
 דעהר:רקלח

 י"ל הורוויץ הלוי פנחם מוה"רהרה"ק
 פפר~מהנאב"ר
א.

 הקדמתע בימים היתה לא כי אם מיץ נהר דעל שראנקסורםהעיר
 נתגרלפ אבל ומגנצא, ותרמיטא ופ"רא, הקרושות הקהלות כמו גרולהקהלה
 רבנים אספת פפר"מ בעיר היתה כבר שס"נ ובשנת ~חסירה, נאה לקהלהאח"כ
 ההמון, ביד רפויות היו מצוות איזו כי שמים, ויראת בתורה הקהלה צרכיע"ר

 הלובשים ועל עכו"ם, של וחלבם יינם השותים על וחרמות בעונשים נזרווהרבנים
 ששמשו הרבנים ומגרולי בערכאות, משפטיהם המביאים אלה ועל נכרים,מלבוש
 טריוויש אליעזר מו"ה המקובל הנאון הרב : המה הלא ברבנות שם ההואבעת
 בעה"מ סריוויש הירץ נפתלי ר' והגאון ז"י פראנקפורטער עקיבא ר' והנאוןז"ל,

 הקדווצ של"ה בע"ם ז"ל הורוויץ איש הלוי ישעי' מו"ה והגה"ק המחזור, עלפירוש
 העמורים.., ווי בע"ס שבתי מו"ה הרה"קובנו

 אהרן ר' הגה"ק הי' ואז לאשכנז מפולין רבנים באו ת"ס, ת"ח, שנותאחרי
 ואחריהם הישר, קב בע"ם הרה"ק ובנו פפד"מ, האבר"ק ז"ל קאירנובערשמואל
 הרב שם דרך עבר ההוא בעת הש"ם, מסורת בעל ז"ל שסואל יוסף מו"ההנאון
 ואנשל חסידים דרבה ועמו הוראדנע סמזך משעדליץ ז"ל חסיד יהודא ר'המקובל

 לארז לעלות מוערות ופניהם המציק מחמת פולין ממרינת נמלטו אשרמעשה
 אם עצת: להם להגיר שמואל יוסף מו"ה הנאון הרב פי את ושאלוהקרושה,
 ויעבדו אשכנז בארץ ישיבתם לקבוע עצתו להם והשיב הולכים שהם בדרךיצלחו
 "והיא להם ואמר הכמוס, מטעם ירושלימה יעלו לא כי בהם העיד והער ה',את
 יד לירושלים בבואם ומיר הצליחו. ולא ועלו גקולו שמעו לא והם תצלח".לא
 וכה עמיו אל החסיר יהורא ר' נאסף לביאתם ימים שלשה ולאחר בם נגעהה'

 מסורסם הי' ז"ל שמואל יוסף מי"ה הנאון כי משם, נפוצו כי עד ורלים הלוךהלכו
 שב לא בעצתו ישאל אשר לכל מפיו יצא אשר דבר כל כי וקרושתובצדקהו
 א(, הזמן למופת ויהי'ריקס

 הי* אשר מהרשש"ך הנאון ממחותנו שמואל יוסף ר' הגאון ביקש אחתפעם
 השקח נפשו כי התכונה בחכמת כללים איוה לו שיטסור גדול, לתוכןמפורסם
 ייסוד שהוא בתנאי רק עמו שילמור מהרשש"ך לו והשיב זו, חכמה ממנוללמוד
 ועצחן ריקם ישוב לא מפיו יצא אשר שכל בה, בקי שהוא הלזו החכמה מןעמו

 ון* יראת היא זו הכמה ראשית בזה"ל: מוהרי"ש לו השיב ע"ז תקום,לעולם

 על/ שתול, כעץ והי' ר"ה א' תהלים פוב שוחר כפררש שססופר זה כעיןאו

 ע.ס, כו' וסצליחות וסתקייפות עגות יועץ שהי' ערך, בן אלע:רר'
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קלט ' ז"ל הפלאה בע"ם הלוי פמהםרבי
 גם כן שבשמים, אבי דצון לעשית תמיד ומשתוקק ושסח שש אגיזכאשד
 ח"ב יופי )כלילת סידי לא - ותו משאלותי כל וימלא יעשה יראיו דצקהשי"ת
* בן. קם"פ(דף

 לאבד"ק חכמים ספיכת בע"ס כץ נפתלי מו"ה הממורסים הנה"ק הי'ואח"כ
 ונפלאות נסים יעשות ומפליא מעשיות קבלה בעל ונורא הקדוש האיש הואפפדשמ,
 אאמו"ר מפי שמעתי ובילדותי אוסטרהא(. לנדולי במזכרת אודותיו )ראה3דולות
 שבדור הזקנים מפי ששמע ממה אודותיו נפלאים סיפורים ז"ל נרשון מו"ההרב

 נפלא דבר שם מוזכר ז"ל רעק"א הנאון בת~דות הסשולש" אחוט בס' יגםשלפניו.
 ואכמ"ל. בפוזן דינו בגית צבי בראש שהי'ופהקסיע

 שבא אברהם, ברכן2 בע"ס זצ"ל אביש אברהם מו"ה הגה"ק שם הי'ואח"כ
 ומופתיו ונפלאותיו מופת" "בעל הי' חוא וגם ז"ל, יהושע הפני מקוםימלאות
 תולדותיו אברהם אהל בס' אודותיו )ראה פפד"מ. אנשי כי בפי שגוריםחיו

 ונפלאותית.הדרותיו
 ימים עבדו לא הנה בפפד"מ, שכיחים שהיו הנפלאים החזיונות כלואחרי

 אדלער נתן מו"ה הקדוש הגאון שם ובהיות שם, אחרת רוח נשב וכברדבים
 עליו העיד כאשר הכל, ראו ופעולתם הקדושים נשמות לעשות ספליאזצ"ל

 שם נמצאו קצ"ז(, סף או"מ ח"ס )בשו"ת זאל ח"ס שו"ת בעל הגאעתלמידו
 קבוע מנין לו לעשות אותו הניחו ולא מנוחה, רדפוהו אשר "החדשים" מןאנשים
 כתב המדקדק, היידענהיים וואלף ומר ז"ל, הקדוש האר"י בנוסח להתפללבביתו

 בצדק אשד תעתועים", "סעשה בשם זצ"ל אדלער מוהר"נ הגה"ק עלפומפלעס
 זו. בעובדא תעתועים" "מעשה עשה היידענהיים וואלף כי היוםיאמר

 ומקנה הפלאה בע"ם הלוי פנחס מו"ה הקדוש הגאון הרב נתקבל זמןובאותו
 ר' הדבי הקדוש הרב בעצת שאל אשר אחר תקל"ב, בשנת פפד"מ אבד'ץירב
 שמה. נסע ובהסכמתו ממעזריסש והקדוש הגדול המניד זצ"ל.בער

ב.
 אולי העדר.- לתוך יבואו שלא עד הזאבים את "גרש : החכם אמרכבר

 פרצות, בה נפרצו לא שעדיין בעת לפפד"מ ז"ל הלוי מוהר"פ הגה"ק בא08
 והנשים חיצוניות, בחכמות הבנים את לחנך לחדשות, השואפים אנשים בה היוסרם
 גדולות לפעול יכול הי' אולי הארץ, עם כנשי פרועה בראשן החוצה.לצאת

 דמועד אחר אבל כבודו, כסא על שם שישב שנה משלשים יותר במשךונצורות
 וקדישו ישראל גאון אחרי מלא קראו שבהם הטובים גם אשר בעת שמה באוהוא

 לקדש וטהרה כקדושה ועשה פעל אשר קדושות ולפעולות ז"ל אדלערסוהר"נ
 הגה"ק יכול הי' ומה תעתועים", "מעשה בשם אותן קראו ברבים, שמיםשם

 אקרא שאסככי' ס'ה שער בעקידה 1מ1בא םפרד חכמי נם ידע1 זה סודב(
 לא אבל באריכות, שם ראה לבך ססאלות לך ויתן ה' עי והתעננ ל'ו(,)תהלים
 הבעש"ם ואחר'1 פפד.מ האבד-ק ז*ל סוהר'"ש הנאון שכא עד הפ1על אל טכחה1ציאו

 בסנוא. כס"ש 'פה עלה 1נם'ונם ננס'ון, והשתסש1 ז'ל נ'ע 1תלסיר'ו.ו'ל
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 דעהרורקמ

 תלמיד1 עליו העיד וכאשר ! לכנס" "עת לקיים אם כי לעשות, ז"ל הפלא"הבעל
 בדרשותינ נשמע לא שמעולם חאו"ח(, קצ"ז סי' ח"ס )בשו"ת סופר החתם בעלחגה"ק
 קכלה... וספרי הווה"ק שם יזכירכי

 מוהרצ-ש הגאון בנו כותב כאשר הדת פרצות נגד ללחום לו הי'כבר
 אשו- המכשלה גודל ולהודיע להוכיח ראוי "ונם : בזה"ל תודה", "לחמיבספרו

 בצירק1 זצללה"ה הגאון אאמו"ר כבוד מפי בבהכנ"ס הכרוז שיצא שנים כמהזה
 עצסן שערות גלוי וכש"כ נכרית בפאה הנשים לבישת על בחרם יצ"ו ב"דשני
 אברים..." ברמ"ח ונכנס חרם ענין והנה ערוה, באשה שער חו"ל אמרואשר

 מענדלסאהך של התורה תרגום נגד מוסר" "תוכחת קונטרס כתב תקמ"בובשנת
 הנוטים דברים בו שמצא מפני בו ולהנות לקנותו יהינולבל

 נדפפ וכן למינות..-
 וושצנ ז"ל, מליסא טעכילי מו"ה להגאון תקמ"ב שנת תמוז ו' ג' ביום שכתבמכתבו
 שואצ דברי קלון לפרסם שבקהלתנו הגרולה בבהכנ"ס ברבים דרשתי וכבר :יאמר
 עשינו זה על ונוסף ישראל בכית יבא לא לו תאמר צא בביאה מטמאיםושהם
 ועשינר וכיו"כ ההם מינות ספרי ונירופי בחרופי וחדשה ישנה כנסיות בתי בכלכרוז
 ולהוסיף לרדוף נטויה ידינו ועור ישראל גבול מעל להרחיקם נדרים כמהבהם

 הטוב[. שמן בס' ומובא החניפים...לפרסם
 התחיל' כאער תקנ"ד( )שנת הי"ח המאה "בסוף כותב: פפד-מ" "רבניובם'

 הימך בית ליסד אנשים איזה התיעצו בנרמניא היהודים בחיי *גשב החופשרוח
 לשנוח יחפצו אנשים איזה כי הדבר נודע וכאשר הכוללות, וחכמות חול,ללמודי
 ויחרימום". הורוויץ פנחם ר' הרב אף חרון עליהם עלה הישן הלמודסדר

 כב41 אשר אחרי - בורו עלתה. לא ננרם ערך אשר מלחמותיו כל עםאבל

 כדרשותיר נראה כאשר משם. ולהוציאם לגרשם - ה' עדת בעדר הזאביםנכנסו
 טשנת דרש אשר תודה", "לחמי בס' ז"ל מוהרצ"ה הגאו7 בנו שלהנלהבות
 המוסר נדרי פרצות ננד רת אש להבת חוצבים בדברים תקע"ז, שנת עדתקס"ה
 מחדש נבקעו לא הללו הבקיעים אשר הישיבות, וביטול הדת, ופרצותהעברי
 לסיתמם, זדל הגה"ק אביו בכח הי' לא כבר אשר בקיעים היו אם כי רבנותובמשך
 בפיוע אלא כחו הי' לא לעשות, אחריו מקומו הממלא הגאון בנו בכח הי'ומה

 בטך* חדרי חודרים וברברים פנים, משוא בלי האחרון קצה ער הלך זהובכחו
 ? נכוחים דברים משיב ישק שפתים ונפלאות, יקרות ובמליצית חרב,כמדקרת

 "בי נ יאמר ק"ץ ע' "החסידות" בספרו ז"ל מרקוס מוהר"א החסידהרה"ג
 מיד הסגיר ע"כ אשכנז, לנוסח בקנאתו תודה, לחמי בע"ס מוהרצ"ה הגאוןהרב
 וצל4 ספרד בנוסח בו מתפלל שהי' מדרשו, בית את ז"ל הגאון אביו פטירתאהר

 5ף* ח"ס בשו"ת )כמ"ש אשכנז בנוסח להתפלל הכנסת לבית ונכנס ז"ל,יתבעש"ט

 מצשב לא לפפד-מ ז"ל הירש רפאל בר' שמשון ר' הגאון שבבוא גרם ובזהט"ו(,
 וחרדים..." יראים בע"ב עשר אחד-ק

 בדב1יצצ ז"ל מוהרצ"ה הנאון צואר על הקולר לתלות בזה, שגהבמחכ"ת
 ושפקוצש הי' שלא מפני כי להיפך, הי' שהדבר יודעים הכל כי שחר, להםשאין
 בכבש1י והדרור החופש רוח צרר כבר כי ז"ל, הבעש"ט בנוסח מדרש לביתמוכשר
 ~יממא ז"ל הגה"ק אביו של מדרשו בית את לסגור הוכרח ע-כ שם,הכע"ב

 סבו15 להסתיר הוכרח ז"ל הגה"ק אביו כאשר אשכנז, בנוסח להתפלללביהכנ"ס
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קמא ז.ל הפ"אה ב:ל הלוי פנחםרבי

 לקבלה מוכשר והמקום ה:מן הי' ש"א מפני בדרשותיו, הזוה"ק שםלהזכיר
 !וחסידות

ג,

 ונפלאד, גדולה העתיקה ספרותנו שדה על ז"ל ההפלא"ה הגה"קפעולת
 יפות" "פנים וס' קידושין, מס' על ו"המקנה* כתובות מס' על "הפלאה"בספדיו

 של עזים ובמים ובריא; ישר בהגיון הלמוד דרך התלמור בים . נתן תורה,על
 ז"ל והצל"ח ביהודא נודע בע-ס הגאון של עדותו לנו ודי הישי, נתיבחריפות
 )דברי הפלאה,,." בספדו עשה נפלאות הורוויץ הלוי מוהר"פ הגאון "וש"ב :שאמר
 נוב"י(. ס' בראשידידות

 בהקדמתון יאמר ז"ל, פיעטרקוב האבד"ק אברהם ברית שו"ת בע"סוהגא:ן
 שני של עדות ותומים, אודים ומט' ומקנה, מההפלאה לו. בחד הלמוד דרךשדרכו
 על והשפעתו ספרותנו שדה על פעולתו מדת ?מוד די הללו התורהעמודי

 ן תורתוו אור יהל לא הת"ח מגדולי מי על כי בתורה,העוסקים
 יפות מנים לס' שבהקדמתו ז"ל מרגליות מוהר"ז הגאון על תמה שאניעד
 משה ד' הגאון ה"ה התלמוד את ראה הרב הי' ומה מי לידע תדצה "אםיאמר:
 שלא ז"ל, סרגליות זלמן ר' הגאון על אתמהה הפועל". על תעיד והפעולהסופר
 של רבו שהי' ד"ז רק הפלאה בעל הגה"ק כבוד מעלת על אחרת עדותמצא
 ז הפועל על שתעיד הפעולה על להראות די לא ומקגה, הפלאה ס' האם ? ז"להח"ס
 הפלא.ה הקדוש הגאון של וגבורתו כחו הכירו לא לוא ישראל לחכמי ה"גנאי
 מוהרצ"ה הגה"ק בן שה" מה האם ז"ל. הח"ס של רבו שה" מצד אם כיז-ל

 סעלתו על לחדאות יחוס שום אק וכף, מטיקטין מהר"מ ונכד דלמטשורסקוב
 יהראות ד:ם יפות, ופנים וסקנה, הפלאה, וספריו ? קדישין אבהן בר הואכי

 , שלאחריו ובדורות בדורו, ז ממנו גדול לנו ומי ויאה, יאה אוריין ברשהוא
 בקרב גדול-גם שם לו עשה וצדקתו לאביונים נתן פזד פזרונו,בצדקת

 שבזבז כמוהו גדול מפזדן שמעו ולא ראו לא סעולם אשר בפפד"מ, שםהנוצרים
 בגלל העריצוהו כולם בגוים שסו הי' וגרול וחסד, שבצדקה לדברים לו אשרכל

 העצומים.צדקותיו
 א* נ ה ר י ש "א טבת ג' א' ביום לזמרו שיר" "מזמוד חיבד תקס"בבשנת

 מזסור והדוכסית, והמלכה והמלך כו', הקיסר נאפאלעאן לכבוד )ה'תקס"ב(ים"ק
 שה" ת', ועד סא' בחרוזיםשיר

 ז'ל הורוויץ מוחר*א הגאון נכדו אצל בירושה.
 לפ*ק. תרח"י שנת יצחק בכוכבי הדפיסו והוא וויןאבד*ק

 נבג*מ4 תסוז, לחודש ד' ב' ביום מעלה, של בישיבה נתבקש תקס"הבשנת
 אסן. ועכ"יעישע

טח8א2ועאפשם~-
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