'  יום  נפטר 

לפ"ק תנצב"ה.

הגאון	 ]חתן  וואהל'ס  יהודא	 רבי	 היה חתן 

בנו של השר  לייזרש	מבריסק[,  מוה"ר	משה	

בן  וואהל,  שאול	 רבי	 האלקי	 מו"ה	 הגדול 

קאצינעלבויגן	 יהודא	 שמואל	 מוה"ר	 הגאון	

מחבר  רפ"א  בשנת  הנולד  ווינעציע  אב"ד	

מוה"ר	 הגאון	 בן  דרשות',  עשר  'שנים  ספר 

ספר  מחבר  יצחק	 מוה"ר	 הגאון	 בן  מאיר 

מוה"ר	 הגאון	 חתן  פאדווא'  מהרם  'שו"ת 

יהודא	 מוה"ר	 הגאון	 בן  מינץ  הלוי	 אברהם	

רש"י. מגזע	 מינץ'  'מהר"י  ספר  מחבר  מינץ	

מציבת רבי 
ר' העשיל 
מקראקא

שער ספר 
שנים עשר 

דרשות 
מרבי 

שמואל 
יהודא 

קצינלבויגן
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ולובלין. בריסק	 אב"ד	 יעקב	 מוה"ר	 הגדול	 הגאון	 בן  היה  העשיל  הר"ר 

הגאון מוה"ר יעקב אב"ד לובלין
חתן  היה  אשר  מלובימלא  צבי	 רבי	 בת  בלומא  מרת	 הצדקנית  זוגתו  את  נשא 

דקראקא. ומנהיג  פרנס  מקרעמניץ  סג"ל	 זינדל	 יהודא	 מוה"ר	 של  חתנו 

אבותיהם למעלה בקודש
לודמיר	 אב"ד	 הירש	 נפתלי	 אפרים	 מוה"ר	 הגאון	 בן  היה  לובלין	 אב"ד	 יעקב	 רבי	

יעקב	 מוה"ר	 הגאון	 בן	 בשווייץ  אשר	 בימבורנא	 אבד"ק	 ווייל	 יונה	 מוה"ר	 הגאון	 בן	

בן  אולמא  אב"ד	 מאיר	 מוה"ר	 הגאון	 בן	 בעהרין	 ומדינת	 דונאווערט	 אבד"ק	 ווייל	

המהר"ם	 מגזע	 ווייל'	 'מהר"י  ספר  מחבר  נירענבארג	 אב"ד	 ווייל	 יעקב	 מוה"ר	 הגאון	

מרוטנבערג.

ה'חכם צבי'
אב"ד	 לייב	 אריה	 מוה"ר	 הגאון	 היה  כאמור 

בעל	 אמסטרדם	 אב"ד	 רבי	שאול	 ]אבי  אמסטרדם 

צבי'. ה'חכם	 של	 חתנו  אריאל'[  ה'בנין	

תי"ח.  שנת  אלול  דר"ח  ב'  נולד  צבי'  ה'חכם 

אפרים	98  שער	 בעל	 הגאון	 זקינו  ברכי  על  נתחנך 

נשא  וגם למד אצל חכמי הספרדים. בשנת תל"ט 

בתם  עם  יחד  נהרגה  אשר  הראשונה  זוגתו  את 

ווילנא היה חתן הגאון מוה"ר אפרים הכהן מווילנא  יעקב מחכמי  אביו של ה'חכם צבי' הגאון מוה"ר   .98
דין שבווילנא. בשנת  בבית  כדיין  לכהן  נבחר  י"ט  כבן  בהיותו  לערך בשנת שע"ו.  נולד  בעל שער אפרים. 

תמונת 
הגאון 
בעל חכם 
צבי
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צר  אשכנז  קיסר  אשר  בעת  תמ"ו,  בשנת 

לסרייבו  ברח  אז  הישמעאלים.  אויביו  על 

לאלטונא  עבר  ואח"כ  לרב,  שם  ונתמנה 

על  שם  וישב  השנית,  זיווגו  את  שם  ונשא 

העבודה. ועל  התורה 

מילא  תס"ז  בשנת  חותנו  פטירת  לאחר 

את מקומו ברבנות אה"ו, ואח"כ נקרא בשנת 

בשנת  אמסטערדם.  בק"ק  פאר  לכהן  ת"ע 

כיהן  ושם  לבוב,  בק"ק  לרב  נתקבל  תע"ז 

לפטירתו. עד 

תע"ח.  אייר  א'  בלבוב  נפטר 

נכתב 99: מצבתו  על 

ביכורי  בימי  הדרה,  כל  ממנה  ויצאה  התורה,  זיו  ניטל  זיו  בירח 

האורה,  נגנזה  וטהרה,  פרישות  ומתה  האשכול,  בטל  ענבים 

לדור  מה  בדרא,  חד  דנורא  עמודא  דנהורא,  קדישא  בוצינא 

שאבד מנהיגו, קברניט של מלאכים שר הבירה, אדונינו מורינו 

המפורסים כמוהר"ר  ורבינו הרב המובהק הגאון הגדול החסיד 

נתקבל  ושם  תי"ז  בשנת  מעהרין  למדינת  שהגיע  עד  המציק,  חמת  מחמת  מווילנא  לברוח  נאלץ  תט"ו 
לאב"ד טריביטש. לאחר מכן שימש ברבנות בעיר אונגריש-בראש, ובשנת ת"כ כבר ישב על כסא הרבנות 
בעיר מעזריטש-גדול במדינת מעהרין. בשנת תכ"ג עבר לעיר פראג ושם הרביץ תורה, משם עבר לעיר 

סיון תל"ח. י"ג  נפטר  אויבן.  כרב העיר  נתקבל  ובשנת תכ"ו  ווינא, 

)אות מב(. נדפס בספר מצבת קודש   .99

שער 
אפרים 

זולצבאך 
תמ''ח
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צבי הירש בהרב המובהק מוהר"ר יעקב, הלא הוא אשר הופיע 

לאב"ד  ונתקבל  המבורג  ובק"ק  אמשטרדם  בק"ק  תורתו  אור 

ור"מ דק"ק לבוב עם הגליל, עלה אל ה' בליל יום ב' דר"ח אייר 

ה' תע"ח. נשאר הדור יתום לא הניח כמותו בחכמה וביראת ה' 

טהורה אסכיליתיקא דאורייתא, ממנו היתה הוראה יוצא לעולם 

וטורים  גפ"ת  וחידושים  שו"ת  ספרי  וחיבר  ברורה,  בהלכה 

מאירים כספירים ואבן יקרה הפליא להתחכם באלוהיות מקובל 

גדול ונורא, שר צבא ד' לשמור את דרך האמונה נחלץ חושים 

מעוזה  חומת  לבצר  הדת  בפרצת  עמד  הערה,  למות  ונפשו 

ולגדור גדרה הוא מרומים ישכון בנוה שלום ינוח על משכבו ובה' 

ונשמתו  שמורה  העליון  בג"ע  ורוחו  קשורה  נפשו  תהי  אלהיו 

בצרור החיים.

מירלש	 זלמן	 משולם	 מוה"ר	 הגאון	 בת  רבקה  שרה	 מרת	 זקנתנו  את  נשא  בזיוו"ש 

נפתלי	 מוה"ר	 הגאון	 בן  ניימארק  מירלס	 דוד	 יעקב	 מוה"ר	 הגאון	 בן  אה"ו	100,  אב"ד	

פולדא. אב"ד	 ניימארק	 הירש	

נכתב 101: מצבתה  על  תע"ט.  שבט  בג'  נפטרה  רבקה  שרה  מרת 

יראת ה' הצנועה והחסידה החכמה הרבנית  ותמת שרה אשה 

זלמן  משולם  מוהר"ר  הגדול  המאור  הרב  בת  רבקה  שרה  מ' 

ג' הקהילות אלטונא האמבורג  נתקבל לאב"ד  ובשנת ת"מ  היה אב"ד מיץ  נולד לערך בשנת שפ"ג.   .100
וואנזבעק ]- אה"ו[. נפטר באלטונא כ"ב כסלו תס"ז. בזיוו"ר נשא את בת הגאון מוה"ר יעקב טעמירל'ש, 
בעל ספרא דצניעותא דיעקב. בזיוו"ש נשא את מרת מרים בת הגאון מוה"ר נתן פריעדלאנד. בזיווג שלישי 

ברוך קארפלש. גענענדיל בת מוה"ר  נשא את מרת 

)אות קכב(. נדפס בספר מצבת קודש   .101
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ורבינו הגאון הגדול  אדונינו מורינו  אבד"ק המבורג ז"ל, אשת 

אבדפ"ה  זצללה"ה  אשכנזי  הירש  צבי  מוהר"ר  הגולה  מאור 

לבת  לה  לקחה  אשר  אסתר  הקטנ'  וילד'  והגליל,  לבוב  ק"ק 

לשכב אצל' 102, זכותה יעמוד לנו ולכל ישראל אמן תנצב"ה. יום 

ב' ג' שבט תע"ט לפ"ק.

יעקב  מוה"ר  הגאון  אחיה  שכתב  כפי  אז,  נפטרה  אשר  צבי'  ה'חכם  של  הקטנה  בתה  היא  הלוא   .102
הקטנה,  אחותי  מתה   ]- אמו  פטירת  אחר   -[ שלאחריו  'וביום  ספר':  ב'מגילת  'יעב"ץ'  המכונה  עמדין 

ילדה בת שלש שנים.

מציבת
רבי 

משולם 
זלמן 

מירלש 
באלטונא
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פרק ז'

רבן של ישראל מוה"ר יצחק הלוי איש הורוויץ זצ"ל
הנודע בכינויו רבי איציק'ל האמבורגר

תע"ה – תקכ"ז

יעקב	 מוה"ר	 הגאון	 לאביו  תע"ה,  בשנת  נולד  אלעזר[  רבי  ]אבי  יצחק  מוה"ר   

באליחוב. בעיר  אב"ד  אביו  בהיות  רויזל  מרת  ולאמו  יוקל 

אחיו  ועם  ביהודה  הנודע	 עם  בידידות  והיה  בבראד,  הקלויז  חכמי  על  נמנה 

מאניש. מנחם	 הג"ר	

נישואיו

רחום  הידוע  הקצין  בת  רייצא,  מרת  את  לאשה  לו  לקח  שנה  י"ג  לו  מלאו  בטרם 

בראדי. מעיר  באב"ד  יעקב	 מוה"ר	 רבנן  ומוקיר 

בשנת  לודמיר.  בגלילות  אשר  הורוחוב  העיר  כאב"ד  נתקבל  חורפו  בימי  עוד 

בעיר  בכס הרבנות  נתמנה למלא את מקומו  יעקב  מוה"ר  אביו  תקט"ו אחרי פטירת 

חותמי  בין  נמנה  תקט"ז  ובשנת  מורא,  ללא  השם  מלחמת  לחם  שם  גלוגא,  רבתי 

בעיר  נתקבל לאב"ד העיר בראדי. מתלמידיו  החרם על הפרנקיסטים. בשנת תקכ"ד 

זי"ע.  מסאמבור	 יצחק	 רבי	 והרה"ק	 זי"ע  מזלוטשוב	 המגיד	 הרה"ק	 נמנים  בראדי 

ברבנות  אייבשיץ  יהונתן	 ר'	 הרבי	 הגאון	 של  מקומו  את  למלא  נבחר  תקכ"ה  בשנת 
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האמבורגר,  איציקל  ר'  נקרא  שמה  ועל  וואנדסבעק[,  האמבורג,  אלטונא,   -[ אה"ו 

תקכ"ז. אייר  ו'  ביום  לפטירתו  עד  ברבנות  שם  וכיהן 

רברבין עובדין 

פרצה  פעם  כי  מסופר  גדול.  מופת  כבעל  נודע  בתורה  גדלותו  עוצם  מלבד 

אשר  ברכתו  נתקיימה  השנים  וכל  האש,  כבתה  תפילתו  ובכח  באלטוני,  שריפה 

האש. ותשקע  דבריו  את  יזכירו  דליקה  שתפרוץ  פעם  בכל 

הכנסת  בית  את  ונעל  הכנסת,  בית  מפתחות  את  ביקש  פעם  כי  מסופר 103  עוד 

הכנסת  בית  כיפת  נפלה  כאשר  רק  להיכנס.  מניח  אינו  מדוע  ידעו  ולא  ימים,  לג' 

נפשם. מאובדן  הצילם  קודשו  ברוח  כי  הבינו 

בבואו לקבוע  זצוק"ל, אשר  רבי	שלמה	קלוגר	 הגה"ק	 רשכבה"ג	 סיפר  מעשה פלא 

מאור  הגה"ק  את  הכירו  אשד  זקנים  כמה  שם  היו  עוד  בראדי  בק"ק  משכנו  את 

עובדא  לו  וסיפרו  בראדי,  אב"ד  בהיותו  הורוויץ  איש  הלוי  יצחק  רבי  מרן  הגולה 

אחד  איש  היה:  כך  שהיה  ומעשה  שמעו,  ובאזנם  ראו  בעינם  אשר  ממנו  נוראה 

דרך  עבר  שמה  ובנסעו  בלייפציג,  השוק  ליום  גדול  גביר  ע"י  נשלח  ליטא  ממדינת 

גדול  חכם  תלמיד  היה  האכסניא  ובעל  אחד,  מלון  בבית  והתאכסן  בראדי  העיר 

שמים. וירא 

הגביר,  בידו  הפקיד  אשר  המעות  כיס  את  האורח  לקח  שב"ק  ערב  ביום  ויהי 

פתאום  האכסניה  בעל  נפל  שב"ק  בליל  האכסניה.  בעל  ביד  למשמרת  אותו  ונתן 

אל  האורח  אמר  לקברות  הובא  אשר  אחרי  אחדים  ימים  חיים.  לן  ושבק  למשכב 

מבקש  הוא  כן  ועל  הלאה  דרכו  לעשות  נחוץ  הוא  כי  האכסניה  בעל  אשת  האלמנה 

אין  כי  ענתה  היא  אולם  שבת,  בערב  בעלה  ביד  הפקיד  אשר  המעות  לו  תתן  כי 

כן. אמרו  המנוח  בני  וגם  המעות  מן  מה  עד  יודע  איתה 

לד(. )עמ'  נפתלי  אהל   .103
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הוא  האב"ד  אל  תיכף  וירץ  גדולה,  חרדה  ויחרד  דבריהם  את  האיש  כשמוע 

הזמין  יצחק  רבי  הדברים.  כל  את  לו  ויספר  האמבורגר,  יצחק  מוה"ר  הגאון 

ויפסוק  מאומה.  יודעים  אינם  כי  אמרו  לפניו  וגם  ובניה,  האשה  את  לדין  לפניו 

אבא'.  פקדנו  שלא  'שבועה  להישבע  הם  מחוייבים  תורה  דין  עפ"י  כי  יצחק  רבי 

תם  איש  היה  ההוא  האיש  אמנם  להישבע,  ומיד  תיכף  רצו  בניה  עם  האשה  והנה 

רצה  לא  כן  על  מאומה,  יודעים  אינם  אשר  איתם  האמת  כי  מדבריהם  והבין   וישר 

יישבעו. כי 

לעשות,  מה  בנפשו  עצות  לשית  ידע  ולא  הרב  מאת  יצא  נכאה  וברוח  נפש  במר 

על  אפילו  לו  היה  לא  כי  יכול  היה  לא  הלאה  לנסוע  והנה  שלו.  היו  לא  המעות  כי 

כי  הגביר  יחשדנו  פן  מאוד  ירא  היה  הקורות  כל  את  לביתו  ולכתוב  הדרך,  הוצאות 

להישאר  בדעתו  החליט  כן  על  מבקש,  הוא  תואנה  ואך  לעצמו  המעות  כל  לקח 

ברודי. בעיר 

צעק  נפשו  ובמר  שיחו,  מר  את  לפניו  וישפוך  הגאון  דלתות  על  דפק  יום  יום 

אזמין  תרצה  אם  לך;  לעשות  אוכל  מה  יצחק:  רבי  לו  אמר  אז  אדוני.  הושיעה  אליו 

האיש  דימה  בתחילה  הכסף.  את  הטמין  איפה  לנו  יגיד  והוא  תורה  לדין  הנפטר  את 

הבין  האלה,  כדברים  הפעם  עוד  יצחק  רבי  לו  אמר  כאשר  אך  עמו,  הוא  משחק  כי 

ללכת  עליו  ויצוו  השמש  אל  הרב  ויקרא  לזה.  והסכים  זאת  אמר  לבבו  בתם  כי 

מחר  ליום  אליו  לבוא  אותו  מזמין  הרב  כי  לו  ולומר  האכסניא  בעל  קבר   על 

פלונית. בשעה 

ועתה  בא  כבר  הנפטר  הנה  הרב  לו  ויאמר  הרב,  בית  אל  האורח  בא  המחרת  ביום 

האורח  כילה  כאשר  ויהי  טענותיו.  כל  את  האורח  ויציע  טענתך,  ומה  פיך  פתח 

מאומה,  שמע  ולא  ראה  לא  האורח  זה.  על  תאמר  מה  להנפטר  הרב  אמר  לדבר 

מונחים  שלך  המעות  כי  אומר  הנפטר  'הנה  הרב  אמר  אחדים  רגעים  כעבור  אמנם 

בסימן  שב"ק  בערב  אז  לומד  היה  כי  פלוני,  בסימן  שבת  הלכות  חיים  אורח  בטור 
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המעות,  את  שם  ומצאו  הנפטר  לבית  הלכו  ותיכף  המעות'.  את  שם  והניח  ההוא 

לנס 104. הדבר  ויהי 

העבודה על 

דיבר  לא  אלול  מר"ח  והחל  יכילנו,  ומי  מאוד  נורא  היה  בעבודה  גדולתו 

כי  יצחק  רבי  על  אמר  אשר  הק'  הבעש"ט	 בשם  ומובא 105  הקודש.  בלשון  אלא 

חכמה  ראשית  ספר  והרטיב  כלל,  הזה  בעולם  אינו  חשון  חודש  עד  אלול   מחודש 

בדמעותיו.

התענה  בביתו 106.  כלי  נשבר  ולא  ימים  שלושה  עברו  כאשר  להתענות  היה  דרכו 

ורועי  תורה  גדולי  נכדים  מאות  מארבע  יותר  ממנו  ויצאו  תעניות  מאות  ארבע 

בו  מקום  בכל  כי  הדורות  סוף  עד  ביתו  ובני  בניו  את  בירך  פטירתו  קודם  ישראל. 

ברבנות 107. ישמשו  יהיו 

קדושים בסוד  נערץ 

התעוררו  פניו  רואי  וכל  עליו,  שורה  השכינה  כי  עליו  העיד  הק'  הבעש"ט	

הרה"ק	רבי	מאיר	מפרעמישלאן	זי"ע אמר בזה"ל: רבי איציקל האמבורגער  בתשובה 108. 

חדשה 109. נשמה  לו  היה  כי  הגנוז,  באור  השתמש 

נפתלי. אהל   .104
שם.  .105

פינחס אב"ד בראדשין. ר'  נכדו   .106
נפתלי. אהל   .107

זי"ע. רבי משה מרוזוואדאוו  יצחק' בשם הרה"ק  'מטעמי   .108
)עמ' מה(. נפתלי  אהל   .109
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תורתו

רבים,  וחידושים  הניח אחריו ברכה כתבים 

פתחי	 בספר	 נדפס.  מהם  מזעיר  מעט  ורק 

יד.  כתב  ספר  ממנו  ראה  כי  מעיד  תשובה	110 

רבים. בספרים  פזורים  וחידושיו  תשובותיו 

ח"א  יצחק	 מטעמי	 ספר  ממנו  נדפס 

ותשובות  )פרעמיסלא תרס"ד( הכולל שאלות 

חידושים  הכולל  ח"ב  יצחק	 ומטעמי	 בהלכה, 

עוד מספר  נדפסו ממנו  כן  ופלתי.  על הכרתי 

ספרים.

פטירתו

נפל  לביתו  חזר  וכאשר  רבנים,  שלושה  יצחק  רבי  הספיד  תקכ"ז  אייר  ה'  ביום 

עולמו,  לבית  נסתלק  אייר  לו'  אור  ערב  ולעיתותי  האחרון,  חוליו  את  וחלה  למשכב 

לקבורה  והובא  גדול,  קהל  בלוויית  אותו  ויקברו  ואניה,  תאניה  יהודה  בבת  וירב 

עמו 111. ונימוקו  טעמו  היה  אשר  חיותו  בחיים  בחר  אשר  במקום 

באלטונא: אשר  החיים  בבית  המצבה  נוסח  וזה 

לשוח  יצחק  ויצא  טובה,  בשיבה  עמיו  אל  ויאסף  יצחק  ויגוע 

ולפני ה' ישפוך שיחו, פ"נ ארז הלבנון אדיר התורה יצתה נשמתו 

בקדושה ובטהרה, קולו ברמה נשמע בו ביום שהספיד ג' רבנים 

לא(. )סי' קע"ח ס"ק  או"ח   .110
נז(. )עמ'  'אוה למושב'   .111

שער 
ספר 
מטעמי 
יצחק
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יד ושם בהרבות  לו  ובנפש מרה, הרב הגדול שכבה  גדול  בבכי 

ישיבה, ה"ה רבינו הגדול המפורסם מופת הדור אב"ד ור"מ דג' 

ק"ק אה"ו, נ"י ע"ה פ"ה מהר"ר יצחק איציק הלוי הורוויץ זצ"ל 

בן הגאון המפורסם מהר"ר יוקל זלה"ה אב"ד גלוגא. נפטר אור 

ליום ג' ונקבר יום ו' אייר תקכ"ז לפ"ק. תנצב"ה.

מציבת 
רבינו 
בבית 

החיים 
באלונטא
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זוגתו הרבנית מרת רייצא ע"ה
בת  רייצא,  מרת	 הרבנית  זוגתו  את  לאשה  לו  לקח  שנה  י"ג  לו  מלאו  בטרם 

נפטרה  זוגתו  בראדי.  מעיר  באב"ד  יעקב	 מוה"ר	 רבנן  ומוקיר  רחום  הידוע  הקצין 

בראדי. בעיר  ונטמנה  תקט"ו,  תמוז  י"א  השב"ק  ביום 

מוה"ר יעקב באב"ד זצ"ל
היה  ארצות,  ארבע  הועד  פרנס  ז"ל	112  באב"ד	 יעקב	 מוה"ר	 המפורסם	 הגדול  הרב 

יסד  לעד.  עומדת  וצדקתו  בביתו  ועושר  הון  כי  החסד,  ובצל  החכמה  בצל  מופלג 

כל  תורה  גדולי  חברים  ישבו  שמה  אשר  רבתי,  אולפנא  בית  גדול  מדרש  בית  בעירו 

ישראל  בית  כל  אשר  מופלגים  חכמים  תלמידי  יצאו  ומשם  הלילות,  לרבות  הימים 

נדה  שאילת  להתיר  אבה  לא  ביהודה  נודע	 בעל	 הגאון	 אשר  עד  עליהם,  נשען  היה 

באב"ד 113. יעקב  רבי  של  המדרש  בבית  היושבים  החברים  בהסכמת  לא  אם  חמורה 

ז"ל'. יעקב באב"ד  'ביהמ"ד דרב  ונקרא  היום על תילו,  בנוי עד  הבית המדרש הלזה 

בעיר  תק"ח  אלול  כ"ז  ביום  נפטר  יעקב  רבי 

בראדי.

הצדקנית  האשה  היתה  יעקב  רבי  של  זוגתו 

רישא	 אבד"ק	 מוה"ר	שמואל	 הגאון	 בת  רייזל  מרת	

מוה"ר	אברהם	 דד' ארצות  בן הפרנס  ומעזריטש	114 

]זקינו  'מגיני	שלמה'	 הגאון	בעל	 הלוי חתן  נתן	 ב"ר	

יהושע[ 115. הפני	 בעל  של 

מג(. סי'  יו"ד  )קמא,  ביהודה  הנודע  לשונו של   .112
ביהודה שם. נודע   .113

נא(. סי'  )ח"א  פנים מאירות  נזכר בשו"ת   .114
למד  של"ח.  בשנת  לערך  בווילנא  נולד  שלמה'  ה'מגיני  בעל  חריף  העשיל  יהושע  מוה"ר  הגאון   .115

מציבת 
המגיני 
שלמה 
בקראקא
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מנוחתו  ושם  רישא  בעיר  תע"ט  טבת  ער"ח  השב"ק  ביום  נפטר  שמואל  רבי 

תקכ"ז. אלול  י"ב  ה'  ביום  בראדי  בעיר  נפטרה  וזוגתו  כבוד, 

בראדי. אב"ד	 קראקאווער	 יצחק	 מוה"ר	 הגאון	 בן	 היה  באב"ד  יעקב  רבי 

הגאון מוה"ר יצחק קראקאווער זצ"ל
'קראקא'. מתחילה  עיר מולדתו  נקרא על שם  יצחק קראקאווער אב"ד בראדי  רבי 

בראדי. לאב"ד  נתקבל  תל"ב  שנת  ולאחר  בעזאן,  אב"ד  היה 

היה  אשר  זאלקווא,  העיר  פרנס  יצחק	 ב"ר	 דוד	 רבי	 בת  בילא  מרת	 היתה  זוגתו 

תצ"א. סיון  בער"ח  נפטרה  זוגתו  כתבן.  דוד	 רבי	 בכינויו  ידוע 

פארי  יבורך  ישרים  דור  אחריו  והשאיר  תס"ה,  אלול  ד'  ביום  נפטר  יצחק  רבי 

גם  ואף  אב"ד,  הרב  בני  לומר  רוצה   - אב"ד'  'בני  נקראים  היו  בניו  ישורון.  עדת 

המיוחסת. באב"ד  משפחת  נשתלשלה  ומהם  'באב"ד',  בשם  עצמם  חתמו 

לעמו  ומצוה  נגיד  ארצות  דד'  הוועד  פרנס  של  בנו  היה  קרקעווער  יצחק  רבי 

זי"ע	116. מקראקא	 העשיל	 ר'	 הרבי	 רשכבה"ג	 המפורסם	 הגאון	 בן  בעריש,  ישכר	 רבי	

וולק  יהושע הכהן  ורבי  ואצל הגאונים מהר"ם מלובלין  בישיבת הגאון מוה"ר שמואל אב"ד פרעמישלא, 
זוגתו הצדקנית מרת מרים בת רבי שמואל מבריסק  וה'סמ"ע'. נשא לאשה את  ופרישה'  בעל ה'דירשה 

לרב בק"ק קראקא. נתקבל  דליטא. בשנת שצ"ט 

הגאון  תפארתינו  גאון  דורינו  מופת  ורבינו  'מורינו  נכתב:  מצבתו  על  ת"ח.  שנת  אב  כ"ז  בקראקא  נפטר 
הגדול מו"ה יהושע בן מוהר"ר יוסף זצלה"ה. נפטר והלך לעולמו בשבת קודש ז"ך מנחם, ונקבר למחרתו 

יהושע. פני  ושו"ת  מגיני שלמה  בעל  והוא  לפ"ק,  כ"ח מנחם ת"ח  א'  ביום 

ו'. פרק  בסוף  ואבותיו למעלה בקודש תמצא  ר' העשיל  תולדות הרבי   .116
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פרק ח'

אבותיהם למעלה בקודש

שם. בעל	 יוקל	 יעקב	 מוה"ר	 הגאון	 בן	 היה	 האמבורג	 אב"ד  יצחק  מוה"ר  הגאון 

הגאון מוה"ר יעקב יוקל בעל שם זצ"ל
בוליחוב.  בעיר  רב  בהיותו  מטיקטין  מאיר	 מוה"ר	 הגאון	 לאביו  תל"ט  בשנת  נולד 

יעקב  רבי  בנו  נתקבל  תע"א,  בשנת  זלוטשוב  בעיר  כרב  לכהן  אביו  עבר  כאשר 

ידעו  והכל  קהילתו,  בני  על  אהוב  היה  בוליחוב.  ברבנות  מקומו  את  למלא  יוקל 

נקרא  אש.  כמפני  מפניו  התייראו  ולפיכך  גדול,  עונש  מיד  נענש  בכבודו  הנוגע  כי 

הערשל	 מוה"ר	 הגאון	 בת  רויזל  מרת	 הצדקנית  זוגתו  את  נשא  שם'.  בעל  יוקל  'רבי 

ע"י  הוזמן  תצ"ה  בשנת  העשיל	117.  ר'	 הרבי	 של  בנו  בעריש,  ישכר	 ב"ר	 מטרלא 

אלעזר	 רבי	 של  מקומו  את  למלא  ברודי,  ברבנות  לכהן  באב"ד 118  יעקב  רבי  ש"ב 

חלק  לקחת  ונאלץ  השבתאות,  כת  נגד  הרבה  לחם  לאמשטרדם.  עבר  אשר  רוקח 

ר'	 הרבי	 הצדיק  בפניהם  אשר  הדור  מגדולי  אחד  היה  הוא  כמרים.  עם  דת  בוויכוחי 

לפטירתו  עד  כיהן  שם  גלוגא,  לרבנות  עבר  תק"ו  בשנת  מעשיו.  את  אייבשיץ	 יונתן	

ממנו  והסכמות  תורה  דברי  משולם.  רב	 דברי	 בספר  נספד  תקט"ו.  אלול  י"ג  ביום 

מזעיר 119. מעט  לפליטה  נותרו 

ו'. פרק  בסוף  ואבותיו למעלה בקודש תמצא  ר' העשיל  תולדות הרבי   .117
היה חתנו יצחק  הג"ר  כיון שבנו  גם מחותנו  היה   .118

תנז(. )ח"א עמ'  אורות  טל   .119
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טיקטין. אב"ד	 מאיר	 מוה"ר	 הגאון	 של  בנו  יוקל  יעקב  רבי  היה  כאמור 

הגאון מוה"ר מאיר זצ"ל אב"ד טיקטין
לאב"ד  נתקבל  תע"ח  ובשנת  זלוטשוב,  ובעיר  בוליחוב  בעיר  אב"ד  היה  בראשונה 

שנת  סיון  א'  ביום  ושבע,  מאה  בגיל  טובה  בשיבה  לפטירתו  עד  שימש  שם  טיקטין, 

נשא  אשר  הספד  נמצא  ראפפורט  הכהן	 חיים	 רבי	 להגאון	 החיים  זכר	 בספר  תק"ג. 

פטירתו. לאחר  עליו 

שמעלקא	 רבי	 הגה"ק	 לנכדו  מאיר  רבי  אמר  ימיו  בסוף  כי  כתב  השם  נזיר	 בספר 

שלא  אלא  ע"ה,  רבינו  כמשה  שכינה  עליו  שתשרה  ראוי  היה  כי  זי"ע  מניקלשבורג	

כראוי  מיחה  שלא  עקב  לכך  זכה  לא  כי  אמר  אחרת  בהזדמנות  לכך.  ראוי  דורו  היה 

עבירה. עוברי  ביד 

עולם.  גדולי  כולם  בנים,  י"ב  אחריו  הניח 

נסיעה.  אליו  ערך  זי"ע  מבארדיטשוב	 הרה"ק	

הקודש,  רוח  בעל  היה  בתורה  מגדלותו  חוץ 

עליו 120. סופרו  פלאיות  עובדות  והרבה 

רבי	מנחם	 הגביר  זוגתו הרבנית בת  נשא את 

בראדי  דומ"ץ	 כ"ץ  ישעיה	 רבי	 בן  הכהן  מאניס	

כ"ץ  יצחק	 רבי  בני  חכמים,  הסמיכת	 בעל	 אחי 

רבי  בן  לובלין  אב"ד	 נפתלי	 רבי	 בן  לובלין  ר"מ 

ווינא  ניקלשבורג	 כ"ץ	אב"ד	 שמשון	 רבי  בן  יצחק 

זי"ע. מפראג	 המהר"ל	 הגה"ק	 חתן 

ח'(. )עמ'  יצחק'  'תולדות  עיין   .120

מציבת 
המהר"ל 

מפראג
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טורנא. אב"ד	 שמלקא	 שמואל	 מוה"ר	 הגאון	 של	 בנו  היה  מאיר  רבי 

הגאון מוה"ר שמואל שמלקא זצ"ל
ר'	 רבי	 הויכער	 דער	 בכינויו  נודע 

הגבוה[.  שמעלקא  רבי   -[ שמלקא 

כאב"ד  ונתקבל  קראקא,  בישיבת  למד 

של  כרבה  נתכהן  תל"ג  בשנת  שנדישוב. 

כיהן במשך ארבעים שנה עד  טורנא, שם 

תע"ג.  שנת  אלול  א'  ד'  ביום  לפטירתו 

העם  את  שמואל  וישפוט  נכתב:   במצבתו 

שנה. ארבעים 

אחריו  לזרעו  הבטיח  הסתלקותו  טרם 

ישועה כאשר  יפעול להם  כי  דורות  לדורי 

רבי	 הרה"ק	 היה  ולפיכך  ציונו,  על  יעתירו 

את  לפקוד  רגיל  זי"ע  מרופשיץ	 נפתלי	

מנוחתו. מקום  את  שגילה  לאחר  ציונו 

הגאון	 בת  הצדקנית  זוגתו  את  נשא 

הגאון	הגדול	 בן  דיין	בקראקא,  מוה"ר	משה	

נפטר  משה  רבי  שלמה'	121.  ה'מגיני	 בעל	

אדר. בכ"ח 

פרמיסלא. אב"ד	 הארוך	 יהושע	 מוה"ר	 הגאון	 של  בנו  היה  שמעלקא  שמואל  רבי 

בעל המגיני שלמה. ז' תמצא את תולדות  פרק  בסוף   .121

מציבת 
רבי 
שמואל 
שמעלקא 
אב"ד 
טורנא 
כהיום

הבטחתו 
שיענה 
לבניו עד 
דורי דורות 
כשיבאו 
על ציונו 
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הגאון רבי יהושע הארוך זצ"ל
השבת  בגדי  את  ללבוש  כשהחל  שבת  ערב  שבכל  שם  על  לו  ניתן  'הארוך'  שמו 

שב"ק 122.  מוצאי  עד  קומתו  ונתארך  החול,  מימות  יותר  אמה  כחצי  גבוה  נעשה 

התפילה  תיבות  על  הניגון  כי  זי"ע,  מרופשיץ	 נפתלי	 רבי	 הרה"ק	 נכדי  בידי  מקובל 

לקראת  קומתו  שגדלה  בעת  יהושע  רבי  זקינם  שר  המעשים'  מכל  שבת  אשר  'לאל 

תכ"א. בשנת  ימים  ושבע  זקן  נפטר  שבת. 

פינחס. מוה"ר	 הגאון	 של	 בנו  היה  הארוך  יהושע  רבי 

הגאון מוה"ר פנחס זצ"ל
זוגתו  את  נשא  ישראל.  מוה"ר	 לאביו  ש'  בשנת  נולד  פינחס  מוה"ר  הגאון 

שמעלקא	 רבי	 הגביר  של  בנו  שמעלקיס,  משפחת  אבי  יהושע  רבי  בת  הצדקנית 

רבי  בן  עושרו,  שם  על  רייך  שמעלקא  רבי  הנקרא  המהר"ל[  ]חותן   מפראג 

מפראג. יעקב 

ד'  לפרנס  נתמנה  ושם  לקראקא  עבר  ואח"כ  לפרעמישלא,  עבר  נישואיו  לאחר 

הק',  האר"י	 מגורי	 ז"ל	 סרוק	 ישראל	 רבי	 שם  שהה  כאשר  המדינה.  ולמנהיג  ארצות 

ביום  נפטר  יאיר.  בן  פינחס  רבי  הקדוש  התנא  נשמת  היא  נשמתו  כי  עליו  העיד 

שע"ח. שנת  טבת  ט"ז 

של"ג  שנת  תשרי  בי"ד  ]נפטר  ישראל  יעקב	 רבי	 הגאון	 של	 בנו  היה  פינחס  רבי 

פראג[. בעיר 

הק'. השל"ה	 אבי  אברהם  רבי	 אחי  ישעיה  מוה"ר	 הגאון	 בן 

.)14 )עמ'  יצחק  תולדות   .122



88

מאובין. נשיא  כ"ץ  עקיבה	 מו"ה	 חתן  שעפטיל	 שבתי	 מוה"ר	 הגאון	 בן	

פראג  לעיר  הסמוכה  הורוויץ  מעיר  הלוי	 זלמן	 ישעיה	 מוה"ר	 וקצין	 השר	 בן	

הורוויץ'  'איש  בשם  נקרא  כן  על  הלזו  העיר  שר  היה  אשר  ויען  בעהמין,  במדינת 

הרוממה. הורוויץ  משפחת  נסתעפה  וממנו  עירו,  שם  על 

מוה"ר	 בן  יוסף  מוה"ר	 בן  פינחס  מוה"ר	 בן  הלוי  יצחק	 מוה"ר	 בן  יוסף  מוה"ר	 בן 

הלוי	 זרחיה	 מוהר"ר	 בן  יצחק  מוה"ר	 בן  זרחיה  מוה"ר	 בן  יוסף  מוה"ר	 בן  בנבשתי 

היצהרי	 ממשפחת  הנביא  שמואל	 מצאצאי  הלוי  טוב	 שם	 מוה"ר	 בן  המאור'	 'בעל	

אבינו. יעקב	 בן  לוי  בן  קהת  בן 

ת. ו. ש. ל. ב. ע.
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מפתח יארצייט'ן
להנזכרים בספר

תשרי

עמ' 87 מוה"ר	יעקב	ישראל	הלוי	איש	הורוויץ	זצ"ל  י"ד תשרי של"ג 

עמ' 52 מוה"ר	משולם	איגרא	זצ"ל  י"ח תשרי תקס"ב 

עמ' 71 מוה"ר	הרבי	רבי	העשיל	זצ"ל  כ' תשרי תכ"ד 

עמ' 32 מוה"ר	שאול	הלוי	איש	הורוויץ	זצ"ל	אב"ד	טיסמינץ  כ"ח תשרי תרע"ג  

חשון

עמ' 23 מוה"ר	אברהם	ר'	חיימ'ש	זצ"ל  ט"ו חשון תקכ"ג 

עמ' 41 מוה"ר	משולם	ישכר	הלוי	איש	הורוויץ	זצ"ל	אב"ד	סטאניסלאב   כ' חשון תרמ"ח 

כסליו

עמ' 7 מוה"ר	מיכאל	הלוי	איש	הורוויץ	זצ"ל  ט' כסליו ת"ש 

עמ' 11 מוה"ר	חיים	אריה	לייב	הלוי	איש	הורוויץ	זצ"ל	אבד"ק	קראקא	 י"ב כסליו תרס"ה 

עמ' 74 מוה"ר	משולם	זלמן	מירלש	זצ"ל	אב"ד	אה"ו  כ"ב כסלו תס"ז 

עמ' 54 מוה"ר	אריה	לייבוש	הלוי	איש	הורוויץ	זצ"ל	אב"ד	סטאניסלאב  כ"ט כסליו תר"ד 

עמ' 82 מוה"ר	שמואל	זצ"ל	אבד"ק	רישא	ומעזריטש  כ"ט כסליו תע"ט  

עמ' 19 מרת	ציפורה	ע"ה	אשת	הר"ר	חא"ל	הורוויץ	אב"ד	קראקא  ל' כסליו תרפ"ח 

מרת	אסתר	ע"ה	אשת	רבי	שאול	אב"ד	קראקא	בתו	של	רבי	לייב	הגבוה  כסליו תע"ג 

עמ' 29 אב"ד	קראקא.	  	

טבת

עמ' 87 מוה"ר	פנחס	הלוי	איש	הורוויץ	זצ"ל  ט"ז טבת שע"ח 

עמ' 36 מוה"ר	אלכסנדר	סנדר	מרגליות	זצ"ל	אב"ד	סטאנוב   כ"ט טבת תקס"ב 
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שבט
עמ' 74 מרת	שרה	רבקה	ע"ה	אשת	החכם	צבי  ג' שבט תע"ט 

עמ' 55 מוה"ר	ישכר	שטערן	זצ"ל	פרנס	ומנהיג	בעיר	יארטשוב  כ"ט שבט תקנ"ב 

אדר
עמ' 65 מוה"ר	אלעזר	הלוי	איש	הורוויץ	זצ"ל	אב"ד	זלאזיץ  ט' אדר תקע"ג 

עמ' 31 מוה"ר	ישראל	איסר'לש	זצ"ל  י"ג אדר א' שכ"ח 

עמ' 23 מוה"ר	חיים	הויכגילענטער	זצ"ל	אב"ד	הורבשוב  כ"ד אדר תקס"ט 

עמ' 20 מרת	אסתר	פייגל	ע"ה	אשת	רבי	מיכאל	ציפרעס  כ"ה אדר תרנ"ח 

עמ' 86 מוה"ר	משה	זצ"ל	דיין	בקראקא  כ"ח אדר 

ניסן
עמ' 24 מוה"ר	יוסף	הויכגילענטער	זצ"ל	בעל	משנת	חכמים  א' ניסן 

עמ' 68 מוה"ר	אריה	לייב	זצ"ל	אב"ד	אמסטרדם  כ"א ניסן תקט"ו 

אייר
עמ' 72 מוה"ר	צבי	בעל	החכם	צבי  א' אייר תע"ח 

עמ' 76 מוה"ר	יצחק	הלוי	איש	הורוויץ	זצ"ל	אב"ד	האמבורג  ו' אייר תקכ"ז 

עמ' 28 מוה"ר	לייב	הגבוה	זצ"ל	אב"ד	קראקא  ט"ו אייר תל"א 

עמ' 37 מוה"ר	הרמ"א		זצ"ל  י"ח אייר  

עמ' 70 מוה"ר	שאול	זצ"ל	אב"ד	קראקא  י"ז אייר שנת תס"ז 

סיון
עמ' 85 מוה"ר	מאיר	זצ"ל	אב"ד	טיקטין  א' סיון שנת תק"ג 

עמ' 72 מוה"ר	אפרים	הכהן	זצ"ל	מווילנא	בעל	שער	אפרים  י"ג סיון תל"ח 

תמוז
עמ' 66 מוה"ר	שאול	זצ"ל	אב"ד	אמסטרדם	בעל	ה'בנין	אריאל'  ז' תמוז תק"נ 
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עמ' 82 מרת	רייצא	ע"ה	אשת	רבי	איצקל	האמבורגר   י"א תמוז תקט"ו 

מרת	מרים	ע"ה	אשת	רבי	ארי'	ליב	מאמסטערדאם	ובת	מוה"ר	בעל  י"ז תמוז תקי"ג 

עמ' 69 החכם	צבי  	

אב
עמ' 83 מוה"ר	יהושע	העשיל	חריף	זצ"ל	בעל	ה'מגיני	שלמה'  כ"ז אב שנת ת"ח 

עמ' 23 מוה"ר	יעקב	חיים	זצ"ל	אב"ד	לובלין  ל' אב תקכ"ט 

אלול
עמ' 86 מוה"ר	שמואל	שמלקא	זצ"ל	אב"ד	טורנא  א' אלול תע"ג 

עמ' 83 מוה"ר	יצחק	קראקאווער	זצ"ל  ד' אלול תס"ה 

עמ' 84 מוה"ר	יעקב	יוקל	בעל	שם	זצ"ל  י"ג אלול תקט"ו 

עמ' 85 המהר"ל	מפראג	זצ"ל  י"ח אלול 

עמ' 82 מוה"ר	יעקב	באב"ד	זצ"ל  כ"ז אלול תק"ח 
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