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8 ב לאור טהטוציא הקרטה

 אנכי • מהוראדנא בהגאון זצ״ל הירש צבי מ׳ כו׳ הרה״ג בא״א נחמן אמר
 .הרה״גזצ׳ל נדמא"א זרע הם' את • בווילנא לאור להוציא * ה׳ נהני בדרך

 והילוכו • מנהגיו עוד שמה ואשר מווילנא ע נ״ הגאון של בבהמ״ד הסתופף ובחרתי
 אלוף ועליהם • שמה ה׳ לכני היושבים דרבנן בפומי׳ מבדרן ושמעתתי׳ י נודעו בקודש
 אשר • מהשרידים א׳ ־ דווילנא מ״ץ ר ע ב ו ד ישכר מ׳ י כו׳ הרה״ג דודי לראש

 דברי ושמע * בחיים בעודו יהד הגאון' עם • הזה קודש מדרש בבית להתפלל זכה
 ־ קדוש האיש זה הנה ־ לבי לי אמר יום ויום ־ הטהור מפיו יוצאים • חיים אלהים

 יומ •— מושבותיהם בכל ישראל לכל להאיר ־ אש כעמוד לפנינו ה׳ שלהו אשר
 מהשרים כאחד ־ נחית משמיא וקדיש עיר • אחרון בדור אשר לשמועתנו האמין

 מי . החכמות ובכל ־ התורה ובכל • אורה בקרן ולהעמידנו • לעזרנו הראשונים
 ויהי • שורה עליו תהא שהשכינה היה ראוי * הנפלאים ובצדקותיו • מורה כמוהו

 .זברון בספר ולכתוב יחד לאפוף • לנפלאותיו זכר לעשות מהשים ואנחנו ׳ ולפלא לנס
 מלאך כי העם כל וידעו • ישראל לבית וחסדו טובו רב ומה ־ עשה אשר הגדולות כל
 המספר מספר * התועלת לבאר ־ למותר אך שפתים ודבר • בתוכם היה צבאות ה׳

 החילותי — לדורות• למשמרת הזה הגדול האדם היי וקורות • מעשיו נדולים
 אנשי ספרו ומאשר • ספריו בהקדמות מהנכתב • שם זעיר • שם זעיר לי להעתיק

 הזה הדרך על הגאון תפארת היה לא אך — • בידי לאחדים ויהיו ♦ שמות
: באמרים אך ללקט

 שבות להשיב .הנסיבה היתה • לפעלו בתחבולות מתהפך מסבות אשר מה והנה
 הלוי העשיל יהושע מהו׳ המפורסם וכר הרה״ג • נפשי וידיד ה׳ ידיד

 בבית תפלתו ובית למודו וקבע ־ ווילנא בעיר כבוד לשכון מוולאזין לבוא ♦ נר״ו לעווין
 דברי • הנפלאים בדרושיו • הקודש אל בבואו קולו ונשמע • ג״ע הגאון של מדרשו

 • נ״ע הגאון בבמה״ד ערב לעתות רב בקהל בישר אשר השכל ובמוסר ■ חכם פי
 על ושקדתי ־ כמים אחריו נפשי ודבקה ־ —ולסעדה לתמכה • ולתעודה לתורה
 • כמדתו עמדי להטיב והרבה אותי מלהבב זז לא הוא וגם • יום יום חכמתו דלתות

 בחור הנבחר האיש זה אך בלבי אמרתי ־ —ומקרבן לבריות אוהב • הכמים מדת
 למודים לשון לו נתן וה׳ ־ והמדות המעלות החמודות כולל האשכול איש • מעם
 לו רב ידיו ואשר ־ צדק ומהיר ־ להפליא עד חכמים בלשון מהיר סופר עט ועטו

 הוא • יום יום נ״ע הגאון רבינו ספרי דלתות על ושוקד ־ דאורייתא בפלפולא
 איש מעללי בספר זכרון ולכתוב ■ קודש בהיכל לעמוד לו כח אשר האיש
 במשפט דבריו לכלכל קדושים ודעת ה׳ ביראת הכם כמוהו ומי ־ ע נ" הגאון קדוש

 שמז אשר תורה גדולי ובשם קראתי פי אליו • הזה הגדול הדבר לתכלית כנדרש
 ולמען ־ יחשה לא הגאון כבוד למען אשר • הזה הדבר עליו לעמום • בו פניהם

 רואות עינינו ולהיות • צדק כנוגה יוציא עד ישקוט לא ־ העם את דעת להורות
 מצעדיו כל • לפנינו בספר ויגולו • היום אתנו חי באלו • נ״ע הגאון מורינו את

 הדרך ולהורות ־ ה״ לעם ולהשכיל להיטיב השב אשר הטובה ומחשבתו • ומפעליו
:צדקה תהיה ולו ־ הימים כל לנו לטוב כחפצו דרכינו להישר נתהזק למען • בה ילכו

 פרי ישא אם • החרוץ שכלו בפלס שקל אך • לי אזנו הטה • הנ״ל הרה״ג
 —ידום; בה המשכיל אשר • העת לפי • הזה בספר ־ ה׳ לעם להועיל תועלת

 ויכתוב אלף



לאור מהמוציא הקדמה 4
 רב כי • לדעת והראה • יקרות הערות עש ה^ער עלית מאמר • לפניו ספר ויכתוב

 ־ ידי על המאמר ויתן ־ למעלה היא העולה • בזה מצוה שבר וחישב ־ בזה צפון טוב
 כבוד העצה• ולגדול הדור לגדול מכתב עם המאמר את הריצותי מהר חיש ואמי

 גם אשר • ישן מביהאוו שליט״א לוריא דוד מוה׳ הדור פאר הנפלא הגאון
 * דוד אהבת נפלאתה כי ידעתי ובאשר ״ עמדו ולהתחזק ־ הנ״ל הרה״ג עם בון ת; ידו

 ושבל דבריהן למעניתו• העריך הג״ל מוהרי״ה והרב ־ הג״ל מוהרי״ה הרב לכבוד
 מהורד״ל לאוהבו ויכתוב • הסיפורים יד על קיבצתי אשר אודות ועל ׳־. אודותי טוב
 האמור בבל ־ נועם בדברי במכתבו חיל אזרו הנ״ל והגרד״ל ־ אתו ויוועץ • הג״ל

 הסולם מעלות המאמר את ויכתוב ־ מוהרי״ה הרב ידו שנית הוסיף אז • שמה
 " מללו ברור אשר שפתו ובדעת ־ הקודמת וביראתו בחכמתו לעשות הגדיל הפליא

 והנשמעים הנכתבים הסיפורים קבוצת וגם * האלה המאמרים את גם להגרד״ל ושלחתי
 בעים וינף ־ נוספות עליהם גאונו כבוד ישים אשר ־ התורה גדולי ־ אמנה מאנשי

 בספר• ויכתוב • ידידות ובדברי • המודות בהערות צדיק פי פיהו וישכיל ־ חכמתו רוח
 * טהורים ואמרים יקרים דברים אתו ברוח אשר כל • מוהרי״ה הרב לידידו

 ־ אמציסלאוו דק״ק אב״ד נ״י שמחה אברהם מוח׳ פנים נשוא הרה״ג לכבוד וגם
 מאור הגאון מדודו ידו׳ זז לא ואשר נ״ע־ מהגאון הספד״צ ס׳ להדפיס זכה )אשר
 שאהבנו ודבר • דברו מהרה עד שלח נ״ע( הגאון תלמיד מוואלזין מוהר״ח הגולה

 * באה והשמועה • קצרים בדברים הטוב כל על הוא גם ויתעורר * הג״ל הרב^מוהרי״ה
 הנמצא והביא חכם הוא וגם ,שי מעקלענבורג צבי יעקב גאון הר״הג כבוד עד גם

 אליהו עליות הספר למעשהו כלי יצא הנה • יחד אלו עולם ומגדולי •— אתו
 גם נכנה העשיל י מוהר" הרה״ג ע״י וגש ־ הארץ בכל ולתהלה לפאר יפיו וכללו

• בכתובים עודנה ואשר ־ הנדפסים נ״ע הגאון חיבורי רשימת קיר עלית מאמר
:כל תחסר לא למען שי׳ ומהנרד״ל ־ מאתו לזה יקרות הערות עם

 היקר המפעל על • העם גדולי לבב לעורר • יעצני אשר ה׳ את אברך ועתה
 לשום ־ הזמן מתרדמת ויתעוררו ־ רבים ישוטטו בי אקוה אשר הזה

 ותמלא " ניע הגאון של פעלו ע״פ • מעשיהם ולכונן * מישרים אורח • אורחותם
 גדולי את בצדק הערותי אנכי כי • שכרי זה והיה ־ ,ה ויראת דעה הארץ
 אחרית לנו להשאיר • יחד חוברו חברים אחד כאיש אשר * למעלה הנזכרים הדור

 ימים יאריכו • עליהם יגונן וזכותו * זה עולם גאון צדיק מפעלות • טובה ותקוה
 • היקרים ובחיבוריהם תורתם וברוכי ־ בישראל חיל ויעשו * ושלום חיים ושנות

: אמן • בהרים המבשר רגלי לראות ויזכו ,״ ולדרים לארץ יאירו

ק*לפ ומזה אחד מזה בידי תמכו שגת אלול כ"! א נ ל י ו ו

 עליו הנכתב תחת אשר .אלי במכתבו ־ ממני דרש ־ צדקו נענות • רד"! כגאון הרג כנוד אשר את הערה
 מלאתי )א כי • הזה הדנר על לי נא יסלח ־ כראשון התואר ולהעכיר ־ וכו' הרב אך יודפס • כגאון כרב מואר
 • ענותו במקיס אשר ־ ישראל תפארת גאון והוא • »ודו המתכבדים שלמים וכן • הרבים רצון מפני ■ בזה רצונו
: לב ישרי כל ויתהללו יתכבדו ובו היקרים בחיבוריו גדולתו טדע כנר

הנ״נ נחמו לאור המוציא



,ג» הרבנים מכתבי

רד״ל( הגאון הרב )סכתב

• יצ״ו ישן ביחאב תרט׳ו תשרי ד׳י״ב יום בע״דו

נ״י הלוי העשיל יהושע מו׳ הנגיד השלם החרי״ףהחבם כו׳ הרב בש״ב לידידי גח״ט

 שום בלא אך הערוך על וקונסרסי ־ דוד הביח )בצירוף הרא״י ש״ב עיי וכן • פאצכו ע״י מכתבו
 • הכפוריס מצום כשלו וברכי ־ רפו ידי שעוד ואף ־ לנכון קבלתי חכיתי( כאשר • עליו ידידי הערות

 בלתי הדברים יבואו ואס ז לבבי עם אשר לכתוב הרפות ידי חזקתי • ז״ל רבינו כבוד למען זה בכל
 • ראשונים ושמיעה ראי׳ עדי בעו"ה כאשר ־ כו׳ לאשורם יבינם ־ בישראל ירבה כמותו חכם ־ מסודרים

 ג״כ שמעתתא וגמירי דדייקי ואנשי ־ הזה השפל בדורנו אבדנוס כבר ז״ל הגדול רבינו לפני מהעומדים
 הגאון זקנו וחמיו ־ ש״ב דרבינו משמיה בה במסו סיפורים בכמה הבחינה על עמדתי וכאשר ־ אבדו

 ממע והשומעים המספרים רוב ־כפי ז״ל הגדול רבורבינו מגדולת • רברבן ממלל פוס ז״ל־ חיים מ׳
 ♦ נפשי לה שמעה רבת כי אף כן על אשר ־ וסיפור סיפור בכל ־ ויתור בחיסור השינויים רבו כן ־ ז׳ל

 ושאסכים ־ ברורים להחליפם אוכל לא זה בכל למאות־ מה( דבר ז״ל הגדול רבינו בשם לשמוע )הצמאה
 ש״ב וכמו ־ נאמן ראשון רואה או משומע לשמעם שזכיתי ־ גרגרים איזה זולת ־ בשמי בדפוס להעלותם

 לחברם ג״כ בכתב לידו אמסרם ־ וכו׳ ז״ל מאיליא מנשה מ׳ כו׳ והרב ־ ז״ל מווילנא שאול מ׳ הגאון
 דברים להעיר ה׳ יתן ואולי ־ אי״ה ואבקרנו ־ פאצס ע״י כ״י החיבור לשלוח המ״ל ירצה אס ולזאת ־ יחד

 ע״י בהקדם ־ אי״ה לידו ואשיבנו ־ ז״ל הגדול רבינו בכבוד לעוסקי סניף להיות אמנע בל יחד להקבץ ראוין
 דבריו בתחלת ידידי הציע כאשר ־ הנדפסים בהקדמות הנפוצים ־ יחד לקבן רק כוונתו ואס ־ ג״כ פאצס

 יפה להתבונן ראוי ודאי זה ־ ז״ל רה״ג שחיבר הספרים וע״ד ־ כו׳ להוסיף מה בידי אין א״כ ־ כלל דרך
 ולחפש ־• לאור להוציאם דורשים ימצאו אולי ־ אחרון לדור זכרונס יעמוד שעכ״פ בכדי ־ וברור

 מרה׳ג מאמרים ופי׳ לקופים איזו ־ בכ״י אתו שנמצא מי כל את בספרו המ״ל ויעורר ־ כו׳ אחריהם
 בהקבן למען ־ אתי הנמצא כל במפתח ידי להריץ ־ הראשון ואנכי ־ כו׳ מהס מפתח עכ״פ שיכתוב ־ ז״ל
 )ואם ־ יחד ולסדרם לקבצס ־ בידו סיפוק שיש למי הדור לחכמי באפשרי אז יהיה ־ המפתחות כל ־ יחד

 הרשימה פה מוסגר ־ כו׳ להס כראוי לזהאי״ה( זמן לייחד הנני ־ י*ע הזו המצוה להעשות ה׳ בעיני יישר
 • הנ״ל להרב לכתוב הוסיף ־ סבת י״ג מן ]ובמכתבו ־ כו׳ עליהם שבידי מה דברים הערות עם ־ דסלאניס

 וקבלתי ־ כו׳ זי״ע ־ כו׳ ז״ל הגר״א כתבי מציאת מבשורת ־ לניר קבלתי דחנוכה ד׳ מן מכתבו וזיל[
 ואצפה ־,שי ידידי הקדמת מכתב ובצירוף ־ כ״ס אות סוף עד אליהו עליות החבור תחלת העתק
 ■ עתהכו׳ לי ששלח אותיות הכ״ס סדר על פרקים ראשי אצלי סדרתי ־ בפאצסכו׳ החיבור יתר קבלת
ראיתי זה ־ כו׳ אייה בהקדם לו ואשלח ־ אסדרם ואז ־ החיבור יתר שאקבל עד • אייה עוד אחכה

: כעת בקצרה לכבודו להשיבו

.יצ׳ו ישן מביחאב לוליא דוד אהבתו כעבותות ]אחוז שב״ז ד הבי
 ונקי החריף וכו׳ הרב לידידנו כתבתי אשר את ויבחנו יחזו עיניו ־ י נ" נחמן מ׳ י’בתו המופלג הרב לכבוד ואו׳ש

: כבקשתו אי״ה אקיים ואז • קונטרסיו יתר אי׳ה לקבל תצפינה ועיני ־ נ״י הלוי העשיל יהושע מ׳

הנ״ל ר ו ד ידידו
מהגרד״ל(: מכתב )עוד

יצ״ו ישן ביחאב תרט׳ו ארר טו״ב ד׳ יום בע״ה

נ״י לעווין העשיל יחלשע מ׳ הנגיד השלם הבם החריף ובו׳ הרב ידידי בעש״ב כבוד

 • כו׳ כ״י הכרך בצירוף ־ הזה אדר דר״ח א׳ מן מכתבו בקבלת שמחתי :למכתבו נפשי כמהות אחרי
 י ז״ל דמרן מדרשא בי בני עם יחד ־ מגילה בה׳ הגר״א ד“ע שכתבתי בהקושיא לעיין ג״כ מידידי ואבקש
 ידים־ רפיון בלא הקודש מלאכת שיעשו כו' לזרז כבודו יתעצל כו'(־לא לפרקוה משמיא יסייעוס כי אקוה )אשר

 אחר ו ח י ל א ת ו י ל ע ספר בסוף ־ להדפיסה מאוד ונכון ־ מפה רשימה אעשה אני גס ־ הרשימה
 ראוי היה שעכ״פ * מכבר כתבתי וכאשר ־ כו׳ הנמצאים ליקוסיו כל ־ בעולם יתפרסם ע״י למען ־ החיבורים

יבואו הגר״א־ בשם בכ״י ־ דבר חצי או ת״י־דבר שנמצא מי שכל ־ מפעסמו״צ להכריז ־ ווילנא קדשס כמחנה
 ויודיעו
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 שנוהנין דבר וכל הליקופיס■ לשמור אמיתי הועלת היה זה ־ מהן ברורה רשימה לעפות ־ למו״צ עכ״פ ויודיעו

 גניזת מציאת מקום יתגלה ־ ליה אית תברא חברך עי״כ ואולי ־ להם יעמוד ז״ל הגר״א כו׳־זכות עליהם נפשם
 אקח קרוב בזמן שאי״ה כתבתי כו׳־וכבר הזה גנוז אור מאתנו בעו״ה ז"ל־הנעלס הגר׳א לרבינו ז׳חשה״ש פי׳

 דברים איזו רק אעיר לא ופה • ו ה י ל א ות י ל ע ו הקדמתו על הערות לסדר ־ כהי ה׳ כשיחזק ־ מועד
 כבר )כי ולזכרונו הגר״א לשבח לא המערה שעיקר ואמרי ־ מקומו[ על דבר כל בפנים ]מובאים ־ כו׳ נזה

 לדרוך לחפוץ עכ״פ להלהיבו ־ הקורא לבב לעורר רק ־ זכרוניהן שדבריהן לצדיקים נפשות עופין אין ־ אחז״ל
 ויעקב( יצחק אברה׳ למעשה מעשי יגיעו מתי לומר אדם חייב והנשאיס־)וכמהז״ל הרמי׳ אליהו דרכי בקצה אף

 הערות איזו מהן־ חלק כל קודם ולהקדים ־ שונים ופנינים למדות לחלקם הסיפורים לסדר היה מהראוי ע״כ
 ־ כו' ם ד א ח ו ד ל ו ת ב ז״ל מדרעפצץ פייוויל ר' הרב שעשה מה ההס־וכעין והסיפורים המדה בענין

 • רוח נחה לרוב קבלתי כ"י הג״כ עם ־ ניסן נ׳ מן והשני ־ ר״ח מן מכתבו הוסיף( מה״פ ערב מן )ובמכתבו
 די זמן היה לא עוד * העבר עש״ק פקבלתיס ומחמת ־ כבאשיפוח וסמכוני ־ לי רווח וששונס ובזכותם

 אקח חה״פ ואחר ־ כנ״ל( בפנים )מובא ־ כו׳ דברים ראשי פה מונח לדוגמא רק מהודרים הערות לו שלוח
 אף ־ כה עד ממנו קבלתי לא אשר תמהני כתב( שבועות מא״ח )ובמכתבו ־ כו׳ מבוקשו ככל לו לשלוח מועד
 חיבור על הערוהי ־ א׳ קונשרם בצירוף * העבר הפסח חג אחר לו ששלחתי מכתבי על קבלה מכתב

 בחזרה פה מוסגר ידידי יקבל ועתה ־ ידידי קונסרס על הערותי ־ א׳ קונסרס ועוד ־ אליהו עליות
 וקונפרם אליהו• עליות קונפרס וכ״כ ־ רע'מ שעל הכ״י כרך וגם ־ ז״ל הגר״א כ״י כרכים ג׳

 מ' הרב לש״ב הערותיי עם הקונפרסיס ושלחתי ־ כו׳ עליהם הערותי קונסרס ובצירוף ־ לזה ידידי
 ידעתי אפר ־ זה( מנדון ג״כ בעצמו מכבר דרשו שידידי הוודעי )אחרי ־ לאמציסלאב שמהה אברהם

 הרואות עיניו והנה ־ אלו בענינים ־ זצ״ל מוהר״ח אמיתי הגאון ־ ח״ז ש״ב כבוד קודש מפה דבר מלא שהוא
 לתשובתו מצפה והנני אליכו׳ מכתבו פה מוסגר וגם ־ כו׳( הקונפרסיס גליון על כתבן )אשר הערותיו־

 ביאורי פ״ד מ״ש בענין ־ הקודמת בקשתי השובת ממנו אתבע כן וכמו ־ ומכבר עתה הנשלח מקבלות
 הכרוז בענין גם כו׳ הגר״א מחיבורי רשימה בענין מה דבר עשו אס וגס ־ (*מגילה בהלכות הגר״א

 להרבניס פכ״פ שיגיע ־ הגר״א מכתבי מה דבר אתו שנמצא מי כל על ־ בווילנא עכ״פ שיכריזו שבקשתי
 ימחול נא ואבקשהו ־ להאריך יכולתי לא ל״ע חלוש עודני והיותי ־ עש״ק ־מגורדת כו׳ מהם רשימה לעשות
 שעד תמהני כתב( ז תרם" הסוכות חג מערב האחרון )ובמכתבו כו׳ הדברים כל על אופניו על דבר לי להשיב

 ו ה י ל א ת ו י ל ע לאור הוציא כבר אס נודעתי ולא ־ אב ח׳ מן ־ אלי ממנו חיבה של הדיבור נפסק כה
 ט׳ נפש לעוע לי ויהי׳ ־ הפוב ולמודו ־ הפוביס ומעסקיו ־ מזה להודיעני נא ־ כו׳ נפשי קוחה כאשר
: שב״ז ידידו ונפש כנפשו שלום ויקבל

־. בפלפולו ע״ז במ׳ש הפשיל ר׳ הרב במכתב לקמן מובא הגרד״ל קומית ׳ אמה״ל •(

יצי׳ו ישן מביחאב לוריא תד

מאמציסלאוו הרא״ש ישראל תפארת גאון מהרה״ג מכתב
• מסטיסלאוו תרט״ו דהגבלה א׳ יש״ק מוצאי ב'ה

 המפורטים הגאון הרב ־ דרבנן ורחימא ־ ה׳ ידיד ־ ש״ב לכבוד ־ פניו ה׳ יאר
* נ״י א י ר ו ל דוד מהו׳ כש׳ת • חמודות איש ־ בכלא גבורתי׳ 'ברב
 במיחוש נחלתי ־ הניירות קבלות שלמחרת באמת והנה ־ שהגביל לזמן בחזרה הניירות כת״י יקבל

 בכרך רבה הפרדה זה ל כ ועם ־ ל״ע מאוד חלש מוחי שעדיין ־ מנה פלפינא לא ועדיין ־ רח״ל ראש וכאב
: עלי הגדולה המשא לשאת ויחזקני ־ ה׳ יברכם כזו

 שכוונתי וראיתי ־ כת״ר של בהניירות עיינתי זה אחר ־ כו׳ ורשמתי קונפרסיהס ראיתי תחלה והנה
 ידעתי לא צ׳ו( אות בפנים )מובא הסיפור להשמים כת״ר ישם אשר אחת אך ־ בכולם כמעפ דעתו לרוחב
 הפסד הוא ולדעתי שם בפנים )כמובא כו' נ׳ע הגאק מדודי ЬЪ לא זה סיפיר שמעתי ואני ־ בזה שעמו
 התורה מל ז״ל רבינו יגיעת הפלגת בענין ־ ז״ל מדודי שמעתי א' סיפור עוד ־ זה סיפור להשמיס ־ גדול
 ביאור עם החדש רות למדרש בהקדמתו מאתו סיפור עוד ]וע׳ -зда :צ׳ה( ־ אות בפנים כמובא ־ כו'

: ע׳ש[ תרכ׳ה שנת בווארשא הנדפס ־ זצ״ל הגר״א
 סיפורים בתוכם ראית• כי ־ קונפרסיהס שידפסו ־ מאוד ראוי ודאי שלדעתי ־ אומר אני ומעתה

; שהורה ה׳ ויראת התורה־ לאהבת הנפשות ומלהיבים נפלאים ־ שמעתים שלא ־ וצנורוח חדשות ־ רבים



דד . הרבנים -מכתבי
 עס • כיון ס גדשו לקבעם ה׳ יזכם כן ־ אותם לסדר כו׳ העשיל ר׳ הרב זכה כאשר • ידיהם תחזקנה בן

: כו׳ בישראל ולהפיצם שלי דמעס והמעש • שלכת״ר ההוספות

חפ״קחג״ל• זללח״ח נחמן בהרבט׳ שמחה אברהם

’ מסטיסלאוו תרט״ו תמוז ח״י ד׳ יום ב״וז

• מגלח נכבד וכו׳ הרב ־ שארי איש • ידידי לכבוד שלום אדברה

נ״י העשילהלרי יהושע מיה׳
 עין גס לשום ־ נ״י הגרד״ל אלי שלחם אליהו עליות הנחמד חיבורם של הקונטרסים

 סוב בכי ההדפסה לבצע עמכם ה' יהי ־ נפשאי וחדאי • מקומות באיזה שם ורשמתי ל עליהם עיוני
 נעלה הוא הלשון נעימות גס כן ־ נעימים בהם המבוארים עצמם העניניס כן כי ־ ידיכם תחזקנה

 ומתקבל נעים ויותר ־ תכופים רצופים הסיפורים שהעמידו מה ־ בעיני ישר לא אחת אך • ונפלא
 כתבנית הסיפור־ אושו מענין הערהשלד״ח • סיפורים שני או סיפור כל קודם היה אס להקוראים

 כו׳ הרב ־ ממש בזה״ל להדפיס בקשתי עלי והתואר • תו״א בספר ז״ל פייוויל מהו׳ הרב שעשה
 ויקבלו ־ יצ״ו אמציסלאב דק״ק אב״ד ז״ל גחמן מ׳ המפורסם בהרב נ״י שמחה אברהם מהו'
: דו״ש לשובה תדרשם ונפש כנפשם • בעמלם סוב שכר ויראו • וברכה שלום

אב״דדפ״ק זללה״ה נחמן ט׳ בהרב שמחה אברהם
י Х1Х1 ן

:בק״ב( האב״ד מעקלענבורג צבי יעקב גאון הרה״ג )מכתב

. ליצירה תרט״ו שנת תמוז ר״ח . המרינה בפרייסין קאניגסבערג ב״ה

• היום כל ה׳ וביראת ־ הבולל החכם כו׳ הגדול הרב • לי כאח ידידי כבוד

נ״י לעווין הלוי העשיל יהושע מהו׳ הנגיד

 להדפיס עוז התאזר המ״ל( נחמן ה״ר )הוא • מפורסם יקר אמונים איש כי ־ לה ותבן אזני שמעה ׳ידידי
 • משלו עפר על אין ־ עולם גאון ־ צדיק אותו של תולדותיו והוא ־ אליהו עליות ס׳

 והוציא ־ נ״ע א ג ל י ו ו מ אליהו מרן • הראשונים מן כאחד • הנורא הגאון ־ צבאות ה׳ מלאך
 מפעולת ־ אלף מני אחד חך והמה ־ הקדמות מן ליקס וכן ל שמוח אנשי הגידו אשר הן • תעלומות לאור
 לוריא דוד מהו׳ הכולל החנם הגאון ־ אחד מזה המחבר ידי תמכו והגה ־ מרוב יספר לא אשר ־ ה׳ קדוש

 דבר ה׳ לדבר יעף את לעות לדעת • למודים ולשון בחכמתו ־ שי׳ ידידי כתר״ה גאון כבוד אחד ומזה ־ נ״י
 אח דעת ללמד וסהוריס נועם אמרי יקרים ובמכתבים במאמרים ־ למעניחס האריכו תבונתם וברוב

 כהימן יחשבו ־ המדע ריח בהריחס אך אשר ־ אלה דורינו סכלי חסאו וכמה נואלו כמה • הנמהרים
 גס אשר ־ קדוש אלהים איש לראות ־ לעיניס הגאון להם יהיה והנה • כנגע בהם נראה ובבית ודרדע

 בקדושה עוז ביתר ובתורתו ה׳ באהבת אך דבק ובהם ־ אליו ונודעות נגלות היו ־ חכמות שחרי כל תעלומות
 חבר אמרתי ־ אני גם התאזרתי והנה • בינה רוח תועי ילמדו וממנו ־ האדם כל וזה ־ ימיו כל ובסהרה

 • אתי החרותים :אלה אמת דברי קושש כן גס להודיע ׳י אלה דרבנן בשיפולי ונקיסגא • ה׳ ליראי אני
 את וזכרתי ־ לו אהבתי נפלאתה אשר • זה ידידי כתר״ה וכבוד • הלזה הנפלא הגאון של מעשיו גדולים

 לאספם ־ יעשה למעני למעני כי ־ לני בשח בו ־ מסחרו ע^־בר - לק״ב בעברו כרתנו אשר * אהבה בריח
 יהיה ומחלקם * במקומו אופניו על דבר וישימם ־ הקדוש ו ה י ל א ת ו י ל ע • החיבור אל

 בדרך ינחנו : אמת אלהיס וה׳ • האמת בחותם וחתומים כתובים קונסרסיס פה לושה וסנה • סלקי
: שמו למען האמת

 אופו וצרתה וגו׳ יהושע את לן пр י״ח( )כ״ז במדבר ־ צי שנתחדש דבר מל להעירו • נפשי תאות ולזכרו ידידי )ולשם
יהושע את רקח : כו׳ בשמחה עשה וגו׳ משה רעם קמ״א( )פשקא פנחה ספרי עיין עליו מסודן ונתת >ו׳

לקחו
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 ליהושע משה צום כך • נשמחה משה את הקב״ה צוה מה • כו׳ וגדוש מלא ככלי וגו׳ ידיו את ויסמון נו׳ נדברים קחו1 '

 ’ בשמחה עשה וכן נשמחה למשה ציוה הקב״ה כי לדרוש הלשון בדרכי חכמתם בעומק חז״ל שראו נ״ל • ע״כ ;שמחה
 בחם! הפעולה עשיית על • להורות בא הפעלים בסוף מתלות ה׳א אות כי א׳( ט״ז )ויקרא והקבלה הכתב בסתרי ממ׳ש

 גה״א ונתתה וצרתה מהכתוב דרשו ע״כ • ע״ש אלך[ וגו' התלכי ע״ס כ״ח( )כ״ד בראשית מ״ם ]ועיין ובשמחה נרצון
 בשמחה ציוהו כאשר משה עשה וכן • עי״ז שמשו תשקע כי אף ביהושע לבחור ורצון בחפן השמחה על לעוררו לכסוף
 וצוס ־ תחתיו בו בחר וברצון בחפץ כי ־ וגדוש מלא ככלי ידיו את ויסמוך ־ עליו המשרה שיקבל בדברים לקחו כי לאות

 עתיד מיני שני יש ני כן ואינו נוספת הה״א המחברים לד׳ אשר • אוציאה ע״פ )י״ט( בבראשית ועמ״ש • בשמחה ליהושע
 ה״א בלא בא ישראל בני את אוציא כמו החלטי ועתיד וכנ׳ל לבסוף בה׳ בא רצוני והעתיד רצוני ועתיד החלטי עתיד

 :־ רצוני עתיד השני שם והוראת • היכולת עתיד ־ הראשון שם הוראת פירשתי אשר אהיה אשר אהיה )ג״י״ד( ונשמות
• ה“ל בפעלי כי ־ וכנ״ל הרצוני לעתיד היכולת עתיד בין הבדל כאן ואין וויל( זיין איך וואם , זיין קאן )איך ובאור

]אהמ״ל י כו׳ זכרי הה שמי זה כתיב ־ שם האמור אהיה )שם הוי״ה שם כנגד וכנה בסופה״ ה׳א לתליות מקום _אין
: הספר[( בפנים כ׳ ירצה אם ויבואו • הדברים יארכו

• נפשו ידיד הנני • העליונוח הברכות ממעון * ברוך מקורו ויהיה ־ אמת דבר על צלח ־ יקירי ידידי ואתה
־ שמי את לחתום אס כי בידי ואין ־ עיני חולשת מסיבת " אחר ידי על הנושב

מעקלעגבורג צבי יעקב

הלוי( העשיל יהושע ר׳ מהרה״ג )מכתב

 • ק*לש ק^וט מעבדוהי כל די שנת • הסוכות חג מוצאי אחר א׳ יום ית׳ש גע׳ה

 • בעלה בכל מהולל • הנעלה הגאון י ומיודעי אלופי כבוד

ישןיצ״ו• מביחאוו שליט"א• לוריא לד ד מהור״ר

 הוסץ כאשר היום עד אליהו עליות כספר הדפסת גם מכתבי גם נתאחר ממלאכתי מהתרפתי ולא ידים משפלות לא
 1 שבברכות מעילה הוא גרמי לזרוזי כי אני גס ידעתי י העבר חה״ס ערב מיום כאחרון במכתבו עלי להפליא גאונו

 הפרקים? בין יאך שם זעיר שם זעיר המאמרים לסדור לבי פניתי מעט לכנפש הלכה מעיון המרגוע לעתות אך כי יען אמנם
 הקיפו העבר ובחודש בהדרו כליל כספר ויצא יחד נקבצו שה זעיר שם זעיר לקו וקו ע״ז הערותי וכתבתי קו נטיתי

 סחרחר לבי גם כיה כמנוחה ולעת עולם של חשבונו לחשוב וגה דין בעומק עלי נוטל אשר כפוסקים למוד גם יחד כלי
 וגם היום עד מדי הצליח מנעורי מבטחי ד׳ כאשר • שמים מחפצי קורדס לעשות לבלי עי״ז נפשי תנצל למען נמסחרי

 יבהלוגי ואשר • בקרבי שרעפי וברוב ־ ההדפסה תחל הנה וכהיום • היום עד התמכמתי ע״כ • יעזבני בל ושיבה זקנה »ד
 לב על יפעלו וידוע כשכל המוסר כח כאשר הנה • לי וירווח לבי עם אשר כתר״ה אל אדברה אמרתי החיבור ע׳ד רעיוני

 מאהבינו לי סיפר כאשר אספרה לי אחזה ואשר עוז בזרוע ק עמ בלב לחרות משמיר הזק כציר כציור כח נעלה איש
 בעודו נ׳ע החסיר הגאון מורינו את ראו עוד עיניו אשר בווילנא )מור׳צ זצ׳ל בער דוב מוה׳ פנים ונשיא זקן הרכ׳ג
 שם אשר המקים הוא ־ נ״ע הגאון מדרש בבית עתה הבימה מקים כי לי והגיד • מדרשו מקדש בבית עמו והתפלל • נחייס
 קבל לעמוד ההיא הבימה בעלותי ולמחר • בו וירדו עלו אנשיה מלאכי אשר נורא מה מקום נ״ע• הגאון יצועי ערם עמדה

 .,לישיבה לו מיוחדת וכיתה שם היתה אחת ר׳איאבן של מדרשו בית • חז״ל מאמר נזכרתי ואבהל הנ״ל הרב דברי זכרתי • עם
 )שכ״ש הברית לארק דומה עלי׳ שישב וזה • סיני להר דומה הזאת האבן ואמר • האבן את נושק התחיל יהושע ר׳ נכנס פ״א
 כבר ומצעדיראשר מעשיו זכרון כי אף • איש לב על יפעל מקימי זכרון ואם קודש• בחרדת לרגעים חרדתי י״ג( א' רנה

 ? ע׳י שאירעו מעשיה עינינו לנגד ובשומו י עשה אשר נולד נעה צדקתו בהגיד אשר השער עליות כספר עם אמורה מלתי
 כמו י חי כמו עינינו לנגד עומד כגאון כנה • ומפעליו מעשיו וגדולים • חייו ימי קורות • מאבותם הגידו חכמים ואשר

 אל נשוה אשר וכסדר כהוד וגם ־ ה׳ ביראת אש להבות החוצב • דברו בקול לשמוע אזנינו למוסר ויגלה • אתנו עוד מתהלך
 על עוז •ככל פעלו ־ אלה קודש כרגשי • כיום כל ה׳ ביראת אך לקנאות לבבנו להטות • למושעות לנו יכיה הזה קדוש איש
 לקחת עיררוני אשר כדור גדולי חפן למצוא • הספר את לאיר המוציא נ׳י נחש; ה״ר ידידנו ־ דרשני לאשר נדרש להיות לבי

 לי נ׳ע כגאון חכות • חיל נאזרתי ה׳ ובשם • אליהו שעלות בו קורא ירון למען • כלוחות על באר לכתוב כסופר קסת
 ■ המתחזק המיוחד א׳ כי ואף • אמצוני כדור וגדולי • כערות עה הסולם מעלות גס בספר ואכתוב מתני ושנסתי • לישועה

 אלהיס בחכמת וכעיר וכניה והוסיף • דברי בתוך ־ ושמו יד לו להציב • ירבני עטתו אשד • ה“תור גאון כבוד הוא • עמי
 אמציסלאוו בק׳ק נ״יהאב׳ר שמחת אברהם מוה׳ דודו פאר כמפורסם כמקובל ט׳ כרב כבודאוהבנו •וגס בקרבו אשר
 ? בפרייסין בק׳ק האב״ד נ״י מעקלענבורג צבי יעקב מוס׳ • וקבלה •בכתב כנעלה החכם וכו׳ עוז־הרב אוהבי גם • נ׳י
 אלה• תירה גדולי עם לחברה לארח ה׳ בעיני ואכבד • אחדים דברים • נ"ע הגאון כבוד לשם מוגש • הביא ממרחק הוא גס

 תהלותיו כי בראותי • לני עלי נהפך כרגע אך • מחי חיי ועמכם ־ יחיו עליהם ה׳ • אלהיס יודעי • חכמים את .לכלוך
 כבוד• וכלתכלה־וכל • ימצאהו מי עמוק ומעשהו-עמוק חכמתו קצה עד להשכיל • לי ימצא לא יגיעו ובכל • מספר עצמו
 אשכנזי יצחק מ׳ כגאק עליו המלין ]ויפה ־ נזה תכלה כל על הוא ומרומם • אליו ערוך אין כלא • כספר עם אמרתי אשר

 דמרך שבחא כולי לסיים כי מהכיל-אף היריעה תקצר שבחיו מיני שמן לספר הלא לשנו״א( בה״ק סטה׳ק )בעכמ״ח מלעמברג
•ואים. גורעי;ודורשין להיות לו הוא גנאי והלא • מכבודו[ האירה והארן • הודו כסס בשמיה הלא -• כו׳ יכיל בת אלפיים

 מוראו



9 ה הרבנים מבתבי
 ולהפר להלל נ׳ע־כאתי ,כגאון כבוד את לא כי . נאמנה אודיע ישראל בשבטי ע״כ • לכי אל אשיג כבודו־זאת ואיה • מוראו

 ’ ופעולותיו מדותיו קצות המר זה-לכלון לרבנו והיה ישן ומי • ומעשיו מדותיו בסנסיני לאחוז • העם את לעורר כ״א • עוזי
 כאדם ימצא לא כי אומר אינני כי מנהו ושמן דרכו קצות אך נעלתי אה • לי יבוזו לא בוז גם ־ הכפר עס אך אמור אשר
 ’ להתגדר מקום לו כנחתי כי נפשו והברכני • לפניו ופעולתו אתו שכרו הנה ־ למלאות אחרי והבא • מאומה אחרי עוד
 פ’ועכ ־ לנתיבתי אור כ׳ ושם • לרגלי נר כאמת את • אני שמתי ת״ל אמריו־כאשר לבו יושר להגיד • יתחקה שרשי על אך

 פ״ג( )קדושים ככנים ]בתורת ־ בטוחות נ״ע כגאון אמתימפץ ואך ־ תהלותיו כל על הוספתי לא כי • מחדא פלטינא
 והוא עשיר• פלוני איש • חכם אינו וכוא • הכס פלוני איש אמר אפי׳ יכול • דרשו • תגזול ולא רעך את תעשוק לא ע״פ
 מאין יתפלאו רבים וכנה : ע״כ ־ בממון תעשוק לא אף • בממון תגזול לא תגזול־מה ולא כו׳ תעשוק לא ת״ל • עשיר אינו
 •ושמעתי כעושק זה לרומה שיש ממה ובממון־יותר בתורה ־ הבירו בכבוד להרבות שלא ־ תעשוק מלא לדרוש להם יצא

 ובב״מ)נ״ב( • עסקך נ״ו(־משיק )ברכות חז״ל לשון ע״ד פי׳ כי • קאליש בק״ק האב״ד זצ״ל אליהו מוה׳ כגאון מאדמו״ר
 נאמת שכוא ממה • יותר יקר אוהו תעשה שלא • תעשוק מלא ■ לדרוש שיכול וז׳ש • יוקר מלשון והוא • לגבך עשיק
 תבונות ואיש ־ ענין רוב • דברים במעט במהוג ולחוות חז״ל לשון ובחרתי • העם אל אדבר חכמים בלשון והנה • I והבן

 • תורה למודי לכחכמים אך כי להראות ־ קאמינא מאי ידע . רבאהוא דגנרא מר • ס״ב( )זבחים וכמאחז״ל ידלם•
 המיס אלהים איש ימצאו כי וישישו • בזה עזר יעזרו המה ־ ה׳ ביראת המשכילים עמי נבוני אל ואך • אמרי הערכתי
 נראו עוד • חכמתו נצני ־ לו כלך חלף כגשם כי ואף • ז״ל התלמוד רבים,חכמי מיס על ושרשו • שבראו מיום בדרכיו

 ואס • עמנו ידבר לנצח כזה ואיש • ככסיל החכם ימות ולא • בחיים מתהלך רוחו אבל • כעפר אל שב אך העפר • בארן
 אשר • נ״ע כחסיד־מווילנא הנורא הגאון כי ואף ־ באורחותיו ונלך • מדרכיו ויורנו • דעת בשפתי הלא • בשר בשפתי לא
 אלפי בחיבורו כל( פני נשא לא כי דרכו ידוע )אשר ז״ל מאיליא מנשה כו׳ הרב כתב עליו ואשר • בגדלו נדמה מי

 . משיחנו לעקבות קרוב שהוא • גליותיני המשך רוב לפי • כנראה לפי וז״ל ווילנא( בדפוס ע״ג דף קע״ג )סי׳ מנשה
 מהו׳ כמפרכה כגאון ־ שמיא מן וקדיש עיר • ה׳ לנו כשלה הנראה וכפי • כו׳ כאמת דרך • לפניו דרך לפנות ושצריי
 סימן בכפרו •)וכן והפשוט כאמת דרו דרכו עפ״י ליושנה כתורה עטרת להחזיר קצת שהתחיל • מווילנא זצ״ל אליהו

 נשתכחה הוא שאלמלא עליו כתב • זללכ״ה מווילנא אליהו מהו׳ המפורסם כגאון קדוש מפה ששמע מה הביא ל״ח דף ק״ב
 י לזה עיונו עין ונתן • הפשוטים לדברים לב נתן • ובקיאותו חריפותו גודל שעם • ליושנה עטרה שהחזיר מישראל תורה
 • וכהנה כהנה עניו ־ונוסיף אבתרי׳ נעני ואנן • עכ״ל כדרך• ע״ז הולכים עניניו ורוב • וקל פשוט בדרך הכל לפרש

 • בזה מקוים שאנו צדקנו משיח ידי על אלכי ושפע אור עלינו לחול ראויס שנהיו עד ־ התיקון לתכלית הדברים שיגיעו עד
 • בדק כל ולהסיר ־ כ׳ את לעבוד נקח וממנו :עכ״ל • התיקון ותכלית טוב לאחרית תקוה ויש .לו חכה יתמהמה אם
 גארדאןשי׳אשר כו׳מוכר״י כרב לי סיפר ־ הי בעודנו הן בכבודי ככה אליו נדמה ומי : צדק כמורה יבוא אשר עד

 מביתו מרכבה עם נסעו מדי ־ ביומו יום מדי זה כיה כי )רף • החוצה נ׳יע כגאון התראה אשר עת כל •כי בכבודו ראה
 באו נקבצו • מעונם( אותו ראו לא כאלו • עמו הדם כבודו יום כל כיה • שלו לבהמ׳ד ־ הנ׳ל הרב אבי בחצר דר היה אשר

 פני ותואר • גדלו בכבוד לראות כבאים מאנשים מקום אפס עד • הרחוב כל את וימלאו •־ סביבו אנשים המונים המונים
 כקדושים חיבוריו כנה • אלהיס נר כבה אשר לאחר כי ואף • סופו עד כעולם מסוף עליו הכריזה וחכמתו ותורתו • קדשו

 גנבים וגס • לקבן ככתביס ונפוצות ־ כחיבורים נדחי לאסוף אתנו ה׳ יהיה • בכתובים מהמה )ויותר • תבל פני האירו
 המה גם כדור• גדולי כקדושים ותלמידיו ־ כבר( זה כתר״ה לגאון הודעתי כאשר ־ עוללות אך והשאירו • דים ויגנבו באו

 זה והנה . במושבותס אור כיה ישראל ולכל • בקודש והילוכו • רבם תורת להפיץ • הבל ברחבי ויתהלכו י ממרעיתם נפוצו
 לפנינו• קל ה אשר כדרכים• ונכתמו • כגדול כמאור לכהות כחל מעט ומעט • מאתנו חזון ונסתם • הימים רבו כאשר

 כדרך הורס אשר • ישראל קדוש בקרבם גדול כי וישכילו ידעו למען עלילותיו לעמי ולהודיע בשמו לקרוא עוז התאזיתי
 בקרן להעמידני עלי יגונן וזכותו • לצדקה לי גם ותחשב • מישרים אורח ללכת • אחריו ישראל בית כל ויהינו בה ילכו

לעזרה: לי כיה אפר כתר״ה • מורה יעטה ברכות וגס ־ בתורה חיילים ולגבר • טהורה ה׳ ביראת ־ אורה
 לגאון עוד להציע ואמרתי • זה מכתב בשולי בארוכה אבוא מגילה הלכות ח באיי כגר׳יא ד׳ על כהר״ה קושית ע״ד והנה

 ת״ל אשר מכס • הגאון דברי על • בצ׳יע עומדים תשובה שבעלי מקום האחרונים במהגרים המפוזר כתר׳יה
 ז כתר״ה אשר ואת • מחשבותיו עומק אדע ולא • אני נער אשר ומהם ■ מכונם על הגאון דברי להשיב בידי לתה

 באורח • שם לעיין וברמז המקומות בקצרה וארשום • ואדעה יורני • בזה לבאר נמצא ־ אולם של כפתחו לבבו עברומב
 ראיה מכאן שאין נלע״ד • כ׳ ט״ו( )שאלה יעקב משכנות ע׳ מ״ב( ס״ק )סי׳י״א ציצית בהלכות הגר״א מ״ש חיים

 ע׳ )סי׳ש״א( שם • ע״ש כו׳ להיפך ראיה שמכאן ־ אמר הייתי • ז״ל דבריו על לחלוק כדאי שאיני ולולא • כו׳
 )שמ״ה שם • י׳( )שאלה עולם בנין בשו״ת וע' ־ שם שהקשה מה ו'( )שאלה מווארשא להגאב״ד שלמה חמדת בשו״ת

 י״ג( ס״ק שע״ב )סי׳ שם . שם מיש כ״ו( )שאלה מרגליות זלמן ר׳ להגאון אפרים בית בשו״ת ע׳ י״ט( י״ח ס״ק
 ח״ו כתב והגאון : בדבריהם טעו דהכא יוחנן ור׳ בסוכה שהש״ס התוספות מ״ש על עגול דחלון בסוגיא הגר״א מ״ש

 ע״ש ־ כציל ולא להציל ירד מווילנא החסיד והגאון שכתב ג׳( )שו״ת מסכתא גליא בשו״ת ע׳ ־ בזה והאריך שטעו
 וע״ש ־ שם מ״ש י״א( )שאלה שלמה חמדת עי׳ ־ תמ״ג( )סי׳ ומ״ש ■ בזה מ״ש משולש לאיל בהקדמה וע׳ ־ בארוכה

 בשוית וע׳ • יעו״ש ויו״ט לשבת תוספות ליה דלית כרמב״ם לדברי טעם שנתן באו״ח הגר״א דברי על מ״ש )ל״ה( בשו״ת
 גליא בשו׳ת וע׳ • ע״ש תקס״ח בסי׳ כגר״א קו׳ ותירן שפלפל מה • כקס״ג( או״ח מפ״ב משה ר׳ להגאון מת״ם

 ט״ז( ס״ק קכ״ב )סי׳ דעה וביורה : י״ט( ס"ק תק״צ )סי׳ באו״ח כגי״א ע״ד מ״ש ע״ד( ע״ג דף ב׳ )שאלה מסכתא
 !עליו שתמה קכ״ט( )שאלה או״ח הלכה עמק עי׳ ל״ג( ל״ב ס׳יק )סס״יקכ״ז • מ״ק( )שאלה יו"ד הלכה עמק עי׳

 מבעה"» שאול יד בס׳ ועי׳ • בזה והאריך שם שהקשה י״א( )שאלה מסכתא גליא בשו״ת עי׳ ל״ו( ס״ק קע״ג )סי׳
 בשו״ת וע׳ • שם הגר״א דברי על שכקשה מה נ״ב( ס״ק רס״ז וסי׳ י״ד ס״ק רס״ז )סי׳ דעה ביורה היס מפרשי

 יורה חלק שלמה חמדת בשו״ת וע׳ ־ חדש בהלכות הגאון דברי על מ״ש ס״ד( )שאלה דעה ביורה יעקב משכנות
 . יעו״ש כו׳ נפלאו ודבריו • כאב ידיעת בלא לפדות יכול דאחר בפשיטות שכתב הגר״א ד ע״ ל״א( )שאלה דעה

 בית )יע׳ כגאון ביאור על שהמה י״ז( )שאלה מבריסק לכגאב״ד מהרי״ס שו״ת עי׳ פ״ג( ס״ק י״ז )סי' עזר ובאבן
 »■ ע״ם קמ״ג( )סי׳ ע בא׳ הגר"א דברי על שהקשה מה מ״ו( )שאלה שם וע׳ הליקוט( דברי על מ״ש )כ״׳א( שו״ת דוד

ע׳1 בית
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: ריש)הי׳קע'א( ע״דכגר״אבא״ע מ״ש • מיאון בדין ככפר בסוף מסכתא גליא בס׳ וע׳

 אינם כליה מהתה ראיה כגר״א שם הביא ק״י( )הי' לברורי דאיכא במקום ס״ס לענין כגאון בביאור דעה ביורה והנה
 והנה • ע׳־כ משובר. נועה יש אה ־ קפילא ע״י לברורי דאיכא אף • ה“ה משוס השעם הפגסקיס דכתבו • יומן בני

 הנו״ב וכ׳ • לפ״ז בהדדי התרי בעצמו שדבריו עלהרשב״א שה ותמה נ״ז( )סי' יו״ד מלק ביהודה הנודע גס הביא זו הראיה
 סמכינן כיתר חזקת כיתר־ובנירוף חזקת לו היה והמאכל בו שנתבשל המאכל על כ״א ■ הכלי על עוהקיס אנו אי; דשם • לתרן
 שהביא כגאון דברי על ע’5 וא״כ ־ ע״ש כרשב״א בי׳ דאיירי • דרוהה בהפק משא״כ ־ הבירור על לעמוד וא׳־צ • אס״ם
 כתריס גאון עוד להלאות אוסיף ולא ־ י׳ג( )הערה ילה הס מעלות וע׳ לשו״ע• בביאורו קיר נעלית וע׳מ״ש זו• ראיה

 • שלה אשר • תורה ללמודי ונדבתו • פזרונו צדקת כי • כתר״ה לגאון הודעתי וכבר ־ האמור על ישיב אשר עד • כדברי
 וע״ד • אילם בריא ויהיה • ה׳ שיהלימהו • וטובו שלומו על כמבוקשו הגאון קבר על והתפללו כ׳ יראי היקרים ליד מסרתי

: וירושלים ציון תבנה אשר עד • לעיניס לנו להיות אותנו יעזוב נא אל ־ אבקשו אמת כו׳ נסיעתו מפן

הלוי ל י עש ה יהושע אוהבו
ב( ת ב מ ד )שולי

 באו״׳וז הגאון ש מ' התפלא-על אשר על ־ לו להשיב • פעמיים זה • ממני כתר״ה גאון המודות איש תבע אשר על אבוא ועתה
 כו׳ג דתקדוס כיכיכי • מקדימין א׳ היה-רב הרי"ף שגי׳ כאלב״ח מקו׳ כרי״ף ד׳ ליישב • י״ח( ה״ק תרפ״ח )סי׳

 לדבריו׳ סיוע ומצאתי וז״ל כתר׳יה ע״ז וכתב • עכ׳ל כ״ג ד״ה שס רש׳י וע׳ לעשיה• זכירה קדמי כו׳בהמיכר ושמואל
 בחל ׳ דסוגיא כמסקנא יתרן מה ־ כבינותו לא אבל ־ עיש בדרב כן כאן הגי׳ בהוגיא כעיר־( בני )פ׳ מגילה דבירושלמי

 • כירושלמי לפ״ד הסעודה עירות עושין בשבת י״ד מן כי דודאי ־ בפרש״י עיש • מחלוקת היא עדיין • עצמה בשבת י״ד להיות
 להשיב אמרתי והנה • עכל״ה רבבכא ומ״טפליג • לעשיה זכירה קדמה זא״כ • דמגילה פ"ק בר״ן כמ״ש ־ א׳ ביום באיחור

 דרב נאמר דאה ׳ בזה הוא גס העיר ־ ועוד ד״ה מ״ב( )סי׳ או׳ח במכ׳יק • ביכודא נודע הגאון הנה כי • גאונו לכבוד
 קדמה לכל כירושלמי לפי והלא • ממלוקת היא עדיין • עצמה בשבת דמל בהא • ורגלינו ידינו נמצא איך • ס״ל כבירושלמי

 דרב לתרן־דאף כדבריה ותוכן . הנו״ב שס והאריך ־ יעו״ש • למהר עד פורים סעודת עושי; אין כפרזיס גס בהרי • זכירה
 עושין כיו יכן ולהקדים בע״ש כסעודה לעשות ׳ הזה כדין דמעיקר נכונים בשבת בהל ר׳׳נ דברי מ׳מ • ה״ל כבירושלמי

 בזה״ז אך ׳ לזכירה קידה כעשיה תהיה שלא כדי ׳ זכור פ׳ לכקדיס צריך היה ולכן ׳ אדמתן על שרויין כיו שישראל בזמן
 ביום והקריאה השממה לעשות שלא ביכרא עבדו ׳ כפסח בימי שיכפלו להוש יש ־ (,)ב׳ במגילה כמ״ש ־ בה ומכתכלין הואיל

 נעקרה לא מקדימין היו בשבת כשמל ע״כ ואז אדמתם כל שרוין ישראל כשהיו • כנה״ג בעת שנקבעה זכור פ׳ אבל אחד
 בעצמו שהרי׳ף הדא • הרי׳יף שיטת לתרץ שה׳ ־ כגאון לד׳ • ארוכב מעלה זה אין אך ׳ בארוכה ע״ש ׳ ממקומה עתה גס

 בדשמואל וגירסתו הגאון דלדברי דבריו׳ועוד בסוף בעצמו הנו״ב וכמ״ב בה ומכתכלין דכואיל בהא בגמ' אחר פירוש פי׳ כלא
 ואף זכור׳ פ׳ להקדים צריך כ’וא ׳ הסעודה מקדימין כדי; ומעיקר ׳ ל ה" ככירושלמי שמואל גס א״כ לעשייה זכירה קדמי

 אמר פירוש מפרש שכרי׳ף דאף נ״ל אך : וכנ״ל ׳ יה בשביל אז שקבועה ממקומה זריך פ׳ תיעקר לא מ״מ • מאחרין שבזכ׳־ז
 א״ה ־ כסעודה לעשות במה לכס יכיס ולא ־ מקודס כממית ויוציאו בה מסתכלין שבעניים הפי׳ לפי )ובפרט ־ במסתכלין

 ליום כסעודה כשמאחרים • לשבת המעות יוציאו שלא בכדי ולהקדים ־ בע״ש הסעודה לעשות לנו כיה בודאי בשבת כנמל
 שלא כדי • א׳ ליום לאחר בשמחה היכרא הכא שכבדו הוא נכון אמת • הפסח בימי יכשלו שלא דחיישינן כטעם מ״מ • א׳(

 ולא שמאמרין מיש • הנ״ל הירושלמי מטעס הכי אמרינן מסברא מ’מ . במכתכלין ספי׳ זה שאין פ’אע ׳ הפסח בימי יטעו
 על )ה•( במגילה לפמ׳ש וכנה הנ״ל• סברא פליגעל ושמואל וכו׳ הענייה פי׳ בה יותרממסתכלין למוש יש ולזה • מקדימין

 ליום ידחו ממקומן• עיירות ונידהו הואיל דאמר • מדרבי לאפוקי ומסקינן זמנה• ע״ש ־ לשבת להיות כמל פורים רב מ״ש
 חייש דלא ה״ל פ’כר דרב לומר צריך ע״כ1 • דמסתכלין מטעה • לכפרים ככניסה יום עוד היה לא רב בזמן והא ככניסה

 דהרי • דברי הנו׳ב־וגה דברי מכל • נסתר א'כ ־ במשנה כמבואר ־ הזמנים וכל הכניסה יום איכא בזכ׳ז וגם • למסתכלין
 בלאו שנדחה דלענין • יתכן דלדברי למדחי אפשר )כן • הכי מכים למדחי • פסח בימי דיכשלו לטעמא חייש לא דרב חזינן

 לכאורה היה ולפ׳ז ־ זה( בשביל הקבועים הזמנים לעקור לא אבל ־ זה טעם בשביל שפיר לאמרו־אמיינן ממקומו ידחה • זה
 אף כפיר א״כ ־ בכ׳ש כסעודה תמיד מקדימין כ’בע ולדידיה • למכהכלין מייש דלא • לשיטתיה אזיל דרב ־ פשוט נראה

 קורין דאין • כחכמים ל’דם • עליכם פליג ושמואל • מקדימין ס״ל ולככי בע״ש־ י״ד כשחל ־ לזכירה עשיה קדמה להמוקפין
 כיון • לסברא מודה דרב דס׳ל משוס מקדימין. אין ד״ה בבבת כשחל ר׳ה ומ״ש למסהכלין ומיישינן בזמנה• אלא אותה
 ולפ׳ז ־ וכנ׳ל למסתכלין חושש דאינו כיון • נע״ש פשיה מקדימין כמוקפין גס לשיטתיה לעיל רק וכג׳ל כו׳ מוקפין דאיכא

 כטורי דכנה ׳ באמת הגיל •אבל דמקדימין( כרב פכקינן מדוע יפלא לפ״ז )רק כהירושלמי• ס״ל כפיר כחכמים דס׳ל לדידן
 ואי . בזה״ז ר״ע דכא ופיש״י • תקנתא לכאי איתא נמי בזכ״ז אפילו • דר׳ע אליבא אלימא •( )ב׳ נ>״גילה כקשה אבן

 כוה: בזה״בנמי ר׳ע דכא כקשה והרשב״א ׳ כו׳ בזה״ב כפרים דקמ׳לדין אפשר כטו״אמ״מ וכקשה ־ דמקדימין במתני׳
 דרבה גזירה • נמי מילה גבי רבנן גזרו לא דמש׳ה סק״ה( תקפ׳ח )הי׳ ובא״ח הט׳ז לפמ׳ש ־ לי ונראה ׳ פירושם ש’מ

 ראי" כביא )ה״ו:( בפסחים והצל׳ח • עכ״ל • ע׳ש לעקור חכמים ביד כה אין ־ בפירוש התירה שהתורה דדבר • הוא כטעם
 לאמרי. כגמ' שדיקדקה מה זהו ולפ״ז ־ במק״א בזה והארכת• • ע׳ש • בתורה שכתוב מה עקרת עקיבא מ׳ש שזהו ־ מפורשת

 ר׳עמכנכתג דדריש כיון ־ כוונתם • בזמנה אלא אותה קורץ אין אומרים חכמים אבל ׳ כו׳ זמנה זמן דדריש ׳ דר׳ע
 דר"» דאליבא כגמ׳ קאמר ושפיר • מסתכלין מטעם לעקור חכמים ביד כח אין שוב • הזמנים כל • ברוה׳ק במגילה

 בפורים ככא אבל • לעקור כח ויש • תקנו שהכי •־ מככ׳ג רמיזי רק חכמים ולד׳ ׳ תקנתא להאי איתא בזכ״ז אפילו
 *תלי דמכתכלין דכטעם נאמר אס כ״ז והגה ־ וכנ׳ל מסתכלין מטעם • א׳ ליום מידחי דאידחי כיון בשבת להיות שחל
 מקדשין היו רב בימי הא • ב׳ד ע°פ החודש בקידוש הלי דעיקר נימא אס אבל ׳ נמי אדמתם על שרוין ישראל שהיו לזמן
 אפרים שער בעל הגאון בזה והאריך • כחכמים ום״ל • ככניסה יום איכא ׳ בזמנו לדידיה שפיר אפשר א'כ ־ ב״ד »״פ
 ככמקדשין מיירי ע״כ ׳ עצמה בשבת בחל רב דקאמר כא ע״כ אמנם ׳ בזה שהעיר נתנאל בקרבן ומצאתי מ"ו( )סי׳
 בשבת להיות י׳ד שחל עצמך הגע ד׳( כל׳ ׳ )פ׳ג בירושלמי וכמ״ש בשבת• שיחול א׳אלי׳ד דבל׳ז בזמנו• כראיה מ׳ם
שבת בערב כהעודה עופין היו כן ואס • למשתכלין חושבין היו לא ואז • יעו״ש אפשר דלית איתותבת כבר ולא ל *א ־ ט׳

 והיו
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 הראיה פ'פ »מקדשין )פי׳ אפשר ואס הירושלמי ביאור דזהו ברור ונ״ל • לזכירה עשיה קדמה ומפיר • מקדימין והיו
 כאן יש )פי׳ לעירות הוא איחור •( א׳ ביום כסעודה שעושין לעשיה זכירה דקדמי זה בשבת זכור יקראו לא מ״מ
 ביאר שם והמפרש • וכו׳ למסתכלין חוששין אנו אין כראייה ע״פ שמקדשין דבזמן כיון • כסעודה לעני! יעבור ולא
 דאיכא כיון ס״ל דשמואל לעיל כמו כוי פלוגתייכו ולפ״ז • ומקדימין בע׳ש כסעודה עושין ואז • ע״ש( • אמת ללא מם

 בזמנה שהוא • לעשיה זכירה קדמי כו׳ מוקפין דגבי כיון דס״ל • מקדימין אין ה“לד דס״ל ור״ה • כו׳ דעבדי מוקפין
 גם וא'כ ־ בע״ש עבדי המוקפין גם לרב הא ע״ש גבי ולעיל • ליה קרינן לעשיה זכירה דקדמו מודים הכל • מחר ביום
 דס׳ל י׳ל ־ הראיה פ׳׳פ שמקדשין בזמן אף ־ מאחרין ע״ש גבי לעיל דס״ל ושמואל ־ לזכירה עשיה קדמינן מוקפי! גבי

 הסעודה ויעשו המגילה יקראו כמוקפין וגם . ם באות? כמגילה וקורין • בע׳ש כסעודה עושים פרזיס דגם כיון לשמואל
 א׳ ליום כסעודה מאחרין ובע״כ • לקמן[ ]עמ"ש • עבדינן לא זה • למוקפין פרזים כין כפרש יכיה ולא • בע״ש ג״כ

 הזכירה דקדימת • ככא דשאני • לחלק אפשר • זו סברא יסבור ג״כ דרב נאמר אס )ואף • לעשיה זכירה קדמה וא״כ
 דיחוי בלא דבזמנו • בשרת חל גבי אבל קדמי מיק־י לא אפשר זה • ממקומה כעשיה שמדמין דימוי ע״י בא -• לעשיה
 דעדיפא מברייתא הקשו שלא מה • התוס׳ קושית גם יתיישב ובזה • כו׳( מוקפי! דאיכא כיון אמרינן שפיר שם • קדמי
 ]ועיי • ראיה עדי מגיעין שאין במקום אף • קתני דפסיקא מילתא דהברייתא די"ל • בשבת כשמל אף • למיתני כו״ל
 • בזה״ז היינו כסעודה דמאמרין • דקאמר !הירושלמי ע״ש[ - ־ כו׳ מקדימין וחמישי בשני שנכנסין מקום :()ב׳ לעיל

 עבדינן דלא משוס פשוט או • שמסתכלין משום מאחרין ולהכי • בשבת חל כאן לית כ׳[ כל׳ ־ )פ״א בירושלמי וכמ״ש
 כבוד מפני •( ג׳ הל׳ • )פ״א בירושלמי ועי׳ • מאמרין שפיר כן אס ■ ביחד ולמוקפין לפרזיה ועשיה קריה א׳ ביום

 וכרכים • ועירות ־ תני,כפרים ־ שם לקמן עוד ועיש • כאמת קורץ ועירות כרכים ראינו • אומרים יכו שלא • כרכים
 תנא והאי ■ תנא וכהן • כוא דקושיא שפי׳ עדה הקרבן מ״ש עי׳ • לכיריים אפי׳ נסב לא הנא וכהן • כאמת קורין

 • בפיני כיא ופליאה ־ עכ׳ל • א׳כו׳ ביום כולן יקראו דמ״ט • הגא כשום אתי׳דלא כלומר • בכיה כשום הנא לא
 נושא איננו ־ אפי׳ נסב לא ■ כאמת קורין ועיירות וכפרים דכרכים דס״ל • כזה שהתנא הוא שכפי' ־ עין העלים איך

 דס״ל תנא וכאי • כרכים כבוד מפני כאחד יקראו לא וכפירות שככרכיס • לעיל מ״ש כלפי וכוא • בריה לשום פנים
п כעירות לעומת הכרכים פני להדר פניס• נשיאת לשוה חושש אינו כלא • והכפרים וכעירות הכרכים • כא' כולם יקראו 

 לשיטתו דרב שתירץ • מלעמברג לכגאב״ד • יעקב ישועות בם׳ עתה וראיתי • ברור וזה ־ הכפרים לעומת העירות וכן
 שפיר ומיישיגן • כיוס כמגילה קורין שאין ממה • מילתא מפרסמא לא וא״כ • ביחיד אותה קורין בזמנה מגילה דס״ל

 מפרסמא א״כ • בעפרה דבזמנה לדידן אבל בשבת כסעודה יעשו ולהכי • א׳ ביום כסעודה כשיעשו • כפסח בימי שיטעו
 ד״ה )ד׳:( אבן בטורי ועי׳ ־ ואכ׳־מ י בדבריו לפלפל לי ויש שהאריך ע״ש דמאמרין כהירושלמי ס״ל ושפיר • מילתא

 לדידן וא'כ • ע״ש ככניסה ליום ככפריה יטעו שלא משוס מקדימין ולא כסעודה מאמרי! דלהכי • הטעם דכתב ־ תנ״ה
 פורים של י״ד בשבת דכשחל משום ־ דמאחרין הטעם פשוט ול״נ ־ כסעודה מאמרין אין לפ׳׳ז • הכניסה יום לן דלית
 ניחה בו שאין עצמו על מוכיח והוא ־ היה מלחמה יים • י״ג יום • בירושלמי דאמר מטעם ־ י״ג יום על להקדים א״א
 . מאהרין א’כ ־ בו עושין דאין בודאי בסעודה שממה בו לעשות מכש׳כ • זה מטעם למנוע רצו המגילה לקריאת ואם

 ־ לאחר תמיד תקנו ולהכי • הסעודה( כ’משא • קורין אין בו ־ קורץ ולאחריו דלפניו הטעם כמגילה קריאת )וגבי
 ויהיו א׳( הל׳ • )פ״א מירושלמי ראיה עוד להביא כן גס נ״ל • מהירושלמי כגר״א לגי' • כתר״ה שהביא הראיה והנה

 בשני רק הסעודה עושין ומ״ט • לסעודה גס שוים כימים כל שיהיו המפרש של השני )לפי׳ לסעודה ואלו • לקריאה אלו
 דבעינן )פ׳ • בסעודה ונעשים • בקריאה נזכרים • ונעשים נזכרים כאלה והימים ־ רב בשם חונא ר׳ מלבו ר׳ • אלו( ימים

 כנו״ב לדברי • רגע כמעט עוד נשוב • בהמפרש( הדברים שם שנתכפכו ע״ש • ככמפרש ודלא לעשיה קודם הזכירה שיכיה
 )רצ״ח( ח׳ג התשבץ ממ׳ש ב הנו־ ע׳ד שהעיר להרא״ם )רפ״ט( מאהבה תשובה בשו׳ית ראיתי כי • לכתר״ה לכעיר

 שמא דגזרי הוא בתראי ורבנן • הוא בשבת קריאה כגה״ג אנשי תקנות דעיקר כיון כתב שם וכתשב״ן • לטז׳־א בקו״א ועי׳
בזמן דכא • כנו׳ב לד' ויפלא • ע״ש הדדי בהדי וזכירה עשיה ליה קרי • בשבת כסעודה הדין מעיקר וכן • כו׳ יעבירנו

 • בזה ודי • לזכירה עשיה דקדמי • ו׳ ביום אז כסעודה לעשות א״א וע״כ • בשבת ג״כ כמגילה קורין היו כנה׳ג
חנ״ל העשיל יהושע

מווילנא ז״ל שטראשק שמואל ’ימ כי׳ הגאון הרב ע״ז כתב אשר וזד■

• נ״י לעורן העשיל מוח׳ ובקי חריף כו׳ הרב ידידי כבוד
 בישוב לעצמי דרך בחרתי בש״ס מסד להם אין אשר וסברות ־ כפלפולים אמרי הלך לבי לא • מעודי כאשר אנכי זזן

 טעמו-דבעיץ לנו פי׳ רקרש״י בגמ׳ איתפרש לא דר״ג טעמא ז״ל רש״י לגי׳ דכרי וכוא ז״ל־ והגר״א שיטתכרי״ף
 לפי דסא • גדול חדוש הוא זה שדבר הגם • בירושלמי כדאיתא ונעשים נזכרים מדכתיב והוא • לעשיה זכירה שתקדם
 ויו״ט משתה ועשיית כמגילה קריאת )ר״ל כנס הנה כמגילה קריאת היינו נזכרים בפי׳ ׳כגמ סוגיית וכפי • דקרא פשטיה

 כדאי׳ אקלע דלא למשיחא דהויהילכתא משום ואולי • מדעתו ומבין חכם על וסמכה הגמ׳מזה שתיק עכ״ז • א׳ ביום
 מיני לכל זכירה שתקדם דבעינן דר״נ דטעמא • ל ז״ כגר״א לגי׳ נאמר אנו אף • בזה( להאריך חשה לא • בירושלמי

 לאביונים ומתנות ־ וגו׳ אותם לפשות כדכתיב • עשיה נקראו ג״כ לאביונים מהנות וכרי • ליום הובס כנאמריס • עשיה
 ז״ל שהגר״א ונראה • ומתנות( מנות ולתת • ויו״ט ושמחה משתה ונעשים • •וז׳ל ונעשים נזכרים בפסוק ״י פרש )וכן
 דמקדמיק בשבת שחל וכיון • כקריאה ביום דכמה לעיל וקיי״ל :()ב׳ ברש״י לע׳ במ״ש ־ בע״א עשים לפרש שיש • לזה רמז
 כוונסהירוש׳ ג״כ •וזהו זכור דפ׳ לזכירה עשיכדידהו •ותקדם יוקדמו לאביונים מתנות גס ע״כ • דמגילה כקריאה »סן

 ברישמכלתץ שהירושלמי ואף • דידכו( לאביונים דמתנות לטשיה )ר״ל ־ לעירות זכור( דפ׳ כזכירה )ר״ל ־ הוא איחור
 עכ״ש ד׳( )דף בסוף • שלט ׳כגמ על בזה וחולק דקריאה ביומי ולא • הקבועים בזמנים הוא המתנות דחלוקת סובר

 ■ במפרש וכ״מ • לאביונים ומתנות • כו׳ מקדימין שאמרו פי על אף • היא מתני׳ דכא • הקריאה ביום שהוא יודה כגבוי
 עיוני ואגב • בזמנו דא׳א מודה בשבת כשחל אבל ־ ככניסה ליום המקדימין בכפרים אלא בירושלמי אמרו לא דע'כ ועוד

 אבל שאמר אדלעיל וקאי בניחוחא אלא לקושיא אינו לסעודה ואלו ־ לקריאה אלו ויהיה • שם כאמור נ״לדמה בירושלמי
• מעשהו את לבצע בעזרו יהיה וה׳ • ולתורתו לו ושלום • — בעז״ה לדעתי כוא ונכוו .וט״ו בי״ד אלא אינה מסעודה

ן ו אש ר » ש שמואל באמת אוהבו



השער עלית !2
החיבור( יסוד )תכלית

 קוראי • בכפרים ונכתב ־ בתלמוד ומפוזר בהורה המפורש וקראו • ה׳ כפר מעל דרשו
 עליון קדושי מצעדי עלילות המכפרים ♦ היום עד עולם מימות מראש הדורות

 הזכרונות" בכפר מילייהו "ומכתבי הארץ בקרב ישועות לפעול להם רוח שאר ואשר
 לקהת נראה מהם אשר למען • ולתהלה לברכה שמם והניחו * אהרון לדור מעשיהם זכרו!
 ’ הנדרש התכלית וחפץ ישע כל זה ואך ♦ כמעשיהם ולעשות ה' ביראת ולהנאות מוסר

: — הכליות לאין • בריות והמון רבים מעשים להוכר הרבה להג אבל
 :משחית ואנשי לפשע הרבו אשר רשע אנשי שם • עולם ולדראון להרפה הניחו וכן
 תם ועליל! מדרכם עצמו יזיר בקלקולם אוהם הרואה כל אשר קללה־למען מהם ולוקה י

 כך • בעולם לפרסמן צדיקים של בשבחן מתעסק הוא ברוך שהקדוש וכשם ־ הנשחתות
 כמדבר רפ7לגנאי)מ וזמרי לשבה פרסמו פינהס בעולם■ לפרכמן רשעים של בגנותן מתעסק

: (ח פרשה רבה
 בוריו על קיים אינו והלב משובשות הריעות וכי • היום כל רע רק יצרנו ידע הוא בי

 אות כל איש לב על תפעל מאשר ויותר י סייס( רות הדש )זוהר העין מראית אהר והולך
 והוצאותיה׳• השמש תהה הנעשי׳ המעשי׳ ראות אהר יתפעל מוכר• כל הכמה כל מופת כל

 אצלו שנכנס להולה ד למה משל משלו • הולך לבם ואחריהם ישפוט הנס־ון ולמראה
 ואל י צונן השתה אל וא״ל אהר בא כטהב תשכב ואל • צונן תשתה אל אייל רופא

 אהרי נאמר לכך • מכולם יותר זרזו זה י פלוני שמה כדרך תמות שלא במהב תשכב
 זאת כן על כי ־ נ׳( הל׳ פ״א )מ״כ הקודש אל עת בכל יבא ואל וגו׳ בקרבתם ב״א שני מות

 ואהרית בשר לכל דראון היו בי הפושעים האנשים בפגרי לראות עינינו לנגד לשום העצה
ן לחיים צדיקים מפעולת והקוה אחרית • ברכה לנו ולהשאיר • נכרתה רשעים

 מעורב אדם ל ע ודעתו ■ יטהו אשרידפוץ כל אל ־ האדם בעיני הדור מעשה הן אבן
 וכן • מעשיהם ככל לנפשו עוללה ועינו ־ להברה ארה הוא עמהם אשר הבריות עם

 הוא והבר • מעשהו ור אם אח ־ רעהו כעשה איש כן ־ איש מעשה המהקה וכקוף • יעשה
 כל על והוי ז׳( )סוסה עושים הרעים שכנים והרבה א( בחבורה" "המקלקל כשהיה לאיש

שכנים ---------------
 דעתו ואם לרעה' הטייתך לטובה כהטייתך "ולא • מתקנתאי ילפינן ולא • מקלקלתא ילסינן •כי כתבתי ובדרושי «(

 ה׳ ויראת דעת רות תורה של וגבורה עצה רוח ובינה הכמה רות הרוחות כל ואפי' כארז השה אדם של
 ואחז״ל פניו על והופכתו עוקרתו תהפוכות מדור רעה רוח בו שנשבה כיון עמהן ובא הולך חינו בו נושבות דעה מדור

 המיקל ,וכל ל׳ט( )סנהדרין עשיתם שבהם כמקולקלים אבל עשיתם לא שבהם כמתוקנים סביבותיכם אשר כעמים וכמשפטי
 מפי היוצאים הדברים ]ונעימים ותשכיל ע״ש מחבירו ורשע מעצמי צדיק לח:( )יומא אחז״ל כן על כי לו" מגיד לו

 • לא ויאמרו וגי׳ מאכלהיקדש כל ואל וגו׳ בכנפו ונגע בגדו בכנף קודש בשר איש ישא ע״פהן י״ד( ב׳ )חגי הראב׳ע
 וגו׳ הזה הגוי וכן כזה כעס כן ויאמר חגי ויען יטמא ויאמרו וגו׳ היטמא אלה בכל נפש טמא יגע אם חגי ויאמר

 יהלכו בכבדות דרכה להיטיב־ כי העם שובבה מדוע כטעם במשל לכם כראה חגי כי וביאר וגו׳ ידיהם מעשה כל וכן
 וחצים קודש זרע התערבו מיד בבל בגלות שנה ע׳ אך היו כאשר דרכה ולהשחית ה׳ את לדעת מרעהו איש ילמדו ולא

 כנוגע כל כי המשל להם והראה אז כתועבותיהם •שרחל כעס נבדלו ולא יהודית לדבר מכירים ואינם אשדודית מדבר
 כמוהו הוא הרי לו כמחובר כל אחרים לטמא כי הדבר טבע כ; כ• יטמא בטומאה נוגע ואס כמוהו להיות יקדש לא בקודש

 מזבובים האדם יתרחק קשת כמטחוי וביותר והבן[ וגו׳ ידיהם מעשה כל וכן כגוי וכן הזה העם וכן וז״ש יקדש לא ולקודש
 לכס כנראה אחר ההולכים ע״ז( כתובות רש״י במומם לכם יש )שרן ראתן בעלי של ס״א( ברכות לזבוב דומה )יצהיר

 לתורה ומקרבם ולאצלוי לאגוני בתורה ועסיק בהו ומיכרך תורה של וגבורה עוז עמו אשר ]כ״א בארן גברו לאמונה ולא
 למד ולא רשעים שני בין דר צדיק ואמרו יטהו בל כיפר ורב ־ לו ישחיתו ולא ירעו לא אשר ־ בנפשיה וידע ה׳ ויראת

 ס״ה([ קאמר'נן')חולין ונדמה שכן • טהור טהורים עם שכן טמא טמאים עם שכן אמנם ואם ל״ט( )סנהדרין ממעשיהם
 מדעת קימעא רוח כי רוחם למרות ולבל ואיש כרצון לעשות מטבעו אשר לב הטוב לנפשו מוקש יקח לבל יזהר וביותר
 אשר ערך בן ר״א כי א׳ מליצה וע״ד • און להבל מבלה״ למלאכי דומין ״וחבריו טוב לא דרך על להתיצב עוכרתו חבירו
 גולה הוי כו׳ בתרייהו אימשך להתס איקלע ערך בן ר׳א קמ׳־ז( )שבת עליו א׳ י״ג( משנה פ״ב )אבות טוב לב מדתו

 של גל בס׳ הנשיא והקדימו ד׳ סי׳ בשה״א בפר״א הגרד״ל מיש )וע׳ ע״ש בידך יקיימוה שחביריך כו׳ תורה למקום
 וע׳מ׳ש אמרים בדורות וכ״ש בדורותיו ק״ח( )סנהדרין א׳ עושים( רעיה חבירים כמה בנפשי׳ )דידע ור״ל עיש( אגוזים

 גם ינשלו • בעונה יכשלו ואמרים וישראל )ה׳( ובהושע ־ ככ׳ע וגו׳ בתה כאמה עליך ימשול המושל כל )ט״ז( ביחזקאל
: הנ׳ל הדברים עס״י ג"כ בארתי וגו׳ אפרים בכחש סבבוני )י״ב( ושם ז' ו׳ ד׳ ושם עמס יהודה

 ובמקהלות



13ז השער עלית
 עצבים לחכור יחובר אשר וטי ♦ השמרו מרעהו ואיש • ואבדו ורעו שבן ♦ הרעים שכנים

 מפי ניסת * ,לו יש תקנה בלום וניסת לו שמסיתים ״ומי ־ למדחפות יצדוהו כי ־ לו הנח־
 הדור בעון מעט נתפס צדיק וגם • ס״א( )סנהדרין בתרייהו גריר אחרים מפי נמלך עצמו

 עם יוליכוהו עקלקלות והמטים " דרכו ארחות ילפתו כי • ופתלתול עקש בדור של״ה( )ע׳
:ב( צדיק בתוהו ויטו • מעשיהם וילמד בהם יתערב ״ און פועלי

ואם __________
 יתהפכו המדות כי ביארנו ככר ה׳ נאם אותי דעת מאנו כמרמה מרמה כתוך שכתך ה'( ט׳ )ירמיה אמרתי ובמקהלות

 נהפון וכן עוה״נ כעניני הנה רעות וכדומה הסתפקות מדת כמו עוה׳ז נעניני כנה טוכות אשר מדות ויש
 ישקול כ’ע כי ניראתה׳ כ״א וגוי לכך יקנא אל עוה״ב כעניני כנה טונות וכדומה הקנאה עוכ״זכמו כעניני הרעות הוא

 3עוה״ נעניני היא טוכה אשר נמדה יאחז אדם אס לזאת ההרגל כח רג כי וידוע וזמנה מקומה נכונה מדה כל האדם
 נפח ילכד לנל לנפשו ישמור משמר מכל הוא הלא .עוה״כ כעניני הנכון כמקומה כרנה והתרגל עוה״ז נעניני היא ורעה

 אן כזה יאחז כן על כי .כה והתרגל עליו השלטת כמדה הרוח את לכלוא לו קשה כי . זו כמדה עוה״ז כעניני גם ההרגל
 מי וכנה .להיפך והן להנצל ישכיל אז כי עוה״ז כעניני האחרון כקצה ממנה לכרוח למשמרת משמרת לו ויעשה עוה״כ כעניני

 ? מזה לו רווח עכ'פ . עוה״ז כעניני ח״ז כה והתרגל לעוה״נ היא וטונה עוה״ז כעניני היא הרעה נמדה ידו אחז אשר
 לו יהיה נקל הלא הטונה עה'כ כעניני הזו כמדה להשתמש אליו כנוא אשר שני וטכע הרגל כנפש קגין המדה לו נעשה כי
 נעוה׳ז הרעה כמדה והתרגל לנפשו מוקש לו לקח אשר כזה האיש אס חלילה והנה .לפניו היא כנושה המדה דרך כי

 • כה יחזיק ולא יעזבנה אז כי .לו היא טונה אז אשר עוה״כ כעניני כעצמה הזו המדה לידו כנוא ועכ״ז . עוה"ז נעניני
 כערמה שאני ע"א כיצהי״ז ]וע׳ .עוה״ז כעניני ומר רע המרמה מדת וכנה . מנשוא וגדול העכירה תככד מה הלא

 ככל לערס רש״י ופי׳ כיראה ערום אדם יהיה לעולם .(י״ז )כרכות אחזי׳ל עוה״כ כעניני אך ממזיד[ טפי רככן כה דאחמרו
 ועכ״ז .עוה״ז נעניני הזו כמדה הורגלת וככר מרמה כתוך שכתך הנכיא התאונן כן על כי . כוראו לעכודת ערמומית מיני

 כמרמה אמר לזאת .כטומאו כתומו ויתחזק זו כמדה ימאן אז .הכורא כעכודת עוה׳כ כעניני הזו כמדה להשתמש לידך ככוא
: כרחכה נזה אחר כמקום והארכתי . והנן ה׳ נאום אותי דעת מאנו

 מ״ס נ״י פלאהם בעריש דוב מוה׳ .הנפלא הדרשן המאוה״ג הרג מ״ש .כזה מכתכ להעתיק ראיתי המו׳ל אמר
• המחכר הרג אל לונלין דק״ק

.לובלין תרל׳א • כסליו י׳ א׳ יום ־ עוזי ד׳

. לנצח נ״י לעוין ה>שיל מוה׳ כק׳ש כו׳ הגאון הרב סתרלבבי• יושב ; חביבי ידידי כבוד אל

 »השמים מטל יהושע ממעיני .החיים ממקור הטוב מאוצר ׳ חפנים מלא כרכה כהשיגי • לעיניס תאוה האור ומתוק
 כצל לחסות לכא . אכר כיונה אשא . שמיס כצפור יתנני מי . לו מעי המו גאונו ככוד מאת נפרדתי מיום אשר

 מלכתוכ ידי מושך הייתי .גאונו ככוד ונין כיני היה רחוק לא כי אמנם והאף . תכונתו מתנוכת חכמתו שדי למון .ידו
 גאונו מכתכ ככוא ועתה .שפתי ליד יחשוך .עצמותי רוב הפחיד . ארגז ותחתי ואשמע הקשבתי כי • פראגע לק״ק אליו
 )אמרתי .כו׳ אוהכו אכרהם את נריתו את זוכר וספיר משוהם יקר אוהנ כראותי . עיני ואורו . ויצא ג׳ כיוס לידי

 לדעתו כוונתי אנכי אשר אליהו" ,עליות כספר נדפס אשר . כו׳ אותי דעת מאנו כמרמה כאור דקר על לככודו לכתוב
 כי • סלה תשאו רשעים ופני • עול תשפטו מתי עד מאמר כאור עם המור שמן כספר כתוב והוא .כמה זה הקדושה

 עד סדיא אכי רישי מזיגנא לא שאמר ומאותו .מרכנן לצורכא דין מלדון ע”א מונט שהיה מאותו חז״ל ספרו ככר הנה
 ע״י כי ירא והיה .השורה מקלקלת שהאהכה עד התורה אהכת כיניהס גדול היה כך כל כי • כזכותיה דמהפיכנא

 ההופכים שקר דייני על אכן . כזה כדין מלשכת א״ע מונע היה לכן . מרכנן הצורכא אל פנים נושא יהיה האהכה
 הצורכא אשר לפעמים. יזדמן מנוס כאין הלא ואמר הכתונ התפלא . הזכאי את ומחייכים החייכ את המזכים המשפט

 מעולם דרכך הלא • שקר הדיין על יפלא לכן .גמירי דיני עלמא כולי לאו כמאמר , תורה כדין חייכ לצאת צריך מרכנן
 הצורכא ואל אתה חייכ הרשע אל לומר היום גם יטעה לא למה • חייכ פטור ועל פטור חייב על לאמר הדין להפוך
 פליאת ממש וזהו . כמשפט הרשע יזכה לעולם אשר . סלה תשאו רשעים ופני עול תשפטו מתי עד וזהו . פטור מרננן
 . כמרמה ימאנו טוב יסוככדכר המרמה שע״י כהזדמן אותי דעת מאנו כמרמה וגם מרמה כתוך שנתך• הלא מאמר
 אותי דעת ואמרמאנו השלים לכן . אמת איש שהוא נענור כן עושה הוא כי ויאמר יתנצל שלא ולמען . האמת ויאמר

.טוב דנר ידן על שיסוככ שנאת כי רק האמת מאהכת לא המרמה תעזוב כי . כוונתך ומכין___כאמת היודע ה׳ נאם
הכח׳ כני שידוך כעפק יחד עלי הקיפו אשר רכות טרדות ובגלל • מרמה( כתוך שכתך כאור אל זה כאור לצרף ונכון

 הדורש ככריתו הנאמן ידידו א׳ד . נא יסלח חסדו וכרב גאונו לככוד כמשפט אגרת להעריך אוכל לא שיחי׳ המופלג
: הג״ל ש״ק ט״ט פלאהם בעריש אברהם ♦ ביתו מרכית כל ושלום תורתו ושלום שלומו

 שלום וליועצי . רע חורשי כלב מרמה . וחתום סתום מאמר על מספיק נאור &כתוכ חלק הנייר להשאיר ולבלי
 . הוא כך המאמר ופי׳ . שנים כמקום עומדת היא שמחה מלת לדעתי אמנם נפרץ חזיונו אין הזה היום עד אשר שמחה

 . כלנכו ישמח זממו להפיק איך ואופן דרך ברעיונו נכתחדש הנה . רעה עליו לסכב חכירו נתקלת השוקד הרמאי כי
 כאיזס טוכה עצה נרעיונו לו נהתהדש הנה . חכירו לטונת לסכב ושוקד כנפשו חנירו את האוהב האמת איש ונהיפך

 יתחדש • רע חורשי בלב מרמה כהתחדש רע חורשי כלה מרמה וזהו . ויגל ישמח ג״כ _• טוכתו לו יסכב אופן וכאיזה דרן
: נלכנם שמחה ג״כ תתחדש לשלום עצה להם ככתחדש שלום וליועצי שמחה להם

 אחיו נעון איש והשלו . למשפחתו וילכד קודם קרוכ הקרוב וכל • מהם ללמוד למשפחתו יותר קרוכה אדם של ודעתו ג(
 לפי והכן )עט.( יכמות וע׳ )כ׳ו( סנהדרין .()ז׳ כרכות וע׳ . כידו אניתיו מעשה אוחז כי ♦ אכות נעוץ "וכנים



и ה#ער עלית
 הפיגול בישן ויקץ * פשע ירבה רשעים וברבות כ״ג( )בכורות טומאה עוררת טומאה ואם ■

 נטפל אם ובמו • צדיק בדור ואלהים • טהרה עוררת טהרה בן ־ ירצה ולא ל״א( )זבחים
 ימס שבידו מעבירות והירא • נתמם תמים גבר ועם • נתחסד הסיד עם בן " נתבר נבר עם

 המחובר ובל גדולם ועד מקטנם ה׳ את ידעו בולם בי יבורך ישרים ודור בלבבו אחיו לבב
 ודרך הצדיקים דרך המה יודעים בי ידיהם בעולתה ישלחו ולא במוהם הוא הרי להם

 " ההבמיסתמיד אצל ולישב לצדיקים להתחבר האדם צריך ע״ב "בי תאבד רשעים
 • ממעשיהם ילמוד שלא בדי בחושך החולבים הרשעים מן ויתרחק ממעשיהם שילמוד בדי
 :ה״א( פ״ו דעוה הלכות )רמב״ס ירוע״ בפילים ורועה יהבם הבמים את הולך אמר ששלמה הוא

 "הרי או יחטא בן ברובם יההלבו רשעים כביב אשר ובדור איש לב יטה רבים אחרי
 * גבר להטות רובו אחר נידון והעולם מהאין׳ ומחצה טהורין מחצה ישראל שהיו

 צדיקים של למעשיהם אכפרם ־ בם הפצנו ובל מעולם אשר קדושים מעשה זו לדור יסופר
 ה׳ אתה ומרע חנף ובלו רוהו נאמנה ולא לבו הבין לא דור או ירבון ומחול ־( ז׳ )ב״ב

 שנאמר בענין יהירי לבדו ישב ה' לירא יאמר ובעת ♦ לעולם זו הדור מן הצרנו תשמרנו
 בא לך אתם להיות יוזאו שואואל מתי עם ישב ולא בס( ;הרמב״ס וידום בדד ישב

 תולדותיהם יבתבו בולם כפרך ועל ראשון לדור נא ושאל אהיו נזיר לנזירא אמרי בחדריך
 צאן עדרי לעדרים לבך שיח אבותיך להקר ובונן דור משנות צדיקים של מעשיהם

 וחלקם מהלד מתים המתים את ושבה לך נודעו אשר בעקבותיהם לך וצאי קדשים
 ברזלינדולים בעט להרות פעלו אשר ־ טוב רב מה ולזאת ־ ג( ה׳ דרך ידעו המה בי • בהיים
 בולם הם חיים באלו לפנינו והציגום בולם הבמים מעשה מהו שבבר צדיקים בעשה

הולבים אנחנו אלה הבמים ועם האלה• העומדים בין מהלבים לנו ולתת היום אתנו עומדים
ו״ה»ם —

 מותרות וכולן גבי )כ׳ו•( ביבמות כמ״ש נ״ל והטעם .ברא מזכה אבא ואין . אבא מזכה ברא ד•( )כ" סנהד׳ וע׳ .דברי
: וד״ל קמ׳ל לא אימא מיניה אביו בזיז דלא בנו אבל מיניה בנו דבזיז אביו מיבעי לא וא׳ . לאחיכם או לבניכם

 ה״מ שבועה גבי ומיהו • כרש׳א וכ׳ .הקל בדין וככא דככא וצדיקי )ל׳ט.( בשבועות כרש"א שהקשה מה יתורן ובן
 נמצאו אשר בדור כי ־ לפמ׳ש אמנם .ע״כ ־ הקל בדין דעלמא וצדיקי . חמור בדין דהוי דמשסחתו צדיקי בין לחלק

 ללמוד במשפחה עיניו אדם נותן וביותר . מכס כלומד פשע גס חטאתם על מוסיפים . רשעים אלה הנה . רשעים בעמנו
 כי פטירי וככא דככא צדיקי כקל. בדין דעלמא ורשעים . חמור בדין דמשפחתו בדיני'-ורשעים הוא כן על כי . מהם

 המלמד ועל הלמד על מנשוא כגדול העון לחומר כי כדיני'■ דמשפחה ורשעים הוא שבועה גבי . בזה וחטאתם פשעם מם
 דהכא מצדיקי המור בדין דעלמא ורשעים .עוד למעלה אין אשר עונש תכלית שוה דיניהם כי הרשעים״ כן לא עהכ״א

 וא״כ . מאוד החמיר שוא שבועת לידי יבואו שלא י׳א.( )מכות כמ״ש רחמים לבקש להם כיה כי .הקל בדין והכא
 ויתערבו לשין ע׳ד הערבות מטעמי א׳ טעם לדעתי וזהו .וד״ל דעלמא לצדיקים דמשפחתו צדיקים לי ומה . שוה ענשם

 סוטה ]ע׳ ערבות בכלל. אינם וקטנים נשים מ״ש וזכו . זה על זה ולא בזה זה ערבים אהז׳ל וזכו • מעשיהם וילמדו
 וקטנים נשים הדיחוה ופרכינן י מאיליהן הודחו גבי )קי״ב( סנהדרין מ״ש עפ״י ע״ש[ :( )כ ברכות ברא״ש וע׳ :()ל״ז
 כוי ולא .גרירא וקטנים נשים בתר הנך . גרירא נפשייהו בהר הנך ומשנינן . מאליהן ככודחו לכוי ואמאי • וכו׳

 המבואר למחות לכם היה וטעם . המיך קא עלייהו ולאו . דעת להם אין וקטנים . קלות דעתן כי . הדחה הדחתן
. הוא אחד . ונזכרים רואים העם וכל .השערה כחיט עצמו על מדקדק הוא אשר . בכח או בפועל מוחה אם . בהז״ל

:יחדיו צדקו כ׳ משפט• ולפ״ז
 ממנו שיצא לשבט גנא• למשפחתו גנאי לאביו גנאו לו גנאי ומשתקין מדכרין סמ״ח( רבה שמות )מדרש יבואר ובזה

 נוכגין כבוד . תנא כאי כי כמאן • צדיקא בר לרשיעא רשיעא בר רשיעא קרינן כמאן .( )נ״ב ובסנהדרין . ע״כ
 ג״ד כי נ״ל .מחלציו יצא שזה ארור .גידל שזה ארור ־ ילד שזה ארור • שם ]ואמרו • חול בו נוהגין קודש ־ בזיון בו

 )וכן .תשמיש בשעת בקדושה נוהג אי« אביו אס •( )כ׳ נדרים וכמ״ש . גורם הריון פעמים .כבן רשעת לפעמים גורמים
 הדרכת • כל על והעילה ־ שבת סוף כמ״ש גורם כלידה כעת מזל וק לכיסך( וכן .לבן זוכה כאב דברים בה׳ . עדיות א׳

 ואולי . ובזיון כביד .וחול קודש ג״כ וזהו • מחלציו יצא ;גדל י ילד . דברים הג׳ וזהו . דרכו ע״פ וחנוך לבן כאב
 נדרי בר . מחלציו שיצא בטני בר • ילד שזה הכוונה בר• מה . נדרי בר ומה .בטני בר ומה . ברי מה ל״א( )משלי מ׳ש
 אולי )בזה . לו גרמה א« יאמרו עכשיו • הוא שמים ירא שאביך יודעים כולם .( )ע׳ סנהדרין וע׳ .וד״ל .גידל שזה

 וגס . אביו אצל קרובה בנו דעת וכי למוסר([ זאת אמר עצמו ועל אביו. ולא .אמו תוגת כסיל ובן ׳( י )משלי מ׳ש יתכן
 ההוא באיש פניט לשים חטא אדם ואס .שם שבועות פ׳ .מוכסים כולם מוכס הוא ואם .במשפחה עיניו כאדם נותן

ידבק ק על כי . ממנו שיצא לשבט שבח למשפחתו שבח לאביו שבח לו שבח • ומשבחין מדכרין לכיסו וכן .ובמשפחתו
: אחר במקום והארכתי •( קיט )ב׳ב' בטובים כאדם

 לאחוז לאוגי׳ כסלא כי פלי קיימו כאשר . עותוני שקר כי זדים יבושו קי׳ט( )תהלים עד״» • אמרתי כזה לרבר ג(
 צדיקים מעשה גדולים ה׳ בתורת להביט . ע״ז היעוצה והעצה . ממעשיהם ללמוד בכם אתערב כאשר • בשקרס

 תכלים מ״ש וכן אתרועעה הלא ועמהס ; שמה לטוב המוזכרים • יראיך לי ישובו ־ בפקודיך אשיח אני וז״ש • שם האמור
 מס ולי ח״ש . ט׳ ודורשיו דור דור כקב״ה לו שהראה ליח( )סנהדרין זה על שדרשו .יכתבו כולם ספרך ועל )קל״ד(

 מלמדי מכל קי׳ט( )שם וכה׳א "ז. עי מני סורו וגו' ואנשי .( )ז׳ ב׳ב וכמבואר .ירבון מחול אספרם וגו׳ רעיך יקרו
 : והבן ע״ש וגו׳ אתבונן מזקנים . לי שיחה עדותיך כי השכלתי
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 ללכת נתבונן אלה ומזקנים ♦ לחברה ארחים הננו ועמהם • צדיקים ארחות לשמור וגחבם
חכמים והרואה * נצח מאתנו תמוש ולא ♦ תמות לא צדקתם ורוח ♦ טובים נדרך

:(’ה )חגיגה יחיה במיתתם
 והדר וכבוד ־ עם בקהל ירוממהו ואשר • בדורו על הוקם אשר להאיש ־ מזה ונעלה

 הנשיא ה ר כי דורו אנשי ינשאו לעומתו ללכת רוחו יהיה אשר אל • יעטרוהו
 רגיז "וכד המיוהד אחד" פ ע׳ לטובה «והמייתם ־ פרנסו לפי ודור ־ דורו כן וכנשיא ־ בדורו
 * בנופלים העם יפול כמוהו ♦ שיפול האחד ואילו • סמיותא״ לנגידא ועביד • ענא על רעיא
 ויאתיו * עולם ימי כשנזכור כ״א • להקימם ואין מיוחד״ טעותו אף * מיוחד הוא «ומה

 צאן וכאלו • לפנינו ושמואל משה ויעמוד * עדנה היים כאלו • מתו שכבר עם ראשי
 כל לדעת נפנה ודור דיר ישראל-שבכל נשיאי קדושים ואל ואהרן♦ משה ביד עמנו
 יהיו והמה • רגלנו תאחז ובאשורם ♦ נושעה עולם ובהם בכפרתם הלא מעשיהם אנוש

 ואם • היום כולם חיים • בה' הדבקים אלה ימותון האדם כל כמות ולא ♦ לעינים לנו
 חכמתם♦ אתם תמות לא אתנרובמותם מתהלך רוהם הלא ♦ איתוהי לא בשרא עם מדורהון

♦ ד( אור נראה באורם נצח ועד ♦ האדם מותר יתרם נסע ולא
 בני יוקשים •כהם איש יעשה אשר • טובים לא המעשים אם • דבר ממוצא ונשכיל

 ♦ הבירו״ של טהרותיו ומטמא הולך אחד ״וכל ־ אתו יתרועעו אשר • אדם
 ובערו הדליקה"♦ בפני הבירו של קומתו ,כופף הוא והנה ♦ רשעה כאש יבער כי או

 היכן עד ♦ גליא שמיא וקמי • זאת יחקור אלהים בי ♦ שמים״ בדיני "וחייב יחדיו שניהם
 )שבועות ה אלא בו מכיר שאין חטא והוא • האש תשקע ומתי • ע״י טומאה פרצה

 לאשמת יחטא אשר ־ בתוכם לנשיא כי ואף • דינו כך שבישראל הדיוט ואם :(פ׳
 אם ואף ־ נשבה הכל הבאים הימים ובשכבר בך♦ בדורו ואם ־ אחריו הנחשלים ולכל • העם

 הייש לא אדאחרים • חייש לא דידיה דלפפידא ונהי • נברא ולעם • ן אהה לדור זאת תבתב
 ונפליוהשני הראשון ס״ז(:תקל )ביצה קילקולא היינו ־ רבים בי׳ דמקלקלי וכיון ש׳( )מוע״ק

לנפילה הייש• לא דהד לנפילה ל״א-(ואם בולךב״ק בנזקי חייב הראשון ־ בב׳ וחג׳ כראשון
 נקיוךומשום יוכלו לא מתי עד יודע הרבה־ומי טובה יאבד א׳ קע״ט׳והוטא חייש)ב״ב דרבי׳ 1

 השתכחו עבדי״אשר להו דטבי • איפוא כן ]אם כ״ג•( )ע״ג טובא מפסיד לא • פורתא הנאה
 יעלום •ולבל דרך מני להטו׳ עצה• שחתו העמיקו •אשר הקבורי הרשעי׳ עשו כן אשר בעיר י

 •להמטי׳ לרבי ולמופת להעלותסילהציג׳למשל ישובו הנשיה שכבי״ומתהוחות הטוטי אלה
 אשר און מתי דרכו ישמרראשר עולם אורח לאמחכי ויתהללו יצדקו בהם עקלקלורראשר

 ז״ל אמרם ע״ד אוךיבואר מתי דרכו אשר ♦ תשמור עולם האורח ס״ו( )כ״ב לפניהם?ובאיוב י
 אלו• חיים "ובעון • כבשוה[ שכמותך לסטים מהלךא״ל אני כבושה בדרך ולא נ״ג:( )עירובין י

 עליהם כיסה אשר להם הוץ־הנאה ע׳פ להם שם זכרם־ולא אבד כבר אשר נחטטים"♦ מתים
 הפריחו שלא "הטוב הקהל מתוך שנאבדו לעולם כלילה״״והנאה כסהו שסרה הארץ״״וחכם
 עפחלהוסיף מערמת אנשיס״לההיות׳ הרבות יקומו •וכאשר לקבורה׳ שניתנו עוד־והמטיב

 יהטיאו אשר רבים הרביפ״הנה את לההטיא’פניהם נגד עונם מכשול לשום • פשע עליהם '
 יהקו בם׳ לעד עאכ״ויואשר טובה כך־במדה רעה במדה ואם*בהיי׳[ ההטיאו מאשר*במותם

 פעלרוזכות ע״פ הרב׳ שכרו הנה הטוב׳ע״י מעשיו־וברבות קו יצא הארץ ובכל צדיק מעש'
תהח יעשו אשר לעולסיבכל לו ♦וחלק הלקו נוטל זכה בו תלוי דור בכל ישראל אלפי רבבות

השמש ------------.-----
 מציס כאשר ודוגמא לדמיון או למוהר למשל להיות שעכר מדור .פלוני כמקום פלוני מאיש והציור המשל כח ורב ר(

 ה״א עשה אשר את זכור יא( )דכרים ולאכירם לדתן עשה ואשר י״ז( )כמדכר וכעדתו כקרח יהיה ולא . כמקרא
 מדרשים[ ]וע׳ כ״ה( )שם עמלק גו׳ את זכור לה״ר[ על כאיס שהנגעים ללמד כשפרי ]כמ״ש . כ״ד( )שם וגו׳ למרים

 אכיכס אכרהם אל הכיטו יעקכ[ כעין ]ודרשו . ל״ג( )דכרים יעקכ עין כדד כטח י״כ( )זכריה כדוד כהס הנכשל והיה
 )כראשית וכמנשה כאפרים אלהיס ישימך מצינו לכרכה וכן כ״ט( )ישעיה אכרהם את פדה אשר נ׳א( )ישעיה וגו׳ שרה ואל .

 כ״ה( )ירמיה וגו׳ קלס אשר וכאחאכ כצדקי׳ ה׳ ישימך ולהיפך ד׳( )רות וגו׳ וכלאה כרחל וגו׳ פרן ככית כיתך ויהי מ׳ח(
 ט״ו( )ירמיה ושמואל משה יעמוד אם וכן פ״ג( )תהלים וכצלמנה וכזכח וכזאכ כעורכ וגו׳ כיכין כסיסרא כמדין להם משה
 . ואיוב .דניאל . נח .האלה האנשים ג׳ והיה כ״ח( )יחזקאל מדניאל אתה הכס צ״ט( )תהליס וגו׳ ככהניו ואהרן משה

 ]ולדוגמא . סרטים אנשים על שמרמזיס מקראות הרכה חז״ל שדרשו הכלל על רכה למדרש כמכוא והארכתי י״ד( )יחזקאל
 והיתס .מ״ש[ ע״ש .גז״ש מדת פי על הוא ולפעמים פס״ח( רכה )מדרש כו׳ יעקכ זה דרכך לכטח תלך אז זו דשכוע כסדרא
 דכרים ממוסר יותר לכ על יפעלו המעשים כי כמ״ש :כזה נודע מאיש והמשל הדמיון ע״ד הדכד כלככנו להשריש מגמתם

:קול זולת רואים אינם ודוגמא .לכד



השער עלית 16
 ♦ בא ודור הולך דוד • לפעלם ובתחבולות מהיבות הוא כי ♦ בחומתו המחזיקים • השמש
 פיגקסי "פתחין כי ובידעו ־ עולם עד לצדקה לו ותהשב • תעמוד לעולם וצדקתו

 כשרק בכל עמלו לכל קץ אין כן קץ אין עד אתו ושכרו דור בכל בעובדי׳" וכמשמשין
 " לאמו־ ל חז השכילו כן על כי • כזה העובד עמל ומתוקה ־ כה בזרוע ויפעלהו המעשה

 מכתיב שהקב׳ה יודע ראובן היה שאלו ♦ שלם בלבב יעשנה מצוה עושה אדם שאם
 יודע היה ואלו ־ אביו אצל מוליכו היה בכתפו • מידם ויצילהו ראובן וישמע * עליו

 יוצא היה ומחולות בתופים * לקראתך יוצא הוא הנה עליו מכתיב ב״ה שהקדוש אהרן
ותשבע ותאכל קלי לה עליויויצבט מכתיב ב״ה שהקרוש בועז יודע היה לקראתרואלו

 : ה( פ״ד( רבה רוח )מדרש מאכילה היה מפוטמות עגלות ותותר
בעוה״ז♦ הן שיקרין אדם בני אלו • יקרות ״אור אהר נמשך האדם בי • ובוהן לב והחומר

 עדיף;כתובוח הורה דכבוד עשה משביר־ע״ב כבודיוברבו׳לראש זקניו שכנגד וכל 1
 לשבח״ואלו אותו מזכירין פמ״ס( )ב״ר בעשה עובר מברכו ואינו צדיק שמזכיר מי וכל קר(

 ל״ז( )יומא ירקב רשעים ושם נאמר אלו לברכה״ועל צדיק זכר נאמר הראשונים על לגנאי♦
 לבידקא אבירי "והגי פל״ה( רבה ומשהקין)רקרא ומניהיךמדכרין מדכרין ♦ ומשבחין מדכרין

 קללה וילבשו ♦ מהט בברכה־ותרהק יהפצו ולא • לב על ישימו ולא י דאורייתא״ יקרא הזו
 לכפר מכבודץאסור קלון לרשעיסעישבעו קללה למד אתה צדיקים של מברכותיו ־ במדם

 צדיקי׳ ובגנות נ״ס־ אבתרייהו)ברכוח כ״ע ליטעו דלא היכי מ״ב:(כי רשעי׳)סוסה של בשבחן
 ראשונים• של בגנותן חכלי׳שפיפר בן ♦ונהמיה מקטין" קטן קפ״זי/וכל הכתוב)ב״ב דיבר לא

 כבותכל יוהקהכל ובכפר ויכתבון אפוא יתן מי וא״ב ׳ג צ שמו)סנהדרין על כפרו לאאיקרי
 • יחול רשעים ראש על אשר ♦ קלון בוז״וכל וכל • צדיק לראש ברכה כל פאר• בל ־ תחלה

 את כתבו לעולם־כמשית בארץ חלקתם רשעים־יקולל אלה בספריהנה לחיים הכתוב כל כי
 כצדקי׳ ה־ ישימך קללה:לאמר מהם כ״ב(ולוקח בימיו)ירמיה יצלח לא ערירי־גבר הזה האיש

 * תמהה לא וחרפתם פ״גן )תהליס וגו׳ כיבין • כמדיךכסיסרא להם עשה כ״ס( )שס וכאחאב
 יברך ישראלכמ"הבך יבורך ובהם ♦ תהיה לעולם וברכתם • ינחלו כבוד לעולם וחכמים
 ו(: ד׳( )רות פרץ כבית ביתך מ״ח(ויהי וכמנשה)בראשיח כאפרי׳ אלהים ישימך לאמר ישראל

ולעומת ----------------.
פנ׳ח( )ב״ר נו׳ וי״ו התורה שחהרתו יבואט מהר כי ידע ולא עפרון זה ן עי רע איש להון נבהל . אמרו וכן ה(

 שהתורה ידע כ״א . להון נבהל להיות לו גרמה לדורות פעלו שתכתב לו כידיעה חסרון אך אשר .וכוונתה
 שקיל דלא כו׳ מעפרון מנלן . עושין אינם מענו ואפי׳ . כרבה אומרים הרשעים ס״ז( מ’)ב וכמ"ש .מרורות עליו ■שכתוב
 חסר כי ידע ולא וז״ש . קנטרין לבקש דומיה נעלם כיה . עולם ולכלימת . ודור לדור סרחונו ונכתב . קננורין אלא מיניה

 מה . אחרון ולדור לזכרון מעשיו יעמדו לעד כי . כזה לתכלית גס . מאוד יחפוץ במלותיו אשר איש לב ולהלהיב .בו׳
 ומלך . כותבה אליהו כותבה מי ועכשיו . כותכס והנביא מנוה עושה אדם היה לשעבר )שם( מאחז״ל . יושר אמרי נמרצו

 לבוש כזה להעיר והוא .וגו׳ זכרון ספר ויכתב וגו׳ ה׳ יראי נדברו אז שנאמר . ידיהם על חותם ה“והקכ .המשיח
 .כותבים כמה . כולם אדה כני מעשה נגלו ולפניכם .בחיים המה אשר . המשיח ומלך אליהו כי .ה׳ ממלאכת המתרפים

)פ״במ׳א( אבות למסכת בהי׳ ועמ״ש אתה׳ ופעולתם .חי כל לעין צדיקים של ספרן ויגלה קץ. לעת עדיהן יתנו וכמה
:ה׳ ביראת ותשכיל . בכם ובחון כדברים וכבן .נכתבים בספר מעשיך וכל על

ולהפן .צדיק ולהצדיק . חוב לכף ולהכריעו רשע להרשיע חז׳ל שדרך הכלל על שהעיר קכ״ו( )סי׳ הרלב״ח שו״ת עיין ו(
 נ״י חיות ר״צ מוה' כגאון לידידי כתלמוד מבוא בספר וע׳ .ע״ש שחטא מורה ככתוב שפשט אע'פ .בזכותו

 הגע« לא עדיין אר״א .חניתו ועץ וקרינן חניתו חץ :(כתיב )מ׳ה בסוטה מ׳ש יתכן דלפ"ז לי ונראה .ך( )פרק מזאלקווי
 שצ משבחו אשר אחרי ט . בזה כוונו י ע"ב דוד של שבחו להודיע אלא • כלל בי׳ לפתח ולא • כו' רשע אותו של שבחו לחצי
 גיסא ולאידך . צדיקים של לשבחן הנוגע בשבח לספר עלינו מצוה הלא כן אם .צדיק של שבחו לידי בא אתה .רשע אותו

 :()מ׳ה בכורות וע׳ . שניהם ידי לצאת חניתו חן . אפלגא הכא אוקמא פ״כ כי .לנו אסור הלא בעצמו הרשע של השבח
 כיון תלויה רשעים של עי״ן מ״מ :( )ק״ג סנהדרין ]וע' . ע׳ש משתפי בשבחו׳ ומ׳ס משתעי בגנותי׳ מ'ס כו׳ מדון איש

 בפי׳ ברמב״ם )וע׳ וערש״י . דוד של כבודו מפני כו׳ כלל מכתביה ולא ־ מלמעלה רש נעשה מלמטה רש אדם שנעשה
 . זאת כותבי ואחר .לו כיה אחרת וגי׳ בסנהדרין הנ״ל למאמר וכוונתו . כו׳ שנתמנה כיון מאמר מביא מיו״ד( )פ״א לאבות
 ולכן . ונחמי׳ דוד כמו צדיקים דיש כלל זה אין אך . מזאלקווי( כגאון לידידי בקורת אגרת בס׳ . א' כן שהעיר מצאתי

: ע״ש כו׳ דוד של כבודו מפני אמר
 שנותיו בהן ליחס כדי .ישמעאל של שנותיו נמנו למה • יוחנן א׳ר אבא כר אר״ח י״ז( )ד׳ כתבתי למגילה וגחידושי

 . שם אכן כטורי אריה שאגת כעל כגאון וכק׳ . ע״כ . כרשעים לשנות למנות לנו מה ופרש׳י .יעקב של
 . עכיל הצדיק את רש׳י הרשיע ואיך . כו׳ תשובה פשה דישמעאל :()י׳ז דכ"ב פ׳ק כסוף אמריק הא .לי וסימא

 של תולדותיו ליחש ככתוב ראה מה . ומקשין יתכין הוה ורבנן עוקכא כר חמא ר׳ .איתא )פס׳ב( כ׳ר כמדרש והנה
 ס׳ל כעצמו הוא .כו׳ נמנו למה ככא דאמר גופא יוחנן ר' והנה . כסרש״י במדרש מפורש א״כ . כו׳ כאן רשע אותו

הא א׳ .לוי ר׳ עבר מסיים במדרש שם והנה . מאוד יפלא הלא ולשיטתי׳ . תשובה דעשה שם ב“ובב (’ )ס״ד מבמות

 פרא
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 ♦ צדיקי יכתירו העוש׳יובהם פעול׳ ינשא הזמני׳כן על הזה חנצהי יקר ינשא אשר לעומרי
 מרעהראל איש מקנאת המעשה בשרון כל ואם אינשי" בהו דמייקרי לצדיקיא להו ,"וניחא
 ואינסיובבתב מעט כבודמיועוד יתעופף ימלרוכעוף מהר׳ כחציר אשר עולה בעושי יקנאו
 למשה יקנאו בהוללים״כ״א יקנאו אחריהםכבודמ״אל ירד ולא יכתבו♦ לא איש בני זכרון

 צ׳ הר יהי׳/וכל לכול׳ זכרון השס׳אשר אנשי עולם צדיקי ♦ולשאר ה קרש במהנמלאהרן
 ירפנה ולא יחזיק דרכרובתומתו כצדיק בת״ח״ויאחז יעש׳ ♦אם ויטול יבא השם אה ליטול

 אשר אלה ♦ כחגבים בעינינו ויהיה ־ בשוקא דאיכא בטלני ה'•ככמה ממלאכת יתרפה ולא
 ולבביהםככלות• באלהיםבכלפיהממלאיםבתיהםזהב• ישימו ברובעשרםיתהללו־ולא

 בארדומשוחים ספונים בבתים הוא אשר יופיףילהאיש ומה יתן ומה • ומדוחים שוא ויהזו
 ♦ ימים יאריך אם אף • אהריו במתו חפצו ומה יובל♦ לקברות מעטעהוא ועוד • בששר

 זה כמות ולא • זכרו שכרונשכה לו הארץיואין מן שפעכאו ככלי נבל ובני זכרו• נשכח כי
 דורים בדור הלילדדהנה ימיו בחצי יעלה א□ מלבעאף כמת ישכח באדסילא ישר מות כן

 הוא בשרים היי לא כי יהיה חיה עשה אשר ובצדקתו ♦ בעליה תהיה החכמה שנותירכי
 בשני "ודר לנצה עוד ויהי חי איש בן הוא פעלים ורב היים נקרא אדם לפעולת כ׳א החיים

 אחרירוכפועל אחדי יעשו וכן ילמדו ממנו אשר או ומעלליו סיבתו ע״י אם כאהד' עולמים
חיים רוח אשר כל ויאמר ♦ רוחו עתהיותחי אינימו אנוש בעמל אם אף ♦ לו גם ישולם אדם

כזה -----------------
 א' גופא לוי ר׳ והנה • כ’פ זקנך נתברך שניה כמה ק להודיעך . חמא ר׳ בשם לוי א״ר . גשאלוניה דשמעתא ■מרא

 ר׳ כשה לוי ר׳ כמדרש שה מ״ש שנאמר לא אה .נימיו תשונה ישמעאל שעשה ככל .תלת א׳ לוי ר' )פנ״ט( בב״ר
 שפיר לשינותו כן ואה . תשונה עשה לא דישמעאל וה״ל .לוי ר׳ על פליג הוא .אותו וניהה חזר שלא ככל אומר חמא

 שנים כמה כן לידע . רשע אותו של תולדותיו נמנו דלכך .א׳ דשמעתי׳( מרא )דהוא חמא ר׳ כשם לוי ר׳ .כאן א׳
 : וד״ל[ ע״ש שה להיפך שצ׳ל ונראה כו׳ של שנותיו ליחס ראו מה .שה מ׳ש רכה למדרש כהגהותי ]ע׳ .זקנך נתברך
 . יפלח שנותיו חשב אשר על מ'מ אכל .תולדותיו משיג ושפיר . חשוכה עשה דישמאל דס״ל מאן דאף לבאר וכנראה

 שנה מאה שרה היי ויהיו )פנ׳ח( ככ״ר מ״ש פ״פ והוא . שניה וצנע שנה ושלשיה שנה מאה ישמעאל חיי שני ואלה מ״ש
 . תשונה פשה שאה׳ז פ*אע . מחטא מי וא״כ . תמימים שנותה כך תמימים שהם כשם . תמימים ימי ה׳ יודע וגו׳

 מה וכי . לאמר רש״י שדיקדק וזה • אותם לחשוב נכון ולא תמימות אינם עכירות ככס ופשה נהם שחי השנים פכ״ז
 שם כמדרש אמרו והנה . יכואו לא החיים וכמספר .טוניס ולא רעיה המה השנים כי • כרשעים לשנות למנות לנו

 לו אין כהוגה המתנות ודכרי .דשמעתא מרא א׳ על מאוד ויפלא .גשאליניה דשמעתא מרא הא אמרו .לוי ר׳ עכר
 עשה שישמעאל דס״ל מאן כנה . רשעים מפשה ולגנות . צדיקים מעשה לבנה לדרוש הנ״ל הכלל לפי והנראה .שהד

 דעשה דס״ל יוחנן ר׳ והנה .כגנותו לכפר מותר תשונה עשה שלא דס״ל ומאן .נגנותו לכפר אהור מעתה . השונה
 יהיה והוא • בישוב גדליה יהיה שהכל א׳ יוחנן ר׳ • אדם פרא יכיה והוא )פמ״ה( א׳בביר דלשיטתיה נראה .הביכה

 וע׳ עצמו( ישמעאל על •)חהקאי נפשות בוזז והוא ממון שהכלבוזזין ודאי אדם פרא )לגנאי( א׳ ר״ל . במדבר גדל
 ישמעאל . כו׳ ר״ע דרש .לשבח דבר כו אומר ואני ישמעאל( )על לגנאי דבר בו אומר היה ר״ע ארשב״י )פי״ג( ניר

 שחוק מי״ז( )פ׳ג באבות לשיטתיה כן א׳ דר״ע אבות למה׳ בהידושי ]ועמ״ש כו׳ עריות גילוי אלא מצחק אין .מצחק
 וכמיש לרשעים אפי׳ לגנות שלא היה ר״ע דמדת כה ועמיש . ג״ע מצחק א׳ לכן • לערוה האדה אש מרגילין ראש וקלות

 ע״ש תכבדהו ואל תבזהו אל נסתמו לו הנח לדעת עצמו המאבד על א׳( הל׳ )פ׳ב שמהות במסכת ישמעאל לר׳ ע ד"
 ג׳ )וכן ש׳ד אלא צחוק אין אומר ראבשרי׳ה כו׳ גלולים עבודת אלא צחוק אין אומר ישמעאל רבי • בזה[ שהארכתי

 נו אומר ואני כו' יצחק כלפי חורק קשת נוטל כו' אמר לוי ר׳ בשה עזריה ר׳ וש״ד( וג״ע ע״ג .ההמ־רית מבירות
 תשובה עשה ישמעאל אס פלוגתייכו ע״ם והיינוג״כ ע״ש. כו׳ ירושה לשון אלא צחוק של הזה לשון אין לשבח. דבר

 דשמעתא מרא הא במדרש ו עלי אמרו שפיר ע״כ . יצחק את להרוג חפן ושהיה לגנאי דריש לוי ר׳ בשם עזריה ר׳ והנה
 ע״כ )וכי ’ כאן רשע אוהו של תולדותיו ליחה ככתוב ראה מה . יותר יפלא ולדידיה שפ״ד אלא צחוק אין .לגנאי דה״ל

 שפיר לכן . תשובה דעשה דס׳ל מאן על דפליג )פנ״ט( בנ״ר המא דר׳ אליבא והיינו . (וכנ״ל תשובה עשה דלא ס״ל
 את לגנות הנ״ל בככלל לאחוז היה לוי ר׳ ודרך .זקנך נתברך שנים כמה בן לידע חמא ר׳ בכס לוי ר׳ . כאן אמר

 כו׳ לגנאי ירחי שיתא .)דאחאב( קרא כדין דריש עבד לוי ר׳ א׳ חלק( )פ׳ סנהדרין כירוש׳ כן כי .כנ״ל כרשעים
 כן גם כאן וז״ש ע״כ. לשבח דריש הדר • כ״כ[ חוטא היה לא והוא כסתו אשתו ]ע״ששא׳לכי כו׳ בלילה לגבי אתי
 עיתה כככיא ברכיה א״ר .נימול עצמו מצא לוי א״ר . אברכה נמול )פמ״ז׳ו ב׳ר וע׳ . וכנ״ל דשמעתי׳ מרא הא

 לידידי )וראיתי . שכרו כקב״ה שיכפיל כדי ונצטער הרגיש אלא את כזבנא שקרנא א״ל .לוי לר׳ כהנא בר ר״א אקיל
 אברהם על כזאת שדרש מה לוי לרבי כהנא ב״ר ר״א אקיל לכן כי . כמימרא על קצת שהעיר נ״י חיות מוהר״צ הגאון
 .ג״כ לו מצינו בעצמו ברכיה ור׳ עליו התפלא לשיטתו כי היטיב יתבאר אני ולפמ״ש לשבח( לדרוש לו והיה . לשבח לו שאין

 בגנות )שמספרין מקראות ג׳ דריש חייא ר׳ )פיה( ובביר ה׳( כל׳ )פיא הוטה ירושלמי ע׳ • הצדיקים לשבח לדרוש שמהפך
 . חטא ולהקל לשבה והיינו . ע״ש כו׳ ישראל של צרכיהן מנימין והיו • עוברת היתה מברכתא ברכיה א״ר • כו׳ לשבח צדיקים(

 עקרה ורחל )פעיא( ב״ר ע׳ האפשר בכל הצדיקים מעשה לשבה דס״ל משוס לוי לר׳ דאקיל ככנא בר אבא ר׳ וכן . ע״ש
 כדאי היה לא שנשתייר נה אפי׳ כהנא בר )פ׳כ״ח(אר״א )וע׳ב״ר . וע״ש בית של עיקרה היתה רחל . ברככנא אר״א

 על לגנאי דריש . אהריה בדורות ולא בדורותיו יוחנן א״ר :( )קי״ח בסנהדרין שבע באר וע׳ וצע״ק( .הן שמצא אלא
שלי. כמדרש במבוא הכלל בזה הרבה והארכתי • היה אמנה מחופר .נח המבול מי מפני כב״ר אזיל דלשיטתיה משים נח

 ואכמ׳ל גימל



השער עלית 18
 החיים בחוקות חיתם בחיים אף אשר " הרשעים כן לא ♦ לעולם אנכי הי • בו כזה

עלינה והטאתינו פשעינו אמרתם כן * מתים קרוים ובחייהם הלכו לא • הטובות הפעולות
 : למו זכר כל ותאבד ־ מותם אחרי כי ואף ל״ג( )יחזקאל נחיה ואיך ♦ נמקים אנחנו ובם

עמלה • העמל לנפש צפון טוב רב בי עולם״ של ״חשבונו חשבון נמצא לאחת אהת
 מכובד• ה לקדוש ולקרא צדיק מעשה * לדורות למשמרת ברזל• בעט לחרות ־ לו
 יחלק הוא גם • העם את דעת ללמד • עי״ז פעלו ישגיא וכאשר • הארץ מלאה ותהלתו
 אין אשר • עולם גאון לו חסיד הפלה כי •ואף ופעולתו אתו שכרו ברבים

 ללכת מדרכיו ויורם • לכולם מוכר והוא • ימשך אדם כל ואהריו • משלו עפר על
 לדמו"להם׳ • יאמר ע״ב כי • יעשו עשה אשר בכל למופת• הגאון להם והיה * באורחותיו
 תחייהו• תשוב אתה לישראליהלא ועלילותיו דרכיו תודיע כאשר אליהו" ,.עליות

 תלבישהו לא ובשר עור ואם ׳ הרבה ושכרך משרים ארח אחריו לרוץ בו ישמהו ועמך
 • רוחנו תשמור פקודתו כי • עמדי עשית והכד חיים הנה • לאתסובבהו וגידים ועצמות
 נגה• יישיר־ • עפעפינו •הנה הי במו • צדיק פעולת ונחזה צדקתו בקבר יכופר וכאשר
 הארץ• כנפות על ואורו • אתנו מתהלך רוהו א גויתרב מראה ולא ♦ נראהו גאונו ובהדר

 • הא׳ מן הסיד אבד כי ואף • לעד לבבו ויחי ־ יבוכה לא שמו • יכומה מנכר גוה אם ואף
 עקמומית לפשט נבראו אשר רעמים "ו: עמו לישע לצאת חשב עשתנותיו״אשר בדו א לא

 לפנינו ולהישר • למישור העקוב כל לפנינו לשום יתבונן מי גבורותיו רעם בן שבלב״
 וקדיש עיר • מלפניו שיראו • הזה בענקים הגדול האדם אה עשה ואלהים • דרכנו

 לו שהוכרו איש • בו אלהים רוח אשר איש . דור כדור בזאת הנשמע • נחית כשמיא
 למטה"• למעלה־והציו הציו "דר בזה אנושי־ואדם כה עבור ו גבול ההמודות־ופרץ יהדיו־בל

 התלמידים קדושי וכל בא ■והנה ג״ע[ הגאון פל מ״ש לספד״צ בהק' מווילגא מוהר״ש הגאון ש״ב ד׳ ]ע'
 אשר לגדודיו מכיכר היש תבונה תבל פני מורה״ומלאו כמוהו ומי הורה מפיו לקהת עמו
 בארעא • עיקרשרשוהי הנה ה׳ בכית ושתול השמיכה אליהו בעלות ואף • בחיים זוכה

■ דור לדור וצדקתו • ישרוהו השמים בל והדת ־ בו ישמחו האחרונים וגם ־ שביה
אלהים מעשיו־בי נורא ומה צדקותיו להזכיר ־ בגבורות לבוא כפורות ידענו לא אמנם הן
 לכל תלמידיו לבל לימד עוד חנם שהיה ־־ויותר מכוכה אמון ־ מוצנע אמון דרכו הבין 1

 מחבירו• הגדול וכל ־ להבל יוכלו לא אשר חכמתו רב עליהם להשפיע לבל ־ כהו לפי אהד
כפריו על כתוב הנמצא ובל ־ בשבחו יותר יגדיל הוא ־ דרבי" דעתי׳ על לעמוד לו ובה

 :כקדושה והילוכו דרכו קצות אלה המה • ותלמידיו מבניו אמרים בראשית
)סנהדרין ירוש׳ ובמ׳ש ־ חפץ הוא בהם ולא ־ אנשים מתהלות נעלה ־ הגאון כבוד וחנה

 אשר הזקנים תעלומוררונגד היודע לפני ואם כחך" מבירין ובוראך שאני "דייך פ״א(
 עשה־ אשר לאורייהא״וצדקוחיו והילו בהו רב מה נגלה האמת ה׳־כעולם לפני עולם ישבו

 ־ התולדות בסידור ופעולותיו־ע׳יב מדותיו בכנכני לאהוז נתחזק אשר א יקח״ב" מידינו מה
 כמי ונעשה לו• לא באמרים ולרדוף המרים המרים מעשים יהובר אשר יבוהר־בל בזה לא

 לבות ולעורר לנו• היים תוצאות תצא מהם אשר המעשים אך להביא הקוףי׳״ב״א שסידרו
 ר״ה עביד דהוה מעליותא מילי מהני מר לן אימא ובמ״ש טוב דבר בל על אדם בני

 במדותיו: להדבק כוונתם אשר כ״ה( )גווע״ק בעובדיה וידע קמיה לי׳ ומשמע נ׳( )הפנית
אבות בתי עבדי של שיהתן יפה ואמרו ־ מקפח הקב״ה אין בזה נאה שיחה שכר ואבי׳

 ינוחו דשבחי׳ כאן שומעני׳ דשפיר מאן על אמרו ואם )ב״רפ״ם( בנים של בתורתן
 אשר ישראל קדוש לגאון המגיע בשבח להמכפר ואף כ״הן( )מגילה ראשו על ברבות לו

:די בלי עד ברבות • ראשו על יהיה עולם ברבת הלא • הארץ מלאה ותהלהו שמעו

 • לפ״ק יהושע ידבר אז שנת טבת ה’כ יום הכותב • ונבזה הצעיר דברי אלה

ממילנא לעהין הלוי זצ״ל זאב אליהו ט׳ כי׳ בחרב העשיל יהושע 

הלוי העשיל יהושע .הערותיי דברי תמו .ואכמ״ל
 כראות לם• חז״ל דברי לשונו בנעימות מבליע לפעמים .הנ׳ל העשיל ר׳ הרב כי יען לאור כמוציא נהטן אמר מערה

כל למען ,״ כזה בציון עליהם רשמתי ע״כ . בביאורים לפעמים שניה כוונה גס מליו וירמזון המליצה לצחות אך
• יסודה חז״ל בדברי כמליצה כי יכירום מאיכה
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בקודש( והילוכו הגאון )דרך

—*■«■ממיץ-»- -

 נתעלה בחצרו נתעלה בביתו האיש נתעלה מעירו ההוא האיש ועלה
 )מדרש מעצמו אלא היה לא עילויו וכל • ישראל בבל נתעלה בעירו

:פ״א( • רבתי שמואל

 יערך ובן ־ מהללו בפי איש תפארת ישוב לפיהן • הזמן לפי המקום לפי האדם לפי
 כן הדור ולעומת * עליהם ראש ונשא וגבה לעם מעל העומד האיש גדולת

 היה ואם • ראש ירים בן על לב ואין סבל בדור או במקום אשר אדם יש * תהלתו
 תורה יודעי במה • ראש כאגמון ויבוף ישראל בית המון בבל חיה דעה בדור או במקום

:בדורו כשמואל בדורו אך ויפתח ♦ בשוקא איבא כמוהו וחכמה
 חבמים מגדלת עיר • הברכה את ה׳ צוה שם אשר במקום אם • המתהלל יתהלל ובזאת

 * תורה גדולי רמו ומה רבו מה בדור טהור ובדור ־ הרזים וחכמי בהורה ענקים
 • ישראל כל על עלה כ״א בעירו אך ולא העם בראש לעמוד איש יגבר הבונתו בבה ואז

: תחלה נאוה לו אשר * מעם בחור הנבחר הוא
 י לב חקרי בולם קטבם ועד ומגדולם דעה הארץ מלאה בדור גם בי ♦ עוד עלה ואם

 אס באחיו וגבר מעם מורם היה אמנם כי דורו לערך אך לגדולתו ערוך אין אז וגם
 הזח המעולה האיש את נהלל דורו ע״פ לא עתה כי • מזה יתר דעה גדול בדור היה אם
 וכל ישראל בבל עלה י ההוא האיש ,ועלה וז״ש ♦ מעצמו גדלו וע״פ פעלו ע׳יפ כ״א

 אלאה" גביו על אין אשר * ה׳ בהיר הקדוש והוא *מעצמו״ אלא היה לא עילויו
:א( ויעל אלהיו

כדברים
 הגאונים להקדמון וראיתי .בבבל צרתן הרי א״ל . בשעיר מהו אני כגון הייא. מר׳ רבי מיניה בעא )י״א( הוריות עיין א(

 לו והשיב .אדום בארן גם הוא גדול אס רבי ושאל .אדום היא שעיר שארן שפירש י״ב( )פרק ופרח כפתור בעל
 שם הסוגיא כי .לי׳ מיחלפא בשעיר שעיר . מרי ועני .מאוד וכפלאתי . ע׳ש שבבבל הנשיא הוא . בבל צרתן הרי ר״ח

 כגון רבי ושאל כשבה ולא שגגתו על שמיר להביא שצריך . אלפיו ה׳ אלא גביו על הבית בזמן היה שלא . נשיא לענין מיירי
 ע'כ בבבל. צרתן הרי חייא ר׳ לו והשיב . כשבה ולא שעיר להביא צריך .מקרי גדול גביו על אין הוא אם . בשעיר מהו אני
 הגאון למורי בתשובה אחר במקום הארכתי .למשיחא הילכתא שם שבע באר בעל שהקשה ומה . שעיר להביא צריך אין

 נועה לא ח״ו ודאי הנה וז׳ל. נ״י מביחאב מוהרד״ל הגאון זה על ]וכתב בקאליש האב״ד זצ״ל אליהו מוה׳ כמפורסם
 שעירקרק שלענין מענינו נלמד שה״ז • כו׳ בשעיר הוא גדול אם לענין רק היה רבי ששאלת לפרש כפו״פ בעל הקדמון

 ר׳ח של טעמו מפני שאינו ־ רבי של ספקו טעם לפרש בא שהכסו״פ יראה רק .בזה יטעו לא תשב״ר ואף * נאמרה נשיא
 שהרי נזה להסתפק הו״ל לא וא״כ .וישראל יהודה »מלכי זה תשובתו על לר״ח איתבי׳ רבי )והרי ;בבבל שצרתו בתשובתו

 בעיני וקרוב .רומי מלכי תחת בגלות שהיו גמורה שררה בישראל הנשיאות אז היה שלא מפני נסתפק אלא הברייתא( ידע
 בא״י בשעיר במקומי בנשיאות אני כגון ומפרש בשעיר( מהו דידן כגי׳ )ולא . מהו בשעיר אני כגון . היה ככפו״ס שגי׳

 בלשונו זה לבאר הוצרך ולא . נשיא שעיר לענין מהו הפרסיים( ת״י היה רבי בימי שגם בבל )לאפוקי ממשלתם שתחת
 אני כגון רבי מ״ש לפ״ז להמתיק ויש כי״ב( ואחרים מהו כחצובא מהו כשיר מ’בכ וכי״ב . כמש״ל מענינו דננמד

 פשיטא דבאמת י״ל אלא .שלאחריו ובניו ורשב״ג ר"ג אבותיו גס בזה ויכללו ־ מהו הגלות( )בזמן נשיא אמר ולא .כו׳
 אנו מצויס תוה׳ק דת שלפי ]כיון ׳ אלהיו ה׳ אלא גביו על שאין כלל להחשיבם אין כגלות בזמן דנשיאים . לרבי ליה

 אתו כיה ־ רומי היפר שאנטנינוס מפני ע״ע שאל רק עלינו[ ולגדלם בצלם חוסים אנחנו אשר ושרים מלכות פי לשמור
 . מהו בשעיר אני לשאלו רבי הסתיר ולזה . ע׳ש כו׳ דגחין :( )י׳ בפ״קדע׳ג כמבואר ונשאו גדלו אשר עד באהבה

 אמר רק . כו׳( בחורשי׳ ד״ה ( : )ו׳ שבועות רש׳י )עי׳ ומוראו מלכות כבוד מפני הענין להדיא לפרש רצה ולא
 משום היה דכפקו נפרש אס . דוקא אני כגון לשון עוד ל”)וי . ג"כ נשיא קרבן שעיר על . אפי לתרי דמשתמע בלישנא

 מותיב אנא מבבל ר״ג ר״ה סליק אי . ובכתובות דכלאים )פ׳ט( בירושלמי בענותנותו רבי כדאמר דהיינו . בבבל צרתו
 . אחרים( נשיאים על ולא דוקא עצמו על שאל לכן . ממנו וחשוב גדול ר"ג ה’ר מחשיב שהיה ולפי . מינאי לעילא ליה

 לר״ח( כן הדין נשיאים בשאר גס לפ״ז )ובאמת . בבבל( בצדך צרתך הרי .רומי מלכי משוס . ספקו שבלא לו השיב ור״ח
 להוריות בתוספותיו הרא׳ש וכן . כאן רש״י שלשון שאע״ס . להזכיר ראיתי למשיחא הילכתא כאן ידידי שהזכיר ומפני
 אם . ח״ו כרת שגגת מתה לידו מזדמן כיה אם נ״מ שכאבעיא נראה זה בכל .כו׳ שבהמ״ק בזמן הוינא אלו .כתבו
 חלב האוכל )פ״י( דיומא כההיא )וכן • כנשיא שעיר או חטאת שיביא ( :)י״ב שבת אלישע בן י’כר פנקסו על לכתוב צריך

 כוי אלו .כפשטיה שכונתו לומר יותר דחוק ]דודאי .כן רש״י כוונת גס לדחוק יש ואולי • כו׳( שיכתוב צריך נזה״ז
 בזמן
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 פעלים־הגארץ רב איש הי בו אשר הדור ואל מקום אל נביט אם • נתבונן האלה כדברים

 ן ו א נ ו ה י ל א מרן קדוש אלהים איש * ודור דור משוש עולם גאון החסיד
 גדולות וישיבות הבמה בבל ומשכילים וצדיקים גאונים מלא דור ♦ מווילנא ב״ע

 באשר • תורה של במלחמתה גבורים ונמרים אריות " לראש אלופים ועליהם • לאלהים
 השומע בל אשר עד לנו ספרו ואבותינו הזאת בעת יחד חוברו אשר מהספרים נדעם

 העיר היא ה׳ קדוש שבן בו אשר ומקום אחד בדור אלה את לנו ילד מי לאמר ישתאה
 מגדולי ואיש ואיש והוראה תור׳ יצא מאתה מעולם אשר העיר היא לאלהים הגדול דוילנא

 ו ה י ל א עלה ואז י ארץ נכבדי ובנעניה תורה גדולי סוחריה גם היו ואז בה יולד המורים
 קול בי לנס ויהי שמחו ולגאון ♦ אריאל גולת וראש ב( השלשים ראש " ראש למעלה

 הגאונים מימות אשר גאוןוחסיד אליהו רבינו כשם לעטרהו *שדי כקול המון
 • דורו באמת אך גדולתו ימד ולא מכבדו מקומו אין אז ונם י כזאת נשמע לא הקדמונים

 ־ עליו יאמר כ ע" * קמאי מן כחד וגדול קדם בימי היה אם אף מרבבה דגול היה כי
 בעירו עלה בחצרו עלה בביתו עלה ההוא האיש "ועלה • ודור דור משוש עולם גאון

:מעצמו״ אלא היה לא עילויו וכל ישראל בכל עלה
 • קי״א( )כחובות מרבו ללומד מעצמו מד ל דומה אינו לנו הורו חז״ל כי ״ זאת נם ואף

 • ותורה בחכמה יתירה בינה לו נתוסף ומורה רב מפי לא עלומיו מימי גם והוא
 אדירו והיה גדולתו הכשר ביתרון חלק להם ואין ־ זה צדיק נקי בנפש בונים עמלו ולא

 • כאב גדלוהו והמדע החכמה ילדותו ומטל משחר מרהם קדוש לבדו הוא ונשגב ממנו
 וחכמתו תורתו רובי להשיג מדעת אנוש כל ונבער * הגיע לעב ראש באיבו ובעודו

 עילויו וכל ההוא האיש "ועלה • והבר רב מפי ולא ועבר שטף גבר מעצמו כמעין אשר
:מעצמו״ אלא היה לא

 או * נבר הליכות יסוב ♦ דרבים שלשה על כי • להלאה ונצעד • עוד נשכיל וכאשר
 יקרא( הנהוג בשם )אשר * בדורו עולם והליכות הסכמי ע״פ ״ לבבו יטה בי

 רבים לא והנה • ג( בתורה כמצוה ה׳ פי מוצא כל על או בתבל הגלוי הזמני הטוב ע״פ או
 ולעשות הזמני טוב ואל הנהוג אל להביט לבל הזמן חמודי הבלי מעל להתרומם • יחכמו

דברים -------------
 הראשונים כזוגות המן לומר )ודוחק : מנשיאיס למעלה ישראל מלכי היו שני בית המן שהרי . כי׳ב פני כיש בזמן

 כיו ישראל שעיקר פשיטא . קייס בהמ״ק שכיה שהמן .בבבל צרתך הרי ר״ח תשובת שייך לא ועוד חשמונאי( קודם
 .־ ואכמ״ל ; זה מכל בפ׳ד כרואה ר״ס בחידושי וכמ׳ש כדברים לכל לכם ספלין שבבבל אף ושבח׳ל . שבא״י משובין

: לודיא[ רוד
 הגירפא מיש אברכם הרע )ע״ש מזו למעלה זו מעלות שלשים למעלות שיר אומר רבי כ״ז( )מ״ז עקב ספרי עיין ג(

 תנחומא מדרש ועיין אג-שטרדם( ד׳ כיג )דף י׳ג תיקון זוכר תיקוני ועיין . כצדיקים לענין מעלות( ששים
 ע״ח( ק׳ט )פישקא מסעי פרשכ ספרי ועי׳ . השלישים ראש במקרא ועי׳ . תחכמוני בשבת יושב שנאמר סנהדרין ראש

 .־ גרסינן בשלשה רפק הזית וכתב . בפלשים גששות שדיני ללמדך בפרשה הכתובים עדיות שלשה .אמרו רשומות דורשי
 ט׳( )פרק אליהו דבי בתנא מפורש חבר לו מצאתי אנכי והנה עכ״ל מנר לו מציגו דלא וליתא נשלפים גרס וכא׳א

 שפים מקום( של )שכט שלשלמה מטחו כנה שנאמר כו׳ דיין יראה לעולם :()ז' בסנהדרין מ׳ש נ״ל •והה נשלפים
 לשכת שלשלמה מטתו שפי׳ פרש״י על פכתב .( )כ״ט יבמות תוספות ועי׳ . ע״כ דוקא לאו ששים פרשיי .סניב גנורים
 על אחד .כ״ג של דינים בתי שני כיה לפכתלהגזית לפני דכנה ניחא ולפמ׳ש ע״ש ע׳א או ט' הול׳ל דא'כ . מזית

 . שלשים של אחד כל היה . הנ״ל וכתנדב״א כספרי' ולפיד :(פ׳ח )סנהדרין כעזרה פתח על ואחד . הבית הר פסח
 שהביא מה רבה מדרש ועי׳ :וד״ל . שלשים פל שניים . גבוריס ששים כגזית( לשכת )היינו למטתו סביב כיה ושפיר

 .()ס״ד פסחים ועי׳ כב׳ בפי׳ ז׳( )ג׳ השירים שיר על בפי׳ נ׳ע כגאון ועמ״ש . האגדות בחידושי ל“ז הרשיא הגאון זקני
 הירושלמי ע״ם רש״י שכוונת מדעתי ישבתי :ח׳ל נ״י כגרד״ל ע׳ז ]וכתב זקנים ל׳ נמנו קדושין כירושלמי ועי׳ . שלשים

 בחדא״ג לרש״א ציין שידידי הצצתי ושוב . ע״ש הארן מעם דשלפים קרא על .שבעה ד״ה :( )י׳ בסנהדרין תום׳ שהביאו
: בס׳ד[ בזה דבריו לכזין שזכיתי בחדא״ג וראיתי . המדרש בשם

 היא ה׳ יראת חזקים. של דורו זה . היופי הבל . רכושה שלמשה דורו זה . החן שקר :( כ׳ )סנהדרין ואחלל (1
 אלה וכמה . ע״כ בתורה ועוסקיס אחד בטלית מתכסיס ששה שהיו . אילעי בר יהודה ר׳ של דורו זה תתהלל

 תורה אז שנהנה . בושפ*ו משה של דורו והוא הנהוג( כרגל כ״א . טעם בלא מקום חן )כמ׳ש .כנכוג כוא חן . השלשה
 וכל . בבכמיד חרב שנעץ .חזקיה של דורו זה . כזמני כטוב הוא יופי . ומנהגם מעינם כל כיה וזה . מן לאוכלי
 בטלית מתכסיס ששה שכיה .אילעי בר ר׳י של דורו תה .כמצוה היא ה׳ יראת צ׳ד( )סנהדרין ידקר בתורה עוסק שאינו

 בטלית מתכסיס חכמים תלמידי ב׳ .( )מ׳ט סוטה ועי׳ ־ באמה ששים יושבים היינו :( )נ״ג עירובין ]ועי׳ . אחד
 ובדרושי . טוב שכולו לפולה . והטובה . הטהורה כ' מיראת כ׳א . כזמניי הטוב ונגד .הנהוג נגד וזכו ע״ש[ .אחד

:בארוכה בארתי

 ובדרוש•
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 'נגדו׳לזאת יעמדו המדומה( והטוב • )הנהונ השנים אם בלבד־ואף פעלם לשם דברים־אך

 ונם בזה המנהג להרהיב !יראה לתורה פעלים לקבץ ■ יקנח תחבולות נבון אשר נצטוינו
 אלדן • רבים ישוטטו למען ברחבה ולבלבם • תורה ולומדי ה׳ יראי לכבד ודעת במועצות

 ן ה" מיראת ואלה ן לשמה׳ בא לשמה שלא )ומתוך טוב בל מרוב ואלה ־ עולם של ממנהגו
 דעה: הארץ טוכ״ותמלא בל יחסרו ה־־לא ודורשי יחדיו חוברו אלה שלש בי ואלה פניה׳ על

ירוץ ה׳ בשם • יפנה האחד הראש אל אך הוא ־ הקדוש ה׳יהוא בו יבחר אשר והאיש
 במעגלותם־ הנלוזים ומשמאלו מימינו ורבבה אלף אם ואף מישרים אורח צדיק

 יפנה לא עב״ז ♦ נעזב וצדיק • הבריות על משתולל מרע וסר הרוח לאיש משוגע ויקראו
 אליו המה הדור ישובו ונשגב ירוץ ה׳ בשם ל תב בחמודי בזב שטי ואל במנהג רהבם אל

 עלה • ההוא האיש ״ועלה דרכם חשכת לאחוז אליהם ישוב לא והוא במעשהו לעשות
 ה׳־ ליראי מהסור אין אשר בדור הוא ואם מעצמו" אלא היה לא עילויו וכל ישראל בבל
 )היא ק וליודעים אלהים לפני לטוב טובים בא׳ שניהם הזמנית הצלחה ונם הנהוג וגם

 המעולה ראש״האיש למעלה וירוממו עושר גם לחם ולנבוכים ג׳(ולחבמים כהערה וע׳ הנהוג
בנפשו ירהיבו אלה לא אז גם ישראל" ובבל בעירו בחצרו בביתו ההוא האיש %עלה

:מעצמו״ אלא היה לא עילויו כל״ ב״א המעלות בסולם לעלות עוז
פגי נשא לא אז הכבושה ודרך עולם באורח לא בדורו ג״ע הגאון זה ארחותצדיק כן
 ■ בתורת ולדרים לארץ האיר ומישרים באמת ואך הזק חמודי שוחד לקח ולא הנהוג ’

 קי על נהבנוים הפלפולים• הרי משורש הפך ומבולקים בוקים ־ בחילוקים מאם ♦ וחוקים
 ב״א • מטים לעקלקות סטים שנא הפשטים ובדרכי התחקה אמת שרשי על ואך תוהו[
 5 ־ שבע'פ בתורה חז״ל וקבלו ששמעו ]ומה • שמועה הבין באר וברוח • ישר משפט ברוח

 ובמדע )הגרד״ל( יחדיו תמים שבכתב בתורה מקורם במוצאיהם המחיים איך להשכיל
 קצרת בדרך מנופה דבריו׳סולת לשנו׳ דרכו צדיק ]ואחז במדות שלא חידות הסיר הסודות
 ומפתחות ותיקונים הזוהר פינות אבני על מיוסדת להיות ושמורה בכל ערוכה וסלולה
 אצרו אשד מצפוניהם לגלות ואמוראים התנאים ודברי קודש מקראי חותם פתוהי

 התורה כתרי תכלית עד ובא מצא אלוה חקר ♦ )הגרד״ל([ עתק למכסה ה׳ לפגי ליושבים
 אך נעים גם נצו הרעים אך הרחיק המדעים ובחכמת סלה קושט מפני בצלה והתלונן

 הפרישות ובדרכי • וטהרו יובאו התורה מי אל אשר כ״א ערו ערו היסוד עד אמר לא
 , ,ועלת • הערה מקורם וראשונים בתלמוד אשר את ואך השערה אל חטא לא והטהרה

:י( מעצמו״ אלא היה לא עילויו וכל הזה המופת האיש

 הנהגת! עצמו הנהגות בספרתס כחכמים יקראו אשר אלה כשלשה כי . כארזי נ׳ע הגאון של ננסמ״ד ובדרושי (ד
! ג שלום וניתך שלום אתם . במקרא זיל כרי״ט רמזם נאשר שלומיות שלשה והמה . המדיני הנהגות ביתו

 אין אם . כפניות שלשה יהיה אלו שלומיות ג׳ ואס תהפוכות דרך בכס האדם ישנא הלא כ״ה( )שמואל שלום לך אשר וכל
 ]עיין . כמרדעת שעליו והעלית נ־נ כקהל צדק לכשר ונוער אאיסדן דקאי כחמרא והוא . אחריו כיתו וגם בעצמו שלום

 ע׳ש חמור של כמרדעת שעליו והנולית יאשיה א״ר בכהפא דמימניי לאלץ מקיל מנא ר׳ הל״י( )פ׳ג בכורים ירושלמי
 .( )קי׳א פסחים ועי׳ .וד״ל ע״ש הארן עם של מכגדו חשובה המור של מרדעת תהא ולא .()קי״ד נשכת מ״ש ע״פ ונ״ל

 מעון רבים להשיכ תוכחות פיו ימלא . היום כל ואס ברוך[ ידע דלא במר כיה בדיקנא . מדרבק כצורבא דמר סודרא
 הוא ואס .בקרבו אין ותורה חכמה רוח וכל .בלבו וכוללות סכלות תפוש אשר יורה ואס .מעון עצמו ההוא האיש ניקה ולא

 יצעד אסר האיש כן לא .לו היא ירידה זו ועליתו . גדולים במקום ולעמוד . ההרה לעלות ויהי׳ . תרד בבקעה כבהמה
 כ״א .כמעלות רום עד לבוא א׳ בעיסה ביעף מועף ולהיות . גסה פסיעה יפסיע לא הוא .כוננו מה׳ אשר . גבר מצעדי

בחצרו . בביתו . ההוא כאיש יעלה , . העליונה אל וממנה . התיכונה אל וממנה . יצעד התחתונה כשליבה אל .הולך ישר
:מעצמו״ אלא היה לא עילויו וכל .ישראל בכל . בעירו

 דרכיו ועל .בזכותו יביאם ואשר . בזכותו יוניאס אשר .העדה על האיש כ״א . לרבים יצדיק . שפתים איש אך ולא
קול קולו ישא לא אס אף אשר . סאיש הוא .במעשיו להדבק וילכו יסעו לאורו אך וכמה . וכמנוה התורה אור נגה

רוח תועי ילמדו ממנו .צדקותיו קו יצא הארץ בכל אשר .פעולותיו על העם כהתמנן אך . ודברים אומי• באין ואף . עוז
.זה צדיק באורחות ללכת . ה׳ לכר בתחלה יעלו המה . כזה הקדום להאיש יחנו סביב אשר וכל . לעינים לכס והוא . בינה

.־ קודם אלת הקרוב וכל . העם את זיכה ט ישראל ובכל . בעידו .בחצרו .בביתו האיש ועלה ,וז״ש .במדוסיו ולכדבק
: תוכחתו מדברי ולא .מעצמו אלא כיה לא עילויו כל וכי

 מואס ויהי תורה. מפיו לשמוע אליו ירוצו . בגדולים שם ולו .למרחוק שמעו שמענו אהד אדם יש כי . עוד דנרסץ«
ובקדקדו לב מסר מצאוהו כנה .נח ואמץ צב למכס משכוהו אשר שחס כי . משתאים יעמדו . מושבו עיר . העירה

כמדומה
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 לקרב בזריע המרדחקיש את לקרב אלא בא ו ה י ל א שאין אני מקובל יהושע ואה׳־ר

:בעולם״ שלוש ולעשות המחלוקת את ולהשוות לרהק לא אבל
 היק עד וראו ובואו עולם ולאור לנס הנאון עמד בו אשר הדור אל הפעם עוד נשלב

 • הזי קא קמר אשר בעת קטרין משרי היה ואשר ע״י בישראל טהרה פרצה
 עקבותיה אשר י שר" צבי שבתי הב״ת מפה אלה קשר העם יאמר אשר לבל אמר ולא

 העולמים הי שהעתיק בדברים עתק לדבר העמיקו בישראל נהיתה ושערוריה אז נודעו
 קראו ואלה הדברים ק הן הלב כוונות ואחר המחשבה אחד והלכו ובבריותיו מבריותיו

 • לבש בהתגלות כ״א הסתרים בתבונות יחפצו לא כי ויראה תורה נדולי אחרי מלא
 עצומות בעינים המדעים אהר הלוך הואילו קשר קשרו אשר ויש ובמעשה בתורה

 ובינתכם חכמתכם איה היום כל עליהם באמור עולב נדולי שם בזו אלה והמשכילים
 ומדע הכמה וככל יבינו ולא ידעו לא תורה תופשי כי לנוים לבז להיות העמים לעיני

 אמריתו ך׳( )נידה יהודאי הכימי כמה הזי תא אמרו מלפנים אשר תחת יתהלכו בחשיכה
 עוררו ישראל נשיאי וראשי ח־( )בנורות מינייהו חכימין אנן •( נו )ברכות מובא דחכמיתו

 ההשמות• בכיר מות ויאמרו לנדופי׳ מדע וכל להרם משכיל כל שמו אשר ויש .שבר זעקת
 רבנן וגזרו במקרא והבן הדקדוק הכמת בקצה אף מנגוע לכם השמרו תגעו אל טמא סורו

 העמיקו כי אומרים הם להם הראשונים ועל י״ד־ן )שבח הא קיימא לא הא לא דאי בבולה
 מחשבותיהם אהר ההולכים העם סורר עם במחשבה "טומאתן לידי "ויורדין עצה שחתו

 הוא" בעלמא "זיע ואמרין דמשבחין שני זיע וקל לעצתו הבינו ולא ,ה דרך ידעו לא והם
 לח׳ כי אף הנסתר הכמת ׳ כולה הבירה כל "לקעקע בקשו אשר תורה מנדולי ונמצאו
 שבש 1 רבנן בי־ נזרו פיסדא לידי דקאתו דהזו ביון קודש והאי קודש האי באמרם הבירה

 בזמנו הפלשופיא על הרשב״א אומר נזר באשר יותר הנסתר השמת על להחמיר י״ד(]ורצו
 ביה גזרו מיני אינשי בדילי ולא מאיסא דלא הקדש בו׳ שלהבת ם״ש ל״ח( )ביצה ובמ״ש

 באחיו איש ונלחמו העש סכסבו וכה כה ובין פ״ח([ חולין ועי׳ הקדש ד״ה תום׳ )ועי׳ רבנן
 רבנן"• לאו רבנן וחני רבנן רבנן "חני לאם־ שלו בגוון ושש מתפאר א׳ וכל תנופה מלחמת

 הרחיקו למען ידהקון אחיו את ואיש זה־׳ של דיינו פוסל וזה זה של דיינו פוסל "זה
 יהיה אנוש חשבו לא ואלה משטמה ורבה הימה להעלות המדורה ולהגדיל נבולו מעל
 בסתרי האמת את נש שהדו והיראה החכמה זקן פני הדרו ולא וחסידות בתורה נדול

 כמנעמיהם גש לחמי רע לדבר להטות ולבל ומדע חכמה בכל הישרה בל נש וקעשו והתורה
 עלמא כולי לטעו דלא היבי בי ליה אוחי דלא והאי חז״ל ש בם שיסמכו מה על להם רש

 נאמניש לא ובנטעי נ״ד( )מבין אחת בנטיעה כרמו אוסר ואדם נ׳יב( )ברכות אבתרייהו
 דאיבורא בלע דהתירא אטו מהם ישראל בלע אם יען והנסתר החבטה ברם בל אפרו

 טוב בין להבחין לבל השורה קילקלה בהש טוב אחד מדבר ואהבה צ״ס( )חולין בלע לא
; אלה אחרית יודע ומי אחריהם ולהלוך בהם לדבק לרע

 בי לצדקה המורה לנו נתן בי לנו שהיה ה לולי ישראל נא יאמר לנו שהיה ה" לולי
אז ----------------־

 קנון מלא לאיש .ותכלה כבוד לסוד . ששה שמרו* .מעוג בלעג• אשר יש כי .כחפץ על יתמהו אל . מוח לו שאין כמדומה
 אהד כל אשר . ונראה בהמון ואה . בשקר כפה פיני לעור ; דברו ירק מהרה מד -• כסף רצי לממן אשר ויש ותכ,כ

 .הדומי' לינשוף תקגתיה ומאי . לשקר הרוצה כחוק .•ניע מרחוק כלא .לבקר כאנשים פיני יוכל לא . יבקר ׳רע עוב בין
 .לי רחמי אתרא בהאי . מילואי מיני וממלי .לי שט אתרא בהאי .נאמרו . ופיר עיר הפינים את האוחז זה מעונן ו־דנג

 כי .הפנמי כיח פילי•' כל אשר .האיש כן לא לו. ימצא גדוליש הדברת ולשון . שה ירחיב שמה . פילואי מילי ממני ולא
 חכמתו פוז ישכילו פאת וביתר במחלה כמה . הולדתו ובעיר . אלה כקרוב וכל . שנימה כבודו כל הנה .לעשות כגדי׳׳
 יעלה , אור יהיה ישראל ולכל . למרחוק פד היצו ישלח והשה .שבעתים כאור . ראשונה תהל פניהם תבונתו ושמש

:»צפו• אלא היה לא מילויו וכל .ישראל בכל . בנדרו . בחצרו . בביתו . ההוא כאיש
 ;גבר נכחו ולא .לו כיתה כ׳ היד כי בעושר . בגבורה .כחבטה או .ביוחסין אותו מעלין אשר כאיש צא לפיצה סליק סאן

 . אלהיט במעשה . כמעשה כשרון ובכל בתורה עמלו טחרון ומעצמו . יה לו בחר בבחירתו אשר . האיש כ'א
 מעשיו .וגבורה החכהה דקר . רב העושר . ויראה נתירה מהלו נבחר . ויעל עמו ושקידתו .עצמו פמל . חיל כגביר
 האפורים כנ׳ל הדברים וככל . מפצפו" אלא כיה לא פיליו וכל . ישראל בכל ההוא כאיש ,ופלה . אלהיט ספשה
 כל • וגו׳ להריע ,ענית תרומה( )שרשה פמו״ר הדרש במאמרם גם הז׳ל רמזו סה כי . ימצא דבר על משכיל . במדרש

: למבין ודי .מפרום אלא כיה לא מילין

-דסכיר
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 וחסידות בחכמה בתורה הראשונים מהענקים אחד במלחמתה׳ גבור לשערים ירד ■אז

 הרע ואת קיבל הטוב • ולחבר לזרות הרע ובין הטוב בין עמד הוא לי׳ אניס לא רז ובל
 הקומץ נח תא לא אליו רע ובל והבינה חקרה נבונה מדה בל וחבורה בת מבל הלאה זרה
 בקודש להבלל גבוה משולחן שנפסלים ן ,.והשיריים לעצמו הקריב סוד מבל הבמה מבל טוב

 ולכל הבמה לבל ומבצר משגב התורה מגדל עוז מגדל ׳ הדשן בבית מתפזרין )הגרד״ל([
:ה( וימלטו יביאו התורה היכל אל סוד

ולא
 סתום כל פתר וכן . לתבונה קצה ואין • פנה ממנה לתקו״מ יתד ממנה . התכונה כחכמת . אחדיה פרנויה אך ונזכיר ד(

 )סוטה כמרידה לעשוק שמצוה מכאן . ומדדו .אמרתי מליצה ]וע׳ד . והמדידה החשכון כחכמת . חידה וכל
 ־ ראו לא חכמים עיני אשר . נפלאות כזה והראה . ונחים הדוממים על וגם .הצמחים נוכעי קצה עד גס וכא .([מ״ה

 אך ־ המוכים ועשה . חפש בטן חדרי כל . הנתוח וכחכמת .והחיים הנפש כחות על ודכר .ההכאו כלאים דיני ככתי והמה
 כאו״ח . נ"ע הגאון ועמ׳ש . וכדה הגה מלכ ומי מי . כתורה לא אשר את והרחיק . ולסעדה לתמכה . ולתעודה לתורה
 מוהר״מ הרה״ג שכת•: מה ועי׳ ח׳( ש״ק . נ״ח )סימן ועי׳ ה׳( ק“ס . תנ״ט )סימן ושם .( י״א ס״ק . רש״א )סימן

 הנדסה מופתי ע״ס עמוק כיאור כשקלאב הנדפס הצכא ס׳ ,סוף ועי׳ . אקלידוס ספר ע״ס דכריו לכאר משקלאב צייטילש
 הנמצא מכ״י )ואעתיק .כיאירו עם יצירה ספר ועי' ככ״מ אליהו שנות ועי׳ מהנ״ל א׳ ס״ק תרל״א כסי׳ כגאון לכיאור

 קונטרס אחר שהדפיס לפ״י כהצעה לפר״א נ״י הגרד״ל כביאורי גס הכ״י לשון ונדפס שיכושיס מלא הנדפס כי ת״י
 יע״י . יכואו וע״י . המזלות כל יצאו שע"י במזלות התנין הוא תלי . כו׳ כתלי ד״ה א׳( משנה י׳ )פרק ע״ש( המכוא

 הפילוסופים נו ידעו שלא ולפי כולם כולל והוא לאחור והילוכם הכוכבים וכעמידת כאיחור כמהירות .החילופים ל5
 וליוצא הקפה לגלגל ונצרכו קכוע והמזל חוזר שהגלגל וגזרו וש״ד הנ״ל וכל הכוכבים ואיחור כמהירות נשתכשו והתוכנים

 אליהו כאדרת ועי׳ כו׳ לכ כמו נעלם והוא ככל יתורן התנין ע״י אכל רקיע כחלוני דחז״ל והכחישו זרים ודכרים מרכז
 כהיזו ד״ה ע״ב( י״ח )דף כפירושו דצניעותא כספרא ועי׳ . קכוע גלגל לענין חז״ל דעת שם מקיים י״ח( א׳ )כראשית

 י״ז( )דף ושם משכלם למעלה שהם העליונים המים מאלו ידעו לא והפילוסופים ו׳( )א׳ כראשית אליהו אדרת ועי׳
 ארכע וכנגדן כו׳ מזלות י״ב כ״ה( )א׳ מלכים ועמ״ש אחריהם הנמשכים והפירושים כיונים שנשתכשו כמו לא כהקשת
 לא והס כו׳ תמ״ד הוא שלרוח אומרים הפילוסיפים אכל המקוכלים לדעת זהו כו׳ אש נגד הוא נוא״ק ארמ״ע יסודות

 כיאר וכן . האור העדר הוא שהחוש־ שאומרים או״ה כחכמי ולא כ׳( )א׳ כראשית אליהו וכאדרת כו׳ יכינו ולא ידעו
 ובביאורו כו׳ זרות חכמות ככעלי ולא כריאה הוא חושך כי חושך וימש ס״ז( )דף לי( אשר )ככ״י קודש הדרת כספר

 )על שם וז״ל כתב וי״ו היכל כ׳י היכלות על וככיאורו שם הרע״מ כלשון העמיסו כ•( )כ״ח ח״ג מהימנא כרעיא על
 ושמאלא ימינא וכמו הזריחה מקום ואור הצל מקום הוא שחושך כחדא( אזלין ושמאלא ימינא וצלא שמשא הזוהר לשון

 לא עילאה כרזא והכל הצל מתחיל שם הזריחה שמסתיים וכמקום זמ״ז נסרדין אין והצל השמש זריחת מקום כן אזלין כחדא
 מאמר )על בליקוטיו וכתוב כס״ד מש״ש )י״א( הג״ה )פ״ג( לפר״א ככיאורי ועי׳ עכ״ל הזריחה כעדר היא שהצל כמ״ש
 והגוונין המקילים כדכר> הגוונים משתנה כאורה חלוק אין וכעצם כו׳ הגונין על מתראה השמש וז״לאור ק״ס( תצוה זוהר
 מתהויס רק עצמים אינם שהגונים אחרונים הפילוסופים כשיטת זה וכרי עכ״ל השמש כאור רק ומאירין נראין אינם

 מ״ש ע׳׳א< כ״ד דף מ׳ה )פ״א ושם י״א( דף מ״ב )ס״א יצירה כספר כיאורו ועי׳ )כגרד״ל([ כאור כמקכלים מהשתנות
 מאמציסלאוי רא״ש הרה״ג ומ״ש כארן כדורית לענין מ״ש )פ״כ( כערה אליהו כעליות ועי׳ והגלגלים הטכעים כעניני

 ׳1: אוהכים ג׳ בביאור יצירה ספר ועי׳ ושכדצח״מ שכאדם כחות כע׳ הרכה שהאריך )י"אא׳( לישעיה כסי׳ ועי' ניי
 שנתתי שם מ״ש על נ'( )כ״ג לתיקונים ונפי׳ )אסטרולגיא״ה( הכוככים חוזי חכמי ]היינו החזיון לחכמי כידוע

 לישראל כאין ומאלו המזלות כחכמת כידוע שמותם כ״ה וז״ל כתכ .כו׳ הסוהר כית כו' ראש שפל כתין תרין ליה אית
 אומרים הגשמים א׳( )ל״ג כרכה וכאדר׳א והמזלות הכוכבים השפעות א׳( )א׳ כראשית כאדר״א ועי׳ )מהגרד״ל([ כו׳
 ילכן חול עם מעורב כמים יסוד י״ט! )א' כראשית ועמ״ש גשמים גכורת נקרא לכך טכעכלל שאינם הפילוסופים גס

 לדרום צפון כין למערב ממזרח הישוב העוה״ז )קנ״ו( ח״ג הזוהר על ביאורו ועי׳ רב חול יתחדש גשמים ירידת אחר
 מאומה ממנו שכשחותכיס המאגאנעט ענין בביאורו מ״ש שם הלשון כעיני יפלא )כ״ג( משלי )ועי׳ וצפון כדרום ולא

 כ־כ תלמידו כי יען משלי על שפי׳ קיר בעליח כ״כ )אך .תנל כקצה אף השני גם מתנועע . א׳ חלק כשמתנועע
 האהוכית נקודות ענין ז׳ל מרכינו שמע שהשומע ]נראה . קמשונים( כו עלו ע״כ הקדוש מלשונו ולא »זכרונו

 בשל״ה הוכא החייט שכתכ מה נזכרתי שוב )הגרד״ל([ כמאגענעש הטכעים שהזכירו פונקטע( )פריינדשאפטליכע
 כו׳ העליונים את מעוררים התחתונים מרככה כשער החייט הרכ וז׳ל אמשטרדם( כדפוס ע״א ל׳ )דף הגדול שער

 ואת״כתשכרנם סיגיה כל מעליה ותסיר היטיכ כשתחזקה כי הכרזל כשואכת מכניט״ס האכן עענין כטבע לזה גדול רמז יש
 מילין אלף אפי׳ שתרצה מה כל מזו זו מרוחקין שיהיה אפי׳ אחרת כק״ז והב׳ א׳ ווית כקרן הא׳ החתיכה ותשים לשתים
 שעה כאותה האחרת עושה החתיכה אותה שעושה התנועת כל כי תמצא האלה החתיכות מן לאחד סמוך הכרזל ותניח
 כ:"' אצלינו )שנמצא כתחלתו שה״ש זוה״ח מאמר ]וכסי׳ עכל״ה כו׳ כחכיות היין כענין גדול רמז לזה יש ועוד . עצמה

 היא המים על מכה השמש כאשר ולכן מים אור גי׳ ושוב רצוא וז״ל כתכ ונעלם( שנגנז הזה הנורא מכלחיכורו פליטה
 על ממונה ולכנה השמש אור היא וז׳לואור כתג א׳ היכל היכלות וכפי׳ עכ״ל כאן שרשו חי כסף גם תמיד ושוב רצוא

 עכ״ל ושוכ רצוא והחיות והסי' ושוב כרצוא נמים נראה השמש שאור שיכה הוא זכ״ז הנהורין והתכללות כידוע כמיס
 מיא כגו דשמשא נהורא מקרה דכר ואך וכי״ב חי כסף וז׳ל סע״א( )ק׳ע הנדפס לך שלח זוהר כסי׳ כקצרה עוד ושנאו
 מתגדל הזן וכח כו׳ הוי״ה שם וכלילה )קנ׳ו( הזהרח״ג על ביאורו ועי׳ )הגרד״ל([ עכ״ל זשוב רצוא והחיות כאדם ונ״ש

 והראני כלילה הלכנה מן מתכשלים שעורים י״ד( )ל״ג כרכה אדר״א ועי׳ ט׳ חצות אחר הגידול עיקר הארן כזו וכן נו׳
 שהביא כלותיה ושמונה חמות זו מאמר על הרואה סרק סוף הנשאר ע״ד ברכות לאגדות הגאון כביאור הגרד׳ל -ידידי

מאמר
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התלמידי על חמסו מלגלג♦ היה לחש נבוני על ולא פועם היה האמיתים ההפמים על ולא

 עיניהם" נתפרחו שלא אפרוחים לרבות השורץ השרץ "ובל צרכן פל שמשו שלא
 בעצמותם ובשמן בקרבם היראה בא טרם והפוסקים התלמוד מעדני פרסם מלאו מרם
 קיר רים פע ינששו עוירא׳ לידי מתיא דרישא ערביבותא "והאי מוחם מבלבלים והמה

 יחשבו השוא והבלי עבביש וקורי אנושי בחקירות אלה ונפלו ובשלו והיראה רתורה
 מקריא'׳ דלא "ופאנרתא מראות להם השפה אשר הנסתרות בדברי ואלה הענלה תות לעב:

 יעפילו -----------------
 וכנה וז״ל כתב ע׳ם נוראים כסודות שכיארו אחרי כלתין• ולממני בנתך ולשב דכירנאלך קפא קפא )קנו״ז( דפסחיס מאמר
 וזיל כתב י(2) כהיכל להיכלות ]ובביאורו עכ״ל ח׳ ולשמאלא גידין ז׳ לימינא החסא( מן )ריל ממנו שיוצאין כאמת

 נזכר ראיתי שלא אמת )הן עכ״ל והולך שמתמעט האור את הגונב כעשב וכידוע מתמעט הקר; סירות עושה שאיט דכיז
 צ״ל ואפשר כלשונו כאן יש ט״ס שאיזו משכתי ע״כ הידועים לה״ק כשפרי נזכר שלא ע״ד כנודע שיכתוב ופלא זה מעשב
 כהיכלות הגר״א כיאור ]№^ע׳ )הגרד״ל([ עש״ה( ופ״ד פ״ג ורחל לאה שער הע״ח לדכרי ונתכוין כו׳ האור הגונב בעקב

 וכשקירה בראיה מורככים שהם הדשים שהכיר לקמן ועמ״ש להגיה[ שא״צ המגיה מהרב שם כהערה • כ׳ ד׳ בק״כ( )נדפש
 והעטלף האישות ן לעני מי׳יש כ'( )כ׳ כישעיה פי ועי׳ כו׳ הכע״ח טכעי כ״ד( )א׳ כראשית אדר"א ועי׳ אלי היא וגדולה א׳

 וע״ש . כו׳ שאגות ג׳ שואג שהלביא אמרו כ״ט( )ה׳ וע״ש חכירו ע״ג אחד עומדים שהם כדבורים שכוני כיו( )ה׳ ועמ״ש
 מששים אחד כזה״ל תנחומאאיתא ]כמדרש ע״ש מהכנף יו״ד הלק שהוא כנף לם עצם כנפיו מוטות אמרו כמדרש ח׳( )ח'

 ש "]ומ בספריהם המחקרים האריכו כאשר השמים וכעוף האדן כחית שונות תחבולות כ״ד( )כ׳ כראשית אדר״א ועי׳ ככנף[
 להם נעדר והחמת המורא המבול אהר להם שחזרו ואף נפחת דבר כלתי לאיתנו יוחזר לא הנעדר דבר כל כ׳ח( )א׳ שם

 השי״ת מחסדי והוא ממש האדם ע״ס יעמדו אשר המינים ושאר בזבובים ראינו מצאנו כאשר כעוף שרן של והחתת המורא
 לש' על הרכה שה שהוסיף ז״ל אברהם מ׳ הרב כנו של אלא רכיני לשון זה אין ע״כ ארן וחיתו מבהמות המורא נלקח שלא

 תרומה( )פ׳ כאדר׳א ועי' נ״י([ מאמציסלאוו )הגרא״ש זה כל כתוב ואין ז״ל רכינו של מכי׳ק כרור העתק יש ואולי רכינו
 וצינה מגן כש׳ וע׳ משתיה קיומם והעצמות מאכילה קיומה הכשר ח׳( ככורות דכ״א לסבא כביאורו ועמ׳ש האדם מנתוח

 נ״ח( ד׳ )פ״ה דצניעותא ספרא וע׳ כ’ע עין נקרא ולכן . כעין יש קרומין שעיין ז״ל הגר׳א מכתבי שמביא ס״ד( )ד׳
 ימין כעין חכמה האברים עש האיכות מחלק יצירה כספר ד׳ה ע׳א( י״ג )דף כ״י קודש הדרש כו׳וע׳ רהיטין שבעה ד״ה

 יחשר הביצים ממט שנחסר מי כחוש שנראה כמו מיוחד כאכר תולה כ״א האיכות כי הוא הענין כולם וכן ימין כרגל שיחה
 אברים י״כ שהי׳ש סוף זוה״ח ד״ה )י״ג( י“כ קודם בהדרת ועי׳ שהאריך ע״ש ואבר כלאכר וכן הזקן וכן הקול ממנו

 והמניע המתעורר רוח ט״ז( )ל״ג כרכה וכאדר״א החזש־ס עניני מה״ת( )גלק אליהו אדרת וע׳ שהאריך ע״ש כו' פנימים
 ס׳ וע׳ שם מיש א׳( )א׳ דכרים ועי׳ כו׳ ממשיח טעה חלוקי ד' ט״ו( )ז׳ כישעיה פי׳ ועי׳ כנפש הוא המרגיש אכל

ידוע דיה כשוף ליקוטים ספד״צ ועי' כו׳ אכרים עוד ויש פשיטות וי״ב כנפש מנהיגין י״ב לענין מיש מיג( )פ״ה יצירה
ויש יסודות וארמ״ע כעולם דצח״מ כאדם גנר״ן ה׳( )כיב משלי ועי׳ כו׳ ונרין ודצח״מ עולמות עניני כו׳ עצמי שהבדל

שהאריך נר״ן דיה כיה( )דף כ״י קודם הדרת יעי' פ״ה( )כ״ב רכב״ח על פי׳ כסוף עיז ועמ״ש השמים והוא חמישי יסוד
הדוח הוא עיקר העולמות ככל וכן אלוה חלק היא והנשמה הרוח הוא האדם הו׳ כת״ז מ״ש דיה .)ו' קודש הדרת ועי׳

 כרגשות וכל כעצם מרגיש ואינו הי הוא עדיין הנשמה כצאת כ’משא כו הנפש שנשאר אע״ם מת הוא מהאדם הרוח וכצאת
 הנפש להן שיש אע״פ וצומח הדומם וכל היטיב זה והכן והעילמית האדם הוא וזה העולמות ככל וכ״ה כרוח הוא וחיות
 ועי׳ הרכה השתמש ובהגיון .כו׳ בטלים והחושים אז מרגיש אינו הלב אל מתאסף שהרוח והישן המת וכן חיים אינם
 הגיון שקרא היא חכמה כתב הגר״א ובליקוטי כתב ההגיון מן כניכס מנעו על ע״ג( )ח׳ כשה״א כפר״א הגרד׳ל מ״ש
 ככ״מ כראשית באדריא ועי' נ״ע הגמוהר״ח ח׳ז כשה ששמעת• כפי ע״ז ונכלאתי .עכ״ל חכמות )חלקי( ייג כה וים

חומר חפצ״ת לענין ט״ז( יו״ד . י״ב )א׳א׳י״א למשל• כפי׳ ועי׳ דכוק ושאינו דכוק מקרה עצם י״ג( )ליג כרכה ועי׳
• תכלית צורה פעולה

 מ’)מהמ תורה כתר כספר ועי׳ ואמונה התירה מחצרות הרחיק אנושי שכל על רק הננוים הרוחטם כענינם וסילופוסיא
 לא אנא ק״מ( )שכת חסדא( רב )צ״ל ר״ע שאמר שזה האמת• הגאון מורי כשם ושמעתי וז״ל כתכ מפאלאצק(

 עתירותיה כעת ולא דממשיך משוס הנ״ל פילסופיא דברי ללמוד רצה לא ע״ה כשהיה פי׳ משוסדגריר ירקא כעניותאאכלא
 כ׳( )י״א ישעיה על פי׳ ועי׳ עכ״ל וכורא כפרא לייעול ירקא דליעול היכא כי והטעם כתורה גדול כשנעשה ירקא אכיל

 ואע״פ ייג( ס״ק קע׳ט )שי׳ יו״ד ועי׳ להרמכ״ס[ פרקים שמונה ]עי׳ המתפלספים כדכרי שלא כו׳ כנפש הם החטאים וכל
 דבריו על חנקו אחריו הבאים כל אכל דע״ג לפ״ד המשנה כפי׳ וכ״כ ם“הרמכ נ״ע הגר״א ציין כלום מועיל הדכר שאין

 ולעקור הלציי כדרך הכל הגמרא לפ' לקחה כרוב הטתו והפילוסיפיא . כו׳ הארורה הפילוסופיא אחר נמשך והוא כו׳
 ולא פנימיות גם כהה שיש אלא כפשוטן הם הדברים• כל אלא מהמונה ולא מהם ולא כהם מאמין איט וחיו מפשטן אותן

: עכ״ל האמת כעלי של אלא לאשפה אות; שזורקין כפילסופיא כעלי של פנימיות
 הגריל מספרי הדפוס לאור הוציא )אשר נ׳י לוריא ריש הרב שכתב המכתב ככאן להעתיק ראיתי המויל אמר

: כאות אות המכתב חיל . הממכר הרב אל הוא( נאמן קדשו כ״י וככל זצ׳ל

.ווילנא תרבית אסתר תענית ה׳ יום בעיה

 נודע ושמו . תבל ברתכי ולתהלה לשם נודע המדעים ההולל החכם המובהק הרב .ועמו ה׳ יריד בבור
ג שלה ויצליח ישביל יפנה אשר בבל נ״י לעוין העשיל יהושע מוה׳ כשית בהלכה הסצויינים בשערים

 להוסיף נטרה כת״ר יד עוד כי אפון ולא אליהו עליות הנפלא החיכור לאור להפיץ כתר׳ה ככוד ה'אש חנן באשר
 לנפשי חוכה מצאתי ע״כ . ז״ל הקדושים וחיטריו זללה״ה החסיד הגאון תהלות ממעלות וכהנה כהנה ה׳ כעזר עיד

 ייג( שיק קע׳ט )סי׳ ירד הנר״א בכיא׳ מיש כי אייה הנאים בחיבוריו רבים כת כשער להודיע פי׳ כשיר כבוד את לעורר

 в מי
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 מאסו המצות ומעשי ה׳ תורת כאחד ושניהם במורד והמה הרים מרום אל לעלות יעפילו
 הליצנות היא וקשה להו מפכחא בדיחותי׳ וישר טוב דבר כל על אלה להם מה והכמת

 לו מוסיפין בד״ת שמתלוצץ טי שבל מליצה שטה נקרא ולמה הלשון" בשירי :ורכן אם
 לעבורי( לעגם ווו לשונם בנעימות להבליע בחלקלקות ויהזיקו ו א׳ משלי .)מדרש ליצנות
 מחזירין "ואין מעשיהם במחשך הנה ואלה הרעה בפיהם להמתיק טעמא" ולמתוקי זוהמא

 סתרי נמסרו לא בראשונה אשר ותחת המצות" על שמהדרין "כדרך תורה אור האור" על
 הפרוצים משרבו פנימה הקודש אל באו המה ה׳ אל הננשים הדור לגדולי אלא הורה

 ובת״ח ומתנרין יורדין אלו וגוליירין מעלליהם רוע יסתירו ובסתר אדם יכל מסורים
 ר לאם יתנשא בס״ת ולא בחבטה לא רבו בית ידיעות לו שאין מי וגם מכולם יותר

 ועמדו ז עליה תהא מה ותורה ויראה תורה נכבדי כל להקל כן לא אשר דברים ולחפות
 קראו לאלה זה על זח נאצה בדברי מערכה מול מערכה המערכות משתי אלה אדהגוליירין

 )דברים אליהו באדרת ז״ל הגר״א ועמ״ש )צ״ז( סנהדרין )עי׳ לבנים להם קראו ואלה צבועים
 יותר קשיסלכבסם שהלבנים למדנו "ומדבריהם דמליקיטמא היורא חצבי ע״ש( א׳( א׳
 עונם נסתם ים מני מים אזלו שבעולם מימות בכל י״ס(ואםתבבסם )שבת הצבועים" מן

 הנסתר שם תעבו וכי החכמה שם נאצו כי והנסתר החכמה אור במורדי היו חמה ואך
 כי ויברחו ה" יראי כל יראו למען והנסתר החכמה שדה בתוך ארי הרביצו אשר וחמה

 יהי סוד מתי עם לחברה ארחו ולא אחור נזורו הנסתרות דרכי כל עזבו הישרים כן על
: מה עליהם ויעבור מדע ובכל חכמה בכל בטחו ולא מי

 לאחרים טומאה שגורם ישראל בית עונות עליו הנושא על כמו לאמר נוכל הרבה ועל
 לטיבה וחשבו רוחם אל את נאמנה היה אשר יש כן ל״ה( )גדה טהור עצמו והוא

 ופוק מעוקל משפט יצא ע״ב דבר אהרית מראשית ולהגיד מרחוק לראות השכילו לא אך
 מקילין ואלו • לעצמן מקילין אלו ״וסימנך אחריהם ונכשלים הנחשלים עם עלתה מה חזי

 ראשונים שגבלו נבול עברו חוק הפרו לגזרים והעם התורה ויגזרו י( )כתובות לעצמן"
 ת בם או בחכמה ושם יד לו שאין כמי אמת דבר ויושר עצה משמוע אזנו אוטם אהד וכל

 שאינו וכל מחי׳ נמי מימהי אלא גמיר דלא "מיכתיי׳ אליו באמור ובחפציהם בעניניהם
: עמהם עסק לו יהיה לא ובחכמתם בשמותיהם בהם בקי

 בכל החכמה תעלומו׳ כל צופה נ״ע ההסיד הגאון וקדושו ישראל אור כשחר בקע אשר עד
 הרזים חכם כל וישפל במדעים משכיל כל וישח עממהו לא פתום וכל מדע

 לב חכמי כל נלאו תבונתו קצה עד ולבוא משלה בכל ידו וכי גאונו והדר גדולתו מפני
ונוסף ___________

 לראות שזכינו הדברים ק ק כו' עלקדקדו אותו הכו וככר וכו׳ ושדים כשוף בערן ז״ל הרמב״ס על ז״ל הגאי; מ״ש
 מוכר״ש המפורסם החריף הגביר הרב שת״י כי׳ק מגוף חמדה כלי כל באוצר נמצאים )וכם’ז״ל כגר״א של כי״ק בגוף

 וליהטת להתענג ג*הרה בבית כשנתים זה בהיותו ז״ל ריבלין זלמן מוכר״ש המפורסם הגאון והרב ממאהליב צוקערמאן
 שמה כתוב הוא כי וראיט ומצאנו כי״ק מגוף הנ״ל דבריו אחר לחשוש כרה׳ג את העיר ז״ל הגר׳א ק כי־ נועם אור מזיו
 מסדרי על תועה לדבר (141) נאמנה קריה בשפר ק״ב )הרצ״ה מ׳ש ע״כ לפנינו( בבאה״ג נדפס שהוא כמו באות אות

 גס ענה ושקר נאמנה קריאה אינה האלו( הדברים יצאו ז״ל הגר״א כתני מפי ולא מפיהם כי ז״ל א“הגר מכי״ק הדברים
 אי״ה פו ואודי כפעם עוד אעיין כשפק ומחשש בכי״ק מובא כו׳ הפרדס את ראו לא אבל שם שהובא מה שגס לי כמדומה
 חפצו ישלים וה׳ למטה[ החתום . לוריא שטואל כלל. ספק שוס בזה ואין . בכי׳ק עתה ראיתי ]בעיני ^־£1 בהקדם

 . זי״ע זלל״ה א“הגר רביט לכבוד נאמנה ומודיעו כתר׳ה מול משתחוה לטונה תדרשנו כנפש לבט מאווי לטובה וימלא
 מדברי והוא החכמות. שביאר הפרדס לענין רמ״א בהגהת סקי׳ח( רמ״ו )סי׳ ועיו״ד : לוריא[ שטואל הנאמן ידידו

 את מביא נ״ע והגאון הרמב״ס ולא )הרמ״א( הוא לא הפרדס את ראו לא אבל כו׳ לפרדס נכנסו ד׳ שזהו ומפרש כרמכ״ם
 כו' מיני דשתית בירא מאמר על החובל )פ׳ כנסתר ע״ד ב״ק כגדות בפי׳ ]וק ב׳( )א׳ בראשית אדר״א עי׳ הס׳מו׳נ

 היה )אשר בווילנא רב גארדאן ישראל מ׳ הישיש ט׳ הרב לי ושיפר )הגרד׳ל([ כנף כינוי בענין הביאו היכלות ובפי׳
 ויוצא נכנס היה אשי־ בהכנ׳ס( בחצר הגאון דר היה פטירתו וקודם אביו בחומת היה ודירתו נ׳ע כגאון את היטב מכיר

 שאנשים עירו ראו אשר על והרעיש הגאון לפני ז׳ל טרייטיל ר' כרב בא אשר פ׳א ושמע נ״ע כגאון בבית בפעם כפעם
 נגד לדבר יעיז ומי ואמר אף נחרי כשיט והגאון בידם ימחה שהגאון וטקש נבוכים מורה בספר בבהמ׳ד למודם קבעו
 בד׳ )ק״ח ויקהל( )פ׳ לכרב״י מישרים המגיד ]ת״ל עדן כגן במחיצתו עמו ואהיה ישנני מי אשר וספרו הרמב״ם כבוד

 שהשמיט נראה וכו' בתיבת שם ]כ״ה כו׳ דאיגלגל חכימי הני כדאמרי ולא צדיקיא במדרגת איהו והא הרמכ״ס על זאלקווי(
 ואף עלוי אגינת אורייתא אבל אתחוו שלא דמליל מילין קצת בגין מלוי אתגזר דככי דנהי הדבר( את כבודו מפני הרב״י
בהדי ויתיב ואסתלק כגילגולא איגלגל אלא וכנ׳ל( שם )כ׳ה וכו׳ איגלגל לא הוי טבין דעוכדי דמארי טכין ובדוי

 צדיקיא דלית
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 היודע הכם והוא כל מפני ישוב לא משכיל כגבור’ והוא ואמתו קדושתו אלה על ונוסף
 נפיק בלועי׳ יפה להדא "תקיף רעה רוח וכאשר רבו כי ראה הדור בקיעי באשר דבר פשר

 הוא ההבטות גלי ובשוא קדשו רוח רוחו בעים הניף הוא רשע המיש פיו וברח לקיבלי'"
 הרבה גליהם בשאון יוסיפו ולא יבואו פה עד להם שם והיראה התורה גבול ישבתם
 הראה כאשר הסיר עמו וחרפת העם את דעת לימד התורה באור יש החכמה מאורות

 ולהוריק להעתיק וצוה החכמות בשערי תלוים ובדינים בתורה הררים הרבה כי לדעת
 הוא אחד "מעין החכמה מעין אמר כי הכמה וכל מדע כל הקדושה ללשוננו ועם עם מלשון
 שאו ולתעודה לתורה הישועה מעייני ממנו -ישאב אם טהרתו" והתורה טמאתו התורה
 אשר ותהה מדע וכל חכמה כל בכם ויבואו התורה פתחי והנשאו ראשיכם הדינים שערי
 וכליותיו משהרס לבב יתחמץ וכן סרחון" לידי מביאין כי מדע ולכל הכמה לכל אמרו

 ולמען יחמיץ' שלא בשביל למודים "עושה הוא הנה חימוץ" לידי "ומביאים ישתונן
: ולהאדירה תורה להגדיל אך בה והפץ בחכמה בהר צדקו

 במכוסה אך ולחקור הורשו שלא במה גם לדרוש פרושה מצודה החיים על ובראותו
הנגלים ולמוד המעשים לעזוב עמהם יתערבו לבל מסביב העם את הגביל !

 עליותיו בשמים יבנה כן ואהר אגדותיו ארץ על יסד מראשית ואם כוונים אך ולעשות
 כל פה צ המזימה אוצר חכם והוא י( לפעולותיו יצרפם אם מחשבותיו עמקו מאוד אז

י( הסוד גם לשונו בנעימות מבליע הגגלי׳ בדברים וגם נסתרות בגנזי יבהן כאשר תעלומה

 כ״ד( )י״ג משלי עי׳ עקידה הבעל את מביא )וכן )הגרד״ל( בזה הזוכר קדמות בקונטרס בס״ד ועמ״ש עכ״ל צדיקיא
 בקשו פ״א )כ׳ב( בר״ה במ׳ש מביאו מ״ו( )דף כ׳י קודש בהדרת וכן עקידה מהבעל זאת הביא שלא ח׳( )ט' וע״ש

 שיגדל עוד וכל למאכל טוב בקטנותו שגדי פי׳ ס׳ז( בשער )והוא עקידה והבעל לגדי דומות ואזניו כו׳ להטעות הבייסותים
 לאוזן מסה הנשמע פ’שבע בתורה מאמינים אינם כבייסותיס כי טעם בטוב פי׳ והגאון ע״ש כו׳ ישראל היו כן וכולך פוחת

 שם ישעיה כל בפי׳ וע׳ש י׳( ו׳ )ישעיה הכבד ואזניז כעס לב השמן לענין דפח״ח ע״ש וסתומות כפולות הגדי אזני וכן
 דהריך גלולים עובד )ל״ח( ע״ג וע׳ . וערש״י ע״ש אזנו מרים אפי׳ לאכול אסור בחלבו שצלאו גדי )צ״ו( חולין אני פי׳ ]ובזה

: אוניה[ מריש אפי׳ מיניה למיכל שרי רישי
 רוח ט״ז( )ל׳־ג ברכה באדר׳א כמ״ש ומשל מלינה ע׳ד שמות גם בכם ודרש מחקרים שמות תורה לרמזי לרקחות לקח רכן

 ממש קדשו בכ׳י יונה ספר כל הגאון פי' וכן )תולדות( כנעלם במדרש מזה ע׳ ולאה רחל כמה והמניע המתעורר !
 חומר ושרה אברכם על שרה( )חיי הנעלם המדרש יונה בריש כגאון שם והביא כגוף הוא והספינה לגשמה משל יונה כי

 בתורה מפנים לאחד זאת חשב כי היא ונפלאות יין( מחיר הס׳ וכמו זה באופן ג״כ אסתר על סי׳ בכי״ק יש )וכן וצורה
 על שייך שאינו חשבה לשון ומדויק הגוף על שפי׳ להשבר השבה והאטה ד'( א׳ )יונה שם באמרו המוסר למליצת אך ולא

 והביא . טביעה האלה לדברים לקרוא העולם דרך שכן כס כגר״א כתב קי״ד( ס״ק י״ז )סי׳ עזר אבן בטור עי' אך ספינה
 שלשה )י״ג( וירא ובס' כ״ט([ )פ״י בפר״א כגרד״ל ]ועי׳ פרה אמרה ד״ה )י׳( נזיר תוספות וע׳ לכשבר חשבה והאניה כמ״ש

 חכמי על הרשב״א שכרעיש מה לכל ונודע ע״ש באר ויחפרו )כ׳ו( תולדות בפרשה וכן ומשל מוסר ע״ד פי׳ אנשים
 ועמ״ש הגרד׳ל([ סס׳ך ח״ג בתשובה הרשב״ן ]ועמ״ש וצורה חומר ושרה אברכם על שאמר בראשם והבדרש׳י פרובינצי׳א

 בליעל כ״ח( )י׳ט במשלי נ״ע הגר״א )ועמ״ש אמת כפשוט גם אבל למליצה אך זאת שדרשו כרשב״א בשרת כמובא כבדרש״י
 אז כמצוה לפשות כפשוטו פי׳ ואינו מליצה אלא ואינו אחר דבר בזה שמרמז שאומר כתורה מליצה עושה ופי׳ משפט ילין

 שותפא נפש וז׳ל רכ״ג( )דף לזוה״ק בביאורו ממש בכי׳ק הבדרש׳י את מביא נ״ע והגאון ע׳ש( כו׳ עכשיו נוהג שאינו
 המלך בן פ׳ כ׳א( )ח׳ במשלי מביא וכן עולם( בחינות בספר כבדרש״י )הוא המלין כמ׳־ש בתורה הוא וחיבורם כו׳ דגופא
 במקום והארכתי . מטי בקצה אך עתה נגעתי ומדע הכמה ומדברי כנה הצגתי אשר והציונים כדברים בכל וכנה והנזיר

: בזה ידי אוסיף ה׳ וברצות ובראשונים כבר בדחז״ל נזכרו אשר מהם כרבה על אחר
 דיה י’כ קודש הדרת וע׳ כלום אינו מעשה בלא ככוונה כי כו׳ כשבת את המענג על מ״ש י״ב( )א׳ ישעיה על סי׳ ועי׳ ו(

 מיוהדת כונה יש א׳ ולכל מיוחד מעשה הוא א׳ שכל מצות בתרי׳ג וכ״ה כו׳ האיברים עם האיכות מחלק יצירה בספר
 יערה עד .נשמה בלא כגוף ונשארנו החכמה מעינית נסתמו בכמ׳ק שחרב ומיום נשמה בלא כגוף כוונה בלא המצוה וכן

 וכנביאיקלא ידוע ד״ה בספד׳צ לקוטים ובסוף כ״י כצמצום בסוד ועמ״ש עכ׳ל כו׳ והנשמה כגוף תחיית עלינו ממרום רוח
 רבו ולכן ע׳ש בעקב אלא משיגים אין שבדורותינו עד ומתמעט וכולך כו׳ העשיה עולם ברחש ודניאל ביצירה אלא השיגו

 דרך מדברים לכן כו׳ מאיד התחתונים בעולמות כהל ואבי׳ע בא״ק מדברים שאנו וכל כו׳ ישיסך הוא כמיש המתפרצים
 אתנו ואין סתומות מראות וזכריה הבית ובסוף נחו'ל שכיה חידה בדרך אמר יחזקאל כי כלל מבינים ואין וחידה משל
 שלה גוף הוא אנחנו רק ונשארנו ראשנו מטרת רוחנו יצאה כבית שחרב מעת ט עלינו רוח ממרום יערה עד מה עד יודע

: עכל׳ה נפש בלא
 . אמת אינו כפשט גס יסוד בלא הפשט ולידע כסוד גס בו טמון כגר׳א שביאר פשוט דבר כל במשלי תלמידו וכס״ש ז

 בווארשא כנדפס כחדש רות מדרש על זצ׳ל כגר׳א לביאור מאמציסלאוו זצ׳ל כגרא״ש בהקדמת ועי׳
 זה ויהיה פשוט דבר שיאמר י״א( )כ״ה ע'פ ועמ׳ש פעמים כמה כן ממנו ששמע ט׳( )ב׳ שם הביא וכן תרכ׳ה[ שנת
 כפשוטן שכן הבריות יאמרו שלא כו׳ לי גולה לא ולק עמוק עמוק כהוא כענין ושוד כ״ו( )יו״ד וע׳ ע״ש כשוד לפי גם נכון
מאת שמעתי כאשר . ליה אניס לא רז וכל הקבלה בשלשלת אחוזים היו בנגלה שיטותיו כל חדתין לתקלין בהקדמה ועי׳ נו׳

 כרב
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 דברי נם ולפעמים ח( מדעתו ומבין להבם ורמזם הי כל מעין הנעלם רויא נליא ודין

 שהיו רב אם ואף החכמת זקן פני נשא לא בעיניו זכו לא כמלאכים הראשונים
• (ט שניו ימי

 ובנסתרות בהכמות לאהוו לימים הצעיר איש כל ירהב ולא קופץ" לקפוץ הבא כל "לא אך
 אשר הפוסקים דבר שורש הקר טרם והמעשים המצות תורות מוכדות כל ידע טרם

 לעולם והי ואכל ובפ״ת בהכמה ההיים עץ אל נם ידו ישלח ואז האדם יהיה עליהם
 חכמה בכל ונבורתו בוהו הראה כבר חרגו ובימי מימיו לבבו הרף לא נ״ע הגאון ואם

 הספר על הנכתב שבע״פ תורה תעלומות כבר אז נגלו לו הלא לו יערוך מי סוד ובכל
 אורח גדר אשר והוא מצא קדושים דעה גם הבמה גם כן על מלא ה׳ וכבוד והגלוי

: ובמצות בתורה תפקידו את ישנו שלא להם נתן וזמן והוק והסוד ההבטה
 צוותא אך אשר הם כא ולא צדק במאזני משקל העם לרוח עשה אשר האיש הוא

 במדה הכל תכן והוא ינשא לעומתו כן ללכת העם וכרוח להו ניחא דעלמא
 סופרים בשבט להמושכים ואף לב הקרי גדולים פני נשא לא הורה של כדת ובמשורה
 בלולים אך להורה בניהם את יגדלו אשר ויש הלימוד בסדר מתעים העם מאשרי ובראותו

 הקודם מן מישרים אורה ללכת בדרכים" להתבונן אדם בני של דרכן "ואין יעלו
 לפלפל הסדר חוק חלפו אשר ויש נדההמהם דרךותושיה לא בתוהו ויתעו המאוחר אל
 ואין באויר פורה וחריפותם בתלמוד שמועה הבין ידעו טרם בוהו ואבני תוהו קו על

להם ________
 החליטה לא בטהרות שחידש שיטה כל ני . טהרות על פירוש ממנו שקיבל בעת הק׳ מפיו ששמע ז״ל מוהר״גו הרב

 אופן בשום מחולק אינו שהזוהר .הגאון רבו בשה ג״ע הגמוהר״ח ח״ז שאמר מה ונודע .ע״כ השוד לפי הפנים שידע עד
 מסביב ד״א להתרחק וזהו . זוה״ק ע״פ נוהג אינו אחד דין לבד בגמרא או בזוהר הפירוש יודעין שאין ורק • כגמרא עם

 מחולקים לדרום צפון בין מטתו הנותן בענין הלא הנ״ל כגמוכר״ח תלמידו א״ל .לפניו רק נזכר לא ובגמרא להמתפלל
 כי״ק בשם ז ע■ מ״ש ב׳( )שאלה עולם בנין שו״ת )עיין מחולקים ואינם אחר באופן הוא ביוה״ק הפי' כי כגאון לו השיב . הס

 היה לא כי בהזוהר כפי׳ רבו א״ל שלא הנ״ל הגמוהר״ח דודי קדוש מפה ]שמעתי . מהגאון ברכות משכת על אגדות פירוש
 על חולק שהזוהר לענק ק'( )תשובה או״ח חלק שופר חתם בשו״ת )ועי׳ מאמצישלאוו([ )הגרא״ש לפניהם כזוהר שפר אז

 האמיתי שהשוד לומר שחלילה ז״ל הגדול מרבינו קבלנו וכך ל״ז( )דף מו״ן בספר ועי׳ יעו״ש הקן( שילוח בענין הגמרא
 ■ועי׳ כזאת כחכמה לעומק ירדו לא שאחרונים רק לנו המסורה הוראה יסידות דרכי עפ״י פסוקה להלכה המוסכם הדין ישחור
 ג״כ ע״ע מחמירין היו הס שהרי הגמרא על כחולק זה ואין כזוהר מדברי משמע וכן הגאון כ׳ סק״ט( פ״ט )שי׳ יור״ד

 מ״ג( )פ״א ברכות אליהו שנות ועי׳ ע״ע המחמיר הדיוט נקרא אם לענין באו״ח ועמ״ש כו׳ להא אנא וכמ״ש כמותר
 שמרחיקו עד דאורייתא מהרזין בתחלה מרחיקו היצה״ר דרך כתב וגו׳ העם לב השמן ע״פ י׳( )ו׳ לישעיה כפירושו ועמ״ש

:מ״ו( )דף כ״י קודש בהדרת כלשון כ״כ . כ’ג שבכתב מתורה
. ע״ז רבינו כתב .האי תנדע לב'נ דאחיי מאן ויתגלי דייתי בשעתא כו׳ רחומאי ד״ה )ש״ב( כ״י קודש הדרת ועיין ח(

 תבין ומזה .והכלל ד״ה ליקוט ע״ג( *)ט ספד׳צ ועי׳ ע״ש השולחן פאת בהק׳ גה זאת והובא כו׳ לי ונתגלה
 א״י בה׳ הקורא אני ומשביע משיחנו ביאת קן ע״ג( )נ״ד ושם גלאי לא ולפומא דלבא בעומקא ותבין הזה העמוק הענין

 מאבא אולפינא ככי וזיל קי״ז( )דף וירא בזוהר איתא וכן כאן כגליון על נרשם ת״י אשר כ״י )ובהפר זה יגלה שלא
 וביומי והו' הה׳ אלף היינו עלמא דשני וברזי וז״ש כמש״ל והו׳ כה׳ אלף הם שבשם ו״ה פי׳ קדישא דשמא דאתוון מרזא

 ]ובפירושו עכ״ל והבן בפנים וכמרומז זה ביום הנהגתו היתה ואיך אדם בו שנברא דמע״ב הששי ביום היינו דבראשית
 ; חיים אוצרות גנזי בזה לך יתגלה לך שכל עיני ואם כאן של שדור ככתב על לבאר א״א וז״ל כתב א׳ כיעל כ״י להיכלות

 אין י ונוראים גדולים עניניס וכאן וז״ל כתב ד׳ בהיכל ושם עכ״ל מאוד הוא עמוק דבר כי בפרטות זה לגלות ואסור
:)כגרד״ל([ עכ״ל מאוד מאוד עמוק ז“כ יסוד וז״ל כתב וי״ו בהיכל עכ״לושם הכתב על להעלות

התיקונים ע״ס ]והוא כן אינו לש״ס בהגהות נ״ע הגאון וכתב גבריאל פרש״י כו׳ פסקניות רוח )מ׳ד( סנהדרין ועיין ט(
 כתשו הרוחות בנשיבת כו׳ כנור ד״ה פרש״י על )ג׳( ברכות בריש וכי״ב מט״ט שכוא שם שמבואר צ״ד )תנ״ז

 לזוהר בפירושו הנדפס בילקוט ועיין אחר סדר בד״א( ד' )י״ג בראשית בזוה״ח המבואר ע״ס והוא כן אינו הגר״א בהגהות
 על לשפד״צ )בהקדמה תלמידו זצ״ל מוהר׳ח הנפלא הגאון ח״ז כתב אשר את לכל גלוי ]והנה )הגרד״ל( בשופו לך שלח

 זאת בעיניו נחשב היה לא ז״ל כאר״י ביה קדישין אלהין רוח די הקדוש שהרב באמרם כו׳ רחוקים מפלחים רבים דברי
 תאלמנה מימיו לימודו עסק בו לקביע בעיניו הוכשר לא הזוהר ספר שגם לומר לדבר יותר מעמיקים אשר מכם אחרת ועוד

 . מכזוהר ז״ל הפוסקים בדברי רבות להלכות סמוכות עשה ויו״ד או׳ח שו״ע חלקי בב׳ כשו״ע על בביאורו גם כי כו׳עד
 קדושת תפארת יקר ראו עיני כו׳ להפליא עד כיה נורא בעמקות ותיקונים ור״מ בזוהר הנוראה בקיאותו ועוצם גודל וכל

 מקדוש נדבר ומה נאמר מה ואמר גופיה כולא אירתע אודותיו עמו דברו מדי כי נ׳ע כגדול רבינו בעיני ז״ל האר״י
 למעלה השגתו הוגדל פעמיים אליהו לגילוי זכה אשר ומעת חכמה תעלומות לו ונגלו כמוהו ונורא קדוש אלקיס איש ה׳

 אחרים מתלמידים בהם רבו אשר ההוספות על וגם כו׳ עליכם הרבה רבינו התבונן שלו הקודש כתבי על גס להפליא
 לסמוך אין ז״ל מרח״ו שאינם כאר״יז״ל כתבי על שנתוהסו ההוספות מחמת גם יאשר לי ואמר כו׳ ז״ל רח״ו מת״י יצאו שלא

 האר״י כתבי נין כי ואם כנ׳ל( )בהקדמה ז״ל מוכר״ח כגאון ח״ז עוד וכתב וכו׳ ערכם יקר גדלה אמנם דינא לענק על-ה
 ו״ל
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 בסופת תלוים פלפולים והררים גבוה בהר יראו הקיקיון וצל שיסמבו מה על להם

 בלא בל "בחסר נשארו הנה בפלפול עוד חפץ להם אין אשר שנים יגיע ובאשר ופערה
: הורה ואור מצוה נר״ ״בלא בדינים ערוך שולחך ״בלא בתלמוד דעה״

 התלמוד ממעיני בששון שאבתם טרם הפבבם נ״ע הגאון יאמר פלפולים רוב לבם למה
 "יבש לפניהם והנה בפוסקים החיים בעץ ידיבם בשתי תחזיקו וטרם לרויה

 לדעת לבם בוונו ולא בתורה קוראים ואין הפלפול רי" בב ומביאים האילן ונקצץ המעין
 "אילן והנה בעתו לא פריו ונותן בתורה בחש פרי יביא אשר האיש או יאמתו אמת דבר

 אבן התורה ממקצועות פינה אבן בוהן אבן באבנים" טוענו פירותיו המשיר זה
 אך חילים ויגבור הפלפולים בבה חיליה דלבהוש היכי כי הראשונים מיסודי למוסדות

 ולא דינים קיצורי ללקט הקוצרים אחרי אך ילך אשר יש וכן ומישרים אמת בדבר
:חורש ולא זרע לא מאשר בטנו וממלא ושורש מקור ידעו

 הראה בחו ובזרוע נהורא ונפל לדרעיה הגאון גליה אלה על ונוכה אלה בל על והנה
 הראשונים דרך קדמוניות ובשנים עולם ימי להם ויזכור מישרים אורח לדעת

 הוא לגרמייהו ודעבדי איפבא בתר דאזלי כהני הלך ולא אור יחלק דרך ואיזה הסלולה
 האדם בל וזה הנדרש התכלית זה הוא בי עליו יאמר גדול בהו אשר במה אהד ובל דעבדי
 אומץ סיף ה. הוא כמוהו ידים טהור בן לא יזרם והשאר חייו ימי מספר האדם ילכוד אשר
 והדרש הפשט ולדרכי הבמה בל ותעלומות לתושיה כפליים הנכון הסדר ובעזר דבר לבל

: •( מאהרין אמר ובאלו כקדימין אמר באלו ועת זמן לבל שם רק ופלפול
 ובל הכתובים לעקם ולבל בפשט להעמיק לפנינו נ״ע הגאון פינה הקודש ודרך

טהור" שהוא "בידוע הגיון ע״פ הענין והמשך הדקדוק עפ״י קולטתו" "שהתיבה
ע״פ _________.
 נורא מה זה כביאורו לעשות הגדיל הפליא והגאון כו׳ דרושים אלא אינם ספד״צ( )על חידושים עליו נמצא ל ז׳

 רביגו כללם אשר ז׳ל האר״י כתבי תורת ורובו כו׳ רבינו של תלמודו בבית הופיע אשר אלהים בית כ׳א זה אין מעשהו
 : עכל״ה בזה מקים לו הניחו ז׳ל שהאר״י אמר בעצמו ז׳ל והוא ושמחים מאירים והדברים הספד״צ של הנפלא בקיצור כגדול

 ועיין '(Й )שי׳ רב מעשה ועי׳ קי״ג( ובסי׳ ע״ד )שי׳ אליהו עליות עי׳ לעם הורה אשר הלימוד סדר וענין י(
 . פה שבעל כך ואחר שבכתב תורה תחלה הוא הלימוד הדר וגו׳ העם לב השמן ע״ם י׳( )ו׳ לישעיה בפירושו

 והיא הלמ״מ שהוא שבע׳ם תורתינו מגדולות והן וכו׳ המקרא עוקרת הלכה משפעים ובפי כו׳ דאורייתא רזין כן ואחר
 אתונא דבי בשבא )ח׳( בכורות מ״ם ועי׳ החותם שידע תורה של סשועו שידע צריך ע״כ כו׳ חותם כחומר מתהפכת

 המשנים אחר מלא קרא )ג׳( רבב״ח על ובביאורו ע״ש הגמרא למוד ערס וכסדר כולה המשנה לימוד צורך מבאר שם
 )ליגח קרנא למבעי אזיל חמרא ע״ז וכמלין כצורתה אחר משנה יודע ואי« לפלפל היאך תחילה ללמוד הלימוד פדר

 ערב ע״פ י׳ח( )כ׳ ובמשלי דפח״ח ושפ״י מניה גזיזין פה( שבעל תורה ששמע מה )היינו ליה דהוה אודגי׳ בפלפול(
 כו׳ וחילוקים מפוארים ודרושים שקרים ופשעים עובים לא אשר חוקים לומר לאיש שמתוקין הענין כתב שקר לחם לאיש

 הגאון את ששמעתי זכות לי עמדה זאת וגם וז״ל בהק׳ כתב תכלים( על )פירוש חכמים מדרש בשפר ועי׳ חצן פיכו וימלא
 ומשל מווילנא זצ״ל אליהו מוה' פ״ה ע׳ה י’נ ודבנא מרנא ניהו הוא מכבודו האירה כארן כל אשר קדישא בוציגא אמתי
 בדרן שונים בפירושים לילך שלא קלעתי העוב וריחו נכנסתי וכחנותו הריח נקלע שעכ״ס בושם של לחנותו לנכנם

 לפרש שאפשר וכל דברים של מפשוען רחוק הפירוש שיהיה שכליות והמצאות בהקדמות הדרכים צידי על כנועים עקלתון
 מ׳ם עד לילד ראוי לזה ואגדות הלכות י׳( )ה׳ לישעיה בפי׳ ועי׳ עכ״ל אמיתי היותר הדבר כוא לפשועו קרוב כדבר שיהיה

 כעלה חלק כו׳ וחכמה תורה והן כו׳ מעליא מיכלא שנין מ׳ם עד י״א( )י״א וע״ש שהאריך ש“ע מ׳ס לאחר ולזה שנין
 אף.דבר מכסה דבר והנאמן רכיל הולך סודות המגלה בתורה י״ג( )י׳א משלי ועיי כו׳ שיבה לאים הנסתר וחלק ליונק
 זה וכענין ח׳ל כו׳ היינו עבדים ע״פ כ׳ ח׳א מהמחבר הגדה( על )פי׳ תו״א בספר וע׳ כו׳ שראוי למי אלא נגלה שהוא

 כו׳ תקומה תהא שלא כו׳ לבינה ע״ג אריח כשירות כל אהז׳ל למה לפניו ונשאל בפורים ס״א ז״א כחסיד מהגאון שמעתי
 פסוק תבין אם בקיצור השיב דברים ראשי רק פשע דרך על שא•« בדבר לו׳ שלא היה שמדתו ואחר כו׳ תקומה היה שלא וכל״ל

 כמתים כל' כי כזה כיום עד עעס כבינותי לא תרמב׳ן ותמה ח״ל כזכ היום עד ויאבדם וגו׳ עשה ואשר עקב נפי ה1
 ורוכבו סוס כתיב וכלא תבין לא ולמה לי ואמר הכנתי לא עדיין לו ואמרתי דל מאמרם יתישבג״כ ואז כם מולם אבדן בים
 לענין כ״ה( )ז׳ לישעיה פירושו ועי׳ פ״ש ט׳ כוונתי שיפה שהודה ונראה ושמע בפניו הענין ואמרתי כוונתו הבינותי ואז

 'כלימוד חזרת לפנין ע״ז( )כפרה אליהו בעליות )ועי׳ אחר במקום ועשירים זה במקום עניים שד׳ת קודם שבקיאות
 דינים הקיצור רק דינים השרשי לומד שאי« למי בדברים הוכיח ד׳( )י׳ משלי ועי׳ המלות ולא כענין בע״ם בקי להיות
 מכל למוד תחלת כאלפ׳ם כרב תשים ואח״כ וז״ל י״א( )דף כגבעה ראש ועי׳ הדינים כל יודע שהוא להראות בכדי

 מכרב קבלתי למודו והנכגת . בכלכות יעסוק רחב לב נו שאין למי כקנון בבלי תלמוד קראו כזאת לכוונה כי כפוסקים
 עד תמיד אותו ולחזור רש״י ע״ם תחלה כאלפסי ללמוד כק׳ בפיו לי ציוה וכך . מווילנא אליהו מוה׳ נ׳י כאמתי הגאון
 בכי׳ק מ׳ש ועי׳ עכ״ל הנפלאה והפעולה התכלית יתראה ואז ויותר תמימה שנה כך ולנהוג רבה ובשקידה בפי׳ שגוד שיהיה

 בראיות אלא פסק על סומכק אנו אין דעתה ט׳ בגלותא בה דטאסו הלכות ופסקי ג(’)קמ התיקונים על בביאורו ממש
 במעפחת יפבי׳ז הנאת פי־ש ועי׳ . עכל״ה כו׳ לע״ה אלא אינן כלטת פסקי אב; ופוסקים הש׳ס בכל שהוא כמו »»פו,א

: וכבן ח(*כ )מפנה ומעתחות ובמע«ת כופרים
 ועיי



29 טו --־״ הסולם מעלות
 עניני כל יתפרדו ינשו לא באהד ואחד קולטתו התיבה שאין וכל הקודש לשון מהרת ע״פ

 לא כפולים עדנים או שונות במלות בפול וענין לו יקרא הדרוש דרך יתלכדו ולא המקרא
 במקראות הרואה יראה באשר יתר שפת בהם אין ברורים כולם בי והראה באלה בחר

:יא( במשנה וכן אדר״א( הק׳ )ועי׳ הפשט ע״פ ביאורו אור עליהם פירש אשר
וגדולים

 מלה וכל המשתתף דבר על ומורה מפעל עצם על מורה את כתב השמים את ע״פ א׳( )א׳ בראשית באדר׳א ועיין יא(
 הבנת כפי והדרש עניט והמשן־ המלה באור כפי הוא והפשע ביאורים לכמה בהבנתו משותף ופועל שם

 . כמש״ל ז׳ל אברהם מוה׳ הרב בנו מדברי ]הוא . באורך ע״ש הענעו חז׳ל דרשת אדני זה ועל לו המשותף המלה
 החשיד כגאון קדוש מפה שמעתי כתב ז״ל( מאיליע מנשה ר׳ הגאון )להרב מקרא בינת ועי׳כש׳ מאמציסלאוו([ )הגרא״ש

 ישיחנה על בגמ׳ מ״ש לדוגמא והביא הכתוב פשע יפרש שהדרש הסוברים עעות להסביר שהרבה נ״ע מווילנא אליהו סוה׳
 ‘ר כרב זה לי סיפר ]כאפר . ע״ש כו׳ לזה דוגמא והביא ודרוש פשע יש במשנה שאף אומן והוסיף שם וסיים .כו׳

 ותפוס הביאו שהוא או אמר הגאון בשם זה העד גס אס יפה לזכור אוכל )ולא לדוגמא עדות נתן פא״ם מנשהמאיליע׳ז״ל
 .הירושלמי לשון המפרשים שהביאו לאחרים ותיקן לעצמו קלקל הוא אף מ״ה( )פ׳ב דחלה מהמשנה עיקר( אחרון לשון
 ז׳ל להר׳מ אז לו והראתי אליהו בשנות ע״ש נכון פ״א פי׳ והגר״א תמוה והוא כו׳ ותלין אכלין דאינון לאחרים תיקן
 אכלין דאינון כפירושו הירושלמי לשון את כ׳י ירושלמי בהגהות וכן אליהו בשנות שם הגיה הגר״א כי פקר עד שזה

 שסדר כלל חסרה דלא בשיטותיו שבתלמוד מחסרא הסורי כל יודע והיה משולחן פאת בכק׳ ועי׳ )הגרדיל([ ע״ש מתוקנין
 וגמרא כלל חסרה לא ואלימה סתמם דאליביה תנא כהד ס״ל דרבי רק דבר לחסר אורחיה ולא כמתניתין כקדוש רבינו בסדר

 )בה״ק ז״ל מוהר״ח ח״ז הגאון דבר חה ע״ש קתני והכי מחהרא הסורי הגמרא קאמרה ואליביה תנאי כאידך ליה סבירא
 חרוס מכמה איש בה עבר לא אשר הקודש דרך הדרך את לפנינו והאיר וכבש פנה כקדושים בחיבוריו אשר הוא לספד״צ(

 נפלאות כאשר הדברים מקורי ומקור מקורי עד מעלה מעלה נעלה במסילה ובנסתר בנגלות וברורה סלולה דרך .שלפניו
 וירושלמי בבלי התלמודים בשט הראה אשר במקורם הק' בדבריהם שנזכרו מרובות הלכות כלל שם השו״ע על בביאורו עשה
 דברי כל כלל שם כמשנה על בפי׳ כן על ויתר ז״ל כראשונים של השיטות כל מנופה נקיה סולת וסילת וברר וטחן

 לבאר עוד והוסיף עכ״ל וברירין נהירין רמוזים במשנתינו והברייתות התוספתות וכל . התלמודים שבשני כאמוראים
 והעולה ח״ל ז״ל הגמוהר״ח לח״ז זרעים הקדמת עי׳ . במקרא ככל וגנזם באורייתא רמיזא דלא מידי דליכא .בכי״ק

 מילין סילי וקון קון כל על באורייתא ליה רמיז כוי דלא דרזין וחי והמדרשים כש״ס בשיטת מידי ליכא כי כולם על
 נפש ומדשנים המשביעים פרפראותיו דשן מלא שולחנו תחת ללקט נאה לשיחה זכינו הכל לראות זכינו בעיני כאשר

 עצמו כ״י כגדול לרביט וראיתי ל״א( ס״ק ט׳ )שי׳ שכחס ס׳ השולחן פאת ועי׳ . עכל״ה פלאות פלאי הק׳ טפיו השומעת
 מרביט פירוע ראיתי והנה ח״ל ט״ו( ס״ק א' )סי׳ עני מעשר כלכות שם לקמן ועי׳ ט׳ המקראות מרמזי משניות מל

 במאמר ויקרא בסוף שלמה מנורת בעל מ״שהרב ועי׳ עכ״ל כו׳ במקרא שגנזם למשניות בפירושיו עצמו בכ׳י כחסיד
 כגאון של פיו מנשיקות לחכי מתוק ונופת דבש מעט טעמתי טליא הוינא כד לאורייתא רבה ומודעא וז׳ל מרחשת מנחת

 כהררים ה׳ בתורת הלכה דבר כל למצוא ואמוראים התנאים דרך בעקבי לילך היה עמלו וכל תשוקתו כל כי וראיתי ז׳ל
 דבר ותבונה רוח יקר איש כל ימצאו למען ויתרות במסירות המלות בשינוי שכל שום או מפורש או בשערה התלויה

 עכ״ל באורייתא רמיזא דלא בכתובי דכתיבי מידי איכא מי )ט׳( תעטת וכמבואר תורה חומשי בחמשה אופניו על דבור
 ככתוב או שנאמר בפעם כפעם בלשוט שמסיים מה וזהו .קודש במקרא המאמרים הל שהראה אבות על בפי׳ ועי׳

 ; עכ״ל( שבכתב בתורה מפורשים המשניות כל אצלו כיה וכן ז״ל מענדיל ר׳ הרה״ג תלמידו כתב שמה בהק׳ )ועי׳ ,
 כני (’)ב בב״ק מ״ש ע״ס אבות סמסכת נקרא שלכן בטיק כגאון ציין אבות על פי׳ בראשית כי אזני שמעה אמנם

 אבות על פי׳ לאור וכמוציא קודש למקראי לאבות בפירושו ורמז הגאון הראה אשר חה אבות מקרי באורייתא דכתיכן
 זאב אליהו מהו׳ ט׳ כרב הצדיק אבא מר מפי אזני ושמעה מנין אין כן על פירושו בראש זאת להדסים מצא לא

 לכלול המאוחר אל כקודם מן כולך וכיה חומם למודו כל היה זקנותו לעת כגאון כי ניע מכר״ם הגאון רבו בשם זצ׳ל
 שבהיותו מהמבורג רפאל מרה כגאון של כקטן אחיו שמו( )שכחתי חוטן דק׳ הרב לי ]סיפר וט׳ שבע״ס התורה כל בו

 דמירתע ראה ז״ל הגר׳א של קדשו שם בדבריו ונתגלגל מראות עיניו כהו שכבר זקנתו לעת בהמבורג הגאון אחיו אצל
 אתה אשר הגאוטס שאר נגד ז״ל לכגר״א כיה אשר הגדול היתרון זה מה שאלו וכאשר רפאל כג״מ אחיו של גופא כולי
 ויקחהו וילך פלוני במקום שם העומד הספר וקם שלי כספרים מגדל אל לך כגמ״ר אחיו לו אמר אז כ״כ ממנו חרד
 גנחים איך ויודע בקי שכיכ דבריו לו ופי׳ וחזר כזה בס׳ בקי היה ז״ל הגר״א הנה כגמ״ר לו ויאמר תנ״ך הוא והנה

 המחבר דרכו צדיק אחז הק׳ דרכו פי ועל )הגרד״ל([ התנ״ך בתוך כולם מושבע״פ חיבוט ושארי התלמוד ספרי כל
 דינים מקור נספרו לרמז בספרו( )ומביאו כגאון של בדורו בווילנא כרב״ד ז״ל בער דוב מו״ה כגאון הזהב רביד בעל

 התורה מרגליות בספרו ז״ל הירש צבי מוה׳ החסיד הרה״ג הגאון של תלמידו וכן . שבכתב בתורה אותם לכלול הרכה
 אשו את והראני טראות כפליא עוד לספד״צ ובכקדמה בכתובים וסמכם כמקובלים ושאר ז״ל האר״י מכתבי וקיבן אסף אשר

 ז״ל האר״י כתבי ותיקונים ואדרות בזוה״ק המסודרים ומ״מ מע״ב סדרי כל אשר כספד׳־צ על בביאורו והנוראה כגדולה
 עילאה הפרא בהאי כמקורות במקור וכהלכתן כסדרן ומסודרים נכללים כקדשים בקודש דרכם אס הראה ופרטיהם כלליהם
 הלוך ונלך נסע לאורו אשר לאמתו אמת שורת זו אורה בקרן להעמידט רצויים ומעשיו וכוטתיו ספד״צ קדישא
 עד ויהיה והוה שהיה מם כל כי והכלל שכתב נ״ה( דף ה׳ צ)פ׳“ספד ועי׳ עכ״ל כמקורות במקור בינה להתבונן ונסוע
 כל ושל ומין מין כל של פרטים אפילו אלא בלבד הכללים ולא ישראל כל לעיני עד מבראשית בתורה כלול ככל עולם
 חי בעל וכל וחיה בהמה מי! כל של וכן פרטיו ופרטי פרטיו וכל גלגוליו וכל סוט עד הולדו מיום לו שאירע וכל אדם

 ושרשם להם שיארע ומה לעולם עד המינים ואישי ומין מין בכל פרטיהם ופרטי פרטיהם וכל ודומם וצומח עשב וכל שבעולם
 מעשיהם כל וכן כידוע ודור דור בכל ניצוציהם מתגלגלין שכולם ודור דור בכל הה כולם וישראל ומשה באבות מ״ש וכל

ברמי הנעלם במדרש לבאר שהתחיל כמו לבד ואדם אדם בכל וכ״ה למבין כידוע דור בכל הוא כתורה סוס עד מאדה״ר
 ג ט י
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 ואף התלמודים בזמן קדמוניות ובשנים עולם כימי דינים הרבה להדש מעשיו וגדולים

 כבל ליזהר שצריך לאמר והוסיף נמר לא הדין רוח טעמם פג אשר אותם
 כמוסים טעמים הרבה והעלימו א׳ טעם רק גילו לא כי שגלו הטעם שבטל אף חז״ל דברי

 ולחכמים לצנועים אלא מגלין אין אשר ומהם סתרם הקבלה בסתרי אשר מהם ונעלמים
:יב( הגדולים מעשה אנשי

 דינים כמה נעזבו הימים ברבות אשר הראשונים שממות לקומם על הוקם אשר הוא
 את עכביש כקורי בהתרים התירות והתרו בם להחזיק מתעורר ואין מהתלמוד

 חזי פוק לאמר המנהגים לקראת הלך לא יג( בן לא והוא חז״ל דברי נגד נהגו אשר
מה ____________

 וכלל כנ״ל לפשות אלהים רא5 עד הראשונה נם׳ נכלל וכללו כס״ד כאן כמ״ש נח עד כראשית כפרשה נכלל כולו זה וכל
:מכ״ל . כו' קדמאי כשתא שנין אלפא שתא כפ׳א שנהכמ״ש אלפי ז׳ תיכות כז׳ ראשון כפסיק הכללים כללי

 מ ככ" המשקה כגילוי שכנה אחר טעם הגדול ר״א כצוואת וכמ׳ש זה ונימוקו מטעמו גילוי דיני כהל מאוד נזהר והיה יב(
 דפאלצק מ’מ פנחש מ׳ שהרה ]ושמעתי צ״ה( )ש׳ רה מעשה וע׳ ל'נ( ס״ק ז׳ שי' ישראל ארן הל׳ השלהן )פאת

 הגילוי מן שיזהר עליו חזק צוויו והיה מה זמן הגאון את משרת הי' חיכוריס( ושאר שנחש וגכעת צדק מגיד מ’)נעה
 שערה ורוח גשמים עת הי׳ כלילה פ״א רק נווילנא כככנ״ס כפלאמפשכחצר מן החדש מן לשתות מיס תמיד לו מכיא והיה

 מיס לו נתן מדוע פניו על ז״ל רכינו הוכיחו שחרית תפלת אחר ולמחר לו והביא מגולה מחנית מיס ומילא ללכת נתעצל
 היה כי ז״ל רכיט לו היפר הנאים ימים על נעיניו הדנר יקל ושלא כזה׳ז אף הגילוי ענין גודל הראות ולמען מגולים
 כתקנות כע״ש שים לאכול וכן )הגרד״ל([ זה לו גרם מגולים המיה שתיית שע״י דנא שחרית תפלת כל מכלכלו א׳ תמונה

 יהושע א׳ • קרד( )שי׳ רג מעשה . נשוי שאינו למי אף לאכול ציוה והוא נע״ש עונה מטעם ()פ״כ ננ״ק מכואר עזרא
 ועמ״ש נע״ש אינה הכותים עונת כי וכ״כ ככותיס ואשור שראל נ אסור שום אוכלי מן הנודר )ל׳א( נדרים ע׳ העשיל

 שהקפידו שהטעם כתכתי )ונמ״א ע״ש נשכת עונה אושר שהמקרא הממאנים שדעת תשנות ונקציר כחריש על הראכ״ע
 וכמ״ם חז״ל כדכרי הרכה יש וכן הנ״ל הממאנים של מלכן להוציא הוא הטעמים מן ,א דוקא נע״ש ת״ח לעונת הז״ל

 הלכה )פ״ה גזיר ירושלמי ועי׳ כש״מ( וכי״ג צדוקים של מלכן להוציא הפרה את השורף הכהן את היו מטמאים נ׳( )כיומא
 עוד להם שיש אפ׳ס א׳ טעם לומר המשנה דרך )כן מנכון חד ומתינ טעמין תרי׳ לי׳ דאית כאינש נשא ר׳ דמר כ׳(

 עיקר חושנ הגמרא דאין אשכחן דהכי כ׳ מ״ד( )פ״ז דמאי נר״ש וע׳ ע״ש הל״א( )ם״כ כלאים ירושלמי וע׳ טעמים(
 כמ״א ועמים ע׳ש ג(’)י ומכות )י׳ט( ונשנועות )ע׳ז( נזנחים וכן )ל״ז( כערוכין הנוד כקיעת גכי כמשנה שכתוכ הטעם

: הטעה נתנטל אשר חז״ל דכרי נענין הוראה כדרכי מזאלקווי חיות מוהר״ן הגאון ידידי ע׳ד
 החסיד הגאון לפני ישנ פ״א אשר ז״ל. אדם חיי המחכר הג־כ לו שהגיד דווילנא המ״ץ כהק׳ ישראל הרה״גר׳ לי וסיפר

 כתקנות לשנת שום להם הכינו אס נ״ע הגאון להם וישאל נעש״ק לשולחנו שכינ ישנו הגדולים תלמידיו וגם נ״ע
 כעל והרב כשמיני מילה יהי׳ לא א״כ הגאון להם והשיכ לנו עצורה אשה אס כי לנו נכון לא הלא התלמידים וכשיכו עזרא

 ואמו ואכיו שמחים כולם יהיה שלא לח׳ מילה תורה אמרה מ״מ )ל״א( כנדה הגמי ד׳ וא׳ ופתח הכין כרגע אדם חיי
 כהגהות וע׳ש כ׳ח( )שי׳ כמהרא״ש וע׳ כ ע" כיון לזה כי כראשו הגאין ונענע הטעם כטל הלא וכהיום . ע״כ עצכים

 ישראל שקינלו מצום כל )ק״ל( שנת נזה לנאר ]ושמעתי : נשמיט למילה אחר טעם מהמדרש שהניא לנדה היות מוהר״ן
 עסקי על ט' עריות כגון נקטטה עליהם שקיכלו מצוה וכל כשמחה אותה עושין עדיין כו׳ מילה כגון כשמחה עליהם

 ימים לח׳ נטהרת אינה שכעת מילה כגון הטעם כטל כעת כי יען עדיין לשון שסי׳ כקטטה אותה עושין עדיין משפחותיו
 )יומא כמכואר דקרונות ליצרא נטלו דאכה״ג דמשפחותיו עריות גכי וכן . כמצוה שמחין המה עכ״ז עצכין ואמו אכיו והו״ל

: עדיין[ כקטטה עושין עכ״ז פ״ט(
 דין השיכ הוא להעיר קצת על וראיתי נ־כ וכמעשה שלו השו״ע כהכרעת המוכאיס ומנהגים הדינים מספר ועצמו יג(

 לאמר הגולה נאר נעל הגאון זקנו וחתר נזה הרכה הקילו אשר כזה״ז חדש כדין נמדינתנו כנו על כתלמוד
 הגאון הידר לא רצ׳ג( )שי׳ דעה כיורה ע׳ מקומות נכרכה וכתראי קדמאי קשישאי רכנן רוכ כזה שהקילו מה על טעם

 וטונה נו׳ עליהן להשיג וא״צ גדול טעות כאן כגולה נחר ודכרי ג׳( ס׳ק )שם עליו וכתכ הגולה כאר כעל זקנו פני
 כתג רצ״ג( )שי׳ חדש כה׳ מלעמנערג הים מפרשי לנעכמ״ח שאול יד נספר ]עי׳ ע׳׳כ השתיקה כאן לכאה״ג לו כיה

 וכרכי אמר הירושלמי דהא ככיאורו ווילכא מוהר״א החסיד הגאון ותמה . כו׳ הגולה כאר חרפת היום גלותי וכזה ל”ח
 להגאון חדש שם נספר ופי׳ . וע״ש ט׳ זקט פגי הידר לח איך תמה ואני השתיקה לו היה שטוכה שכתכ ע״ש ישמעאל
 דכרי שכל אף כן על . כקרכו לנו חם כי . להלן[ שככאתי ט״ז( )שאלה נפש משיכת נשו"ת ועמ״ש . מפאלצק מוכר״ל

 וכל )ל״ט.( כקידושין ]וע׳ • העם יראו למען גאוט כקול כרעים נזה עכ״ז כענוה וגודל רוב ולפי נשמעים ננחת רכינו
 את . מהעם ולשרש לעקור וכרוגז כרעש לנוא ל“חז עמדת היא כן כי .ונכד נין לו יהיה לא כחו׳ל ערלה אין האומר

 שאמרו כתרנגול שקראה תרנגולת שחטו לעני! ח׳( ס״ק קע׳ט )שי׳ ניו״ד זצ״ל הגר׳א ועמ״ש .[ כדת שלא הקילו אשר
 לשחוט מצוה למה הטעה אומר אינו אם י״א רמ״א נכג׳ה וכתכ כזה הקילו והעם האמורי מדרכי שהוא )ש״כ( נשכת
 לעינים וכעשן לשיניה כחומץ קשים ודכרים . העולם ליישנמנהג מהר״א א״ל שכך מהרי״ל כתכ כן ע״ז הגאון וכתכ מותר
 לתרץ הרמכ״ם על הכ״מ מ״ש אנדרוגינס יחוד לענין י״ט( ס״ק כ״נ )סי׳ עזר כאנן עיין ]וכן כו׳ המקום דעת לגנונ
 . זה כלשון הגאק השמם שלכן ונ״ל .ע״כ לשימם כחומץ קשים ודכריס הלשון זה ג״כ עליו שם כניאורו הגאון כתכ

 כ״א לחקן חשנ כאשר תיקן שלא די שלא שפירושו זה מקרא על כ״ו( )י׳ כמשלי פירושו מ״ס הוא אלו מקומות כשני׳ רק
 כש״ס וכן יעו״ש יותר עוד שקשה כתירוצם והוסיפו ולתקן לתרץ רצו אלו דכרים כשני וכן ע״ש יותר לקלקל עוד הוסיף
 "ה דר הא )מ׳ד( וכקדושין וגו׳ לשיניס כחומץ קשיא דר״ח הא )ד׳( כתענית הזה הלשון פעמים שני р גס מציגו

קשיא
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 או בצדק העם נהגו אשר ולהבר לזרות פניו התלמודים אל שם אם בי דבר עמא מה

 תורה של כדת חדל דברי להקים וינהום ישאוג התנשא וכארי כחדק אך טובם אשר
וכהלכה __________.

 לעני־ן סק״ה( קפ״ח )סי׳ וכאו״ח שס[ כגמרא היודע ישכיל כאשר שכתכתי הנ״ל כטעם וג״כ וגו׳ לשיכים כחומץ קשיא
 ועי׳ עכ״ל הקכלה פ׳ד הוא וכן עיקר וכן הגאון שס וכתב כנחמה ומסיים כנחמה שמתחיל ככרכהג׳ כשכת נרהמ׳ז
 לאו שזהו והמפרשים כנחמה ומסיים כנחמה מתחיל וכשכת נא רחם שלישית אחז״ל והנה וז״ל א׳( )י״כ לישעיה כפירושו

 : ע׳ש כו׳ הצרה אחר הוא ונחם צרה כעת הוא רחם כי והענין כו׳ חז״ל דכרו גדול ודכר חז״ל דכרי על מלהזכיר חס דוקא
 הקדומים המנהגים ליישם הגאין קדושת מיראת קודש כחרדת לגשת האחרונים המחכרים חרדו אחדים מנהגים על והנה

 כשו״ת ע׳ עלמיא עד רק איש״ר כקדיש לענות נ״ה( )סי׳ ר־כ וכמעשה ט׳( כ״ק נ״י )סי' כאו״ח הגר׳א מ״ש כמו
 נתפשט ז״ל דכריו ועפ״י ע״ז שכתכ כגאון( של תלמידו תלמיד )והוא מקארלין מוהר״י להגאון ג(“ע )סי׳ יעקב משכנות

 עולם גאוגי שהנהיגיו מנהגים לשנות כעיני הדכר ככד וקצת כו׳ כקדוש מנהג לשנות תורה מכעלי רכים כין קרוב זה
 הגאון רכינו של כחו גדול כמה וידוע המנהג ולשנות הלכה לקכוע ז״ל כגאון רכינו דעת היה אס ידעתי ולא מפורסמים

 קכועים מנהגים לשנות נוחה דעתם היה לא ואמוראים כתנאים מימות הקדמונים גדולי גס אכל ז״ל חכמתו ועומק ל ז"
 וכינתו חכמתו עומק לכ חכמי לכל ידוע אשר ז״ל הגאון רכינו דכרי ח״ו לסתור כאלה כדכריס כתכתי ולא כו׳ לרכים

 יהיו לא למען לדכריהס מעם ולתת פיהם על נהגו אשר ז'ל הגאונים דכרי לישכ כתכתי רק ליה אניס לא רז כל אשר
:עכ״ל משכיל כעיני תמוהים

 סופרים כמם' המכואר ע״ס כר׳ח התורה קריאת סדר לשנות קנ״ה( )סי' רב וכמעשה סק״ג( )ק״ג כאו״ח הגאון ומ״ש
 ק״א( )שו״ת כאו"ח ז״ל מפ'כ סופר משה ר׳ להגאון שופר הת״ם כשו״ת עי׳ שנהגו כמו הלוי לא דולג שהשלישי

 ואת ונסכו מעולת דולג שהג׳ כנ״ל הגאון כחי׳ שמצא כמו במקומו להנהיג רצונו כי אליו כתב פאקאש ד׳ק שהגאכ״ד
 שו״ת ועי׳ עכ״ל התחתונה על ידו כמשנה כל וסיים הגאון כד׳ פלפל רמ"ם והגאון שכתע״ש עולת השכת וכיום כככש

 הייתי ואני וז״ל כ’מק אכ״ד מעקלענכורג מוהרי״ן כו׳ הרה״ג ידידי העיד והנה . מ״ש )קי״ז( כאו״ח יעקב משכנות
 ר׳ הגאון כן מענדיל זכריה מו״ה כגאון אלופו רכו ככוד את כלעסלא כיקר זצ״ל אייגר עקיכא רכינו הגאון אשר כעת

 . ווארשי כעיר אזנו שמעה כי רע"א הגאון לי וסיפר שנה( כט״ו יחד למדו אשר רע״א הגאון של )הכירו מליסא מעכיל
 שמעתי כאשר ואני . כמנהגו שלו ככהמ״ד מתנהגים היום עד וגם ח“כר התורה קריאת סדר את שינה מווילנא הגאון אשר
 ומצאתי שלו השו״ע את והכאתי רצתי כלעשלא פירקעש שמואל ר׳ הגכיר כבית ישנו מהגאון או״ח השו״ע כי וידעתי זאת

 ראו וכאשר רע״א כגאון ולפני מו"ר לפני זאת וכראתי ונימוקו מעמו שם ומכאר הגר״א ככיאור ר"ח »׳ האלה כדברים
 רגעים כמה חשב הגאון ומיו כראיות ע׳ם הלכה היא כן כי כמדינתינו כן להנהיג מהראוי הלא רע״א כגאון ויאמר תמהו כן

 כמדינתו הי יפן כנ״ל רמ״ש הגאון כי והנראה עכ״ל תתגודדו לא משום למיחש איכא אך מהנכון היה כן כי אמת ויען
 על שרגיל וכמו הנכון אף מאז מהנהוג מאומה לשנות לכל חשש ע״כ מרים כלענה זרים דכרים מלכם ובודים המחדשים רבו

: מקום ככל התורה מן אסור כחדש . לומר תשוכות ככמה לשונו
 ע׳כנ׳א זמנו. עד שנהגו ממה כתיכתס סדר כגאון ששינה כתיכתכניהמן לענין כ״ה( ס״ק )תרצ״א כאו״ח כגר״א ומ״ש

 אני עפר מ״מ .כדרבנן כ״ש תורה כאיסורי אפי׳ אליהו רכינו הגאון על לסמוך שראוי ואף וז״ל ד׳( סי׳ מגילה )ה׳
 )שהביא וק׳׳צ מ’קפ )שו״ת או״ח חלק ח״ס וע׳ . סו׳ ישראל ככל המנהג שנתפשט דבר מאוד לי וקשה .רגליו כפות החת
 מסורה ידי לצאת כאמצע שיתחיל אלא העמוד כסוף לסיימם שעכ״פ הגאון כו חזר שכסוף ח״א כעל ומ״ש . כנ״ל הגאון דעת
 גליא כשו״ת וע׳ . יעו"ש פלפולם ככל האריך גינה זרעוני שש כס׳ עמריך זלמן מ׳ שהגאון ל“הנ הגרמ״ס וכ' . ע״ש

 מוה' להגאון אפרים כית כשו״ת וע׳ . כזה שהאריך מה פ״כ ד׳ כססרו מגילה כה׳ מנאווהרדאק ד“מוהר לכגאון מסכת
 אשר הסופרים מנהג ליישב ז״ל נו״כ כעל כהגאון יעקכקא מוה׳ הגאון כתב .ס״נן( )שאלה ז״׳ל מכראד מרגלית זלמן
 המפורסם גאון דעת נגד מנפשאי סכרא לסכור אני מה לעצמי כשאני אמנם וז׳ל הנ״ל לאו״ח ככיאורו הגאון עליהם המה
 על . אוכל לא כמילין עצור . האמת אככת עזה כי אפס .כענקים הגדול אדם אצל דעתי כטלה דמילתא סתמא • הנ"ל

 הוא אשר דכר לדכר רוחי ותפעם . כנלע״ד הסופרים של ממנהגם הגאון תלונת סרה וכזה . כו׳ כגדולים אל לי אלכה כן
: כארוכה ש ע" עכ״ל כו׳ הגאון דעת נגד

 מאוד והחמיר תורה שמחת ליל פד עצרת כשמיני כסוכה ישנים וגם כסוכה יושבים רכ״כ( )סי׳ רב כמעשה זמ״ש
 ה'( סימן קנ״כ )כלל ח׳א ע׳ . עכ״ל תורה של מיינה ד"ס חמורים כי שמיני יום של אף סוכה וישיכת כשינה

 ופ״א . כו׳ כסוכה היום כל לא?ול וגם כלילה לישן שצריך מאוד החמיר אלי׳ מו״ה החסיד הגאון רכינו אכל וז״ל
 שילכי&ו ציוה לתלמידים הלכה להראות מ״מ כסוכה מן פוער היה הימים שכשאר אע״ם ואמר ח׳ כליל גדול קור היה

 יותר המחמייין אותן על כשמיני סוכה כדין ה(מ״ש’כ )תשוכה עני מנחת שו״ת וע' . עכ״ל כסוכה וילינו כטוב עצמם
 . פטורין היו החג כימי שאפי׳ כאופן ומצטערין טשרין והעלין פוער הרוה אם אפי׳ כולו היום כל משם זזין שאין מדאי

 חמירי דרכנן דמילי לומר רגיל שכיה כגר׳א כדכרי גדול כאילן עצמן ותולין מדרכנן הוא לאשר יוסר זה כיום מחמירין
 שגזרו כמקום אלא נאמרים דכריו אין ודאי .ל“ז הגר״א מפי כן יצא אס דאפי׳ . פיהם יפצה הכל .כו׳ דאורייתא עמילי

 דלא כה׳ כסוכה הכא כרם . תורה משל יותר לדכריהם חיזוק ועשו כעונש שהחמירו י״ל . ז׳ל דכריהם והעמידו חכמים
 שיכים לא אכל החג מימי כא׳ הזה היום שיהי׳ אלא גזרו לא ודאי א״כ אכותיט כו שנסתפקו . ספיקא משום אלא גזרו

: גזה שהאריך ע״ש ממנו ממור
 וז״ל ט״ז( )שו״ת נפש משיכת כשו״ת זצ׳ל מסלאצק מוהר״ל כגאון כתב • לעיל שככאתי .חדש כה׳ הגאון ש“מ על וכן

 ולהצדיק צדק אהכתי מקום מכל . מאוד שמחמיר מווילנא מוכר״א הגאון דכרי אחר כרוכים במדינתכם כי וידעתי
 ו לפני ערוך כשולחן ונסתר נגלה כולה התורה כל להיות הקדמונים מימות כמוהו קם לא כי ואס ישראל של מנהגן

דרך הענק ישיג שלא מה ועצומה רכה כיגיעה כה וכשל פעוט שישיג יפלא ולא ; ט׳ רשיעא כ״ע לשויה הלילה מ״מ
העברה
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 התלמודים בשני המפורשים ים לדבר ותעצומות עוז ונתן וערובה בבל שמורה וכהלבה

דלאשאלובגמ׳ כיון כתב שבמלחמות סק״א(כמבאלא שי״ח )פי׳ או׳ח ]ועי׳ .נדה מהם ידח לבל

 דרובאמת אעפ׳כרובא עליונים העולמות וכל דרקיע שנילי כל ליה דנהירין יוחאי ק גדולמר״ש ומילנו בעלמא העברה
 התיש מע,ת מגדולת ראיה שאין למדת הא כבתראי הלכתא אעס״כ .כו׳ הראשונים אם שא׳ אשי ורב כוותיה הלכתא

: עכל״ה ע'ש ראשונים על להשיג בידינו שעלו רבות ופעמים כו׳ כמותו הלכה לקבוע
 ונא . הראשונים דברי והעתיק בש״ע לכאמור מקור אך הערה הגר׳א של בשו׳ע דינים בכפה כי הנה לבאר וראיתי

 )שי' שלי בשי״ת מבריסק מורי״ס הגאון כדברי שלא וזה לכיפך היה והנהגתו דעתו כי אף הכרעתו בכם כתב
 זה לדין טהור מקיר הראה בביאוריו אליהו רבינו והגאון . וז׳ל י״ט( סעיף קמ״ב )סי׳ עזר באבן כגאון ד׳ שהביא ליג(

 החתומים עדים ת דמה" .ובפ׳נ נ בפי אמר שלא אע״ם . שליח שהביא בחותמיו המקוים גט על לסמוך בם כרמ״א )שהביא
 . הרמ״ח בפסק שהחזיק דבריו משמעות ועכ״פ כו׳ .( הדין ע״ז כרעיש וכט׳ז דמי עדותן שנחקרו כמו השטר על

 . עכ״ל זה פסק על לסמוך שלא וכותב .בדין פנים נושא אינו השו״ע פשק לו נראה מאיט היכא תמיד דרכו שכן
 הגאון תנמידו יכנה . ע״כ כהונה ומתנות מ״א על מברכין אין ומכ׳ט ב׳( ס׳ק ח׳ )סימן נאו׳ח כגר׳א מיש וע׳

שידר פלס בן ”הר דברי העתק רק; כן כתב לדינא שלא ל״ט( ש״ק ג׳ )שי׳ א״י בהלכות העיד השולחן פאת בעל
 מקום הנה ]הגה״ה ק״ג( ק״ב שי' רב מעשה )וע׳ : מיקר וכן המתנות נתיטת על לברך והנהיג נהג למעשה והלכה

 במה חדש בדבר שיחתי אשים וז״ל ד׳( )הימן ברכות מטבע בס׳ חיות מוכר׳ן הגאון ידידי מ׳ש על להעיר פה אתי
 שדנין )מקום חניתה לבי אזלין ור״ח ירמיה ר׳ )פ׳ח( ברטת לכירושלמי יענו ומה הדינים על לברך שלא שהחליטו

 כבר כי תראה וכנה .עכ׳ל בזה התעורר לא מחבר ושום מאוד חמורה קושיא וזה וסיים י כו׳ ובירך ר׳ח קפן שם(
 כגאב״ד ז״ל יצחק אליעזר מ׳ כג״ה כרב דו״ז מנוער וידיד• בארוכה שם ופי׳ . בזה שם השולחן פאת בעל כגאק קדמו

 בשו׳ת וע׳ • נ’ע טעה בדברי •האריך כו׳ למדות אגרדמים ממנין :( ט’)פ ב׳ב כמ״ש הוא חטהא פי׳ כי הערני מוולאזין
: בזה[ מ״ש נ״ד( )תשובה או"ח חלק סופר חתם

 אשר חיבוריו ביתר לעיין נצרך ע״כ אליהו( עליות )עיין שנין ארבעין שהי׳ הודם כתב שו׳ע כד׳ על ביאורו ט רען
 דעתו שהי׳ בביאורו הרבה לי ויש כתב בהקדמתו השולחן פאת רע' • מ־־עתו חזר לח אם זקנתו לעת כתט תלמידיו

 כדברי עיקר ולפן כו׳ השותה י״ז( שיק קנ׳א )בסי׳ פ׳ חדשה וגירסא שיטה פירש דעתו בעומק ואחיה מרבותינו כחד
 כתב ב׳ משנה דברטת בפ״ח לאחרונה שחיבר המשרות בסי׳ ואח׳כ ידיו ב׳ לשתי׳ כשקובע לשתיה נט׳י דצריך הראיה
 ט׳( העיף תכיג )פי׳ יוריד חיים מים במקור ]יע׳ . עוד יפו״ש החדשה שיטתו עיש . כו׳ לשתיה ידיו ליטול שאיל ונראה
 וע׳ . ש’ע כי' ליור׳ד בביאורו בזה חזר זיל החסיד ונראהלדרבינו פ׳ז וכתב .כו׳ י׳א( ס׳ק )ער״ב כגריא מיש מביא
 קמא לפי' הכביס רנ׳ד( )סי׳ ליור׳ד ובביאורו זרעים לס׳ בחיבורו ט עם כגאון גס . כתב א׳( )שאצה דוד בית בוית

 לש' מוהי׳ח כגאק חיו בהסכמות וע׳ ע״ש כו׳ הב׳ לסי׳ וכספים בו שחזר נראה שליו( )סי׳ לאו׳ח בביאורי מכ׳ז דהר״ש
: עמלק בם׳ ומזכר מיכבחך ניקוד לענין רב מעשה

 האב״ד .פרוש נ״י הירש צבי מ׳ כישיש הג׳ הרב ידיד• לי היפר . מיושב הבדלה (1י״ ס״ק רצ״ו )פי׳ באו״ח מיש לענין ובן
 הרהיב ולא מעימד הבדיל במוצש׳ק כשהבדיל זציל מוולאזין ריח מו״ר כגאון את בעיניו ראכ אפר אוטילאן בק׳

 בשויע לומד אותו ראה מוהריח כגאון אשד פ״א הדבר סיבב כ׳א מיושב דכבדלה כתב בביאורו כגר״א כלא .לשאלו בנפשו
 אז הדנים ומקמי השיטות כל לזכור לעצמו אך כתב ביאורו את כגאון ט אליו ויאמר מוכרים כגאון ויתבונן כגאון של

 כגאין את ראיתי אנט מוהר׳ח כגאון לו ויאמר מיושב הבדלה פוסק שכגר׳א ראיתי מוכריח לכגאון ויאמר סיו פתח
 בהסכמתו מוהר׳ח הגאין בזה התפורר לא אשר ונפלאתי ק׳ג( )הי׳ רב מעשה וע׳ р עושה אנכי גם הבדלה נפש שעמד

 ציצית שוס בהם יטיל אל פשתים בגד ייז( )סי׳ רב ובמעשה ח'( ס״ק ט׳ )סי׳ באו״ח הגר׳א מים וע׳ . רב למעשה
 של טלית נפשית בקהילתנו המנכג נתפשט וכבר י חיל י׳ב( סי׳ י״א )כלל ציצית כהלכות כח״א מיש על ונפלאתי .עכיל

 פיו פל )אשר בווילנא כמין נ״י ישראל מ׳ כרכ׳ג יד'נ שי את ושאלתי .עכ׳ל הגר״א עיס פשתים של וציצית ©שתים
 הגאון את ראה בעצמי אשר לי הגיד כ״א זאת לי פתר ולא כנדפסה( מהקדמתו כטדע לדפוס כח״א הובא וכגהתו

:שם רב במעשה כמ״ש והיא צמר של ולא פשתים של הציצית כי׳ שלו שכט״ק
 בספרים משמו באו ונקבצי רב ובמעשה שלו בשי׳ע מכרו לא אשר ממט ומנהגים דינים כסה כחדש מן אביא ועתה

:והמה אחרים
 אף יום בכל כפיהם נושאים ככהניס שיהיו נ״ע כגאק דבינו דעת כ״ג( ס״ק נ׳ )פי׳ ישראל נ׳ארן השולחן בפאת )א(

 לענין מ׳ש כ״ג( )תשיבה או״ח חלק סופר חתם נשיית וע׳ א׳( קיר נעלית עמ״ש בזה הפיר לא שלו יובשו׳ע בחו״ל
 כפיכם ככהנים שישאו בחול ג״כ שלו בבכמ״ד להנהיג רוצה ז׳ל רבינו שהיה ]ושמעתי יעו״ש יום בכל כפיס נשיאת

 המחלוקת מעני; עליי שנתגלגל שוא עלילות פ׳ס כאסירים כבית נדפס זה שחשב כהוא שביום הנסיבה כיתה ומד'
 )כגרד״ל( . כזה המנהג לקבוע עוד רצה לא האסורים מטת חפשי כשיצא אף ולכן כנודע דווילנא והקהל כרב בין

 הנהנים שיהיו מדרשו בבית להנהיג ז״ל רבו השתוקק פעמיה שכמה ז״ל מוכר״ח כגאון דודי קודש מפה שמעתי ואני
 כפיהם הנהנים •שאי שלמחר בדעתו החליט כייס באמצע שפ׳א עד מעשה לעשות לט ערב ולא יום בכל כפיכם נושאים

 . כדבר עכבו השמים שמן כנראה כמפורסם עליו שהעלילו העלילה על כתפיסה ונתנוהו לקחוהו כיום באותו והנה
 הנהנים שישתו למחרת וולאזין בעירו שיצום הוא גס בדעתו החליט פפ״א ז׳ל כגאון דודי עוד אמר הכיפור ובאותו
 הראשונים של כבוד; למען אולי מילתא אסתייע שלא נראה מנ׳ז הבהפ״ד נשרף כמחרת ליום השייך בלילה וכנה כפיהם

 פ' מתים 'של מטלית הציצית לפסול שלא לענין קי״ז( )כפרה אליהו בעליות ועי׳ מאמציסלאוו([ )כגרא׳ש שלפנינו
 בהישענא הסליחות אמירת ע״ד שמעתי )וכן צדיק ‘אותו כל מחשבתו נתקיימה ולא סק״ז( )פי׳כ״ג ציצית ה׳ מ׳שבאו׳יח

 שמחת מפני לבטנם רצה והגאון כמפורסם שכיה מעשה מפני בלילה »הגדולה בבככ״נ בוו־לנא לאמרה שנהגו רבא
שמנהג מאחד שאלה ק׳ס( )ח׳ג כסשב״ן בשו״ש פ״ש הערני מווילנא מ״ן נ״י בצלאל מ׳ כגאון כרב ]ורעי יו״ט

אבותיו
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 והפוסקים הראשוני׳ פני נשא לא מדבריהם קל וברמז1כירושלמי המפורשים דברים לדחוח אין אבל

 בעץ עין ויראה בביאורו אמת ע״ד המשביל יתבונן )באשר דבריהם לדחות יהמפרשים
נוגה ________

 ע׳ש( כן לנהוג לו אסר והתשב״ן הו׳ר לתענית תחנונים סליחות סידורי בקצת מצא כי וכתב . בהו״ר להתענות אכותיו
 פתאום אחד מת כי שמחתו פתאום ונתערבב השואכה בית שמחת עוז ברוב הגאון אצל שמחים היו בהו״ר הלילה וכל

זלמן מ׳ בהר״ה יצחק ר׳ הרב לי סיפר )וכן ממחשבתו ושב נמנע ומאז שמחתו בעת הגאון בנית ההוא בלילה
: מווילנא( אורעס

 יתם ולא כתב כו׳ נפץ ולא דדייק כיתנא אביי אמר אלא ד״ה מדליקין( במה )בם׳ מהגאון שבת מסכת על בכי׳ק )נ(
 הפתילה לעשות הכ״מ ז״ל הגאון הנהיג וכבר נפץ דלא מכיתנא גרוע יוסר הפתילה שודאי שלנו נרות שמדליקין עושין

:עכ״ל דקה ממטוה לשבת
 בשבת להתחיל נ״לדאסור לבהכ״ג לבוא כשהתאחר בשנת בפסד״ז דילוג לענין ו׳( סי׳ )י״ט כלל תפלה הלכות ע׳ח״א )ג(

:ע״ש הו׳ הגר״א בשם כן ששמעתי וכדומה נשמת דוקא אלא ישתבח
 פן מפטירין ובוישלח .הו׳ טעות הוא יעקב ויברח וישלח הפטרת בהיטש מ״ש ר׳ח( ה׳ י״זסוף )סי׳ קי"» כלל שם )ד(

עובדי׳: חזון וישלח בפי להפטיר נוהגין הגר״א ועפ״י .כו׳ תלואים ועמי
 לומר שלא האר״יז״ל כתבי בשם רפ׳ו( סי׳ )ריש באו״ח המ״א מ״ש לענין שהאריך ל׳( )סי׳ ישע בגדי ע׳שו״ת )ה(

וכתב עכ״ל. אחד ב״פ אומרים אלא כן נוהגין אין אנו אבל אלהינו הוא להתחיל רק דמוסף( )בקדושה ב״פאחד
 שאומרים כנוסח כשאומרים דוקא היינו אפשר אחד ב״פ לומר שלא ז״למווילנא מו׳אלי׳ רשכבה״ג הגאון בשם ששמעתי ואף

 הופרים במסכת דאיתא כמו היינו לעיל שכ׳ הסדר כפי יאמרו אס אבל לאחד אחד בין כלל ושהוי הפסק שאין היום
 לשנות שלא עיקר וכן סופרים במש׳ דגמרא דינא על הגאון יפליג איך כי אחד ב'פ לומר שיש מודה הגר״א גם בודאי

:עכ״ל כו׳ ב״פ יאמרו אלא ישן המנהג
 להתפלל מניחו היה לא שהגר״א וכמדומה כתב כלל עד בר״ח להתפלל מותר שהאבל לענין ד׳( סי׳ קל״ז )כלל ח״א ע׳ )ו(

א׳ אבל רצה בפורים שפ״א ששמע מווילנאנ״י קאוונער יעקב ר׳ הגאון הרב מיד״נ ושמעתי . בר״העכ״ל שחרית אפי׳
 אותו מנע כתיבה לפני לעבור בטלית ראשו התעטף וכאשר כתיבה לפגי ולעבור כגאון של מדרשו בבית מנחה להתפלל

: ראש וחפוי אבל בטלית ראשו שהתעטף מה על בצחות ואמר הגאון
 מבהכ׳נ ביאתו קודם החרי; את לפרר שלא הנהיג והגר״א .כזית מרוסק מרור אוכלים ס״ג( קכ״ט )כלל פסח הל׳ שם )ז(

 ביויט חריין לטחון שמותר לענין יו״ט סי׳קע״בבה' רב במעשה ]וע׳ כו׳עכ״ל יוצא אינו דאז הטעם כל שלאיפיג כדי
: דווילנא[ ן המי ר׳ב מהרה״ג

 שרבים .נעבוד ביראה לבדך שאותך ומסיימים כו׳ ותערב ביו״ט מ״ש לענין כ׳ד( ס״ק ב׳ )סי׳ י“א הלכות השולחן בפאת )ח(
: וגואלו ישראל וצור , בעשי׳ת בשלום כו׳ דהמברך ברכה שינוי כמו זו ברכה שינוי מנע הגאון

: כו׳ הוא שעכשיו משים בעצרת אילנות מלהעמיד המנהג ביכול אליהו רבינו כגאון ג׳( ק׳לסי׳ )הלל שם )ט(
 להזכירם שאסור ז״ל האר״י בשם שכתבו אע״ס • המלאכים שמות בענין כ׳ כ״ז( סי׳ ה׳ )כלל ותפלות ברכות בה׳ ח״א ע׳ )י(

 וכן הקדושים משמות עדיף דלא להזכירם מותר בסיוטים כדמצינו ושבח תפלה בדרך אבל .לצורך שלא דוקא דזה צ״ל
:עכ״ל שנדפסו כמו הפיוטים שאמר הגר״א מפי שמעתי

 לענין כמו שעודה שיעור הוא ביצים ד׳ או דג' כתבו האחרונים מן דיש שה׳ ג׳( סי׳ נ״ד )כלל ברכות ה׳ ח״א ע' )יא(
 : עכ״ל וצהרים ערב ספודתו שהוא ש׳ל בשם ד׳ בסי׳ כמ״ש אלא לו נראה שלא כגר״א קדוש מפה שמעתי אך עירובין

 העיר טובי או הגבאי מן הרשאה לו יש אא״כ צדקה לתבוע יכול אדם אין כ״ד( סי׳ קל״ג )כלל צדקה ה' אדם חכמת ע׳ )יב(
 עיניו ראות לפי לחלקם לידו ליתן שיתנדבו אנשים אצל משתדל אם אבל כו' ליתן הנהוג צדקה לתבוע דוקא דזה ונ״ל

 מעשה היה וכן בסתר שלמת! בקופה צדקה ליתן ימעטו שעי״ז הגבאים אומרים אס”אפ לעכבו וקהל הגבאים ביד אין
 להגיד צריך אני ואין למחות בידם שאין זלה״ה החסיד כגאון מחותני לי והורה שערורית בשעת בידי למחות הגבאים שרצו ע״י

:עכ״ל לחלק הנדבה ממעות לידו שאמסר ממני ביקש הוא וגם שאתן למי להם
 נותן ואינו ומקמן סעודה לעשות לו שאפשר ומי המילה ביום סעודה לעשות כ״ד( שי׳ קל״ה )כלל מילה הלכות שם )יג(

: בהם מיחה והגר"א עושה יפה לא מתיקה ומיני יי׳ש או רקקאווע
 בדיעבד שאסר מווילנא ז״ל הגר״א הגדול רבינו בהנהגות כתוב וכן כתב ט״ז( סי׳ ל״ג )שאלה עולם בנין בשו״ות )יד(

 רק בלשונו העתיק )שם( יור״ד בשו״ע והנה לנהר להשליכה וצוה אדם עליה שישן בתיבה מונח שהיה צוקער
 משמע ולפ״ז . כו׳ המטה שתחת ומשקין אוכלין לענין )ס׳ג( או״ה שער אדם בינת בספר ועי׳ עכ״ל שאסור תבשיל

 לחתיכות לחתוך המטה תחת שהניחו בצנון ציוה זצ״ל החסיד שהגאון שמעתי וכן מבושלין או חיין אוכלין בין חילוק דאין
 בעיר היה אשר התנאים על לאשמינע הגאון נסע שכאשר הדבר ומפורסם עכ׳ל אדם ימצאם שלא כדי ולזרקם קטנות

 וכאשר קאפוליע בק״ק אב״ד ליפמאן יו״ט מ׳ כמפורסם הגאון עם מינדעס נח מו״ה הרה״ג מחו׳ התחתן כאשר הנ׳יל
 הרבה חקרו אשר עד בעיניהם לפלא והיה המטה שתחת ומשקין אוכלין הגמרא ואמר לשתות רצה לא להגאון יין כוס מזגו

: המטה תחת א׳ הטמין שהיין כדבריו ומצאו
 ז׳למווילסת אליהו רבינו הגאון בשם ושמעתי כתב ד׳( )סימן או״ח בשו״ת מקארלין מוהר׳י להגאון יעקב קהלת בספר )טו(

: לדבריו ראיה הנ״ל ומהזוהר ממש ו' כף הלמדי׳ן נכתבים שהיו תפילין שפסל
בבית הישן קנ״א( דף )פכ״ג בשבת מ׳ש שפירש בבית יחידי לישן שהתיר נ״ע הגאון בשם ומפורסם שנודע מה )טז(

 תזריע בזוה״ק מפורש כן ראיתי אנכי הנה ע״ה בבית יחידי הישן קאמר מדלא בשדה יחידי הוא שהבית היינו יחידי
 בשם זה שמעתי שאני אומר ראשונה וז״ל נ״י הגרד״ל כתב ]יע״ז . ע״ש הבית על קאי שיחידי כן שמפורש ע״א( )מ״ה

 מ’ש מצוה שומר משוס יחידי בסוכה לישן רבינו שהתיר רכ״א( )סי׳ רב במעשה וממ״ש מוולאזין מוהר״ח הגאון ח׳ז פ״ב
 משחר דמיחדא בביתא ואינן לבתים סמוכים הם שלנו סוכות שסתם אע״פ אסור היה סוכה מצות משום לאו דאי »כללא

'מ הא



הסולם מעלות 34
 במשניות החדשות בשיטותיו יד(וביותר הקדמונים אהבת מכל לו האהוב האמת ברק נוגה
 יבחר וכאשר זרעים הירושלמי על בביאורו וביותר התלמוד מבעלי כאחד ודורש יושב

 והחמיר • לההמיר ב״א דעתו על להקל הטה לא ועכ״ז ־ (טו אמת דבר על המשכיל
 , להקל ודעתו טז( בזה נוחה היה לא הכמהו שרוח במקום אף הפוסקים בדעת ע״מ

וכאשר _________
 אסור בלילה דיחידי מבואר . ידידי שציין )מ״ה( תזריע בזוהר הנה בי בזה בשמיעתו ונועה השומע ששמע אומר ואני נתי

 בתין משאר מיהדא מאי בלילה ב״ש מיחדא בביתא ביממא או בליליא בביתא בלמודי דאשתכח מאן וז״ל שיהיה בית באיזה
 )בשה ששמע אפשר והשומע הבתים בבל אשור בלילה אבל ביום אף לאשור דוקא היינו מיחדא דביתא מבואר "ל עב

 דמיחדא בביתא ביוש אף לאשור הזוהר של החומרא לרמוז רצו לבן בלילה בגמרא נתפרש שלא שמפני הגר״ח( או הגר״א
 . לאישור בזוהר המפורש מיחדאנגד דלא בביתא בלילה יחידי להתיר ז״ל דעתה על עלה מ״מלא אבל קאי אבית ויחידי
 בדרך מהלך עם שוה והוא קאמר יחידי בלילה דניער דהתס מתני׳ שפירש רשב״ם בשם )מ׳ד( דאבות פ״ג בתוי״נו )ועי׳
 בלילה( ליחידי שוש בתי משאר דטיהדא ביתא כאן וכן זוגות לענין )ק״י( בפסחים וכמ״ש שכנה מקוש ג״ב שדרך ביום אפילו
 דשם לעצמו בדרך דמהלך לאינך דומה יחידי הוא לעצמו )ופי׳ לעצמו אסל בבית הישן ה'( )הל׳ דשבת פ״ב בירושלמי וכ״ה

 שלישית דעת עוד לחדש שלא בכדי בזה ]וגם כלילה כוי אפילות ומשום פ״ז( בקכ״ר בזה הלשון וכ״ה ביחידי פי' שודאי
 דוקא דהירושלמי לפרש שיש אני אומר מיחדא דלא בביתא אף בבית ביום אף ולאשור באפילות הכל שתולה לומר להירושלמי

 ולהתיר .כו׳ אוחזתו וז"ש . דוקא בלילה כפירושו שתמו שכפשועו דילן דש״ש סתמא וכמו פירש שלא )אע״פ קאמר בלילה
 בזה יש גם .דוקא נרות ב׳ היא אבוקה מיהו כשנים אבוקה דברנות כפ״ו למ״ש דוגמא קאתי בלילה אף כנר אור באיכא

 המהלך הנ׳ל דאבות משנתינו ולשון מאד קלוש כוא בלילה יחידי נאמר שלא ממה הדקדוק ועיקר . בזה ואכמ׳ל דברים עוד
: ע״כ[ בדרך יחידי המהלך שנו שלא יוכיח יחידי בדרך

 - הקדושים מדבריהם ארן צרור ח'ו יפול לבל למנורה התלמודים דברי את אך ומשפנו חק לו שם כי לכל נראם ובחיבוריו
 שעת בחכמ״א ]ועי׳ בידם למחות עוז התאזר חז׳ל דברי נגד העם הקילו אשר מקום הק׳ עיניו ראו אשר ובכל

 אצבעות ששם זה של לארונו זה של ארונו בין שיהיה לפחות כי׳ זה בצד זה המתים את קוברין אי; ג׳( שי׳ קמ׳ד )כלל השמחה
 הגאון ומכש״כ .שלפנינו מ״ן הרבני מזה ידעו אלו ובודאי הדין את ליתן עתידים אצבעות מו׳ בפחות הקוברים פ’ועכ כו׳

 שכ״ז( שאלה )יור״ד שיפר חתם בשי״ת מ״ש כאן להעיר וראיתי . ;הג״ה . עכ״ל בידם מוחה היה ודאי אליהו רבינו
 וכ׳ .אדם בחכמת כמבואר מנועם המזלגות ולתת ידיו לקמן וגם המת על ביצה עם יין זילוף ענין כמנהג לבטל אחד מ״ש

 (*ט ח׳ )אות משה מצבת בקונטרס אדם בחכמת זאת נמצא אבל . ע״ש אדם בחכמת זאת מצא שלא הנ״ל זצ״ל רמ׳ס הגאון
: כגכ״כ(| ע'כ זאת ראה לא גאונו וכבוד הנ״ל רמ׳ש כצדיק כגאון מדברי כדבר גם מובא ושם

 הגאון ישראל קדוש דעת לסוף ירד לא כי וחקרו רעהו בא והנה בדבריו בדק ולמצוא להרהר רצו מהמחברים מי אשר ויש
 ט׳ )כלל אדם וכנשמת ד׳ת הרהור על גם התורה ברכת לברך שק״ב( מ׳ז )שי׳ באו״ח הגר״א ש“עי׳מ ולדוגמא נ׳ע

 להם אין אדם הנשמת דברי כל וכתב ו׳( )שאלה עולם בנין שו״ת בעכמ״ח הגאון בא והנה ע׳ז להשיג ידו מצא ד׳( סי׳
 אליהו עליות וע׳ לסתור שם והאריך בכך מה של בדברים עינינו מאור על לחלוק לבו מלאו איך עליו נפלאתי ומאוד שחר

 מברעשלא טיקטין ר״א להגאון הבית פתח עיין ותרט( רש״א )בשי׳ השמשות בין בעניני כגר״א מ״ש וכן • צ״ח( )אות
םיט>ת כאמת ופל הדין על והעמיד דברים דחה ס״ז( )סי׳ זמנים סדר בעל הגאון ובא הגאון דברי על שתמה ח׳( )שי׳

מקור בספר ועי׳ כוונתו ולבאר דעתו להעמיד הגר׳א לדעת ק״ש דיני בעניני פרטים בכמה כנ״ל בחיבור האריך וכן הגאון
 שהאריך )בסק׳א( ז״ל ר״א החסיד רבינו בביאורי וראיתי שכתב &'( שעיף קש״ז )שי׳ ביו״ד דבריסק ד“להגאב חיים מיס

בגדי בעהמ״ח הרב טעם בטוב דברי דחה והנה מכיל כו' קיימים שיהיו חכמים דברי לתקן ולענ׳ד השו׳ע פשק לסתור
לענין כשו״ע פסק לקיים מ״ש כ״ז( )שאלה ישע בגדי שוית ועי׳ כגאון ד׳ לנכון וביאר ביור״ד ט״ו( סי׳ י״ג )שו״ת ישע

 במכתב ועיי סיכה וברכת זמן לענין י״ב( )שו׳ת שם וכן ס׳( ש״ק תקנ״א )בסי׳ הגאון שהשיג המצרים בין •שהחיינו
:בזה עוד הארכתי שמה קיר נעלית ועי׳ הספר בראש הנדפס להגרד״ל

 דהתירא כחא הראה ז׳ל והוא ופטריות בכמהין מערבין שאי; והרמב׳ם הרי״ף שפסק מה ט״ז( ש״ק )שי׳ באו״ח ועיין ר(
 בעלית מ״ש )ופי׳ ע״ש כו׳ עליה מצוחי קא עוד ד״ה חדתין תקני] בהק׳ ועי׳ ופטריות בכמהין שמערבין ופשק

 מ״ט וע׳ .כו׳ לפירושה כאן ירדו לא הראשונים כל וכנה שכתב ל׳ד( ש״ק רל״ד )סי׳ יור״ד ועי׳ דרכו יורה והאמת קיר(
 כראב״ד עליו והשיג פסולין ומופסקין שזורין חוטין אפי׳ בשוק תכלת כמוצא הרמב״ם מ״ש צ״ט( ס׳ק ש״א )סי׳ כאו״ח
 ודינא כו׳ וטעיתי כדבריכם אמת ודאי בתשובתו לכם והשיב להרמב״ם לוניל חכמי ושאלו כו׳ דעירובין מסקנא נגד שהוא

 כלל טעה ולא וקיימים ברורים כראשונים שדבריו דרכו יורה האמת אבל נ״ע הגאון וכתב דכשרים להיפך דגמרא
: ע׳ש כו׳ כרי״ף שיטת בתשובתו לכרמב״ם ואישתמיטת׳

 ניקוף זית מצות נ׳ע הגאק רבינו שחידשה חדשה שיטה ל״ד( ק*ס ד׳ )סי׳ פאה הל׳ כשולחן פאת ובס׳ אלי׳ בשנות עי׳ טו(
 ועי׳ ע״ש א( )ק׳ל בחולין הש״ס לפרש וצ׳ע בזית שיש מ׳ע וחידש שם וז״ל הגיה זיל הגמוהר״ח ותלמידו

 הירושלמי על בחיבוריו כגאון ורבינו כ״ו( ס״ק י״ז )עי׳ דמאי הל׳ השולחן פאת ועי׳ בזה שהאריכו אליהו לשנות בהשמטות
:בזה בהקדמתו וע' ע"ש דתלמודא מארי כמו חדשות בפנים וגרסה ודרשה הגיה

 נגדם להקל בידי ואין וסיים להקל שדעתו שביניהם כאדר עם הירקות לשער לענין .(ג׳ ש״ק תפ״ו )סי׳ באו׳ח ועי׳ ®ז(
 מדרש וע׳ עצמות שני נתן אעפ׳כ .כפוסקים דלא אחד עצם הוא שהזרוע כ׳ ג(“ק )סי׳ רב מעשה וע׳ למעשה

 דין כ׳( הל׳ )פ״ב דמאי בירושלמי מ״ש ע״פ נ״ל דקסרין אבוהו ר׳ כגון כולם את יצא אלהים ירא כי ע״פ )פ״ז( רבה קהלת
 וכן מדיין )צ״ל מדבין דיהוון בגין לוקח משל שניק שיהיו אבכו ר׳ הנהיג לוקח משל הנשכ וגיד כטבח משל כחלב הוא

и' )כנ״ל שם שהנהיג דקסרין ר׳אבהו כגון כונס ידי לצאת ע״ע להחמיר כולם את יוצא שמיס וירא וז״ש טבאות הגר׳א 
.־ נזה להאריך ואין שניהם ידי יוצא שמיס וירא :( )ל״ט ברכות וע'

 ועי׳ ’



35יח הסולם ־מעלות
 ישראל לבית וחסדו טובו רב ומה לעשות הגדיל אשר את בה עד דברנו וכאשר

 בל לחזק עמיו בתוך עשה ואשר שמה וה אדמה פני חידש בתבונתו בי
 תבליז( תהלוכות בעניני הכמהו ואף הארץ בקרב ישועות ופעל בפרץ ולעמוד בדק

 פסיעה אפסיעה עתה הנה ולסעדה לתמבה ולתעודה לתורה פעלים לקבץ לו עמדה
 אשר העבים מלהזכיר דרכי ואשמרה מעלות הרבה על לפסוח הסולם במעלות נסה

 לא וברוחות "בעבים כי יח( ותטהרם עברה קדשו ורוח ארצנו שמש ע׳יפ אז עברו
 עמו עליון קדו-שי אליו נגלו אשי את וכן ־ נעצרים׳ שאינם לפי להזכיר חכמים חייבו

 ואשר לו למחכה ,ה יעשה אשר אלה בבל ידע לא מי כי י»( מטה ודרי מעלה דרי
 מהגאון יותר עלמא בהאי השיב ומאן ספין ומאן " בעוה״ז עוה״ב מעין הקב״ה הטעימו

 לבדנה צדקותיו להזכיר אך באנו כ״א הראשונים עליון קדושי זכו אשר לכל לזכות
 אהריו אשר למען אשה ילוד יצדק ובמה איש יזכה במה ועד בקדושה והילוכו ודרכו

: ימשך אדם בל
 ההבל חמודי אל הביט לא כן הנהוג אל פנה לא כאשר עוד להתבונן אך ונשוב

 לא מהפור כל (כ מהלה כל עוני כל בעוה׳ז המקרים להמון לרגעים אף הרד לא
 געה אז שמים בחפצי מאומה לנפשו הסר אם אך דאבה תדוץ ולפניו מימיו עצבו

בבכי ________
 ערום אדם יהיה לעולם י״ז( )ברכות שאה״ל כמו השכל גם צריך התורה לדרך הי(’)י״א כמשלי נ״ע הגאון מ״ש וע׳ יז(

: ע״ש ביראה
: כזה נ״ע הגאון מאת כתוכיס מכתכים ת־י ונמצא יח(
 הרב תלמידו כי )הגרד״ל([ לישעי׳ פ׳3 קצתו ככר ]ונדפם .כו אבטח אלהי ע״פ ע״ב( )י״ב כ״י קודש הדרת כס׳ ומ״ש יט(

 האר׳י ככתכי שנתקשה מה על השולחן פאת כהקדמת הנדפס וכ״כ כו׳ לו שנגלה כרכ לי אמר זה .ז"ל רמ״ש החשיד
 ז״ל ר״ח הגאון מדודי ששמע מה מאמצישלוו הגרא״ש שכתכ מה וכן וגו׳ שלום כמעוזי יחזיק או כפסוק א׳ כדכר ז״ל.

 אז לו לגלות אב כככוד עליו שגזר ואחר כשמחה מאוד שהפליג דחוה״מ א׳ כיוס אחד פעם ראה ז״ל. רכינו רכו של שאכיר
 אושפיזא הוא דחוהמ״ס א׳ יום כי הנ״ל הגרא״ש והעיר כסוכה היום אצלי כי׳ אכינו יעקב כי לך לומר אני מוכרח אמר

 לא אכינו יעקכ ארז״ל ויחי פ׳ ראוכני בילקוט המכואר ע״פ יעקכ על אך הנ״ל ככל נאמר הכי דמשוס נראה וצי .דיעקב
 להתגלות רשות לו יש יעקב שאך שם ומבואר ה׳ יראי לתועלת בעוה״ז משוטט ויהי׳ כו׳ גוף כעין צורה נתלכש פשוטו לפי מת

 ככי״ק[ ליתא ״לי" ]תיכת ג£ר־ לי אמר מתחיל ילקוט ז״ל רכינו של ממש ככי׳ק ראיתי ]וגס ז״ל אליהו כמו כעוה״ז
 הגר״א לכיאור ככקדמתו ־-וע׳43&י מאמציסלאוו([ )הגרא״ש דא״ח[ ואלו אלו )י״ג( כעירוכין דרז״ל על כיאור ז״ל אליהו

 כגין שו״ת יצחק כית )בעה״מ זצ׳ל משוכאלק אייזיק מוהר״י המקוכל והרג כווארשא[ הנדפס כחדש מדרשרות על ז״ל
 כדינר קדושין ריש וכ׳ה דב׳ש פלוגתא על מצא נכדו שאצל ככ״י שילקוטיס לי בכתוביס(;כתב ועוד וצנה מגן זמנים סדר עולם

 ונודע צ״ז( צ״ו )הערה אליהו עליות וע׳ )הגרד״ל([ ז״ל אליהו לו שגילה מה ז״ל רבינו ככי״ק כתכ כפרוטה או דינר וכשוה
 מדרשו ככית כתורה הקורא היה )והוא כווילנא נ״ע מוהר״ן הצדיק מהרה״ג יוצא מפורש ונפלא אמיתי סיפור הכותב לי

 ביאודר נ״ע כגאון סייס לעת ואוהביו לתלמידיו כגאון עשכ אשר וסעודה המשתה על כי׳ כעצמו והוא כחייו( הגאון של
 כי ליה משתכחא יהודה רב שוליו גבי ע׳ה( )יומא תז״ל שסיפרו כמו כעיניהס ראו ואז מאוד שמח והיה הספד־־צ על

 וכן ונימוקי מטעמי הדברים פרטי כל להעתיק ראיתי ולא תלמידו אכל רכה כדיל לו( ממציאין השמים מן י “)פרש דנא
 בשבחי נמצא כי״ב ]מעשה נ״ע הגאון בבית שהיה מאביו מפורש כן ששמע בווילנא נ״י המ״ן מוהר״י הרכ׳ג לי סיפר

 סוף ק״י י׳ שם בטע״מ ראה פ׳ ת“בלק ]וע' )הגרד״ל([ להרח״ו( החזיונות ב׳ הגדולים בשם )והנקראים כ״י ז׳ל הרח״ו
 מוהר״ח כגאון ח״ז נשאל נשאול והנה דצניעותא ספרא בהקדמת עוד וע׳ מאמצישצאוו([ )הגרא״ש וכו׳ א׳ פעם ד״ה ע״א
 שמע כאשר לו ירעה נפשו בעצמו והוא להחוי׳ ותמהי' אתי׳ קדמוי׳ ושפיר הנ׳ל בהקדמה רברבן ממלל פומי׳ אשר . נ״ע

 מליצה ע״ד לשונו בצחות מוהר׳ח הגאון להם והשיב בהס האמינו ועי״ז כזה׳ז טבע ושינוי נסים רבס על מספרים מאחרים
 אמר ט׳ דדיס שני לו ונפתחו נס לו ונעשה כו׳ לינק בן לו והניחה אשתו שמתה באחד מעשה נ״ג( )שבת א׳ הז״ל הנה
 דחסידי פרקי וכל נסים מעשה לחז״ל מצינו הרבה והנה ע״ש בראשית סדרי עליו שנשתנו זה אדם גרוע כמס •אביי

 רצון כי .יפלא לא וקדוש כתורה לגדול הנודע האיש על . כן כי האמת אך . ח״ו גרוע כמה אמרו ולא מזה מלא כתענית
 באחד מעשה כ׳א א׳ בחסיד מעשה בגמ׳ נאמר לא כאן והנה חפצו אשר לכל . לפעלם הטה והטבע ה׳ עשה ויראיו נכיאיו
 א׳ בחסיד ומעשה נס לו שנעשה זה אדם גדול כמה להאמין נוכל החשיד הגאון על הדבר כן כו׳ גרוע כמה אביי קאמר ושפיר

 מעשם עליו להאמין נוכל וחסידותו תורתו גדולת בעוצם בנגלה הנודע והנה זה אדם גרוע כמה אז כי באחד מעשה לא אך
:וחסיד בזורה גדול הוא כי להאמין נשים מעשה ע״י להיפך לא אך נשים

 למכקרא שלקרן ר״ח ר״ס ר׳ה .דלמא ימים ג׳ לאחר אצלו נכנשים הרחוקים חולים ביקור לענין )פ״ג( פיאה ירושלמי עי׳ כ(
.הי( הל׳ )פ״ו גיטין ירושלמי וע׳ במחכ״ת בזה ששגה הר״א בפי׳ )כצ׳לוע׳ בי א״ל יומין בתרתלתין יוסי לר׳

בב״לן )וע׳ מתניתא מקיימא בעיתון .( ב׳ ס׳ק ה“של סי׳ ביור״ד נ״ע הגאון רבינו הגיה שכן ז’אח מצאתי רק
יומא אלא ל״א הלא שם אך כו׳ תגלו לא קמא יומא רבא כמ״ש מזלא איתרע משום הטעם שכתב של׳ה סי׳ יו״ד בטור
ביטול משום הטעם לשבת קודם מג׳י פחות כספינה מפליגין דאין )פ״א( כשבת אלפס הרכ מ״ם פ’ע ונ״ל ע״ש( קמא
משום . לשכת קודם ימים מג׳ פחות כו׳ עיירות על צרין שאין מה וכן ווסת שינוי ל“הו ימים ג׳ דכל שבת עונג מצות
לפכותי כו׳ ושתית אכלת ולא )נ״ו( ברכות )עי׳ דליבא ופחדא טירדא משום ימים ג׳ תוך ומישתא מיכלא להו מתהני דלא

פחדן



הסולם טעיות 3?
 הסר ולא שיאו לשמים עלה באשר ובן • בא( למשהית נהפך והודו פניו אור ונפל בבכי

 יגבר בכחו לא אשר בבל שמח לבו לא בבל ברבו ודר המדומים בענייני נם טוב כל
הוסיף ואשר קרנים לו מידו אשר ב׳א " נב( להם זאת ה׳ ומיד אלהים מתת ב״א איש '

בעמלו ________
 קצירא אירש ליספר לא )מ׳( כנדרים והנהכמ׳ש .שבת־עכ״ל עונג לי׳ ומקיימי פחדיי׳ פרח יומא תלמי ולכתר פחדך(

 כג׳ הכא גם р ע'כ מולשי׳ תקיף כתרייתא שעי כתלת רחמי מן דעתי׳ ליהח דלא סיני כי כתרייתא שעי כתלת לא
 החולי מהמת ,ולא נפשו תתעב אוכל וכל הפחד מהמת לי׳חולשי׳ תקיף כי להיות ויכול ווסת שינוי דהו׳ל הראשונים ימים
 ליכער לא הראשונים ימים כג׳ כן זה מטעם קצירא אינש ליהער לא האחרונות שעות שכג׳ כמו כן על .וכנ״ל כעצם
 ודואגים המפחידים אדם כל כשאר אך זכו והנה והפחד השינוי מסכות גס כ״א כעצם החולי תוכן יוודע דלא כנ״ל

 שהקפיד וזהו עיניהם לנגד המקרים עניני פחד אין כה׳ בטוח לכם נכון אשר הצדיקים אכל עליהם הכא דכר כל על
 מבטחו ה׳ וכי׳ יפחד ולא יכטח הלא והוא הפחד מפני הוא הטעם עיקר אשר כזו מתני׳ מקיימא כעיתון כי .יוסי ר'

 ועי' דרשות טירדא ד״ה )כ״ב( סוכה רש׳י ועי׳ נפשי׳ מצער דקא איהו )כ׳ה( סוכה מ״ש עפ״י אחר כמקום והארכתי
 )בעה׳מ נ״י מוהרז״ו הרב ידידי דיכר אשר רפה .ודיל נפשו מכעיס איהו הוא דעת דכר כיון אדם שאני )כיד( קדושין

 ובוטח ה׳ לירא היא חרפה כי טוכיס משפטיך כי יגורתי אשר חרפתי כעכר ט(*ל )קי׳ט תהליס ע״ס המדרש( על פי׳
 אכות על כחי׳ ועמש״כ . אשירה משפט ואם מסד ואם טוכים ה׳ משפטי גם כי בידעו המקרים פחד מפני יגור כוכי

: ריס כמשנת
:ציה( והערה מ׳ב )הערה אליהו עליות ועי׳ כככי׳ כולם געו הלכה ממנו נתעלמה )פ״ב( סנהדרין עיין כא(
 כצ׳ל '1כ והוה מממוניה נפשיה דחשיב מאן אית וכן ד׳( )תיקון תיקונים י״א על ממם בכי״ק מ׳ש להעתיק וראיתי כב(

 להיפן ג״כ לפרש יש . הנשמה כנפשך וכן מגופיה ממונא ליה דחשיב דאית להיפך י״ל וכן לגוף כאן נפשך וכ'פ
 נפשא תרין איכון אבל מצוין שאינן דברים ראשי רק פי' שלא אלא .עוה״ב שכר בשכיל הכל ועושה מממונא נפשיה ליה דחביב

 בליקוטים ובכי״ק עכל״ה כו׳ מאן אית וכן וז״ש ככולו וכמעט העולם ברוב הוא מגופא ממונא וכן מצוי הוא מממונא יותר
 נגד שהן הוה עתיד עבר חלקים לג׳ הזמן וחלקו ואהוכתו האדם ריע הוא שהזמן חכמים דכרו אשר והטיכו כתב ממש כ״י

 האדם עיקר הוא שהלב וכמו וכו׳ הראשונים שהימים תאמר אל הזמן כן ומתמעט והולך נככד שהראש וכמו .כו' נר"!
 והוא עבר כבר כעבר אבל . כהוה אלא אינה כזמן מגמת כל כן להנהיגו האדם שכל מלמדת אלא אינה והנשמה הרוח וכן
 שלו שאיני פונה על דואג ונמצא כמ״ש שלו איננו כי בו למשוב לאדם ואין מחר צרת מצר אל והעתיד .ומועיל מלמד רק

 דהוא .איננו מחר ־ שלו שאינו עולם והוא . בפר לאכול נפשך תאוה כי דגופא שסופא שהוא עליו לחשוב שאין בנפש כ״ה
:הקדוש עכ״ל כו׳ המלין כמ׳ש כתורה הוא וחיבורם כו׳ אכסני׳

 הנקרא מטעלז זצ׳ל ליב ר׳ המפורסם החשיד כבוד מקדושת קאליש דק׳ האב״ד ז״ל אלי׳ מו״ה הצדיק הגאון מו״ר לי וסיפר
 כלם ככנסת פ׳ד לווילנא בא ופ׳א גוף כלא כנשמה הוא כי עליו אמר החסיד כגאון )אשר מטעלז החסיד

 .כי •חסרנו אל לפונה ככרכה סיום על אמן כגאון ענה ככרהמ״ז כי ושמע . נ׳ע כגאון לפני בא וכבואו . כתו לנשואי
 הכרכה על אמן פינט לביב להזהיר לכיתו וישוב שלו העגלה את לאסור תיכף מטעלז כחסיד וציוה ; כברכה שיום הוא

 להם ענה אז ככל והביא דרכו כ׳ הצליח אס אותו שאלו וכאשר לבוא מיהר כי לקראתו ב״ב כל חרדו לביתו וככואו הנ׳ל
קודם אכלם אחרי וכנה הבית לכרכת כידו הכיא ואשר לפניו ה׳ הקרה אשר לכם יגיד ואז מקודם כשולחן שיכינו

יכול לא וע'כ מווילנא מהגאון שמע אשר יחשרנו אל בפיוס אמן להם הביא כי ושמחה עוז ברוב להם בישר ®רהמ״ז
 היל טעלז דרך כעבור והנה יפסיד( לא עוד יתאחר אס בסו נשואי וצרכי בואו עד כאמניס ב״ב יפסידו לבל להתמהמה

 אן . הצכא היל לפני כדרך להורות יתפשו לבל אחד אמד נשמטו העיר ואנשי ופילוסוף גדול שר פקודת תחת גדול צבא
וספרו בטו׳ת מעוטר לפניהם ויצא כדרך להורות אותו ולקחו ושונה יושב בטו״ת מעוטר מדרשו בבית החסיד את מצאו
וכחיל כיערה •ללכת דרך מני החשיד נטה כמנחה תפלס לעס ויהי מגירשי׳ פסק לא ופומי' בד׳ת ודבר הלוך וילך בידו
 יעשה לא כי כיער לכס להראות חפצו מטמון אולי בלכו אמר נ״ע החסיד על כהתכוננו הצבא השר אך בקולם עליו נתנו

 וירכב קל סוס על רוכב לפניכה עבר והוא עמודו פמדו חילו לכל ויקרא כשכל בלי הפר( ומבין כשוקד )כאיש דבר ן
 קודש בחרדת להתפלל אחד אילן תחת ועמד ידיו ונטל מיה מעין מצא החסיד כיער יעשה מה לדעת החסיד מצעדי אחר

 אהבת אש להט אז ממנו המנחה עלות מד ישעו ולא ככן עומדים גדול צבא חיל כי לבו על שם כאשר עתה וכיותר כדרכו
 הצבא והפר עוז ככל מכרכר קודם ברגם ויתפלל פניו האיר מעוזו היא אפר ה׳ כחדות נוראה ובשמחה לבו ועלז בו ה׳

 חפצם מחוז לעיר וכבואם וישעו תפלתו כחשיד כילה אפר עד ויוחל פניו צהלת ועל החשיד שמחת על משתאה עומד
 כאיש לפניכם כנה כשר לכם ויאמר ויכבדוכו כחסיד את אתה ויראו ויין בלחם פניכם לקדם לקראתו יצאו כעיר ואנשי

 את אך לו ידמה ומי כ׳ קדוש הוא כי אחרי לבקש אוכל לא הלא כעוכ׳ב עדנו גן והנה אותו מקנא אנכי אשר . הזה כקדוש
 כזאת הצלחה לו לקחת כוא בידו הלא וזה בתפלה בעמדו שמחתו גדלה ומה צהלתו רואי אחרי מאד מקנא אנכי שלו כעוה״ז

 יקרה אשר . ה׳ מיד כ״א לקחסה הוא קל לא כזו נפלאה שמחה לידי לבוא ואנכי שמחה וגס עונג לשבוע ביום ג'פ
 פעמים לוג׳ ימצא להחשיד אשר כזו השמחה עח נפשי תדרכי אז הצלחה גסי על לדרוך שנה לשבעים אחת אולי לפני
 בתהלים בזה לי פי' מלא( מי וס׳ איוב על פי׳ )בעכ׳ט ז״ל מהרשוב מוכר״ם הרכ ידידי לפני זאת ספרתי וכאשר ביום

 שלימים שיהיו ראשונה חפצם יסבו אופנים ד׳ על עה׳ז עניני על העוגבים הנה כי כה״ע וגו׳ ה׳ ידך ממתים י״ז
 להשאיר רב עושר להם שיהיה רביעית כנים לכם שיהיה שלישית כרחבה חוקם ולחם צרכם די נכם שיהיה פנית וכריאים
 בבחירתו זאת לקהת איש יוכל לא אלו והבקשות זא׳ז הנה כסדרן הן אלו והבקשות דב הון לכניהם להוריש כרכה אחריכם

 אדם כיד אפר בעוה״ז אף חמישיס מדרגה יש והנה לבהלה ויולד להכל אדם יגע פעמים וכמה כיא אלכיס מתת כ״א
; לזה זכי עליון חשידי הרבה כאשר ובתורתו כה׳ ונעלוז מצוה של בשמחה לשמוח והוא כו עוצב דרך ואין וכעמלו יקח

ד׳( )תהלים ע״ה דוד אמר וכאשר לב וכטוב בשמחה ה׳ עבדו אשר תחת כמה יודע איני ולעוה״ב כעוה״ז אף ואשריהם >

נסה
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 באםפו כבודו ויגל לבו שמח בהם בידו ולמודו הביא ואשר שנים פי וביראה בתור בעמלו
 חמודי ולכנוס לאסוף ענין לו נחשב ותהו ולהבל והיראה התורה מצפוני כל כחפניו

 דגאון ש מש ונו ה' אל בטח ע״פ ה׳( ג׳ )משלי )ועי׳ לבו בכל הי אל בטה א כ" הזמן
 בדי ויגעו משכל צפון לבם אשר אלה עמו התולים לא ואם הנעלה( בטחון דרך ניע
 האם הפצם ישיגו אם ואף ענינם ומכאובים כעם אשר תבל חמודי ולכנוס לאסוף יייק

 ולפעמים אבד וממונם יוצא וחודש נכנס חודש עת ולא קומטו ולפעמים יהיו לעולם
 ע ני והגאון באנהה ושנותם ימיהם כלו וברוגז ברעש אשר רגזנותם ב״א בידם עלה לא
 שלל וכמוצא במצות ושמה הוא גדול אדם מאוד יגל מה ובתורתו שמח ה' בעוז אך
 תלמידי אבוהוחמוניה ר א׳( פ״חל׳ שבח )בירושלמי ובמ״ש התורה אמרות על שש רב

 נהירין אפוי א״ל סימא אבוהו ר׳ אשכח יוחנן ר׳ אמריןקומי נהירין אפוהי יוחנן רר׳
 רגע בכל אשר הטובה וכרבות כג( עתיקא תוספתא או חדתאשמעבו׳ אורייתא דלמא

 האות כי ראש למעלה ונסבה רחבה וכן שמחתו רב כן מצותו ורחבה יתירה בינה לו כתוסף
 ראשו על עולם שמהת אשר והוא סלה מנע בל בתורה שפתיו וארשת במצות לבו

 לו ואין מצותיו דרך לרוץ דרכו צדיק אהז כאשר עמה עצב יוסח לא אשר שמחה
 אחרית לו ונתנה בנערותו שמחתו היא אשר היום כל חפצו ה׳ ובתורת כי( מבשול
 אשר והוא ודור לדור ותקותו עוה׳ב להיי ואחריתו בחייו ראה עולמו בזקנותו ותקוה

 : בסופה( ד׳ הערה לעיל )עיין מעצמו״ אלא היה לא עילויו וכל ישראל ובכל בעירו ״עלה

וכגן -----------
 הס . בלה״ק מתים )כי ה׳ ידך ממתים דוד וז״ש רכו ותירושס דמם מעת בלבי שמחה נתת ה׳ פניך אור עלינו נסה

 כסדר וחשכ מחלד ממתים בחלד אך הוא ועליתם להם עוז מידך שהם וכי״ב( מתים עיר כל וכמ״ש הנעלים כאנשים
 והניחו הכניס( )ברכת בניס ישבעו כמזון( )הרחבת בנונס תמלא וצפונך הבריאות( )שלימות בחיים חלקם כנ״ל חפצם
 לא עמדי כן לא ואני עוה״ז בעניני מאוים כל להם יש הלא א״כ אחריהם( לבניהם להשאיר הירושה )היינו לעולליהם ■יתרם

: וכנ״ל תמונתך בהקין אשבעה פניך אחזה בצדק כאשר כ״א נפשי תבל בזה
:)צ״ה( בהערה אליהו עליות עי׳ בג(
.ע’נ הגאון בעיני מאד יקר היה )אשר המנוח מאביו ששמע ווילנא דפ־־ המ״ן נ״י ישראל ר׳ מהרה״ג שמעתי נד(

 הנ״ל הרב וגס ומלכות( בשם ובירך עליו קרע להגאון ונודע נפער וכאשר הגאון מדרש בבית תוקע בעל והיה
 הספרים בה שמו וכבר בריאותו לשמירת לעייל לנסוע מרקדה מרכבה נ״ע לכגאון לו הביאו כי אז מעמד באותו היה

 כי היצר מרכבת היא הזאת המרכבה וא׳ אחור נסוג עליה רגלו כף הציג וכאשר בה לשבת ירד והוא וחפציו לו הנצרכים
 נסרק כצמר יען . בצחות לכם כשיב מרוצפכ כיא גמלים בצמר כלא לו ענו ידו על וכעומדיס בשעענז מרוצפה הוא

 ז׳ל מרבינו נעלם לא )ודאי נסע ולא לביתו ושב קעמעל( בל״א כמסרק שס )כי כאר קעמעל יקראו לזאת נמשרק
 כדמותו לכנעשה גס זה בשם לקרוא הוחל כך שאחר אלא אמיתי גמלים מצמר כנעשה על בתחלתו כונח קאמלא״ע שהשם

 צחות ודרך לאשור עעמו עיקר כיכ וזה רחלים צמר בו מערבין גס וכי״ב( משי קאמילא׳ע שקורין )וכמו אחרים ממינים
 דעת היה שלא למדנו דרכינו ולפי במסרק שנסרקו על רק כגמלים שם על האר קעמיל בשם לקרותן יאות שאין א׳

 רובא אשר עליהם כשיושבים נככפיס ואין קשים שכם מפני בזה האחרונים תשובות בעלי של בהיתרן נוחה רביט
 כגאון את מכיר עוד כיה )אשר כנ״ל מכרכ״ג עוד ושמעתי )הגרד״ל([ לעצמו יחוש נפש ובעל זו בקולא אחזו דעלמא

 כדסים מיוחד ציר ע״י מסלאנים ז״ל יכושיע חיים מ׳ הגביר מחו׳ לו שלח פ״א אשר כקין( בימי הגאון ישב אביו ובנית
 בשמחה בידו כשאחזס ותיכף י אחיו להגאון אותם הושיע זצ״ל בער דוב מ׳ כרה״ג נ״ע הגאון ואתי מק״ב מובחרים

 מדרשו בבית ראה כאשר והרעיש צעק אדם חיי בעל והרה״ג מורכבים המה אשר בהם הכיר כי וא׳ לארן השליכם נרגע
 לא למען והשליכם מתחילה חתכם הגאון כי שמעתי .ז׳ל שעראשון רא״ד הרב )ומפי כאלה הדסים נועלים הגאון של

 ותוארם דמותם לכס ידוע שהוא באצבע מורה כאלה ]מלת נ״י הגרד״ל כתב וע׳ז בכס ויכשל לאחר הציר ימכרם
 גס .אלי ויודיעם המ׳ן ר״י מהרב יפה יחקרם בחסדו כדבר ה“וא ז״ל( הגר׳א מרבינו )שלמדנו ההרכבה על כמורים

 שמצאתי והוא בדפוס פה לחברו ראוי לדעתי אשר דבר פה לעורר וראיתי ... רבים יכשלו לבל כיון בדפוס שיקבעם נכון
 מבואר עכ״ל ברהבן( )וגס ופתיין בארכן( גדולים )שעליו ערפי׳ דרברבן שוטה הדס והיד וז״ל שכתב לולב ה׳ נה״ג

 היינו בגמ׳ דפליגי וחד ובתרי לסוכה כמיוחד אחר מין והוא ללולב שפסול כעיקרי שועה הדם הימני הס שאלו דס״ל
 אבא אמימר בר מר דא׳ והיינו כשר מ״ד ואיכא דפוסל למאן פסול מ״ס ורחבין ארוכי! אינן שעליו עבות ען במין אף

 כדס בשם וחד דתרי לזה גם קורא כיה אמימר רק . אחר עיקרי שועה הדס שיש משמע . ליה קרי שועה כדם לההוא
 קענים שעליהן מהן שיש אצלינו הגדלים הדסים מיני על ולחקור לבדוק לי גרס וזה שועה בבכור פסולו שם על טועה

 מהן( יותר ועוד איעלי׳א )כהדסי גדולים שעליהן ויש משם( האתרוגים עם המובאים היבשים אי>עלי'א הדסי משל )כרבה
 שיש עד לסופן מראשן עבות כולן עפחיס וה׳ ד' ארוכים ענפים ונמצאים לנו סמוכים נמצאים גדולים שעליו המין וכנה

 אבל שועה( ארוך כל ע׳ז סי׳ שנתן במלחמות רמב״ן משכחינן)וע׳ לא תלתא עבות השתא )ל׳ב( סוכה עלמ״ש לתמוה
 זע׳ז מורכבין р^־ ז“בכ א׳ בשורה עומדים שעליהם שאף א׳ בזה עוד מהקעניס משונים המה הנה יפה בכן כשנעיין

ויש סנה לדרכו עלין מהג׳ א׳ כל רק מצוי( אין הקעניס בפלין אף וזה שניהם על מורכב האמצעי ג׳( )סי׳ הראיש )ולשון

 ריוס
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 "עלה בחייו גם אשר האיש והוא באחד עולמים בשני ודר לפניו הארץ היתה עדן וכגן
 : הוא צבאות ה׳ מלאך כי חרומה( )מדרש ממרום״ אלא היה לא עילויו ובל למרום י
 לבל נתתי ומנערת נ״ע הגאון דמרן שבחי לבולהו סיימתי לא כי אדע אמנם הנה

 גרעונו גרעונו על שמחל "והרב לסלוה ירבה בי אבטח צדקו בענות אך תהלתו
 עילויו ובל גדלו להביר קצרה ודעתנו מכפיקין אנו אין לכתוב באנו אם כי ואף מחול"

 יראו הזה במעט נם בי מנעורי מבטחי ישעי לאלהי ואוחילה ♦ ממרום אלא היה לא
 " עולם לאור הגאון להם והיה * פיה תקפץ עולה ובל יעלוזו וישרים וישמחו צדיקים

 קראתיו אשר דברי תמו י שברי זה והיה הדעת ותרבה יעשו ובן יראו ממנו אשר
: אליהו עליות לכפר הסולם מעלות בשם

: יע״א נא ל י וו פה לפ״ק בו וירדים >לים‘ אלהים מלאכי ושנת סיר ל ג׳ יום

; רגלם עפר נן ימח שמו וחושבי ־ ה׳ למודי ומנשק מחבק ־ לב שהר אוהב הצעיר

:זאבזצ׳להלוי אליהו מו״ה כהרביבו׳ העעיל יהושע
 אשר למבירו קן נין גדול כפסק וים בהקענים כמו זל״ז תכופין אינן עצמן שהקנין ב׳ . מגולה שהען לחבירו א׳ כין ייוח
 פרש״י )זע׳ מגולה הען שרוב כיון עצו את חופין ענפיו זה שאין להרהר ויש הרבה מגולה הען גוף אלו השיניים ב׳ »פני

 זליז המוכים הקן של כעלין קטנים שעליהם כמין אותו משא״כ רצופים( עליו אין אבל הוא קלוע כו׳ דולבא ד״ה סם
 זכרוני גס מנושה ען רוב נראה זה שמחמת עד יותר זל״ז תכופים עצמם •הקנים גם כען ההיא ושורה כהן זחופין

 הענפים וכמקום זע״ז ם*ופ5ר בעלין מכושה לצאת הענפים שמתחילים קודם שלו הגזע אף והנה גדולם במקום שראיתים
 את חופין ענפיו מ’מ שאפשר גדולם במקום ראיתים לא גדולין שעליהן אותן )אבל הענפים מן מכוסה ען שהוא כגזע סס
 על השש ולפיז משנמינן מי ג' עבות הש״ס דברי מתקיימין ובזה תלתא עבות למצוא שקשה הוא המין ובזה גזעו( »ן

 גדול! במקום לבדוק וראוי קינא בחד תלתא שהן אע'פ בה׳ג לפ״ד שועה הדס מין עיקר הן אולי גדולים שעליו כמין
 גאון פלעויא רב של לשון לפרש שים ואע״פ קבלה דברי שדבריו בה״ג לד' לחוש בכדי עכ״פ גזעו ען חופין ענפיו אם

 א׳ בערוגה שגדלין רואין אנו אבל הן מינין ששני משמע דעזרא המקרא שמן שאע״פ שכתב י״ד( )סי׳ ברא״ש כמובא
 נ׳ שאינן ולומר בה״ג מד' להוציא בזה גאון פלעויא רב שנתכוין כו' עבות עליו יוצאין זה ובקומה במראה זשוין
 אינן רבים ענפים עצמו א׳ באילן )ואף עבות אינו חה עבות יוצא זה .א' מין רק בה״ג כד׳ עליהן במראה מובדלין מינין

 במקומות ודרישה חקירה ע׳ז וצריך בה״ג בד' כמפורש את לפתור זה לשון של הסתום מן ללמוד בזה אין מ״מ אבל עבות(
: תובב״א[ באה׳ק כמו מעצמן קדם מימי גדלים כשרים שהכדסיס

;הלו? העשיל יהושע לפ׳ק דעי אני אחות לי שמע שנת כנ״ל יום הערותיי דברי כפו
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ומפעליו( חייו ימי )קורות

 • עולם אור זרח כן ־ שמש יזרח בוקר כאור
♦ ישראל קדוש גאון מכבוד האירה והארץ

 *יא • לביע ב( ושמונים מאות ארבע אלפים המשת שנת פסח לחג ראשון ג׳ ביום «(
 ילדה אשר • ג( מווילנא ן ט ל ז ה מ ל ש ר׳ הצדיק הגדול להרב ניתן בן יולד

 * דליטא ק ס י ר כ לק״ק הסמוכה ץ ל ע ם מעיר י( ע נ י י ר ט מ׳ הצדקנית אשתו לו
 רבקשמווילנא־ משה מהור״ר הגאון מגזע חוטר ויצא • אליהו שמו ויקראו

 מו״ה וקדושו ישראל אור הנפלא הגאון משורש ונצר הגולה• באר המחבר בעל

בכור היה הוא • ה( א נ ל י ו ו דק״ק וריי׳ט דין בית אב ר ע מ ע ר ק משה

 ס״ס הוא • תפ״ב הנ״ל בהקדמה שנדפס מה ב( • הגאון כיאור עס א״ח ערוך לשולחן בהקדמה א(
 • לאור( )המוציא בווילנא המ״ץ בער דוב מו״ה הג׳ הרב מדודי שמעתי כן . ת״פ שנת ונולד

 כנדפס ג׳ ביוס היה ח״ם ובשנת ה' ביום הפסח לחג א' יוס הי׳ תפ״ב בשנת כי יחשוב בתקו״מ לחשוב היודע
: (* הלוי )הר״ה לפ״ק אליהו לכם שלח בשנת ונולד דמוכח ס״ס הוא וא״כ

 הרב אשר ע״ד שמה וכתוב מיוילנא זצ״ל פעסעלעס אלי׳ ר׳ מהרה״ג קודש בכ״י נדבות פזור בפנקס ראיתי ג(
 . הגולה באר הגאון מזקנו עזבון מעות מנדבת ביתו לפסוק לו לתת דרש הגאון אבי ז יש״

 צוה כי בכתובים וראיתי . שכרו שיכוול הוא בדין אומנתו תורתו אשר אחרי הסכימו יחד נועצו אשר ואחרי
 ♦ בווילנא תקי״ס כסליו כ״ה ביום וינ״ב תו״י איש לכתוב רק שבח שום מצבתו על יחקק לא אשר מותו לפני

:הנוי( )הר״ה
 כי אמר נ״ע מוולאזין ייים מו״ה זקני ממי הגאון אפר בפה מ״מ נ״י זאב זלמן מ׳ הרה״ג לי ספר י(

 נם לי שעשה ברוך לברך צריך לסלוצק הסמוכה ראמנאווע סמוך נהר על העובר לגשר בבואו
 בכר מוסלת ילדה אז היתה אשר הגאון אס היא בתה עם הגאון של זקנתו עברה שמה כי . הזה במקום
 ולחממה למעלה צפה אשר התינוקות עם הכר את אך נס דרך הצילו עמל וברוב למיס ונפלו עריסה
 מראש הדורות והקורא * ובמים באש ובאתה אש מכות רגליה ונכוה הוסק בתנור אותה שמו ולנגבה

 את פדה אשר יעקב על חז״ל כמ״ש • נצולה בזכותו עולם גאון צדיק פרי יצא הזאת הילדה מאת כי וידע
 הזה במקום לו גס נעשה הזה הנס כי נ״ע מוהר״ח הגאון וא׳ . למגנא ניסא רחמנא עביד ולא אברהם

 )סי׳ בש״ע כמ״ש והוא • הלוי( )הר״ה רבו כהגאון ונורא גדול רב לו הי׳ מאין נסבעה היתה כ״א
 של אבותיו נסי על שאף לבאר רק אלו לדברים הוצרך ולא רבו נס על לברך הירושלמי ע״פ ס״ו( .רי״ח

: (** )הרד״ל * זה שעם מפני לברך צריך רבו
 וסהור קדוש החסיד הרב בן בער ישכר ר׳ הרב בן היה זלמן שלמה מוהר״ר הרב הגאון אבי .ד׳(

 הנ״ל חסיד אלי׳ ר׳ להרב לו והי׳ אליהו בשם הגאון נקרא שמו על ]אשר חסיד אלי׳ ר׳ הנקרא
 ר׳ הרב הגביר אבי הוא צבי מוהר׳ר והרב . צבי ור׳ .בער ור״י ־ משה ר׳ • הרבנים בנים שלשה

 הגאון בן מווילנא( זצ״ל עליאש ליב ר׳ הרב הגביר אבי בער ר' הרב הגביר של אביו פעסעלעס אלי׳
 בק׳ אב״ד יוסף מ׳ הגאון חתנו עליו כתב אפר וזה • ווילנא דק״ק ור״מ אב״ד קרעמער משה ר׳ הנפלא
 ונכד נין יעקב ר׳ הרב )בן . מסכתות כמה על יוסף ראש בעהמ״ח סיקסין בק׳ ראב״ד ואח״כ סעלץ

 דקאפונהאגין אב״ד משה מ׳ הגאון היו הנ״ל יוסף ראש הגאון ובני זצ״ל פאלק יעקב מ׳ רשכבה״ג להגאון
 בהקדמת וז״ל שלמה( כרם בס׳ ראיתי כן ומגילה ר״ה על ישראל זרע בעה״מ יעקב מ׳ כו׳ והרב
 הגאון מ״ו חמי שם שהי' בישראל ואם עיר מפוארה ווילנא בק״ק חורה מרבק בהיותי הנ״ל יוסף דאש

 מעלתו גודל ומפורסם כידוע בישראל תורה מרביץ ור׳׳מ ב״ד אב ז״ל קרעמער משה מו׳ הגדול
 ומפורסם כידוע בהקדמה( )ע״ש ־ כו׳ עליו שורה השכינה ממש ובנסתר בנגלה וגדולות מעלות מיני >בכל

 מימיו כו׳ זה על כתב בווילנא קבורתו מצבת על וראיתי ־ ע״ש עכ״ל ט׳ גדולות ישיבות .ומחזיק
נאמנים

 : תמיד וכן מניחאוו דל לוריא דוד ר׳ הגאון הוא •(* תמיד: וכן נ״י העסילהלוי ר׳ הרהיג הוא *(
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 ד לתפארח שמם נודע בתבל אשר »( הארבעה ואחיו • הדור גאיני לבל ועליון י( לאביו

:לראש אלוף עליהם אותו שמו מפורסמים גאונים רבנים
 תואר־ זיו * ודור דור משוש עולם לאור יהיה בי ־ אותות אותותיו שם הוולדו מיום

 מנעוריו רואיו ♦ רואי וטוב * תואר יפה • מחמדים בולו * צבאות ה׳ במלאך פניו
 יגלה הורה עול יקים הוא כי נער התנכר במעלליו גם פניו תאיר אדם חכמת בו התענגו

עמוקות -------------
 משה מ׳ ול״מ אב״ד הגדול הגאון עינינו מחמד עוזנו גאון ורבנו מורנו הגולה כל שותים היו נאמנים

 י״ז מעלה של בישיבה ונתבקש ווילנא ופהק״ק קדושות בכמהקהלוח זורחת היתה תורתו אור דוד ב״מ
 נחמן חיים ר׳ הה״ג )ת״י וראיתי . תמ״ח בשנת ונפער • לפ״ק ספון מדזוק״ק חלק״ת שנת דחשוון
 נדבה אותיות פתוחי עליו מרוקם • הנ״ל קרעמער משה ר׳ הגאון אזר אשר החגורה את ־ זצ״ל( פרנס

 א״ע בשנת ווילנא דק״ק ור״מ אב״ד ז״ל דוד מוהר״ר בן משה מו״ה להגאון שמוקלער הקדושה מהחברה
 ר' הרב חתן הי' הנ״ל חסיד אלי׳ ר׳ והרה״ח • תל״ד שנת והוא לפ״ק וישועה גאולה בספר כתבנו
 מוהר״ר בן הגולה באר ס׳ המחבר בעל מווילנא רבקש משה ר׳ הגאון בן הגילה( באר בהק' )הנזכר פתחי'
 שנ״ו בשנת לבוב בק״ק ז״ל כ״ץ פאלק מ׳ הגאון לפני ושימש מיס יצק )אשר פראג דק׳ סופר הירש נפתלי
 .זצ״ל יוסף ר׳ החבר בן פראג דק׳ סופר פתחי׳ מוהר״ר בן מביאו( והבאה״ג הש"ע הגיה ושם ושנ״ז
 • השערוריה לעת תס״ו בשנת מוולנא גולים בראש יצא . הגולה באר והגאון ־ ווינא מגזירות מוצל אוד
 אל בהתהלכו ושבת חודש חג ישכח לא למען .בשמאלו עברונות וס' התפילין ותרמיל בידו במקלו ואך

 לפ״ק הכ״א בשנת ונפער . לווילנא ושב . הגולה הבאר שמה והדפיס אמשסרדם עד ובא ־ ידע לא אשר
:הלוי( )הר״ה ווילנא פה

 נתינה לכהן ונתן כשיטתו רו״כ בששה א״ע פדה ן שהגא כ״א( )סי׳ רב מעשה ועי׳ ק״ס( )הערה לקמן עיין 0
 שמכחישין עולם גדולי של רבא שהדותא יש הנה ־ עכ״ל העולם כנהוג אותו פדה שאביו מפעם ממש

 חמשה ובא מורה הי' שרבינו העיד קרח( )פ׳ הזהב רביד בחיבורו ז״ל מזאגער בער מ' הה״ג הסך זה
 ה' דהיינו פוליש זהו׳ שלשים ערך שהוא שהפלה ססק״ד( )סש״ה ליור״ד בביאורו וכ״ה )פרייסיש( ר״ס
 ולא . רוכס״ף חמשה כתוב שלפני( החדש ק״ב כד' ע"ב )י״ב זלמן ר' הגאון שבחי אדם ובתולדות ר״ס

 חמשה. וז״א ־ וחצי רו״כ ד׳ שהן ר״ס חמשה אומר זה זא״ז המכחישין עדים ב׳ אלו והרי המוען יפעון
 אזלינן הזמן לפי מעבע דבתר רביגו של העיקרי סעמו כי קיימים שניהם דברי שיהי' אתקן אני רו״כ

 ע״ש ה״ו משקלים פ״ח הרמב״ס ובחיבור ורע״ב הרמב״ם בפי׳ ע״ש )מ״ד( דשקליס פ״ב ממתני׳ )והוא
 ובא מורה היה רו״כ ולא רסי״ס היוצא מפבע הי׳ מ״ש תח״י ליעא עדיין שהיה בזמן ולכן בראב״ד(

 לרווחא רסי׳ס סלעים שלועזין סעס עוד לי שאמר שם כתב שהוא )ואף . רפי״ס ה׳ מזאגעס נהרב
 יר״ה רוסיא ממשלת תחת כשבא ואח״כ .אזליק( הזמן דבחר סעס והעיקר זה סעס גס לי אמר דמלתא
 מזה :■וקצת )הרד״ל .רו״כ ה׳ שהורה אדס תולדות בעל עדות שנאמנה הוא עיקרהרו״ב משבע ונעשית

 מפורש אדס החכמת מ״ש הביאו לא אשר נפלאחי העשיל ]אמר מאמציסלאו( שמחה אברהם ה״ר העיר
 שהם זהובים ארבעים נותנים הי׳ בימיו זוכרני אך הגאון משם וישועה רינה בשער א'( סי׳ קל״ו )כלל

 מ״שעזד גס עוד[ רבוע״ש מעשה בס׳ כמ״ש וזה זהובים ח׳ הס זו במדינה ר״ס דסתס ר״ס ה׳
 ספק מפני פעמו שמעתי אני הנה ־ העולם כנהוג פדאו שאביו מסעם עצמו ופדה שחזר רב במעשה שם

 רחפאפרס כהן מאיר ר׳ הרב מן א״ע שפדה שמעתי ובפרס ־ כהניס מכמה עצמו פדה לכן הזמן כהני יחוס
 היו ראפאפרס שהכהנות על ישן( דביחאב אב״ד ראפאפרס כהן ישראל מוה' הרב אא״ז של )אביו

 קלף־ על ראפאפרס כהונת ייחום כתב הנ״ל מוהרי״כ אא״ז ביד שהיה הדבר )וכן כהונה למיוחסי מוחזקין
:)הרד״ל( ביתו בשרפת ונשרף הכהן עזרא ער מוזהבות באותיות

 הגאון הרב • התורה מעלות ספר בפהמ״ח זצ״ל ראגאלפר אברהם מ׳ החסיד הגאון הרב המה הלא ז(
 ואשר נכדיו ח״י והמה בכתובים חיבורים ממט ונשאר . מווילנא בער ישכר ר' הכולל חכם

 דברים וברוב הישר הפשס ד ע" ב' א׳ מלכים ב׳ א׳ שמואל על וביאור דעה יורה על קצת אני ראיתי
 לוולאזין נ״י המחבר להרב מנכדו אח״ז נשלחו הכי״ק פצס ־ המ״ל אמר וסרלב״ג( הרד״ק ד׳ מביא

 מרן מאיר ר׳ המפורסם הרה״ג * גינצבורג אפר ר׳ המפורסם הגביר חתן בית[ בשריפס ונשרפו
 וילקאסיר לו הסמוכה בפאדזעלווי ומ״ן מ״מ והי׳ משה ר׳ הורה בחדרי ובקי החסיד הרה״ג יאנישקא

:הלוי( )הל״ה
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 וטוב וגדול הולך ופרישתו קדושתו רחוקות באיים גם שוקקות נפשות ישביע עמוקות

 и: ליום מיום
 הביטו הנבונים מבחר באזני יקרא לעיר ה' קול ומאז רב אצל למד שנים ששה עד רק

 " זקנים במושב מרגליות מפיק פה דנהורא בוצינא הזה הנער על פקיהא בעינא
 * אביו למדו אשר הילוק ״ם בבהבג דרש וחצי שנים ששה בהיות ♦ שושנים שפתותיו
 וינסהו ווילנא דק״ק אב״ד העשיל ר׳ הגאון לפני הביאו שבת של שלישית ובסעודה

 נפלאות והראה להתבונן אחת שעה לו ויתן מדעתו ולהדש מלבו בזאת להניד יכול אם
 ישבד אשר הגדולים ח( אחד בסגנון בולם מפרק והוא מותיב הוא קושיות עוד הקשה כי

אין. אמרו זאת כל שמעו אהרי ולנשקו לחבקו אחזתם רצון תמהו כן ראו המה לפגיו
: כמוהו והכם נבון

 • בדיסק דק״ק האב״ד קאצינעלינבוינין אברהם מוי׳ה הגאון ווילנא בעיר אז !והיה
 אמי ממשפחת וקני אבי )הוא עטקעם ,אלי בר' יוסף ר׳ הנדיב הגביר חותנו בבית

 הגביר להם ויכרה הדור גדולי היו בנותיו לוקחי חתניו וכל ווילנא עיר נכבדי מגדולי ת״י(
 עם זלמן שלמה ,ר הרה״ג וגם ♦ דווילנא ד האב״ העשיל מ׳ הגאון וגם גדולה כירה חותנו

 עוצם על • ק״ב אברהם מ״ הגאון ויתפלא * שמה נקראו הנ״ל הנעלה קדישא ינוקא בנו
 אכלכלהו ואני זה הכם בן בנך את ידי על תנה^נא זה צדי׳ לאבי ויאמר הזה יקיר הבן גדולת

 לו לתתו אביו ויואל ממעמדו מעלות עשר אז רד הנ״ל רש״ז והרב מחסורו די אשא ואני
 דק״ק האב״ד קאצינעלינבויגין דוד מו״ה הגאון אביו לבית קידאן לק״ק עמו הובילו והוא

 המבורג־אלטונא״וואנזיבאק דק״ק אב״ד ק״ב יחזקאל מו״ה הנשגב הגאון בן והגליל קידאן
 משה מו״ה המפורסם מהגאון שנה כרבע אז למד ושמה יחזקאל( כנסת שו״ת )בעהמ״ח

 הגאון ובשוב ־ מורים מפי לקה לקחת הדל ומאז הירושלמי על משה פני בעהמ״ח ז״ל
ונתאכסן ווילנא העיר פני ויהן שמה חיבורו הדפים אהר מאמשטרדם משה פני בעל

: [ ט( לו עשה גדול וכבוד פניו הגאון אז קיבל פעסעלעם אליהו ,ר הג׳ בבית
1,'י•'־ _ *<

 אמרי׳ להבין החכמה ספיר לבנת בלמוד שאלה העמיק שנים שמונה בן בהיותו (’
 לנתיבותיו אור היו האמת חכמת כללי ומאיצה במשל שבאו הז״ל אגדות בינה

: שניס( י״ב בן בהיותו בד״ה )ועי׳ ודחק לחץ שום בלי שלום דרכיו ובל

 מסברות וישבע בגמרא במשנה במקרא לו רב ידיו ויהיו שנים תשעה בן בהיותו יא(
 בשיטת החמורים בדברים אחריהן צומחות אגדות מדרשי גם דבריהן

 שיח למי לו ישחק מבינתו דעת ואחרונים הדמונים ומפרשי ־ ובשו״ת • והפוסקים השים
 יראה ה׳ הי בל מעין הוא חתום אם • חיים עץ בספר הוא נמצא מכל הנעלמות סודות

 מה׳ שנה בחצי החיים עץ כתבי כל ולמד ובנסתר בנגלה ספרים ללמוד והשיג לו
:לו היתה

בהיותו ____________
 הגאון־ בביאור מ״א( )פ״א ברכות אליהו שנות פי׳ ההיא בפח חידש אשר מחידושיו לדנומא ח(

 זה • מפיו שמפתי זה זצ״ל הרה״ג מתנו שם וכתב וכו׳ חצות מד אומרים וחכמים ד״ה
:לאור( שניס)המוציא שבפ בן כשהיה שאמר כמדומה בילדותו אמר החידוש

 מפורש כן ששממ פפירתו לפני כיומיס .ז״ל שסראשון דוד אברהם מ׳ וכו׳ הרב לי סיפר זה כל ■(
:הלוי( )הר״ה הנ״ל קאצינעלינבויגון אברהם מ׳ בהגאון יוסף מ׳ בהגאון שאול מ׳ הגאון מפי יוצא

 ועי׳ . הגאון ביאור עם לאו״ח בהקדמה יא( • מהגאון אלי׳ אדרת ביאור פס לחומש בהקדמה י(
 בהקדמה ראן
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 חטפו' הגאון הרב ש״ב מאה דבוק יג( מובהק הבר לו היה שנים עשר בן בהיותו (יכ

 הקימו בגפ״ת אתו עמית והיה יי( דטשעכנאוויץ אב״ד ז"ל ליב אריה מו״ה
 אמונת מממון לבדנה לו שם ביום שעות כמה רק סדורות עתים לכולם משמורת להם

 הדה ידו שם ז״ל האר״י וכתבי פרד״ם ום' הזוהר חלקי בל הבינה מקור תוצאות ללמוד
 הזוהר ביאור כל שער אל משער עבר הדשים ובששה הבר בלי לבדו לו יעדה ושם

:אלהים ידע כי הראשונה לנקודה לבוא מכונה על להאיר שכלו אור ופרשז

 והדעת החכמה מתי וכל מגרעת לעומתו תהלה כל אז שנים עשר אהד בן בהיותו
 לבו שמחת ביום נובעת כמעין אשר שכל רוח מכרעת בבינה לשער נלאו

 " נפשו גדרה קבוע ומאת ידוע מזמן כי נפשו עליו תזכור זכור תורה שמחת ליל היא
 השגה כל כי מלאכתו ההל לא ועדיין תורה בשמדות ולסיים ומנחות זבחים מסכת ללמוד
 . ואחרונים ראשונים ובפוסקים הראשונים סדרים בארבעה בגפ״ת שכלו מעיינות הפיצו

 ומעולה טוב איש שם וילן ההוא הלילה כל עינו ותפקחנה ה׳ אהבת עוז ברוב דלג אז
 הלילה בהצות הקיץ מדאטגאווי ז״ל מיכל מו״ה המנוח חרשים הכם חו״ב הדור מופת

 שמה • אלהים בית כ״א זה אין ההדרה ויבוא נעלם הוא איפה איה העלם על וישאל
 אלה את בראותו מיכל ור׳ חמושים בדף זבחים במסכת והדרה הודה בהורה עוסק מצאו

 היש כפק בלי המורות משטות דפים "ן נו למדת שעות בשתי קולו את והרים למולו בא
 המשים באותן בנטפ״ת הקשות במקומות בחידות לנסותו ויבוא הלומות טעסבבריר

 מונים עשר נכהו ככה פנים בכמה דרושים הפצו לכל הקשים דברים בל על ויענהו דפים
 נגדו מנוגה הלא אדמה יושבי לכל תצהיר שאורו בזה מובטחני בלבו מיכל ר׳ אמר אז

 מנחות מסכת שהחל וימצאהו בוקר לפנות וישב החמה ובושה הלבנה חפרה בנעוריו
 כפעם דבר בלבו ודבר הפצך תכלית עד למצוא יוכל מי בלבו ויאמר מהחצי יותר ולמד

 בפעם ___________
 )הנדפס צדיק זכר בס׳ יג( : אלי׳ אדרח ביאור עס לחומש בהקדמה יב( .ביאורו עם לרבב״ח בהקדמה
 הכהן רפאל מ' הגאון על מביא מהמבורג( הכהן רפאל מ׳ הגאון חולדות והוא תקס״ה שנת באלסונא

 חיים מ׳ המפורסם החסיד הרב עמיתו איש את ׳ ,עליהם לפקוד העם ראשי לב את עורר כי בזה״ל
 מעיר יסע אשר זצ״ל מווילנא אלי׳ מ׳ הדור מופת החסיד המפורסם להגאון חבר תלמיד הי׳ אשר זצ״ל
 ויראת מוכר בדברי ולהוכיחם העם את דעת ללמד קצהו ועד הגליל בקצה אשר הכפרים ובכל לעיר

 החסיד הרב זה הוא מי לנו נודע לא אבל להגאון חבר תלמיד עוד אנחנו רואים הנה . עכ״ל ה'
 הכהן רפאל מ׳ להגאון קורא )אשר נ״ע מוולאזין מוהר״ח הגאון זקני חמי על כיון לא אמנם כי ר״ח
 תקי״ח בשנת הי׳ זה כי . במדינתינו( בהיותו אותי שימש כי בתשובותיו בכ״י ראיתי כאשר ורבי מורי
 :הלוי( )הר״ה מוהר״ח הגאון בחיים עודנו הי׳ צדיק זכר החבור נדפס כאשר וגס קסן ילד ח״ז הי׳ ואז

 חבר תלמיד שהי׳ מגיד( ר״ח בשם כמדומני בווילנא )הנקרא סשרהייער חיים ר׳ מרב הוא לדעתי
 ורבי סורי בשם כ״פ שם ומזכיר כתביו ראיתי כאשר גדול מוכיח מסיד והי׳ -בילדותו ז״ל לרבינו
 הסיפורים תהלוכות כפי ז״ל פשרהייער ר״ח החסיד הרב ודאי הוא ־ )הרד״ל( זצ״ל הגר״א לרבינו

:מאמציסלאוו( )הרא״ש ז״ל ר״ח הגאון מדודי אזני שלקח

 עמו לומד היה .ז״ל רביגו קצת כבר כשנתגדל שאף תראה אי״ה שם שאכתוב מהסיפור לקמן עי׳ יד(
 תקמ״ח בשנת הנדפס התורה מרגליות לס׳ בהסכמה ועי׳ פס( נמצא )לא )הרד״ל( בחבור»

 כותב משעכנאווין דק״ק אב״ד ליב יהודה מ׳ אלהי המקובל מהגאון הסכס׳ שם כתוב הגאון בחיי
 ס' הרב אלהי איש החסיד הגאון הרב ש״ב בישראל ירבה כמותי • צדיק אותו של תלמידו בזה״ל

: הלוי( )הר״ה ווילנאע״ש מק׳ אלי׳
:הלוי( )הר״ה ז״ל האר׳י ע׳ד ו'( )הערה הסולם מעלות בקונסרס ע' מי(
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 בהחצי הקשים כמקומות הפעם עוד לנסהו ויחל טז( בלימודו המרוץ קלות היאומן כפעם
 שעור מכדי יותר החריפות בעומק מדתו מכדי יותר ומצאוהו הלילה באותו שלמד ההוא
 ויברכהו מפרק הוא דאבייורבא הוויית כל בי ברק מברואי כ״א זה אין אומר ויגזור
 מסכת וסיים נדרו השלים עד שקט לא והוא ועדה ישרים בסוד יבורך שמעך ויאמר
בש״ת: ושמח נפשי ועליצו׳ עליזות ברוב הצבור עם ויתפלל תפהש״ח קודם ומנחות זבחי׳

 הדקות בתכלית בקרבו חתכמות שבע כל באו כי נודע לא שנה י״ב בן בהיותו
 בזקנותם בחרו התורה אדירי רצונו עושי צדיקים הדור שבאותו זקנים והאמת

 הנפלא הלימוד זה יועיל כמה ידעו כי מפרשיו עם ז״ל לחרמב״ם החודש קדוש ללמוד
 להם לעשות צוו חמה אלהים הליכותיך ראו אז שנה חצי בזה התעסקו ענינים להרבה
 ואל חלילה חזרתם וזמני ושימושיהם וניגודיהם דבוקיהם הכוכבים תנועות לידע כדורים
 נתאספו אז החודש אז ויהי ועליותם שקיעתם זמני ואל ומזל מזל בבל מהם אהד כל מעמד

 מאצטגנינותם ויצאו העיון הלקי פני על פארותיה׳ ושלחו בידו בדורו א׳ ובל יהדיו ויוועדו
 הטעות את הביט לא הכדורים את שעשה האומן כי במסילותם הכוכבים לכוון יבלו ולא

אשר ------------
 ־ זצ״ל מווילנא שאול מ׳ הגאון מש״ב שמעתי להפליא עד הי׳ בזקנותו למודו תזרח ומהירת

 המקשה בהמה בפ' חולין מס׳ לפניו פתוח ומצאו בבוקר התפלה קודם אצלו נכנס שפ״א
ויותר שעה חצי בערך כי פד שלאחריו ודף לעמוד מהפך וכרגע נמוד כל על א׳ בסקירה וסוקר

שיער לא כי הדבר על מוהר״ש הגאון משתומם והי׳ דפים שבעים כערך שהוא המסכת סוף עד גמר
 דבר איזו אחר כ״כ מחפש שהוא לחשוש בדעתו נתקבל לא וגס משנתו חזרת דרך זה שהי' בלבבו
 פרק בכל כמעס מתחלפים העניניס ואילך המקשה בהמה שמפ׳ ובפרס מקומו ח״ו ז״ל ממנו שנעלם

מאוד שונים שהם אחרי יחדיו אלו הפרקים כל על דבר איזו במציאות הספק שיפול מקום שאין »ד
קורא לענין דפים איזו לאחור והיסך רבינו חזר ממס המסכת בסיום כמעס כי עד מזה זה בעניניהם

 כד׳ שלא הרי״ף ד׳ ליישב בזה רגע באותה לו שנתחדש מה מוהר״ש להגאון וא' כרגע בו והביס זכר
 היה שזה לו נתברר ואז ע״ש( נ״ג ס״ק סרצ״ב ביור״ד הגי״א בביאורי כעת נדפס )והוא שם הרא״ש

 בבקיאותו הי' כ״א הספר מתוך כזו לחזרה ענין מה מוהר״ש להגאון שאלתי וכאשר משנתו חזרת אצלו
 רבינו שאמר שמעתי )וכאשר במחשבתו העגיגיס כל המצית כרגע לחזור יכול הלא הגדולה בע״פ

 יהרהר א״כ במחשבתו( א׳ בשעה הש״ס כל תמצית לסדר יכול שהיה ארי׳ שאגת הגאון על . ז״ל
 • ז״ל הגר״א מיבינו שמע שבפירוש מוהר״ש הגאון והשיבני בזה בספר מהעיון תועלת ואין ודיו בלבו
 הסיפור בזה לי )ונתישב ופשס בעיון קלקול לידי יבואו כן שע״י בע״ם כלשונו הש׳יס לחזור סוב שאין

 פ״ש( נזיר במס׳ א׳ סוגיא להגיד ר״ז להגאון רבינו שצוה ק״ב( בד׳ סע״א )ז׳ אדם בתולדות הכתוב
 בק״ק המ״ן ישראל מ׳ הרה״ג לי וסיפר )הרד״ל( הספר מתוך הלשון לדקדק בספר מעיין הי׳ ולכן

 הנ״ל הרב לפני שאלה נשאל אשר בחיים( עודנו לפניו ולעמוד הגאון פני לראות זכה )אשר ווילנא
 הרב הורה כרגע והנה כהן הי׳ והחולה לסגולה מת אדם עצם עליו שישא לו שצוו חולה אחד מל

 :()ה׳ ברכות ]וע׳ מסמא אינו אדם ששן שלישי( )פרק דאהלות המשגה כידוע אדם שן שישא הנ״ל
 שפי' .()קס"ז ב״ב מרשב״׳ם הגליון על ועמ״ש מכשעורה פחות עצם שפרש״י ביר דעשיראי גרמא לין

 ונתעלמה ווילנא דפה המ״ן זצ״ל הירש צבי מ׳ הצדיק הרה״ג לפני גס זו שאלה ונשאל אדם שן שנשא
 • הוא מפורשת משנה הלא הזכירו הנ״ל מוהר״י והרה״ג אדם שן לשאת לצוות ההלכה כרגע ממנו
 מוהר״י הרב ואבי הוא כי לו וסיפר ג״ע הגאון דברי גדולים כמה ואמר מאוד והצסער תיכף ונזכר
 שרגיל עד המשנה לשון על חזר הנ״ל מוהר״ן והר״ה המשניות כל פה על שידעו וחזרו משניות למדו הנ״ל

 הלשון סגנון בלא המשניות כל תוכן אך חזר הנ״ל מוהר״י הרב ואבי המשניות כל בע״פ לשונו מל
 לדעת כי הגאון והשיב בזה האדם לו שיבור יפרה דרך איזה ג״ע הגאון סי אח לשאול שניהם והלכו
 אך כי לאמר והוסיף בורים על הענינים ולא בע״פ הלשון מלדעת יותר סוב המשנה עמקות חוק

 סל והמשפס הדינים לדעת עיקרה שבע״פ תורה אבל מגרעת בלי הלשון לדעת נכון שבכתב חורה
: הלוי( )הר״ה כרגע הדין ממנו נעלם המשניות כל בע״פ שידע אף לידו בא הלא עתה והגה גוריה

 בהקדמה
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 והאופקים הקוטבים כוון לא הקשה ההיא ומעבודה השגתו מקוצר באחרונה יהיה אשר
 טרם ימים ואיזה יתפלצון אדניו גם ויתדותיו ירופפו החבטה עמודי בלעדיהן אשר

 הסיר יתבשלון טרם צהרים סעודת לאכול בבואו שנה שמונה בבן היה הוא התוועדו
 לעשות שיוכל תכלית לבלי גבוה גבוה היותר מעלתה עצם מפאת חכמתו כה חייבוהו

 כימים התכונה בספרי עסק במעוט ונבונה הטובה עצמו בעצת בשכלו השמים כדור
 ונתעורר השמים תבונות בספר מעין היה אלו ובשעות יום בכל שעה חצי בשיעור עשור

 את מחזיקות הזאת בחכמה מועטות מלות שמצא עד כחמורות בקלות הספקות דקי על
 שהיו הזמן משך כל הדבר את שמר יהד הוועדם ביום נסתכל פקחותו ומצד המרובה

 להם היה לא ובאשר והמלכה עצה ע״ד הרבה שעות הספקות ברוב קוהים הדור נדולי
 מאומה דבר אובל היבול ויאמר וישאל וישרי׳ עדה בסוד ויכנס ואנה אנה בלל לנטות מקום

 המרבה בל מאחז״ל ידעתי כי ורבנן מרנן בכבוד הלילה למעט ולא בבודי להרבות לא
 בקשתי רק בה מתר שמים וכבוד הבריות על מהולל גופו שמים בכבוד וממעט כבודו
 השלמת לצורך ומשובה נבון בסדר עץ וחשוקיהם מעקלות השמים בדור לעשות צדדים

 בחידושי ה" בנועם לחזות החכמה שמץ לקחת נטועים עץ במסמורות ההיא החכמה
 הכדורים מעשה במלאכת האומנים נשתבשו מיוחד ענף באיזה באצבע והורה תורתו
 לפי והנאות הראוי החריצות בתכלית אהריו והביטו מבוכתם בעיניהם ונתישרו שלהם

 אל בדבריו כוון בי ראו ובאשר ארצה הטוב מדבריו נפל שלא ומצאו חכמתם גודל
 ידו הרמות הכמות ובכל בגפ״ת ותבונה דעת חכמה מפיו יתן הוא ואמרו ענו הנכונה
 יראתו לתכלית ה׳ פני נוכח אל • אל בית העולה במסילה באמתו ידריבם הוא תנחהו

 בגירסא ילדותו מימי לו סדורה משנתו היתה יצירה בספר יז( אלהים מתת זה ועבודתו
 שנשתבש מה הוסיף אחד דבר רק ז״ל האר״י כגי׳ הברורה וגירסתו נורא ועמקות ;ברורה

I יח( שנה י׳ג קודם אז ,והי בהקדמה( דצניעותא ספרא בספר )ועי׳ בדפוס ז״ל האר״י ני׳:

 מי לו ראם כתועפות ופרישותו חסידותו תוקף קבל אחד ויום שנה י״ג בן בהילתו י®(
 ודרך לבבו מהשביל יסור פתי מי ואגדות בהלכות חדשות פנים מורה כמוהו

 להניף לו רב ידיו מקומה את הודיע והוא דרכה את הבין הוא הן לו ימהרנה מהר תבונות
 מעמיקים ונכבדים רבים בתלמידים גבולה הרהיב לאמתה תורה של במלחמתה תנופה

:כ( לו קרוב ספק ולרביע לשליש קרסוליו להצי הגיעו לא ובולם הלבה בעמקי
 אמת שפת על הקשיב דבקה נפשו ובה הפצו ׳ ה בתורת ועתותיו ורגעיו ימיו כל

:לו ראשית וירא בעומקה ולן
ששה __________

- _ :זצ״ל מוהר״ח מהגאון דצניעותא לספרא בהקדמה
 עכבוהו השמים שמן אמר כי עשייתו והפסיק ראשו על א׳ תמונה שעבר שכתב שס בספד׳׳צ וע׳ יח<

:ע״ש שנה י״ג קודם שניו רכיח לפי
: נ״ע הגאון ביאור עס לאו״ח בהקדמה '°(
 הגאון אחי הי׳ שאלמלי שחושבים ב״א יש ברבים פ״א אמר ז״ל מוהר״ח הגאון אשר שמעתי ב(

 ולא נ״ע הגאון רבינו רבו למעלות מגיע הי׳ ימים מאריך נ״ע זלמן שלמה מ׳ הצדיק
 אחיו כי אומר הי׳ ז״ל שהיא שמעתי וגס לקרסוליו הגיע לא פעמים שנים אלף חי לו כי הדבר ק

 אבל אדם בדמות מלובש רק ה׳ כמלאך שנעשה עד לגמרי עוה״ז עניני מעליו פשס מ’נ מוהר״ז הצדיק
 ולזה ה׳ מלאכי ככוחות ששבו עד כוחותיו זיכך בכ״ז אדם כבני הנהגתו שהיה אף ז'ל הגר״א .רביגו

:)הרד״ל( השרת כמלאכי החומר ולזכך כב״א נוהג להיות בעוה״ז הבריאה כוונות סי׳ _

>ה
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 ספרי ספרא מכילתא ותוספתא וירושלמי בבלי תלמוד היטב וחקר אזן שנים ששה

:כא( יתירה בפלפולא שכבשוהו חכמה ודרך הנוסחאות עבי חשכת אפלת והאיר
:לו שככה העם אשר הכל ואמרו לרווחה ופתח בא ואין יוצא אין

 קדושים ודעת אמתלאמתוחכמח מורה כמוהו בתוכנו אמת תורת נטע כמוהו מי הן
: לו ישוה פרי ותושיה עצה ממנו ונהנין

 מעולם אשר הגדולים המח ואחרונים ראשונים פוסקים ברברי עסק שנים ששה ערד
 ולקדושת חכמתם ולחכמת גדולתם אל פנה ולא ובתראי קדמאי גאונים השם אנשי

 הקדושים הגמרא חכמי דברי להשכיל ושמר עבד כחו בכל רק דבריהם לתרץ קדושתם
 כב( הרבה דחה חז״ל מדברי אחת באות ואשר מלחשים אש כגחלי דבריהם כל אשר

: לו חסיד ה׳ הפליא כי לו נפתחו ממרום אור ארובות המחברים מדברי
 כל כי( אמת וטעמי טעמים * נקודות י פעלים • הדקדוק חכמת הגדיל עצה הפליא

 באור ונלכה אתנו לכה ולטבחות לרקחות נא ספחנו ידרושין אליו החכמות
 הניף ־ אליו ישוב שאר ־ באמת ישראל קדוש אמרות על ונשען באורחותיו וגרוצה • ח״

 עמנו בני בקיעי כי והיראה התורה לשערי ,לה ברוכים בואו קולו לחם והרים ידו להם
ותקעתיו ♦ למוטב יחזיר תורה של המאור אולם .הפילו חללים רבים גם רבו כי ראיתי

:כה( זאת גם עשתה ה׳ יד כי ־ וידעו יראו למען נאמן במקום יתד
 חכמת ואהריהם והנדסה א ר ב ע ג ל א כי( והמשולשי׳ המספר חכמת בראשונה

 כי ואמר כה( התיקונים על בפירושו נ״ע רבינו שמביאה כמו «( המוזיקא
: בלעדה לידע אפשר אי הזוהר תיקוני וסודות הלוים ושירי תורה טעמי

 למעשה ומלאכתן הסמים מעשה אך אליה והשייך הנתוח חכמת ידע הרפואה בחכמת
 "שלא כדי ילמדנה שלא הצדיק אביו עליו וגזר הזמן מרופאי ללמדה רצה

למעלה•■ והעולה • לגמרה כשידע נפשות להציל ללכת כשיצטרך מתורתו יבטל

 הראשונים הנביאים כי ־ אתה עבדי ויאמר ל( מנוער אליה ויפן (כט התכונה חכמת
•• וגו׳ צבאם במספר המוציא אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו התנבאו

לזאת -------------
: ז( ע" ו )ע״ אוח לקמן וע׳ י׳ הערה ושם :( ו כ״ )ד׳ הסולם מעלות ע׳ (בא
: הזוהר על הגאון לביאור בהקדמה «( ; י״ל( )י"ג הערה כ״ג( )ד׳ הסולם מעלות עי׳ (ככ
 מירושלים ישראל מ׳ מהגאון בהקדמה השולחן פאת ע׳ כה( : אלי׳ אדרת לחומש בהקדמה י(ב

. כו׳ בה וכלולים הק׳ לתורפינו נצרכות החכמות כל הגאון אמר כה וז״ל תלמידו
 המאור הרב אצל המעסירה ווילנא בק״ק ובהיותי וז״ל )המבורג( המעתיק בהקדמת אקלידס בס׳ ועי׳

 שמעתי חקל״ח שנת סבת בחודש נ״י אלי׳ מ׳ המפורס׳ החסיד הגולה עיני מאיר מו״ר הגדול הגאון
 התורה בחכמת ידות מאה לו יחסר זה לעומת החכמות שערי ידיעת לאדם שיחסר כפי כי הק׳ מפיו
 מחכמור הק׳ ללשוננו שאפשר מה להעתיק לו וצוה . כו׳ משל ואמר יחד צמודים והחכמה התורה כי הק׳
 מים כשאון אשר רבים דבת ותוסר ישראל עמינו בין וחרבה רבים וישוסו מפיהם בלעם להוציא כדי

 ובחכמוס במדעים מפורסם היה וכ״כ )המ״ל( ע״כ מתחלל ש״ש ונמצא חכמתם איפה .לעומתנו ישאון
 הרבה כולל חיבור הברית ספר חיבורו מווילנא ז״ל אלי׳ פנחס הר׳ לאור הוציא כאשר אשר עד בדורו שונות
ט אמרו רבים שמו אח והעלים הרבה העמיס מס׳ גס ליקס אשר ומדעים מהחכמות יסודות ראשי

: הלוי( )הר״ה שנית הדפיסו כאשר הברית לס׳ שניה בהקדמה כמבואר חיברו מווילנא הגאון
 . הגאון ביאור עם לאבות בהקדמה כ»( • )צפת( מוהר״י הגאון מתלמידו השולחן סאת לס׳ בהקדמה .ט(

לעיל ]ע׳ ל( .אליהו אדרת לחומש בהקדמה כט( ־ ״להנ השולחן לפאת בהקדמה נח(
:י״ב[ בן בהיותו ד״ה
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 בקידוש • תשלים רז״ל ועצת עבדיו דבר אתה תקום הנה מאסתיך ולא בחרתיך לזאת

 במכמני דבריהם המליצו אשר חכמים דברי להבין תיישר והדורים תלך לפניהם החודש
 נתקבצו הדור גדולי כל ובעירובין בר״ה ההמורות בשיטות העיבור וסוד החכמה מסתרי

 כזה הנמצא ויאמרו בחכמה פתחו פיהם הרים ומסילותיו ינהלם החכמה מבועי על באו
 בענין העמיק באשר ירושלים חומות פ׳ המחבר בעל הנודע ]הגאון לא( בהוזים לא אם

 אחד יום נמשך מהתר המולדות נקבעו מאז כי * לו הורה מבינתו דעת התכונה חכמת
וצוה __________

 הגאון כי רב מנך קרית מברלין .האלברשסאס מיכל מ׳ אמונים איש וי״א הגביר משי אזני שמעה <אל
 חג ככלות גלוהו משך ימי כלתה שמה כי • למשגב נודע ליסא בארמונות כאשר מווילנא החסיד

 לדרכו שלחוהו ואמ״כ גדול בכבוד לקראתו חרדו ליסא עיר כל הנה מווילנא הנורא הגאון הוא כי ונודע הפסח
 ־ ברלין בעיר היה ההם ובימים להודיעם לברלין כתבו ומקודם ברלין דרך פאצס עיי מרכבה עם

 בהיותי אנכי )אשר ז״ל צבי יעקב מו״ה בשמו האדירים מהגביריס ונכבד יקר איש המדינה פרנס
 כל על שלו היא״צ ביום כנסיות בבתי שמו מזכירים היום עד כי אזני שמעה פאזען בהערצאגפויס

 הפרנכוהזה פס ראיתי העשיל )א׳ המרובים( ומעשיו פזרונו וצדקת עמו לישראל עשה אשר הסובה
 וגומל וישר הצדיק וז״ל ברלין עיר פרנסי בהזהירו ס״ד( )ד׳ הסגור בשער קפן כדור בס׳ מוזכר

 כל על ז״ל צבי יעקב ר׳ המנוח ושרים למלכים ונאהב ישראל עדת בכל המפורסם סובים חסדים
 בביתו ולומדי׳ ההורה קרן כחו לפי ג״כ והרים ישראל בני לכל ערב עד מבוקר שעשה וסובוח חסדיו
 מיהר הבשורה בשמעו האיש זה הנ״ל( קפן כדור הספר עכ״ל שולחנו על לומדים רבנים היו ותמיד

 הבי על אחדים ימים בעוד יבוא כאשר. לאמר רשחרהו דירעקפאהר( )פאצש דואר הבי רחש אל ובא
 ביתי אל ולהביאו פניו לקבל חפצי כי בואו אח להודיעני לשלוח תמהר מווילנא עליאש בפס איש דואר

 מווילנא הגאון צדיק לחותו ומלון משכן להיות תפארת בהדר וכללו ביתו את פנה הנ״ל היקר והגביר
 מראש' א׳ והנה תורהו חכמת לשמוע אליו יתועדו אשר בברלין אשר הורה חכמי לחכמים ועד ובית
 שכנו הי' גמשינגע( . האללע ; ברלין ־ האוניוערזיסעשין לשלשת ראש )והיה בברלין האקאדמי' חכמי

 יום מה וישאלהו הג״ל הגביר כבוד יכון אשר ואה הרגש את וכראותו הנ״ל הפרנס הגביר לבית הקרוב
 ובכל החכמות בכל גס דבר מלא הנה לביתו יסור אשר הגאון כי לו ויאמר . כל את לו ויספר מיומיס

 כחצות עש״ק ו' ביום ויהי מאוד מאוד להפליא ובחס־דוח בתורה גדלו מלבד שמו גדול הידיעות שערי
 לחדות ובאו נאספו התורה מודי ל ישראל חכמי וכל הנ״ל הגביר בית אל ויסוב לברלין הגאון בא היום

 למען ברלין בעיר אשר תורה למודי לכל שבת סעודת אז הכין הני׳ל מוהרי״ן ה' והגביר פניו בשמחה
 את ־ הנ״ל הפראפעסעל וכראות חורה בחידושי עמהם ישחעשע אשר אנשים הזה הגאון האורח ימצא
 הנ״ל מוהרי״ץ הפרנס הגביר אל בא גדלו כבוד ואת שכנו בית אל הבא האורח ע״י גדולה המולה קול

 בזה״בג' אנחנו עמלים אשר א' בענין בתכונה ובפרש בחכמה הגאון עם לדבר מאד אנכי משתוקק לו ויאמר
 עמו לדבר אתאמן הגביר ויען שנים שלש זה ידיהם חכמה אנשי כל מצאו ולא האוניוערזישעשין

 לעת אך השבת יום כל כזאת לבקש הגאון לפני לגשת הגביר לב ערב לא והנה משאלותיך ימלא אשר
 ולדבר חפצי למצוא אדוני ירשני הגאון אל ויאמר הגביר התאמן שלישית סעודה האוכל לעת הערב

 הפאראפעסער הפן כל לו ויספר ישראל עמו ולתפארת ולכבוד שמים כבוד עי״ז יתרבה לדעתי אשר דבר
 ־ הפראפעסער בא הבדלה אחר ובמוצש״ק הגאון וירעהו שאל אשר למלאות הוא רבה מצוה ולדעתי
 וציונים ציורים לפניו הגליון על הגאון רשם . לו אשר השאלה הציע וכאשר בינותם ישראל מלין ויעמוד

 ויפן לשמחה דבריו קיבל והפראפעסער דבריו על ארוכה תשובה לו השיב ובזאת השאלה אל הנוגעים
 פנים בצהלות הגביר מנית המדריגות מעל ירד וכאשר מביתו לוהו עמו והגלויס הפרנס והגביר ללכת

 ביתכם קורת בצל הבא האורח ׳ כי בנפשכם הדמו אל * הג״ל להגביר הפראפעסער אמר ובתמהון
לי לפתור מיני האיר מועסיס בדברים וכי במרום מרום מצבא וכאחד ה' מלאך כ״א אדם מבני א׳ הוא
 ובישר הפראפעסער נח ולא שקש לא ההוא ובלילה אותה פותר אין אמרנו אשר הנחלה הפליאה את

 עם לבוא אקאדמי׳4י תלמידי כל יתאספו ממר אשר נכון כי ויאמרו יחד ותעדו האקאדמי׳ בבית זאת
 יקר לעשות דרכם זה כאשר השוב כל על תודה לו ולהשיב הגאון פגי אח לסחר בראשם החכמים

 ולעסעו לזדכו עבר חמק הגאון והנה הבוקר כאור אך בחכמה המאירים גדולים לחכמים וגדולה
:בקאגיגסבערג( רב מעקלענבירג צבי יעקב י׳ )מהרה״ג מצאוהו ולא ויבקשוהו

כל



47 כד אליהו עליות
 מפרוזן( )רב זאב מו״ה הרב תלמידו עשה וכן פורים בשושן גם בביתו המגיל׳ לקרות וצוח

 רעש קול אחריו שמע והנה לקבוע רצה ר״ח ימים שלשה וכן לפניו לקרות כסלאנים
 "־ בווילנא החסיד הגאון יפני לעמוד למסעות פעמיו להרים והוברח הדור מגדולי גדול

 למשפט ויעמדו ויבואו עמו הג״ל מוה״רז הרב תלמידו גם ולקח יקום כן אוט׳ יגזור וכאשר
 וגדולים הגאונים ותלמידיו קדשו כסא על ישב והגאון נ״ע ישראל קדוש הגאון לפני

 שמעתם הלא ויאמר ירושלים חומות בעל הגאון ויגש לשולחנו סביב מסביב לו עוטרים
 תלמידי וזה ,א יום להוסיף התוכנה בחכמת בינותי כאשר למעשה הלכה עשיתי אשר

 ואמרתי דעתי ידי לצאת פורים בשושן המגילה את בביתי קרא הוא בזה אתי העומד
 אדוני יורני מה דבר ואשמע ישראל נשיא אלופנו אל קדוש אלהים איש עד ארוצה

 עצר לא לפניו אז היושבים הגאון מתלמידי )ואחד שלום לו ונתן אליו פניו הגאון וישא
 בישות בתלמידו הגאון וחזא מתמלכין" דעבדין "בתר ח״י בעל הגאון אל לאמר במילים

 ירושלים( הומת בעל הגאון בכבוד התורה בכבוד ולהקל פיו לפתוח ‘בנפש הרהיב אשר
 פיו הגאון ופתח בו׳ ויוסף בישראל יעשה לא כן ידידי כן לא להשיב הגאון חר א ולא

 אשר המקום ראה עינו גם וכי האמת ועל הדין על והעמידו התכונה בחכמת בחכמה
 שם ירושלים הומות ובעל לו הראה הנובר רפאל מר" עברונות בלוח ושגיאה לשגות ניתן
 והגאון דבר כל ממנו יפלא ולא בו אלהים רוח אשר איש בזה הנמצא ויאמר לפיו ידיו
 הפילוסופיא חכמת ([:לב( לב חדלו והקולו׳ שלום ויבוא ממחשבתו ושב לדרכו שב ח״י בעל

ידע ___________

 חומות בעל הגאון תלמיד בסלאניס בפרוזן רב זאב מ׳ הישיש הגדול הרב לי סיפר זה בל לב(
 כי לספר לי והוסיף כנ״ל הגאון לפני מעמד באותו עמו הי' בעצמו הוא אשר ירושלים

 נשא המגילה הקורא הי' הוא כי לאמר החסיד הגאון לפני באצבע עליו רבו הגאון הורה כאשר
 והדר החסיד פחד קודש בחרדת מוהר״ז להרב לו אחזה ורעדה ומיל בו והביע עליו עיניו הגאון

: הלוי( )הר״ה גאונו
 אב״ד חיים מ׳ וכו׳ הרב וחבירי נעורי ידיד עס בהחרועעי לי( . השולחן לפאת בהקדמה לב(

 אשר מאגרת העתק באוצרותיו נמצא כי אותי הודיע שווערין ובק׳ בערינבוס דק׳
 נעורים בימי הי׳ אשר קלעצאווע דק״ק האב״ד יוחנן מ׳ כו׳ הגדול הרב ח״י הנצמא ממכתב העתיק
 הקדוש מפיו והקשיב * ברלין דק׳ האב״ד ברלין הירש צבי מ׳ ועניו צדיק המפורסם הגאון תלמיד

 דרך ויעבור לייפציג ליריד בנסעו ווילנא עיר מאנשי אחד כי האלה כדברים הזאת האגרת אודות על
 בברלין מהאשכנזים לא׳ למוסרו המכתב לו נחן מווילנא א' אשכנזי כי ואמר המכתב בידו הביא ברלין
 ערוך הוא כי המכתב על כתוב ראה כאשר הדיין ובן לבעליו לשלחו מברלין הדיין לבן המכתב ומסר

 אשר אמרי ויאמר הדיין הרב וימען ויראהו הדיין הרב לאביו המכחב הביא מדעסוי משה ר׳ להחכס
 המכתב תוכן ע״י הנסיבה יהי׳ אולי פרסים בכמה בעינינו וחשד הוא מה ידענו לא האיש משה זה

 להגאון המכתב עם בא ולזאת דעתו על ולעמוד בלבו מה דע להו מווילנא אחד מאשכנזי אליו העלוך
 הרגמ״ה חרס להתיר חורה מגדולי עמהס עוד לצרף הוא גם והסכים דברלין האב״ד הירש צבי מ'

 עליו חתום כי ראו ויהיכפתמס עשו וכן . ל הל׳ לתכלית בו האמור ולראות האגרת אח לפתוח
שנים שלש זה ענינו תוכן וזהו למודים בלשון הקודש בלשון וכתוב (* מיימון זלמן והוא הנודע

 להעתיק וראיתי .ובהמלוד אצד״י עתים מלי .סרהעיז ודברו הכחישו אשר נודע כבר המ״ל ]אמר *(
 ואם , שם וז״ל . ליצירה תריינן בעומר מ׳ א׳ יום מן במכתבו נ״י כמחבר הרב אל מ״ש .זצ״ל מק״ב רי׳׳צ הרב ממכתב

 כי . בו שהרווחה לוודאי קרוב • חדשות תוססות עם אליהו עליות ס׳ השעם עוד להדפיס מעכ״ת שברצון הוא האמת
 תיבה בו יוסיף . מיימון ולמן והוא הנודע עליו חתום .שם שהודפס ב“ע ל״א שבדף כבודו פני ואבקשה .עליו קופצים רבים
 זה שכיה בזכרוני כמדומה רק .חתום שהיה >םוא שהוא כבירור ידעתי שלא .הוא כן האמת % .״ שהוא כמדומה ״ אחת

 לא כי הדבר נודע עתה והנה .]כמדצמה[ ת5ז<י שם הוסיפו שנועעין בק״ק אליהו העליות שנית נדפס וכאשר .עכל״ה כו׳
 ועי׳ .ע׳ו מ״ש 235 עמוד חרון במחשבות .תרליב שנת ה׳ חוברת הכרמל ע׳ . ק ס ו ה ל מ ד י ג מ ה כ״א היה הוא

. ותשכיל[ 462 .עמוד בהערה . שם ע׳ בחוברת



אליהו עליות 48
 שבאדם בחות שבעים והם טובים דברים שני ממנה שהוציא ויאמר לי( לתיליתה ידע

במ״ש ־

 בכלל ממני האחרונים הדברים הי׳ מידידי ובהפרדי הבירה ברלין בעיר יחד נחראנו מאז להם >זלפו
 החלמתי מעינם כל כ״א ומושכלות מדעיות בחכמה גם לו רב ידיו שיהי׳ אחד גס אין אשר הרבנים

 הקשבתי שמה שבתי ומדי ק' עיר עד ובאתי פעמי לדרך שמחי ואנכי ויעריבו ישכימו עליו ואך
 עוצם לבד אשר בשמו מווילנא אלי׳ מ' הגאון א׳ גדול איש מאוד להלל פה מרחיבים שונים מאנשים

 נעדר לא א' והמדעוח החכמות בכל נפלא מכס גס הוא ובנסתר בנגלה בתורה קצה אין פד גדלו
 להרבניס אשי העברי לשון דקדוק גס ממנו נעלם דבר כל אין מתיק חכמת גס פיזיק מפסאפיזיק במו
 • ומפליגים מגזימים המדינה אנשי דרך נודעתי כאשר ואנכי תעלומה כל ידע והוא נחשב זר כמו
 דעה מגדולי וגס וחזק הולך ההמון קול אזני שמעה כאשר אך לבי שמתי לא האלה הדברים לכל

 שימצא מבקש אנכי אשר האיש זהו אולי אמרתי בלבי שמחה נתתי האלה כדברים שמעתי אמנה ואנשי
 . בישראל מלפנים היו כאשר למנה לו יהי׳ זהמדעות החכמות כל גס אשר בחורה גדול איש בעמנו

 אלהיס איש פד לרוץ פעמי לדרך לשום מחפצי אחור לסוג לבל אמרתי ושבתי זקנתי כי אף ואנכי .
 התהלכתי אשר הדרך ובכל בדרך ואחזתי עצרני לא עמל כל ספקותי לי ולהגיד חכמתו לשמוע זה

 ס״ו כבואי ויהי הזה מהאיש אמת דבר שורש על לחקור יהודים אורחים במלון תמיד לבוא סבותי
 לומדי וכמה כמה שמה באו נקבצו אשר אורחים במלון בשבת שם שבתי ווילנא עיר לפני פרסאות

 מווילנא הגאון בשם דברים הרבה גם הציעו תורה מחי׳ לדבר דרכם זה כאשר הסעודה ובתוך קורה
 נסיעתי חפץ וכל ישע כל כי להודיעם במילים עצרתי Ы ואנכי האמת למסרת מאוד נפלאים והיו
 . בשחוק פיהם עלי הרחיבו והמה עמו ולדבר להכירו הנ״ל הגאון קורת בצל להסתופף לבוא הוא

 פי בנפשך תדמה נכר לבוש ומלבושך ראשך פאת ומוקף הזקן מושחת אתה לך לעגה לך בזה ויאמרו
 לבלי התחזקתי אך הלילה כל מעיני שנה ונגזרה זאת משמזפ נבהלתי הגאון בית מפתן על תדרוך

 פעמי את שטתי בתחבולות לבוא ונועצתי לבי מזמזת הקיפי עד אחור לסוג ולבל מדבריהם לבבי יחרף
 איסליא רבני כל ואשר באיסליא מפדוי רב אנכי כי לאמר לו ולכחש המעלה אדם בחור אליו לבוא
 לכלכל המצוה ע״ם מוכרח יהי׳ הלא אז כי לפניו לבוא דרביס פ״נ מצוה עד לשלחני בי עיניהם שמו

 קראתיס בשם לכולם איפליא רבני מפ״ו חליפות אגרות מ״ו שמה ערכתי והנה פני ולנשיא ממדי
 .קראוני מפאדוי הרב ובשם .אלי ערוכות כולם הלשון ובסגנון האותיות בתואר מכתב כל ושניתי

 הדברים באחרית תראה כאשר להודיעך נכון אשר נרדפים שמות על ס׳ מחבר בשם גס אותי )ותארו
 ; המכתבים תוכן וזה דבר( כל מהגאון יפלא ושלא פניני תוכן לו להודיע הנסיבה היתה מזה כי

 מארן לגרשם היהודים כל על יצא אשר מלכות דבר על יחד סוד המתקנז כאשר למעל״ת נודע הלא
 בגלל אישליא דרי הוציאו אשר הרב הכסף תוצאות כל את למעל״ת ונודע הדת שנאת מסעם איסליא
 הדת בעניני אך הוא עלינו תלונתם כי המוסד יסוד ח^יח עד לבוא אך והרווחנו הזה הקשה הדבר

 מקום יש דעתם על יתקבל אשר דבר ולהשיב להצפדק ידינו לאל יהיה אס דבר השיב מגדוליהס וא׳
 נמצא כי אזננו שמעה אשר עד בזה בפרץ עומד אתנו איש אין כי ונשתומם להושע נוכל כי לישראל

 החכמות בכל חכס הוא כי עליו יאמר אשר מווילנא הגאון בשם נקרא בעמנו וגדול קדוש איש
 מלאך לט יהי׳ כי מבשנו נשים עליו תורתו גודל ועזזס קדושתו על נוסף להפליא עד והמדפיס

 אחריו פוד ימצאו שלא מסשינינו פי לסתום דבר הדת וחורפי חורפיט להשיב ריבנו את ורב מושיע
 דבל לדבר מדפט גס תקצר היריעות תקצר אשר לבד אליו בכתובים לבוא והנה דעתם כפי מאומה

 פולין ארץ יליד כי וגם פ״ד משכיל כמוהו מי כי במעל״ח פנינו שמנו ע״כ כי במכתב אופניו על
 להצלית לפניו מלאט ישלח וה׳ ישראל עמו מעל חלוטת להסיר ה׳ בחר ובו ובלשונם בהם ובקי הוא
 האלם המכתבים • הארץ בקרב ולתהלה לברכה שמו יהי׳ ולנצח בו תלוי כזה רבים וזטת דרט

 הנקיות וראיתי הדלת וכפתחי לביתו וסרתי * העירה וכבואי לווילנא בא אני ובזה בידי לקחתי
 והוא אחד איש שמה ומצאתי הוא פולין רבני המון כפאר לא כי ולמופת לאות זה גס היה והמהרה

 אודיעו ואנכי פה שב אלי ויאמר חפצי הגאון עם לדבר כי לו ואמרתי אליו גשתי ושמש החדר שומר
 • חפצי מה להודיע הגאון בשם וישאלני ־ אלי וישב שסה ויחמהמה אליו שתבוא רשות לך יחן אס

 המון לקחתי השמש עם ולכלכל לדבר לי מה לבבי סס ודברתי עמו לדבר ברצוני אשר פניט ומה
דלתות נפתחו שעה רבע וכמו החדרה ויבוא ויקחס להגאון למוסרם להשמש ונתתי סחיקי המכתבים

החדר
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 אשר היתהחבמה לא אחד דבר ועוד וגו׳( מגזע חוסר ויצא ע״פ ;ישעיה על מינו ,בפי )נמ״ש
 טבעיות חבטת ה׳( הערה ההולם מעלות ועי׳ • אמרים בחנובוח אליהו לשנות )בהק׳ מטנו שגבה

 והתנאים הסנהדרין ידעוה אשר הכישוף חכמת גם החוקה ידו משלה בכל כי ולמודיות
בימיהם ___________

 ובחדר ביתו מפתן על ויעמוד בידו והמכתבים בסו״ח מוכתר נורא ומראהו לקראתי איש והנה החדר
 ובלה״ק השאלות ע״ד וישאלני בפני להביס אלי נשא לא ועיניו לי נתן לא שלום בא לא בו אני אשר
 והוא . תשובתו לשמוע אזני הסחי אנכי המינות מהשאלות א׳ לו ואמרתי השיבותי וכה ־ אתי דיבר

 היא דברי אחר כי בינותי וכאשר עוד הוספתי עוד שאלו מה אך לאמר והוסיף כרגע התבונן
 ובראותי הרבה שאלות לפניו והצעתי עוד לשאלו מה התבוננת זו ברגע אנכי גס הנה כרגע מתבונן

 נבהלתי כי ידידי לי האמונה השאלות כל התמו לו אמרתי הראשונות על מאומה השיב לא עוד כי
 ע״ג במספר המה השאלות הנה כי פיו דברי ותחלת בחנמהי האיר אשר דבריו פתח משמוע

 מסוג א' שאלה רק אינם המ״ז עם והכ״ה הז׳ עם הראשונה השאלה כי שאלות כס״ו אך אינם אבל
 החסיר לא ובמפקד במספר מנה ולכולם בידו לאחדים והיו הנפרדים חיבר השאלות המון יתר וכן אמד

 ולחלקם כאלה עמוקים עניניס א׳ בסקירה לסקור אנושי מכח נעלה כמעס חכמתו אח בינה העדיף לא
 דבריו על להשיב מה בלבי והיה • ודעת במועצות להשיב גם הוסיף אך הגיון דרכי עפ״י •למחלוקתס

 הפעם עוד ושמע אזניך הס דברי הבנת לא לי השיב כזאת ע״ז המתלוניס ישיבו אולי להגאון ואמרתי ולסתור
 עוד ימצא לא אשר הקצרים בדבריו כלל מראשית כי ובינותי הראשונים דבריו על הוסיף לא כי ידידי לי והאמן
 לדעתי תשית ולבך ושמע הקשב לאמר עוד הוסיף כאלה ישיבו פן שאלתיו הפעם עוד וכאשר לסתירה .מקום
 כללם ואשר א' מסוג המה אשר אחרות השאלות סתירות גס תשובה בכל וכלל הדברים הפעם עוד והזר

 שעברתי וכמעס לדרכי לפנות ממנו אחור נסוגותי בספ״י אתי איננו כי וראיתי דבריו את וכהתימי ס״ו במספר
 נרדפים שמות על הספר חברת אשר האיש אתה לאמר באזני קורא קולו והנה המנעול כפות אל ידי ופשסתי
 האמת לו כחדתי אשר תחת ברעתי ולראות עניני תוכן עי״ז לו להודע היה השמים מן כי ואמור ידידי )האזנה

 ויען אדוני כן אני לו ואמרתי פני השיבותי אתי להשתעשע בעיניו אני סוב כי בשמעי ושמחתי לשוני( תחת
 עם כאשר לו ואמרתי בתנ״ך הנמצאים חדוה דיצה רינה גילה שמחה ששון לשון שבין ההבדל לי באר לי ויאמר
 באיוב מפורש מקרא הלא השיב בלה״ק שמחה אינו דיצה אמרתי דיצה לבאר שכחת הלא לי ואמר ענה דעתי
 הגדול רבינו הלא וא' הוסיף מידי בי׳ דן חכמים לשון ע״ד יבארוהו הפשס בעלי א׳ דאבה הדון לפניו
 הרגשתי וכרגע מקרא של פשוסו ע״ד לפרש השכיל לא רש״י כי השיבותיו שמחה לשון דיצה פי׳ ז״ל לש״י

 המדרש לשון וא׳ שמחה בלשון פי' המדרש בעלי הק׳ רבותינו הלא עוז בקול והשיב דברי לקול רעדה אחזו כי
 פשס מבעלי אינם כי נודע הלא המדרש בעלי גס והשיבותיו דיצה ובתוכם כו׳ שמחה של לשונות עשרה
 חבלה מלאכים שני קדמוני מנוחתי אל בואי סרס אך למלוני הלכתי ואנכי לחדרו ושב אלי ערפו ופנה הנכון
 לפניהם ועמוד לך והשיבו אחרי דלקתס כי פשעי מה אמרתי העירוב״ד נסי פ: לפני לבוא אותי וקראו

 ובאתי מתני שנסתי בקרבי וחזק נכון ורוח בקרבי לבי יפול לא כי אותי ידידי ידעת דבר פשר ותשמע
 חרפת אשר זה אתה לי ויאמר מהם א׳ זקן ויעמוד בסו״ת מוכתרים זקנים ז׳ לפני והיו . לפניהם ואעמיד
 ומה אלי ויאמר גדעתי ולא חרפתי לא והשיבותיו ז״ל רבינו־ דברת ועל ז״ל המדרש חכמי על וגדפת

 שני ויקחוני בידו הזקן ורמז אמרתי הפשס ע״ד מפרשים אינם כי אמרתי אז הגאון לפני אמרת זה
 אלה בלה ח מלאכי ושני לפניהם והשיבוני שעה חצי כמו והתמהמהו לפניהם לחוץ ויוציאוני המחבלים

 כי רינא דבי פיתקא לפני וקרא הפעם עוד הראשון הזקן ויעמוד לשסני לשמאלי וא' לימיני עומד א׳
 חבלה המלאכי משני אלה מאהבי בית הוכתי אלה ובמכות ת״ח המבזה כדין ים ארבע ללקות אנכי מחויב
 האחוזים ברזל בחחי בסוגר צוארי ויביאו הכנסת בית פתח לפני הביאוני כ״א בזה רוחם שקשה לא ועוד

 על נענש האיש זה כי עליו רשום נייר הדביקו לראשי וממעל עם קבל לעמוד הכנסת בית בקירות
 ומפני ישראל פושע אותי וקראו ועמד ובא המנחה תפלת להתפלל הבא וכל הק׳ רבותינו דברי על שהלעיג

 תדע הלא לפני ירדן כמו מהלכה מיס רקק נעשה בפני ירקו ירוק מאשר וכמעס רוק חשכו לא
 וככלות התפלה לעת יבואו גדולים ועד מקסנס וכולם רב המון בווילנא כי ברלין כמו ווילנא אין כי

 עכ"׳ ממנו והשיגוני מצאוני אשר הרעות בכל והנה לדרכי וישלחוני לעיר חוץ הוציאוני המנחה מפלת
Г»& • וגו' הגוים חכמי בכל כי לבבי עם כאשר אמת אמרי קושס להודיעך נאמן לבבי את !מצאתי

• ע״כ כמוהו והדיינים ץיץ
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 חסר היה רק וחקרה ידעה ועקירתן קישואין בנטיעת ור״י ר״א אל כמאחז״ל בימיהם

:לי•( מעשיהם גמר ובל העשבים מעשה לו
 למעשיו ונשובה ראש נתנה רב בי ותבונתו מחבמתו מהרבה מעט הנדנו וכאשר

 האנושי גדר ויעברו גבול פרצו נפשו כחית ובאשר לחכמתו והקודמים המרובים
 הסבל בה על התפלאו רואיו אשר עד תבואו פה עד לאמר גופו כחות בעד גדר בן

 •י מנשוא גדול היום בל ובצדקות בתורה כמוהו ליעף משא גופו על הטיל אשר ועל
 בגבור ירוץ בגבורתו השמש ובצאת סביב לו נוגה תוארו וזיו פניו תואר נפל לא ועב״ז
 גבור חבם על אלא שורה השכינה אין ובמ״ש לו שעמדה היא גבורתו וגם צדקתו אורח

:לי) כנשרים אבר יעלו בח יחליפו ה׳ וקוי בו׳

 * חוצה אמות מד׳ הסתכל לא מותו יום עד מאז אחד ויום שנה י'ג בן היותו מיום (זל
 סוף ועד מתחלה חייו ימי בל מספר עשאם אשר המעשים כל על לב ובשנשים

תראה __________

 האב״ד הגאון תלמיד יוחנן ר׳ הרה״ג וגס הזאת האגרח דברי כל את העתיקו מברלין והדיינים
 עוד והוסיף הנ״ל חיים ר׳ הרב העתיק ממנו אשר בשם המכתב את העתיק מברלין מוהר״צ

 לההכס למוסרו הדיין הרב לבן אותו ונחנו המכתב חתמו אלה ככלות כי לספר הנ״ל יוחנן ר׳ הרה״ג
 בן על צ מוהר" הגאון וצוה מת על דעסוי ר״מ החכס התאבל כי מקרה קרה כך ובתוך מדעסוי ר״מ

 ישמע למען האגרת למסור אחריו הוא גס יבוא אז לנחמו מוהר״ץ הגאון יבוא כי עת ישמור כי הדיין
 החתום את וירא המכתב כפתחו ויהי עשה וכן מיימון האיש דברת ועל האגרת דבלי כל על החכם דעת
 ממני הזה האיש יבקש זה ומה בפ״ע וח׳ המכתב קרא לא מיימון ז׳ שהוא( לי שנאמר )כמדומה עליו

:בק״ב( האב״ד מעקלענבורג רי״צ )הרה״ג
 שה"אאות בקונפרס שהבאתי י״ד( )סי׳ דמשק נהרות שבס״ם בחה״ג גאון האי רב השובת עיין ליי(

 ז״ל קיסון ישראל מ' שהרב ושמעתי שלמדה רבינו על להתפלא אין ולכן ע״ש בהג״ה ה׳

 הגיד וכאשר לו כקרוב נראה מרחוק ואשר תבוא אשר ומקדם נפלאות ממגידי א' אצל הי׳ מוויסעפסק
 תמצאהו אליו כשתבוא האות לך זה האיש לו אמר ז״ל רבינו מקוס אל משס לנסוע שדעתו להאיש הרב
 וסיפר השתאה עמד האיש כדברי ונמצא ז״ל רבינו אל ר״י הרב בא כאשר ויהי פלוני במקום לומד

 ר״י הרב ויען . ההיא בעת בידו במקלו האיש אחז האם רבינו שאלו ומיד . ז״ל לרבינו הפלא
 ומקלו ישאל בעצו עמי ד׳( )הושע עלי׳ שנאמר שבכשפיס קסנה מדרגה היא זו רבינו השיב אז • הן

 וישליכו המה גס ויעשו ע״פ )פ״ס( השמ״ר לדברי ז״ל ונתכוין התינוקות כל זה ידעו ובמצרים לו יגיד
 כי מפוזנא איציק מו' הרב מפי שמעתי ואני • )הרד״ל( שנים וה׳ ד׳ של תינוקות אפי׳ משהו איש

 בשבת א' במקום התאכסן הגאון מבית א׳ כי שם אמור אלי׳ שליחות בשם הנקרא ספר לידו מסר אחד
 תאמר הגאון בית אל כשתבוא לו אמר הבדלה אמר קודש שבח ובמוציא נפלאות ממגידי א׳ שם והי׳

בשמי■ תברכהו וגס בשמי התירוץ לו ותאמר קושיא שם ומתפלא א׳יבסהרות במשנה עוסק כעת כי לו
ויאמר הנ״ל במשנה אז למד אס תיכף שאלו הגאון בית אל בא וכאשר התירו׳ וגס הקו׳ גס לו ויאמר

 הגאון ויוסף לשמוע חפץ אינני שלו התירוץ אנכי אך לשמוע יוכל הקו׳ הגאון ויאמר הנ״ל כל לו ויספר הן
ומידכר דעתי׳ יהיב ע״ד לבך שימה אך מלים אשיבך הנה ע״ז מאוד שתתפלא בך תענה שניך הכרח לאמור
ויאמר בארץ לראות השפיל כי הראית כן ויאמר ההדר אל זורחת הלבנה אור שהיה אז התבוננת לזכור

р תנחשו לא ע״פ הרמב״ן ד׳ וראה עיניך פקח בני עוד תתפלא לא מעתה השיבו ק מסהו על נשען הי׳ 
: מק״ב( מעקלנבורג )הרה״גמהרי״ץ והמעוננים הקוסמים דרך זה כי ותדע חעוננו ולא

 כי . נ״ע שאול מוהר״ר הגאון ש״ב נעוריו אלוף רבו לו הגיד אשר זצ״ל הרב הצדיק אאמו"ר לי׳ סיפר לי(
 והגאון בפרישות ה׳ בבית עצור הי׳ כאשר אי׳ע סיגף אשר על הגאון הוכיחו הגאון לפני בעמדו

 והגאון ע״ז מתחרע כי הגאון וישיבהו . מנעוריו א״ע סיגף אדוניס גס כי לנו הוגד הלא ענהו מוהר״ש
 גבורתו ועוצם כחו ישכיל אשר ברמז הגאון הראהו אז להתחרש חפצי אני גס ענהו בשחוק מוהר״ש

 עי״ז בישל ולא לנפשו חסר לא ועכ״ז סובה מכל לגופו וחסר לעיפה משא ולישא לסבול יטל אשר הוא ואך
 בענין א׳( לך)כ״ג בזו״ח וע׳ : )הר״ההלוי( לנפשותיכם מאד ושמרתם חוק עבר ולא שמיס ממלאכת

:או״ח לשו״ע בהקדמה ל»( ;)הלד״ג( ז״ל אלי׳ עס ראביש
 פ׳
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 במלחמתו בהסתבנו׳ עליו שעבר במה אם והשלימות החריצו׳ בתכלית באו שכולם הראה

 יותר לישן שלא ימיו כל עצמו על וקיבל שקיים העבודה בכובד ואם גופו בחות עם
 שעה החצי ובאותו רצופה שעה מהצי יותר ישן לא ומימיו מב׳שעותבמעתלעת

 והתחיל ידיו ויטול כארי התגבר שעה החצי ובכלות ואגדו׳ הלכות מרחשין שפתותיו היו
 השעה מחצית ג׳ שנתו שיעור הייתה ובכה שעה הצי הפעם עוד ויישן רם בקול ללמוד
 גזר י חפץ לבו שהיה מה היצר ננד תחבולותיו וגם • לח( ביום השעה ומחצית כלילה
 רעבון של הצער לכבול שבט־ דיט ממנה והתרחק אמיתית טובה שאיננה אומר עליה

 זתים ב׳ שיעור במים שרויה צנומה צר לחם אבל בנעוריו רצה מעוה״ז להגות ושלא
: שלמות בלען כ״א בחכו טעמן ולא ובוקר ערב אותם ואכל

 ותפילין תורה בלא אמות ד׳ הלך לא מעודו נ״ע הראשונים מהות בעין ומדותיו (לט
 לא מדע אנשי בהברת שישב בעת אף מימיו בטילה שיחה שח ולא

 יחידי בבית ביערות רב זמן לומד היה ומנעוריו מ( אמיתית תורה זולת לשטיע אזנו הטה
 הצדקנית לאשה לו ה׳ הוכיח אשר ואחר כתרו מקום איש ידע לא אשר במקום והתבודד

 כקודש עזרתו היתה זכה מקידאן יל זצ יהודה ר׳ הרב ועשיר שוע איש בת והיא הגה מ
 ׳.:מא לכלכלו עליו עינה לשום עמו והיתה כתרו ומקום עוזו חביון לפעמים ידעה היא אך

 כמה מב( ממקומו נודד איש ולהיות בגולה להלוך עצמו על קיבל לימים צעיר *בעודו
 בתפלין ומוכתר בטלית מעוטף וטהרה בקדושה р» ונד נע בגולה הלך שנים

 מז( ♦ גדולות ממנו ספרו מי( עברו מקום ובכל מה( וליסא ברלין עיר גם ויעבור שי(
ובחזירתו ________

 ביאור עם לספדצ בהקדמה לט( :הלוי( )הל״ה ע״ז מ״ש א׳ שאלה עולם בנין בשו״ח עיין (לח
: השולחן לפאת בהקדמה ם( :ביאורו עם לאבות ובהקדמה זצ״ל מהגרמו׳יח

 כוכבי ישופר לא כאשר עליה אמר כי עד ידה( על מקומו יודע )שלא צדקתה על בפוח היה בי (אמ
 :חנה קרית .השורים אלה אבן על לחרות צווה ובמותה מרוב יספר לא צדקותיה מעשה כן שמיס

 )יציבה חנצב״ה" . וריר נתיב אין שבחה לפשר וערך תמורה הניחה לא .כסליו ה׳ תקמ״ג בשנת חנה ותמת
 : תקנ״ש לעמבערג אלי׳ לשנות אמרים תנובות הקדמה מב הלוי(: )הר״ה בווילנא בב״ע קבורתה על מצבה

 מווילנא שאול מ' הצדיק הגאון ש״ב אלופו רבו מפי שמע אשר זצ׳ל הרב הצדיק אאמו״ר לו הניד (םג
 בגלות נדודים שבע אשר עת לו קרה אשר פעמים כמה לו סיפר החסיד הגאון כי נ״ע

 בצבור המגילה קריאת לשמוע לשמה רגלי להגיע יכול אשר מעיר רחוק היה אסתר תענית ביום כי בפרייסין
 העגלה ונפלה נכשלה בדרך עליה וישב ושכרה קדירות שעונה היתה אשר א' עגלה כ״א עגלה נמצא ולא

 להחזיק כח עצר לא אשר על הגאון מכות להפליא הוסיף עוד בו בערה חמתו אשר והעגלון לארץ הוא גס ויפול
 לעיר רגלי וימהר נמלש חיש והגאון נשברו והקדירות לארץ והגיעה נשפלה אפר ועל העגלה למוש יתן לבל

 המגילה לפניהם לקרות עשרה למנין אנשים לאסוף לו נמצא לא יגיעו ובכל המגילה את שמה קרחו כבר והנה
 פתח כאשר ויהי להם לשלם הוכרח ומקודם זהו׳ שני ונהןלכ״א כסף ברצי ולרצותס לשטר הוכרח אשר עד

 סיפר אשר עת ובכל יחידי המגילה ויקרא איש נשאר לא בהחבא כולם ויברחו עליו וישחקו לקרות הגאון
 שבקדושה דבר לכל ממנו נדח לא בגלות בדרך בלכתו גס כי נשכיל מזה אשר רב בכי לבכות הרב׳ כזאת הגאון

 ישרים ילמדו דמעה כנחל והזיל לו ירעה נפשו לו עלתה לא א פי׳ אך ואס מצוה הידור וכל וציבור עשרה מנין
 העדות לוחות ע׳ס מי( • הלוי( )הר״ה קיומה כשמחת שמחה ואץ מצוה בישול כדאגת דאגה אין כי דרכו

:ל׳׳א[ הערה לעיל ]ע׳ (טה • אלסונא ע׳״ג ד׳ מפראג יהונתן מ׳ מהגאון
 שנדפס ברורה שפה הים איי פהוריס מים יהודה אפיקי )בעהמ״ח דסלאניס מ״ס מוהרי״ל הרב לי סיפר מי(

 הסמוכה)זאלקווי לעיר הפסח ערב הגיע בגולה ז״ל רבינו שבהיות בכתובים( חי' הרבה לבד
 ז״ל( זאב מרדכי מו׳ הרב אז שהיה שאמר לי )כמדומה דשם אב״ד הרב אל מהרי״ל(ובא הרב מולדת למקום
 כי לו והשיב מבאחריס יותר בי בני חפצת זה מה הרב לו וישאלו הפסח חג ימי על שיקבלו נפשו על וביקש

 ובלילה וקיבלו לבקשתו דכותי׳ונענה רבה לגברא כראוי בהכשר מהודרי׳ דפסחא מילי וכל מצה ודאי אדוני אצל
לפניכם אס רבינו ויען בזה רצוש יפיק אז לעצמו ההדר לעשות ירצה אס הרב שאלו השולחן לסדר בשהכינו

 הגון - -
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 עגלח לבעל ושכר ולילה יומם ההולכת אהת עגלה שכר כהו מהלישת מגלותו ובהזירתו

 " י״ה בתפלת הגאון עמד ופ״א העמידה בתפלת עליו המתנתו בעד מה סך לו שיתן
 תורת למד לביתו וכשחזר ריקם ונשאר לו אשר בל היה ושם הסוסים הריץ העגלה ובעל
 שלא בדי הנר לאור לומד והיה בלמדו ביתו חלונות ביום סוגר והיה גדול דחק מתוך

 חוזר והיה לשמה תורה למוד על ביגיעתו חרפו בימי דרכו היה וכך אדם עין יבלבלהו
 הקדוש מקהל פסקו עם רבתי הגדולה שבעירו עובדא והוי מח( חודש בל בבלי תלמוד כל

 שולחים היו ידו שעל אחד שמש והיה ביתו בני לפרנסת מסוים סך שבוע בבל לו ליהן
 * שנים במה ונמשך לו הביא ולא לעצמו השמש ולקח הנ״ל הקדוש מקהל ספוק דמי
 • הקטנים בניו עם הצדקנית שאשתו עד דוחק ב״ב וסבל אדם לשום הגאון הגיד ולא
 הקטנים בניה עם שתלך לה וציוה ♦ לפניו ובאתה נפשם להחיות במה לחם היה לא

 ויתנו אחרים.אובלים כשרואים לאכול מבקשין הקטנים ודרך אכילה בזמן שלו לשכנים
 אדם יבויש ושלא השלם מבטחונו הסיפוק נתינות שנפסק ענין לגלות רצה ולא להם
 לו נתן שלא במספר שנים כמה כי כל בפני והתודה למות ונטה השמש שחלה עד ע״י

:הנזכר השמש ומת י ע״ הנשלח סיפוקו
 גבו עמה וישרה נבונה מסילה לפניו נתנה היא האמת תשוקת לו הועילה כמה (םט

 כי ה׳ אל ולבו נפשו הקדיש הברית במסורת להכניסם הטבעיות כהות על
 מפקודי להתעותו עוה״ז מהנאות משקרים דמוים הספיקו לא לו ואל לי דודי מנעוריו אמר

 אשר עון לו ימצא ולא הכתיב בבל אותם לשמור ונזדרז מדקדוקיה אהד בשום הישרים ה׳
 שלא מה נם 0 מאהז״ל דקדוקי כל לקיים נפשו את ונתן המקיל דברי על לסמוך חטא

:לו לעבד מבטן יוצרי ה׳ אמר כי בשו״ע הובא
רוב ___________

 מנכר שנהגו ממנהג הרבה שינוים עושה שרבינו הרב ראה וכאשר כו׳ בעה״ב שאמר מה כל ארז״ל כבר הגון
 מהמנהגים לשנות ידו ירים כי״ב בשנים בחור שאיש בעיניו ל־זרא זה היה הרבה וש״ד הרי״ף כד׳ מצוח ב׳ כגון

 שינסהו שמהראוי וגמרו ונמנו העיר לומדי לפני ע״ז וקיבל סיפר לבהמ״ד בשחרית וכשבא קדם מימי הקבועי׳
 מנהג לשנות לי' דנקסא רוחו רמות על יענישוהו אז לאו ואם לו יניחו אז בתורה גדול הוא אס בלימודו הרב

 אני הנה הרב א״ל אז לו נענה ולא חורה חידושי איזה שיאמר הרב עליו דחק הצהרים ובסעודת הראשונים
 בחריפות פלפול חידוש לפניו הרב והגיד הן בראשו וינענע הדברים להבין בכחך יש אס אך חורה חי׳ לך אגיד
 כאשר אך דבריו על ונותן כנושא מה דבר רבינו ישיב שודאי וחשב ההוא בזמן ההם במקומות הרבנים כדרך
 לחזור אשריח אזי עדיין מבין חינך אולי לו ויאמר אפו חרה אז בזה אחד דיבור אף לדבר פיו פצה לא כי ראה

 יבינו ונקיש אדוני לפי הדברים ואשנה אחזיר אני הנה לשרוח לאדוני למה יבינו ויענהו הדברים לך ולשנות
 ממה הרב הבין בכ״ז כלום רבינו בה חידש שלא ואף הרב דרשת של מחנייחא חומרא כל קצרה דרך 'כדרכו

 שודאי המרובה אח מחזיק מועשיס במלות וכללו החריף פילפולו כל תמצית שלו ברורה בנפה קלש שכרגע
 בהשכמה הפסח ובמוצאי . הפסח ימי בל אצלו והיה • כבוד בו ונהג מעליו רוחו רפתה ומאז הוא גדול אדם
? הרב אצל הפסח בחג מזונותיו תשלומי רשימה. עם מעות השולחן על משכבו בחדר ועזב לדרכו רבינו הלך

:השלחן לפאת הקדמה (םז :)הרד״ל(
 וע׳ .ע״ש דפים מאה יום מדי חוזר שהיה כ' דצניעוחא לספרא נכדו בהקדמת וע׳ ש״ז הערה לעיל ע׳ טח(

 עס ועירובין שבת מס' חוזר היה שבח ובכל עליו כתב בוואישי' הגחון על הנדפס ההספד אלי׳ אדרת
 המפורסם הרב לי וסיפר .ע״ש הדינים כל עם סוכה מס׳ חוזר הי׳ מבה״כ בבואו יוה״ב ובמוצאי הדינים כל
 דוד מ' החריף להגאק נ״ע הגאון א׳ בלילה חיכף יוה״ב במוצאי כי ראה אשר בווילנא רב נ״י גארדן ישראל מ׳

 תיכף לקבוע נכון הלא ועליו( הגאון על בהספד שחר בן הילל בס' לתהלה )הנזכר מווילנא ז״ל פייגעש שמואל
 סוכה המס׳ הלילה כל וילמדו סוכה מס׳ ויקח החדרה והביאו יחד ונקיים אתי לכו העולם כמנהג בסוכה יתד
 מעלות ]ע׳ נ( : או'ח לשו״ע הקדמה מט( :הלוי( )הר״ה הגאון לו אמר נאמן במקום שקבעתי היחד וזהו

: ש״ז[ י״ג י״ב הערה הסולם
פיפר
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 שהסירה והיא לו מעיק כל נגד לו שעמדה היא ה׳ בעבודת והשתדלותו פקחותו רוב

: הימים בל לב ובטוב בשמחה ה׳ את לעבוד עצב בל דאגה כל מלבו
 ושבח ה׳ ויראת הדעת מעניגי כ״א במעשיו ולא בדבורו ולא במחשבתו לא נהנה לא

 זח מענין איננו ואשר עולמים ותשועות אמיתית טובה ממנו ימשך ואשר בוראו
:לו היתה לא פליטה גם גבולו מעל גרשם רמה ובזרוע שלהם חזקה ביד

 דרש לשכנה טהורה ה׳ יראת רק ובנותיו בניו ביתו מחברת להרחיק נפשו מסר כמה
 ומהות פרנסתם בעסק ובנותיו בניו את שאל לא שמימיו עד שכן כתפיה בין

 לגבולו מבניו אחד בא ואם באהבה( המאורעות בל לקבל מנעוריהם אותם )והסכין מצבם
 ענין על אותו שאל לא אפם נא( שנתים או שגה אותו ראה לא כי השמחה הגדיל כי גם

 וכה למודו סדר לקבוע שוב ימהרנו מהר אהת שעה שיעור מדרכו נח וכאשר פרנסתו
: בביתי ישולם הוא לימודך סדר שיעור מלהשלים בטלת בדרך אמר

 עוה״ז דרכי העוזבים היראים בנפשות והערבות העונג טוב רב מה והביטה אחי ראה
 גדול בכה להמשיכם יספיק ועונג ערבות יגיעם כי ובמצות בתורה לעמול ועסקיה

 על ה׳ אהבת מלאה ולבבם ותורתו ה׳ בדרבי להתבודד וחמודותיו העולם מדרכי להפרד
 בנו להם יחידים הם אם גם הבנים לאהבת אף ועבר שטף הרך טבעו נגד גדותיו כל

 כבן ■או שנים חמש בן בהיותו ז״ל זלמן שלמה מו״ה המנוח וי״א תו״י איש הגדול הרב
 וצדקתו טובו מדת בו הכיר כי עת בכל שעשועיו אהבו ואביו לאביו ויחיד רך היה שש
 הכין אשר המקום אל לנסוע בדעתו הגאון הסכים לאיתנו שב טרם למשכב נפל פ״א

 להתבודד ההוא המקום אל ויסע אור הבוקר לווילנא( סמוך פרסאות )שבעה להתבודד
 לבית הלך יא פ ימים ובניו ביתו ששכח עד הטבע טעינות נמכרו שמה בפעם כפעם

 זו בדרך כי ונזכר בענינו לעיין התחיל בד״ת שם להרהר שאסור וידוע גלוי הרחיצה
ערש על מושכב ממנו נעזב בתומו מתהלך חביבו ובנו ימים מחודש יותר מביתו הלך
 :לו יעשה מה לדעה שלומו לפקוד לביתו לשוב רכבו לאסור וציוה רחמיו נכמרו דוי

חוור שהיה לספר אין הק׳ בהורה יגיעהו וקדוש הסיד לרבינו למקרי שרי דא וכגוןנכ
 פ״א הוזר היה להוה״ק חביבותי׳ ומרוב ומסבתא פרק כל ולאלפים למאות

 בחורף חרפו בימי לומד והיה • הלילה כל טהרות ממם״ א׳ משגה שבטבת ארוכה לילה
 לספר יוכל ומי ־ שינתו לנדד כדי ♦ ההורף בית תנור הוסק שלא בהדר קשה קור שיש

• ורבנית ציבור עול עליו קיבל ולא מעולם חולין שיהת שח שלא וחסידותו צדקתו
: (גנ בצע שונא והיה טרדה ושום

ויותר -------------
.ר״ל קשניס כשהם מתים בני׳ היו הגר״א בת שאמו ז״ל הגאון נכד ז״ל זלמן מ׳ המופלג גיסי לי סיפר גא(

 רתמים שיבקש הגר״א אביה אל דיסנא( )מק׳ מביתה נסעה הנ״ל( )גיסי ממנו מעוברת וכשהיתה
 יקראוהו לה יוולד אשי שהילד בגיס לקיום סגולה קצרים במילים לה אמר לפניו ובבואה קיימא של הולד שיהיה

 לאחרונה המת ושם לראשונה והחדש חדש שני שם הוספה עוד עם באחרונה לפניו מת אשר המת אחיו נשם
 זלמן לגיסי וקראו בער דוב שמו היה לפניו שגפסר הילד כי כן ויעשו עמה לדבר לבשל רצה לא מזה ויותר
 נתקיימו שלא ב״א כמה כן עשו שע״ם גיסי לי והגיד אחרים ילדים אחריו הולידה אשר וגס הוא ונתקיים נער

בעז״ה והועיל כן שעשו כמה אני גס ראיתי וכן קיימא של זרע להן להיות להן עמדה זו וסגולה נניהס
: השולחן לפאת הקדמה נב( : )הרד״ל(

 אדומים עררה עם מכתב חולה שהיה מחאשאווין הגביר ע״י שלש שפ״א ז״ל מאיליע מנשה ר׳ הרב לי סיפר 6נ>
 בהן הביש אדומים העשרה לו מסר כאשר ויהי רבינו ליד למסרם ז״ל רבינו של בהמ״ד על לצדקה

 של שעמו להוודע ז״ל מנשה ר׳ הרב שיגע רבה יגיעה וע״י שנים רק ממנו קיבל ולא שמונה לו והחזיר כרגע
דבר



אליהו עליות 54
 מכל בדעתו ושפל נמוך היה יותר שבגדולים אשכול הגאון רבינו שהיה ויותר »י(

 בהערה קיר עלית )ע׳ ענותו גודל תראו הלא טמש האדמה ע״פ אשר אדם
 יושב שיטתו בפי רק דרובא ברובא עליו שהשיג הכם שום שם הזביר לא שמעולם לשו״ע(
 עסק המחבר או המושג חבם חבירו בקלון יתבבד שלא בדי הגבורה במפי לעמו ודרש

 אין נפלא ודבקות ובטהרה בקדושה הרוממות ויראת ה׳ אהבת בשלהבת הק׳ בדבריהם
 עזבה שבמעט עד באהבתה ונלכד נאחז היה ה׳ ועבודת בתורה עסקו בעת לשער

: נה( גויתו את נפשו
 באים היו בלבבם תורתו עם מושבותיהם מקומות בבל ה׳ מעדת רבים עת בכל ני(

 תמהו בן ראו המה בפיו ה׳ תהלת לשמוע שלו בבהמ״ד להתפלל קורתו בצל
 היה מתפלתו ותיבה תיבה בל בהביטם במוהו ה׳ מאהבת שיעור אל איש יגיע איך

 ניתוסף באלו נראית לבבו ויושר טובה המחשבה עם ובטהרה בקדושה מפורשה יוצאת
 מדי פ״א ני( נ״ע מוהר״ה הגאון וז״ל בלשונו מלה בבל ה׳ ואהבת תיבה בבל מדע לו

 יגעתי בי התפלה ענין גודל השמים מן הראוני פ״א רבינו א״ל התפלה בענין עמו דברי
 בידי עלה ולא שבועיים י״ב דר״ח בענינא בס״ת אחד מאמר הבנת על רבות יגיעות
 במחשבתי נפל ברגע בשחרי׳ בשמ״ע בתפלה עמדי מדי א׳ ר״ה ביום והנה לאמיתו לפרשו
 לשהות אפשר לו אמרתי לעשות לי היה ומה אופנים שבע על לפרשו מאמר באותו

 במו שהיתי עשיתי בן באמת אמר הפסק חשיב זה גם וכי במחשבה לסדר רק מעט
 תפלתי גמרי ואחרי תפלתי לגמור תיבף חזרתי ושוב במחשבתי וסדרתי מעוט רבע

 )ומוה לגמרי ממני שבחו נ בי בידי אין ומאומה עליהם לחזור המראה על התבוננתי
 זרה למחשבה אצלו נחשב היה זה גם אשר בתפלה מחשבתו טהרת קדושת גודל תבין

 הלל ולקרות מדעתי צערי להסיח שעה חצי במו ושהיתי הרבה ע״ז ונצטערתי בתפלה(
 בראשוג׳ במחשבתי אופני׳ השבעה בל הפעם עוד באו נקבצו והנה מוסף להתפלל ובעמדי

 ובסיימי בלל בהם להרהר עליהם דעתי נתתי ולא בלום מתפלתי מחשבתי פניתי לא שוב
 :ונופת מדבש• ומתוקים לאמיתתם פירושים הז׳ בל לפני ושמורים ערוכים נמצאו הפלתי

 יבקשו ותורה ידרושו אליו תבל מקצה והרחוקות הקרובות המדינות בבל יצא שמעו
פני שחר גח( שנים וחמש שלשים בן ובהיותו הוא צבאות *ה מלאך בי מפיהו
רבינו ____________

 היה כולם שהאדומים עינו במראית שהרגיש שפמו היה שזה המשמשו תלמידו סעדי׳ מ׳ הרב ע״י לו נודע דבר
 כשל דינה אס לקיימה רשאי יהא כמה עד שנפתחה זהב משבע בשיעור דדינא ספיקא לו ונולד וקלים פחותים

 ולקבלן לקיימן אסור מהן ששמונה בעיניו נראה והיה יקוץ מכאן פתוח שקל עד בסלע )נ״ב( בב״מ דחניא כסף
 לבעליו תיכף להשיב לו החזירם )ע״ח(ע״כ ב״מ ע׳ בעה״ב של מדעתו כמשנה דהו״ל רבינו חשש ג״כ לקוץ ע'מ
 מקומות מאיזו מאוד התפלא הנ״ל מנשה ר' והרב שקיבל הוא לקיימן מותר שהיה עד כ״כ שנחסרו הב׳ אותן ורק

 סלעי׳ נגד שלנו אדומים משבע ערך גודל לפי השיעור בחכמת גס בפלפולא לבד שתלוי זה ענין לשער רבינו שאב
:לספד״צ הקדמה ני( :)הרד״ל( בפחיתותו הפק במראית הסעות להשוות אפשר שיהיה בכדי שלהם

 שפ״א שם ונפער שנסעלעה״ק ז״ל( רבינו תלמיד בנימין מ׳ הרב )בן משקלאב הילל מ' הרב לי נה(םיפר
 ולא ־ נפלא בדביקות משנתו ושנה הולך היה והוא בחדרו ז״ל רבינו לפני ועמד ובא בווילנא היה

 מני לנפוח שהוצרך עד בו ונגע פגע ובא הולך ז״ל רביע בהיות שכ״פ ואף צפניו שמה בעמידתו כלל הרגיש
 אביו ובשלום בשלומו שאלו ובפחאוס בו הרגיש ענינו( כשגמר )מסתמא כמה זמן אחרי עד לצדדין דרך

:או״ח לשו״ע הקדמה ט( .)הרד״ל( מוהר״ב הרב תלמידו
:לספד׳יצ הקדמה «(

 חקפ״ו פיק ה׳ ה׳ יום ונחתם נכתב מרבינו אליו שהמכתב העדות לוחות בס׳ הנכון חשבון כפי כתבתי
לפ״ק
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 אורים ס׳ )בעהמ״ח פראג דק׳ אב״דור״ט יהונתן מו׳ה ישראל אור הגדול הגאון • רבינו:

: ופולין אשכנז גאוני בין נ?( הוא נם דעתו לחוות באגרת וחומים(

 שהכירו הגם בקודש דרכו קצת השכילו ה׳ אל הנגשים והשרידים שבדור הזקנים (ס'
 לא כי ידעו כי וגם ונפלאה עליונה והנהגתו בההלט נפלא ענין שענינו

 והיו עניניו על לב משים התעלמו לא מ״ט דרכיו דרכיהם ולא מחשבותיהם מחשבותיו
 והתיישרו ה׳ פעולת אל יביטו למען בשבוע או ביום פ״א לראותו ונכספים משתוקקים

 התאוו היום כל בם דברו מדי ויהננם אליהם פניו יאר אולי פניו נוכח מרחוק לעמוד
 בדורנו כח שאין והשכילו ראו המה כמוהו מאהבה ה׳ את לעביד בדרכיו ללכת תאוה

 ודקות בקיאותו גודל אפשרות הק ישוער שלא היטיב התבוננו וכן בדרכיו להדבק הזה
: לו נתת לבו תאות טבעי קיום בו מחוברים והעבודה התורה מנעוריו הן שכלו
 מקום אל רחוקם לקרב מדרשו בבית היותם מיום כהם בכל רצו הראשונים תלמידיו

 בעוצם שהרגישו מפני במרוצתם נתיגעו ולא בהליכתם נתעצלו ולא חיותם
 ומה חלקם טוב מה חפצם מחוז אל להגיע הדרך מהם רב כי וידעו ממנו רחוקם

: גורלם נעים
 מו״החייסזצ״לאב״דור׳מדק״קוואלזין הגולה מאור הצדיק הגאון היה הוא הראשון

 מנעוריו חזק כהו כי גם תורתו הדר ביופי פקיהא בעינא ומביט צופה היה הוא
 היו ברוכים אך התלונן ובצלה שלתורה לא בפלס לו רב וידיו הלבה של בעומקא לן

 אלהים דברי מפיו לשמוע סא( לפניו לעמוד ובבואו היום כל ה' ויראת ענוה בעקב אתו
היים _________

 חנונות מאמר להכוחב להשגיח ואין ל״ה שנותיו נמצא וחשוב צא לפ״ק ת״פ בשנת נולד ורבינו צפ״ק
 היה וזה וכו׳ העדות לוחות וע׳ כי׳ אליו הריצו כבר כ׳ כבן בהיותו שכתב אלי׳ לשנות בהקדמה אמרים

 אז היה הקי״א היון ה׳ כי אפשר בלתי דבר וגס היסיב לעיין לבו שם לא כי בשתים סעה ע״ש תקי״א בשנת
: לאור( )המוציא . ש״ק ביום

 כי ווילנא לק״ק כו׳ פירושי שלחתי כן כמו וז״ל ע״ג( ד׳ )פראג זצ״ל מוהר״י להגאון העדות לוחות עיין 0«
 החכמות כל כולל ישראל מאיר וסהור קדוש החסיד המיוחד א׳ יש העיר חכמי בתוך שמעתי ביחוד

 שעבר מקום וליסא וברלין פולין מדינות בכל חהלתו נודע אשר נ״י אלי׳ מוהר״ר בנסתר ידות עשר ולו חו״ב
 לשונו בצחות ורבינו ע״כ כנים כי עדוחו וליחן בפירושים לעיין ממנו ובקשתי גדולות ממנו ספרו הנ״ל החסיד
 אורח לרון כגבור ישיש וז״ל בתשובתו ויראה העטה גודל הראות למען המכתב נוף באות אות והעתקתי השיבו

 אמיתיס• פירושי׳ ששלח גיה״ק חותם פחותי מהחב הגיעני נר״ו יהונתן מו׳ה וכו׳ להגאון וכו׳ בהורה משרים
 עצמו והפריח הס ישרים אס בו לעיין ממני וביקש קודש בהררי יסודה׳ אשר הנדפסי׳ דמיץ קמיעות ה׳ על

 לעשות ואשכונה אעופה כיונה אבר לי יתן ומי לרבים צערו הודיע והוא בצער שרויה בעו״ה ח ס" צערו מגודל
 דברי לקול שישמעו מרחק מארץ אנכי מי אבל כדת לא אשר ממחלוקת זרה אש התבערה אש שישתקע שלום

 ואין בחומתו מעודי' קדושות נקהלות הוראה כסא על היושבים אריות מעון עיניס למראה הן הצדיק להצדיק
 מרחק מארץ אנכי מי נשמעי׳ איג׳ דבריה' ואס לדברי צורך מה להכריעו לדבריה׳ אוזן ומסין נשמעי׳ דבריה'

 בעל ויריסח רבות סרדות ומחמת זכות לכף אדוני אותי ידין לכן לי ישמעו אפר הכלי' אל נחבא לימים אנכי צעיר
 לכף שידנני וצדקת ענותנוחו ברוב אנכי בשוח לקצר והוכרחתי כראוי הדברים לסדר באפשרי היה לא הדרך
 חקס״ו סיון ה׳ ה׳ יום יצ״ו ווילנא ק״ק פה זלמן שלמה במוהר״ר אלי' הצעיר תמיד דו״ש כ״ד זכות

: או׳ח לשו״ע הקדמה °( : לפ״ק(
 בחיים עודנו זכרוני על בהעלותי בו דברי מדי אימה יהגה לבי בזה״ל כתב סםד״צ לפי׳ הקדמתו ובסוף (סא

 קדשו פני לשרת לעמוד וזכיתי כו' במרום המרום מצבא כאחד יה״ש לפניו ומשמש עומד חיותו
 ונודע עכל״ה גופאי כולה מרתע וענותו סהרתו חסידותו תורתו אור קדושת לב על ובהעלותי המעס מן מעס

 על כתב חדתין לתקלין בהק׳ השולחן פאת בעל והגאון חבל קצוי בכל זצ״ל חיים מ׳ הגולה מאור ח״ז הגאון שם
 בר הוי וכד בהם ניקניח שהתורה חכמים שמנו מהמעלות כלום משולחנו חסר לא כי וז״ל נ״ע מוהר״ח הגאון

 תיחין
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 נמחץ ובתבונתו סב( ותטהרם ופלפולו חריפותו ע״פ עברה זצלל״ה רבינו מבינת רוה היים

 * ובנסתר בנגלה מחשבותיו עמקו מה מעשיו גדלו מה שכלו בעים הביט ומאז רהבם
:לו למושב אוה קורתו צל תהת

 ומוכתר הורה בהדרי ובקי הריף דווילקאמיר אב״ד ז״ל שלמה מו״ה הגאון הרב והשני
 שמע כאשר דלתותיו על דופק היה בשנה רבות פעמים הטא ויראת בענוה

 ימי מספר בה שעמל מלאכתו השב והטהור הקדוש מפיו יוצא לאמיתה אמת דברי
 הקשה דבר כל מאתו שאל פנימה הקודש אל לפניו ובבואו ונמס נמבזה למלאכה חייו

:לו יהסר אשר מהכורו די לו ונתן »(לו
והשלישי

 ,לו עמדה המרובה וחכמתו צדקתו ואף עכ״ל אביזריי׳ וכל הש״ס לכולה ליה גמירא הוי שנין ועשרין תרחין
 שו״ת וכן הסוב כמוכרו ישראל לכל האיר החיים נפש ובספרו הדור גדולי ותלמידים בישראל חורה להעמיד

 ע''ג מ״ד ד׳ הלכה )עמק אזוב אגודת בס' וע׳ ביתו בשריפת בעו״ה הרבה ונשרפו שואל לכל השיב אשר הרבי׳
 בעז״ה פ״י לאור יצא ]וכבר ח״י המסודר אבות על חיים רוח ס' וכן מהרב׳ת״י מעס אך ונשארו בספרו

 אזוב אגידוח בם׳ וע׳ ישוב כפר עד גדלו כל לכתוב באט ואם וישמחו ישרים יראו ממני[ הוספות עם בווילנא
 ס׳ בעה״ט כעביל דוד מ׳ הגאון תלמידו פליו קנן אפר בהספד וע׳ פליו הפסד .ס׳( )דרוש בכוה אליו דרוש

:הלוי( )הר״ה .ל״ג( )בדרושים מסכתא גליא ובס׳ ס׳( )דרוש דוד בית
 א׳ לדפת פניהם והסכימו דקאפולי׳ אב״ד ליפמאן מ׳ החריף הגאון הרב עס שפלסל א' בתשובה וראיתי סב(

 לפניו להציע ובההחלתי כו׳ וע״ד לפמוד רציתי מו״ר לפני בבואי והנה התשו׳וז״ל בסוף כתב ובכ״ז
 ולמישפץ למיכם בעי דידי וגם לי׳ אזדא נפל דאשחקד דכת״ר בנין כל ומעתה כו' בפשישות החליש השמועה

 בעפר להתאבק ה׳ יזכני אם ישראל קדוש מו״ר לפני ואציע יודיעני לזה סמוכין לעשות ר*כת ביד תעלה ואס כו׳
 ויקחו חכמים נא יראו לג(פ״ש[ )כי׳ יו״ס קדושת בשו״ה כעת נדפס׳ החשובה המ״ל ]אמר עכ״ל רגליו
 כל לפתור החליס ז״נ רבינו של מילין ריש אחד שבדיבור עד ז״ל פניו על רבו מורא כח מגיע היה היכן מוסר
 ח״ו הגאון העריך אבר כי״ק א׳ בתשובה אני וראיתי )הרד״ל( חשבוהו וכלא הגדולה בחריפותם שבנו הבנין

 מעין אלמוני׳ עני ארזי׳ עצי בעה״ט אה״ו דק״ק )האב״ד ז״ל צבי נח חיים מ׳ המפור׳ להגאון זצ״ל מוהר״ח
 הארי נגד להלוך הולך לבו שלא לדעהי׳דמר וחזיתי הקס׳א שנת תמוז כ״ה מיום שם מכתבו בכוף החכמה(וז״ל

 ליחלש שלא היכי כי צדיק( זכר בס׳ הכתוב כטדע רפאל מ' הגאון )הוא מנשיאותו שעבר הגדול הכהן החי
 ריע לו והמציא בזקנותו גם דרכו שהצליח ה' ירא אשרי נ״י הגדול הכהן מו״ר שלום על לבי שמח מאוד לדעתי׳
 האמת דכהיב אקדמי׳ נמי וקרא עינינו האמת אל בלתי הלא אמת בי׳ דכהיב בתור׳ אמנם נוע׳ קראתיו ככת״ר
 שלא מיוילנא פ נ" אלי׳ מ׳ החסיד הגדול רבינו ישראל קדוש גאון מו״ר בזה הוזהרתי וכבר כו׳ אהבו והשלום

 ואעפ״כ ש[ ע ל״ד פי׳ יו׳ס קדושת שו״ח ע׳]“^3 הפו״ע בעלי רבותינו להכרעת אף בהוראה פנים לישא
 הנ״ל נ״ע הגדול רבינו של שמשו ארצינו ע• בעוד והן וחלושה העני׳ דעתי עפ״י הלכה לקבוע ואירא זחלתי מעודי

 ואל במתא רב לי לית צדיק תו א של שמשו שפקעה ואחר שמעתתא לי מנהיר והיה דברי להציע זכיתי לפעמים
:הלוי( )הר״ה מוולאזין במוהרי״ן סייס ט׳ כו' אפנה מקדושים מי

 ז״ל משווינצאן יעקב מ׳ המקובל הרב משבי׳ז שמעתי כי ז״ל רבינו מן בנסתרות גס ולמד קיבל הנראה ולפי ®ג(
 ונתגלגלו הנ״ל ז״ל שלמה מ׳ הגאון בנסעויחדעס שפ״א ובפומפיאן( בווילקאמיר אב״ד )שהיה

 הגאון בהקדמות )וע׳ לבארם ז״ל הראשונים שערום שלא סדרים בקבלתו שגילה ל ז" האר״י ענין על הדברים
 מוהר״ש הגאון א״ל ברמז( כ״א בזה דיברו לא הראשונים שהמקובלים הזהב בלשונו שכתב לספד״צ זצ״ל מוהר״ח

 האריז״ל קבלת שרשי כל נרמז שבו אבבא קאי דהו׳ עזרי׳ מנחוח)נג(ר׳ חז״ל מאמר על ז״ל הגר״א מרבו ששמע
 הפחח על עימד רק ההשגה לסתרי ונפק עייל דלא אבבא דקאי עזריה ר׳ על פרידא לר׳ וז״ש הפרצופים בענין
 ט׳ סוב ט׳ ידיד ט׳ אדיר שאח״כ ובאמריס בקודש פנימה ליפול הוא אורין בר אי פרידא ר׳ וא״ל לכנוס ורוצה

 עודך א״ל . הדבר לי שיפרש הנ״ל מוהר״י הרב בפב״ז הפצרתי וכאשר החכמה בשרשי ידיעתו לו כו/רמז זה
 שאדיר מילין ריש רק לי אמר הפצרות וברוב אז לך ואפרש אלי חבא בניס לך ויהיה וכשהגדיל בשנים רך

 מיד שהוא הי״א השבח הוא אדיר מלת ויציב דאמת שבחים שבפ״ו ממה ראיחו והביא דנוגה דרגי׳ הוא
 המאמר לפנימיות לכנוס זה מפתח יזכה רחבה שדעתו מי אולי זה וכתבתי י״א מדריגה וה״ז ע׳יס אחר
 הגאון של מבט ששמע לברכה צדיק זכר מווילנא הוראדנער אברהם ר׳ ט׳ הרב לי סיפר גס >הלן

 ש מוהר׳
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 אחיו זצלל״ה זלמן שלמה מו״ה אלחין לבר דמי ועניו החסיד הגאון הרב והשלישי

 טרם נכנעים בחותיו כל היו לפניו בבואו הג״ל היים מוהר״ר ה־.און של
 ומוכר ענוה בעל אדרתו ענוה אדר ליה אנס לא רז כל כי גם הקלעים מן לפנים נכנם

 למטח ונחמד למעלה אהוב הטוב שמו וכבוד מחכמה יקר מה חסר לא יקרה מדה כל
 :לו הניח וה׳ סי( תלמידיו כל על ורם נשא אהבתו אהבו נפש זצלה״ה׳אהבת ורבעו

 זלמן מוהר״ש הגאון של גיסו סעדי׳ מ׳ המפורסם ויראה בתורה הג׳ הרב והרביעי
 ולמד סה( רבות שנים אותו ושמש תורתו לשמוע ובא ביתו את עזב הג״ל

: לו הראה מסבירות פנים הספר עם רבינו לפני בבואו ויום יום ובכל הרבה ממנו
וההמישי ___________

 לו ונדמה בחלומו אוהו ראה ז׳ל( הגר״א רבו בחיי )שנפסר פסירתו אחר שנים שאיזו הנ״ל מוהר״ש
 לא כ״כ בעוה״ז האויר הדור שבעונות והשיבו פה עד לו נראה לא מפפירחו כמה זה מדוע ששאלו
 שלחוהו כעת רק פהור לא אשר בהם התדבקות מחשש בעוה״ז לירד לנשמות מאוד שקשה עד סהור

 ולכן נפשו אל ההרה שומרי לו ומסרו בס״ח מאמר איזו פי׳ בענין הגר״א רבו אל בשליחות משמיא
 ויספר ז״ל רבינו לפני ועמד והלך לווילנא ויסע ויקס בבוקר ויהי לבקרו ג״כ בנו אל סר עבר מדי

 הנראה )לפי עוד ראותי תוסיף לא כי מעתה תפלל לא אביך פגי ראות עוד רבינו לו והשיב החלום לפניו
 מו״ה שהרב בווילנא מפורסם כזה א׳ סיפור עוד ־ )הרד״ל( . שליחותו ענין לבנו שגילה על הקפיד
 ידי מל שלמא לו נשלח לילה שבאותו הגאון של בכתובים מצאו וכן כנ״ל בניו אל בא זצ״ל מסמארגאן פייוול

:הלוי( ה )הר" הרבהנ״ל
 ידיד ודו״ז בכתובים עודנו וח״ג וח״ב ח״א אדם חולדות עפר על כתובים וצדקו מגדלו מהרבה ומעט <םר

 כי במכתב הודיעני הג״ל מהר״ז הגאון נכד יאנישאק דק׳ האב״ד נ״י שלום מ׳ המאוה״ג הרב לבי
 הישר שביל בעל הגאון וז״ל ־ עליו מ״ש הישר שביל בהקדמת וע׳ בעזרו( ה׳ יהי לאורה להוציאו נפשו את יש

 מקרה לפני ד׳ הקרה ז״ל הרי״ף סדרי תלחא כל על זאת כל לגמור ברחמיו הש״י עזרני אשר ואחר בהקדמה
 בחכמה אלהים רוח אותו מילא ופרישא חסידא קדישא ינוקא בענבים גדול א״ך בשנים קמן סהורגברא

 בלי לאמר בפיו ומחודדים ערוכים ובתראי קדמאי הפוסקים השימות כל עם הש״ס בכל ובדעת ובתבונה
 סדרי תלתא כל את למד יצ״ו קהילתנו יקירי מתושבי כו' זלמן שלמה מוה׳ מפאריס שמו קדושת ניהו הוא גמגום
 מע׳ או פירוש איזה או גירסא איזה מלהביא שהשמים מצא אשר ומקום מקום ובכל הנ״ל חיבורי עם ז״ל הרי״ף

 סעיף אצל מצוין תמצא כו׳ המקומות בכל אותם ומלאתי הנייר על רשם הרי״ף דברי על השייך פוסק איזה או
 אדם חיי בהק׳ ועי' עכ״ל בעצמי הנ״ל זלמן שלמה מו״ה הגדול הרב סידר סעיף שאות! מורה יד תבנית כמין

 הגאון וז״ל הנ״ל מהגאון החדש יאיר חות בס׳ ונדפס בקעלין הספידו חדש אור ספר בעהמ״ח החריף והגאון
 שלמד מווילנא זלמן מ׳ והגאון ע״ב( ס״ו )ד׳ עדן עצי בספרו בפפד״א אב״ד תבואה פרי שו״ח בעה״מ מוהרי״ל

 • תוספתא ספרא ספרי הש״ס כל הי׳ שנים כ״ד בן שבהיותו בדוריגו ולמופת לאות היה הוא כו׳ לשמה הורה
 שמחשבה פנים בשום ישוער שלא מה וכלשונם ככתבם בע״פ לאמרס פיו על שגורס וסור ורמב״ם ומדרשים

 ה׳ יראי של כחן שגדול ישראל בני עם כל וראו השיעור זה ותסבול השא איש ככף קסנה קיר בעלייה מושבה
 אליה מ׳ הגאון היה ובדורינו כתב נב( )דף קסן כדור בס' ועי׳ מכליה תלמדם אלהיס רוח כי שמו וחושבי
 בכל בקי גאון (מוולאזין )צ״ל לוואשגע זלמן ר׳ ובזמנינו אלקיס כאיש ובקבלה כתנא בתלמוד מפורסם ווילנה
 מו״ר מסי אזני ושמעה עכ״ל השמים מן גילוי בחייו פעמים ב׳ לו והיה בנסתר והן בנגלה הן התורה חדרי
 אשר אמת דבר לו הגיד והגאון הגאון לפני בא פ״א כי לו סיפר נ״ע שאול מוה׳ רבו הגאון אשר זצ״ל הרב אבי

 הוא כי זלמן ר' איה ויאמר הגאון ויבכה ושלש פעמים עליו וחזר החידוש מזה התפלא מוהר״ש והגאון אז חידש
 תלמידו על נ״ע הגאון מפי שמע אשר אדם תולדות ס׳ בראש מובא וק וא' פעמים מאה כזה דבר חוזר היה

 מינינו מחמד עוזינו גאון פירש פ״א נ״ח( )דף אדם בתולדות וע׳ ע״ש ופלא הפלא היה כי זצ״ל זלמן ר׳ הגאון
 בתכלית ופשיסות מאומתית חזקות יסודות על מיוסדת והיתה איוב מספר אחת מענה חסיד אליהו רבינו

 לפרש הגאין החל כאשר ממחרת ויהי תבל חדמח כל כעל עליה שמח זלמן ר׳ והגאון כו׳ הפשיפות
 הוא, אף פניך נפלו למה בני לי נא הגידה לאמר אותו וישאל וזעף סר יושב ר״ז את ראה השניה המענה

 עלה שניתי לא עדן אחמול ששמעתי מהמענה הפירוש הנה ופרשיו ישראל רכב רבי אבי לרבו אמרים השיב
 עיץ פה( הטי(: )הר״ה בקצרה עכ״ל האמרות מענות פי׳ כעת לשמוע אוכל וחיככה ואחד פעמים סאה

 וראיתי : קי׳ז( )הפרה



אליהו עליות 58
 כמה ווילנא בק׳ מ״מ מטלאטשין ז״ל שלמה מו״ה המפורסם המאוה״ג הרב והחמישי

 בכתבי לו הקש׳ דבר וכל יצירה וספר זוהר אתו שלמד לו נודעת יתירה חיבה
 לו הגיד ולא ממנו העלים דברים וכמה מדעו ותבונת :הו לפי פנים לו הסביר האריז״ל גורי

 דברים ממנו כפיתי מדוע ואמר ביה הדר הנ״ל מוהר״ש הרב של פטירתו ואחרי סי(
:לו ישלם אדם פועל בי מנעוריו ה׳ את ירא היה כהו בבל הלא הכבושים

 בנגלה רב כהו מסימיאטיץ הירש צבי מוי־ה המפורסם ההו״ב הגאון הרב דהש^י
 ♦ ופרישותו חסידותו דרבי בקצת דבק רבות שנים אותו שמש סי( ובנסתר

:לו נאה וכן
 במלחמתה הי׳ מזוין מאהליב מק״ק זצ״ל שלמה מו״ה המפורסם החו״ב הג׳ הרב והשביעי

 והעבודה היראה בעוז (1סי להבים כני פניו ה׳ לדבר וחרד ירא שלתורה
; לו היה ותיק תלמיד אליו הגיע ומאז הרבה ממנו למד

 נתוספו הוצה חכמתו מעיינות הפיצו הם אשר כתבם מפי לנו הידועים תלמידיו ואלו
 בית ה׳ יראי מקובלים גאונים דעה דור אז הי ישראל אלמן לא כי זקנותו לעת

 ממדינות באו ארץ גאוני וסופרים הכמים מלאה הארץ משוש יופי כלילת היה מדרשו
 ועיר עיר בכל תורתו אור מזיו להגות כבודו הדרת פני ולראות תורתו לשמוע רחוקות
 הרבה לדברים זכה רבינו כי וראו צפו ב א ל ק ש עיר אנשי תורה מלאים הכמים נמצאו

 מחוץ עד תלמידיו עמי אתי הלך החסיד( )מהגאון ממנו נסיעתי ובעת בזה״ל כתב קדשו בכ״י וראיתי סי(
 שמה הביא )אשר הני׳ל פסוק לי שיפרש ממנו בקשתי עיר של בעיבורו וכשהיינו ווילנא לק״ק

 : הלוי( )הי״ה עכל״ה כו׳ ואמר לפרש שהתחיל אמרים( ראשית כ׳א לו לגלות הגאון רצה לא כי מראשית
 מעלות ]וע׳ נ״ך על גס חו״ל נדפס מקרוב וזה ההורה על התורה ח ו י ל ג ר מ ספר בדפוס ממנו ויצא סי(

 והיה )הרד״ל( ז״ל ממנו ע״ז( )אות עמש״ל בחריפות למודו דרך היה ובנגלה י״א( הערה הסולם
 ההספד ח׳( )דריש בכות אלון מביאליסשאק מוהר״ז אזובלהגאון באגודות ע׳ חסיד הירש ר׳ כל בפ׳ נקרא

 אותו גס בקשו ותלמידיו האוכל לעת הגאון לבית בא ופ״א לכתו והצנע צדקתו על נוסף מחכמתו ושמעתי עליו
 היה הרסב״ס הדבר כן הגאון ויענה כן הזהיר הדאקעאר כי עמכם לאכול אוכל לא להם ו־אמר עמהס לאכול

 מספקת שאינה סעודה הדן מסעם הוא בלחמם לאכול יוכל לא אשר שעמו כי כרגע הגאון הבין דאקשאר נס
 המה יחשבו אשר כן הזהיר הדאקשאר כי אמר לכתו הצנע למען ואך להלכה ברמב״ס מובא הזה והדין לבעלי׳

 כזאת הזהיר והוא כנודע למלך רופא היה אשר כיון הרמב״ס על והוא יאכל לא גופו שלימות לשמירת כי
:הלוי( )הר״ה נפשו שלימות לשמירת היד בספרו

 חנס הורה מלמד ושהיה מכירו שהיה ז״ל לוריא הירש מוהר״צ במעשיו התמים הרב הגדול אחי לי סיפר סח(
 ז״ל לוריא אהרן מ' המפורס׳ הנדיב הגביר דודנו ממנו דרש זפ״א יחד ועשירים עניים לבני

 בדודנו הנוי היה חיותו כל שכמעש אף ז״ל שלמה מ׳ החסיד והרב ביחוד בניו עם למוד ש־עור שיקבע ממאהליב
 שיעור לבשל הדבר כדאי שובים שועלים לבוש בבנך מפני וכי בתוכחה לו והשיב פניו נשא לא הג"ל הגביר

: התורה בלמוד שוין להיות ראוין כמוהם וכמוהו הורה תצא מהם אשר עניים בני של
 נסע להתרפא לווילנא ליסע והוצרך גדול מיחוש ז״ל מוהר״ש הרב כשחלה שפ״א מתלמידיו אחד לי סיפר עוד

 ויהי ורפאותו נסיעתו הוצאות לצורך נדבות עברו מדי בדרך מקבל והיה בדרך לשרתו הנ״ל תלמידו עמו
 הנ״ל מוהר״ש הרב רוח ה׳ העיר פרסאות כמה בבוקר משם וכנסעס בבית המלון בעל היה לא א' במלון בדרך
 ראינו שלא זאת מה הג״ל תלמידו פי לשאול דתלמודא( דינא על לעבור כי״ב לצדיק יאונה לא אשר )למען

 מוהר״ש הרב שאלו ומיד מקו׳ לאיזה נסע הבעה״ב כי התלמיד ויענהו לנו לשלום לשאול בא שלא במלון הבעה״ב
 תעצור אל ויאמר מאוד מוהר״ש הרב ויחרד הדבר כן התלמיד ויאמר הבית מבעלת נדבה איזו שם קבלת האס

 מיעש דבר מהן לוקחין ב״ק( )שלהי אחז״ל הלא כי האשה אל הנדבה כסף להשיב ההוא למלון תומ״י לרכוב
 לחזור גזרתו צקיים והוכרח לערכו מרובה או מועש זה דבר אס האיש ערך יודע ומי מרובה דבר לא אבל

: )הרד״ל( נדבתה הבית לבעלת להשיב פרסאות כמה
 והוא
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 ובל ותושייה עצה ממנו ונהנין התורה רזי לו נגלו בי לשמה תורה הלומד זוכה אשר

 שערת אל קלע ועקש נפתל בהם אין נאמנים מימיו נובעת האמת ממקור תורתו חידושי
:ווילנא לק״ק שבתו למרום עלה יחטיא ולא האמת

 פרי פעלים רב חי איש לשבה המהולל הנגיד ובעבודה בתורה המפורסם הרב ה״ה
 לשמוע וזבה מעיניו שנתו ותדד שקלאב מק"ק ני׳י בנימין מו״ה בבוד הלולים קודש

 וגם והנהגתו בדרבו ואחז עליו נגה ויראתו תורתו ואור בלימודים והטהור הק׳ מפיו
 ונתיבות הלימוד בדרכי הנהגותיו עליהם וקבלו קיימו תלה על שקלאב עיר נבנתה ע״י

 בידם עלתה ולא הנ״ל ר״ב הרב כמו עשו ומדינתו עירו מאנשי הרבה בתיקונן המצות
 הג׳ הרב ה״ה • בידם הצליח ה׳ וחפץ בירם עלתה אחי תרי להגי רק הקודש אל לקרב

 בתור׳ הג׳ הרב ה״ה ואהיו בונם שמח׳ מו״ה לשבח המפורסם שלמה משנתו בתוי׳י המופלג
 בצל באו המה מענדיל מנהם מו״ה לשבח המפורסם והשכל דעה בשושנים הרועה ועבודה
 לילות שמו גדול אור ראו הורתו זיו לנוגה ערב לעת היום פנה כי זקנתו לעת קורתו
 וספרא ספרי במכילתא ותוספתא במשנה הספיקות חושך מני עמוקות לגלות כימים

 מפיו לשמוע זכה לרבינו היה אהוב הנ״ל מענדיל ר׳ הג׳ הרב סט( • טורים ׳וד וירושלמי
 ישראל מ׳ ן הגא הרב "ה ה • נפשו שמחת בעת לבו ומצפוני סודו לו גלה ע( ־ תורה הק

 על והעיד4 רביגו דברי לסדר יגע הוא עא( השולחן( ופאת חדתין תקלין )בעמ״ח משקלאב
 להיות לשרתו וזכה ש״מ בישיבה שנתבקש טרם שנה הצי רבינו פני לראות שזכה עצמו
 על אמר לפניו ושניתי קריתי פעמים הרבה גויעתו לפני יום עשרים זה רבו לפני כעבד

:עצמו
 כמה בביתרבינו ישב אשר מווילנא מאיר מוהר״ר וישר תם איש המופלג הרב ה״ה

 ששמע מה רבינו דברי וחיבר כתב והוא עב( רב לפני כתלמיד לפניו ולמד שנים
: טהרות כדר משניות על הק׳ מפיו יוצאים

 המדע כליל ויראה ענוה וטהרה בקדושה הכלול עולם יסוד צדיק ופרישא קדישא לבינו
 רצוים תלמידיו רצון ומצא והבין ראה הוא ליה אנס לא רז בל החבטות ופאר

 ואמצם והזקם העם את דעת לימד חבם רבינו שהיה ויותר רצונו את להם הפיק ה׳ לפני
: עג( רגליהם ימעדו שלא נכון סדר שילמדו

 עם קודש כפרי בב״ד עי( בראשונה בקי להיות ה עבודת לעבוד הזהיר בראשונה
 הנקודות -----------------

 עשרה וחיבר שס ונפער חוב״ב לירושלים ועלה בע״פ ממנו קיבל כאשר לרבינו משלי ס' הדפיס והוא סט(
 )הר״ה ז״ל ממנו להדפסה מסודרים קדשו יד בעצם ידי חהח ומהם בנגלה וגס בנסתר חיבורים

:ז״ל רבינו לו שגלה מה לקמן וע׳ השולחן לפאת בהקדמה ע' ע( : הלוי(
 .לספרו בהק׳ וע׳ ס״ז( ס״ק כ״ע )סי׳ שבועות ה׳ השולחן בפאת מובא ומנוחה נחלה שו"ת גס וחיבר מא(

 אשר הפוב כל ואח בא״י היותו מדי בקודש והלוכו עמו כצאן נהג ואשר בירושלים נשיאותו את
:הלוי( )הר״ה . העתים קורות בס׳ כידוע שמה הדרוזין מלחמת לעת עשה

 מזהר״י הגאון אחיו וגס מאתי קיבל גס למד גס עליו וכתב ממש בכ״י הגר״א רבינו עליו העיד (כ?
:ברין( סהרוחו סדר על רבה )אלי׳ עליו עדותו נתן ז״ל בער

 קדמאי מגאוני כאחד הגאונים גאון מפי מפורש יוצא הלמוד סדר ושמע הקשב הקורא ידידי ]אהמ״ל (גמ
 מאתו נעלם לא אשר חבל יושבי לכל הראה נכון וסדר סלולה בדרך אשר החכמה כליל המדע פאר

 כלולים בו היו למודיוח ומקובלות מושכלות חקירות עיונו תלמודי השכיל דרכיו בכל והחכמה המדע
 אך הלימוד דרך וידעו למדו כבר מפיו חורה לשמוע כנפיו צל תחת לחסות באו אשר אחרי תלמידיו
 סדר עזבו ללמדם התחיל רבו בית ונער כילד עשה כן לא והוא לפניו באו ידיעתם על ידיעה להוסיף

:רגם[ מפי נכון סדר ולמדו הלאה זרו הראשון הלימוד
 )כמ״ש נגדך יישירו עפעפיך בי׳ דמקייס ומפורסם ידוע ספרים בכ״ד ז״ל רבינו של מבקיאותו מי(
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 ועל .אלה בכל אותם שבדק עד ושמורים בכל ערוכים 'והטעמים הנקודות

 עמו בדברם הדקדוק שבחכמת ושלמים פקחים בחנו ובבר עי•( הדקדוק הכמת דגל צבאם
 לאהליהם ובשובם היו כלא טענותיהם ולעו דבריו את בצמא ושתו ורגלם ידם מצאו לא

: יודע ואין רואה אין דבריו שמע שלא מי ואמרו ענו
 צבאה ועל המפורכמים פי׳ כללות עם בפיו שגורים משנה כדרי ששה להיות צוה אחר

 מגודל כי בקרבו אלהים הכמת כי ראו המה הגדולים תלמידיו הנכונות נירסותיה דגל
 המפרשים אבותינו שערום לא הדשות הודיע תורה של לאמיתה הריפותו ועוצם בקיאותו

 בלתי עי( למישרים הולכים המה המשנה מבדר הנרגשים מדברים והראה הקדמונים

: רחוקים באורים מקבלים
 מאוד נכוחים הם בי פרש״י היטב ולעיין ד התלם בים העיון דרכי על הזהיר ואחר

 על מודה הקושי׳ רב שונא עיון ישר שיהיה מתנאי ל זי תום' בעלי וכחי' למבין
 וישכיל יצליח אז בי האמת נגד ישוו לא השכל מדרך חפצו ובל "ר תשב מפי אבי׳ האמת

 החריפים אמת הן הרבים וילדים החסרים מתלמידים גב למנוע צוה הדודין ודברי בלימודיו
 ואמרו ח ה בהם נותר לא והטהור הקדוש מפיו יוצאים אמת דברי שמעו באשר השלמים

 : חיינו ומי מכפר בל עז( יגענו לריק

 מוהר״ץ הרב אמי לי וסיפר ז״ל כמוהו חורה של אותיותיה וסופר שוקל ואיה מאיר( ר׳ על במגילה
 כליל ומנחת שלמה מנורת ספר )בעהמ״ח דדובראוונע דין בית אב פייוויל ר׳ מהרב ששמע הנ״ל

 רבינו חתן שבהיותו . ז״ל( הגר״א רבינו של אלי' אדרת חומשים עם יחד הנדפסים המכורה על
 רבינו והכריע ־ המנורה בפרשת ויתיר חסר איזו בענין . פ״א הדבר נתגלגל הראשונה( )באשתו ז״ל

 צריך המסורה( בענין הקבלה ורמזי מעמי )עפ״י המנורה ׳בפ שהנה ואמר ־ בזה הרחבה . ז״ל דעתו
: )הרד״ל( . כרגע בע״פ חומ״י מרגליות כמונה אותם ומנה ווי״ן וכ״כ יודי״ן כ״כ להיות

 מאוד אז עמל קידאן בק׳ ילדותו בסל הגאון בהיות כי נ״י קידאן דק׳ הגאב״ד הרב לי סיפר עה
 * כנכון התיבות בפיהם יוציאו למען ומלרע מלעיל שידעו עכ״פ להנעריס בת״ת שילמדו

 )הערה . הסולם במעלות מ'ש ]ע׳ עי( : מעולם אמת דבר אמרו לא . צפצופם לפי כי אמר ובשחוק
:י״א([ יו״ד

 הסולם מן אלא אינה חכמתינו כל לומר ז"למרגלא רבינו בזמן שהי׳ ווילנא וגדולי דחריפי ובפרטי׳ עז(
 חכמתם כל לפניו ועמדו עליחו בסולם פולים שהיו שכיון ולחון ז״ל הגר״א עליות של

 הנ״ל מוהר״ן סרב אחי לי וסיפר פה לפצוח יכולים היו ולא ים כחרש הכל היו בפתח שכיון תתבלע
 עלה ומשם בסמארגאן ואח״כ בביחאב ומו״צ במינסק מ’מ )שהיה העשיל מ׳ חו״ב החריף הרב מרבו ששמע

 שפ״א נזיקין סדר הרא״ש על בראש וישועה המרדכי על ישועה מצמיח ספרי בעה״מ כמה( ונפפר לאה״ק
 שאמר דמרן שמעתהא וקאמרי דיחבי רב דבי לרבנן אשכחינהו ז״ל של״רביגו לבהמ״ד ונכנס בווילנא בהיותו
 על ישוב איזו בלבו עלה בחריפוחו הנ״ל מוהר״ה והרב פסח בה׳ הרמ״א על גדולה תמוה שעה באותו
 שם עמהס מיסב שהיה ז״ל לרבינו זה והודיעו הלכו ישוב לו שיש רבנן הני לפני זה אמר וכאשר החמי׳

 נחזור רבינו אמר ובבואו אצלו לקראו רבינו וצוה רמ״א ע״ד ישוב לו יש מרייסין א׳ שחכם בבהמ״ד
 מ׳ הרב הרגיש מיד הדברים בלשונו רבינו סידר וכאשר ופוסקים מהגמ' בקצרה הענין החלה ונשנה

 : פנים בבושת למקומו ושב פה לפצות מה עוד היה לא כי לפה יד ושם ותירוצו פלפולו יסוד שנתבשל העכיל
 היה ז״ל הגר"א חלמיד מסעמיאסין מוהר״צ שהרב ז״ל מוולאזין מוהר״ח ש״ב ן הגאו שסיפר נשמעתי

 היה ז״ל יונחן מ׳ להגחון וחומים אורים ס' נדפס וכאשר החריפות ע״ד למודו דרך
 חריף חידוש איזה נא בחר הגר״א וא״ל ז״ל רבינו לפני מחבבו זז ולא החריפים בפלפוליו מאוד שמח

 לפלפל באנו אם לו ואמר הגר״א מנה אי"ח מס׳ ופוב חריף דבר לפניו הציע וכאשר לפני והגד או״ת מספר
 עדשכמעס גדול במהירות דחדודי במילי לו והאריך וכהנה כהנה להוסיף עוד אפשר הלא כא,ה אופנים על

 החריפים. מרי לפני לאות לו רשם בזכרונו נתפס ואשר הכל להשיג מוהר״צ החריף של שכלו יד קצרה
 בעצמו לפעוח האדם יוכל זה אופן על כשלומדים הנ״ל מוהר״צ לתלמידו דבריו рЬ ז״ל לבינו סייס וכה

אתרי
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 • נובע כמעין ונעשה לו נתוספת יתירה בינה אז לבינה שנה “ארבעים בן בהיותו עח(

 חיבר ולא כתב לא ומאז לו שנגלה מה בל להכתב מספיק הזמן היה שלא

 בעצמו בתב אשר החיבורים כל נכתבו שנה לארבעים שהגיע וקודם תלמידיו ע״י כ״א
:ידענו מי עמוק עמוק השגתו עמקי להשיג אין והלאה ומאז

 כמוהר קם לא והגאונים סבוראי רבנן מעת הראשונים מדורות כאחד היה הק׳ רבינו (טיג
 יותר הבר ובנסתרות ושבע״פ שבכתב בתורה הבוריו וברבוי בתורתו

 וכל ♦ השמים ברקיע אשר ככוכבים ובקצרה הלשון בצחות דבריו וכל כרבים משבעים
:תחתיו עומד העולם

 בולה למשנה בפי׳ להעזר הפליא בולו תנ״ך על בפי׳ ה׳ בית דלתות פתח הוא ■(
 ספרא וירושלמי בבלי מש״ס השבושים אופל הגיה אבותינו שערוה לא בדרך

 תטופנה נפת ימינו♦ לו הושיע פי'דחוקים בונים עמלו לשוא מכילתא תוספתא ספרי
 מהזוהר מאמרים הרבה על בפי׳ תושיה הגדיל הפליא במרקחה ישים ים גפ״ת על חי׳

ור״מ -------—
 הרוח גסות לידי לבוא ויכול והולך שגדול לחשוב ויטל חדוד על חדוד לו נתוסף ויום יוס שבכל אחרי

 על חורה כשלומדים אבל ז״ל הראשונים המחברים נגד לדבר כדאי עצמו ולהעריך בחריפותו להתגאות
 שמה ז״ל הראשונים נגד ערכנו פחיתות להכיר יום בכל מרגילין אזי ז״ל הראשונים ע״ד האמיתי עיון דרך
 ותירצוהו בזה הרגישו ז״ל הראשונים שארי או ז״ל שרש״י אח״כ אנו מוציאים הרבה זמן מתיגעיס שאט

 מווילנא המ״ץ ז״ל בער דוב מ׳ המפורסם הג׳ הרב לי וסיפרו * )הרד״ל( קצרות במלות בקודש דרכם לפי
 בסדר בחריפותו מאוד העמיק אשר מפקראי( רב )הנקרא מווילנא זצ״ל חיים מ׳ הגאון בשם ששמע
 בעניני משפעים ׳לפ הגיע וכאשר למעריב מנחה בין מכילתא הס' את לתלמידיו אז לימד נ״ע והגאון נזיקין
 הולך היה יום ובכל נזיקין בסדר יראני מה ודבר בפיו מה לשמוע אלך ז״ל מוהר״ח הגאון אמר אז נזיקין

 יהירה בינה לו נתוסף יום בכל כי הגאון את מכיר עוד היה לא אתמול יום כי יום בכל ואומר ובא
: הלוי( )הר״ה . יום אל מיום וגדול הולך קצה אין עד דעתו ועומק גדלו את לדעת

 ט׳( מדות ובית תבואה פרי ושו״ת אורות סל ס׳ )בעהמ״ח ז״ל מרגליות מוהר״ל הגאון הרב לי סיפר
 בוזינאוו בק׳ עוד בהיותו אשר בפפד״א( לרב נתקבל )ואח״ב מולדתי עיר לעסלא בק׳ אב״ד שהי׳

 וחשקה מווילנא הגאון שמע את כשמעו אך לקראקא לנסוע חפצו והיה להם לדרוש העירות לסבב דרכו והיה
 אז ונתפרסם מדרשים בתי בהרבה שם ודרש וכבואו הגדולה עיר לווילנא ליסע פניו שם לראותו נפשו

 ראה הגאון חדר לפני בפרוזדור וכבואו לו אשר וקו׳ מתמיהות לפניו להציע בלבו והיה הגאון לפני בא
 למצוא הגאון לפני בעמדו יתנהג איך ושאלוהו הגאון בבית ורגיל פנים נשוא הג׳ מהרבנים אחד זקן שם

 יתחיל השואל כאשר בקודש דרכו כי הזקן הרב ענהו . קושיא לו ולהקשות בתורה דבר אתו לדבר חפצו
 השומע אס אשר עד ומבאר בשם התלמוד סוגיות כל בשפתיו הגאון חוזר מיד אמרים ראשית אך להציע

 במכתב לפניו להעריך סוב יותר אך לו הלכה חלפה וקו׳ לדבר מה עוד לו אין כי יבין היסב מתבוק
 שלשה על כמו קונסרס העריך אפר הנ״ל הרב הזקן לו והראה וישיב האמור כל יראה עכ״ס אז כי כתוב
 וזה הזמן מחכמי אחד ששאלו המרדכי דברי ליישב בשבועות דקציצה בסוגיא ואחור פנים כתובים בויגין
 הזקן הרב את בקשתי נ״ע הגאון לפני לבא הורשתי וכאשר נ״ע הגאון לפני עתה בא אני ובזה אליו תשובתו דבר
 לכאן אבוא חדשות מפנים מכיר עוד לי אין ואני שמה רגיל הוא כי עמו אבוא ואני לראשונה יכנס הוא אשר הנ״ל

 חבל אליו נ״ע הגאון ויאמר סופו ועד מראשו מלא בפה אוחו ויקרא הקונ׳ את לידו מסר הזקן והרב וכבואינו
 לדף מעבר שבמרדכי לו והראה המרדכי עם הרי״ף את ולקח במרדכי ס״ס אך כאן יש כי הזמן איבוד על

 נחרדתי ואנכי במרדכי קו׳ כאן אין ואז לכאן שייכים והמה מבין באין נוספים דברים ג״כ שמה יש □שני
 תמוה מדרש אך ושאלתיו הכינותי אשר מהתמיהות לפניו עוד להציע בלבי היה ולא ונבהלתי

 קסן דבר שאלתיו מדוע פני כלימה כסתה אשר עד ובקצרה פשוסיס בדברים האמת על העמדני וכרגע
 נשיא המפורסם מהגאון החיים לנפש בהקדמה עח( : מק״ב( מעקלענבורג מוהרי״ץ )הרה״ג ע״כ כזה

 לפאת הקדמה עט( :השולחן לפאת ובהק׳ נ״ע מוהר״ח הגאון אביו בשם מוולאזין ז״ל יצחק 'ю *שראל
: הזוהר על לביאורו הגר״א מנכד הקדמה (פ .־ הנ״ל □שולקן

 מ״ש
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 בשמיו יזלו גנו הפיח והיכלות וס״ד ותז״ח וז״ח ותיקונים (*» ואד״: ואד״ר ומ״ה ור״ט

 על דבש צוף כולו ש א" הר על ישמח עינים מאור עמו נוכח ישר שט ארבעשו״ע על
 צומחים דוממים צבאה ובל הארץ כנפות על אורו אורהו יקום לא מי ועל הש״ס אגדות

 בחכמת למודים להדש שפרה שמים ברוחו תורה מעשה בהם ובאר בפרטות למיניהם חיים
 ונשמע וממשלתם למיניהם וכחותיכם המזלות באור סביב לו ונוגה פב( ארוך הי׳ התצוגה

 א ר ב ע ג ל א בחכמת • ויספרה עינו ראתה יקר וכל חז״ל אגדות הקודש אל בבואו קולו
 ם י ע ק ב ה ה ו ל הכינה וגם הקרה יהודה בארץ לפנים כהם נראה לא חדשים כללים ש״ג

 חכמת המפתה על והם ,ה לבית השערים על רים הברו דרכיו קצות אלה הן פלאי מעשה
 מלא כנפיו מוטות והיה אמת וטעמי טעמים ונקודות שמות פעלים בפרטיהם הדקדוק

 י ה׳ ח ה עליו ונהה אורה שערי לפניו לפתוח עמו אלהיו ה׳ אל עמנו הורתינו רוחב
 שפתים ובעריכת אנשים אוזן יגלה לאור יוציא תעלומה פלא שכמו על המשרה ותהי

 לבב ההמוני איש ואיש איש כרצון לעשות גנזיו בית רב כל על יסד בן כי יחתם
 פלאות פלאי בו יתבונן מדעתו ומבין חכם ואיש כפשוטן הדברים לדעת יבין נמהרים

: שגיאות בלי מכונם על נדפסים לראותם שיזכו הדור אשרי
 הקדושה לארץ לנסוע לפניו לרצון עלה (פג מצות ישבע לא כמוהו מצות אוהב והנה

 לתרופה עלים לביתו מכתב שלח לק״ב ובבואו ואונגרין פרייסין דרך פעמיו ושם
 נתעצמה ויום יום ובכל ה׳ ביראת ישרה והנהגה ויראה מוסר מלא פעמים( כמה )נדפס

 גדולה או קטנה מדעתו עשה ולא קונו דעת עמו שהסכימה עד אמיתית השכלה בידו
 זקנתו לעת עשה ולא קונו דעת עמו הסכימה שלא והטהור ,הק מפיו שמעו זו שתים
 פי( השיב דברים הפרצת רוב אהר פ״א ענה ולא לאה״ק נסע לא מדוע רבות פעמים שאלו

אין -----------------
 גס החדרות על פי׳ שהזכיר מכתביו מקום בשום נמצא לא כי למחוק צריך ואד״ז אד״ר על מ״ש פא(

 על קמניס דפי״ן איזה נרשם מצאתי שלו הליקוטים וממפהח הזכירם לא מחלמודיו אחד שוס
 בקרב להדפיס ה׳ יזכנו ־ בזה״ל מביא ז״ל הגאון מנכד הפד״צ הק׳ סוף ע׳ אבל ־ )הרד״ל( אידרא
 ביאורו קמן הא נפלאים נוראים בסיפורים ונמלאנו פה נרחיב ת ו ר ד א ה על או היכלות על ביאורו

 ומדה״נ ורע״מ הזוהר על ביאור הנדפס הזוהר ביאור על בשער מפורש וכן להדפסה הכן האדרות על
 ביאורו נ״י המחבר הרב ליד הגיע .כעת ]אמרהמו״ל ראי׳ אינו ראינו ולא וזועא רבא ואידרא

:הלוי( )הר״ה כ״י[ זוסא האידרא על ברחבה
 מתבאר היה שודאי נרות בחיפוש אחריו לחפש וראוי זה חיבור נגנז היכן שמעתי ולא ידעתי לא פב(

 דעתו בענין ומופתים יסודותיו מתברר היה גס התכונה בעניני חז״ל דברי לאמיתהן ממנו
гאת רבים במופתים • מכבר החכמים הכרעת )עד הארץ מריבוע והקבלה דרז״ל עפ״י המפורסם ל ״ 

 של ארכו כוק מדרש וע׳ ־ )הרד״ל( הבא הסנונא דרב משמי׳ י׳ ויקרא ביוהר וכ״ה . הארץ כדורית
 שהארן מקומו( לעיין אתי )ואין .ראיתי התיקונים על ובפי׳ ־ הלוי( )הר״ה ע״ש עגול והוא כו׳ עולם

 הק׳ פג( :מאמציסלאוו( הרא״ש ע״כ עיגולא למעוהי הכנף בספרי ואמרו הארץ בכנפות לאחוז דכתיב ריבוע
:ביאורו עם או״ח לשו״ע

 בסביבות שבהיותו באה״ק שנפער מדובראגונא קאזארנאווער בנימין מ׳ וי״א מהמופלג ושמעתי ®י(
 ת״ת הי׳ ובאמת במעשיו חטים א' בע״ב שם שהיה . אמח מגידי מפי שמע בראדי

 פזורו ומרוב • אלקית ליבבהמה בפס ־ שם שקראוהו עד ־ בעניניו כבהמה עצמו משוס בדעת ערום
 . יי״ש עשוית למלאכת עצמו להשכיר שהוכרח פד עניות לדקדוקי והגיע בנכסיו נתדלדל • בצדקה

 אחת בעיר והגיע ההיא סביבה דרך למסעיו הגר״א רבינו ובהלוך בכפר שם הדר אחד עיד אצל
 ימכחב למבור הציר אל וצוה כזה ליב ר׳ אל פ״י מכתב עם מיוחד ציר פלא . הנ״ל להכפר סמוך
כמצחק ויהי . ליב ר׳ האיש אצליכם פה איה ושאלו . בכפר הנ״ל הנגיד לבית וכבואו . דוקא לידי

 עליו
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 ם:רעת בדעה פזורים מארבע הלכות פסקי לעשות הבטיח וכן השמים רשות'מן לי אין

 להשיב. שאין ועצומות חזקות ברורות בראיות חכמתו בעיני הישרה דעח רק ולכתוב
 פה( כר׳ היה ראוי אמרו השמים מן רשות לי שאין פטירתו לפני שנים כמה ואמר עליהם

פס ונימוקו מטעמו מדרכו וכשחזר הוצאותיו על גבירים כמה לו נהנו הק׳ לארץ ובנסיעתו
:מעותיו ואחד אהד לכל תחזיר יכ׳אח מו ע

 ורפיון התרשלות בלי ולילה יומם הנפלאה שקידתו נ״ע ברבינו ומשגיח המסתכל כל (ז•
 עובר העולם עניני מכל ועסקיו בדעותיו מסולק היה איך ומתבונן עין כהרף

 מצבא כאחד בכרום ומשמש עומד רק בעולם אינו כאלו וטרדותיה ועסקיה וחמודותיה
 אוזן שמעתה ולא ראתה לא עין אשר אלו לקנינים זכה איך החפץ על יתמה אל השמים
 כזאת שמע ומי הללו בדורות כאלה ראה מי כי פח( ואמוראים תנאים להכמי כ״א מעולם
 כי״ב וגדולות רמות השגות להשיג והכם נבון איש כזה הנמצא שלפנינו דורות בכמה
 מימי וגנוזים טמונים היו אשר חמודות וגנזי חדרי רובי לו שנתגלו עד פט( ובנסתר בנגלה

 לא הגאונים מעת אשר לפניו שהיה הראשונים הדורות מכל ותורתו חכמתו והרב קדם
 נגלו לו צ( יחד מחוברות ושבע״פ שבכתב תורה להבי נתיבותיהם אחריהם הבאים מצאו

 משנה כל איך שבכתב בתורה טמונים שבע״פ בתורה חז״ל אמרי גנזי מקום תעלומות
 שסיפר מה אספר לדוגמא במשניות מרומזים היכן וכו' התוכפתא וכל בכתוב מפורש טמון

 הנאוי רבינו תלמיד ג׳יע זלמן ר׳ הגאון אהיו נתקשה פ״א ז״ל מוולאזין מוהר״ח הגאון
1 במשגה 

 לך מה מהציר ושאל וחזר . היי״ש במלאכת ווינער ליב איש איזה רק ליש ר׳ אצלי אין וישיבהו עליו
 לאה״ק שנוהע מהגר״א אליו שיחוד שלוח מכחש לו שיש לו הגיד מאוד עלץ שדחק עד לגלות רצה ולא עמו לדנר

 ראה כאשר המראה על מאוד ויחרד מבחון עכ״ם המכחש להראותו בו והפציר מאוד הנגיד הבעה״ב ונזדעזע
 היי״ש בישול בבית ישיבתו מקום להציר הראה ומיד • ליב" מ׳ אלקי איש "להרב זה בלשון עליו שנכתב
 שום לו נתן שלא ח״ל בשובו ויהי לו יחן תשובה איזו לו להגיד הביתה יבוא שבחזרתו ממנו וביקש

 וקראו פתחו המכתב אה לו ומכר תהליס ואומר היי״ש בישול התנור אצל יושב ומצאו כשבא רק חשובה
 יאמינו שלא שכרו יפשיד תשובה איזו לו יתן לא שאם לפניו להתחנן הציר התחיל וכאשר באש וישלחהו

 ויהי . דבר שוס א״ל לא ויותר צריך״ ״שאין . שלחך אשר להאיש אמיר ענהו אז כראוי המכתב שמסר
 עד . רצה ולא המכתב בענין לו שיגלה יוס יוס עליו דוחק היה ליב ר׳ הרב של הבעה״ב אח״ז

 שיסע דרשו הגר״א כי לו לגלות הוכרח אז להתפרנס במה לו יהיה ולא ממלאכתו שיסירנו שהפחידו
מהר״ב שמעתי ע״כ .לחזרה מדרכו ישוב )הגר״ח( הוא גם כי צריך שאינו והשיבו ק לאה" חדא בצוותא עמו

:)הרד״ל( .הנ״ל
 שמעתי חזרתו סעס פי( :כווארשרי עליו הנדפס בהספד אליהו באדרת וכן הפולחן לפאת בהק׳ (םה

 .. מדרבנן וכו׳ בפירוח מעשרות חיוב בענין להחמיר היה ז״ל רבינו שדעת מפני שהיה
 בית הרב כי בדרך לו נודע וכאשר .להנהיג הידועה בתשובתו המבי״ש שרצה וכפי . התום' כדעת
 וכמבואר . צדק גואל שיבוא עד לפסור הרמב״ס כדעת יתנהגו רק זו בחומרא ינהגו שלא המרים יוסף
 בביאורו הכריע לא שלו בשו״ע )אבל .זה מפר מדרכו לחזור הוכרח .אשכנזי בצלאל ר' תשובות בריש
 זלמן מ' המפורסם בהרב נ״י יצחק מו״ה הרב מידידי שמעתי ואני .)הרד״ל( ( בזה מי כדברי הלכה

 על הנמלים בגלל היה לאה״ק מנסיעתו הגאון שב אשר שפעם הצדיק מאביו שמע כי מווילנא זצ״ל אורעס ר׳
 לו ברור כי דקאליש אביד זצ״ל אליה מ׳ הגאון מו״ר מפי ושמעתי כדין ש״ק על פח לאכול יוכל ושלא הספינה

 לכנוס השמים מן רשות לו נחנו לא ע״כ כי ע״ה רבינו פפה ניצוץ היה נ״ע הגאון כי מכי״ק וק ממעפיס
 כמבואר ע״ה רבינר משה מנשמת שהיו אחרים ועוד רשב״י שהרי לי מוקשה הענין :הלוי( )כר״ה "כ פ .לארן
 .לי שמיע לא בזה״ל ג״כ כתב .מאמציסלאוו והרא״ש :)כרד"ל( י?בא היו ובכ"ז פל״ה להרח״ו הגלגולים גס'

בהקדמה פט( מהגמוהר״ח לספד״צ בהקדמה שח( :רב למעשה בהקדמה פי( : סעמיס מכמה ס"ל לא כלומר
 :השולחן לפאת בהקדמה :צ( לאבותע״ב
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 ור״ש תבואה לא אבל וקטניות ושמנים וסלתות יינות בפ״קדיו״טטשלחין א׳ כמשנה

 לווילנא הנ״ל ר״ז הגאון נסע זה ובשביל מיותר בתבואה דתיבת וקשה בתבואה מתיר
 דמתניתין התוספתא מרומז התיבה בזו תיבף השיבו ובשאלו הגאון רבינו את לשאול

 ־ בהמתו לפני ליתן שעורים לודיות לעשות חטים כגון בתבואה מתיר ר״ש שם בגט'
 ונתפלא אלו אלא תבואה בל ולא בתבואה במתני׳ וז״ש רסיסין מהן לעשות ועדשין

 דבלאים דפ״ג מתני' שיטה בלמדו ז״ל רבינו לפני מהלומדים אחד שמע ־ כי״ב ואלף מאוד
 ממנו להורות בבלי הלמוד בלמוד יגיעתם בהברת ז״ל והרמב״ם הגאונים כי בו׳ ערוגה
 הר״ש רבינו רק והתוספתות הק׳ ירושלמי תלמוד וללבן לברר יגיעתם שמו לא הלכה

 וטהרות זרעים על בפירושיו במסמורות קבעם כאשר ובירושלמי בתוספתות מעט יגע
 פעמים באות במה בחותיו בבל יגע הוא כי עצמו על ואמר ובורין אמיתתן על לא אבל
הפירושים בל ודחה בבלי ש״ס חצי לגמור יבול שהיה מה זמן משך ערוגה בסוגית יגע

: אמיתית שיטה וביאר והראשונים
 ’ אמיתית שיטהו יוקר עם ה כשמל הברורה תורתו וגודל בקיאותו בה לספר יובל מי

 כמו ואותיותיהם תיבותיהם ומנה שספר עד ותוספתא וירושלמי בבלי בתלמוד
 שהוכיח שמע הסוכות קודם * הרפו בימי ביתו בן היה שהוא ♦ממדינתינו א׳ רב שסיפר

 בע״פ״למען א׳ במסכת בקי עכ״פ שיהיה תלמיד בל על חובה בי וא׳ ־ לפניו להעומדים
 יוצא מפורש כששמע הרב וזה ♦ אפל בבית דגני למאן או * בדרך בלכתו והגית יבטל לא

 • בע״פ שידע עד פעמים הרבה סובה מם׳ והזר התגבר תיבף • רבינו של קדשי מפי
 מסיבה לפניו ישבו בעת ובחוהמ״ם ממש בע״פ בפיו ששגורה השומעים בפני ובהןא״ע

 בע״פ♦ אותה אני ויודע סוכה מם׳ למדתי בבר לפניו ואמר הרב זה בא • גדולים חכמים של
 ידעתיה• בע״פ הלא לי־והשיבו שתשיב איזגדבר שאשאלך אתה רוצה רבינו לו והשיב
 המסכת בזה יש מחלוקת כמה ־ רבינו ששאלו היינו • הרב ידעו ולא אחד דבר ושאלו

 • ואמוראים התנאים וכל ־ בר״י ור״ה ור״פ ־ ורבא ואביי ־ ור״י רבה ובין • ור״י ר״מ כין
 בל לנתחיה ונתח • מרגליות במונה אותם ומנה * הקדוש פיו את רבינו פתח ואח״ב

 הלבה פעמים ובמה • ואמוראים תנאים בין המחלוקת נזכרו פעמים ובמה ־ המסכת
 פסולות ובובות וירושלמי מתוספתות דינים ובמה יש ושיטות סוגיות ובמה בזה או כזה

 במפבת גזברות מלאה סיכה במנין בשרות סוכות מונה היה ובך הסירה סובה כמנין
 ובל וירישלמי בבלי התלמוד בבל בקיאותו היה וכך צא( וירושלמי ותוספתא זו

: כולה התורה
גודל _________

 . כו׳ חגמנם אל ישאלך שאס בפיך שנונים ד״ת שיהיו .ל׳( )קדושין חז״ל מאמר בו ונתקיים צא(
 חדש פי׳ ז״ל רבינו לפני הוא הציע שפ״א . ז״ל מאיליא מנשה מ׳ הרב לי סיפר

 ההכרח מה . רבינוז״ל וא״ל ודעירובין )ו׳.( דשבת דפ״ק דחיפופי בהא והמפרשים כפרש״י דלא
 וחומ״י :()כ״ד דכחזבות לסוגיא היה וכוונתו מכתובות אחת חיבה הנ״ל ר״מ הרב לו והשיב .לזה

 לו היה לא כי הר״מ ושתק מהורים ואלו דאלו № . שם לפירושו יתיישב היאך רבינו לו השיב
 בבא דהך והוכיח הנ״ל דברייתא בבות הג׳ כל על נתבונן כלל ישוב בלי שכרגע על ונתפלא להשיב מה

 רבינו לפני אמר אחד שפעם .הנ״ל הרב לי סיפר שנית זאת עוד פירושו סותר מהירים ואלו דאלו
 איננו דומראה הא על תזריע פרשה רש״י דברי סתרו מפרשים ושארי שהרמב״ן מה על ג״ע הגאק
 להציע בהתחילו ומיד פרש״י לקיים רצה ר״מ והרב . פירושו ידעתי לא רש״י שכתב העור מן עמוק

 הדברים ככל) .בתמיהתו ברורים רש״י דברי מיד א״ל רק דבריו לסייס הניחו לא רבינו לפני זה
 כתוב והוא )תו״ה דרך פי על .רש״י תמיהת ליישב שיש מה לו ויאמר . לפניו( להגיד הר״מ קרצה

בליקוס־



65 לג אליהו עליות
 י יציריו וספר והיכלות וספד״צ ותיקונים ור״מ בזוה״ק הנוראה בקיאותו ועוצם (גודלבי

 בכל ערוכים שפתיו על נבונים היו בולם בי להפליא עד היה נורא בעמקות
 עד מאוד נפלאה בשקידה מהפר אין עד רבות פעמים רע״מ חוזר היה בלבו ושמורים

 בנגלות אחרים ללימודים א״ע פנה אז ממש אותיותיו לספור בקיאות בו בקי א״ע שראה
 והפלגות ונכתלק בביתו היה שמרע״ה הק" בתורה דבקותו מרוב לו והלם ובנסתרות

 :, יתירה וקדושה נפלאה בזריזות ולקיימם לעשותם הק׳ דבריהם על ושקידתו קדושתו
 רעיוניו יבלבלוהו שלא הנר לאור לומר והיה הדרו הלוני דלתי היום בעצם סוגר היה

 בדבריהם הנז׳ דחסידותא ומילין החומרות ובל צי( התורה זולת אחרים בענינים
 יגע יגיעות במה ודקדוק דבר בל על ממש נפשו נתן ובונותיהם ודקדוקיהם פרטיהם בכל

 בי אף ומובאיו מוצאיו לאמתו ברור ענין כל שהוציא עד יסופר בי יאומן לא רבינו
 לא עב״ז שלפניו דורות מבמה דעת לה המלאה בינתו ועומק שבלו ברוהב ידו לאל היה
 נוראה וביגיעה פעמים מאות במה הקדוש בשכלו שקלו עד בזה בטוח לבו סמוך היה
 עליהם נפשו ונתן תארו משחור חשך כי עד מעיניו שנתו ותדד צח( שתה ולא אבל ולא

 ,לביזרי דנקיט ממאן אפי׳ לשאול בוש היה לא בי לפניו היה אשר לרבים צערו )והודיע
 התלמודים ב׳ נגד קל אחד דקדוק סדקית במחט נקב החריפה בשיטתו מצא ואם כו׳

 ויצאה ושלחה הטתו לא האמת מדרך פלפולו עומק ועוצם שחדתו לא חריפותו נודל
 היתה האמת אל בלתי בי וליפותה( לבהלה ) ויגיעתו העמל רב על הסו לא ועיניו מביתו

• תבונתו קצה עד לבוא עיניו ה׳ שהאיר עד יעו״ש( ־ הדתין הקלין )הק׳ בו׳ גתיבהו
: אלהים פני כראות עיניו ותארנה פניו צהלו מיד הרז לו נתגלה ובאשר

 אשר בעמלו רק טוב נפשו את הראה לא כי ונוראותיו גבורותיו הן הן כל על והעולה
 השמים מן עליו הכו באשר יגיעותיו רב ואחר ובכשרון ובדעת בהבמה עמל

 אף בם רצה לא נפשו זה וזולת אלהים מתת אצלו היה זו החכמה לומעינות ונתגלו
 עמו לזה עיניו נשא לא גילוים ע״י ויגיעה עמל שום בלי השמים מן לו למסור רצו כי

 וז״ל וצינה מגן בס' )עי׳ נ״ע מוואלזין מוהר״ה הצדיק הגאון תלמידו והעיד ורהקה היהה
 ואמתו גדלו את ויודעים מכירים היו הזה הדור מאנשי הרבה הנ״ל מוהר״ח הגאון ואשר

וגם ___________
 דינים בשארי כמו ואהלות בנגעים בשוה משיב היה שכך ואמר שבידי( עה׳ית כ״י ז״ל רבינו בליקושי
5לספד״ הק׳ צב( : )הרד״ל( כאחת ובלבו בפיו ושמורים ערוכים כולם היו כי ונהוגים הידועים

:לספד״צ הקדמה צי( :השולחן לפאת הקדמה צג( :מהגמוהר״ח
 על ז״ל רבינו יגיעות הפלגות בענין נ״ע( מוולאזין מוהר׳ח הגאון )הוא ז״ל מדודי שמעתי ציי(

 וכשהלך .לרבינוז״ל יום באותו הלך ולא בעש״ק ז"ללווילנא דודי בא אחת שפעם התורה
 ז״ל לרבינו בזירוז וקראו בא ז״ל רבינו של משרתו והנה . מלבושיו לפשוע התחיל ואך המרחץ לבית
 במפפחת ומוכרח עליו כבד וראשו תארו משחור וחשך מאוד מצשער מצאו בבואו אליו והלך עצמו זירז

 על לעמוד יכול ואיני בו מתקשה שאני בירושלמי אחד ענין להבין לי הושיעה אנא .ז"ל רבינו וא״ל
 שובים כן פי על אף בזה״ל השיב בו מתקשה רבינו אשר את שאבין אני מה ואמר ז״ל דודי ענה כוונתו

 ואמר הענין בהבנת לכנוס דרך ז״ל דודי בדעת עלה והנה ענין באותו דודי והעמיק האחד מן השניים
 עד דעתו ברוחב הדבר יגמור ורבינו הענין להבין דרך ראשית לי נראה הנה • ז״ל לרבינו זאת

 וצוה ראשו כריכת תיכף והסיר שמחה ונתמלא ז״ל רבינו פני צהבו להציע שהחל ותיכף . תכליתו
 רביע לבית ז״ל רבינו של תלמידו מבית עצמו השמיע ז״ל ודודי . אוכל מעש לו שיביא להמשרת

; מאכל עעם שלא שלישי יום שזה השיבו אוכל לו להביא עתה שצוה זה מה מב"ב שם ושאל .>״ל
.־ מאמציסלאוו( )הרא״ש

שמעתי טית ־



אליהו עליות
 ערד בתורה ועמל בתורת גדול היה מאשר יותר כי שטעו נשמע רהוקות במדינות רגם
 לאבר ולא הדברים מן בדבר ולגזם להפליג לבלי במשפט דבריו לבלבל גדול חים היה
 שמע אשר ראיתי[ לא אומר ראה שלא מה על בו היה חכמים ומדת דעתו מאומדן דבר
 כלל שלוה אמצעי שום ׳י ע בתורה השגתי שתהיה רוצה איני שאמר רבות פעמים מפיו

 /בעמלי הק/ בהויתר י*'הל 1יתל לי ותלגל שררצה מה ש״ית ול נשואות עיני רק וכלל
 מבין יש לו ושיתן ותבונה דעת מפיו הכמה לי יתן ית״ש הוא כחי בכל עמלתי אשר

 שבתוך ממה אלא רוצה ואיני בעיניו הן מצאתי כי ואדע מעינות כשתי יעשו וכליותי
 בצווי • לו לאפר מוהר״ז הגאון אהיו אל הנ״ל מוהר״ה הגאון את שלח וכה ית״ש פיו

 רבינו הי׳ מזו וגדול׳ ויגיעתו כענלו ויבין יעמול אשר בלתי אמצעי שום יקבל שלא משמו
 * נשמה עליית ע״י בשינה ונוראות נפלאות השגות משגת שהנשמה מה אף כי אומר

 שהאדם מה והעיקר לעיקר כ״כ אצלו נחשב אינו עילאין במתיבין העליון בשעשוע
 האדם כל וזה ־ נ״ר^ליוצרו עושה בזה לד״ת עצמו ומפנה יגיעה ע״י העולם בזה משיג
 בהירה ובלא • יגיעה בלי שהוא בשינה משגת שהנשמה מה אבל ית״ש תורתו בעסק
 הגאון וב׳ עוה״ב מעין העולם בזה מטעים שהקב״ה בלבד שכר קיבול רק הוא ורצון

 על עמדו מיום בלילה לילה מדי נשמה עליית בברור לו שהיה אצלי נתאמת מוהר״ה
 בכתבי כתיב נמצא אשר מכל גם הנפלאים ומעשיו הנוראים עניניו מכל אמנם הק׳ דעתו
 ואולי בהקי׳ן הגלוים אלו היו אם לי נתברר לא עדיין גילוים לו שנתגלו מה ג״ע קדשו

 ממנו ידעתי לא בהקיץ גלוים מענין אמנם עלאין במתיבין נשמה עליית ע״י בשינה היה
 ש יעו" לספד״צ! בהק שם שהביא אהד מסיפור אך מלגלות והתום כמום היה כי בברור
 מווילנא זצ״ל ב ק שאול ה מו החסיד הגאון וכתב צי( ממש בגלוי לו היה כי לדעת הראה

 צז( לתקן נפשם על להתחנן לו באו נפשות שכמה אצלי מאומת לפפד״צ(בזה״ל )בהסכמתו
 תמיד ולילה יומם ומחשבתי לבו והגיון פיו אמרי שכל אחרי נותנת הסברא כן כי ואמת

 לא .__________

 המיוחד )אחד דווילנא מ״ן בער דוב מ׳ החכם פנים ונשוא זקן • המאוה״ג הרב מפי שמעתי צי(
 החסיד הגאון אחי • ז״ל בער דוב מ׳ הגאון לו סינר אשר נ״ע( הגאון של מדרשו בביח

 לאחיו החסיד הגאץ ויאמר היא״ל ביום אמם קבר על נ״ע הגאון עם בצוותא הלך פ״א אפר נ״ע
 הנ״ל אחיו ויתבהל ־ קברה על בעודני לקראתינו מאוד שמחה אמנו כי אחי הראית הנ״ל בער דוב מ׳ הגאון

 ]ע' עלמין הבית על הייתי אשר מאד לי וצר אנכי מתנחם הנ״ל לאחיו הגאון אמר אחדים ימים עברו וכאשר
 לידידי הוראה דרכי בס׳ וע .המנהג לחזק פהב״ח הביא והש״ך קע״ס יוסף בית וע׳ לתרופה עלים במכתבו

 בשמחה אמנו את ראית כי אז לי אמרת הלא אחיו לו ויאמר .אמנו קבר ועל מזאלקווי[ היות מוהר״ן הגאון
 בא לא ומאז אנכי ומתנחם ויגון צער נשאר וני שמחה היתה לאמנו הדבר כן לו וישב מזה נמת לה והיה מאוד

 בער דוב מ׳ הרה'ג עמו והלך ווילגא בפה ני׳ע מוהר״ח הגאון היה וכאשר ימיו כל הב״ע על הגאון עוד
 נקל דבר הלא . הגאון לפני זה מה וכי ז״ל מוהר״ח הגאון ויען הנ״ל הגאון קבר על הנ״ל המ״ן
 שסיפר פעם וכל ׳ל ז הגאון מדודי פעמים הרבה זה סיפור שמעתי אני וגס • הלוי( )הר״ה ־ הוא

 . לווילנא בא ז״ל שהוא לי אמר ופ״א • ויהודים כוונות בלא זה היה רבינו אצל דבריו סיום היה זה
 : * מאמציסלאוו( )הרא״ש - הזאת המעשה ווילנא העיר אז והתרעש ההוא היא״צ אחר ימים איזה
 כאפר כי הקשבתי ז״ל הצדיק אבא מר ומפי ־ נ״ע הגאון בבית קרה אפר נפלא שיפור ונודע צז(

 זה בלא כי עיניו ראו ספק בלתי אצלי מאומת בלפין זצ״ל שאול מו״ה הגאון רבו כתב
 הגאון בשם בע״פ ושמעתי ־ הלוי( ׳ה )הר בכי״ב זה צדיק נזהר כאשר אצלי מאומת כותב היה לא

 ומצין והביס מבין להיות שינתו בזמן ז׳יל רבינו על לעמוד נתכוין ז״ל שהוא זה ענין ז״ל מוהר״ש
 גדול בצער המצסער כמו בפניו השתנות כ״פ תמיד והרגיש שינה בשעת תנועותיו כל על בפניו

הנפשות. . הנער לסבול יכול שאינו השיבו הדבר כבת ממנו להודע ז״ל רבינו לפני דחק פ״א וכאשר
 הכתים



67 רד אליהו עריות
 הלא נפלאה וטהרה בקדושה ורעל ומ״מ ומע״ב בנגלות בד״ת עסוק אך ורק יחשו לא
 בפומי׳ ומרגלא לזה ויהודים לכוונות צריך ומה לבו מהרהורי אלא לאדם לו מראין אין
 של ביבלתו שאין מה שכל התכלית לזה רק הקב״ה בראו לא השינה ענין שכל היה
 מסך שהוא הגוף בצד היגיעה כל אחר גם בגוף מחוברת הנשמה בעוד להשיג אדם

 ששמע מתלמידיו א׳ ואמר צח( הגוף מן אז מופשטת שהיא בשינה לו מגלין מבדיל
 מתלמידיו תלמידים תרי גביה יתבי הוו פסח של א׳ ביום שפ״א הק׳ מפיו יוצא מפורש

 אשר מעוזו ה׳ וחדות שמחתו הפלגת בקודש דרכו זה מעולם ידוע ומאשר החשובים
 אז ראו וכאשר להפליא היה אשר הק׳ בתורתנו עלינו במצוה ביו״ט ושמח שש היה

 והפצירו להשיב רצה ולא ע״ז הקדוש פיו שאלו כהרגלו ב״כ וטובו במלואו שמהתו שאין
 לקיים מעולם דרכי שאין מה לכם לגלות מוכרחני אמר להתאפק יכול ולא מאוד בו

 נוראים וחידושים ענינים לי נתגלה הזה בלילה כי לאחרים ישהנה איש בלב דאגה מ״ש
 להתאפק יכולתי לא השמחה הפלגת מרוב בבוקר ובעמדי בנגב זה עלו ע״פ חקר אין

 לפי )והוא ואינם ממני נתעלמו שתיכף ונענשתי התורה ברכת קודם בם והרהרתי
 , התורה( ברכת קודם נאפר ־ תורה בדברי הרהור שגם או״ח בשו״ע הנקיה שימחו

 :הלוי(ז )הר״ה עליו שהשיב מה ו׳( )שאלה עולם שו״חבנין בם' ש׳(ועי׳ אדס״)כלל נשמת בם׳ ע״ז מ״ש !ועי'
 כבר אם מהם א׳ שאלו מה זמן ואחר אבידתו לרבינו יחזיר השי״ת לו וברכו ונחמוהו

 שני בחלק בל״נ וית׳ לספד״צ בהק׳ עוד )ועי׳ שגית לו שנתגלו שב״ה והשיב אבידתו לו הוחזר
 שקידתו כ״א כלל אצלו נחשב זה היה לא ופרישא קדישא חפידא הגאון לר׳ (אמנם י:׳ ברצות

 גדרלון בקדושה בהו בכל לשמה בה ועסקו וחדוה עוז ברוב ית״ש בתורתו הנפלאה
 ספרי פפרא מכילתא וירושלמי כבלי תלמוד וגדול קטן דבר הניח ולא שבקדושות

 המקובלים של קדשם דברי וכל מרבבה ומעשה ותיקונים זוה״ק המדרשים וכל תוספתא
 דבריהם לפלס ישוער לא נוראות רבות יגיעות יגע כולם על ז׳ל האר״י וכתבי הראשונים

 אמת תורת ומחוורים ברורים כולם בדבריהם נתיבות שהאיר עד נורא עמקות ולהעמיק
 אצלו מסותרים היו השגתו וגודל בקודש דרכו בל אך תורה-צט( של לאמיתה בפיהו היתה
 שמחת בעת רבים דברים הק׳ מפיו נזרקים היו לפעמים רק וענותו יראתו מגודל
 *חק׳ מפיו שמע אשר נפלא אמתי סיפור נא שמעו ק( קדשו רוח מהשגת נפשו

 ; בב״א ותכונן תבנה ירושלים הק׳ מעיר מענדיל ר׳ המקובל החסיד ,חג הרב תלמידו
 בהיותו " נ״ע הג׳ רבינו לפני ששימש בעת בכתובים( והמה בנסתרות ספרים עשרה )בעה״מ

 ארבעים רבינו מהיות )כי ממנו שקיבל השירים שיר על פי׳ שסיים בשעה סערהייא כק׳
 היה אפשר שבלתי הנובע כמעיין היה כי תלמידיו ע״י כ״א חיבר ולא כתב לא שנה

 בפסוק מספר אין פירושים לו שהיה הג" הרב בנו רבינו מפי ששמע כמו לכתבן
 זמנו לפנות רצה לא ונם כדעתו שיכתוב מהיר סופר איש נמצא ולא בשה״ש אחד

 הרב הגאון למחו׳ וקרא תוה״ק בשמחת ושמח דעתיה בדיחא אז והיה לזה( הקדוש
 והדליקו ביום סוגרו והחלונות חדרו לסגור וציוה מוהר״ל הרב הגדול ולבנו דסערהייא

 והודאה בברכה עצומה בדביקות למרום עיניו נשא פירושו סיים ובאשר הרבה נרות
אמר ובה וחיצוניותמה בפנימיותיה התורה כל אור להשגת שזיכהו ית״ש הגדול לשמו

כל

 ס )י בפסוק בפירושו משלי ע :צח( )הרד״ל( עמהם ודברנו שידענו מקרוב מתו מאשר ובפרס המתים
 : צ הנ השולחן נפחת בהק ק( :ביאורי עם לאבות בהקדמה צט( : הלף( )הר״ה בפירוש כן כתב כ׳ג(

 הקדמה ־יי׳
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 חכמת והזכירם לתכליתם כולם וידע בה וכלולים הק׳ לתורתנו נצרכות החכמות בל

 ל״ו( עד כ״ד אות מן לעיל )עי' הרבה שבחה מוזיקא וחכמת והנדסה משולשים אלגעברא
 בתורת גנוזים היאך שבע״פ תורה וכל ומשניות וכתובים הנביאים בל ידע בי ואמר

 וידע זקנותו לעת התורה בבל וסוגיא הלבה באיזה ספק שום לו נשאר ולא שבכתב
 מאופל אורות והגיה ובררם השו״ע שעל האחרונים עד הפוסקים וכל שבע״פ התורה כל

 וכתבי ות״ז ק זוהי׳ בידינו אשר בל ובנסתרות מהפסולת נקיה כסולת ועשאן השיבושים
 שעלו רבים השיבושים פסולת מן בנקיון לתכליתם וידעם גמרם והפרדס ז״ל האר״י

 מוקשים היו ת בסי׳ המורים דברים שני רק כשמש ברורות בראיות וחגיהם קמשונים בהם
 וכת אליו ברגליו הולך היה שידעם מי יודע היה ואלו מקומם איה לפניו ואמר אצלו

 בעיר הוראה מורה אחד זקן ]סיפר ע״ש כו׳ תר״ך שיש ידוע כי הנעימים אמריו סיים
 לקבל ממרחקים אהד גאון שבא וראה קדם בימי הק׳ רבינו את ששימש לעסלוי

 והשיבו בתורה מרומז הוא היכן רביגו של שם לרבינו ושאל מרבינו חיים אלהים רברי
 לשום זה גילה ולא שלמה[ בן אליהו הוא שלמה אב״ן וצדק שלמה אבן מפסוק יוצא
 כתוב רושם שיניה לפניו בכה הנזכר דסערהייא והגאון בספר כתב לא וגם אדם

 לעלמא ראשונה דרשה על גנוז אצלו שזה ואמר אבה ולא בעולם שישאר כדי בכתב
 הנז׳ הרב תלמידו זאת גילה למרום עליתו אחרי אך זה כל יגלו לבל והזהיר ראתי
 רבים דברים עוד קא( וחסידתו תורתו גדולת הבאים דורות וידעו לזכרון יהיה למען
 )מ״ח( דסוכה האגדה מאמר סוד כמו אדם לשום לגלותם רצה ולא מפיו יצאו אשר
 דבר להשגת רק נברא לא אלו ואמר לתכליתו שידע אמר אשר כו׳ לשמחה ששון א״ל

:קב( נפלאים מאמרים וכדומה לו הוא כדאי זה
Ф דאביי הויות וגדול קטן דבר הניח ולא אזנים לה עשה תורה של עולה הקים הוא 

 שמורים הכל רק כבקי לא המאירה באספקלריא ראה הכל את ומ״ט ורבא
 עלתה היא ופרישותו חסידותו אמנם דיבור כדי תוך שואל לכל להשיב לפניו וערוכים

- * : ממש כולנה על

 ידו שלח לא אשר הטוב ומוסרו אדונינו ענות שלמות ונתפרסם זאת ומודעת ?י(
 והקיף בלבבו ראיות מאות במה סבב אשר עד ובנסתר בנגלה להגיה

 נעשים כולם עינו ראתה יקר כל א׳ ובהג״ה וירושלמי בבבלי הקשות המקומות כל
 בו׳ ב״ה זכו מ״מ )י״ג( עירובין וכמ״ש בדורנו זולתו ראתה לא עין למבין מישרים

 איש איש חכמתו לשמוע באו ארץ אפסי מכל ענותנותו במדת עינינו ראתה אלה את
 הדברים משכיל היה מבינתו ורוח אהב כאשר מטעמים לעשות השתדל ממלאכתו

 בקלון יתכבד שלא לבו אל השיב זאת רבו כי סתירות היטב וידע קי■( דבריו בפתה
 שונה והיה שאמרו למי הודה רבות פעמים קי( התפעלות נלי שאון והשביח חבירו

לתלמידיו __________

 לשכוח אמרים תנובות הק׳ קג( : ח׳( )הערה . ההולם מעלות ע׳ קב( : ע״ב לאבות הקדמה קא(
:צ״א ע״ז אות לעיל ע׳ קי!( :יור״ד על לבניו הק׳ קי( : אלי׳

 ע© ס״א הלך ז בקידאן בעודו הגאון אשר ג״י קידאן דק׳ הגאב״ד הרב * ידיד״נ לי וסיפר קי(
 דין ע״פ בעיניו הוסב ולא העירוב את וראה בעש״ק קידאן ברחובות למשמעתו הסריס

 להאב״ז זאת נשמע וכאשר העירוב אח וקרע מהם אחד קפץ אח החרועעו לאבר זה רמז וכאשר
 יקס לבל . בשם הגאון של מדרשו בבית היה אשר חורה הספר את ולקחו השכח ביום שלח דשם

 ואשז הוא חיכף והלך רע ועד מעוב דיבר ולא מאומה התפעל לא והוא מנין לפשות לעצמו עסרה
התפללו
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:קי( בשמו לתלמידיו

 הרבה לדברים שזוכה שכרו זו עמלו מכל בחלקו ממעל אלוה הלק זה הלא קח(
 סדר וכל ני׳ע ברבעו נתקיים שם שנמנו המעלות שבל שראו הדור אשרי

 התנאים שנשתבחו המדות וכל נ״ע ברבעו הוהביה רפב״י התנא שמנה שמונה קדושות
 שמנו והמדות בהם ניקנית שהתורה המעלות ובל במדותיו הוא גם ימשוך והאמוראים

 התלמוד חכמי ע'פ כ״א קטנה או גדולה עשה לא מלבו כי בו נתקיימו כולם חכמים
 : קט( הקודש רוח לידי הביאוהו והם הגבורה מפי משה עד קבלתם שנשתלשלה

הודו ________
 נוגע אינו כאלו .־ מאומה בו הרגישו ולא העיר של הגדול המדרש בבית להתפלל ובאו אתו התפללו

 והרשה! הס״ת את לחזרה א׳ ביום לו ושלחו התנחמו מדותיו תרומות ראו וכאשר מאומה הדבר אליו
: הלוי( )הר"ה . כמקדם לעצמו מנין לעשות

Ф) זצ״ל מוהר״ח הגאון מח״ז שמע כי . קאליש בק״ק האב״ד זצ״ל מוהר״א הגאון מו״ר לי סיפר • 
 מס׳ על ספרו השלים כאשר ראש עכורת בעל בן אליעזר מנחם מ׳ הגאון בד״ז שארי אשר

 החסיר הגאון לפני הספר עם בא . לימים צעיר עוד אז והיה נו י ק יעיר בשם הנקרא קנים
 צדקת ובענות הלילה עבור עד בידו הספר שיניח הגאון עליו וציוה • עליו עינו לשום .לווילנא נ״ע

 המבארים כל בה נלאו אשר כזאת חמורה מס׳ בביאור למישריס הוא הולך כי ראה כאשר ובאמתו הגאון
 הגאון בא . השכם בבוקר ולמחר • דרכו( ענוים )ילמדו הלילה כל בספרו הגאון למד הפתח למצוא

 בן א׳ אברך לפני הביא הנה הגאון לו ויאמר .נ״ע הגאון של תלמודו בית אל .ז״ל מוהר״ח ח״ז
 ולכוין . מס׳ על חיבור לחבר ליה זכו קא משמיא אשר מאוד נפלא קנים על ספר ראש עפרת הגאון

 • להמחבר זאת ויספר מוהר״ח הגאון ח"ז וימהר . דרכה מצאו לא הראשונים כל אשר לאמיתה בה
סובות אתו וידבר • נ״ע הגאון יעסרהו והדר הוד כי בחשבו הגאון אל נכנס לב ושוב שמח והוא
)אולי ־ מזה מאומה אתו דיבר ולא חייירו לו הושיס הגאון לפני בא כאשר אך . החיבור ע"ד
 מוהר״א הגאון מו״ר לי כתב האלה וכדברים »החיבור( ע״י גאות מחשבות להמחבר יכנום לבל משש
>שנח . משלי( קצת הוספות עם .הנ״ל הספר הדפסת )ע״ד לי שלח אשר הסכמתו מכתב בתוך ז״ל

אליהו מ׳ רשכבה״ג דאורייתא תנא האלהי הגאון כבוד אשר וידעתי הקדוש וז״ל סלה ב ה א אשר
 לחבר ליה זכו משמיא אשר הזה הספר עם ואמר למאוד תורתו ואת אותו חיבב .זצוק״ל מווילנא

 הרב ש״ב ידידי לי כתב אשר וזה • עכל״ה כזאת נשמע לא אשר קנים מס׳ על כזה נחמד חיבור
 נכון ורמז חידוש . החסיד בהגאון אברהם ר' הגדול הרב לפני מוואשילישאק קאפיל מוהר״י המופלג

 פ״ב בכורים וע׳מס׳ ביכורים להפריש שקבעו ששים שיעור על .ז״ל אליעזר מנחם מ' בשם.הגאון
 מס׳ א׳ להפריש צריך דמדבריהם • בכורים מהל׳ בפ״ב הרמב״ס וכ״כ .כו' ויש ד״ה תוי״כו ג' משנה
 הנ״ל מוהרמ״א הג׳ וא׳ ־ ש עי אסמכתא דרך שיעור להם אין בכורים אבל התוי״ע ומסיים • וכו׳
 )פי״ב כלים במס׳ ע׳ • וגו׳ השנא הכהן ולקח בסנא ושמח ־ בכורים בהבאת בתורה ממ״ש . לזה סמך
 . בתורה כמו באל״ף ולא ביו״ד פני כחוב שבמשנה )הגס • סאה חצי מחזיק שפני שם( ברע״ב מ״ג

 •- אותנו בגי ולשרקה ע״פ דרשו :( )קי״א בכתובות והגה . (כו׳ לעצמם חכמים שלשון אלא הך היינו
 )בבא סאין ו ס" האתון או החמור שמשא וידוע אתונות ג׳ משא מעון בא״י סרק אילן שכל מלמד

 • חוה״ק רמזה וזה ששים חלק הוא סאה חצי הרי • סאה שלשים אתונות ב׳ משוי עולה .( פ׳ סציעא
 פ״א )בכורים בביכורים חייב וקרקעו א׳ אילן הקונה היינו בבכורים המחויב קסן היותר שהשיעור

 זאת וכשמע וכנ״ל מששים א׳ שהוא בכורים פנא להביא עכ״פ צריך סרק מאילן ואפי׳ . י״א( משנה
 . הגאון אביו מתורת כ״א :הנ״ל אליעזר מנחם ר׳ של מתורתו זה אין כי א׳ . בהגאון א“ר הר״ה

 • הכי״ק ויביא ונחזי ספר ניתי • הנ״ל מוהרי״ק לו והשיב .בכתביו כי״ק בעצם כתוב נמצא р כי
 "ראש "עפרת "המחבר "בן ר״מ והוא "בעה״ר" ר״ח רשום היה הגליון על אך כדבריו נמצא р והנה
 קיי• מלית וע׳ • הענוה גודל לפי • לימים צעיר מפי ששמע דבר • לעצמו לזכרון הגאון זאת וכתב

ד נ״ע מהגמוהר״ח לספד״צ הק׳ קח( : הלף( )הר״ה ל״ב( )אות
 התענה שפ״א • ז״ל בע״ר ליב מ׳ המנוח הרה״ג נכדי וק ז״ל שפראשון לא״ד הרב לי סיפר ₽°(

הגאון
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 ומקומו קי( ובמעשיו בשמו נודע העולם פינות בארבע אליהו ושמים ארץ על הודו

 בני לבל ונודע קראוהו אשר בחלקו ליה זבו ומשמיא עולם לזבר לו מוזכר
 בני מבל וגדול תורתו הפלגת על מורה אשר קיא( סתם הגאון בשם הגולה

דורו ____________

 היה ולא • מצוה סעודת אחר מהדר היה פסח מרב )ובכל י פסח בערב בכורים תענית הגאון
 • פמורה לך יש ממי לו ויאמר .ז״ל בער ב״ר ליב ר׳ להרה״ג לקרוא שלח ערב ולעת .מתענה(

 ר' הרב ויבהל גמור חמץ הוא שלך השמורה הגאון לו ויאמר .בערלס ר״ל האיש שס לו ויאמר
 וכשמוע . הדבר כל בחמהון להם ויספר ותלמידיו הגאון בני ישבו שמה אשר להחדר ויצא הנ״ל ליב

 ר״ל הרב וירן * ימצא ולא יראה לא .לו ויאמר מהר הגאון ויצא . הוא מתמהמה עוד כי הגאון
 וישעינו יד עגלות ויקחו לנהר הכל את להוביל . בחפזו עגלות השיג ולא . לביתו מהרה עד הנ״ל

 לנהר הכל את וישליכו בהם המצות תערובות היה אפר פסח על הכינו אשר וכל המצות כל האנשים
 החג על הנ״ל להרב שלח והגאון ממנו לשאול איש הרהיב ולא הפעם נודע לא היום ועד וויליע
 . נ״י לנדא יחזקאל מ' בישראל המפורסם הרה״ג ידידי פי את שאלתי וכאשר משלו מצות שלשים

 ופרישותו חסידותו גדולת כלל דרך לי וסיפר הגאון את מכיר עוד היה הוא )ואשר ווילנא דפ״ק מ״ן
 יודע הוא גם כי לי ויאמר הנ״ל ליב ר׳ הרב חתן והוא ־ סביביו( כל על ונורא רב בתורה וגדלו
 דעתו היה ולא אלו בעניניס הגאון החמיר אשר הדינים ע׳׳פ פשוש פעם היה אולי לדעתו אך מזה

:הלוי( )הר״ה * ז( קי״ )אות לקמן וע׳ להקל נושה
 מוהרי״ה להג׳ במכתבו ועמ״ש נ״י מקאניגסבערג אב״ד מעקלענבורג הגרי״ץ העריך אפר וזה קי(

 האמור אהיה ופס הוי״ה שם כנגד והנה . וגו׳ פמי זה ע״פ הספר בראש הנדפס נ״י הלוי
 העצם שם הוא וזכר )איינגענשאפטסנאמען( החואל פס הוא שם כי זכרי וזה שמי זה כתב • שם

 מוסב וזכרי הנ״ל( במכתבו )כמ״ש חואריו כדמות פהוא אהיה ע״ש מוסב פמי וזה )וועזענאמען(
 הישיב והנה * ירקב רשעים ושם לברכה צדיק זכר י׳( )משלי מ״ש יבואר ובזה : ב״ה הוי״ה ע״ם
 אצל מ״ש הפעם לבאר א׳( הערה השער עלית עי״ל . נ״י הלוי מוהר״ה הרה״ג ידידי דיבר אפר
 רשעיס רביס בלשון ואמר • יחיד בלשון ג״כ ירקב רשע ושס לומר היה הרשע ואצל .יחיד בלשון צדיק

 :( )לח יומא חז״ל בלשון זה ורמז לעצמו אהד כל ולפובה ־ מהדדי ילפי מילפי לרעה כי להורות
 וגבי זכר צדיק גבי מ״ש ההבדל עוד לבאר אך וגו׳ צדיק זכר שנאמר מחבירו ורשע מעצמו צדיק
 אף לרפע המפורסם והנה התואר פס הוא שם כי לעיל עפמ״ש נראה זכר ולא פם אומר רשע

 יבפל הזה המעש לו אשר המעשים בשבחים להללו והיינו כמ״ש התואר והוא שלו שם כשמזכירים
 עונותיו רוב כי ימצא וקלון ובוז נקרב שלו הפוב שם וגס . נחשבים אינם וכאלו . רשעותיו ברוב

 ונאמר .ירקב רשעים ושם כמ״ם קפ״ס( )סי׳ יונה לרבינו תשובה שערי ]ע' * חוב לכף מכריעים
 להציל השובים מעשיך יועילוך לא פירוש יופילוך ולא מעשיך ואח צדקתך אגיד אני4 נ״ז( )ישעי׳

 מהם גברו עונותיך דברי כי תעחועיך ומעשה פשעיך רב לעומתם בערכי למשפס בקומי . מרעחך
 דרכיו בכל לצדיק המפורסם כי להיפך הוא צדיק גבי אבל • הלוי([ )הר״ה ־ להנ״ל ומכוון ע״ש .נו'
 גס כ״א כל בפי ומבורך מהולל הוא מ״י אשר שלו החואריס היינו שמו מזכירים אין כאשר אף
 וממעשיו מהואריו אומר באין אף לבדו שמו נשגב כשמזכירים אך * העצמי שמו היינו וזכר . צדיק זכר

:לברכה הוא וזכרו
 ־ מווילנא אליהו זכר שפתינו מל אך בהעלות נ״ע הגאון זכר נורא מה נראה האלה הדברים כבל

 כאשר ואף • והקדוש הגדול לשמו וההלות ברכות ירחש לבבנו הנה מהללו ברוב נהללו לא אס אף
 . נקראהו ובשמו מספר עצמו כי ספר יכילם לא באמת אשר ומעשיו החסיד הגאון חואריו ספר על געלה
 נונה כאור צדיקים אורח אחריו לצעוד נתחזק רגש ובלב . זה משביר לראש ברכות רב פינו ימלא הלא

: בקאניגסבערג( האב״ד מק״ב מוהרי״ץ )הרה״ג * ונכון הולך
 שהיו החכמים קצת וכן . כי תואר שם גאון מן נפשה איך תמהתי ־ כ׳ גאון בשורש בתשבי (*?

 כן שנקראו ושמעתי גאון ר״ס גאון שרירא רב עון גאונים נקראו אמוראים אחרי
 לאבות בהקדמה וראיתי פ״כ ששים בגי׳ גאון פס׳ ששים שהם התלמוד בכל בקיאים שהיו בעבור

 לכל שקראו למה " הפעם זה נ״ע הגאק רבינו משי ששמע • שם שכתב הרב מתלמידו פ״ב
שפים אלו • וכו׳ המה ששים שה״ש במדרש מ״ש עפ״י גאון בשם התלמוד זמן שאחר הדור ראשי

 סס׳



מכתביו

ד1 לו אליהו עליות
 וטהרה ונקיות ופרישות לחסידות שזבה ע״ש הסידקיג( בשם קראוהו ם וקצה (יכק דורו

 * א ״ ר נ ה ביאורי בשם קראום וחידושיו ספריו וגם מימיו שאבו המחברים גדולי
הגר"א: חידושי

 על עומדים תמיד אנשים להיות תורה מלא בית דורו'יסד בני את ולהשלים ?י(
 וגמרא משנה ממקרא ורעננים דשנים ה׳ לשולחן סביב משמרתם

 מעשה לכל השולחן מעשה לפניהם וסדר קבועים לעתים בראש עמהם יושב היה והוא
 הדינים מקור וידעו בפיהם ערוך התלמוד כל לדעת ישיגו שנים במעט אך • עבודתו

והתורות _________
 בשאלתות וע׳ . מס׳ שפים על לסמך המדרש והביא התשבי בשם שא׳ השומע שמע ע״ש_ולא מש׳

:לאור( )המוציא שלום לשאילוח בהק׳ ברלין ישעי׳ מ' הגאון מ״ש גאון דר״א
 מאוד להפליא דעה דור ווילנא בעירו וביותר ההוא הדור היה כי הסולם מעלות בראש וע׳ קיב(

 היה בילדותו אלה המה נ״ע הגאון בחיי בווילנא היו אשר תורה וגדולי העדה וגדולי
 . חק״ס שנת אלול כ״ז ונפסר ווילנא דק׳ האב״ד ז״ל שאול מ׳ בהגאון העשיל מ' מפורסם הגאון
 • חקל״א בשנת אדר ס״ו ונפער ז״ל אביגדור מ׳ הגאון האב״ד היה לווילנא מגלותו הגאון וכשוב

 ציק למורה היה • סופרים מס׳ על אריות מעון כפר המחבר בעל . ז״ל ליב מ' המפורסם והגאון
 בווילנה היה דקראז אב״ד אליעזר מ׳ הנפלא והגאון . חקכ״א שנת אייר ס״ו ונפשר . בווילנא

 קבורתו מצבת ]ועל . הנ״ל האב״ד אביגדור ס׳ בהגאון שמואל מ׳ להגאון ומורה לרב והיה דירתו
 סיפרי וסיפרא התורה חדרי בכל ובקי חריף המפורסם הגאון כו׳ צפון פה נחקק . בווילנא נב״ע

 דק״ק ור״מ אב״ד זצ״ל אליעזר מ׳ פ״ה ־ ע״ה נ״י • ורזין בנגלה חכמות ושבע ופילושופיא תוספתא
 ׳ד האב שמואל מ׳ הגאק ותלמידו ־ תקכ״ס[ שנת אב מנחם ח׳ • משנתו בסיום בקדושתו וי״נ • קראז

 תקנ״ז שנת כבת ו׳ נסער דפה המ״ן שמעון מ׳ הגאון והרב חקנ״א פנה סבת כ״א נפסר .דווילנא
 דוד מ׳ החריף הגאון . תקס״ד תשרי כי׳א נפער הזהב רביד ש׳ המחבר בעל זצ״ל בער מ׳ והגאון
 הגאץ .רוסשישקער ליב מ׳ החריף הגאון . שחר( בן הילל בס׳ י לתהלה )הנזכר זצ״ל פייגעש שמואל

 שביל ס' המחבר בעל פישקעש שאול מ׳ הגאק . לאה״ק( )ונשע רב פאקראיער הנקרא חיים מ׳
 אלול י״ע יום נפער נ״ע הגאון של אחיו בער דוב מ׳ הגאון הקל״א שנת נישן ז׳ נפער כיפר

 נפער חדשות ונפלאות לחכמה פרפראות ס׳ בעה״מ ז״ל מינדעס נח מ׳ המאוה״ג הרב ומחו׳ חקס״ז
 פוולאזץ זלמן מ׳ הנורא הגאון כמו • בווילנא דירתם היו אפר .הגאון תלמידי לבד הקנ״ח עבת י׳

 היה ולפניו דווילנא ומ׳ן מ״ה זצ״ל שלמה משה מ׳ המאוה״ג הרב הקמ״ח אדר ע׳ בווילנא נפער
 אלי׳( בעליות י״ג ע'הערה הגאון תלמיד הוא )גס הייס מ׳ המפורכם המקובל המאוה״ג הרב למ״מ
 מעירות המפורסמים הגאונים תלמידיו לבד זצ״ל סעדי׳ מ׳ המאוה״ג הרב חקנ״ה שנת סבת כ״ו נפער

 ולבד זצ״ל הגדולים הרבנים ובניו נ״ע הגאון רבס בבית למודם וקבעו לווילנא נאשפו אשר אחרות
 הנודעי: בהורה הגדולים הגבירים וכן עם וראשי חורה גדולי ההם בימים וד״צ דזוילנא צדק ־מורי

 וכן .בווילנא דירתו וקבע בביתו לפעמים הסתופף קאצינעלינבוגין שאול מ׳ הגאון גס ימיו ובאחרית
 ראש כאגמון כשי וכולם ודור דור לכל משוש יופי כלילת העיר והיתה ז״ל שישקעש מאיר מ׳ הגאון

: יס״ע חסיד האמתי הגאונים גאון נגד
 בהביעו מווילנא מ״ן נ״ע בער דוב מ׳ וישיש שב החו״ב הרה״ג דודי בהקדמת רב מעשה ע׳ קיג(

 נפשו הימים כל עליו החופף וי״א וקדושה ענוה עקב שם וז״ש נ״ע רבינו ותהלוכות דרך
 על אלא אינו חסיד שם גדר • באמרו חסיד אותו שקוראים לה ותבן אזנו שמעה אס . לו ירעה

 בתלמיד המבואר מכל זז שאינו מי אבל חז״ל עפ״י המוסל משוה״ד לפנים ונכנס קונו עס שמתחסד מי
 ישראל חובת ידי יצא לא נכ״ז והמחרשל כשר ישראל אלא חשיד שם לו יאות לא הפו״ע תלקי ובד׳
 ע״ד הפרסים מעשה כל אח להקים נפלא וזריזות בשקידה עושיהס מפי יוצאים הדברים נעים ׳כמה

 איש . אלה כל ראתה הדור אשרי חז״ל ע"ס המתברר האמת נקודת אל וקרובה נכונה היותר
 להפיגו אדם בכח אשר דבר הניח לא : מחז״ל לנו המסורים והחכמה התורה חלקי כל בחפניו אשף
 מ או ע לשו בהק׳ קיי( :לאור( )המוציא לבז לוח על וחרות בצקלונו ושם בחרמו הגירהו לא »אשר

:ביאורו עם
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 ולפעמים הרבה בפלפול לעסוק שלא והזהיר השליטות בתכלית טורים ארבע על והתורות

 העון ותגדל • הפשע תרבה בו כי ית״ש רצונו אל גדולה הריסה והוא ח״ו לקנתור שהוא
 וקבלו וקימו ההלכה אל לכוון טוב והפלפול ה׳ מעדת האטת ויגורש הנעים החבור ויפסד

 רצונו שנעשה טנ״ר נהנה היה והוא שנה עשרה שמונה היותו בחייהם ולמדו עליהם
 וזיו תענוג הנפלא התענוג אל זכו ובוקר ערב תורתו בזיו בהשקפתם והמה הטוב

: לשערו שאין
 עליו כבדה הזקנה חולשת תקנ״א בשנת היה וזה ואחד שבעים שנותיו לימי בהגיעו

 ולא ברופאים אז רבינו דרש לא ויהלה הגופניות בח ותש ונשחת הולך וכהו
 בחות בי הליו מרגשת רעיוניו להשקיט בעניניהם להשתעשע תבל חמודי אל לבו שת

 ותורתו ה׳ באהבת רק להשתעשע משתוקקים נמר לא וריחם טעמם פגו לא נפשו
 קטו( ממש כיי מכתבו ע״פ דובנא מק׳ המ״מ הרב פני את ושיחר בנעוריו בלבו הנטועה
 קטז( ואנשים אלהים המשמח הנעימים במשליו נפש למשיב לו להיות אליו שיבוא לבקשו

:ל״ב( אוח קיר בעליות )וע׳
בשנת _________

 דק' המ״מ ופי' * ז״ל המנוח הג׳ הרב מאאמו״ר גד זרע ע״פ ש״פ בהגדה נדפסים מכתביו ק»ו(
: לאור( )המוציא שלי הק' אחר דובנא

 יגיד אשר הנפלאים במשליו המפורסם ז״ל מדובנא המ״מ הרב את נ״ע הגאון שאל שאול קטז(
 מתאימים קידש מקראי בזה כ אח" ולבאר פיו במשל לפתוח מהר ב״כ ישכיל איככה לו

 משל על משל לאדוני אגיד אני הנה לו השיב כרגע מדובנא המ״מ והרב מעם ושוב בהשכל להמשל
 המרכז אל המשרה אל לקלוע בקשת מורה להיות ידו ללמד ־ נפשו חשקה כאשר העם משרי אחד

 אשר השנים רוב ע״זוכפי שמה עמלו ברוב והנה פניו והמדע החכמה לעיר שם יחשיא ולא מהעגולה
 הנקודה אל * ממש המרכז אל אך .למרכז סמוך כמעש פעם כל לירות להצליח השכיל הנה התמהמה
 את להשכיל יחכמו רבים לא כי לב ושוב שמח לביתו וכנסוע אדם בידי לצמצם א״א הלא האמיתית

 משרות והנה ויביש ־ קשן כפר דרך עבר והנה כמוהו השערה אל לקלוע למלחמה ללמדם ידיהם
 הנמצא ויאמר מאוד האיש ויתפלא המשרות בכל האמיתי המרכז הוא עבר אשר החן ומקום שמה כוננו
 אל פעם כל לקלוע כזאת נשמע לא והחכמה הגדולה בעיר גס אשר בהכפר מרבבה דגול איש כזה

 גם .כפרי איש לו ויראהו האיש אחרי חפש חקר נעדר לא אחד המרכז אח לחשיא ולא המשרה
 כמשחוי והרחק אלה כל עשו וידי אני עשיתי וכזאת כזאת ויאמר ויתפאר ידים אין ולפעלו השכל
 לו ויאמר רודהו הפעם וחכמני למדני לו ויאמר האיש ויתנהל המשרה אחשא ולא מורה אנכי קשת

 אנכי כן אחר כי והמרכז המשרה יהיה שם . החן שיפול ומקום בקשת מורה אנכי הנה לראשונה
 אנכי כן שחוק פיו האיש וימלא למרכז יריתי אפר הנקודה יהיה אשר עיגול במחוגה להשיבו מתאר

 מדוננא והמ״מ סביבו המשל במחוגת מתאר הנני ואח״ז פסוק ומבאר מורה הנני לראשונה אדוני כן
 ג׳ )יתרו שפות על יעקב אוהל בספרו וע׳ חורה מי׳ ממנו ושמע הגאון בעיני מאוד יקר היה

 תצאו בחפזון לא כי )נ״ב( ישעיה פסוק מל נחמד ביאור זצ״ל הגאון לו שאמר מה מביא ע״א(
 בעהמ״ת מסלאניס מ׳׳מ המפורסם הג׳ הרב מ״שודפח״חוכן למנוסה חפזון בין הבדל ושם וגו׳ ובמנוסה

 בירמיס אז למד והגאון : הגאון לפני ויעמוד לווילנא ויתא ג״כ נקרה וכו׳ הים איי יהודה אפיקי
 • נדהם פורש פה הגאון וישאלהו להושיע יוכל לא כגבור נדהם כאיש תהיה למה המקרא ש׳( )י״ד

 בטפלים הפס יפלו לעת הנה כי דסלאניס המ״מ הרב לו וישב ענינו לפי כ״א בארו לא המבוארים כי
 הגבור גם אשר . מחנהו מאוד רב כי כח ואמין מזק השונא כי או .־ דרכים שני פ*ע יתכן במלחמה

 ועצום חילו רב כי אף . חילו אח ימכור ובכסף הצבא שר את ישמידו כי או נגדם לעמוד יוכל לא?
 יאמר כן תושיה ידיהם יעשו לא ע״כ סדרים ולא צלמות ינהיגם אך השני עם מאשר יותר דברו עושי

 ומתנה מנחה והוא נדם יתנו זונות לכל ש״ז( )יחזקאל כמ״ש נדה מלשון נדהם כי מליצה ע״ד הנביא
 הדנב וע״י וכנ״ל להושיע יוכל לא כגבור או בעשאנקענעי( איין )ודא נדהם כאיש תהיה למה ש מ

.־ ויכבדהו הגאון בעיט רץ נשא הזה
И
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 אך דרוש לבלי כמנהגו ]ורבעו * ואנושה עצומה מהלה שנית הלה תקלו בשנת

 מדובנא המפורסם המ״ט להרב שנית קרא ותרופה[ מזור מהם לקחת ברופאים
 לידידי נא אספרה בזה״ל לשונו ומתק שפתים בצה נועם אמרי אליו וכתב באגרתו

 עמדי לעשות הפליא קשות מתהלואות נפשי ץ*חל טובו ברב ה׳ שגמלני גמולות כעל
 ח" וירפא וכר אתי ולהשתעשע רוחי להשיב פעמיו יאחרו ואל לביתי ידידי יבוא

, לאיתנו ושב ־ אותו
 ויאספו אתכם ואברך אלי האספו ויאמר לבניו קרא ערב לעת כ יוה" ערב תקנ״ח בשנת

 החכם הגדול הרב בנו ראש על וישא ידו וישלח ונכדיו בנותיו בניו אליו
 הלא רעדה אחזתם נשתוממו שמה העומדים כל ויבך קולו וישא אותו ויברך אברהם ר"

 והנה יוה״ב מהרת לשאלו נפשם הרהיבו ולא זה מנהג נהג לא מעודו אמרו הוא דבר
 לתוגה נהפך הסוכות חג שמחת וגם המחלה גבר יום בכל מחלתו אנושה חולה הוא

 חולשת עם מאודורבינו עד כה תש והוא סוכות דחוה״ט ג׳ ב׳ ביום שמהה כל וערבה
 עצומה בשמהה בעתם ואתרוג לולב מצות לקיים אומץ והוסיף! בתשוקה ההגבר גופו

 טובה. בשיבה וימת וינוע רגליו ?»(ויאסוף אחוזים בכפו עודנה המה כמנהגו הנפש שמחת
ב! -------------.

 הסולם מעלות )ע׳ הגאון לפני מהמשמשיס היה .וכו׳ פנחס גבעת בעה״מ מפאלאצק המ׳׳מ הרב וכן
 זבות . לי עמדה זאת וגס כתב תהליס על פי׳ חכמים מדרש לספרו בהקדמה וע׳ . י״ב( הערה

 ע״ה נ״י ורבנא מרנא ניהו הוא מכבודו האירה הארץ כל אשר קדישא בוצינא אמיתי הגאון את ששמשתי
 הסוג וריחו נכנסתי ובהנותו הריח נקלע שעכ״פ בושם של לחנותו לנכנס ומשל מווילנא ז״ל אלי׳ מ׳ פ״ה

 המפורסם הגדול הגאון הרב קיבל גם וז״ל בהקדמה הגבעה ראש בספרו והתפאר עכ״ל כו' קלעתי
 בהק' וכ״כ . עכ״ל ושמחו ראו עיני ויציב אמת פי׳ על חן ובתשואות בספ״י שלי הסידור ח* בישראל

 בחיבה בחייו הדפסתי אשר ספרים שני הגאון ממנו קיבל גס וז״ל תהלים על פי' חכמים מדרש לס׳
 אמר פ״א . הגאון חלה אשר בעת שפתיו במתק לבו ולשמח ע״ש כו' בעיניו וישרו . עזה ואהבה גדולה

 כל וישמור . שלכם היצה״ר עם ה' ויברכני יחן מי לפניו עמדו אשד התלמידים «ל לפני נ״ע להגאון
 יוכל מה תשכילו הלא בי תחזו מה המ״מ הרב להם ויאמר .עליו התלמידים ויתבוננו לי אשר מהיצ״ע איש

 מדביקות רגע אף תפנו ולא .לה' קודש הקדשתם הרגעים כל לו לאמר כ״א הגאון את להסית היצה״ר
 הרגע וכעבור להנפש רגע אך תפנו הלא לנפשותיכם מאוד ונשמרתם ציותה התורה גם הלא אבל הבורא
 מלא ולבבך בסל הולך היום כל הנך אלי שלי היצ״ס יאמר ומה ועבודה לתורה לעבודתכם תשובו
 של היצה״ר הנה אחדים רגעים בידך ספר עכ״פ לקחת לתוכחתי תשוב רגע הלא עוה״ז הבלי מעניני
 הגאון ויאנח רגע אך ללמוד לי אומר שלי סוב והיצר רגע אך ולהנפש היום כל ללמוד לו אומר .הגאון

 כו׳ המפורסם הרב כן .לדעת אתם תוכלו מה שלי מהיצה״ר איש כל יציל הרחמן ויאמר זאת בשמעו
 להיות פעמים חמשה זכה כי שם בספרו הביא אדם תולדות המחבר בעל דווילנא מ״מ ז״ל פייוויל ר׳
 לפניו סוב דיבר וגס לערך שעה משך הסהור מדרשו בבית עמו ישב פעם ובכל הגאון לפני פה פתחון לו

. ע״ש האמת בתחבושת וחובשו השכל כמזור זורו אשר בד״ת דברים עמו ודיבר השכל מוסר ספרו על
:הלוי( )הר״ה

 ובשנה .בחייו הגאון של המדרש בבית התפלל הוא אשר נ״ע המ״ץ בער דוב מ׳ הרה״ג לי סיפר ?»(
 ויתפלל בצבור להתפלל כח עצר ולא מאוד כמו רפה כי הכיפורים ביום אותו ראה האחרונה

 השנים בכל השבוע ימי כל למד שם אשר להבהמ״ד( נכנס התורה וקריאת השמ״ע לעת )אך . לבדו בחדרו
הגאון של מסתו אז ממדה שלו המדרש בבית הבימה עומד עתה אשר ומקום לביתו בא היה בש״ק אך

כמבואר ירושלים אנשי כמנהג היום כל בידו והאתרוג הלולב לאחוז דרכו היה הסוכות ימי וכל נ״ע
אבד וצדיק היום כל הרפס ולא בידו והאתרוג הלולב אחז בו נפסר אשר בחליו וגס .()מב בסוכה
אמשסרדס גרשון ר׳ הרב ידידי לי וסיפר אלהים נר ונכבה גוע אשר עד עמו וצדקתו אבד( )לדורו

 לו שיביאו להגאון לבשר שליח היה הוא כי .ז״ל יודעם שמואל ר׳ הנדיב הגביר לו הגיד אשר .נ״י
 כבואו ויהי הזאת הבשורה בגלל יברכהו הגאון כי בחשבו בשמחה הלך והוא מפרייסין מהודר אתרוג

 ויאמר יוד



אליהו עליות 74
 מצוקים את אראלים נצחו כי בראותם עליו העומרים וכל שנה ושמונה שבעים בן

 נשמע ווילגא רחובות ובכל לאבל נהפך החג שמחת בבכי קול ויתנו ראשם עטרת נפל
 הגיע אשר מקום ובכל ללותו יצאו קיט( זקן ועד מנער בעיר הנמצאים וכל קיה( נהי אך
 עולם גאוני ליהודים גדול ומספד אבל עולם אור כבה אשר טובה לא השמועה קול
.כבד ולאבל ולמספד לבכי ויקראו קב( י הודו ולספר ולספרו עמדו קמו ועיר עיר בכל

 בכי ויבך הקיר אל פניו הגאון הסיב האתרוג כהזכירו ויהי אתרוג לו יביאו בי להגאון זאת ויאמר
מה ידעו ולא יגון ומלא ראש חפוי שב . הנ״ל מוהר״ש והגביר עליו הנצביס כל מאוד וישתוממו רב
סגר אשר האחרונה ברגע גס אחז לו הביאו אשר הזה האתרוג ואח הסוכות חג כהגיע אשר עד זה

המצוה לו יהיה והאתרוג .ימות הזה האתרוג עם כי אז לו הגיד לבו כי העס כל ידעו אז יומו
ואני הלוי( )הר״ה עליו הנצביס לכל ויבך להתאפק אז יכול ולא לו ירעה נפשו לכן הזה בעולם אחרונה
 קלה מצוה ידי על אפר הזה המעשה מעולם להפרד קשה כמה בבכיה ואמר בציצותיו שאחז שמעתי

 כחוחיו כל יתנו אם אף הנשמות בעולם זאת למצוא נוכל ואיפוא שכינה פני יחזה ישר אדם ציצית של כי״ב
:)הגרד״ל( עבורו

 מ״ש לענין י״ח( סי׳ קמ״א )כלל השמחה בפער אדם חכמת בחי׳ זצ״ל דאנציג ר״א הרב מ״ש וע׳ קיח(
 וסופדין דורש שהיה במקום המסה ומניחין לבהמ״ד אותן מכניסין וגאון ואלוף חכם בשו״ע

 אליהו ר׳ מחותני רפכבה״ג ורבנא נא מר לאדונינו כן שעשו שראו מפני המעשה עלי ורע .כו׳ שם אותו
 שרוצץ למי גם כן לעשות למדו ממנו בדורו ויחיד וחסיד לגאון העולם לכל ומפורסם ידוע שהיה חסיד

 . בבהכ״נ מת שום להכניס שלא זה לבסל וראוי כו׳ מקדשי את ותהמאו ותבואו נאמר ועליהם לכבדו
:הלוי( )הר"ה עכ״ל. ובבהמ״ד

 ובכל בבוקר נפסד אשר פסירחו בעת אז היה אשר . הנ״ל המ״ץ בער מוהר״ד הרה״ג לי סיפר (יטק
 הקברים פדה אל העיר כל ייצאו לשער אין אפר פבר וזעקת ונהי בכי אך נשמע חוצות

 שמה להתפלל עפרה בווילנאמנין אשר הגדולה בבהכנ״ס אף נמצא לא המנחה לעת גס כי אמרו אשר עד ללוהז
:אלהים לחרדת העיר ותהי בציבור מנחה

 העבודה יפורש יסוד ס׳ בעהמ״ח זצ״ל זיסקינד מ׳ יס״ע צדיק החסיד מהרב בכי״ק אני ראיתי והנה
 הג׳ הרב תלמידו הערה ועם קבורתו אודות על הנדפסה( הצוואה אחר )שכתב אחרונה בהצוואה

 שיקבר .זצ"ל זיסקינד מו״ה החשיד הרב צוה אפר ע״ד שם כתב מהוראדנא זצ״ל ריינעס העשיל ר׳
 אש זאת שאלו נפער כאשר והנה * מהציצית א׳ לפסול נהגו כאשר ולא כהלכתו מצוין פלית עם אוחו
 כי והשיב .בזאת צואתו יקיימו אם בהוראדנא מ״; דניאל חמודי ס׳ בעה״מ זצ״ל דניאל מ׳ הג׳ הרב

 אינו יוש״ה בעל הצדיק החסיד על אך • ש״ע ממנהגו ולשנות המת צואות לקיים בזה מניח היה לא לאחר
 קברו אל אותו בהניחם ויהי ־ צום כאשר כן לו לעשות וצוה רצונו על לעבור הוא וירא דעתו להגיד רוצה
 ולא סדין מלמעלה עליהם להציע בקברו שטו )אשר בהיתידות מהציציח א׳ הסתבכה הנה לו כרו אשר

 שהיה . )מווילנא( הוראדנער ז״ל אברהם ר׳ מהרב בפרכות ]שמעתי . ציום כאשר כנהוג בקרשים
 בכי״ק( כחוב אני ראיתי כן שמע וכאשר . )הגרד״ל([ מעלות ג׳ כמין יתדות על עשוי פשתן של סדין

 לכתוב הנ״ל מוהרי״ה הרה״ג תלמידו והוסיף יוש״ה בעל צדיק אותו של מחשבתו נתקיימה ולא ונפסלה
 פסירחו בעת אשר ז״ל סעדי׳ ר׳ החסיד הרב לתלמידו מסר מווילנא הגאון נ״ע החסיד גס כי

 הגר״א מ״ש ז׳( ס״ק כ״ג )סי' או״ח שלו שו״ע )וע' • כהלכתם כשרים ציצית עם בסליח אוחו יקברו
 • חה״א בספרו כמ"ש הרמב״ן שמצא ציצית דמם׳ הברייתא ע״פ והוא שנ״א סי' ]וביו״ד בזה( זצ״ל

 ואח״כ .בפיסא היד״א הגאון ע״י בדפוס הזאת לברייתא זכיט נימינו )אשר מוע"ק שלהי ובמלחמותיו
 תלמידו בווילנא היה לא פפירתו בעת כי נסיבה היחה והנה . הגרד״ל([ (,סי בפפד"אעס שנית
 היהה מה׳ כי ידעו אז מילהא איסתייע ולא בא הקבורה אחר וחיכף • הנ״ל סעדי׳ ר׳ החסיד :רב

 ושפע . נ״ע הגאץ פפירת בעת שהיה נ״י דווילנא המ״ן ישראל ר׳ הרה״ג לי סיפר וכן המנהג שיקוים
: הלוי( )הר״ה -•כזאת אז

 בס׳ וע׳ ;רבינו על הספדו דביאליספאק אב״ד זאב מפה מ׳ מהגאון אזוב אגודת בס׳ עיין קב(
. אלי׳ אדרת ובס׳ ושור בחרוזים קינה עם עליו ההספד עמקהבכא( )דרוש יהודה אפיקי

 נדפס



75 לח אליהו עליות
 והולך מוסיף היה יום בבל )כאשר • רוח לו נתוסף כ״א • מיתה בו נאמר לא והנה

 וחתני בנין • והצפיעות הצאצאים המה ה׳ ברך זרע אחריו והניח ונוע בקדושה(
 • ותמימים צדיקים ובקיאים חריפים הגדולים הרבנים ־ הזהב צנתרות שני ובניו • רבנן
 מצבת הציבו והמה יפים ומה טובם מה • ז״ל אברהם ם׳ והרה״ג ליב אריה מ׳ הרב
 הרש מעשה חותם פתוחי עליו וחרות קברו על הנבנה למראה גדול בבית גדולה אבן

י הטורים אלה אבן

- אהה
• ועזבת נטשת אותנו מי על הגדול רבינו

 ♦ קרעים עשר לשנים י לבבכם קרעו י השמים עלה :אליהו לבינו
 ♦ זרעים בכרמי יטע מי אבי♦ י אבי נאסף ♦ לבבי שמחת ♦ האסיף חג ב
 5 הרעים ימיה על הוי . חמדתה כלי אבדה כי ♦ ארץ אמרה ♦ לה נא וי א
 לרגעים♦ הלכו׳ יגלה מי *שמועה יבין מי*דעה יורה תשועיימי תושי׳ ויום יל ל
 נעים♦ כי בפיך*תורתד.אמת ידרושו״לשמוע אותך שומעך שומעי יום ום י

 ? נודעים בתבל אליהו.עקבותיך בלב שכנתי חבט׳ קולה״אני תתן תורה ה
• מושיעים לציון יעלו עוד . שמתי לפי יד ;נאלמתי עתה ו
 נגדעים. חיל ואנשי*אין אלופינו מחשים♦ לכם מה וענוה♦ חפידו׳ פרישו׳ ם ג
 י הבאים לכל ישמיענו בלעדיך מי .והחכמה היראה תזעק לי ללי א
 והאמוראים. התנאי׳ נתגלחבבימי לך .מרבבה ומעשה בראשית♦ מעשה ו
נגוועים♦, מטה.במעט מטה הורדנו בי*מעטה אבל כלילבשנו בלי שארנו נ

 • במשנה במקרא * ותקן וחקר אזן • שמו מרבן גדול * המפורסם החסיד הגאון הרב ה״ה
 וספד״צ יצירה ום׳ ר״מ והיכלות זוהר ספרי ספרא . מכילתא תוספתא • ירושלמי בכלי

 מצות והחזיר י מסיני נתינתן כיום לעשות הגדיל כי עד ־ גדול ודבר קטן דבר הניח לא
 ונשמתו גופו וקדש * אדם בני בתענוגי מאס בבחרותו • ויסדן וחזר * נשכחו אשר הרבה

 אריאל גולת ראש והמדע החכמה מקור * העולם אור • מורינו הוא • מותו יום עד ליוצרו

זצ״ל זלמן שלמה ר׳ בהרב אליהו מוה״ר הגאון רבינו • ישראל תפארת צפירת
 : לפ״ק קבא( צבי״ה תאמ״י שנת ♦ תשרי י״ט ביום השמים עלה

ואחרי ____________

 ־ בכיפורים גם חהלתו ומספר רבינו על הספד הוא והחיבור שקנ״ח( הגאון מוח בשנת בווארשוי' )נדפס
 יחיד בחכמה יחיד ביראה יחיד בתורה יחיד בעולם יחיד . וז״ל היחיד מספד עליו והספיד יקרים

 לח״ז * שהר בן הילל בס׳ וע' • ש יעו" . בפרישות יחיד • בענוה יחיד . בסהרה יחיד * בקדובה
( • באלסונא( )נדפס דשכבי יקרא המחבר מבעל עליו הספד וע׳ . עליו הספד זצ״ל הילל מ׳ כרה״ג

 שערי בס׳ נדפס )א׳ . זצ״ל אדם חיי המחבר הרב הספידו אשר סליו הספדים שני נדפסו ]כעח
הספידו אשר הספד נ״י המחבר הרב ת״י ונמצא .(יחזקאל ננסח הגאון צוואות בס׳ והב׳ ־ רחמים

:הלוי( )הר״ה .זצ״ל[ אברהם ר׳ הרה״ג בנו
 אחר והשנה אליהו עלות בשנת השמים ועלה אליד! לכם שלח בשנת נולד הגאון והנה (נאק

 בעהמ׳יח מינדעס נח ר׳ הרה׳יג מהו׳ כי . מיליהס ירזמון ה י כ צ מי א ח מצבתו על הציגו
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 לראש אלוף עליהם ושמו ממרעיתם תלמידיו נפוצו הנה " השמש כבה אשר ואחלי

 תלמיד • נ״ע מוולאזין היים מו״ה ♦ הבולל והכם ההסיד הגולה מאור הגאון את
 מים ויצק דלה אשר תורתו מבאר ולהשקות תורתו להפיץ התחיל הוא אשר הגאון

 בית שמה וקבעו הקדושה לארץ נסעו נ״ע הגאון מתלמידי ומהם קכב( אליהו ע״י
 גדלו ושמה נ״ע החסיד הגאון רבן מתורת עולם מאור המורח את נם להאיר מדרשם

: וירושלים ציון על גם האירו חדש ואור והצליחו

 כולם הגדולים ותלמידיו מפינקם משה ר׳ הגדול הרב וחתנו הגדולים הרבנים רבניו
 הרבה מהם והדפיסו הרבים בחיבוריו חוצה תורתו מעיני להפיץ יחד עמלו

 עלית בקונטרס יראו ישרים עיני כאשר בכתובים עודם הרבה ספרים מהמה יותר אבל
 המה גם עמלו ווילנא דפה הנדיבים הגדולים והגבירים ואינם נאבדו אשר ולבד ר י ק

 ונם למראה גדול ועליותיו בניניו והרחיבו הגדול מדרשו בית ולכונן מחשבתו להקים
 ולילה יומם אשר אה ויר תורה מופלגי הזה היום ועד למרבה שמה קבצו ספרים עקד

 נדבו אשר מהכנסות ברחבה להם יותן והספקתם שמה עצורים ה" בתורת יחשו לא
 אשר בווילנא הרבה חומה מבתי נאמן ממקור והכנסה עם נדיבי גבירי גדולי לזה

 והביח הזה הקדוש הבית לתוצאות מותם לפני בצוואתם עולמית בעליהם התנדבו
 וקבעו הקדוש לבהמ״ד ינהרו ווילנא עיר מופלגי וראשי ה' כבוד מלא הוא הזה

 ומדרש מקרא במשנה ואלה הש״ם בלימוד ואלה האלפס בלימוד אלה חבורות חבורות
 למען א' רגע אף דמי יתנו ולא בלילות גם ה׳ את המזכירים משמורים גם והפקידו

 של בדרשו מבית הק׳ התורה לימוד אהד רגע אף יופסק ושלא התמיד יבוטל לא
 נעדרה לא מהנה אהת בחייו הגאון הנהנות עפ״י שמה ומתנהגים נ״ע עולם גאון

 חותם פתוהי עליו הרות שיש אבן מדרשו בבית עולם.הקימו ולזכרון וטהרה בקדושה
 כל ידעו למען נ״ע הגאון של בבהמ״ד אשר הצפוני בכותל אותה ויקבעו ולזכרו לשמו

: אתם מתהלך חי עודנו וכאלו הזה הבית על נקרא שמו כי העם

הקדמה

חקוק מצבתו על ונס שמה ויקבר . מנוח הוא נס מצא הנאון מחו׳ באדמת ־ וכו' חדשות נפלאות פ׳
: הלוי( )הר״ה נפרדו לא ובמותס בחייהם ונעימים הנאהבים שניהס על לרמז יה ב צ תאמי הפרס

 נדולי מפיו לקח לקחת אליו באו נקבצו כי ־ ישראל לכל ויראה תורה ולהרביץ להעמיד וזכה קכב(
 והמה העבודה בדרכי מוסר לקחת ונס בישראל להורות דעת הורס ואשר הדור מופלני

חמי מקומו ממלא בן אחריו והשאיר . הדור גדולי גאוני ־ בישראל להוראה מהס ויצאו והצליחו גדלו
מ׳ ועניו הצדיק ישראל עמו לסובת החיצב שריס לפני הכולל חכס ־ ישראל אור הגדול הגאון זקני

 הגאון אביו באשורי ואשר לכל נודעים מעשיו וגדולת חכמתו ועוצם וולאזין דק׳ ור״מ אב״ד זצ״ל יצחק
 תבל פני האירו זצ״ל מוהר״ח הגולה מאור הגאון תלמידי מגדולי וכן ־. עולם לאור והיה רגלו אחז

 מאור הגאון הוא שעבר מדור תלמידיו ומגדולי לע היתה נ״ע הגאון מידי זאת גס אשר אמת בתורת
 מתורת ומביא יעקב וקהלת יעקב משכנות שו״ת ס' בעהמ״ח קארלין בק״ק האב״ד זצ״ל יעקב מ׳ הגולה

 ושם ביו״ד )י( בשו״ת יעקב בקהלה וכן יעקב משכנות בספרו נ״ע מוהר״ח הגאון רבו
 בק׳ האנ״ד נ״י יוסף מ׳ האמתי המפורסם הגאון לי הנודעים בדורינו תלמידיו ומגדולי ס׳( )שאלה גא״ע
 . רבו מתורת מביא ־ דוד בית ס׳ בעהמ״ח מינסק בק׳ המ״ן . נ״י סעביל דוד מ׳ והגאון פלוצק

 זלמן מ׳ והגאון הדרושים ובחלק נ״ע מוהר״ח הגאון רבו דברי מביא י״ז ובסי׳ לספרו בהקדמתו וע'
:הלוי( )הר״ה שם )ס״א(מ״ש וע'בסערה .מזאגירנ״י



г לט אסיתר עליות
האבן חרוזי ואלה

ראינו זה לבד

 ♦ ומדינה איים בכל הולך שמעו « אחרונים בדורות תמיםי צדיק מצאנו
 בניתי בנה ♦ מדעת אדם כל נבער שבחו לספר תרונהי בחוץ חכמתו

 הבית שבתו זה .שמחות שובע בה׳ תשיש שוש . מרווחות עליות לך
 את לימד עוד * ובינה חכמה רבד כל למד * ענה ארבעים . הזה

 ירושלמי * בבלי תלמוד ♦ משנה ♦מקרא על בחיבוריו ♦ דעת העם
 ♦ הרקיע כזוהר פירושיו .יאירו לעד ככוכבים דבריו .הלכות . אגדות
 ♦ היכלות . ותיקונים ♦זוהר על * דעת יחוו ולילה * ליום יום * יזהירו
 דאביי הוויות • מרכבה מעשה . בראשית מעשה .ר״מ .יצירה וספר
 הוא .אלהיט אליו נגלו שם כי יען ♦ יתבוננו גבורותיו ♦ רעם ♦ ורבא

 ♦ רבים ישוטטו בחיבוריו . ועדה מקהל יסוף לא זכרו * הדעת
: ע״כ * הדעת ותרבה

 נפשי תועלת קצת קבלו קטנם ועד מגדולם כולם ווילנא התהלה עיר א$ריך (כגק
 שם הצדקה ועבודת התורה בתלמוד פעולתם וכל הכנתו לפי איש

 להם תקום היא העולה עצתו כי פניהם על ותוכחתו יראתו בעוז עושה חיה הוא
 שונאי במצות טדקדקי תורה מרביצי גדול קהל נעשו ותוכחתו בעצתו ירח בלי עד

 תורתם עשו בהם ישמח ה׳ מבקש כל לבם גבה לא בעשרם אלהים מכבדי הרבנות
 עליהם קבלו ואח״ב עסקיהם לבדם הם העבודה ו התורה קכי( ארעי ועסקיהם קבע

 להודיע לפניו העומדים הקרובים אל היתה תוכחתו עיקר כי מדינתו אנשי כל כמעט
 על פקוחות עיניו איש כל להיות תקוה . באפם זמנם יוציאו שלא הרחוקים אל גם

 והוא שאפשר יקרים היותר בדברים זמנם הוצאות ושתהיה יבחננו לרגעים זמנו חלקי
 וכשרון השתדלות כל כי החריצות בעוצם לפעול בה ולהזדרז והעבודה התורה עסק

 יצר מעללי כל המתישין והעבודה התורה זולת מאומה יועיל לא זה זולת מעשה
 פארותיו וישלח ומקומו בעירו נראה ותהלה צדקה צמח ובל ותחבולותיו האדם לב

 האש עמוד לפנינו שלח אשר ה׳ לשם להודות ועלינו ים עברו ונטישותיו למרחוק ם1
 טהורח ה׳ ויראת אמת בתורת במושבותם אור ישראל ולכל הזמן חשכת לנו להאיר

 הטוב וה׳ ונתהלל נצטדק בו ואך אלינו הגיע מה כזאת לעת יודע מי בלעדו אשר

 להחזיק עולם לדורות ולבנינו לנו למעלה פרי יצמיח לצדקה זרע אשר את הטוב יתן
 :הימים כל לנו לטוב ובתמים הורנו אשר האמת בדרך ,ה ויראת בחורה החיים בעץ

р)» ביאורו עס לשו״ע הקדמה:
 שא מדר בי ולחנויי לקרוי בעליהם לב בהם ובסח וחנות במסחר לאחוז נשי הני דזכיין והנהיגו קכד(

 בקידושין, הר״ן ש מ" הביא סק״ס( א׳ )סי׳ עזר לאבן בביאורו הגאון ש מ" וע׳ היום כל
 מתעסקות נשותיהם היו בבל דבני ופירש להו והא לן הא שם ואמרו בעהרה תורה לומד ואח״כ אשה משא

 יעו״ש עושות ואיק ואוכלות מעונגות היו א״י בני אבל אנשיהם אח מפרנסים והיו ובמלאכה מו״מ5
:הלוי( }הר״ה
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 ח״ל( לעמכרג ד׳ אליהו שנות ס׳5 וכבדפס כאמור מלפניהם יצא וכרוז העיר גדולי נאספו נ'ע הגאון פעירת )אהר

 עטרת ונטלו צרבן כל שמשו שלא האנשים על ־ יע״א ווילנא דק״ק רבנים מאבות יצא כרוז
 מ׳ המפורסם המנוח החסיד האמתי הגאון ורשבבה״ג אדמו״ר בשם הלבה לקבוע לעצמן

 • בדפוס ולקבוע שמועת! לכתוב לבם ומלאו דעתו לפוח ירדו שלא זללה״ה אליהו

 הגאון ישראל תפארת :בשסמו״ר חורה ופירושי .והנהגות דיניה אומרים אנשים איזה שנמצאו באשר
 דבר הנ״ל הגאון קדוש מפה יצא שלא ומפורסם וידוע הכ״מ המפורסם החסיד המנוח האמתי

 יוקבעו פן לחוש ויש .האמת קו על הכל ובנסתר בנגלה חיבוריו • בכתובים המה כאשר ־ ח״ו מתוקן שאינו
 קדמונים ספרי בהרבה שיש רואות עינינו כאשר . בדפוס יודפסו וגס להלכה בשמו שאומרים הדברים

 שהאלופים הרבנים כתות שני מאת יצא בכן . הזאת המכשלה ולהסיר המחבר מפי יצאו לא אשר דברים
 יאמין ולא ישמע שלא יצ״ו דקהילתנו מדרשות בתי ובכל כנסיות בתי בכל יכריזו יצ״ו ,דק״ק השמשים

 • הנ״ל הגאון מכ״י שהועתק כתב יביא או בע״פ ♦ זצוק״ל החסיד הגאון בשם האומר לדברי אדם שוס
 שבכתב הנ״ל הגאון מכתבי שהם . גמור בבירור שיתברר עד • חורה ופירושי והנהגות דינים איזה

 הגאון ע״ש * בדפוס דבר שוס להעלות שלא ופשישא . יצ״ו דק״ק בד"ר עפ״י הכתב ויקוים ־ ממש ידו
 שהם בו להאמין ולא ־ חזקתו הורע כנ״ל ברור בלי דבר איזה שידפיס מי וכל כנ״ל שיתברר עד הנ״ל
 אבות כל על מצוה •- הדור עמוד היה זצ״ל הקדוש החסיד הגאון שהמנוח ומחמת הנ״ל הגאון דברי

 הדבר לפרסם ישראל תפוצות בכל והקהלות המדינות בכל קודש עם וראשי המאוה״ג והגאונים רבנים
ל!/ אשר הדבר הוא ־ הנ״ל ברור עליו היה № הדברים שכל ידעון למען ודפוס כרוז ע״ם הנ״ל

 : תקנ״ח כסליו י״ס עש״ק ו׳ יום ־ ווילנא דק״ק ה' כתות שני מאת יצא • הנ״ל הגאון דברו
:כ״ו( דף ב״ד בפנקס )הועתק יצ״ו דק״ק דב״ד ספרא דוד נאום
:דווילנא[ השמשים עה״ח ]ונאו תקנ״ח כסליו בך עה״ח באנו ־ דקהילתנו ובהמר״ר כנסיות בבתי הנ״ל בל הוכרז

 כמס על פירושו בראש ונדפס . הזה הדבר בגלל דווילנא הרבנים עוד כתבו אשר בקצרה אעתיק ו
 בישראל הגדול רבינו אשר את .עמינו בני ברכת ומפורסם ידוע אשר אחרי • וז״ל אגדת

 החסיד הגאון • קדשו שם זה • שלפנינו דורות וכמה בדורו יחיד סופו ועד העולם מסוף שמו גדול
 לערך שיעור אין ־ ובנסתר בנגלה ברכה אמריו הניח . מקהילתינו זצלה״ה אליהו מוה' האמיתי
 שמשו שלא בידי נעתקו מכתביו קצת שראינו אמר מדבר מדאגה רק . להסכמתינו צריכין ואין חיבוריו

 ונכבדי הס"; בצירוף ה׳ כתות שתי מאתנו יצא לזאת . כוונתו וכ"ש שיחתו יודעים ואינם צרכיהן כל
 . מדרשות ובחי כנסיות בתי בבל יכריזו יצ״ו דק״ק השמשים שהאלופים . תקנ״ח כסליו י״ש ממנינו

 וכעס " כנ״ל כו׳ החסיד הגאון בשם האומר לדברי אדם שוס יאמין ולא ישמע שלא יצ״ו דקהילתנו
 וערבוב סוג שום בלי נקי סולת המה ־ בראשונה להדפיסם בניו שרוצים .חבורים שבעה לפנינו נתברר
 נ״י בניו ע״י להדפיסן מסכימין דפה והמ״ן אנחנו ע״כ . שאמרן למי הדברים ראויס דברים

 ספר פי׳ זוהר תיקוני פי׳ ; זרעים ירושלמי שי׳ זרעים משניות פי׳ ־ המה חיבורים והשבעה . כו׳
 כל • כו׳ גדולתם ועוצם שבחם גודל לספר יוכל ומי רע״מ פי׳ היכלות שי׳ סשד״צ פי׳ • יצירה
 הדפוסים במקומות ובפרש ישראל קהלות ובכל המדינות בכל משמרתם על יעמדו קודש עם ראשי

;,ט מתקיימים אנחנו ובזכותו בצולו עוזינואשר גאון בכבוד ח״ובוקיסריקי יתלה שלא.ע״ז שישגיחו
: דווילנא[ הרבנים שס המהום על ]ובאו

 הכרת אחרי ד״ה • הכרוז אחר שנדפס מה יונה על פי׳ בראש ע׳ האלה והאמת הדברים ואחרי
 אשר שהרוח על מהגאון רבה אליהו הספר עם אמור אשר את להעיר ]וראיתי .כו׳

 ה״ס לבס על שסו זאת ע״כ כי הנ״ל הבד״ר כ״י חותם פתוחי עליו היה ולא תלמידו לאור הוציא
 ועוד מאהבה השובה שו״ת )בעה״מ פראג בק״ק האב״ד זצ״ל סלעקלש אליעזר מ׳ הכולל החכם הגאון

 הנודע בהגאון ציון( שיבח שו״ת בעה״מ • זצ״ל לנדא שמואל מו״ה המפורסם הגאון וכבוד יקרים ס׳
 והנהגות הדינין על ב״ד שהורו ומצאתם משם ובקשתם פו׳ הרכוז ע״ד וז״ל שם( )בהסכמתם אמרו ביהודה
 בוקי יתלו שלא הנהגות ועל הוראות קילקולי משוס הדינים על דברו אשר והיטיבו תורה ופירושי
 קלקולים הרבה הקבלה פי׳ על ובפרש דעות שבושי משום התורה פי׳ ועל הנ״ל בהגאון סריקא

 נאמר ולא אלה משלש אחת בו אין ההוא בחיבור ויען " צרכן כל שמשו שלא תלמידים ע״י - באו
: ל״ב([ י״ד )י״ג קיר בעליה וע׳ עכ״ל כו׳ הזה הכרוז עליו

ФСЖ>-
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’.והמרובים הקדושים חיבוריו .לנפלאותיו זבד

.בכתובים עודם המה ואשר .בדפוס באו אשר

ע״ז( חמודוח )והערות

.־ חיים אורח . ערוך לשולחן ביאורו א(

 הרה״ב תלמידיו וע״י ז״ל הגדולים הרכנים ומדו כניו ע״י לדפוש הוכא אברהם המגן עם תקס״ג( )שנת בשקלאב גרפם
 ע״ז אשר כללים לאו״ח כהקדמה זה תלמידו שכתב מה וע׳ פידרו הנ״ל והרה״ג ז״ל ישראל ר׳ והרה״ג מענדיל ר׳

 שציין ר״פ( )הי׳ כיור״ד כגאון דכרי מכיא ס״ג( )שאלה ניור״ד עולם כנין כשו״ת וע׳ כאורו ודרך חיכורו כגאון הידר
 ככה״ג כקודש דרכו ליודע כרור הוא שכן לדינא הש״ך עם להשכים דכוונתו מדבריו נראה ע״ז וכתכ ז׳ ס״ק כש״ך לעיין

: י״ג( )הערה ההולם כמעלות ועמ״ש
 ככל הכיאור גוף עם הליקועים יחד ששידרה כמלה״ד עשה טוב לא ויור״ד או״ח הראשונים החלקים כי להעיר ]וראיתי

 דכפורי יומא מענינא נקינונא ולדוגמא וככוונה כלשון כלכול מזה יצא ולפעמים מתחלה יחד חיכרם כאילו מקום
 לתשלום שייך ליקוט היה שזה כרור והדכר רכים ע״ז ונפלאו כפועלים את כשוכר לפרק שציין סק״ג( תר״ד )שי׳ ח“כאו מ״ש

 כדכרי רק נשנה שם הלא תקשה ושלא דחולין ממתני׳ עיוכ״כ על ראיה שם שהכיא י״ז( ש״ק קל״א )כשי' ככיאורו הנאמר
 כו׳ שרידי דכ״ע משום כו׳ דלא והא ששיימו שם חולין לתוש׳ שם ציין לזה כוותיה קיי״ל ולא כגליל ורק הגלילי יוסי ר׳

 כסעודה מרכין היו לא ומשיה .כו׳ שרידי והיו הוה דכפורי יומא מעלי )פ״ד( הפועלים כם׳ כמ״ש כליקושים הוסיף ולזה
 ז״ל מווילנא שאול מו״ה כגאון ש״כ לפני זה ואמרתי סוכות ערכ כמו מקום וככל לכ״ע הוא יו״ש אכל מקומות כשאר
 כמקוש כיו״ע( אפיה על ליפול דלא מקור )שמשם הזככ כפ׳ כמ״ש להגיה רוצה ז״ל הוא היה אשר )ותחת ראש לי ונענע

 זצ״ל דכריו ומככדי מוקירי לפני הכתכים גוף שיוציאו ז״ל רכינו לנכדי וראוי עוד( להגיה 5שא״ לדכרי הפכים כפועלים פ׳
 שייך שאינו כמקום כציונים וכיותר השעיות רכו כמו שרכו יור״ד כחלק וכפרש כדפוס שנפלו השעות יכררו שמתוכם

 )וע׳ שו״ע חלקי הד׳ על כפדרן מראשית כתכ החי׳ כי כליקועיס עם כחי׳ יחד קיכצס אשר נכון לא כזה וגס )כגרד״ל([
 לדעת ונחון השו״ע מכל חיכורו אחר כתכ והליקושים המשדר הקדמת וע׳ כאו׳יח( מ״ש ככיא ל׳ד ש״ק פ״ז סי׳ יור״ד
 מ״ש שק״ו( י״ח סי׳ דמאי )הלכות השולחן כפאת ע׳ האחרונה ודעתו קשכר מאי ולכסוף קסכר מאי מעיקרא דינים ככמה
 סק״ש( רצ״ד )סי׳ שכיור׳ד והתימא כו׳ הכ״ח על השיג כ״כ( שיק ריב )שי׳ לא״ח ככיאורו שרה״ג כו׳ נוכלות כיאור כענין
 עכ׳ל ג'כ לתקן שם וצריך יוריד על חיכוריו כתר דכתכס שלו מליקושיס שדרתיס שם דכאו״ח והאמת כו׳ הרמכ״ם על המה

:כלל כדפוש כאו לא אשר ז״ל ממנו אחדים ליקושיס עיני וראו
 כסותר המכשילים עשאוהו סק״כ( קצ״ז )סי׳ כאו״ח מיש מדתין לתקלין כהק׳ וע׳ כהנדפס ש״ס כעה לתקן צריך וכן

 דמוכה ושעות מכזית יותר והוא וצ״ל הוא הדפוס ושעות מכזית יותר דכגרוגרת מוכרח שם שכא ממקום כי עצמו דכרי
 כברכות כווין הנדפסים עלכש״ש כהגכותיו נ׳י מזאלקווי חיות מוהר״ן הגאון ידידי גם שעה שעות ]וזה יעו״ש ט׳ הוא
 פכיעית )הלכות כשולחן פאת וע׳ . ש[“ע ש״ס שהוא כמחכ״ת ממנו ונעלם כצע״ג הגאון דכרי שהשאיר :( מ״ח )ד׳

: ע״כ כו׳ דכריו כשוף דש׳ש כרור וניל כו׳ ג(“י ש״ק רע״כ )שי׳ או״ח כשו״ע הגאון ורכינו י׳ח( ס״ק כיד סי׳
 ולא הראשונים דכרי והעתיק כשו״ע להאמור מקור אך הערה דינים ככמה כי י״ג( )הערה הסולם כמעלות כתכתי וכבר

 :שהארכתי יעו׳ש כשו״ת מכרישק מוהרי׳מ הגאון כד׳ ושלא להיפך היה והנהגתו דעתו כי אף הכרעתו ככס כתב
 נצרך ע״כ ע״ח( אות אליהו כעליות )עי׳ שנין ארכעים כן שהים וקודם ממם ככי׳ק כתכ שו׳ע כד׳ על כיאורו כי יען וכן

 כשם י״ג כהערה כסולם כמעלות עמ״ם מדעתו חזר לא אם זקנותו לעת כתכו תלמידיו אשר חיכוריו כיתר לעיין
 . הרמכ״ם לפ״י מ"ד( דתרומות )פ״כ כירושלמי הישינה גי׳ כתכ י״ג( ס׳ק כ’רע )כשי׳ וכן עוד וכתכ כפאה״ש תלמידו

 כגי׳ פי׳ י׳ח( ס״ק קי״ש )סי■׳ יור״ד על כביאורו וכן כו׳ הגירשא והיפו הגיה שם שלו וירושלמי המשניות זאח״ככפי׳
החדשה(: עלגי׳ כפנים שם )וציינתי נאמן וע״ה גרס ירושלמי על ונפי׳ כו׳ נאמן א׳ ועד הישינה

 ימצא ודאי ודי׳ התלמ כים צלל לא ואשר כדכריו לחפש רכה כשקידה כ״צ שמש שלא מי כי וז״ל חדתין לתקלין כהק׳ ת׳
 שק״כ( קצ״ז )סימן או״ח על הקדוש כחיכורו לנו קרה כן כאשר כו׳ זא״ז כסותרים נראים יהיה אשר דכרים כמה

 העמוקה[ כונתו היסב מבואר שם דבריו ועיס מכי״ק אחד ליקוט כאן שנשמע מפני מאד כזה שגה ]התקליןחדתין
 למ״ש סותר הוא כי כדכר מהנדזין התלמידים עיש כו׳ שגומרין כמקום כיחיד הלל וכמו כ״א( ס׳יק קפ״ג )כסי׳ גס כנ׳ל

 שפי! )כשי׳ מדרשא כבי עליה מצוומי קא עוד כו׳ היא מילתא ולאו כק״ש דינה שגומרין כמקום דהלל שיא( תפ״ח )כסי׳
 האיכר ד״ה )ליד( בקדושין ורש׳י והרמכ״ם הרי״ף נגד נפלאה חדשה שיעה רכינו שם שחידש כו׳ ככמהין ולא ע״ז( ק”ס

 ק גם מכיא שקלאב ד׳ הצבא לשפר כהגה״ה ]וע׳ . מהירושלמי לדבריו ראיה מצאתי עוד כו׳ דרכו יורה שהאמת ומלבד
 דבריו ככל עמוקות כמעת מדתי כדי ומצאתי יגעתי אשר כעז״ה אתי רכות וכהנה . עיש[ הנ״ל א“הגר לשיעת ראיה
 כזה כחיבור מקום כאן שאין אלא גילי ולכני כערכי לאנשים עמוקים הדברים כל לפרש השדר על אצלי ככתובים והמה

 כ״א הכאתיס לא הנה הכאתי אשר כמעע וגם המגינים על מגדים הפרי מחיבור ויותר יותר כס׳ע חיבור צריך לזה כי
 נסערו א׳ כשקירה כ״א וכדבריו כשיעותיו כ״צ לשמש רצו ולא התלמודים כשני ושם יד להם אין אשר האנשים הראות למען

:עכ״ל כו׳ ונכשלו
 כנן ואשר כמשכיל ואך מאוד קצרה כדרך שנה אשר כי״ק מעצם כמה עההליקיעים שו״ע חלקי מהד׳ הביאור כל והנה

 מכסה רוח ונאמן וגו׳ רכיל הולך ייג( )י״א למשלי כפירושו )ועמים לאשורם יכינם התלמודים בהיכלי מכבר לו
למשלי כפי׳ ועי׳ ע״ש( שראוי למי אלא נגלה שהוא דנר אפי׳ מכסה רוח וכנאמן רכיל הולך סודות כמגלה שפי׳ דבר
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 התלמוד ממעייני הטהור »המקור כ־׳א דינים הקיצורי רק דינים כשרשי לומד שאינו למי בדברים שם הוכיח ד׳( )יו״ד

: כהולם( למעלות ירד כהערה )עי׳ לשאוב
 שנזכרו מרובות הלכות כלל שם לשו״ע בביאורו עשה נפלאות לספד״צ בהקדמה נ"ע מוולאזין מוהר״ח הגאון ח״ז דבר מה

 כל מנופה נקיה הולת וסילת וברר וטחן וירושלמי בבלי התלמודים בשני הראה אשר במקורם הקדושים בדבריהם
 אלה בביאוריו ועשה פעל אשר לב״י טוב כל המבאריה לביאוריו הקדמות ביתר ועי׳ עכ״ל ז״ל הראשונים של השיטות

 עיני למד יכון לא שקריה דובר עינים מלא שהוא אומרים מכם ויש ליור״ד בהקדמתו זצ״ל מוהר״מ כרה״ג תלמידו וזיל
 בכל המשוטטים ה׳ עיני כמה ובאמת בעין עין מלראות העיניס את מסמא בלבם אשר והשוחד לעיין חפצים אינם שבאמת

 ומגלה מעקשות משיר ימיו כל בה חילה אשר לתחלואיו ומרפא וצדקה כשמם ה׳ ליראי מזריח העין מן היוצא והאור הארן
: עכל"ה חושך מני עמוקות

 שם הזכיר לא ?מעולם ענותניתו גודל תראו הלום גם אליהו לשנות בהק׳ נ״ע מוהר״ח הגאון ח״ז מ״ש להעיר עוד וראיתי
 יתכבד לא למען כגבורה כמפי לעמו טוב ודורש יושב כיה שיטתו כפי רק דרובא ברובא עליו שהשיג חכם שוס

 ררובה ורובה הוא דמימוטא מיעוטא אבל במותם נשא לא קלט אשר בשלהם גס ולזאת המחבר או כמושג החכם בקלון
 ליור״ד בביאורו ]ועי׳ אחד כל הזכיר שם בפסקים א,ל שלו כפירושים בדרכי זכו כנה עכ״ל תצא מאתו חדשה תורה
 והתעורר שס הט״ז כ’ג כתב הדברים כל והנה .ע״ש כעיטור שיטת על והרא״ש התוס׳ שהקשה מה לישב סק״ה( א׳ )סי׳
 כו׳ שוחט־ן ופסול ישראל היה לענין ב״ז( ס״ק ב׳ )סי׳ וע״ש הביאו שלא בעיני וחידוש וכתב שם אור תורה בס׳ ע״ז

 וגס לדינא הרבה נ״מ זה כי התום׳[ כן הקשו כבר אולם שכ׳ בתו״א ועי׳ ע״ש כו׳ הב״ע )מ״א( בדף ה׳א דא׳׳כ וליתא
 באו״ח ועי׳ . הסולם למעלות ג י׳ בסערה עי׳ . חדים בדברים עליכם לכרעי׳ מנע לא דבריכם בעיניו לזרא היה כאשר

 ס״ק .סק״ה )כ׳יב ושם י־מחטא בקופא פילא דעייל כב״ח כק״ד(דלא )כ״ג ביור״ד ועי׳ המרי״ק על סק״ו(מ״ש )תרע׳ו
.ס״ז ס״ק רל״ד .ל׳־ג ס׳ק רל״ד . פ״ח ס״ק רכ״ח . בדקדוק ששגה עלהר״ן כ׳ .מ״א ס״ק רי׳ז . נ״ט ס״ק ס"ט . ט’ל

: קע״א( ק“ס . מ’ק ס"ק .סק״ז י״ז .סק״ג ה׳ עזר ובאבן . סק״ט שי״ג . סק״מ ש״ה .סק"ג רצ"ג
 משנה לח״מ ככ״מ פ״ח הב״ח באה״ג הסמ״ע הט״ז הש״ך כמ״א המה כביא ואשר בחיבוריו מעט הביא כאחרונים והנה

 שבמקום :זכרוני גה נ־ו ס״ק תפ״ט או״ה הגדולה ]כנסת בזכרוני כאשר מהרש״ל מהרש״א תוי״ט וב״ם כרלב״ח למלך
: )כגרדיל([ המקיה ולמצוא לחפש עלי וטורח או״ח טור על איסקאפי ממהר״י והוא יוסף ראש ס' הביא באו״ח א׳
 ולתפוס להעיז כו' שיר. למי וזיל ליור״ד בניו בהק׳ ועי' דבריו על להשיג איש ירהיב בנקל לא לאור ביאורו ינא מאז והנה

 בראש .אדם הכמת בספר אדם אדם חיי כמחבר וכתב ענ״ל האדם יחיה שבו אדונינו פי מוצא וכל קטנה או גדולה מדבריו
 חסיד אליהו מו׳ החסיד אלקי המקובל שותים אנו מימיו אשר וקדושו ישראל גאון מחו׳ דברי וכנה וז״ל אדם לבינת השער

 ספק ובלתי עליו ,השגת מקומות שבאיזה על עלי המתרעמים רבים דבת שמעתי כי לסיבה כו' כבאתי לא מקכילתינו
 אביו על והטור שרב על חולק וכתלמיד סותר וזה בונה זה תוה״ק דרך שכן הפוסקים בלימוד בקיאים אינם האלה שהאנשים

 בשו״ת מ״ש ועי׳ י״ג( )כערה הסולם מעלות ועי׳ . עכ״ל כו׳ יותר לכגאון נחת זהו ובודאי כו׳ להו ניחא וזה כו׳ הרא״ש
ז״ל כגאון של ודליה רב מה וידוע וכתב י״ד( ס״ק דציט )סי׳ יו״ד הגר״א מיש מביא ב׳( הי׳ ש״א )שאלה עולם בנין

: כנגדו להכריע יוכל בדורינו ומי
 מאוד קצר בלשון דמשתמע וראו הש״ע על ביאורו התלמידים סדרו בעת כי מקאליש זצ״ל אלי׳ מ׳ הגאון ממו״ר ושמעתי

 עטרת בהגאון אליעזר מנחם ר׳ הגאון שארי בד״ז את דרשו כן על בזה יחכמו רבים לא אשר במחוג אך ומחוי
 קון כל על חידש כי הדברים מאוד וארכו שבת בהלכות הרחיב העמיק בחריפותו והוא דבריו על פי׳ שיחבר ז״ל ראש
 !®־]אמר ,מלהדפיס חדלו ע׳׳כ לבטלה( שפך לא דיו טיפת ואף מבקיאותו יותר עצום חריפותו כי )והעיד תילים תילי

 אלה ובימינו בוולאזין] ביתו בשריפת נשרף ובעוה״ר כי״ק בעצה שי׳ המחבר הרב ליד אח"ז הגיע הזה החיבור המ״ל
אתו ה' יהי או״ח משו׳ע כגאון ביאור לבאר יקר חיבור מהוראדנא נ״י לנדא אליעזר מ׳ הדור פאר הרה׳ג ידידי חיבר

: והטהורים הקדושים בדבריו בינה תועים וילמדו לאורה •לכוציאו
 המחברים הניאו אשר מקום שלי או״ח השו״ע בגליון רשמתי אשר הנה אציגה הקדושים בדבריו המעיינים על להקל

 סק״ב( )ח׳ • בצ״ע השאירו או הקצרים אמריו את וביארו הקדושים דבריו את בשו״ת או בפירושם כאחרונים
 עיי י״ד( שיק )שם :וראיתי ד״ה י״ג הערה הסולם מעלות ועי׳ ל״ט( ס״ק ג׳ )סי׳ ישראל ארן הלכות השולחן פאת ע׳

 ; וכן ר׳ה י״ג( )הערה הסולם מעלות עי' סק״ח( )ט׳ : ע״ש בספרו( ע״ב פ׳ )ד׳ בליקוטים יור״ד על תורה אור בס׳
 , )ט״ו( ביצה ס*לש בהגהות הים מפרשי עי׳ סקיד( א’)ל : ט״ו( )סי׳ או״ח יעקב משכנות שו״מ עי׳ מ״ב( ס״ק )י״א
 יי בנין שו״ת ועי׳ ד׳( כי׳ ט׳ )כלל אדה נשמת עי׳ סק״ב( )מ׳ז :י׳( סי׳ )כ"ז ביור״ד ישע בגדי עי׳שו״ת ס״ג( ס״ק )ליב
 ,ע״׳ אדם החי• עמ׳ש ל״א( ס׳יק )צ' :ע״ג( )סי׳ יעקב משכנות שו״ת עי׳ סק"ט( )נ״ו : עליו ש“מ ו׳( )שאלה עולם
 ,(’? ס״ק )קי״ר :קי״ז( )כעניה אליהו עליות עי׳ כק״ז )ק״ג : י״ח( סי׳ וע״ש י׳ סי׳ ג“י )שאלה עולם בנין שו״ת ועי׳

 ר״ם• י״ג( )הערה הסולם מעלות ועי׳ נהק׳ השולחן ז(מי׳פאת’י )קנ״אס׳ק : א׳( )סי׳ מסכתאאו״ח עי׳שו״תגליא
 ׳ י״ג( )הער הכילה מעלות פי׳ ה׳( ס״ק )קפי׳ח :קכ׳ז( )תשובה חאו״ח כופר חתם שו״ת עי׳ ז׳( ס״ק )קנ״ח . ויען
 שדחה׳ זממם סדר בספר וע׳ ע": שתמה ח׳( )סי׳ מברעסלא לכגאב״ד הבית י״א(עי׳פתח ס״ק )רס׳א :ועצמו ד״ה

 ניור״י ס חי מים מקור עי׳ י״א( ס״ק )רע״ב .מיו( )סי׳ או׳ה אפרים בית שו״ת ע׳ סק״ד( )רס״ו :ט״ז( )בסי׳ דבריו
 ס״ק )ש״ו י׳( )שאלה עולם שו״תבנין ועי׳ ו׳( )שאלה שלמה חמדת שו״ת עי׳ צ״ט( )ס״ק ש״א : ט׳( ס״ק קכ״ג )סי׳

 )של״ו •• ק״ב( >(' )סי׳ שח־טה ה׳ ביור״ד תורה אור בס׳ ע׳ כק״א( )שי״ח :ו׳( )סי׳ עזר אבן חלק שלמכ חמדת ע׳ כ״ו(
 י״ג( ק’ע״בם1ץ: )שאלהכ״ו( אפרים בית ע׳בשו״ת י"ט( י׳ח ס׳ק )שמיה : א׳( )שאלה דוד בית שו״ת עי׳ י׳( ס״ק
 מ? בספר ע׳ ייב( ס״ק )תל״ד : ע״ב( ע״ו )בדף ומבאר בספרו( ע״ד ה׳ ד׳ ג׳ )סי׳ או"ח מסכתא גליא ת“בשו מי׳

 רחבים דברים אחדים במלים הגאון שרמז מה לדעת כראה ט(’כ )פי׳ לעין בקדם מסלאנים המ״מ לכגאון נסתוח
 ■ כ״ה( )שאלה עולם בנין שו״ת ע׳ מ״ב( ס״ק )תמ״ז י״א( )שאלה שלמה חמדת שו״ת ע׳ י״א( ס״ק )תמ״ג ספלפול
 סדר נספר וע׳ ח׳( )סי׳ הבית פתח ע׳ ה׳( ס״ק )תנ׳ט : י׳ז( ט״ז )סי׳ ביור״ד שלמה חמדת ע׳ סק״ע( )תנ׳ג
אויח סופי חתם ע׳ סק״ג( )תק״ג .ל׳( )כלל וחזקה רוב שמר אדם בינת עי׳ ל״ב( ק“ס )שס״ז ט״ו( )סי׳ זמנים

שאלה



81 מא קיר עלית
 • כ״ז( )שאלה ישע בגדי שו״ת מיין ס(*םק )תקנ״א : הראשון ומ״ש ד״ה י״ג( )הערה הסולם מעלות זע׳ ק״א( )שאלה

 ;בספרו( ע״ד ע״ג )ד׳ מסכת גליא שו״ת עי' י״ע( ס״ק צ*)תק . קפ׳ב( )תשונה או״ח סופר חתם ט״ז( ס״ק )תקס״ח
 ע' ג'( ס״ק )תרכ׳ו .ט״ו( )סי׳ שלמה חמדת שו״ת עי׳ ט׳( ס״ק )תרי״ב . י״ב( )סי׳ הנ״ל שו״ת ע׳ כ״ז( ס״ק )שם

 )תרליא מחשבותיו עמקו מאוד מה לדעת הגאון ד׳ בארוכה שביאר מה ג׳( )דרוש סוכות עמק דרוש אזוב אגודת
 סק״ג( )תרע״א .ל׳ג( )שאלה עולם בנין שו״ת עי׳ כ״ב( ס״ק )תרמ״נו • בשקלאב הנדפס הצבא הפר סוף ע׳ םק״א(

 שכתבתי מה ע׳ י״ח( ס״ק )תרפ״ח .ע״ב( פ׳ב )דף הנ״ל בספר ע״ש הק״ו( )שם .ו׳( )סי׳ חנוכה בה׳ מסכתא גליא פ׳
 ס״ק .)תרצ״א נ״א( )תשובה ח*חאו סופר חתם עי' הסי׳( ברים )תר״צ . הספר בראש הנדפס להגרד״ל מכתבי בשולי
 )תשובה או״ח סופר חתם שו״ת ועי׳ ד׳( )סי׳ מגילה ה׳ אדם נשמת ועיין ס״ט( )שאלה אפרים בית שז״ת עי׳ כיה(
 אשר את פה האסף עת ולא (* בזה. שהאריכו מה בספרו( פ״ב )ד׳ מגילה בה׳ מסכתא שו״תגליא ועי׳ ק״צ( קפ׳נו

הנ׳ל: דברים בהרבה לפלפל כהה יד ידי מצא

דעה יורה ערוך לשלחן ביאור ב(
 ותלמידו ושותפיו ויל מענדיל ר׳ הרה״ג תלמידו ובמצות ז״ל הג׳ הרבנים ע״יבניו תקס״ו( )שנת בהוראדנא ■יגדפם

 ב' סי׳ עי׳ בדבריו צ״ע בכ״מ ורמז להגיה הוסיף הנ״ל ר״מ הרה״ג תלמידו ]ואח״כ סידרו ז״ל ישראל ר׳ הרהיג
 והרב ט״ס מלא הוא ועכ״ז . ע״ם[ שחסר שם שהגיה מה סק״ז סי׳ר״ו וע׳ . סק״ב רפ״ד .כ״ו ס״ק מ״ט סי׳ .סק׳ג

 על ומצאתי יגעתי בעזר׳ה כאשר בהקדמה מביא נ״ע מהגאון משולש איל ס׳ לדפוס המביא מלוקניק אב״ד שמואל מ׳
 יתברך השם בעזרת בוכגהתיו ועיוני למודי דרך ת״ל הצעיר אנכי וגס עכ״ל ת״ל מאפל מכל הגהתיו כי עליור״ד ביאורו

 לשיטתו לזה הנצרך הרמב׳ס כגר׳א מ״ש י״א( ס״ק י״ח )ס׳ דבריו שהגיהו במחבריס הנמצא את אך עתה וארשום שמו
 וכפול ט״ס הוא הס״ק כל כ׳ט( ס״ק נ״ז )סי׳ : ע״ש הרשב״א וצ״ל ט״ס ואולי שכתב סק״ח( )שם אור תורה בספר מי׳

 שכתב כ״א ס״ק )קנ״ה : מהמעסיקים נפל שט״ס שקרוב כ׳ מ׳ח( )שאלה יור״ד הלכה עמק ע׳ ט״ז( ס״ק )קכ״ב ע׳ש;
 :ט״ס שהוא )שם( ביור״ד חיים מים מקור וע׳ בתמורה כמבואר מהנשרסים הוא ובאמת מהנקבריס הוא הכרם דכלאי
 השולחן פאת ע׳ ט׳( ס׳ק )רצ״ד : ידי לאל יש בכי״ק[ ]כיה וצ״ל ידי יש לאל מקרא שם מביא י״ט( ס׳ק )רע״ו

 על הגאון דברי שכ׳ י׳א( אות )סי׳י״ד או״ח ישע בגדי וע׳שו״ת עיש תלמידו מגליון ט״ס סק״ו( י״ח )סי׳ דמאי -ס׳
:ע״ש לתקנו ומצוה טעותבדפום שנפלו מחמת ואותם סותר באין וחתומים סתומים המה מ״ז( ס״ק )רצ״ד יור׳ד
 : שם אור תורה בס׳ ע׳ העיטור בשיטת שכתב סק׳ה( )א׳ בקצרה ארשום במחברים המובאים בדברים ע“וצ וביאורים

 )סי׳ : יא( )ס׳ק שם כ״ז( )ב׳ : )סק״ו( שם תו״א )ע׳ סקי״ז( )ב׳ :סק״ב( ב׳ )סי׳ שם תו״א ע׳ ח(“סק )ב׳
 : י׳ב( )ס״ק שם ט״ז( )נ״ק שם :)סק״ח( שם סקי״א( )שם :)סק״ג( שם ד׳( ס״ק )י״ח : סק״ד( )ד׳ שם כ׳ז( ס׳ק ז׳

 מה ביאור )שאלהכ״ם( עולם בנין ע׳שו״ת ט׳( םס)ס'ק )סק״ה(: סק״ג(שס )ל״ב ב׳(: ס״ק )ל׳ שם כ״ז( ס״ק )ל׳
 בס׳ ד(ע׳’כק )מ׳ג : י״א( )שאלה דוד בית שו״ת ע׳ מ׳ב( ס״ק )שם : בה״ג ד׳ מתקן הגר״א של הזהב לשונו שבמתק

 :ג׳( סי׳ ח׳ )שאלה עולם בנין שו״ת ע׳ ט״ו( ס״ק )פ״א : י״א( )שאלה ב״ד ת“שו ע׳ ט״ז( ס״ק )נ״ח : סק״ב( )שם תו״א
 : כוונתו ביאור מ״ח( )שאלה יור׳ד הלכה עמק ע׳ ט״ז( ס״ק )קכ״ב :ד׳( )סעיף שם חיים מים מקור ע׳ י׳( ס״ק )קי״ג

 )סעיף שם י׳ד( ס״ק )קכ׳ה . ע׳ש באו״ח ממ״ש הזר שהגאון נראה ט׳( העיף )שם חיים מיס מקור ע׳ כ״ג( ס״ק )קכ״ג
 דף א׳ סעיף שם כ׳( ס״ק )קל״ח : ד׳( )סעיף שם כ׳ח( ס״ק )קל״ב : א׳ סעיף רמ״א בהגהות שם א׳( ס״ק )קכ׳ט .א׳(

 ס״ק )קמ״ב שם: כ״א( ס״ק )קמ״א • שם י״ג( ס״ק )קל׳ט : בספרו ע״ב צ׳ז ד׳ שם כ״ט( ס״ק )שם : בספרו צ׳וע״ב
 שם י״ז( ס״ק )קנ״א : שם סק״ד( )ק״נ :ד׳( )סעיף שם ט׳( ס״ק )שם : א׳( )העיף שם ב׳( ס״ק )קמ״ה :שם נ״ח(

 בגדי בשו״ת המקמ״ח דברי ודחה שם סק״א( )קס״ז . א׳( )סעי׳ שם סק״י( )קנ״ז : כוונתו ואבאר מאוד קצרים דבריו
 מסכת גליא ע׳ ל״ו( ס׳ק )קע״ג : י״ז( )סעיף שם ל״ד( ס״ק )קע״ג : שם סק׳ה( )קע״ג : ט"ז( סי׳ י״ז )שאלה ישע

 ע' ט״ו( ס׳ק )ק״צ : י״ז( פי׳ י״ז )שאלה ישע בגדי שו״ת ע׳ סק׳י( )קע״ה :שם י׳ז( ס״ק )קע״ד : י״ב( י׳א )שאלה
 יד ע׳ )רפ״ב( : ב׳( סי׳ כ״ג )שאלה יור״ד ישע בגדי שו״ת י׳א( ס׳ק )קצ״ח : ב(“ע ט׳ ד׳ ׳5 )שאלה דוד שו״תבית

 יד בס' ע׳ ג׳( ס״ק )רס״ז : ביור׳ד שאול יד בס' וע׳ סופרים לפליטת תמיד עת בקונט׳ מ״ש ע׳ סק״ג( )רס׳ו :שאול
 כדרכו ברמז הטמין והוא להרמב״ן ראי׳ הגאון בביאור וראיתי וז״ל י״ד( ס״ק )רס״ז :נ״י הים מפרשי מבעה״מ שאול
 )רצ״דס״ק : ס״ג( )שאלה עולם בנין שו״ת ע׳ ז׳( ס״ק )ר״פ : הנ״ל שאול יד )רע״א( :כו׳ הדברים אבאר ואני הטוב
 שאלה )באו״ח עולם בנין שו״ת ע׳ ל״ב( ס״ק )רצ׳ד כו׳ חזר באו״ח שהגאון נראה כ׳ א׳( )שאלה דוד בית ע׳שו״ת ס׳ג(
 הק׳ דבריו מובאים מסובאלק להגאב״ד יצחק בית ובס׳ ב׳( סי׳ ס׳א )שאלה עולם בנין שו״ת י״ד( ק*ם )רצ״ט : ל״ג(

 .. מז . מו .מה • לז .לו . לג .לב .כז . יז )סי׳ הקבוע שער בקצרה מקומם ואציין ממנו מבוארים ולפעמים הרבה
. נ״ד מ״ה .מ׳ . כ״ח . ח׳ ד׳ )סי׳ הספיקות לשער ובפתיחה סו( . סד .עז . עד . עג . עב . עא סד • סג . ©

:עוד מש״ש הסולם למעלות י״ג ובהערה .הססר בראש הנדפס להגרד״ל במכתבי וע׳ . יעו״ש ס׳( . נ׳ט

עזר אבן ערוך לשולחן ביאור ג(
 הדפסה ובאמצע וב״ש הח״מ בלא מקודם )ונדפס . מסלאנים משה יעקב ר׳ הרב נכדו ע״י תקע׳ט( )שנת בווילנא גרפם

 וגם הגליון בצד ממנו הערות עם סידרו והוא . וב״ש( הח״מ הראשונים על גם ושנה וחזר אותם גם והדפיס ניחם
 מה דבר כל על רשם והוא אותם( ועזב חדש דבר כל לציין נלאה הכפר בסוף )לבד בביאורו החידושים תוכן מוצא סורה
 והיו נקוטים ארבעה שקיבן שהעיר י׳( ס״ק י״י *)סי וע׳ כנ״ל יחד וביור״ד באו״ח שחי׳ כמו )לא בפ״ע ליקוט שהוא

 והנה ליקוט( והוא שני פעם ס״קנ״ו )סי'ז׳ שם וע׳ ליקוט שהוא לציין שם נ'ג(חסר ס״ק ז' )סי׳ וע׳ בידו לאחדים
לעדה לי תהיה זאת וכתב כחליפין הגיה כמכר י״ח( ס״ק כ״ט )סי׳ וע' מאומה לשנות או הק׳ בלשונו להגיה ידו שלח לא

 ביתר וכן . באו״ח הגאון ביאורי על ובאורים והגהות חדושים הרבה באו נקבצו . לאור המוציא אמר י( הערה
 • ישובו ספר ועד . מאוד ארכו כי ויען תורה גדולי משאר והן . נ״י העשיל ה"ר מהמחבר הן . החבורים

. לזה מוכשר מקום מצוא עת עד למשמרת ויהיה . עזבתים ע״כ

יא
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 Ь וכין »ה בעמוד סדרתי לקוטים עשר כתב סק״ג( פ״ג )סי׳ וע׳ הגלוי( )צ״ל הגליל בדבר אפי׳ להגיה יד שלחתי לא כי !
 05 כ׳ )שאלה דוד בית בשו׳ת וע׳ עכ״ל בס ידי שלחתי לא החיבור ובגוף בליקוט הוכפלו תיבות וכמה ציון שמתי ליקוט ■י

 הדברים לכל בקצרה שכתב בליקוט ס״ג( ס״ק י״ז )סי׳ אהע״ז לשו״ע בביאוריו הגאון הגדול רבינו הוא הביב ואחרון שכתב
 כ׳ז( הנ׳לס״ק )הג׳לסי׳ בביאוריו עוד ראיתי וגס כו׳ מאוד ותמוה זר דבר ההוא בליקוט שראיתי אמת כו'הן האלה

 אך שס יש אמנם אבל . עכ״ל הו׳ אמרם ז״ל הגדול רבינו ליקוטים הנהו אם מסופק אני לזאת אשר כו׳ כגדול בליקוט
 ס״ק )שם :ע״א( מ״ז ד׳ כ״א )שאלה דוד בית שו״ת עי׳ כ״ז( י״ז ס״ק )סי׳ ע׳ במהברים והמובא ואכמ״ל המה ולו ט״ס
 הנ׳ל: כ״א( )שאלה דוד )כ״ג(ועי׳בית ושם )י״ז( מהרי״ס שו״ת ועי׳ מ״ד( )שאלה בא״ע שלמה ע׳שו״תחמדת פ״ג(
 כ״ה(;נ״ו )שאלה ושם ע״ג( נ׳ב . ע״א נ״ב . ע״א נא .ע״ג נ׳ בדף )וע״ש : בא״ע דבר/הגר״א מביא כ״ג( )בשאלה זע׳ש
 )סי׳ :כדרכו דבריו בקיצור רמז ואשר העמוקה כגאון כוונות מבאר כג( . )כב ישע בגדי שו״ת ע׳ י״ב( ס״ק )לז : ע״ב
 זצ״ל אבני מ׳ הגאון מ׳ש ט׳( )שאלה ישע בגדי ע׳ נ״א( ס״ק קכ״ט )סי׳ : כ״ו( )שאלה מהרי״ם שו׳ת כ״ב( ס״ק מ״ב

 על שם מ״ש וז׳ל כנ׳ל אבני מ׳ הגאון על והעיר זצ״ל מסייני מוהר״י הגאון מ״ש י״א( )שאלה וע״ש ע״ז מווילנא
 לסלק לו רב ידיו אשר והקדוש כגדול רבינו לגבי זוטרתי מילתא הא כי כו׳ מהרא״י בפסקי שט׳ס ז״ל הגר״א ביאורי
 ע׳ ׳ ט(’י ס״ק קמ״ב )סי׳ : ש“ע כו׳ הגאון כוונת אבל . מספר עצמו ובש״ס 'קטנות במס׳ ומפורסם כנודע הטעות

 )תשובה ישע בגדי שו״ת ע׳ א׳( ס״ק )קנ׳ג :)כ׳ו( מהרי״ם שו״ת א(“כ ס״ק קמ"ג )סי׳ :ל׳ג( )שאלה מהרי״ס שו״ת
הגאון מחשבות עמקו מאוד מה להראות ז״ל מסייגי מוהר״י והגאון המחבר למעניתם האריכו .מ׳.מא( לט . .לח לז

!:מש״ש מיאון בעניני גליאמסכת שו״ת ע' ב׳( ס״ק קעא וסי׳ן״ ס״ק קנ״ה )ר״ס הטהור לשונו בקיצור

П משפט חשן ערוך לשולח; ביאור .

 הש״ךוהט״ז עם ונדפס נ״י מהרברמי״ג הגליון על הערות וכן )ליקוט( בציון לבדנה הליקוטים נרשמו שם גס • נדפס
: חו״מ על כגאון דברי מביא ס״ק בהרבה כ״ט סי׳ מן בסופו השולחן פאת וע׳ יופי כליל השלם

.זרעים סדר משניות על ביאורו אליהו שנות ה(

 תקנ״ט( )שנת בלפמברג ראשונה נדפס ז״ל הרב מחתנו חידושים קצת גס ובסופו ליקוטים וקצת ארוך ופי׳ קצר שי׳
בראש הערוגה על ביאורו והוסיפו מהוראדנא זצ״ל ייינעס העשיל ר׳ הגהיתהרכ״ג עם תרי״ב תקציב שנת ובווילנא

 השולחן בפאת ועמ׳ש שקלאב ד׳ הצבא ספר בסוף ונדפס שם כ״כ ומכתביו ירושלמי עי, מביאורו קיבצו אשר זרעים סדר
 משהבהמאוה״ג מ׳ כגאון הרב חתנו הדפיס לבית הביאו המשניות עם תר׳ה שנת באלטונא ונדפס הערוגה פי׳ ע״ד בהק׳

 למראה והיה פיו ופל בחייו תלמידיו סדרו הזה והחיבור ז״ל הגדולים הרבנים בניו וע״י פינסק מק״ק ליב מ׳ החסיד
 תקלין לפני מודפס לזה כגמוהר״ח )כק׳ לו כראוי ולסדרו עליו עין לשיה יע״א ווילנא דק״ק רבא דינא מבי הנבחר עין

 ניב מ' הגביר מהרה׳ג אמריה תנובות )הק׳ מוולאזין מוהר״ח הגאון תלמידו עיי והוגה רבב״ח( על וביאורו מדתין
 מ״ב( )פ״ה פיאה פ׳ ולדוגמא המה לו המה וגס ר״ח ציון בס נחסר אשר )ויש ר״ח בשם בפנים נרשמים ואלו מלעמברג(

 הגאון והרב בזה׳ל זאת הביא י״ח( ס״ק ח׳ )סי׳ פיאה הל׳ השילחן פאת ובספר כו׳ טעמו לידע זכינו ולא שבוצת ד״ה
 משמו( הביא פריינקיל מוהר״י מהרב אליהו לשנות בכשייטות וכן כו׳ טעמו לידע זכינו ולא וז״ל בכת תלמידו נ״ע מוהר״ח

 גס הזה הקדוש חיבור בהגהת תלמידיו עם התאמץ מאוד מאוד המלך( יד בעל הגאון )ה׳א לנדא אליעזר ר׳ כרב וכן
 איננו ועכ״ז שם( כגאון חתן בהק׳ )כ״כ הספר על והשמטות הטעות סלוח לעשות הפליא מלעמברג פריינקיל ר״י הרב
 פיאה הל׳ כשלחן פאת ע׳ ולדוגמא השולחן בפאת זיל ישראל מ׳ כגאון תלמידו העיר כמה ועל וטעות סיג מכל נקי

 ט׳־ )סי׳ שכחה ובהל׳ ע׳ש דמפרשיס אלישנא וגרירי שיטתו מפיו דקדקו דלא תלמידיו שסט״ם כן1 לד( ס״ק ז׳ )סי׳
 כ״ג( ס׳ק י׳ )סי׳ ופס שם( פריינקיל מהר״י ובהשמטות מוהריה הג׳ה )וע׳ שלו במשניות וז״לוט׳סנדפס ז׳( ס׳ק

 המשניות ובפי ח״ל ס״קכו( טו )סי׳ דמאי בהל׳ וכן יפה ביאר לא תלמידו והכותב כו׳ וז׳ל כתב כמשניות בפי׳ ורכ״ג
 הסומע. ושמע כ׳( ס׳ק טז )סי׳ וכרע״בוע״ס הר״ש מפי׳ הכניסה טועה ותלמיד לנו דלא חילוק בטעות נדפס רה׳ג של

 כמשניות בפי׳ דבריו תורף ע״כ וז״ל ב׳( ס״ק כ׳ב )סי׳ שביעית כל׳ וע׳ תיקון צריך שנדפס תלמידיו ולשין כו׳ וטעה
 כג( סי׳ א׳ )שאלכ בא׳ע ישע בגדי בספר וע׳ ע״ש כו׳ בסידורו טעם דתלמידו ונ״ל ע״ש כו׳ כרבה מ״ם שם ויש שלו

 וטעו שכחו כגאון שתלמידי וכ׳ כו׳ שמואל דמר מבנתן כתובות הירושלמי על סי׳ אליהו בשנות בליקוטים מ״ש מביא
 לעשית. במחשבתו היה כי ז׳ל ישראל מ׳ הרה״ג תלמידו כתב חדתי; תקלין בסוףהק׳ וע׳ ע״ש כו׳ הגאון נהם שאמר מה
 וטעיות. בשיבושים חרולים פניו כסה קמשונים העלה המלנה״ד אשר ו ה י ל א שנות הקדוש חיבור על הטעות לוח

דברים: מהגאון אליהו עכ'ל)ע׳באדרת הו׳ הספיק לח הזמן הק'אך רבינו בכבוד ונגעו הירושלמי בסוגיות וחסרונות
:כו׳( לשביעית ארצות ג׳ דשניפית משנה פי׳ מביא ז׳( )א׳

 נדפס זרעים משניות על פי׳ וגם בזה״ל וכתבו בזה העירו רבב״ח( על ביאור לספר )בהק׳ זיל הרבנים הגאון ובני !
 צו שנתט כפי להאריך שצריך במקומות הביאור חובת ידי יצא לא הוא גם מפינסק משה מו״ה וכו׳ הרב גיסנו ע׳י

 לתרן כוונתו ככל שיבינו כדי א׳ מצד והר״ש ולתורתו לכבודו הוא הדר יפה נייר על בווין צדפים היה ורצוננו בכתב
 מהריח• הגאון ח״ז בהק׳ וע׳ צבוב בק״ק והדפיס רצוננו בטל והוא פירושיו לפי וירושלמי במשניות נמצא אשר כלחץ את

 עליו שהשיג חכם שים שם הזכיר לא שמעולם פנותנותו גדול תראו הלום גם וז״ל חדתין( בתקלין )נדפס אליהו לשנות
 המחבר אז כמושג כחכם בקלון יתכבד לא למען הגבורה כמפי לעמו טוב ודורש יושב היה שיטתו כפי רק דרובא ברוכא
 עס״י תצא מאתו חדשה תורה דרובא ורובא הוא דמיעוטא מיעוטא אבל שמותם נשא לא קלט אשר בסלתם גס ולזאת

 מוהר״ח׳ הגאון תלמידו העיר מקומות ובכמה שו״ע( טל לביאוריו בהפרה לעיל מיש )וע׳ וירושלמי בבלי בתלמוד שיטתו
 בהפרה לעיל ש ועמי )פידמיא( דמאי וע׳ זרעים בירושלמי לביאורו פעמים הרבה סופרים כמשניות ופי׳ דבריו כי זציל

:־ קצרה דרך ובחיבוריו לתלמידיו משנתו שנה ]ולפעמים שלו בשו״ע למ׳ש המשניות בפי׳ שסותר מה שו׳ע על לביאורו
ולא



3 מב קיר עלית
 בשמת פירושו לדוגמא ואציג מעינו שאג וירושלמי תוספתא מאיזו ממרחק לפעמים אשר ראיותיו-ע׳ז «קיר להם פירש ילא

 דמני כיון וש״מ התוי״ט שנדחק ככר ט/אפי׳הם וא׳קטן גדול כו׳א׳ תאנים ניקורי )פ״חמ״ו( דתרומות כמשנה אליהו
 אף וז״ל כקצרה כתב שם ז״ל ורכינו י ט״ש ככר כמקים ככד מגיה הרמ׳ז וכקול קטן וא׳ גדול א׳ ל׳ל ככר הם אפי׳

 כל-א דכרי׳ הן שלכא׳ עכ״ל כזה גדול אילן ניקר דאיך אמרינן ולא ניקור נכ״א האילן־כשיש כל מ״מ-אסור כאילן שגדול
 ־ כן הדין נתלושין דנם כיון כאן האילן לשון לתפוס שייכות מה גם כאילן ככל כפירות ניקורי כא מאין דאלא טעם

 חרשא כן יונתן שאל וז״ל פ׳ה כ״כ ככלים מהתוספתא טוב לקח לקוחים זיל רכינו דכרי כאמת אכל כו׳ תלוש א׳ שם כמ״ש
 )פ'ק(לכן דמעשרות כירושלמי עלה ואמרו התוספתא עכ״ל אסור הדקל כל אפילו א״ל כן מה כאכיכן רטכ כיקורי כו׳

 לפורים של ענן אומר אני כן לעשות הנחם דרך ואין הואיל תאמר שלא כולן בשניקרו כדין( לשאול צריך היה .)לזה צריכה
 וע׳כר״ש מקומו ציין ולא הירושלמי שהזכיר שם הנדפס דטהרות תוספתא על רנינו כפ' עכ'ל)ועי׳ וניקרו עליהם שכן

 הן גם אם שאל ניקרו שלא תמרים שאר שעל לפרש נדחק ולכן כירושלמי הזכיר ונא התוספתא שהניא מ״ה )פכ״ז כלים
 כקצרה רמוזין וירושלמי התוספתא דדכרי ז״ל רכינו פי׳ כשמם כרור ומעתה בטעם( תמוה והוא דאסור לו והשיכו אסורים

 ראוין אילנות ג׳ על אמרו שכיעית ריש )ועי׳ יחד א' אילן פירות ר׳ל ככר שהן שאע״ם דמתני׳ ככר הם אפילו כלשון
 )חכורות צפורים של ענן נאמר שלא מאוד( גדול שהוא א׳ כאילן א׳ ככר אפילו רכותא תפס לזה כו׳ דכלה ככר לעשות

 אכל ־ כאילטת( על לשכון השמים עוף )כדרך עליהם שכן כענן( כמקומם השמם אור שמכסים עד יחד מעופפים צפורים
 שינקר דרך אין א׳ לחש וגם הר( הז כמ׳ם כפרודא )אלא יחד הרנה בחכורה להלך דרכן שאין כן לעשות דרך• אין כנחש

חולין ועי׳ רחוקה נהששא אף אשרו הסכנה מפני דמ'מ קמ״ל ■כצפרים כמצוי לתלותו־ יסד״א כפ-״א פירות כ׳כהרכה
: יעו״ש כמשנה פירושו דרך מ״שעודעל י״א( )הערה הסולם כמעלות ועי׳ )הגרי״ל([ :י׳( ט'

 מוהר׳י כגאון מידידי מפניית על ישראל תפארת עי'כספר מ״א( פ׳ב )פיאה מ״ש כמחכרימ דכריו ומנואר המובא
 אלקי שהאיש כעת ראיתי וחידוש כזה״ל שכתב זצ״ל אייגר עקיכא רכינו הגאון דכרי שם מכיא כדאנציג אניד

 מפסיק כך לפי לאדם ולא לנהמה שקצר כיון לשחת דהקוצר יותר וכמפירש סהרה ג״כ כתכ זצ״ל ווילנא מוכריא הגאון
 מאור דכרי להצדיק כתכ מדאנציג והגאנ״ד • קאמרוצ״ע לאדם כקוצר אפילו מ“דר מסיק :( )עא דכמגמות ותמוה עכ״ל

 דף )פסחים יעקב קהלת עי׳ כלוקח ד״ה פ״המ׳א( )דמאי : ע׳ם כו' פהירופלמי“ע שכ״ה זצוק״ל רב'א הגאון עינינו
 שם דדמאי־והגיה רפ״ד הירוש׳ ע״ד מ״ש כשנו״א הגר״א ד׳ מכיא •שי״ט( )שאלה יור״ד ח״ס ת“כשו וע׳ • ריע ד״כ א(“ע ל׳ו
 :ו'( וסי׳ ד׳ סי׳ ט׳ו שאלה ועיש ח׳ סי׳ )יד כאו״ח ישע כגדי שו״ת ע׳ מ׳׳ז( פ״א )כלאים :ע׳׳ה הג׳ דעת ע״ם שירום׳ ד׳

 קנ״ז )ד' פראג כד׳ מה״ת כו״׳ב שו״ת עי׳ ג׳( משנה )פ׳י תרומות :ט׳( *)סי שלמה חמדת שו״ת ע׳ מ׳א( ג“)פ תרומות
 מעטים ימים חה שם וז״ל נו׳׳כ נעל הגאון לכן מפראג פישלס מוהר׳מ ככגאון מוהר״מ הרה׳ג מ״ם ע'כ( קע׳ז שם זצ׳ל

 מ״ג לתרומות י*ס שכתב מה וראיתי ז״ל ווילנא אליהו מו״ה כחסיד הגאון להרב זרעים סדר המשניות פי׳ הפר שאלתי
 עכ״ל היה טענתו לסתור ראיה ואדרכה ממש כה אין לדעתי אכל טענתו לחזק מדכריו ראיה קצת הנזכר כטוען יכיא ואולי

 )ס״ה שני מעשר • הוא דכר הלא מהדם שהדפיסו מה׳ת כיהודה לננדוע כתשוכה כל השמיטו סדילקאב כדפוס כי ונכלאתי
 ישע נגדי שו״ת עי׳ מ'כ( )פ״א ערלה • ש עמם״ הניחא ד״ה ל״ה( )דף נכרכות מקארלין להגאון יעקב קהלת עי׳ מ״ד(
 נהג״ה א׳( )דרוש זהב כפות נספר יותר נכיאור עי' וגו׳ כנוד גלה תפלת על בליקוטים ומ״ס ־ י״א( סי' )יד תשונה או׳ח

 הגהות ולענין ישע נגדי משו׳ת לעיל עמ״ש שמואל דמר מכנתי׳ כתובות הירושלמי על פי׳ בליקוטים וע״ש • ם“ע זהב זר
)שו׳ת חערסאן מק׳ לכגאנ׳ד אכרהס נית שו״ת עי׳ * ככורים מסכת הוף שכדפיסו אנדרוגינוס נפרק וגירהתו כגאון

: הנ״ל כגאון הגהות עפ"י לכאר כזה שהאריך מ״ס(

טהרות סדר משניות על ביאור רכא אליהו ל(

 ־ תרי׳ג כ *תקל ־׳נת כיוילנא נרפה ואח״כ • תקפ״כ )שנת מרין ראשונה נדפס טומאה כללי זכים בסוף וכן בראשונה
 ז״לאשרקינל מיזילנא מאיר ר׳ וכו׳ הרב תלמידו נאור והוציאו הידרו המשניות( עם תר״ה שנת וכאלטונא

 עליו העיד נ״ע החסיד הגאי! אחי בער מ׳ והגאון עמו ושלש וכנה אתו נלמדו טכרות מסדר כמשניות פי׳ נע'פ מאתו
 בפירם נו התכוננות נכון שאר כמקום בזכ״ל כתהלותהחי׳ התעורר פס ננעט מוכר״מ והגאון טהרות הסדר קיבל שכן

 לקטתי המסכתות יתר מגני גם ותילו מקומו על כאן נתכאר ארוכה »פ׳ כוורת ופ׳ מגדל פ׳ כמו ז׳ל הראשונים
 יצאו .עתיקים שכדכרים וראיתי טהרות ומסית נגעים ומסכת כלים כמסכת שנחים של מקומות כאיזה ששונים שושנים

 נק׳ אנ״ד ז׳ל מואמושטש הירש צני מ׳ הגאון יכן ־ ע״כ מפיקים ונוגה החכמה זיו מלאים כענקים גדול אדה מפי
 המפורסם הגדול נשר ופרישא חהידא יקירא גכרא מהאי אמת אות כתב נזה׳ל טהרות( לתוספתא )נסהמתו כתכ כאמנורג

 כו׳ גכרא האי הראני ואף ז״ל הגאון של ככנודו חייבים והכל זצ׳ל אליהו מו״ה כגאונים גאון ולתהלה לפאר ארן נקצוי
 ועיין .ע״כ עליו היתה אשר הגדולה כ׳ כיד פירשם והגאון לפרשם לב חכמו נלאו אשר טהרות כסדר משניות וכמה כמה

 הקונטרס( כראש כאן )כמונא דווילנא מהרבנים שיצא ככרוז אחר ישרי׳ה( שנת כווילנא )כנדפס יונה על כפי׳ לשער מענר
 והגאון . מאהנה תשונה כעכמיח פלעקלם אליעזר מו׳ה הגאון הקדימו )וככר ע״ז נ״ע כגאון מכן ככושיס דנריס יצאו

 הקונטרס מראש דכריכס כנדפס הכרוז נגד זה שאין שם( )כהסכמתס והעידו כיהודה נודע נהגאון מפראג אכ״ד מוכר׳ם
 כי ידע ולא כשערהייא פ״א רק מאתו שלמד מענדיל מ׳ הותיק התלמיד שכתב מכרות סדר על כתוכים עוד וז״ל כאן(

 וישמחו ישרים יראו להפליא עמכם עשה אשר הראשונים עם מלחמתו והראה נפלא כביאור טכרות על עצמו כ״י כידינו ים

^"נ ,1ע1 כ,׳ תי^מ וככתכיי ז״ל מפיו שמעתי כך מ׳ד( )פ׳א נגעים במסכת ]ועי׳ כ’ע וע׳שעוד
1 ם ע < ה?פ^ *ממסכי משנה ׳ע ז״ל מהגי״א פי׳ שם הציגו תקס״נ שנת נשקלאב )נדפס ו׳ל מהגר״א

 .\סר ‘ ДДДС_Сמענדיל "״הרמי המפורסם המקוכל כחסיד הגדול הרב נפשי אהכת מאת שמעתי הדתיןכ׳
 נמצא 'ו׳ל’מםרלאבפ«'«נםי?^נו'חל?לא ת?הר'בנ שחידש פירושי נלפינזכ כי ניהי,ת סדר על'פי יממנ יבלזי •נפי
1 ב מ הינ תלמייי מלשון טהרות על פי' ככ״י אתי נמצא ]והנה ז׳ הערה כסולם מעלות ועי'

/*"י" . ,,״ : )הגיי״ל^ מהנדפס אחר כסגנון הרנה דכריס נו
כמי ע׳א)פ^( ^כליס ט־ד( ('ב א’ס }כלים מ״ש זנרים׳נמ פדגריו *זהםונ

'ת с׳ ד( מ ה ושם • שם ע צ ישראל תפארת עי׳ מ׳־ח( פי׳ח )כלים • מ׳א( )פרפר
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 מ״נ(: )סייד ושם .הנ״ל ישראל תפארת ע׳ מו( )פ״י כ״ב(שס )אמנה שם ע׳ מיא( פ״ב )אהלות ־ לג( )אמנה נפתוח

 בדבריו צ״ע ישראל תפארת עי׳ מ״א( )פ״ה טהרות ס״ה(: ד׳ ושם :סד )ד׳ נזיר על ראש ברכת ע׳ )סנז״ז( נאכלות מיש
 ועיש ’ עיש כגמרא כהמסקנא דלא שפירש וציע • שם מיג( )פיו • שם מ״א( )פ״א מכשירין . שם מי״א( )פ׳ו מקואות
 חמדת בשויס מוכא פיג( )ידים * סיו( )דף השפר בהשמטות נזיר על ראם ברכת עי׳ בנזיר הג׳ה דזבים( )בפ״ב הגר׳א

: ליה( )שי׳ שלמה

 צ״פ מוריש המפורסם הרה״ג ס״י י^]הוא0 )כיי( י המקראות מרמזי משניות על שירוש |( *
כבר[ שנדפש אבוש מסכת מלבד לקופים ועוד כלים מנחות זבחים ברכות מסכת על כי״ק בעצם במאהליב

 וראיתי • וזיל ליא( ש׳ק ט' )סי' שכחה הלכות השולחן בפאת זיל מוהר״י הגאון תלמידו שהניא כמו בעצמו קדשו בכיי
 ט״ו( ס־ק י׳א )סי' עני מעשר בהלכות שם הביא וכן כו׳ המקראות מרמזי משניות על עצמו בכיי הגדול לרבינו

 כתב השולחן פאת בהק׳ ועי׳ כו׳ במקרא שגנזם למשניות בפירושיו עצמו מכ׳י החסיד מרבינו פירוש דאיתי והנה . חיל
 משנה כל אין טהרות קדשים זרעים על ו ר ו ב י ח אתנו ממנו יש כאשר הם היכן שבכתב בתורה ידעם התורה סדרי וכל

 עתה נמצא שלא דאבדין על וחבל שם מיש י״א( )הערה הסולם מעלות ועי׳ עכ״ל מדובר נפלאות מפורש בכתב טמון
עצמו( בכיי היה אנוס על פי׳ כי מבואר פאה״ש )ובהק׳ אבות מסכת על פי׳ כיא לנו הנודעים כייק בין בכתוב אף

: שם הסולם במעלות ע״ז מיש עי׳ אך הדרך עיז הולך פעמים( )הרבה הנדפס

П) נשים • מועד . זרעים תוספתא על הגהות •

 על תושפאה תנא בחי׳ נישוופז דק' אב״ד נ״י אביגדור שמואל מ׳ הרהיג לאור הוציאם סר״א( )שנת * ביוילנא נרשם
 ומראה ציונים מקצת שם וגס . מסלאניס זצ״ל משה יעקב מ׳ הגדול הרב מנכדו הכ״י לו נמסרו כאשר התוספתא

 כנ׳ל הרה״ג עיי תקצ׳ז( )שנת בווילנא נדפס . נשים סדר ועל :זצ״ל אברהם מ׳ וכו׳ הרב נ׳ע הגאון מנן מקומות
 • התוספתא על פירושו מביא כ״ה( ס״ק קנ״ח )סי׳ או״ח שו״ע ועי׳ הנ׳ל ההגהות וחיקראת איזן תושפאה תנא ובביאורו

 אמונה בס׳ עי׳ המיל ]אמר“!® : שם הגר״א הגהות על דערלה בתוספתא מ׳ש א׳( )שאלה דוד בית שוית ועי׳
 זצ״ל הגר״א מתלמידי לבבל א׳ איקלע שפ׳א המודעה בסוף נ״י( מסלוצק שמואל מ׳ וכו׳ הרב יד״נ חיבר )אשר והשגחה

 עס ממש מכוונת הי׳ כי וימצא הדבר ויבוקש לווילנא ושלחה התוספתא על הגהות גאון האי רב בשם ישן כ״י וימצא
זצ׳יל[ כגריא הגהות

Ю) טהרות תוספתא על ארוך פי׳ הקודש טהרות •
 )והוא מווילנא ז״ל מאיר מ׳ הרב תלמידו לאור והוציאם סדרם זהב זר נקרא בביאור תקס׳ד( )שנס בזאלקזי נרשם

 נ׳ע כגאון מפי מפורש שמע אשר ו׳ אות לעיל עי׳ הנ׳ל טהרוס משניות על רבא לאליהו שר חלק מכונה
 מ׳ הרב תלמידו מכיי טהרות תוספתא מפירוש העתק נמצא ]ואתי שם בהקדמה כמבואר בדיו הספר על כתב והוא
 נדפס שלא עוקצי! מסכת ריש על וכן כלום זהב בזר נדפס שלא מהתוספתא טהרות מסכת על שם ונמצא משקלאב זיל בונם

 בהכ״י לעיין וצריך ־ )הגרד״ל([ לקמן ועמ״ש מהנדפס יותר כרבה ברחבה זה בהעתק בא אחרות מס' על וגס הפי׳ שם
 וחתומה הסתומה כו׳ בימין בודקת היתה )פ״ח(דנדה תוספתא על פי׳ שם נמצא לא אם כגדר׳ל שהביא טהרות על

 הגריא החשיד רבינו על להפליא וים וכתב עליה שעמד ב׳( קפ׳וס׳ק )סי׳ ביור״ד מ״ח להמקור *וראית סתר לה ולית
 אדה בינת עי׳ כו' בלילה בא׳ נגע פיי( )טהרות בתוספתא מיש . ע'כ לפרש התעורר שלא טהרות לתוספתא בביאורו ויל

:בדבריו צ׳ע לד( ל״א )אמנה נפתוח מי בספר ועי׳ בדבריו צ״ע ל״ב( )הי׳ וחזקה רוב שער

. המכילתא על הגהות צדק איפת י(

 מווילנא נ״י לנדא אליהו יצחק ר׳ כו׳ מהרב ומה׳מ כמדות ברורי ביאור עם בהמכילתא תר״ד( )שנת כווילנא נדפס
 מהגאון כיי הגאון נכד ביד המכילתא את ראה כי שם וכתב הניל הגכו״ת טעם ביאר ובביאורו בדובנא כעת

 שלנו •כמכילתא )הסשרים וארא שמות על גם מכילתא בכ״י כתוב שם נמצא וגס וכהלכה כדת וערוכה סדורה ז״ל
 את הביא שמה בהקדמה כי להעיר )וראיתי הלחמי אברהם מר׳ כיי בכתובים כגאון מצא אשר בא( מפרשה אך המתחלת

 כי א׳ חכם לו וביאר זאת אס מבין באין קצ״ח( ספ׳ש מ׳ט עיב )למיט כסיף כתוב נמצא שלנו המכילתות בכל אשר
 וארא שמיס פ׳ כגאון כעסיק מכיי אשר הניל הלחמי אברכם ר׳ שהוא ויתכן חזק דוד כן אברהם בים אל בלשון הוא

 ב״י המליכתא משם )והעתיק בידינו מכבר אשר כמכילתא נדפסה מכיי אשר כמכילתא מכל המעתיק היה אשר והוא
 מהגאון מוגה פכילמא נמצא כי לו והוגד מאתו נכדו עבר המק כי להעתיק בידו סיפק היה לא וכגהו״ת וארא שמות

 שאחר בסוף כאן מיש )ועי׳ ניע הגאון בשם להחליטם רצה לא הנודע הכרוז ומטעם והעתיק השיג ומשם במלאט ניע
 שמצאתי מה הדש דבר ראה זה זה אך מביא י׳ג( ליה )ב׳ בדיה הנדפס כין העשיל מכריי בביאור ועי׳ הכרוז(

 מכיי ]וברשימה • ותנין * וכאן עיש וגו׳ ממנו תאכלנו אל ע'פ בא בפ׳ המכילתא על מווילנא החסיד הגאון בהגהות
 המכילתא מכל קיצור זכו ואולי מכילתא קיצור כרך נמצא ואחיז מכילתא וקצת משפטים על כרך מסלאנים זיל כגר׳א

 המכילתא כל מל בכגכוית לבדו משפטים מכילתא קיצור ונמצא,בידו ע׳ז( העדה אליהו עליות )ועי׳ משפטים סדר על רק ושם
 שמכבר( כגרד׳ל במכתב כ״כ רל הגר״א רבו מכ״י שהעתיק זיל משקלאב בונם מ׳ הרב תלמידו מכ״י שהעתקתי בכיי

: )כגרד׳ל([ כמכילתא הגהות והוא כאן ט״ס קיצור מלת ואפשר הצופה אגרת בשם מחדש שנדפסו והן

? )כיי( .הירושלמי על הגהות וגם זרעים סדר הירושלמי על ביאור יא(

 דברים בכמה ונימוקו טעמו וביאר ירושלים( שנת תבביא עה״ק בצפת )הנדפס השולחן פאת בספר ממנו הרבה ונדפס
בראש הנדפס זרעים שדר על )בהק׳ ניע מוהר״ח הגאון הביא כן מפיו ששמעו תלמידיו ע״ם ונסדר נתחבר

רבנ״ח
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 הגדול רבינו קדוש מפה שמענו ובאזנינו שנה ח״י זה נ״ע הגדול רבינו ביד כיה הירושלמי שעל החיבור אמנם וזיל רבב״ת(

 בי לפני שנתברר חיבוריה מהשבעה והוא .ע״כ הידרו ויפה טוב כי ראינו בעינינו וגם לדעתו יפה כיון פהמשדרו נ״ט
 ניע הגאון בני רצון והיה שאמרן למי הדברים ראויה דברים וערבוב סיג שום בלי נקי סולת שהמה דווילנא רבה דינא

 תלמידו וז״ל ישרים( שנת )בווילנא אגדות כמה על פי׳ לפני הנדפס הרבנים בהסכמת ראשונה בדפוס לאור להוציאם
 השיבושים מאופל אורות הגיה זרעים בשדר בירושלמי ז״ל הגאון רבינו יגע יגיעות וכמה השולחן בפאת מוהר״י כגאון
 כו׳ דפלטר בסוגיא דמאי במש׳ כמו שחסר תירוץ או סוגי׳ חצי שהוסיף ויש ז״ל והר״ש הר״מ נגד עמוקות שיטות וחידש

 זיל וכריש אחד כ״א כתוב ואינו פתרין בתרין וורד להדין סתר בירושלמי דאמר חדש וורד מ״ז( )פ״ז בשביעית וכן
 דטעם בשיטה ראש ברכת בס׳ ועי׳ במקומה אכתוב כאשר נפלאה באוקימתא חורין פתר הוסיף ורבינו לבאר הרבה נדחק

 בפנים ודרשה הגיה ירושלמי על בחיבורו נ״ע הגאון ורבינו כתב כ״ו( ס״ק י״ז )סי׳ דמאי כ׳ כשולחן בפאת ]ועי׳ כעיקר
 . כו׳ ערוגה דכלאיס דפ״ג מתגי׳ שיטת בלמדו לפנירבינו מהעומדים מאחד ושמעתי ע״כ[ דתלמודא מארי כמו חדשות
 לברר יגיעתם שמו לא למעשה הלכה טמנו להורות בבלי תלמוד בלמוד יגיעתם מהכרח ז״ל והרמב״ם הגאונים כי ]אמר[

 בפירושיו במסמורות קבעם כאשר ותוספתא בירושלמי מעט יגע זיל כר״ש רבינו רק ותוספתא הקרוש ירושלמי תלמוד וללבן
 בעליות )ועי׳ כו׳ פעמים מאות כחוכמה בכל יגע הוא כי עצמו על ואמר ובוריין עלאמיתתן לא אבל וטהרות זרעים על

 כי כו׳ לר״ת בראותי תמה שהייתי החדשות וגירסותיו הגהותיו בענין לבאר עלי חובה ראיתי ]וכנה צ״ה( הערה אליהו
 כו׳ מאוד הרבה ותוספתא בירושלמי הגיה וא״כלמה רבינו הרידידעלה עי׳ש •■היא גמורה עבירה משברא שפרים הגהות

 מוטעת שהיא ירושלמי תלמוד על לא אבל כו׳ דוקא בבלי תלמוד הגהות על ורמב״ן ורגמ״ה ר״ת דברי כל כי נ״ל כף אלא
 )שי׳ יאיר חוות שו״ת עי׳ אני ואוסיף שגיאות מלא שהירושלמי מפורש שכתבו מראשונים מ״ש ועי׳ העשיל ]אמר נו'

 5כת וכן ד׳( רסיי )ח״א אברהם זרע שו״ת ועי׳ וחלוף ויתיר חסר בטעות מרובים שלנו ירושלמי נוסחאות וזיל כ״ג(
 בית בשו״ת מובא היא הלא ז״ל מרגליות מוה״ז להגאון השיב אשר קטן קידושי בענין שלו בשו״ת אריה שאגת הגאון

 ראיות לו שהיה עד הגיה שוס חידש שלא רה״ג מפי ששמע מוולאזין כמוהר״ח אמיתי הגאון קדוש מפה ושמעתי אפרים[
 השולחן פאת ועי׳ ז״ל ממנו ספד״צ בהק׳ וכ״כ עכ״ל מקומות ק״ן עד ובנסתרות מט״ו פחות לא שבע״פ מתורה נרורות
 או״וז שו״ע ועי׳ בגי׳ הירושלמי שהגי׳ לירושלמי בביאורו ל ז" רה״ג לעיינין אנהרינכו והנה י״ז( ס״ק י״ג )סי׳ עני מעשר

 דרכו יורה האמת כתב י״ג( ס״ק )רצו יוריד וע׳ יג( שיק )רעב שם וע׳ הירושלמי על פי׳ מובא ג׳( ס״ק קכז )סי׳ עיב
 על )כוונתו אחד רב שהשיב מה על שם שהשיב י״ט( ס״ק י״ד )סי׳ דמאי הל׳ השולחן בפאת וע׳ עיש בירושלמי שטיס
 מיקל דחמית מה שם בירושלמי הגאון ביאור על ספרו בסוף הנ״ל מאיליע להר״מ דבר פשר שפר עי׳ מאיליע ר״מ הריה

 ת טהר בתוספתא ועי׳ משמו( הענין כל והדפיס שכח והוא המחברים מגדולי אחד לרב זאת אמרתי ואנכי עיש כו׳
 )ש״ק שם ביור״ד כגאון מדברי הוכיח י״ז סעיף קע״ג סימן מ״ח במקור ועי׳ ממנו חגיגה בירושלמי כג״ה מובא מיג( )פ״ז
 הירושלמי דברי הגיה שי״ט( )שאלה סופר חתם שו״ת ועי׳ משה כהפני דלא בירושלמי אחר פי׳ שם מפרש שהגאון ל׳ג(
 שמעתי כי זרעים סדר על שכמה וכמדומני וירושלמי תוספתא על הגהות כרך נרשס דסלאנים ]בהרשימה הגאון דעת ע״פ

 סדר שלבד לו והשיב הל״ב( א’)פ נדרים ירושלמי על הגהותיו זיל מרבינו שאל שפ׳א ז״ל מאיליע מנשה ר׳ כו׳ מהרב
 ועי׳ י״ב( )אות לקמן עי׳ שקל־ס מש׳ ירושלמי על הגהותיו בדפוס ונמצא הגרד״ל([ הירושלמי את ופי׳ הגיה לא זרעים
 מביאורו והנה במשניות לפי׳ פעמים כמה סותר בירושלמי שפי׳ מקומות בכמה ז״ל מוהר״ח הגאון כעיר אליהו בשנות
 הלכות השולחן בפאת ועי׳ לפניו כולו כתוב היה כנראה ולפי .כשולחן פאת בס׳ כרבה ממנו נדפס הירושלמי על הנפלא

 הגהות נמצא דסלאנים ובהרשימה לפניו שהיה הירושלמי על זצ״ל הגר״א פי׳ מל׳ העתיק כיח( ס״ק ג׳ )שי׳ ישראל ארן
 כרב תלמידו כ״י מהעתק היי נמצאו זרעים ירושלמי ]והגהות ירושלמי זרעים סדר מל פי׳ גם וירושלמי תוספתא על

 וזה שגיאות[ מלא אך בקיב עתה הדפיסו נ״י לוריא שמואל ר׳ ]והרב )הגרד״ל([ שלמהממאהליב מויה החסיד
 כהלכתו מסודר הניל ירושלמי על ביאורו ת״י נמצא כי לבבי לשמחת והודיעני הגאון נכד מסלאניס אלי בא כביר לא

 מסדר ירושלמי על הגהות גם נמצאו ושמה פיאם ממס׳ מתחיל הגאון נכד זיל משה יעקב ר׳ וכו׳ הרב אביו ע״י הועתק
 המודעה לכל וגלוי נודע וכבר בהדפסה בעזרו להיות ודרשני משה( יעקב נכדו פי׳ ר״ת )והוא משה פני בשם נקראים הנ״ל

 בכתב משה פני פי׳ עם הסדרים כל ירושלמי תלמוד ס׳ בל״נ להדפיס חפצי ע״ד תר״ה( )בשנת העתים בעלי לנדפסה
 מי ימצא אולי למען עתה נאמנה זאת הודעתי כצעיר מאתי קצת והוספות בכתובים המה אשר הסדרים יתר על גם ידו

 ]ואח״ז יד בכתב משה מהפני הביא׳ גס ג״ע מהגאון כפירוש גס לאור ולהוציא רבה בהדפסה להשתתף לעזר יהיה אשר
 הביאור להדפיס קיבלו וגס כ״י הפ״מ עם הירושלמי את מזיטאמר המדפיסים שהדפיסו שי׳ המחבר הרב ביד עלתה

: המ״ל[ .בעדנו יכפר הטוב וה׳------עלתה מה וחזי קיימו ולא זרעים סדר על זצ"ל מהגריא

; שקלים מסכת על הגהות אליהו משנת יב(

 משנת אותם ויקרא וטעמם ההגהות ומבאר ז״ל ישראל מו״ה הגאון מתלמידו תקע׳ב( שנת )מינסק חדתין בתקלין נדפסו
 מבין באין וסתומים מעורבבים ווין בש״ם מכס נדפס )ולפנים נ״ע מהגאון כי־׳ק מעצם סמה אלה והגהות אליהו

 והישינה המסכתא בפנים החדשה הגי׳ והדפיס י״ג( אות לקמן עי׳ כרבה נשתבשו שמה נדפסו אשר בש״ס הגהות כל נאשר
: כיו( )שאלה ח“או ישע בגדי שו״ת )ועי׳ מבחוץ

. השים כל על הגהות ע(

 ]ולפי הש״ם תוצאות בהמה פעמים הרבה נדפסו ואח״זאז שמה הנדפס השיש עם תקס׳ו( שנת נווין ראשונה נדפסו
 ההגהות שהועקתו הש״ה נמצא שבמעזריטש כתבו כי כשלימות בדפוס כש״ס על הובאו'ההגהות לא‘ ששמעתי מה

 רבא באליהו לדוגמא עי׳ הגהות כרבה נשמטו כי לכעיר אני גם וראיתי )הגרד״ל([ מהנדפסיס יותר הרבה והמה ממנו
 והוא גרמניאי( זה הגאון גרממיאוגרש זה גומר .(ל׳ ביומא הגמרא דברי מביא מ״א )פ״ב נגעים במסכת טכרות עי־
и, ™ "מ■ מ־יא אי( ף-א משל. »ל ־».׳ ,־, ,׳, א.; »"א г(»г», (Р-0«, 9га״.«ГР

ט שלו[ בגמרא זצ״ל הגר״א כגיה ]כן •(
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 להיפן• שצ״ל הירדן ודורכי סיס עוברי )ציד( בסנהדרין הגיה כ״ג( )ח׳ ישעיה על בפי׳ ועי׳ בהיפך הוא שלנו ובגו׳ ׳0

 מגיה י״ח( )י׳ בישעיה ועי׳ הירדן( עבר כיס דרך כ״ג( ת׳ )ישעיה המקרא בל׳ כמ״ש )והוא כירדן ועוברי הים דורכי
 הובאו שלא בשיש הגהות כמה לשו״ע בביאו׳ עוד ועי׳ ע״כ ורגליה פרשיס והשער וצ״ל בגמ׳ שם שחסר )צ״ה( כסנהדרין
 שגורס הריאה להיט למ״ב בהק׳ אפריס בבית )ועי׳ רבים בזה ונבוכו שאני •( מצד )צ׳( עירובין עי׳ ולדוגמא בהגהותיו

 במשנה הגיה סק״ד( ל״ח )סימן או״ח בשו״ע ועי׳ . ע״ש שאני בב״ד הגיה י(“הק )שס״ז לאו״ח בביא׳ והג׳ בקמץ( שאני מצד
 שס בביצה כיס מפרשי בהגהות ועי׳ וע״ש המועד לצורך שאינן אע״פ הירושלמי ע״פ מגיה המועד לצורך והן )י״ד:( ביצה

 מאור נפלאה ס״ח )דף בנזיר הג׳ה דזבים בפ׳ב בא׳ר ועי׳ הש״ס על בהגהותיו הובאו לא זה וכל ע״ז שכתבו מה
 ז׳ל הגר״א שהמציא מה חדש דבר זה ראה אך וכ׳ הנ״ל הגהות שהביא הספר בהשמטות נזיר על ראש ברכת בספר ועי׳

 ס״ה( )רף ועיש הגם׳ סוגית דבריו ע׳׳פ שס וביאר כו׳ א״ר בס׳ הובא נאמרה כמסיני חדשה גי׳ כטהורה דעתו בגודל
 שה־י יבמות על הגהות כרבה כי הביא כתובות על הגהות אחר קאפוסט בד׳ כתובות בריש ועי׳ מצא ד״ה השפר בפנים

 על הגהות בראש וע׳ שמה והציגם כראשונים על ונוספים מוגהים יבמות מס׳ על הגהות לידו בא ואח״ז והשמיטס מוטעים
 ונדפסים מוטעים כש״ס על שהגהות נ״ע מוולאזין מוהר׳ח כו׳ הגאון קדוש מפה ששמע מביא קאפוסט ד׳ שבת מס׳

 קאפוסט מדפיסי שיקשו בעת שהיה אוטיאן דק״ק האב״ד פרוש הירש מ׳ הרה״ג ידידי לי היפר ]וכן ובשגיאות בטעות
 כרב לתלמידו מוכר״ח כגאון לאמר ויוס£ מוולאזין מוכר״ח הגאון תלמודו מאת מהגאון הגהות עם הש״ס על הסכמה

 אח״ז ע״ז ונפלאתי א׳ כגה בווילנא לי הראו כי לי קרה וכאשר ההגהות משפט יבינו רבים לא כי הנ״ל פרוש הירש מ׳
 הגי׳ לדעת הוא חתר ה״ג רש׳י כתב אשר מקום בכל כי הקדומה בש״ס לו שהיה גירסא ע״ס היא הג״ה כי התבוננתי

 כן על כי שם[ כגר׳א הגהות מאוד נכונים הישינה הגי' ועפ׳י הישינה הגי׳ קיום פעמים וכמה לפנים הכתובה הישינה
 בברכות הגר׳א הגהו״ה על פי׳ ב( ס׳ק )סי׳יח דמאי כ׳ השולחן פאת וע' ע״ש וגרעו והוסיפו דבריו הגיהו קאפוסט בד׳

 באר ופירשה כו׳ דברים ד׳ בשביל )כג( בשבת כגי״א הגהות הביא מא( ס״ק ה׳ )סי׳ פיאה הלכות שם וע׳ ע״ב( )מ״ם
 הגר״א מיש על מהגרד׳ל ביאור ח( )העדה הסולם במעלות ועמ׳ש בהגהותיו מאוד קיצר ורכ״ג שם וכתב ע״ש היטב

 כן אינו ג׳־כ כתב גבריאל זה פסקניות רוח )מד( בסנהדרין וכן כן אינו כו׳ כנור דיה ברש״י )ג( לברכות בהגהותיו
 התנא הגאון בהגהות ע׳ א׳ה וז״ל )גא( בסוכה מלבוש ציונים על מלבוב כיס מפרשי בעלי הגהות וע׳ טעמו ביאר ולא

 כוונת עומק יתבין למוכר׳ע עיניס במאור וע׳ עיש שם בגיטין הגיה וכן טורכינס כאן שהגיה ז״ל מווילנא רבינו
 בנזיר זצ״ל אייגר עקיבא רבינו בתוספות וע׳ עכ״ל שם בתום׳ וע׳ הנ״ל מוהר״ע דברי כל נסתר שבזה ז״ל כגאון

 שיש שם ומיש בארוכה בזה מ״ש חרתין לתקלין בהק' וע' מוהר״א מהגאון הש״ס להגהות כעיקר טעם מבאר מ״ב( )פ״ז
 שהוא כקדוש מפיו שמעו אשר כו׳ רבנן דרחיס מאן דשבת בפ״ב כגהתו כמו הנסתר דרך גנוזה כוונתו אשר הגהות

 כו׳ בנין ל הוי רבנן דרחים הנכונה גי׳ גרס בידי אשר כיי שבת על בפירושו מפורש ראיתי כן הנה ע״כ האמת ע״ד
 לתקלין בהק׳ תלמידו וז׳ל שם עכ״ל לגלות רצה ולא הנסתר עפ״י טעמים לו היה זה ולבד רבנן חתנותא כו׳ דדחיל
 הדור גדולי גאיני כג׳ רבינו של מובהקים תלמידים של צערן לרבים להודיע מחדול לי חלילה אנכי גס אמנם מדתין

 כהוגה למי בהם וגנוז צפון טוב שרב היות עם כי בווין שנדפסו בש״ס בעלמא מבדרן רבה״ג הגהות ראו אשר דמדינתינו
 וידלם הרהבה דעת• תהום בעמקי יצלל מי המה וחתומים וסתומים ים מני העמוקים הגהותיו כו׳ טעם בהן ומוציא בהן
 השלים א׳ נקודה ואפי' א׳ אות או א׳ תיבה בחילוף לפעמים מאוד מאוד בקצרה נרשמים הגהותיו כי ובפרט לנו

 היטיב ע'כ . בהם להשתמש ראוי הדור שאין דרכם הבין הוא כי לעצמו אלא רשמם לא כי כרחבה דעתו עומק לפי ונתו כ
 והחרדים בתורה מופלגים ממנים ההיא המדינה גדולי כיה אם זה כל והנה לגונזן ראוי כי תלמידיו גדולי דברו אשר

 הרשע שבט ינוח ולא ידיהם בעולתה ישלחו לא למען והמסדרים המדפיסים דרכי על עיניהם להשים הגדול רבינו צדברי
 גאוה רגל כנן אבק יעלה שלא ולשמרן לפרכס הידוע טורזינא ריש למנות כאלה יקרות לאבנים כראוי הצדיקים גורל על

 גופי הן הן הגהותיו כי מראשונה קשה זו אך שבדקות כדקה אפי׳ יפקד שלא לשמרן טובות אבנים יקר ערך והיודע
 וכו׳ עברי לשון תלמיד בעה״ט הנודע זאב בן ליב יהודה הח׳ הוא לאור המוציא ]כי כתלמוד בקי לאינו ונמכרו הלכות

 אשר קודם אבני יועם א־כא כל קורא אני עליכם יקרות הגהות שם[ הגאונים ובהסכמות ווין ד׳ בש״ם בהקדמתו וע׳
 משחור חשך ערכם אנוש ידע לא וגביש ראמות אבני אופל לאבני כיו בכס שלטו זרים ידי אדוניהן ביד תפארת עטרת היו

 הגדול רבינו של בגס׳ הנה כו׳ הנה אחת נא ואציגה ראו עיני כאשר וגרעו והוסיפו נתערבו כי בחוצות נכרו לא הארס
 פקו ברואה שגו והמדפיסים והמסדרים כו׳ מ״ג( )פיק פיאה במסכת לר״ש בהגהותיו הקדושה עצמו בכ״י ראיתי והקדוש

 גס ואפשר גרועים מעשיהם והמסדר והמדפיס רצוים ומעשיו כוונתו פעל מה וצדיק כו׳ הבין ידעו לא וכמה נשגבה פליאה
 המדפיסים בפד למיגדר פניהם שמו לא איך עלו בהסכמה אשר המדינה גדולי על התימא ומן כו׳ רצויס אינם כונותיכם

 אשר כקוטב מן לכרחוקים קרה כאשר להם קרה כי להם נאות בזאת לא אס הקדושים בדבריו השיבושים באופל יאפילו >בל
 דרכו ידעו לא בגבוליני זרחה אשר השמש מאור רחוקים להיותם הם כן ומבואיו במוצאיו מכונו על השמש הילוך יודעים אינם

 : עכ״ל לשבעה לא אף לאכול סחרם יהיה לפניו ליושבים כ׳א והנעלמית העמוקות ושיטותיו בהגהותיו בקדושה יהלוכו
едנאמדור וגס השחר ברק כמו׳ל מסלוצק שמואל ר׳ כרב ת׳י נמצא בעינוים הש״ס על הגהותיו לאור המוציא ]אמר ־ 

: עליהם[ בכרך מהגאון והערות מסיניי זצ׳ל בכרך ר״י כגאון נכד ת״י
 דברים כמה נ״ע כגאון בשם השמועה מפי מביא ורן בדפוס מזאלקווי חיות ממרין הגאון מידידי הש״ס בהגהות ויעיין

 ביה ד״הדאית ברש׳י )ד׳ע״ב( ברכות בהגהות עי׳ לו ואינם בשמו לי הוגד אשר ומהם בחי׳ נדפסו כבר מהם אבל
 וע״ש אליהו שנית שאחר בליקוטים בדפוס ומפורש עיש כו׳ מווילנא מוהר״א החסיד גאון בשם שמעתי כתב כו׳ חרתי

 גדולים כמה פ׳ב( י״ב )דף בשבת • מווילנא החסיד הגאון בשם ראיתי כן כו׳ תורה של שמושה גדולה ב(גמרא’ע ז׳ )ד׳
דווילנא אניד שמואל מ׳ הגאון בשם ילדותי בטל זאת שמעתי ואני עיש. מווילנאכו׳ מוהר״א כגאון בשם שמעתי כו׳ ד׳ח
ורילנא מכריא הגאון בשם ־ כו׳ הין מלא אומר הלל )טיו( שם בפתיחה: מאהבה תשובה בשו״ת נדפס זאת וראיתי ויל

 שם .כו׳ הגאה בשם ושמעתי כו׳ לדין שמכניסין בשעה )ליא( שם אליהו בשנות בליקוטים ונדפס ע״ש כו׳ לפרש שמעתי
.-ידא ענין .ןנ.גי,מ «אמןכר דיסהח הגאון בשם שמעתי ואולם כו׳ הדחק ע״י אכילה חייב א׳ ר״ל גמרא ע״ו( )דף

יסתב לאה״ה שנסע מפקראי חיים מו״ה כגאון בשם ילדותי בטל זאת שמעתי ואני יעו״ש כו׳ הרמבים של פשקו להצדיק
מי, כב״ד[ נ״ב צ״ל הגר״ח של ]בגמרא י(



■87 מד קיר עטו?
 במיהבת זאת נדפס וראיתי 46כזאי^ לי אמר ק׳ דמה מין ז״ל יוסף מו״ה כרב שמתנו לי וכמדומה מחכים דא״י שאוירא ע״ז

 אחרון יו״ט ליל לרבות שמח אן והיית ע״א( מ״ח )דף כו׳.סיכה ואסהוצי/ ד״ה ג׳( הלכה שבת מהלכות )פי״ח המפנה
 נדפת והוא יעו״ש כו׳ כגאון בשם ושמעתי תורה של כדת דיה ע״א(. גי״ב מגילה .כו' שמעתי כוי הגאון ובשם בו'

להדים דהגיהא׳ ראיתי מווילנא מוהר׳א הגאון בשם נ״ב להד״מ א׳ גמרא׳לסוף ע״א( )ה׳ ב״מ • אליהו בשנות .■בליקוטים
: בליקוטים אליהו שנות בס׳ ונדפס ם“ע כו׳

 וטס׳ • יששחות ומם׳ • סופרים ומם׳ • דר'נ אבות מם׳ ♦ קטנות מם׳ והגהות ־ אבות ]מם׳ על ביאור יך(
השלוםל ופרק • וזוטא רבא ארץ דרך ומם׳ • כלה

 נדפס קטנות מס׳ כרך דסלאנים ]ברשימה זצ״ל מענדיל מנחס ר׳ הרה״ג תלמידו ע״י תקס״ד( )שנת בשקלאב נדפס
 על ישינה ונוסחא ההגהות כפי הפנים שהדפיסו עשו כדין שלא ראשון )ובדפוס קאסוסט דפוס ובש״ס בשקלאב

 מה וע׳ )הגרד״ל([ הש״ס סביב ז״ל הגר״א כ״י מגוף תקון צריכין רבים שיבושים בהם נפלו אלו הגהות שגם ודע הגליון(
 עפ׳י הוא בכתוב או שנאמר במלת שציין המאמרים שמסיים מה באבות פי׳ על יא( הסוצם)הערכ במעלות שכתבתי

 אבות מקרי באורייתא דכתיבין הני )ב׳( ב״ק מ״ש אבותע׳ס המס׳ נקרא שלכן אבות בריש בכי״ק הגאון שציין מה
 בכייק היה אבות על שפי׳ מבואר השולחן פאת בהק׳ וע' קודש ממקראי המה שהדברים בפעם כפעם הגאון רמז אשר וזה

 והמה בכגאון ליב ר׳ הרה״ג מאת הנ״ל הרב ליד הגיע קטנות מס׳ והגהות נתן דר׳ אבות מס׳ שהגיה וקודם ממש
 מו' בתרי הגדול הרב תלמידו עם ז״ל הגאון למד האלו המס׳ק כל וגס זיל הגאון אדמו״ר על הש״ס מגליוני מועתקים

 להבין המעיין ויבהל ימהר ואל עוד שמה וכי בהקדמה עכ״ל הנ״ל כגאון שכגיה הגהות כל כ׳ הנ"ל ותלמידו ז״ל סעדי׳
 וירושלמי בבבלי רחוקות סוגיות בידיעות גרסותיו כוונות עומק תלוים מקומות בהרבה כי ראשונה בהשקפתו גרסותיו טעם

 בע׳ש יזיל אלי׳ כ״ר הפעם עוד אותם הדפיס נתן דר׳ אבות על הגהות והנה ע״ש כו׳ ומדרשים תוספתא וספרי וספרא
 הישנה הגי׳ הצדיק מקומות בכמה אך ונימוקם טעמם הגהות ביאר אליהו שני ובחי׳ תקצ״ג( )שנת בווילנא מדעליאטין

 הגליון על בצד הישנה ונוסחא זציל הגר״א הגהות עפ״י מתוקן הפנים שקלאב בדפוס אדר״נ מס׳ נדפס כבר בהק׳ וז״ל
 מגליון והעתיקס אנו הגהות כל כתב הוא הגר״א של תלמידו ז״ל סעיד׳ מ' כצדיק המפורסם שהרב בהק׳ שם ומבואר

 לעומת אן דבריו כל מדבש ומתוקים אמריו משמן רכו פלא עושה מקומות בהרבה כי ראיתי אנכי והנה הגר״א של הש״ס
 ואם נו רבי הגר״א מפי יצא מקומות שבאיזה הגהות אס אדע ולא אני תמה נבונותי ולא נפלאתי רבות במקומות זה

 והרבס תורתו ורובי ה׳ ביראת טרדתו שמרוב להיות יוכל בכ״ז מפורסם גדול ת״ח כי׳ זצ״ל ר״ס הצדיק כרב באמת
 בזו דבר כל לדייק כקורה בעובי א״ע להכניס מרווח וזמן פנוי מועד לי היה לא אולי הימים כל עליו כעמוסים ענינים
הנ״ל ר״ס הרב הגהות נתחוורו שלא לי אעידה עדים וג׳ לשגיאה הוא עלול האדם וטבע דפומבדיתא כרמבא כמסכת

 לא מכגר״א ס’הש הגליון שעל זצ״ל הגר״א תלמיד ג״כ שכיה מקאונא משה מ׳ א“י הישיש המופלג מהדיין שמעתי אשר ■)א(
 ריס בכ״י בפ״ע בפנקס כתובים עתה שנדפסו כפי הגהות כל כנ״ל לפני הראה כנ״ל ר"ס אבל ההגהות כל כתובים היו
 בכלי ג״ד הלזו במס׳ מ״א בפ׳ ראה (5) ממש הגאון בכ״י מהגר״א הש״ס גליון על כתובים היו דמיעוטא מיעוטא אן

 מ' )ומכגאון יפלוט מה בולע שאינו כיון נכון הוא ולכאורה פולט ואינו מוחק והגר״א פולט ואינו בולע אינו זכוכית
 צפוי מחמת פולט אינו שוב בזכוכית מפנים שצפן מרס כלי וגס בולע אינו זכוכית כלי שסי׳ שמעתי זצ״ל מווילנא אבלי

 פ״ח( )ס״ק שם וכן פ״ב( ס״ק סעי׳כ״ו תנ״א )בסימן הגר״א ע״ב אור״ח בש״ע ע׳ אן בשו״ע וכמבואר שבתוכה הזכוכית
 לאבות ובביאורו כז׳ וברמחים תי׳ מוחק ח׳ אות מאדר״נ ל״ג בם׳ וכן באדר׳נ הישינה הגי׳ מוחק אינו שהגאון הראה
 מס׳ נידון לובן ןדק׳“ומ בערמ״מ דוב מ׳ החריף מהרב שמעתי אשר )ג( . הרנה וכמוהו הישנה כנוסחא ממש הציג

 שהנוסחא זצ״ל מוולאזין מוהר״ח מהגאון ששמע לי אמר • מהגר״א שם הוגה אשר החודש בברכת הניט( )פי״ט סופרים
 כליל ירח . טובים חדשים זמנים ולמדם הורם ־ דורשיו גידל בעגולה אשר וכצ״׳ל א״ב ע״פ מיוסדת זו וברכה עיקר כישנה

 וד׳ל בעגולם אשר ואחריו )י״ד( בהלכה מוכח וכן כו׳ תיקן שבם • רגעים קיצי • צורנו עתיס-פלס סודרי נבונים• -לבנה־מינה
 גי׳ להדחיק אליהו שני ס׳ שנדפס מחדש וראיתי וכ׳ עליו הרעיש בהק׳ השולחן פאת בעה״מ הג׳ תלמיד והנה בקיצור עכ״ל

 בענן ונתקדם בענן ונתכסה בענן עלה משה ראשונה בהגהתו גם הק׳ רבינו דעת לעומק נחית ולא בדבריו ממש ואין הישנה
 סעדי! מ׳ המנוח החסיד הה״ג ש״ב תלמידו מפי ושמעתי כו׳ בענן נתקדש משה כתב ישנה ובנוסחא כו' תורה לקבל כדי

 וכן )ד( יומא בבלי הגי׳ שכ״ה והשיבו כן רבינו הגיה למה אחד רב ששאלו מס״ק על הגהותיו הק׳ מפיו שוקבל זצ״ל
 נוטריקו׳ ודרים שבכתב בתורה סמן מצא וחידש שהגיה דבר כל שעל רה״ג דרך ועוד הברור בתלמודנו הוא כשאר צ׳ל

 גרס ובאבות לשו״ע בביאור הגאון כי הנ״ל ספר בעל ומ״ש למאוד כשואל ונתפלא כו׳ נתקדש נתכסה עלה דתיבתענן
 בביאירו ושם שנין מ׳ שהיה קודם שכתב ממש בכי״ק הי׳ שביאורו נו רבי של תורתו סדר אורח המחבר ידע לא הישנה כגי׳

 ב׳י מרן שהביא הראבי״ה רבינו כגי׳ בגי־׳כארד״נ גי' הגיה ובזקנתו שם תוס׳ שם כדמסיים התו׳ שיטת לפי פי׳ בשו״ע
 בכ״י היה באבות וכן ע׳׳כ שבולע בכ׳ח כמו לא בולע שאינו רק וההיפן ע״ש בכ״ז משא״כ כו׳ בכ״ח נאמרו שש ג׳ד

: הנפלאות הגהות חידשו קודם
 הערה פ״ח נ׳י הגרד״ל ע״ב פר״א ]וע׳ . זה כל שמעתי לא זצ״ל מוהר״ח הגאון בשם שהשיג סופרים מס׳ הגהות ועיר

 דהוה גופא איהו • רה״ג מפי יצא מפורש הוא גס שמע הוה ואי הק׳ מפיו ששמע למי לדחות מכרעא ולא י״ג[
 מדרשא דנפיק דבעגולה זרה בתיבה בא״ב לאוקומתא לדחוקי לרה״ג לי׳ ניחא הוי דלא . לה מפרק הוה לה מותיב

 *כו׳ גידל בגדולתו אשר הול״ל בא״ב לתקוני בעי הוה ואי ברור בלשון לסדר ברכות דמסדר דאורחא ־ כו׳ )לד( דסנהדרין
 • ב א בסדר חדא׳למנקט תנא אישתמיט ולא בתלמודי! הסדורות הארוכות הברכות בכל מדחזינן ליה ידיע ג“דרה אלא
 שבח כמו כ״א בח״כ סדור נמצא דלא .לרה״ג לי׳ קיס והוה וכיוצא במאמרו אשר קידש אשר יצר אשר ברא אשר כמו

 г}?־ ??А ח«? 1יכ ם?שי, רמים ^ניח ניובים חדשים וגם * (* טעמא המקובלים שכתבו אדון אל
 הנ״ל בפר״א הגרד״ל )ועמ״ש ע״כ ברור אמת דרבן דנפיקמפומי׳ ומה לי׳ דמגלין דמטמרין טעמי! כמה ועוד ניחא לא

 ר•) החכם )הוא הזמן מברי מחוברי א׳ על שמעתי וז״ל השולחן פאת בסוף וע׳ הנ״ל( השולחן הפאת דברי הביא ולא
 הייינהיים כו׳( דעה גדול ברון אל להזכיר )שכח *(
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 >־*אח דברו דמשייס ו׳( ה׳ )פ״ו סופרים במס׳ רה״ג של נפלאה הג״ה על פיו ופער שהשיג מרעדלהייס( היידנהייס

 לח אריאל נמלת בה׳ וכן השמינוה אגודה ובס׳ פתר ול״ל תמוה דהוא השוער אלישמע ובגרעון יניאל ענאל )ה״ז( כתב
 הסופר אלישמע גרעון וב׳ . יניאל ענאל דברי הכי גרים ג“ורה . לא לי׳ דסמין בנ״ן נמצא לא ודברו תי׳ וגם פי׳
 תץיגה’כ ציינתי דרבינו וטעמא ו ע" רק חשיב דלא • ב׳ גרע ואלישמע לא י״ז חשבי יניאל ענאל ששמם סופרים דשני סי׳

 ’ ט״ו לא • במס״ג ט׳( )סי׳ ובישעי׳ בנ״ן והשאר בתורה ג׳ ט׳ו יק חשיב לא דשם שמיני פ׳ במס״ג ט״ש ע״ם בצדו
 מקום וזה ע״כ דדיה יואב אחי ואבישי .לו לעבד מבטן יוצרי פלוגתא תרין שמיני בס' נמסר וסי׳ וי״ו נקרא א׳ דכי

 שמע אלי ובגבעק יעואל .יעיאל דצ״ל התיבות לכל משבש אשיג אויב אמר אשר סופרים הני פליגא דבתרין רה״ג טעם
 • ויעואל ושם)י״א(שמע • יעואל כן׳ ובגבעון י״ז( )א׳ ד״ה והוא ־ נק׳יעיאל ליעואל דסמוך תי׳ כני ור״ל הסופר
 החדש[ ראבי״ה ]וע׳ ויעואל אחר דסמין כ״ו( ב׳ )ד״ה הסופר אליצפן מן אלי וחלק .ויעואל אליצפן כ׳ט( )ב' ובד׳ה

 ליעואל שם ומשיב י׳ וקורין ו׳ כותבין אלו בפ״ע במס'סופרים חשיב שאח״ז דבפ׳ ראה ולא הוא והבל טעות עיינית וכד
 דזה הוא שטות צפון אלי חלק אשר וגס ־ ד׳ הני דחשיב ט׳( )ד״ה מס״ג על דסמין פעמים כמה לחשוב נחית ולא
 • כמסיני רה״ג ודברי • שבוש ודבריו למעיין קו׳ כמה ועוד ־ אליצפן למינקט יכול לא אטו דמ״ס בסדר כלל נמצא לא

 שנין ארבעין ליגע וראוי למו״ד וישרים למבין נכוחים גיסותיו וכל .רה״ג טעמי עומק להראות אתי יש רבות וכהנה
 תורתו עומק בהיר אור ראו לא כי הגהות ד׳ על המנודזין תלמידים נגד רה״ג לכבוד בזה ודי דרשכבה״ג אדעתיה למיקם

 גליא ע׳ וע״ש כו׳ שיכוין י״א סופרים במס׳ הגאון שהגיה מה על )ע׳( או״ח אפרים בית בשו״ת וע׳ עכ״ל כקדושה
 המס׳ פני כל חידש כמעט אשר נ״ע הגאון זולת מילתא הא כי למעביד ספין ומאן חשיב מאן ובאמת מגילה הל׳ מס׳

 )מ״א( מפרק ממרחק המאמר הביא בעלה לבית עד כו׳ ברט מעשה ב׳( )בפ״ד ע׳ ולדוגמא פעמים כמה בדברים והיפך קטנות
 מפרק מתחלת ארן דרך ומס׳ כלה למס׳ ארן דרך ממס׳ ופ״ב פ״א חיבר כלה ובמס׳ • השמיטה ובשם • נ’אדר במס׳

 . יעו״ש( )נ״ג( ובמס׳עירובין כ״ב( )ד׳ ברכות רש"י מד׳ וכ״מ מענינו נלמד זה דבר כי העירו הגליון )ועל עזאי בן
: בדפוס הרבה מהם שחסר כידוע שלנו כלה ומס׳ בתנחומא אינו אבל כתב ו׳( ס״ק . שע״ו )סי׳ ביוי״י מ״ש ועי׳

)כ״י( : ספרי על הגהות *טן(

 הגהות עוד ספרי על הגהות כרך א׳ )כ״ג( אות ושם ספרי על הראיש על כרכים ב׳ כ( )אות דסלאנים ברשימה ]נרשם
 כו( )אות ושם ספרא טל והוא בהעתק טעות הוא ספרי על כ( )אות לעיל שהנרשם שיערתי עוד ומלשון ספרא על

 הספרא והגהות כספרי והגהות אליהו אדרת בחומש הנדפס שלו תו״כ קיצור רק הגהות אינו שזה כמדומה תו״ה על כרך
 )ד״ה וע׳ הספרי על מאתו יש כי לזרעים בהק׳ מוהר״ח הגאון ח׳ז מביא וכן )הגרד״ל([ בכ״י אצלו נמצאים תו״כ וקיצור

 דכאן הכותב כי ראה בפ׳ הרואה יראה הספרי על זצוק״ל אא״ז הגהות אי״ה להדפיס אזכה כאשר אנ״ה וז״ל א׳( י״ד ב׳
:ע״ש פועלים ל׳ג לספרי בהגהותיו ורה״ג וז״ל י״ג( ס״ק י׳ )סי׳ שכחה ה׳ השולחן בפאת מובא וכן ע׳ש ואשם ידע לא

 מ׳ מפורסם החריף הרכ׳ג זצ״ל הגר״א נכד חתן והוצאות במצות נ״י לוריא שמואל ר׳ הרב ע״י עתה ]ונדפס
: ממאהליב[ נ׳י צוקערמאן שמריה

)כ״י( הגהות ובן ספרא על ביאור *טז(

 ת״י נמצא וכן כססרא על בביאורו רה״ג לה כדפורש וז׳ל יד( ק“ס יג )סי׳ עני מעשר הלכות השולחן בפאת ומובא
:נ״ע מגאון אברכם מ׳ הרה״ג בנו בכ״י ספרא והגהות קיצור קטן כרך

Р) ר׳א פרקי על הגהות •

 בסיף ונזכר וחקרס ניע להגאון כמיוחסתו בשם וקראם להגרד״ל ר׳א כפרקי בביאור חרי״ד( )שנת בווארשוי גרפם
: זרעים סדר על ז״ל מוהר׳ח כגאון

: הפסיקתא על הגהות יח(

 הרב־ בשם סקציא( )שנת בברעסלוי שהדפיס הפסיקתא פירוש בהק׳ הרז׳ו ]הזכירה כ״י פסיקתא כרן דסלאניס ברשימה
 אביו מהגהות ואינו ספרים ושאר הילקוט ע״ס מוגהת בכ׳י הפסיקתא קצת לעצמו שסידר זצ״ל כגר׳א בן ר״א

г : הגרד״ל([ זצ׳ל הג׳ רבינו

.זוטא עולם וסדר רבא עולם סדר על והגהות ביאור יט(

 לפעמים וגם • עליהם הוסיף והוא יוסף ען בחיבור הר״ה( )שנח בווילנא הפעם עוד ונדפס )שנת^תקס״א( בשקלאב >רםם
מענדילזצ׳ל: ר׳ הרב תלמידו לאור והוציאם זרעים ע׳ס נ״ע מוהד״ח הגאון בהק׳ ונזכר ע׳ש הישנה הגי׳ מקיים

בשריה״ג דר״א מדוח ל׳ב הגהות כ(

 נ״נג מבהמ״ח פולס מינוס מי׳ המ״ל )אמר *1 מקס׳ג( )שנת בשקלאב הנדפס המאיר לבעל הצבא ס׳ בסוף גרפם
:שם[ מ״ש ופילוסופיא בדיה ה' הערה הסולם במעלות ועי בזה ומשקר .שמכחיש וניד

)כ״י( ב״ב מגילה עירוכין ברבות מס׳ על חי׳ בוץ כא( *

בשלימום ומגילה ברכות מס׳ על ראיתי כן כי הסוד ע׳ד הנ׳ל ממס׳ אגרות על פי׳ הוא השערתי ולפי ברשימה נרשם (3/
על
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 *מס אגדות על ראיתי כמקומה רק ראיתי לא עירוכין ועל ב״ב ממסכת ראשון סרק ועל כסדרן המס׳ אגדות כל סל

 כרכות מס׳ כל על כפשע ע״ד ככ״י נמצא גם עירוכין כמקום שכת כאן שצ״ל וכמדומני פה זה נזכר ולא ראשון פרק שכת 1
 )ים פי׳ עס כמשלי מוכא כרכות על פי׳ והנה )הגרד״ל([ כהרשימה נזכר ולא כהמה כמה ס״פ עד שכת מס׳ על גם

 כרכות מס׳ על כפי׳ ככ״י ז״ל אדמו״ר מלשין הוא סופו עד דעהו דרכיך ככל פסוק על הפי׳ כל כזה״ל שמה כתוכ י״ד(
 דכריס וע׳ כו׳ ר״א כשחלה )פ״ה( כרכות על כפירושו ז״ל אדמו״ר וז״ל מכיא ו׳( )כ״א שם וכן ס״ג כדף נסתר דרך

 אכרהם ר׳ כו׳ הרכ ע״י הועתק ושכת ב״ב ועל כרכות על פי' ככתכ ת׳י ונמצא שם עוד וכן ד׳( )י״א לעיל כזה כפולים
 אגלה והנה וז״ל תר״ח כשנת ככר זה מביחאוו נ״י מוהרד׳ל הגאון ידידי לי כתכ אשר וזה מאמציסלאוו אכ״ד נ״י שמחה

 חשכה ה׳ אך נגנב ז״ל אצבעותיו מעשה גוף כרכות אגדות על הנסתר ע״ד ז״ל הגר׳א פי׳ כרך שנים זה כאשר אזנו
 ככר כי כיה כלא ח״ו כיה כטמון חכוש זמן איזה עוד היה כי;לוא וראיתי לידי כשאלה אח״כ הספר הגיע כי לטובה
 הדפיס גליוני כל על כמעט הכותכיס רכות הגהות כי עד עש אכלו כגליונות וקצותיו שנים מרוכ פורחות רכות אותיות הכתכ
 כנ״ל הכ״י גוף אח״כ הגיע ועוד והעתקתי כורי; על עמדתי היגיעה רוב אחרי כי וכ״ה עליהם לעמוד אפשר גדול כקושי

 ־ לתקן לדעתו נצרך שהיה מה ותיקן זה מול זה לערוך יגע הוא וגם לאמציסלאוו נ״י שמחה ר״א הרכ ליד העתקת עם
 וכמעט פטירתו לאחר תלמידיו סידרו אשר והוא ת״י נמצא כנגלה שכת מס׳ על וכן עכל״ה כו׳ מכונו על החיכור ומעתה

ג ככמה כמה סו״פ עד והוא ע״ש[ז״ל כ״ב ס״ק ר״מ סי׳ הגאון יו״דע״ב ]וע׳ הכ״מ מו״ר הגאון א׳ כתוב דכר כל על

ותמורה[ ערכין על בכי״ק ]נמצא־Ша )כ״י( בכורות ערכין ב״ק מס׳ על כרך כב( *

 הוא אס אדע ולא ראיתי לא ככורות ערכין ועל כנסתר ע״ד אגדות על ראיתי כ׳ק על והנה כהרשימה נרשם ]כן
 )הגרד״ל([ מאוד משוכשת כהעתקה אכל אצלי יש הנסתר דרך כ״ק הגדות ועל .הנסתר ע״ד או הפשוט ע׳ד

נ״י[ רש״ל הרכ ע״י עתה נדפס כ״ק ]על
)כ״י( : ר״ה מסכת על בג( *

 *ר הגאון כן העתיק דר״ה ראשון סרק על וראיתי מווילנא המ״ן כער ר׳ הרה״ג ת״י נמצא אכל ככרשימה נרשם לא .
: נחמדים דכריס שם ויש ז״ל הגאון מאכיו הגהות קצת עם הגאון אחי זצ״ל נער

: אגדות כמה על ביאור כף(

 מכיי שהספר דווילנא המ״ן מהרכני כהסכמה שמה וכתוב ל ז" הרכנים כניו "י ע לדפוס הוכא ישרים( )שנת כווילנא גרפס
 וע״ד השכל מוסר הרמז ע״ד ככ״כ רככ״ח על פי׳ והוא כניו שהעתיקו א׳ מאמר ויש . ממש נ״ע הגאון של קדשו

 כסדרן והם הקנאה על ג( .והככוד התאוה על כ( . הכעס מדת וסופו הגאוה מדת על א( .והוא .ע״ש קז( )תהליס כמקרא
 ע׳׳כ )עה( ב״ב הז׳ל מאמר על וכיאור &וחון וחסרון עניות מחמת אמנה מחוסרי על ד( .קנאה ככוד תאוה כעס גאוה

 לנו ופירש וחזר כקצרה כמאמר ע״ז אמר הגדול רכינו כזכ״ל שמה )וכתוב .כו׳ כיצרס המושלים אלו המושלים יאמרו
 על וכיאור תראה( קצהו אפס הים שפת על אשר כחול לככו רוחכ לשער יוכל ומי הרחכה כדעתו היטיב כאר בזקנותו

 מאמרם על וכיאור הרמז ע״ד פי' כרישא מסגין עיזי מ״ט )ע״ז( כשכת מאמרם על וביאור כו׳ כאת מאין אכות מאמר
 מצאתי זאת כותכי אחר כו׳ איתתא דאזלוכעי גכרא האי על שם )ועמ״ש כרמו ע״ד דכיאתונא סכא גכי )ח:( בכורות

 מאמרם על וכיאור ז״ל( המהרש״א פי׳ שכן עוד מכם שיש העירו לא אשר ונפלאתי עכ״ל ג״כ כנ״ל שהתחיל נמכרש״א
: ע׳ש )כ״בה׳( למשלי ככיאורו כוא וכפול א:( )כ״ סוטה מאמרם על וכיאור ע״ז רמזים כו׳ כ״ש א״ת )ק״ד:( סכת

: זצ״ל[ הגר״א אחי התורה מעלות כעל הגאון נכד משה אכרכם ר׳ הר׳ ע״י קצת הוספות עם שנית ]ונדפס

)כ״י( הרא״ש חידושי כה( *

 ®ל כגאון בביאור בניו בהקדמת וע׳ כמאהליב[ נ״י צ״מ מור״ש הרה״ג ת״י ]הוא ־Яй דסלאנים בהרשימה נזכר
: כולו ש ״ א ר ה על ישמח עיניס מאור בזכ״ל כתבו הזוהר

)כ״י( הרמב״ם על ליקוטים בן( *

: בשם נ״ע הגאון חתן ת״י היה אשר מסינסק לידי שבא ת״י מעט מזה נמצא וגס דסלאנים בהרשימה גזבר

. התורה על אליהו אדרת כך

 שלמם מנורת ס׳ הוסיף אשר ז״ל. פייווש א״ש כמאה״ג כרב מצות ע״י גדולות כמקראות תקס״ד( )שנת כדובראוונא נדפס
 שמם נמלא וגס הפשט ע״ד והוא התורה על כרכי׳ י״א נרשם דסלאניס וברשימה (* ז״ל הגאון ביאור גס הגיה והוא

 .ע״ש י״ב( )א׳ דברים כס׳ תמצא כיתרו פ״א על ופי׳ (**ומשל כמוסר ע״ד פי׳ אנשים ג׳ )יח( וירא ם׳ וע׳ הנסתר עיד
 כמנחם ויקרא בסוף וע׳ וירושלמי בכלי מש״ס גם ומעט פסוק כל על הדרשות כהנים מתורת קיצור הוא ויקרא על ופי׳

 )חתוסבר״ת זצ״ל ליפשיץ ליב יהודה הג׳מ׳ מהרב קצת ביאור עם )תקע״ח( בקאפוסט כפעם עוד ויקרא על ונדפס מלחשת
 מהגר״א תורה מעשה בכ״י גם נמצאים )והמה כריתות כל״ו נ״ע הגאון מרבינו כללים הובא קדושים פ׳ ובסוף ע״ש שם

 . דברים כפל שם ויש שם נדפסים מהדורות ששה נמצא בלק פ׳ ועל במדבר ס׳ בסוף נדפס ובלק חוקת פ׳ ועל זצ״ל(
 ברכת וע׳> מת טומאת לדין עבדים לרבות חוקת כפ׳ ועמ״ש )טו( במה״ת הוא וכסול טו( )סי׳ תליתאה מהדורא פ׳

 יוסף יד ׳ בס וע׳ מהדורות ב׳ נמצא האזיט ועל החומש בסוף נדפס דברים ס׳ על וביאורו ע״ב( )עט לדף בהשמטה ראש
כתע ז״ל מווילנא אליהו מו״ה אלקי התנא הגאון והנה .וז״ל כ׳( ס״ק עב )סי׳ ביור״ד ס״ת הלכות הים מפרשי מבעה״מ

באדרת ה׳ הערה הסולם ממלות ע׳ (** בילדותו כגאון חתן והיה *(
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 וביאר לחיים שירה שנדפה זכינו כעת והנה . מהמלות &• מצוה מרומז תיבה וכל תיבות שרי״ג ים דבהאזינו אליהו באדרת

 שחלו לרבים להודיע ]וחובה .עכיל ז׳ל רא״וו מו"ה מהגאון קטנה נבואה כיתה שכמעט יראה שס והמעיין כו׳ הגאון ד׳
 הזהב לשון בעצמו ז׳ל הגדול רבינו לשון בכ״י נמצא אשר בראשית בפ' ובפרט דברים בו ולהוסיף הלשון לשנות ידים בו

 שנשמטו דברים כמה בו וים מהנדפס אחר העתק בידי נמצא האזינו בפ׳ גם .ז״ל בקודם כדרכו המרובה שובל בקצרה.מוענו
 להגיהם לדבר נבין איב לעצמו זו מצוה שיקח ראוי ומאוד הנדפס אליהו שבאדרת קבלה בדברי השיבושים רבו כן כמו בדפוש

 מלשון זה אין ארן חיתו עד כו׳ הנעדר דבר כל כ״ח( )א׳ בראשית באדר״א ]ומ״ש )כגרד״ל([ נכדו שביד הכ׳י מתוך
 ואין ז״ל רבינו של מבי״ק ברור העתק יש ואצלי רבינו לשון על הרבה שם שהוסיף ז״ל אברהם ר׳ הרב בנו של אלא רבינו
 ראשי רק משר ולא לעצמו רק כתב לא הגאון כי אומר ולבו .וז״ל המעתיק ועמ״ש מאמציסלאוו([ )כגרא״ש זה כל כתוב

 ששמעו מה גם נקבצו כ״א . ממש נ״ע כגאון מכ״י כולו אינו כתורה על כחיבור והנה .עכ״ל מדעתו ומבין לחכם פרקים
 אבא של הזכב וז״ל . כתוב י׳א( )א׳ בראשית ע׳ ולדוגמא . בליקוטים שנמצא מס כוסיפו וגם למעגיתו בלשון והוסיפו

 יד״ג ם*]יכמ“ג^ .קכ׳ג( )דף ח״ג בליקוטים וז״ל מ״ש וע״ש . ותבין ע״ש כו׳ הדבר עצם הוא ברא זצלל״ה כגאון מורי
: מאתו[ תיקונים קצת כחדש רות למדרש זצ״ל כגר״א ביאור בסוף נ״י מסלוצק ר״ש הרב

. הביות ותבנית . סביב לגבולותיה הארץ צורת ס׳ כח(

 המקראות עם ז״ל מענדיל ר' הרב ותלמידו ז״ל הרבנים בניו ע״י )תקה״ב( בשקלאב נדפס יחזקאל( ומשפר מלכים )ספסר
 )וכן דבריו על פהק׳ מה ב׳( )דרוש דוד בית בס׳ וע׳ קדשו מפי ששמעו יהושע התחלת מקראות פי׳ ובתחלה לזה

 אחרים בכתובים וראיתי וז״ל ח( )א מלכים וע׳ לזה חותם פתוחי ציורי לוח ובסוף שמה( נדפס פרה ממס׳ מבנה על פ׳
 טעה והשומע לי שאמר כמו שהנכון ואמר הקדוש פיו את ושאלתי ראיתי אך כו׳ בהם כתוב שכיה ז׳ל כגאון מ״ו של

 )ז( בגיטין מאחז״ל על נחמד פי׳ לא( )ד׳ ביאורו עם בד״ה הוא וכן ב( )יט ביהושע וע׳ מעולם זאת אמר לא כי בדבריו
 הוא כי הזה המאמר על נ״י מזאלקווי מוהר״ץ כגאון ידידי כמ״ש ולא חז״ל מחשבות עמקו מה ותראה חשיב קא דא״י מתוותא

 )ח ע״ש וכן ע׳ש שטועמין חוי שה בשבת חז״ל שדרשו מה יג( )א בד״ה הגר״א מ״ש וע׳ התלמוד מבוא ע׳ למליצה אך
 ראשונים ונביאיה יהושע על כרך או׳ דשלאניס ]יברשימה ע״ש יהושע על פי׳ מביא כח( )כ זצ״ל מהגר״א משלי וע׳ לג(

 שלא הרבה עוד ואפשר ראיתי א׳שר ליקוטים איזה ועוד דבורה שירת על ליקוטים בכתובים מהנדפס( )יותר נמצאו ועוד
 וביותר מסלאנים ז״ל הרי׳מ מנכדו הוספות ועם תר״ג( תק״ס )שנת בווילנא בעו״א הפעם עוד ונדפסו )הגרד״ל([ ראיתי

 קודש בבגד כנוגע הול בגד היינו בבגדיהם העם את יקדשו ולא ע״פ י״ט( )מ״ד ביחזקאל מ״ש כאן להעיר וראיתי ביחזקאל
 למדרש הגר״א באור המו״ל ]עמ״ש . לזה מקור ולהעיר ליישב ומצוה ממני[ דעת פליאה ה“]אנ קודש הוא גס נעשה

 על ליקוט ניתוסף יהושע ובסוף מהוראדנא כ״ך העשיל ר׳ כו׳ הרב ע״י ונתבארו הוגהו שם[ הליקוטים בסוף החדש רות
ע״ש לד"ה שביהושע המגרש שבערי השטים

נ הושע[ ־•^3 חבקוק ישעיה על כט(

 קאפו׳ עד השער בראם נדפס )ובשקר י״ג קאפיטל עד ישעיה על פי׳ תר״ג( בשנת ונשנה תק״פ )שנת בווילנא בעו״א נדפס
 קאפי' ועד התורה מסודות רמזים וגס נגלה ע״פ ופי' ז׳ל מסלאנים הרי״מ המחבר נכד ע״י ומבואר מוגה ג״כ טז(

 מכאן למ׳ד( )ה וע״ש הבנה קצרי שכס אף ידי בהם לשלוח נמנעתי ע׳׳כ נכדו כ׳ ע״ש באות אות ממש כי״ק מעצם )ב(
 הוא גוי כי לעם גוי בין להבדיל ד( )א מ״ש להעיר וראיתי זיל הגאון אא׳ז של ממש קדשו כ״י נמחק הפסוק סוף ועד

 לגוי שם ויהי הז׳ל וז״ם ע״ש דת בעלי בלי או דת בעלי שומרי יהיה המונים קיבוץ על יאמר ועם כראוי כנימוס שומר
 היינו כגוים פי׳ נפלאותיו העמים בכל כבודו את בגויה ספרו כד( טז )א לד״ה פי׳ וע׳ שם מצוינים ישראל שהיו מלמד
 שמע המחבר נכד שם )וכתב הנפלאות אף תספרו החכמים היינו העמים בכל כבודו רק לספר תוכלו לא ובפניהם עם המון

 ועם שם מצוינים ישראל שהיו מלמד גוי חז״ל דרשו לכן הנכבד הוא גוי כצ״ל וע״כ לבו כיון ולא הברה קול )כמעתיק(
 סיפורי די בהמונים אבל דא הביל מוחא כל לאו כי כבודו את בגויס כפרו כאן וז״ש למונים יהיה כי רב קיבוץ אלא אינו

 תתפלא׳עוד תשוב אבל כזאת בישעיה בעצמו כגאון ממ״ש כעיר שלא כמחבר נכד על הוא ונפלאות ע״כ( נפלאות מעשה
 כמ׳־ם כחכמים על מורה עם מלת ופי׳ וגו׳ מלך הדרת עם ברב ע״ש כ״ח( )י״ד הגאון פי׳ עם במשלי כשתראה יותר

 כו׳ כנימוס בעלי הגוים אבל כו׳ כארץ עמי עמים ג( )ב ישעיה וע׳ ממ״ש ההיפך וזהו פעמים כמה ישעיה על בפירוש
 הכתב( על ומרובה לפני כתוב שהיה כפי בהיפך וכתבתי מדעתי פערתי זה פסוק כי אכחד לא המחבר נכד ש מ" )וע״ש

 על גוים שמפרש הלז כותב מצאתי אשר בכ״מ כי עתה אף כבר הודעתיך אנ״ה וגו׳ הגוים בין ושפט ע״פ ד( )פסוק וע״ש
 ע״שעכ׳ל וגו׳ חוטא גוי כוי בפסוק זצוק״ל הגאון אא־ז של ממש קדשו בכ״י שקבלתי הכלל לפי דבריו אני מהפך המונים
 ע״ש החכמים הס ועם המוניים הם גוי הפעם ע״ד כתב כ( )ב לחבקוק פי׳ וע׳ הנ״ל במשלי האמור דבר ממוצא ותשכיל

 כו׳ ב״ש אית בשבת שם דחז״ל ביתר הביאור ויתר בארוכה כו׳ בינה אלוף א״ב קד( )שבת מאחז״ל מבאר הספר ובסוף
 משכימים הוי פ’ע יא( )ה ועמ״ש ע״ש ישעיה על פי׳ מביא )ח( משלי וע׳ ותמצאנו אגדות כמה על ביאורו פוף ע׳

 על סי׳ מביא יט( יד )שם וגס ל( )כג במשלי יותר באריכות הוא מבואר גבורים הוי כב( )פסוק שם וכן וגו׳ בבוקר
 )א ישעיה על פי׳ מביא ל( )כ וע״ש ובאריכות קצת אחר באופן כט( )א ישעיה על פי׳ מביא כו( )יט משלי וע׳ ישעיה

 ושם ״אבפ טי( )א ושם ו( )א כשירים שיר על בפי׳ ישעיה על פי׳ מביא וכן ב( א )יחזקאל ועמ״ש וגו׳ רגל מכף ו(
]ביאורו “41.לד( דף ו )דרוש הדרוש בחלק דוד בית וע׳שו״ת ב( )כד במשלי מביא )א( חבקוק ופי׳ על בפ״א ז( )ג

: השמיטו[ ובהחדשיס מכבר שנדפסו ווילנא בדפוס כעו׳א בסוף נדפס נסתר ועל נגלה על אופנים בשני הושע על

. יונה על פי׳ ל(

 מ״ן רבני בהסכמת וע׳ ובפראג בווארשוי נדפס ולבדו ישרי׳ס( )שנת בווילנא אגדות כמה על ביאור עם ביחד נדפס
 בארוכה ע״ז כ( )הערה הסולם במעלות ועמ״ש הרמז וע׳ד ומוסר משל ע׳ד ביאור שהוא ממש מכי״ק שהוא מווילנא

נדפס .ו( )א השירים לשיר בפי׳ וכן יונה על סי׳ ז״ל הגאון מביא לרבב״ח ביאורו ובריש
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• משלי על סי׳ לא(

 הקדוש מפיו שמע אשר כפי ז״ל מענדל מנחם מ׳ הרה״ג תלמידו' סידרו בווארשי ואח״כ תקנ״ח( )שנת בשקלאב גדסם
 הקדום לשונו הוא־ הספר כזה הנמצא הקבלה ודברי הנסתר ע״פ וכן בלשונו אח״ז כתב-תיכף נגלה ע״ס מפורש יוצא

 עגולים חצאי שני ציונים עליכם ושם דבריו פי׳ סתומים דברים ובאיזה בדיו הספר על כותב והוא אליו יקרא ומפיו ממש
 אס פסוק בשום הפשע אמר שלא מפורש קדוש מפה שמע והנס ראשו לו ונענע פי׳ הגאון לפי אמר מזה דברים וכמה

 במעלות ועמ״ש טהרות סדר על גס ממנו מפורש שמע שכן חדתין תקלין הק׳ ]וע׳ הפסוק בפשט והלבישו שלו כסוד ידע לא
 יראת־ה׳ הכמה וראשית יראה מלא■ כולו כי ראשונה שיודפס הקודש מפיו שמע משלי על הס׳ זה והנה ז([ )הערה כסולם־

 . תיבה כל הוראת ולהבדיל לחלקים המאמרים כל לנתח הרחיב העמיק ובביאורו צדיק אותו של מחשבת׳ נתקיימה וכן
 לבאר למשלי הקדמה שהוא מפרש ז׳ פסוק ועד הישר הגיון דרכי עפ״י לו לענינו, דבר כל יחד והמאמרים התיבות ולשלב

 ע׳ד ג״כ מבאר ישעי׳ ׳е ובראש דברים ס' בראש )וכן הספר התחלת ז׳ ומפסוק מהספר והתכלית כצורה וכפועל החומר
 א׳ משלי הוא י׳ סי׳ עד הספר מראש היינו חלקים לשלשה משלי הספר מלק• והנה לראשונה( יובא לס׳ הקדמה כי זה

הוא א׳ ומשלי בינה ואמרי ומוסר חכמה שהן חב״ד נגד והן ג׳ משלי סופו עד ומכ״ה ב׳ משלי הוא כ״ה עד ומיו״ד
בסוד והיפוכו דבר נמצא פשוק בכל כמעט ולכן דעת נגד הוא ב׳ ומשלי דבריו לסתור ואיך היצר פיתוי להבין חכמה נגד
 שהיא בינה נגד הוא ג׳ ומשלי הדעת בסוד שהן והיפוכה ה׳ דרכי לידע והס בפ״ע ענין פסוק וכל טו״ר הדעת מן

ואיך מדרכה ח״ו יטה ושלא ממנו ובנפלאות בגדולות לילך ושלא ומעלתה התורה ענין על דבריו כל כמעט לכן התורה
התורה על ג׳ המוסר על ב׳ החכמה על א׳ משלי ג׳ הן ספרים שכג׳ פי׳ א׳( )א׳ בפנים והן משלי( להפר )הק׳ בה ינהג

 בדרך אך יצרו על שיגביר ותורה עליו ולהתגבר א״ע ליסר יצרו ביד כשנפל ומוסר היצר ברשת ליפול שלא חכמה והורה
 בחושך לאשר בידיצרס האסורים המה לאפוריס הגלו בחושך לאשר צאו לאסורים לאמר מ״ט( )ישעיה פי׳ ]ובזה התורה

 ע״כ ע״ה( )ב׳ב לרבב"ה בביאורו וכן י״ד( ח׳ )שם הוא כפול וכן י״ב([ א׳ )שם כיצר עצת שזה יודעים אינם אשר המה
 בחכמות הוא העיוני כמעשה שכל כמחשבה שכל העיוני שכל שבאדם שכלים ג׳ נגד הוא וגם כו׳ המושלים יאמרו
 מס׳ וקבצתי בפ״ע במאמר בזה ]הארכתי כמצות במעשה הוא המעשה במדות כוא המחשבה וכדומה הכוכבים בהילוך

 ישוב ספר ועד נ׳ע כגאון הבדילם אשר נרדפים השמות על דברתי וכן נ״ע הגאון הורה אשר כמוסר דרכי תוכן כל משלי
 לא מעט כי ג׳׳כ להעיר וראיתי כ׳[ ברצות לאור כוא גס ויצא יבואו ימים כי לה' ואקוה כאן לזה מקום ואין כמאמר

 כמה להביא דקדק לא כי ואראך ובא מללו ברור שפתיו דעת אשר נ״ע מהגאון ששמע כפי יפה להשמיע המסדר כיון
 וז׳ל העם אל ידבר אחרת בלשון מהניא שמיא כלפי שמסקנא בגמרא כמ״ש מביא ח׳( )י׳ משלי ע׳ כלשונם חז״ל מאמרי
 )קה( כסנהדרין חוצפה גבי הוא מכניא שמיא כלפי והלשון ע״ש לד״ת אפ•׳ מועלת מחשבה )כ״ו( סנהדרין שכיון הגמרא
 בסנהדרין והוא מזדבן לקטלא נפשא ברעות מביא ו׳( )כ״א משלי וע׳ לכאן ענינו ואין מהני׳ שמיא כלפי אפי׳ חוצפא

 ג״כ כתב ט'( )כ׳ לקמן וע׳ התוכחה זכו מעגל כל מאי ואמרו ג׳( )א׳ וע׳ ע״ם נפיק לקטלא נפשא ברעות ז׳( )דף
 כגר״א הביא ד׳( 6)י״ לישעי' בפי׳ וע׳ המאמר הוא אנה ידעתי ולא ע״ש התוכחה זו טוב מעגל כל מאי כמשאחז״ל

 מעגל כל מעצמו מפרש שהגאון הנראה הנ״ל טוב מעגל כל ונענין טוב ברכת תבוא ועליהם המוכיחים על בתמיד מ״ש
 ראיה לו שהיה במקום חז״ל מדברי להביא השמיט וכן תוכחה גבי דטוב לישנא בתמיד שמצינו כמו התוכחה זהו טוב

 להביא לו והיה עכ״ל תהרגם וזכו תקצרנה רשעים שנות כי פי׳ תהרגם פתים משובת ע״ס ל״ב( )א מ״ש כמו מדבריהם
 פי באמרי הרגתים כו׳ אדזוטר שמואל לימות )ה( תענית ע׳ ■הרוג נקרא שנים בקוצר המת כי רודתזיל מפורשת ראיה
 י״ט( )כ״ד מ״ש וכן ־ לדחות ויש תחנם לא על חז״ל דברי להביא לו היה חנם מלשין הוא חן ד׳( )ג׳ מי׳ש וכן והבן ע״ש

 ע״ש כמרעים להיות במרעים תתחר אל■ וז״ל ע״ב( )ז׳ ברכות לציין לו כיה ל“עכ כמרעים להיות במרעים תתחר אל
 כפי׳ נמצא וכ״פ להזכירם חש לא כן ג״כ פי׳ כבר שהראשונים אע״ס ולפעמים הברור כפשט לפרש ה4ה בקודש דרכו אך

 נהיה פי' לנפש תערב נהיה תאוה י״ט( )י״ג וע׳ כמעט רשעים לב ע״פ כ׳( )י׳ ע״ש ז״ל יונה לרבינו התשובה בשער
 לאשה משל העקידה בעל כמ״ש כ׳ מוסר שחרו ואוהבו כ״ד( ג*)י וע׳ התשובה שער יונה ברבינו וכ״ה ע״ש נשבר

 יותר מדקדק יותר כאוהבו כן הדקים כתמי אף להסיר יפה היותר מראה בוררת היא מתקשטת כשהיא במראה שרואה
 ע״פ י״א( )י״ב ע' הלבבות חובות מס׳ השתמש מוסר דברי וכרבה העקידה בעל בשם ולא י״ח( )ט׳ לעיל הביא והמשל

 חוכ׳לע׳ש לשון לשונו על רגיל וכן . ע“ככ ע״ש כו' אדם בני לב׳ משל הלבבות בחובות כמ״ש כ׳ לחם ישבע אדמתו עובד
 הלבנות חובות לשון וזהו כו׳ אשוב ואיך הרע העבד יעשה כאשר תאותי ברצון ימי כל כליתי כבר תאמר אל כ״ג( )כ׳

 החייט מם׳ הוא כי עיש ה׳( )הערה הסולם כמעלות ומבואר המאגענעט מענין טו( )כג ועמ״ש פ״י( התשובה )שער;
 כמיש החכמים על מורה עם כי ופי' עם ברב ע״פ כח( )יד במשלי עמ״ש לעיל כט( )באות ועמ״ש עיש
 להיפך כתב ממש בכי״ק הגאון כי אליו הגאון מפי הספר כל יצא ולא ממכתבים גס העתיק כי כנראה ישעיה על בס׳

 בית שעה לפי דירה מקום הוא נוה פי׳ וגו׳ צדיקים ונוה ע׳ס לג( )ג ושם קבע דירת נוה טו( )כד שפי׳ מה וע׳ עיש
 שלא בכדי אך שמעתי לא ואילך מכאן הקדוש מפיו שמעתי ע״כ סייס כח( )כט בסוף וע׳ . ע״ש וי״ל קבע דירת הוא

 אותם אדפוס ישלחו וכאשר לי לשלוח ווילנא מק׳ לי והבטיחו משמו ששמעתי ומה בכתביו שמצאתי מה כתבתי חלק ישאר
 על סי׳ ומובא תרכ׳ג[ שנת בווילנא מסלוצק הרבר״ש ע״י השחר ברק בס׳ נדפס ]כעת ^-43כ“אי כאו״א ליד ואשלח

 שהארכתי כמי המפתית היא כנוקבא בפי׳ כ׳ וגו׳ באר ויחפרו פ’ע )כו( תולדות אליהו אדרת בסי התורה על בפי׳ משלי
 העתקה בכ״י ]וראיתי בפ״א יג( )ז תרונהושם בחון חכמות ע״פ משלי על פי׳ מביא יב( )ג השירים בשיר וכן במשלי
 בדפוס כי לדעת זאת גם לאורה ולהוציאם מהם כשינוים ללקט כחיבור חיבת לרוב העמל ושום דברים ושינוי אחרת בלשון
 לחפש איש כל ידע למען זה להודיע וראוי בפ׳ע והדפיס אז מוהרמ״מ ביד היה שלא א’ל וס׳ ל׳ מס׳ס נשמט ראשון

: )הגרד״ל([ יחד לחברו אחריו

: איוב על סי׳ .אליהו דבר לב(

 והוא איוב הגאון אתו למד אשר הגאון בן אברהם ר׳ הרב מלשון והוא ז׳ שי׳ עד ורק תרי״ד( )שנת בווארשוי גוסס
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 ליו( דף אליהו בעליות )המבואר הגאון בית אל בא כאשר דובנא מק! המפורסם המ״מ הרב לקחו ומאתו זאת סידר
 איזה על עוד להלן כסדרן נמצא ]ובכ״י בהקדמה( )ע״ש לאור והוציאו סלאכס בערוש ר׳ מ’המ להרב הספר והגיע

 מאיו כ״א מהגאון אינם מהס הרבה כי לרבים להודיע עלי וחובה )הגרד״ל([ להלן סימנים הרבה על וליקוטים סימנים
ג קז( )הערה אליהו בעליות מ׳ש וע' בכתובים אני ראיתי כאשר ראם עטרת בעל בהגאון אליעזר מנחם ר׳ הרה״ג שארי

: השירים שיר על פי׳ לג(

 בסערהייא כי אליהו בעליות )וע׳ סערהייא בק׳ זיל הגאון נכדי ת״י טמונים בכ״י היה אשר תריב( )שנת בווארשוי נדפס
 סידרו שטסן כי זה כראי זה ראי לא העתקות ב׳ שה״ש על ראיתי כי ]ודע נדפסים פי׳ ושני שה״ש( על פי׳ סיים

 מקולקל בל׳ כפשט השמיע והשני מעט כ״א כתב לא הנסתר דרך אבל הפשט דרך יפה השמיע והא׳ השומעים תלמידיו מל׳
 ובדפוס בעצמו זיל הגדול רבינו של הזהב בלשון מסודר הוא שהנסתר כמדומה אשר כראוי כתב הנסתר זה ונגד ומקוצר

 מו׳ה בהרה״ג גרשון ר׳ מהרהיג שה״ש על פי׳ אני וראיתי )הגרד״ל([ הרבה נשמט מזה וגם הראשונה מהעתקה נדפס
 מהנדפס חדשים דברים בו ויש זיל ממנו ששמע מה שהים על הגאון דורו דברי כ״פ מביא ניע הגאון של ז"לאחיו אברהם

:יא( כה .כג כ .ו ז .כז )ו במשלי מובא שה״ש על ופי׳

)כיי( . אסתר מגלת על פי׳ לךי( *

 אות וגס ממנו העתקה אצלי ואין ראיתיו יין מחיר כמו מוסר שעיד השני אופן אך הפשט שע״פ אופן בכיי אצלי ]יש
 בליקוטים וכן ה׳( )א׳ לשהי׳ש בפי׳ מובא ופי׳ תריח([ משנת במכתבו )הגרד״ל השיבושים תיקון נצרך הפשט שע״ד

 בברלי ]נדפס ז'(. )יויד אסתר על סי׳ מביא ז׳( )י׳ בישעיה וכן וגו׳ עשתה לא אשר ע״ם פי׳ מביא לרבביח
ן מסלוצק[ נ״י ריש הרב ת״י נמצא הרמז ע״ד ופי׳ בשיבושים ונדפס הפשט שעיד מהפ״י צדקה מעיל בשם לאפין הר״י עיי

. הימים דברי על פי׳ לה(

 ציין וגס משלו גם עליהם הוסיף ונכדו ותר״ג( תקים )שנת בווילנא בעויא נדפס זיל רי״מ הרב נכדו והגהות ביאור עם
 לביאור ורמז שלמה בנה אשר בבנין תמצא זה גס .ה’אנ .כתב ליו( )א׳ בדיה וע׳ כראשונים שקידמו דבר כל על

 השופטים שנות לוחות בסוף וצירף זצ׳ל כרב אביו מדברי גס הוסיף )י״ז( ועיש נ״י( מק״ב כרב )כערני עיש הרש״ד
 לב כנמהרי חשבו כאשר חשבונות בלבול כאן ואין חז׳ל מאמרי הרבה יתישבו בזה ואשר ניע זקנו הגאון לדעת והמלכים

 זיל הרב מנעורי אוהבי נכדו דברי סוף לי ונעימים כנאמנים דחזיל על פה להרחיב מקום ומצאו בעמנו המתחכמים מדעת
 המה מה הראית כו׳ דעותיו חיזוק אל יחת מקולס כו׳ הרועים מלא אסף עיניס מאור ובעל וזיל הנה להעתיקם וראיתי
 כי דחז״ל מהקדמת שכל ושום מפורש הכתובים השואות ע״ס אא״ז דעת תבונות איש דבר יוסיף מר תראה תשוב עושים

 וכן תראה ממנו .הממעיט החסיר ולא המרבה הכתוב כעדיף ולא לכסלה ישובו ואל יראיו ואל עמו אל שלום ידבר
 לח אס אחיך אבדת לכל תעשה וכן כשמלה לך מפורשים בלתי חז׳ל דברי אשר מקום לכל תעשה וכן חומרא לכל תמשה

 לו אשר את ה׳ יודע אשר עד הגדול אחיך דרוש עד עמך הוהי ביתך תוך אל ואספתו ידעתו ולא אליך הדבר קרוב
 כשחר ברק ס' נ״י מסלוצק שמואל ר׳ הרב הדפיס ]כעת־־«а הזהב עכיל נפתלועקש בלי לאמיתו הדבר לפרש המשפט

 וגס זצ״ל הגר״א בביאור הנמצאים נרדפים שמות קיבץ וגס וכו׳ יחזקאל קהלת איכה ע״ס זצ״ל מהגר״א ליקוטים ושה
: זצ״ל[ מהגריא ליקוטים נמצאו והשגחה אמונה בספרו

. שסח של הגדה על פי' לל(

 כ״א נ״ע הגאק מכי׳ק אינו הסי׳ כי בהק׳ וכתוב זצ׳ל מענדיל ר׳ הרהיג תלמידו עיי תקס׳ה( )שנת בכוראדנא נדפס
 פי' עם ביחד ונדפס לפסח הגאון מנהגי הוסיף וכן כספר על אח'כ כתב והוא פסח בליל הקדוש מפיו שמע אשר
: זיל גיקטאליא ר׳י לכגאון פענח צפנת

. יצירה פשר על פי׳ לץ(

 המיוחד וזה . יצירה ס׳ על כרכים ב׳ דסלאנים וברשימה .הנ׳ל ר״מ הרב תלמידו עיי תקס״ו( )שנת בהוראדנא גרפם
 ממנו כגליון על שכתוב הגהות יחד חיברו מקומות בהרבה כי מד .וטעות שיבושים מלא שנדפס זיל בחיבוריו

 וחובה הכוונה על לעמוד משתאה הקורא יעמוד כי עד יחד כסדר! מהחיבור הפנים דברי עם כחיבור גוף שיטת )אצל זיל
 כחסיד כרב תלמידו סידרו זיל ממנו כ״י יצירה ס׳ ת״י נמצא והנה .)הגרדיל([ נאמנה נוסחא כיי מתוך לסדרו גדולה
 ס׳ עיי עשה אשר לספד׳צ בהק׳ והנזכר נפלאים וליקוטים זיל ממנו הוספת כגליון על הציג וגס כנדפס לא זצ׳ל רמיש
 ברורה גירסתו כיתה ילדותו מימי כי כיב( )דף אליהו עליות ועי׳ לזה הצירופים שמה נזכר שגה י׳ג קודם בהיותו יצירה

 בהסכמות ומובא יצירה בס׳ בארתי וכבר וזיל ו׳( )א׳ עהית אליהו באדרת יצירה ס׳ על סי׳ ומביא עיש יצירה בס׳ לו
: עליו שהסכימו רבב״ח( על לביאורו לשער מעבר )נדפס דווילנא הרבנים

. רצניעותא ספרא על ביאור לח(

הזה בשפר בקודש ודר« תומו ועד כספר מראש ותיבה תיבה כל על כמעט רחב ביאור תק״ס( )שנת בווילנא נדפס
מורלנא זיל מרדכי ר׳ הרב עזר ועיי ז״ל רי'מ הרב נכדו לאור הוציאו י״א( )הערה כסולם במפלות עי׳

זה לספר בהק' ח״ז האריך ושם מאמציסלאוו אב׳ד נ״י שמחה אברכם מויה וכו׳ כרב ועיי באהיק( )שנפטר
לשבח■ שראוי יחידי החבור ]וזה עליו השכימו כי דווילנא הרבנים בהסכמות ומובא לזה ליקוטים נדפס מסופו

שיצא
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 ככאיס כמתכהתו לעשות ויקדשו יראו כזה להם הראוי מקומן על הלקוטים ובהדור מדויקת בהגיה כהלכתו מסודר שיצא

: )הגרד״ל([ לכך הדור שיזכה אי״ה בנסתרות חיבוריו שאר לאור להוציא

)כיי( .הזוהר על ביאור לט( *

ועי׳ זצ׳ל הגאון כייה מעצם מסודר והוא ז״ל הרבנים ונכדו בניו ע״י תק״ע( )שנת בווילנא קצהו אפס ממנו בדפם
קנון כרך מעט י אך והדפיסו הוא רב כי הזוהר כל על הדפיסו ולא שס ז״ל מוהר״ח כגאון בהק׳

]וברשימה אחדים ליקוטים ובסוף א׳ קע״ה סוף עד ע״א קנ״א מדף מהזוהר ח״ג על והוא מסודר בפ״ע הנמצא
 מאמרים על שונות העתקות ונפוצו שנתפשטו על גדול היותר החוב הוא בזה בכ״י הזוהר על כרכים י״א דסלאנים

 חלקי ־לפי נאות בסדר יחד לסדר להשתדל כיא מקנה ואין וקמשונים שיבושים בהס ועלו שונים וליקוטים מהזוהר
 על ואף הנאמנים מתלמידיו או בעצמו מכי״ק רובם וודאי אשר נכדו שת״י מכ״י ולהגיהם בסימנים הליקו׳ ולסדר הזוהר

 מוהר״ח הגאון וז״ל לספדיצ הק׳ ועי׳ )הגרד״ל([ לתקנם ראוי בכ״י הנמצא נגד קמשונים בו עלו הנדפס שלח ם׳
 אל ומדף לשורה משורה וחלוף ויתיר חסר ותיקונים ור״מ בזוה״ק המציא אשר הנקיות בגיסותיו וביחוד נ״ע

 דאנהירו עד אותיותיהם וסופר שוקל והיה לו שהיה והעצומות הרבות יגיעותיו ישוער ולא יאומן לא דפין ולכמה דף
 עכיז בשלום יבוא מקומה על נשקלה האמת קו על איומה וברה יפה חדשה גירסא לאוקמי משמיא עיינין לו

 מאוד רב מחיפוש וחיפוש ומשמוש בפישפוש נוראה יגיעה ויגע חזר אשר עד ברור לאמת להחליטו בלבבו התברך לא מדן
 ק וכאשר ותיקונים ור״מ בזוה׳ק רבות מקומות עוד ע״י שיתישבו עיניס מאירות היא אם ותיקונים ור״מ הזוכ״ק בכל

 חדשה גי׳ ולקבוע לשנות הטהור לבו מלאו שלא הק׳ מפיו יוצא מפורש ושמעתי כו' בקרבו אלהים חכמת כי הבין אז נמצא
: עכ״ל כו׳ ק״ן עד ולפעמים מקומות הרבה הטהור פניו עבר אל האיר אשר עד בנסתרות

)כ״י( זוהר תיקוני על ביאור מ( *

 וראיתי מסירות שונות העתקות ממנו ונתפשטו בכתובים עודנו זוהר תיקוני על כרכים ה׳ דסלאנים )ברשימה
 )הגרד״ל([ כאחרונים תיקונין י׳א על ואף שיור בלי התיקונין כל על ביאור בכתובים נמצא כי להודיע

 . בראשית ובריש דיה י״א( )דף כיי קודש הדרת בספרו ע״א( כ’ר ד׳ ע׳ )תיקון התיקונים על פי׳ מובא
 הרה״ג ח״נ והוצאות במצות והכדור כפאר בתכלית עתה ]נדפס .להדפיסו דווילנא מהרבנים בהסכמה עלה

: בווילנא[ ונדפס ג״י לוריא ר׳ש כרב ע״י כדפוס לבית וכובא במהאליב נ"י צוקערמאן שמריה מו״ה בישראל נכבד מריף

.)כ״י( היכלות פרקי כרך מא( *

 )כאשר השלם היכלות פרקי כן או עליו ז״ל רבינו של הגהות רק שבדפוס היכלות כפרקי הן אס ידעתי לא
 וביד הרבה חסר הוא הנדפס כי זצ״ל( מווילנא שאול מו״ה כגאון ש״ב אצל בילדותי ראיתי כמדומני

 ברייתא לדפוס לכביא בידו כח שים מי על רבה מצוה הדבר וא״כ מהנדפס הרבה גדול נמצא היה ז״ל הראשונים
: )הגרד״ל([ התנאים שחברו

• )כיי( היכלות על כרבים שני מב( *

 הכמות מעט חיבור הוא וגס נפלא ביאור ע״ד בארוכה שבא בזה ז״ל בחיבוריו המיוחד חיבור ברחבה )ביאור
 בהסכמה עלה הוא וגס )הגרד״ל([ בכ״י ת״י ונמצא בהדפסתו להשתדל וראוי לשלימותו האיכות ורב

 י׳ח( )פרק שס וכן ב׳ בהיכל מ״ש ט״ו( פרק )סוף שע״א החיים נפש בספר ומובא להדפיסו הנ״ל מהרבנים
ובסוף דק׳ב האב״ד זצ״ל רי״צ הגאון בהתאמצות נ׳יי לוריא ר״ש הרב ע"י ב”בק ]נדפס ^־־3 • י״נו( )פרק ושס

 ר׳ הרה׳ג ת״י ציון מנחם כגדול בבהמ״ד בירושלים נמצא כי״ק גוף כי ע׳ה דף בסוף וע״ש מחי׳ ליקוטים
: מסלאנט[ זצ׳ל זונדיל

)כ״י( . טהימגא רעיא על ביאור מג( *

 בא הוא כי על חסרות שונות העתקות ממנו נפוצו החיבור זה גם רע״מ על כרכים ד׳ דסלאניס ברשימה
 וראוי רבים ליקוטים עליו נמצא כי ברבים זה להודיע וראוי כולם השיגו לא והמעתיקים כרכים בכמה

 ראשון הוא כי כאיכות ורב ככמות קטן להיותו והחיבור כראוי ומסודרים שלמיה יבואו מקומם על יחד לחברם י
 הרע״מ כל על ת״י )וישנו בדפוס להוציאו להשתדל ראוי לכן עליו פי׳ עדיין הובר שלא הזו כקודש במלאכת

 דווילנא מהרבנים להדפיסו בהסכמה עלה הוא וגס )כגרד׳ל([ כאו״א מקומם על לסדרס ב״ה שיגעתי הליקוטים עם
 דוד ר׳ כגאון שהעתיק מהעתק בק׳יב עתה ]נדפס ־־’вьл . צ״ב( )אות מזה . ל״ג( )דף אליהו בעליות ועי׳ וכנ״ל
 כרב ידי על לאור ויצא זצ״ל כגר״א תלמיד זצ״ל כרמ׳־ש מאת והגהות שלו כגהות עם מביחאוו זצ״ל לוריא

: נ׳י[ לוריא ר׳ש

. )כיי( . זומא ואיררא רבא איררא על ביאור מד( ״

: בזה משיש פ״א( )הערה אליהו עליות בספר עיין

:מיז( )אות לקמן ועי׳ )כיי( . הנעלם מדרש על ביאור מה( *
ברשימה
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.)כיי( . חרש זוהר על ביאור 00 *

 קוד® בהדרת הנמצא רות על חדש זוהר פי׳ וגה מאמרים איזו רק אצלי נמצא לא ומזה מלקים ג׳ דסלאניס ]ברשימה
 בליקוטיו ז״ל רבינו אשר השירים שיר חדש זוהר על ז״ל הגדול רבינו פי׳ כעת נכדיו אצל נמצא לא והנה

 זכינו ולא . ע״כ לך דודי את אתן שם שה״ש זוה״ח ובפי׳ . בזה״ל כתב אחד ובמקום כ״ס עליו באצבע מורה
 זוהיח מתחלת שורות איזו על מילין ריש על וגם שה׳ר זוה״ח שבתחלת הנעלם מדרש מאמר פי׳ על רק מאורו למות
 עמ״ש י״ח ד׳ וע״ש כו׳ פנימיס אברים י״ב ש שה" זוה׳ח ד׳ה י״ג( )דף כ׳י קודם הדרת עי׳ העשיל ]אמר שה״ש

 מאתנו נגנז והשאר גליפין( שמסן דד׳ רזא שה״ש זוה״ח ע״א ע״ח כ״י יצירה בספר ועי׳ הפה הוא שפיני שה״ש בזוה״ח
 הגדולה האבידה לנו ויחזיר עינינו יאיר ה׳ ממנו מה עד יודע ואין המקומות בכל עליו ופשפשתי חקרתי וכבר

: )הגרד״ל([ הזאת

;)כ״י( קדש הדרת כרך מז( *

 שחיבר קדושים חיבורים משבעים אחד קודש הדרת ספר שם כשער וז״ל ז״ל רמ״ש הרהיג מתלמידו מהודר ארוך חיבור
 מלשונו והוא נ׳י[ מסלוצק ר׳ש כרב תרכ״הע״י שנת בווארשא ]נדפס נ%־ רות ממגלת כנעלם מדרש על כו׳ופי׳

 ד׳ ביום ונכתב נעתק מטאלטשין זצ״ל שלמה מ׳ כו׳ הרב המקובל הגדול תלמידו וסידרו העתיק כזה הספר וכל הקדוש
 מרזין הרבה ליקוטים והיא המפתחות לוחות עם להדפסה הכן יופי כליל ת׳י ומסדר תקע״ב שנת חשוון מר לחודש י׳ג

: בויגן( עשרים ערן )מחזיק דאורייתא

* П0) כיי( הליקוטים לוח כרך(.

 ד’ע קונערסיס איזו ראיתי כי שונים בכרכים המפתח( המסדר לפני אז )שהיה מהליקוטים מפתח הוא כנראה ]לפי
: )הגדד״ל([ תה לוה

. )כ״י( תורה מעשה ספר מט *

 כללם ואשר הז׳ל בדברי נמצא אשר המספרים כל וכולך ומונה א׳ מאות מתחיל והוא התורה כללי ליקוטים איזו ולבסוף
 ושמעתי מוצאם פעמים כמה עליכם וציינתי שמה נמצא ע' אות וגס י״ג אות עד ת׳י ונמצא בחכמתו הוא

 כתב והוא בחציו מטתו על בשכבו בע״פ הגאון מפי יצא כאשר מתלמידו נכתכ זה כי מווילנא מ״ן בער דוב ר׳ מכרה״ג
 השני כנראה לפי אבל ז״ל כגאון מפי שרשמו קצת ראיתיו תורה מעשה כרכים ב׳ דסלאנים ]ברשימה בדיו כספר על

 תרכ״ד בשנת בווארשא ממנו עתה ]נדפס י )הגדד״ל([ בחכמתו ז״ל מוכר״א הרב בנו שהשלימס הן אלו כרכים
 השיג אשר כזאת מחברת ת״י נמצא כי לבוב כאבד״ק זצ״ל נ״ז שאול יוסף ר׳ כגאון בכסכמת וע׳ש עשרה המספר אך

: ע״ש[ זצ״ל אייגר עקיבא ר׳ מאוכ׳ג הגאון חתן שיף וואלף ר׳ מהרב

: הירש צבי ר׳ מהמדקדק הערות עם תקצ׳ג שנת בווילנא נדפס אליהו דקדוק ג(

; משולש איל ספר נא(

 מהגאון כי״ק בעצם הוא הזה וכספר תקצ״ד( )שנת בווילנא נדפס כללים ת׳ בס׳ה כו׳ והנדסה המשולשים חכמת על
 נקראת כקדמה והקדים לדבריו פירוש ועשה והגיהו לוקניק דק׳ אב״ד שמואל מו' הגדול הרב לאור והוציאו נ״ע

: מסלאניס מ*רי הרב מאת בדרך( )וציונים הפתח דרך בשם

; )כ״י( התכונה על ארוך חיבור *נ□(

; ה׳( )סערה הסולם מעלות וע׳ החיבור מזס בארוכה פ״ב( )הערה אליהו עליות ע׳

• )כיי( ומולדות תקופות ך כר גג( *

. לוזדופה עלים מכתב נד(

 מדרך לביתו שלח אשר מכתב והוא עתים בעלי וכלשונם ככתבם לועז עם ללשון נעתק וגס פעמים כמה נדפס
: ל״א( )דף אליכו עליות ועי׳ הקדושה לאדן נסיעתו

 שלא שינים ליקוטים כרך אצלו שנמצא בילדותי בווילנא מסלאנים ז״ל משה יעקב ר׳ הרב מפי שמעתי זה ]לבר
: )הגרד״ל([ שם כתיבתן סדר ע״ס יים בכל הגר׳א של למודו סדר היה כיצד לכוין יש שממנו כסידרן

 דברים. במחברים מובא וכן בכתובים מכתבים ממנו נמצא וכן מ״ח( )אות לעיל הנזכר הליקוטים לוח שהוא נ'ל
: משמו נאמרו אשר נחמדים

 ביראה חכם סנע״ה הרכ׳ג ידי״נ קיבצם אשר תקציב( שנת )ווילנא רב מעשה בשם בדפוס לאור יצאו הגאון והנהנות
 החשיד מהרב בכתובים כיו אשר ומכס נוהג הגאון את עיניו שראו מה מהם מווילנא המ״ן זצ׳ל בער ישכר מ׳

 הוסיף הנ׳ל מוהדד״ב והרה׳ג אביו במגורי היושב מבנו משה לידו ונשלחו בירושלים שנפטר הגאון תלמיד סעדי׳זצ׳ל ס'
 עם רב מעשה הם׳ מחדש להדפיס דפה מ׳ן נ׳י פרן אלי׳ מ' וכו׳ הרב ידידי בגו התעורר ]וכעת כערות עליהם

 מהנהנות וכרבה לאור[ להוציאו אתי כ׳ יהי׳ זציל מאביו ערב מנחת קונטרס ובסופו ז״ל הרה׳ג מאביו הערות תוספות
 מה על ולהעיר להוסיף אני וראיתי נ׳ע כגאון קורת •כצל ממסתופפי להיות זכה הוא גס אשר אדם בחיי כן גם סובאים

 )הערה־ ושם ויען דיה שה וע׳ ממנו מחודשים מנכגים ט׳ז י״ג( )הערה כסולם כמעלות עמ׳ש • רב במעשה שכתב
ציצית בהלכות הח־א עמ״ש י״ד( )הי׳ ־ קי׳ט( צ״ו פ׳ה ס״ב נ׳ג ניא ל״ה )הערה אליהו ובעליות כיד( ט׳ ׳5

הל
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 שם ח׳א עי׳ י״ז( )שי׳ : כגר׳א נהג וכן לכרך צריך הטלית לצורך שלא כטלית שהשיר כל ו׳( שי׳ י'נ )כלל
 ל׳ )כלל תפלות ה׳ ח״א עי׳ מ״ד( סי׳ :) וצ״ע וכן ד״ה ט־ז( )דף י׳ג הערה כמעה״ס ועמ״ש י״כ( סי׳ א’י )כלל

 ס׳( )סי' : ע״ג סי׳ יעקב משכנות שו״ת עי׳ נ״ה( )סי׳ : כן גוהגין לא אך הגר״א נהג וכן עיז כתכ ט׳( שי׳
 : כפנים קי״ד( ע׳ד )אות ושם ומ״ד( ט׳ז )הערה אליהו וכעליות י׳( )הערה כמעה״ס מ״ש הלימוד כסדר להוסיף

 מכרך כו׳ מצוה כר כנו שנעשה מי ג'( סי׳ ס״ה )כלל כרכות כהלכות הה״א מ״ש לכושיף ע״ו( )סי׳ אחר
 ושמעתי עיקר שכן הגר״א וכ״כ כו׳ ומלכות כשם שמכרך מהרי״ל כ’כ זה של מעונשו פטרני אשר אמ״ה כא׳י

 וראיתי . כו׳ ראשונים מיס כמו ומצוה חוכה אחרונים מים פ׳ד( )סי׳ : מ״ה סי׳ רכ מעשה ועי׳ נהג שכן
 לתרגום ככיאורו ככתכיו מהוראדנא כהגאון מוהרצ״ה כישראל המפורסם הרה׳ג המ״ל אכי ע״ז מ״ש להעתיק

 *מ והלא )ט׳( כתענית כמ״ש דימא דמוי כמא הי מלח קייס מלח כרית ה׳( י׳ג )כ׳ ד״ה על יוסף דרש
 ועריה סדום את ה' ונהפוך . שוה עמק מתחלה היה המלח שים מכין יודע שכל והוא הן מלוחים אוקיטס

 שעליה הירדן יצא וממנה ארצה כל שרפה ומלח גפרית כה כ׳ שפך אשר סדומית ממלח המלח לים הימה
 לימים גס יונקותיהס שילכו עד נהרות לשאר וממנה ולילה יומא פסוק דלא ירדנא כהדין )פע״ח( ככ״ר אמרו

 ר״א לדעת כלתי שיתמתקו וא״א מלוחים אוקינוס מימי ומזה יודע לכל כנודע אוקינוס כיס גס שתכוא עד אחרים ונהרות
 ואז ולאוקינוס ם4כימ לכל שיצא מכהמ׳ק מעין יהיה לכוא שלעתיד אי׳ )פל״כ( רכתי וכפסיקתא כעכים כתענית שם

 כפרש׳י ולא הוא עולם מלח כרית ככתוב ג״כ הפ׳ וכן דוד כית שיפסוק א״א שככה כזה וכאר ע״ש כמים יתמתקו
 ככיאור אמת דכר תדע ומזה שוכתת שאינה מלח )כ״א( מנחות עי׳ יסריחו שלא הוא מלח שכרית שם

קורטא כי ומשתכח אכיי ואמר העיניס את שמסמא יש סדומית מלה )קה( וחולין )י״ז( כעירוכין הגמרא
והאגמים היאוריס הנהרות כל ינקו ושממנה סדומית מלח הוא המלה שים מוחשי שהדכר שמאחר ככורא

ודומה ממינו הוא לאשר וכיותר כטכע עמו המשותף השני לגשם ימשך גשם שכל כמופת ומכואר שכעולס וכימים
 ומצא הכלא מפיק הכלא אמרם כענין ע׳ז יעידו מאמרים הרכה מצינו כגמרא וגס וכמקומו וכמעשיו כשמו לו

 רכים וכמוהם מינו שהוא מפני אלא עורכ אצל זרזיר הלך לחנם לא משל כדרך ואמרו וניעור מינו את מין
 הים תערוכות מאוד כס שולט כמקומה ומדינה מדינה המלח הוצכים שמשם והמקומות שהיאוריס לדעת נקל וא״כ

 מענן ומהתמעטותה כה הולכת אשר הרחוקם מדרך אמנם ממנה מיניקתה כס המתערכ סדומית המלח שהוא המלח
 ורחוק הוא ככד כי ככורא קורטא כי ומשתכח אמרו וזה מעט רק נמצאת לא והנהרות הימים כמימי הילוכה דרך מעט

 . נתערכה ואיך התערוכות כיתה וממה סוכה שוס כלתי כארץ מלחי ככל סדומית כמלח הערוכות כימיהס שכיתה לפרש
 אחרונים מיס ליטול חוכה אין שלנו )נ״ג( וככרכות שס וכעירוכין כחולין אמרו לפיכך כזה כדרך למדו שהתוס׳ ולפי

 כלא אחרונים כמיס חייניס כמונו וכמוכם מצי כינינו גס כזה האמתי הכיאיר ולפי כינינו מצוי סדומית מלח שאין
 לפי ככ״מ וכתכ סדומית כמלח שטכעו מלח או ה״ג( כרכות מה׳ )פ״ו הרמכ״ס שתקן לתקון נצרך ולא היתר הוראות שום

 הרחוקות שכארצות להרמכ״ס והוקשה ע״ש מסדום רחוקים והס סדומית למלח ג״כ חששו כככל שכיו הש״ס שכעלי שחזינן
 החסיד הגאון על וכיותר האחרונים על אני וקורא וכרור אמת הוא כי והכן נכון על יכוא ולפירושי התערוכות שייכא לא

 כ״נ(( )הערה כמעה׳ס מ״ש לכוסיף פ״ז( )פי׳ לאחר : ע'כ און כל לצדיק יאונה לא ידים כשתי התיש׳ דכרי שדחה מווילנא
 צ׳ה( )סי׳ ־ פ״ו( )הערה אליהו עליות ע׳ )שי׳צ׳ד( :וכן ד״ה ט״ז( )דף ושם ועצמו י״ג(ד״ה )הערה מעה׳ס ע׳ גשי׳פ״ח(

 ט״ז( והערה וראיתי ד׳ה י״ג )הערה מהע״ס ע׳ )ק״ג( : ו׳( )הערה אליהו עליות ע׳ ק״א( )סי׳ :י״נ( )הערה מעה״ס ע׳
 לכהן לתתם נוכגים ים ווילנא ק״ק פה מרוכים בהחלות וכע״פ י״ד( )פרק אדס חיי לכעל צדק שערי כס׳ ע׳ )ק״ד(
 הגר״א ואמנם סי׳מ׳( ל״א )כלל התורה קריאת כה׳ ח״א וע׳ י״כ(:)קל״ו( )הערה הסולם מעלות ע׳ )קכ״ד( . כגר"א עפ׳י

 ע׳ )קמ׳ו( : הציכור כל מוציא כקורא וא״כ כס״ת וכגלילה קלף על וכתוכיס נכיאיס לכתוכ שתיקן נאחר כקהילתנו הנהיג
 )דף הערכי״ג מעכ״ס ע׳ )קנ״ה( וצ״ע: וכן ד״ה ט״ז( )דף י״ג( )הערה מעה׳ס ע׳ )ק״ן( : א׳( )י״כ לישעיה הגר״א פי׳

 )קע״כ( •־ הגר״א כשס ט״ו( סי׳ ל״כ )כלל כפיס נשיאות ה׳ כח׳־א וכ״ה )קס״ח( ־ סופר הת״ם משו״ת ומ׳ש ד״ה ט׳ז(
 לאכול שלא כזה מאוד החמיר הגריא ואדונינו ל׳( פי׳ קכ׳ז )כלל פסח ה׳ ח׳א ע׳ )קפ׳ו( :ז' אות י״ג הערה מעכ״ס ע׳
 אלי׳■ עליות ע' וכו׳ מצות שני )קצ״א( כאמצע .ע״ש הזה מטעם והיינו הפסח ימי כל קצירה משעת שמשומר מה רק

 לאחרחצות. כתכ מ'נ כה׳ וע׳ח׳א )ר( ,וי י׳גאות הערס כמעה״ס מ״ש להוסיף מרוסק מרור •אוכלים )כערהמ״ו(
 כיהודה הנודע דכרי ככיא כפוף י״כ( )שאלה עולם כנין נשו״ת מ׳ש ע׳ )רי״נ( : וצ״ע הגר׳א נהג וכן טו״ה להניח מותר
 ע״ש כזה הרע מנהג על ככרוכיא צווח מוולנא ז״ל הגר״א הגדול רכינו וגס ע׳ז מאוד תגר שקרא ל״ג( )שי׳ מה׳ק

 אליהו עליות ע׳ )רכ״ג( :כ״ה( )תשונה עני מנחת שו״ת ע׳ )רכ״נ( :י״נ( )שו״ת ישע כגדי שו״ת ע׳ )רי״ט( : שהאריך
 הנופח וא׳ ז״ס מקיף היה וכגר׳א ז׳( שי׳ קנ״כ )כלל לולכ ה' נח׳א ע' )רל׳ג( :כ״ד( )הערה ומנעה״ס קי״ז( )הערה
 )רמ״ג( : הגר״א נהג וכן כ׳( פי׳ קנ״ג )כלל חנוכה ה׳ ח״א ע׳ )רל״ה( : ע׳ש כו' הו׳א אתה ואח״כ כסידורים שנדפס

ג י׳ג הערה מעה״ס ע׳ מסכתא גליא ונס׳ וק״צ( )קפ״ט או״ח סופר חת׳ס ונשו״ת )ס״ט( אפרים נית נשו׳ת מ״ש ע׳

ז וככתוניס הנדפסים הגאון חינורי ד עי ר י ק ת י ל ע כשם קראתיו אשר המאמר נשלם

לפ״ק כתבה די ידא פם הזה שנת

הלו? זצ״ל זאב אליהו מ׳ וכו׳ הצדיק הג׳ בהרב העשיל יהושע מאתי
. יח״ש בע״ה הספר ונשלם

לפ״ק :זהב בחנני עמדי דרך ידע כי שנת
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ישראל בית אליכם קורא קול
 מדורות כמוהו קם לא • מווילנא החסיד הגאון שם מהולל ־ מבואו עד שמש ממזרה דן

 אשר ומהם • רבים חיבורים ותיקן היקר איזן ־ הכם שהיה ויותר ־ הראשונים
 ונגנז • טוב כי בהם ונאמר . בכתובים עודם אשר מהם ורב נדפסים לראותם זכינו

 הנמצא )לבד י נפזרו קדשו יד כתיבת הרבה בי " בטננו ותרגז שמענו והנה ־ לצדיקים
 ח״ו בתוהו יעלו ומהם " לנודד מקמץ ואין • אלה קודש אבני ותשתפכנה -בסלאנים(

:הלילה עוץ ומצאנו זה כל לתקן מחשים ואנחנו .תאכלם ועש
 יר״א הכם כו׳ הגדול הרב האברך מאהבנו הוא משביר לראש ברכות ?הנה

 אשר מפה הלוי זצ״ל זאב אליהו מו״ה הצדיק בהרב העשיל יהושע מוי'ה המפורסם
 נ״ע החסיד הגאון הגדול אדם תולדות אליהו עליות ספר לחבר מצוה לקה כמוהו לב הכם
 הכם פי דברי יושק ושפתים * מללו ברור שפתיו והגה ־ השם ויראת הורה מלא כולו

 • קודש יד הכתיבת נדחי לאסוף נפשו גם נתן כי * מצוה גודרת מצוה הנה " חן
 אלה קודש כתבי להציל ־ האי כולי הגאונים וגאון רבנן דרב שמעתתי׳ עלי׳ .וחביבים

 למען • מהגאון לכי״ק למשמרת משטרת לעשות הט׳ לבו על ושם ־ ח״ו האבדון מן
:הדפום לאור שיצאו לסייע והפצו • לזכרון עולם לדורות יעמדו

 של מכי״ק בידו ימצא אשר מי כל על ומצוה חובה כי נאמנה נודיע ישראל בשבטי כן על
 הן • ברבים אנחנו ומודיעים הנמצא מכל הנ״ל להרב ולהודיע בטהרה לשכרה ן הגאו

 ונמצא בלבו־ יה״ש נגע אשר לכל י ישראל עירות בשאר והן הגאון שכן כה אשר ק״ק בפה
 יפה יפה ולמסור לשלהם ונבקש במוקדם להודיעו מהגאון מכי״ק דבר חצי או דבר אתו

 נם יתן והשם בשלימות הג״ל הרב הוצאות על ברורה העתקה עכ״פ או בעצמם הכי״ק
 אהר מהגאון כי״ק בדפוס לאור להוציא ידו למלאות הבא לכל לסייע עמינו נדיבי בלב

 או כי״ק מעצם המה כי הביקור ואחר ־ ירי׳ה הממשלה כחוק מהצענזורי׳ רשיון קבלת
 עלות אהר • דפה הרבנים מטעם בווילנא הוכרז אשר הכרוז כנודע הגדולים בתלט־דיו

: השמיכה אליהו הגאון
 לדור תעמוד וצדקתם מסייעתם תהיה זצ״ל הגאון זכות * אלה לדברינו השומעים ובל

: א״ס י ואושר טוב בכל ויתברכו דור
 • החתום על הבאים ״ תורתו קדושת ולכבוד החסיד הגאון לכבוד המעתירים דברי

:יע״א ווילנא פה לפ״ק תרט״ז שנת עחה״ם יום

:בפה ומ׳ץ דמתא ם״מ זצ״ל פייוויל יחזקאל ״ה ם המפורסם כו׳ בהרב זאב זלמן נאום

: זצללה״ה אליעזר מוהר״ר בהק׳ ישראל ונאום

 וכס )אשר • לעיל הנזכר מווילנא המ״ז נ״י ישראל מ׳ המפורסם הרה״ג היפר וכן כ׳( )הערה אליהו לעליות השמטה
 והוסיף בווילנא בהיותו נ״ע מוהר״ח הגאון מכ׳י מפורש הוא שמע שכן גאונו( בהדר בחיים כגאון את לראות

 נקיש לבנה כפני יהושע פני חמה כפני משה פני אוסרים היו כדור שבאותו זקנים ע״ד( )ב״ב מאחדל בצחות לאסר
 כי אומרים היו עלומיו בימי יהושע ואת ושיבה זקנה לעת משה את ראו אשר לימים הצעירים כי כדור שבאותו זקנים
 כיהושע לימים צעיר היה בעודו משה את שזכרו הזקנים אבל . ממשה ערכו יגרע לא רבינו משה לשנות יהושע יגיע כאשר

:ע'כ כו׳ חמה כפני משה פני לאמר השכילו כסה פתה מיהושע יותר גדול היה כמה אז גם כי . עתה


