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שיףמחד"םחידושיעלהביאורספד /א

כבדוצדיק,גדולחכםבןוצדיקגדולחכםשיףיעקברישלבנרש•ףמאיררי

ורוחחיהצבאותחימלאןכימפיר,תורהניקשרורביםבעולםrפבער•צאבקטנותו

זכורראל•הרלו,אנסלארזרכלובנסתרבנגלה•דרתעשרולובר,ד•בר•ם pאל

עליו·נגלהלטוב

שה•תחפרלדא,הקדושהבקהלה•שיבהוראשדייןנתמנהשנהעשרהשבעכבן

אבלרבשםמינוחושניםקצתלאחרוסופרים·חכמיםמלאחבישראל,ואםעיר

חידושיםחידשלימודוודרךבתלמידים·גבולווהרחיבתרדה vהרב•דין·בית

פלפוליםמפלפלהיההתלמידיםאתלחדדכדיופעמיםהפשט·דרךעלנפלאים

שקדמוגדוליםלגדול•ואפילודורולגאוניבתורהפניםנשאולאנ•רבנרגר•ם·

הרבהספריםחיברהשניםבאותןקשה·בלשוןדבריהםעלחולקשהואוישלו,

בספר••דוש•ם nוכןהתורהעלפירושיםוכתבהטוריםארבעתועלהש·םכלעל

וכשנפטרשנה· 1ל"בןלעולמוונפטרמספריו·ספרשךםבחייוחדפיםולאקבלה·

p כמנשנה,שששלושיםובןשמרמאירכי .,להמחכיםעיניהמאירעליו,רארr 
פטירתו•בשעתהיהלו

ר·יחידיזבנימתאניחיבלה,מרתוהצנועההחסידהלבתואמרפטירתוקורם

חרביםוחיבוריניבא,מהוידעצדיקאותו,ניבאבניםבלאימותאחיךזנוו•ל

שלאבמנעולאותהוסגריבתיבהכתביאתשימיבכןאחרים·ל•ד••בואושחיברת•

 vשיציעראלי,הקרובממשפחתנואחדבביתהתיבהאתוהניחיארםבהם•משמש
אביה·שציווהכשםחיבלהמרתעשתהלהם·ראוישיהאמשרשי vצ•

עצמולהלב•שמלין,מהם pולחעת•בכתביםלפשפשאחרבחורבאאחריום

ומאתנשמתו•שיצאהוכמעטגדולהאימהעליונפלהמדתו•לפישאינםנמרים

הבחורשלנפשושחזרהלאחרורש· pחאתלבלעזראישיקרבלבלזאתה•תההי

לברכה·זכרונוהגאוןשלמבותמחילהביקש
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ה•תהשםדגםאחד·בב•תאותהדהעמ•דחהכתב•םעםהת•בהאתה•נלהמרתנפלה

הרבנכדהל•ד•ומסרתםהכתביםמזהנותראתנטלההכתב•ם·מזונגנבידבהם

 • vHכשטדזןדאלף .,הרבשלבנןמ•כל•ח•אל .,
בשנתפתאוםפדנקפדדrפ·בע•דמ•כל•ח•אל .,שלבב•תןהכתב•םעםהתיבהןתנח

כתב•מכלנשתי•דןולאבאשהת•בהבאההקהלה·בת•כלובשרפןאשיצאהתע"א

מצ•עאבבאב•צהג•rפ•זמסכתות,לחמשחידושיומהרבהמעrפאלאש•"ףמהר"ם

מ•כל•אל n •ריהרבכ•נסהגדולה-האשמזלפל•rפהה•דבלבדהםדל•ז• nכתרבות

מ•rפ•ביםומצאצדקתןלדועמדהשהעתיקם·עדשקrפולאנחולאהכתב•םפל•rפת

ואתדהדפ•סם,מדדי•קתהגהההג•הםהדפוס-לב•תהכתב;םאתלהב•אלדשעזרן

למע••ז·הדבראתוהניחלבנהצא• nבשב•צ•יזנמחקואדדהרק•בדשבלוהמקדמות

ועלשבתמסכתעל•דדשים nהגאדז,זקנוספדימשאדמקצתמצא•אדשלאחד

המלאכה,עדש••די pז• nלהמעודד, vק•באשדמאודו,כלעליהםהפד•זנדה·מסכת

ברכה·בת•נדתוך nלהנ•

כמאהידבכתבןגנןז•םrפמדנ•םשה•ןלפיסתדמ•ם·רןבםש•"ףמהר*םחידושיאבל

מצאוולאהתורהג•בדריכלשכלאדעדבחסר,ד pדנלןנrפשrפשןןהרק•בןשנ•ם

ריהגאדזזקננושקםעדמאורן,ל•הנדתנ•תזולאזו•תבקדזמונחהספדה•ה•ד•הם·

ועמלפאר•צקהקדושההקהלהשלה•שיבהוראשד•זביתאבמארדושמרדכי

דלהסב•רו·ולפרשןולבארןהספראתלהג•הן•געוטרח

מעכב•ם,הידהפרנסהיעייהזמזעולאבללזה·לבדזקנכןנתזחורפובימ•וכבר

רצהלאהזמזאותןוכלגודלה,יש•בהותפסברבנותזקנכןש•מששנהששבעים

מרדכיר•הלשדז,וזהייי·לצמחבנוספותשמובאכמדצ•בןר,שלממעותל•הנדת
ו tמ tכלנהנהלאןדעתחכמהןמלאבתדרהגןןךגאדזפאדיצקאק uבקךבמאךןןש

אתבקודששרתואחדישי"ף,ם nמהדספרעליקרפ•רדש•בר nוהקהלמכסף

תקע*ז•בשנתהשמ•םעלהשנהשבעיםעדתן

קשההרבה·תלאותהגאדזזקננועלעליועברןהפרנסהדעדלהזמזעולמלבד

שנתעצלעלעל•דה•אף•עשזאוליאמרכןשראהכ•rיהזכרים·בנ•וש•כולמכדלז

זקנד nד•ש•אמצנדבהיד nמבrפדשםדברלאותועצמוופ•נהעמדמצדה·באותה

מפ•ןחכמהיתזה•כ•והישר,האמתבנת•באותולהדד•ןתודתובאדרע•נ•ןד•א•ד

מלדומיונחדילידידנוקראזקנהלעתשבזכלהמלאכהכדברומחמתותבונה,דעת

שחידשהמסכתותאותזעלושקדוישבובהגהה·לסייעו vקרעמני P"Pמירידי
ומפרשיומפרש•הםןתןספדתדש"יולמדדחידושיו,אתשי"ףמהד"םעליהז
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פעמיםדבריואתוביארושיבושכלוהסירוהגאוןדבריאתובזקןמפרשיהם,

כמו,,.כתלמידלאורן,רביםיאוחוומעתהורן· v:הכפיבקערהופעמיםבארוכה

שי"ףלמהר"םלוהיהזקננושלשביאורושי"ף,מהר"םשלזכותולזקננולוועמדה

מוטלהגאוןזקננוהיהלשריפהק v:פאריהעירכלכשנידונהא v:מואתהרוח·לנחת

בחוסרןבעירוםנמלטהמוקדמביתוכשנמלט Iממנוהרופאיםייאשוגתוכברחולה

שהעתיקשי"ףמהר"םכתביאבלובגדיםמrפלrפליםולאספריםלאיל v:הולאכל

מימיעמושהיומחידושיות v:מקאףעמהםולו v:ינימסייעיידיעלולו v:ניזקננולו

הספרבסוףאותםוהעלהוזכהתלמידיו·להםשרשמוממהמהרבה,מעטחורפו,

אחריו·לזכרוזלולהיות

ום v:עסךחזהלוואתלזקננולושהלוחחנינא,דיהrפפסרמחותנולטובזכורברם

המהר"םעםהביאורונדפסלעד·תעמודתו pד yןסיועולשמיםיעלההדפוס·לערכי

 P"Pבשלמהדיהמופלגהרבניבנומשותפוושלחנינאדישלדפוסםבביתשי"ף
 •תק"עבשנתק v:פארי

הדורפאריהזמזגאוניהגדוליםהמאורותהמופלגיםהרבניםהביאורעלוהסכימו

ליבאריהדימחותנןהמההלואיא· v:גליושבמדינתרוסיאשבמדינתהעדהעיני

אברהםברישלמהודימבדדיrפשוביצחקלויודיוליטאמבדיסקנלפויגז v:ק

מרדכיודימלוינrקאדיהאברהםודימווישנאוויvיארוידבןליביהודהודיובדיז pמ

בדיישראלרדימלברבאורינשrפייזיעקבודימבדאזמאידודימהאדחרביפה

בעלמלברבדק Y Jiכזמשלםרדיררי pמזאלירזפאיוסףדירזקננרמקרזניvישבתי

משבחיםוכולםמזלאrפשדב·גדליהבדיחייםאברהםודיהלכותוגרפינדהפתחי

מידהביאורמשיבrאבביאורו·העיניםאתשהאידהגארזזקננומעשהאתומפארים

שהלןעדשניםשמונהאו Yילאבר·או v:שמהתועלתמדובהלומדיםעלנתחבב

בשלושיםהיורשל Yt }רקבהטש pלא P"Pשלדיזביתב tזהכהזהידvיליבושדיהגאון

ארסrפדהאבש"סשיףהמהד"םחידושיעםוהדפיסוהביאורהדפסתזכרתאתאדומים

השסי"ז•בכלפעמיםכמההביאורנדפסואילןומכאזתקע"ה•בשבת

קרובזהירושליםהקרושבעירפהששמעתימהאזכרוזכרובזקננודבריומדי

צידיקאותרשלבביתושנתגרלעיריבזאלrפרדיהישישהחסידמפישנהלארבעים

מאהימיםוהאדירוזכהקדושים,דעתבע'דמברrפשאrפשזרדאברהםדיהגאדז

שהיוישראלגדולידרגאתלהכיררזכההזיתים,בהרכברדומנוחתוויותרשנה

ששמעתימהלןאספרלי,אמראחתפעםמעשיהם·לספריודעוהיהבילדותו

החוזהעםאחדלמקרםמאררדש.מרדכידיהגאוזזקנןנזדמזאחתפעםבקטנותי•
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אלאב•אבואבמהבעצמן,הרהר • 1עבדדת,של•מןתקדושתןעוצםראהמלדבל•ז·

אדר.פאר•נrקשלרבלן,,אמרהחוזההרג•שנח·ב•ןא•זזקזדאג•.פנ•מההקודש

.פעםטיב·זכרדזבס.פרמובאבזהכ•דנrא,בבא·בזההעולמותבכלזורחתורתן

לדאמרלסוףס•דדת• nבענ••נ•עמדדד•בר•ז nלנעשמרזב•ריאצלזקננונסעאחת

הנה·עדבקודשדרכו •פ.עלמעלתו•תנהגמארדדש,מרזב•לרי•ז nמנעשמרזב• ,,

 .,,דהנrד•ק•עלתורתוה•תהב•בה nכמהלמד•םאגדמכאז

,לקולח• Nתקעשנתבהתחלתאןז uתקעשנתבסוף•מ•ם,שבעזקזזןכננן,נפטר

שלד•זב•תאבמבראו•פהמרזב• ,,הגאזיבאאלק•םארזישנלקחהשמועה

•הדרה,אפ•ק•בעלהגאזיהספ•דןןאחר•ןגד,ל,,הס.פדל,יעשההארחןבןכ Nק

את•נrחןכ .,,הדפ•ס · vןכרעמנ•מק·קמ•זל•ש•צחק ,,הגאזיהמפואר,הדרזש

רב·שלדםבשנתבפאר•נrקשןשנ•םלןכדtטבשםמ•דחדבספרהספדן

המלך/דברב

נכד•שואל,•וסף ,,הנrד•קהרבשלבנרמבדאז,אברהם ,,החס•דהגאזיזרדנו

הותרהעלנתנזלמלרבל•ז,ם nןלמהרא nלהמהרשןנכןנ•זמןןקלא, •בצ,,הגאוז

עלנ.פשןמסרהרמ•םהשר•םמזשה•האב•ןהזמז·גאונ•הנדול•םהרבנ•ם .,.על

 .ה·בותרתלהדר•כןטןב•םמלמד•םלוובחרמעצמןעמלכלחסןולאח•נןכן

האמ•ת•הגאוזשלבתןעםטובזבדאותןוזבדבממוזע•נ•ןנתזלאל.פרקןןכשהג•ע

מארדןשמרזב• ,,ןרב•נןמןרנן ,,ל•אמרקדושפול•ז,מד•נןתבכלהמפורסם

המלך]·דברבס.פרןהחס•דהגאוזנלשוז.פאר•נrק·הקדושההקהלהשלד•זב•תאב

להעמ•קולימדותדרהגנזיל.פניד nד.פתממש,כאבאותווגידללביתוזקננונטלו

ןמזהחילוקיםמזןלהננrלהימתןרתנפלאותלהביטזכהבזגללל, nחז tבןבן

בדבריםמביזאינימלומרבושהיהלאלבבןמ•ןשרהאמתמאהבתהפלפולים·

לראותשאפשרכמןוסתומים,קשיםהםובאמתמתמיהיםןאיזעליהםשעוברים

בשיכולשנתנסהזקננובגוים·שמיויחללוב.פסןקמאפרקסוףמס.פרןהשניבשער

סילקובזאב·באהבתבהםמט.פלוהיהבניובבנ•להתנחםביןכשל nרזכריםבנים

בעולמותמשוטטתחסידאותןשלנפשןשחיתהאברהם, .,מדודנוהפרנסהעול

עסקיעלדעתונותזהיהןא.פילושמ•ם·ויראתתורהאלאושתייהאכ•להבהםשאיז

.פדנסתםלבקשוברחובותבשווקיםומסתובביםהשםתורתשעוזב•םכאותם.פרנסה,

זהנמצאמצליח,אינןתורהמדבריבוטלכשהואשראהכלום,מעלהה•הלא

בתורה·לעסוקאלאנבראשלאבידן,מתקייםה•הלאזזה
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,העמיק,אחרונים,ראשונים,בפוסקיםבש"סדעתמוסיףהיהחמיישולחןעלסמוך

pn עמפריואכלהאד"'מגווייתדבש,רדהקבלהבספרירv ·רעבהיהיעיייזחיים
התורה,ללימודנזדמכלמדפנהאיברבביתןירשבשהראזמןשכלראה •'הלדבר

רעלבנירעלאכזריענזמדשמשיםבמיאלאמתקיימתהתורהאיזלענזמר,אמר

מלאהיהחמירשביתפיעלראףאחר·במקרםתרדהראלמדדאלןכעורב,ביתדבני

רבירתרהדרוחכמיאתלהכירתרדה,שלרמדת pמלשארלילןנפשרחשקהתדרה

שלשביליהמטולטליםהארנזרת•ובכלהדרררתבכלחכמיםחידש,מהלראות

אחריהם·ענזמרלטלטלכזריךאותםלהכירהררנזהרכלתרדה

 ,,היתהאחתכדונהשעדר Iדשערמרתוזהבכגרזאבדההשערות,אתארהבאיני

מפדדיזברבניםמתעטררתהירשבאשכנזהגדרדרתהדרת pהורבהרידדרדנר·

הגארזישבדמייזבפרנקפורטביהודה,נרדעבעלהגאזיישבבפראגרמגדינrיא·

ישבאה·רהדרת pבמגדים,פריבעדהנארזישבדארדרבפרנקפורטהפדאה,בעד

ודימה,גדינזיא,פרדיזרבנימדב,הדדת pהורבבשאררכזנזנלפריגז, pיחזקאלר•

 nדטר,נזרידשהראאדאמדינתו,דגברדרת vר nמיימדכזכברדשכסאהנארזדודנו
דשם·

אתההרבנות•כסאעלמענזמדרדיתראפשרארלד•ניתזדאדרנזדנדלבד vפ nאבד

נים ttהדמינוימכזרתמבאדכשחראמספרושניבחלקיבבפרקטבשערמרנזא,

והתורהבאתי vבארמשוטוראות,שכןדעיניםאדיורעיאחיואומר,רנז pמהוא

במדינתי,היראשדהראשוניםבוררותאשרחרבחלליהירטוביםדה,איזדרוש

הדה, pמאיזודברא pדהמהשוררתשםקרביםרהירבתגאמשתמשיםשהידעשירים

כסאעדממניםשהידהרבים,אתהכשילודאאבדבכפשרתם•חוטאיםהיררהם

עתהאמנםברברתם•הישריםוחסידיםים pנrריהזרדגורלימקדמםעלהוראה

בחררהאותרה•מלאאשראישלחפשמשגיחיםאיזהמפוארותהלרת pבבעדרנינד

חכמים,רובדיוהיתרדאיסררהנרגעכדרשד"ת,ואחרוניםראשוניםובפרסקיםבש"ס

בגורדים·שםיטדדליטולהבאכלעתהבערדנינראשרהכבוד,מפניהכלאלא

איקסועדשההחייםבנrרור nבנזררררמהפןמנזחעזרתלרריששפלאיזה,כאשר

אפילויודעיםואינםבגורדים,שםדרלהיותדענזמרשםקרנהבהלכהס pדריס pמי

נrאזזרועישאפידרררייבים,דכ"שהוראהעדמושיביםאדהכדהתורה·מןרש"י

הגיעי·לא

דשבתלןטרבדאוכילו,אמרובדברררביר pכששמעוהעניז·חילת nדנחזור

מרכזצערכמהיודעאתהשאיאחרת, vדארעצמןרטרטרולאבארצןבמנוחה
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מרדכי ,,זקננושלמחותנויוסףידבעליוזפא,,יוסףהגאוןוזקננושם·לן

מתלמידיו,היוהמדינהחכמישרוב , vהאדבכלנשמעיםדבריושהיומארדוש,

הדורבאותושבתעלתהואודיבעיררבנות'יישחנtיעיעדדודנןשללטרבתרהשתדל

ישראל .,הנגידהרבחתן vהירנפתלי ,,שהגאוןרב,שםהיהלאיעיייזלקהלה

לולמושבאוחואודי P"Pבלרבשנתקבלאיסרסר' vהירר'שקראוהואיסרל

שלאאומריםישזיז·ביתלראששםונתעלהחמיו,מגוריעירוב pזולהעיראת

מחמתלברוחשהוצרךאלאשקיבל,אומריםוישבראוויהרבנותאתדודנוקיבל

עדמרוביםימיםהיולאמשתלמת•לעולםצדיקיםשלטרחתםברםעלילה·

הגאוזזקננושלבנוחלדי,ציבינתן ,,הגאוןדודנוריזביתאבלרבשםשנתקבל

יוזפא·יוסףר•

השםעלוהשליך'יישילדהבניושמונהואתהצדקתאשתןאתהגאוןדודנוהניח

אותויחזירשלסוףה•לחסדיוציפהזקז·אבלנרישאמר,וכןיכלכלם·שהואיהבו

הגאוןלחמיוובפרטעמו,שהיטיבואותםלכללהיטיבבידוייתןלביתובשדרם

כיוצאועלועליהדב,אלעולםמרובהששכרהדודנושלאשתוהצדקתולאותה

 .ןכן•זכייןבמאינשיהביאמרובה

בעולםמשוטטוהתחילבניםגידולציעראשתןעלעליהוהטילביתואתדודנןהניח

מזכירחראומהםיייי·חכמירובאתוהכיררחוקותוארצותימיםאוחרתועבר

הצערמתוןתורהלומדוהיה vלאר vמארעצמומטלטלהיהכדבספרו·כדאחר

ופעמיםלפראגסמוךאותומוצאיםאנופעמיםהטלטול·ןמתרןהדחקומתון

רבל pהמלפיתחילה·הלןלהיכןירדעיםאבראיןובלרנדרז·ברוטרדםרפעמיםבברלין

שהלןפניםישאבלרלהולנד·לאשכנזרמשםפיהםלמדינתתחילההלךאנrלנר

אנשיםכיריעה·לפניוהגרלהכלנגולההטלטוליםארתםידיעלתחילה·לאיטליא

מהלכותשהידומימרותדדדרת nמשמרעדתאחר,ממקדםמכיריםאנושאיזדבשים

מקדםמכלבפדרtפרוtפ•להלןעליושנדברהגודלבספרוכןאחרנכתבובדורו

דיששם·נדפסוהראשוניםרברתינרספרישרובחיתה,איטליא vבאדישיבתרעיקר

איטליא·בערילרובמצירייםדחסשלנר,במרינדתמנtוייםשאינםהרבהספריםשם

שעדייןבכבדד,פניוקיבלויעירעירובכלגלינrיא·רבניבשבילקונההיהמהם

טרייםטי P"Pבמתגוררהיהבתחילהתרדה·רארהביתורהמלאהאיטליא vארחיתה

יראיםמלאהשחיתהליודרנו, P"Pבאחלותקעכןואחרוינינrיה P"Pבכןואחר

מרותבעליוחסידיםצדיקיםובקיאיםחר'פיםתדרהמופלגיחסדאנשיושלימים

עוסקיםשהיוהפרנסיםבהםכידנtאבעולם·ודגמתםהדורבארדתהיהלאטובות,
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ומכבדיםעמוומיטיביםהגאוןדודנואתמקרביםהיוהםהםבאמונה·הציבורבצרכי

לפניונפתחובאיטליאשםהעבודה·ועלהתורהעללשבתבידרומחזיקיםאותר

שמעםאתשמערלאשלנרשבמדינותבספרים,הראשוניםחכמיםשגנזרםתרדהגנזי

כימיםלילותערשהדודנוהיהבעיניהם·אותםרארולאשמעםאתששמעואר

תורהשללעומקהרד t'וחקרוהעמיקלפניושהיוהחכמיםשחידשרמהלדעת

וחיברנפלאיםחידרשיםוחידשומקורה·מצרהב'ולאיכרתמצרות,שלד'וערמקן

השם,אהבתמצרתבכ'ו'וחראזהשדגרולהאדירה,התורהכגרדלרומםגדולספר

מצרותיושנחשבבאהבתוהבוראשציורנוהמצוות,במבין"ל fחרמב"םשפירשכמר

אלקיםכיונאה,קלחב'ושרזהספראתהגאוןדודנורעשהוכרי·ופעולותיוואמריו

שאםלהתייחד,כוונתןחיתהשלאמחמתחרקיו,לספרלמרדיםלשוןלונתן

שאלותומדפיםדיניםמחדשאזפלפז'ונדנדיםפדמדפיסלהתייהר-היה

ואומדיםאיסוריםמתיריםאותוסיףבלעלשעובדיםהמתייחדיםכאותםזתשזברת,

קדמרנינר·גן tחששלאמההשיגושהם

מעטעללחרסאלהספר,עםאמדרכןקלה·כלשדןספרראתעשהשאמרנוכמו

קטנולפיהקטןלו·כראויאחדכלהקורא,לעיןהדבריםשיאירורב'ובדנייר

להעלםואםכזונתם,מביןואיןדבריהםאתשנותניםכאותםלאגדלו·לפיוהגדו'ד

בספררשמעמיקמיכ'דאבלחנם·עלחבריותלהשטותוכזהמדיברויפההשתיקה

כלשאחריבינוהמשכיליםחדיקוראלכלגלוייםהדבריםשאפילודואהיותר

טפחיים·וכיסה rnפפגילחהגילוי

חשקלעשותאחת,חמלך·דבר'ורשקראהחיבורנאותרלדהידכוזבותושתי

ולכברדיתברךהבוראלכברדואחת,מגיעים·היכזעדבדברים rלהעמ~נלמעיינים,

טעימותוטועםובתורתובזהדבוקשכלתפארתה,יקראתלהרארתהקדושה,תררתו

הבא·ערלםמעיןהזהבעולםטרעםהתודה

דרבנןמצורתרזיהתורהמצרותתדי"געלרחבניאזרהמלך,דברהספרמעשהרזה

שישהדברות,מעשרתדיבור'וכלחלקחלקים,לעשרהדקן tןחתר"ך•כאחתשחן

התלויותהמצוותולכלריבודלכ'ושעריםעשרה.רעשהכתרנמניזאותיותתר"ךבהם

בתורהומקורהבטעמהמצרהכללפרקים,שערכ'דוחילקמיוחד·שערעשד,בר

כלרמזנהפסוקהלהלכההקיצורבתכליתמצרהכלוביארובפוסקיםבגמרא

ומזכירומוסיףהקרוש,אורנינודרקוראשהואז"ד,הדמב"םמניזלפיהמצןרת

שרים·הםמצרהובאיזוחלוקיםהםמצרהבאיזוהם,מניינםודרךהגאוניםכלשאר

חםהעדנורעלאזהרתהעלהשכלומוסרובנסתרבנגלהמצרהכלביאררכז
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הפוגםושלרםרחםהעליוניםבערלמרתהמצרותאותזבתיקוןמגיעיםהיכןרעדושלרם·

דיברוכללפניהכלולותבו,והציגהמצוותכלמוצאאתהודיבורבהז·ובכלדיבור

שלתיבותראשיעשויבשירשערכלויקשטדיבור·לאותוהשייכתמוסרתוכחת

הספרשדבריהמצדהאותהשלהספירהאתבשירושילבזצ"ד•אביושםושלשמו

הספרוכלביתא·אלפאתיבותבראשישירעשהא' pל nובסוףעליה·מיוסדים

הש"סשיטותעלרחביםוביאוריםז"דהרמב"םלשונותעלנפלאיםחידושיםמלא

אתמחיההתמימהבנפשווהואגאוז·באותובונתאחדוששניהםובנסתר,בנגלה

הנותנתוהיאהשופעתהיאאלאחלקים,מחלקיםנצטרפהלאזוואחדותכולם·

והמסורה,הכותבהבתורההעצומהבקיאותוחלקו·וחלקחלקלכלמעצמיותה

מפליאההיאמהםהמסתעפותהחכמותובשארהלשוןבדקדוקובקבלהבחקירה

ואםלאגדהאםלקבלה,ואםלהלכהאםשלימות,בוישועניזעניזמכלוהולכת•

הספדובסוףבעטי·יפהעשההכלאתבביתו·האישהחכמהמקצועותבכללחקירה·

ומדובביתא•אלפאאפיזבתמנייאמיוסדיםהבקלהבחכמתעיקרייםכלליםהביא

יייי·חכמילפניתחילההציעובזאםאלאהכתבעלובדהעלהלאענוותנותו

עלעליווהעידוהספד,עלבהסכמתםדיוורנוודבביחכמיבשבחוהפליגווכבד

והיהרצופיםלילותוששהימיםששההפסקהעושההיההרבהשפעמיםהמחבר

וסימנןתקס"ה•בשנתראשוןחלקספרואתוהדפיסלשמה·בתודהתמידעוסק

במצותיו·ואשתעשעוסימנןתקס"ח,בשנתהדפיסשניוחלקתחבקנה·כיתכנון

דפוסבתילשנימסרוהספרבהדפסתהתודהמזהרבהלבטלצדיךיהאשלאכדי

שלושעכבוהוהםאבלאחת•בשבההספדהדפסתשיסיימוהמדפיסיםעםוהתנה

ומחצה·שנים

כחוקרואםכמוכיחאםכמוקבלואםכלמדןאםבספרונגלהשהואצורהבכל

שהםפיעלואףהדברים·אתומאירותממנויוצאותהזרקרניכמדקדקואם

שהואפיעלאףחבייי·מפנינדחקרבדאיזתחומיםבלאלכאורהווו.לכיםשופעים

יריעלוערלהמתרומםוהואמנפשו, vרל nהדעייזהספדיםמזסמוכיזלומבקש

חרדיכלפותחחראדברלהציעבאכשחראהזההגאוןנעימה·למיזלשונוסגנון

רצוילהיותהנפש,לשלימותאלאמתכויזואינוולפנים·שלפנימהומראהתורה

מפרטיופרטפרטבכלבמצוותיהודבקלשמהלומרשחראתורתויריעללהשי"ת

ריהמצוייזהדייזעליושרבצדקעליונה·שמחהלידשמגעתדביקות,ההלכה·

בסוףשנדפסותחלהשבחשירהכהןמשהריהאלהיהמקובלשלבנוכהןשמואל

המדד·דברהספד
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נביאיעלנגרזהגדדרתיר,אתרכזפתגמייאתרכזמשל•ראתלהזכירישערד

ענrרמהבקיארתלשרן·שלבעניינרתהגדדרת•רונגרז , nנr,דףהשקדנביאירעלהאמת

שכלעםשלנרהמחקרבספרישמנrרירתנפיהחנמרתשבעעםהדרררתבספרי

ערלם·שללמלכןחררהשלהימנרזהמלךדברהספראתערשיםאלה•

רביביהם .,,,,גארנ•מפיששמעדבריםבספררחראמזכירספריםדברימלבד

אתאףהעתים·בדרגבזמנר:,נשתנחרמפררסמיםשה•רמגידיםשלמחרנמיםמשלים

הבעש"טאתמזכירא•נראבלהאמיתי•המדקדקלררדא pרמזכירחראייזל vחיר .,

הדברנדאההדאשרנים·הבעש"טתלמידישלבדרוםחיהדאדהרידתלמיייי·

הזהזשלהםההשפעהלתחומי vר nמימירורבוישיבתובבראושעמדהשעריסתו

לכן·שגרמן

ביתאבאפרת•שמעוז ,,המנr«רןהרבל•ם•פראותר·מחבביםהיוהחסידיםאבל

דיהקדושהרבוישבנrדיקיםנמהישבראחתפעםמעשהבנדר, P"Pשלזיז

אוחדעמדמבואר·אברהםרב•עלהדבריםנתגלגלועמהם·מבילקאמיזבגrלאל

בי·משיחיםעדייןמעלהשלבפמליאואמר,רגליועלצידיק

דברבספררשמזכירןאדניםמאהספרחיברהמלךדברהגורלספרומלבר

דרךעלמצירהחידדואחדספרנתברעודמקרמרת•נמהובשארקפגדףהמלך

גורל•תרלררתבספרייז v ,הגידוחכמיםאבלברפרס·לרארתרזנינוולאפרד"ס•

הדפיסקטןספדערדהחסיר·המחברשלידרבנתבארחןשדארבאיטליא,•שואל

שידה·פרקיעלפירושאמריםדטי pלשמדרזהבחייו

אהובשהיהנשםחנמ•הרעלרבנ•העלאהובה•הבא•טל•אדדשה•ההשנ•םרכל

רהע•דרפ•רארה· P"Pבחררהשלאחלאהלרתקע•מידבסרףהארנrרת•שאררבב•על

מתענהןה•הרבה·ובאהבהפנ•מ•תב•דאהה·אתלעברושהתמ•דהעיררבניעליו

תורתןשבזברתוהעידומהרגבים·לענייםבסתרנrדקהערשהדה•הלשבתמשבת

ודעות·קשרתמגזירותפעמיםנמהפ•ראדההע•רנ•נrדלהרנrדקתר

,שמרנהשמדנ•םבזתקנr"זבשנהלחנונהסמרןאברהם .,החס•דהגאוןדורנוונפטר

אמז·על•נן•גזזנותןשנה·
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גאןןאןתןשלבנן /ג

 ,,פ•רןשגןט,ה•רשרבייקןרא•םשה•ןשמןה•רשצב• ,,לרןרנן,ה•הבן

 v1nמבט,בלב,,כן ,,פכ,ט,ב,אדמר,ה•ה,רבדרבדכלשעלמשדםהט,ב,ה~רש
השרקראןאבדתלבת•שמדתןכשנ•תנןלאנש•ם·ןטןב~ם pלאלטןבמבפנ•ם,ןטןב

מזגן,שןםעלגןטהפרקר

מהכלמארצי·אב•ןש•נrאה•ןםלמןטןבהראהלאןהטןבה•שרה•רשצבי ,,

ה•הל•רןמעשהבאשאםעשה,לאביוןעדלהשח•הןמהיי·עלתהלאשעשה

החם•רהאשתןןאףכלדם·,לאעשהדאהתה•ןתןמרןבעדשהואבאה•הכ•נrרתזהה,

םדר• nמב•תם,נתמלא•ר•ה 1קנ 1נתר•ל nכאשת•לה nתשנראתה

ר•ןקנןרמןתזזהשלאאב•ןפג•ב•ל pכר•להלאיטליאה•רשדינםעהרבהפעמים

כללדה•דשד•םברםדנrרדת•ד·מקדםכדבררן·לדשה•דלתלאדת VPן 1אממגד•

 pהםפ•לאנרבה·אגדשמהאןאב•ד·אתלראןתלבםדףשזכהבשב•להורןתלאדת

שע•נ•הםד•לר•ה,האשהשדנה pר•דומדתשבאהעראב•דהדרן tמזנפשןלהשב•ע

נפשם·ברעב•ןת nלהממםעדת•דלהםש•ב•אאב•הם•רלמשאתןמייחלדתכלדת

חזרברכתן•בל pש,אחרפרנסה,עני•נ•לפנ•ןהזכירלאאביןאתלצערשלאכר•

למקדמי·
אותםכלגבןרדת•בעלזקןה tשהאב•ןאתלראןתןנםעחזרשנ•םכמהלאחר

אבאאתלראדתשאזכההלדא•עצמן,עלמתפללה•הבדרןצבי ,,שה•הה•מ•ם

אביי·אתןראהןזכהלא•טליאהג•עש•עןרבלאתלאדתלאחרמברכתי·,להתברך

ה•הגודלןאןרהזה,בעדלםמשהיה•ןתרהבאלעדלםקורבחסידאןתןה tהוכבר

כלןרןא•םהעדרםמן•ם pמסתלשהםבשעהם 1p1ר yשלכאןרםפנ•ן,עלזרוח

להבל,כחםכ•ל,,לא , nלת,'געדשלאןרןא~םהבאלעדרםלהםשמתרקןהטדב

מןרבדןחנr•רבדהזכ•ר,לאמרע'יערמוה•הן tאבפנ•אןראתהבן,כשראה

ואשדן tאב•פנהשלאהלןא•בלבןמתפללה tהאלאןכל•ם,הערבר•םהענ~•נ•ם

בי·ןאב'tפשאןס•ף,הלרא•ממג•

ב•נrה,למסכתהרשב"א•ררש~ nספרלדרךנr~רהלבנןהאבנתןפר•רת,בשעת

לכתבהספראת Pדהעת'ה•דשצב•ר'ן•געטרחספרר~,נדשן•שןבכתבכתןב

נאה·ברפןססן tןהרפנה tהמרגארנ• •ר•עלרהגיהרשבמרינתנר

הגארןודוברשלבנרגרט,רש tה •בצ,,הרבררבנר pעל•רועיםשאברם tהדבראלה

נגנז•נשמתםמארררשמררכ~ ,,האמ'ת•הגארןחתןמבראו,,,אברהםס•ר nה

מורמים·
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יוסף/יוד

הגדודהדגזקנכןשלחמיייןזפאיוסףד'הגאוןזקננומעשימקצתאספרעתה

ל, nזצמארדושמרדכי ,,הגאוזזקננושלבנןמשהך•

היהלאועמקן·חריףהיההלוישמואלברבייוזפאיוסף ,,העצוםהגאוןזקננו

וללבזלבררייידעהלכהשללעומקהיורדהיההוא · vהארבכלבדורוכמותו

מקרובנאיםהידלכןברורה·בלשוןסתוםכלולפרשנקיכעמדחז"לדבריכל

היודורוחכמירובנמעטגדולה·ישיבהשתפסעדמפיןתןרהלבקשומרחוק

מתלמידיו·

עלבגפ"תחידושיםאחדספרגאון,אןתושלמחיבוריולידינוהגיעוספריםשני

חלקדעהיורהעלאחדוספרמציעאבבאשבמסכתהראשוניםהפרקיםשלושת

שפגעהנןלן,הש"סכלעלהרביםחידושיושלשיירים 1ך 11שהםאלוספריםראשון·

 tשגזאלקןןביתןאתכשעזבזריםידיבהםששלטןאוהעולםמןןאנדוהזמןידבהם

בראו· P"Pדוהלן
ונברגמה· tמאמרשםלווקראיגמותמסכתעלגדולגןר tחחיברבבראו

בי·קלסוהןשלאשבחשללשוןהניחולאהספר·לאותובראוחכמישיבחןהו

 P"Pשלן 1דביתאבשהיה 11הלצבינתןר•הגאוןדודנובנובידיאבדהואואף
ונשרףאשלשדיפתפתאוםשחיתהראווי P"Pשלז 1דביתאבכןואחרtפודtפשיז

גאוז·אותושלכתניועםהספראותוהעירבכלל

מעשייכאידןיישנדמההנייר,עלחידושיואתמלהעלותזקננופסקואילןמכאן

ועלעליישבחמלתםלטובהיקריםתלמידיוזכוריםברםושלום·חסרצוייםאינם

לאזהואףנדה·מסכתעלשלםחיבורובתוכםבספרחידושיואתנתבותורתו

הוא·היכןידענו

געגועיו tןן pזאללאנשילהםן tהבראובק"ק tשרןזקננושהיהחשביםאותןכל

מעוטףבישיבהויושבבתוכםשןנןהגאוןרבםשהיההימיםאותםמזכיריםוהיועליו

בחוריעםואחרוניםראשוניםופוסקיםבתלמודעיוןשיעורולומדותפיליןבטלית

בחריפותשםלהםשעשראחרמפירתורהלבקשומקרובמרחוקהבאיםחמד

מתכנסיםהעירטוביוכשהיו ·) Dדטריהדן~מאירלדיבספרזכרוןועייןובקיאות

,להחזירלעירםלהחזירוהגאוןרבםעלמתייעציםהיועירםעסקיעל vלהתייע

ומנהיגיםפרנסיםונגידיםרבניםהעירגדוליכלנתננסןלסוףלראשם·העטרה

נמהבצירוףנןלםבמעמדוהוסכםהכנסתביתלחצרהסמוכההגדולהלעלייה

בחרוברבדים·אותוולקחתבראו P"Pלאצלולנסועתורהבעליבתיםבעלי
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עמולוקחואנrדונסעוהדבר·אתעדיהםשקיבדרגורדיםאנשיםשדרשהמביניהם

ישיבהדרעשרמרדרתר•עירחיבתבשבירדזאדקרוירחזדלהםשנתדנtהערדברים

שכדרפדימנעדארהראמפירתרדהלבקשהמדינהמכדבאיםידר nהתרשרבגורלה

הרבניםטרבים,כאחרשניהםיקרים,תלמידי.םשביובראשםתלמידיי·דבמלחרד

שדבנררמרהד"אמדברבד"שהרברשדימיםיראיםוהבקיאיםהחריפיםהמרפדגים

החידושיםמןמעטשאריתדרלהשאירידיראתחיזקרהםהםהרבנב·שדהרב

לעררםררבברתשפתרתירושיהירהזהבעררם,שדרםחםשמרישתכחשלאשחידש,

שאומדיםחכםתלמידכדא,נrז,יבמרתרבההאשהבפרקירחכן ,,שאמדכמרהבא,

תדמידירשניארתםהםאףבקבר·ררבברתשפתרתירהזהבעררםמפירשמרעהרבד

הראשוניםהפרקיםשדרשתעדחידושיווקבנtרהחיפושבערדענtמםהכניסןהיקרים

המפוזרים,הש"סבשיטותדתרםפותבהלכהחידרשיררכןמנrיעאבבאשבמסכת

מפתחות•מפתחותביתאלףדדןעדנtירניםזקננררעשהדחיברד·אותםלחבר

תרדה·שדלאמיתהאמתשברדודואהבספרשמביטמירבד

ואקרר,אשתחרהרירבtריהודיה,שידזבt"רהגאוןזקננוכתבחיבורועדשמחתוומדוב

שרקד,דהירתבתודתוארתיריפקרד,יזכורטובכןהמפקיד,פרקלסייםשעזובי

והנוקר·הרועהבביאתדדארתנזכהוהנעקר,העוקרובזכות

הד pעדתוקהלבתרןטובהבשיבהונפטרירזפאיוסףדיהגאוןזקננוימיםוהאריך

 .כבררמנוחתורשםזאדקררי

מנtבתרנרםחרזה

יוסףהחכמה,מעיינותונסתמרהמלחמה,בריאבדר • Pדפ"תקפ"זטבתכ"באייום

עודםגורדי , vהאדבכדשמרויציאתרדה,שדמרחמהחיעםדכדהמשבירהוא

מפיקפהמרדה,כמרחןמירענירצידיקבישיבה·רירשבזקןירסףבדביר,עדידדו

מארדאדהים, n,, ·vאדמאפסיידדשרןאדירבתרדה,,מחבררררדשירשבמדגדירת

ישראלנדהורדמרפתהגרלה,בנישדרבן pהמרבההגארןהרבאדמו"רנורא,

כשמתרינtאהזנt"י•ירזפאירםףהרבמרדנרהמפורסםהחזקפטישהימיניעמרר

תננtב"ה•ובטהרה·ררשה pבהדנה pערממתרן

דיןביתאבשהיהאפותישמערן ,,המנtרייןהרבדישסיפרסיפרולזהאסמיך

קליברירםףדיהרבמפיששמעבידרשדים,תרדה vמדביחרארעתהבנדר P"Pשד

פעםז}ל·זרזנתזשארדירםףדיהגארזשדמרבהקתלמידמברבדיק,צדקמרדה

לסימןכשהגיעטריפות•הדברתרעהירדהתדמידירעםרדמרגארזאותרישבאחת

אחר,תלמידדראמדדהרדמם·שקשה fהט"רבדישםלהגיהדנtהאקטזלסעיף
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להגיה·צדדןבלאנכדזפירדשמזאלקדדיידזפאידסף ,,להגאוזיוסףידבספרראיתי

בספדיולארדודגאדניבספדימעי•זה•השלאשם,לע"זשאדל•דסףדירצהולא

ממגד,הסכמהעל•הםישבימיושנד.פסדהספד•םדובדהרילד·שקדמוהודרגאדני

היההסכמהלשםספרלפניומביאיזכשה•דאלאמשלד,דהעדדתהגהותואפילו

חידוש•אתלספרדמצרףוהמחברשמחדשמהומחדש nשפדתבמקדםפותח

אתנטלשם·שיע•יזמרבדוביקשתלמידאדתדחזרחד· pמאת nלהשב•כדיהגאדז

מכםבבקשהדאמד,דגל•דעלעמדלבסוףוהולד·קדדאדה•הבדוהביטהספר

גאדז·מאדתד•לה nממבקשאניובפניכםזיזביתאתכםעדשהאני

דישביקשל•גר, pיוסףדיהרבשלמשמדאפותישמעדןדיהרבליסיפרעדר

מא pבבאעלהתלמדויםהספדכדוגמתמציעא,בבאעלספדלחברשאדלידסף

עדשאדליוסף ,,זזלאמעשהאותךלאחדשטי•ז·אורידהעשילדיהגאוןלרדוד

עלידסףידהספדכלשסייםלאחדידזפא·ידסףדישל•דדש•ד nכלשאדשקרא

לעשות• tן tבא•ןמציעאבבאעלמזהנאהחיבוראמד,מציעאבבא

הי·י·שוקןשלמהלדיברכההכתב,עלשהעליתידספדיםסדפדיםענייניקצותאלה

אמן·,כבדדבחןלקד, nבארזו•אדשד


