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 איבהמנלת

 סו" כי איבה מגילת סתחנרת )("ת קר"תי )כךהלא
 תני)ס נ7נוות

 )ונ7ת יר1ר"כס "סר ולכל חל5י יו5"י לכל ס)ו"ורע תודיע "סר"ינרת, סנקר"
 ולכל ל(רעי ס("ת סנונילס נס ככסונוסערת

 קור"
 "סר כל "ת ונו(כרת תו7יע כס

 עו7 נו7וקרת כחרנ סעתס וננטוי סה7ס סנ5סוכס סקר ו"ויני חכס נוסוכ"י ליכעסס
 "ותס נקר"'י ק"נויכ" וספיר לס כהס סנוס ע"כ וקיכס כסי כנוו לסיותס1"ת

 וכל העיר 1_ד7 יסנס ~~יכס "יכ"ס סל ר"תסנוס סל" יעיךו ירוסליכז ור1יכות "נל על (ו סנתינס "ותיות 7' כי אין_"ה)וגילת
 קור"

 5ר לו נ5רתי "סר כעיס
 : )(לס "נון סנו5ר נון לסכ5ל לו יענוו7 (ס(כות

 יום נוחרתו טל נליל כסייתי כסי ו)~יכס, יליל ו"גוי "ויויסי
 סרניעי סחרס סו" הוניטי סיס ולירחטליטי

 וסכל נק5רס "37רס כ"סר 3עי ל" "ך עלי טלוחס ס' י7סיתס
 : תורס סלכ"נותס

 ובזמן ההם בימים מצאוני אשר והצרות התלאות כל אספרה אמרתיאבש
 אגידה מילין בקיצור פרקים ראשי אך נייהות. כמה יכילם לאההוא
 קורא ולכל עולם עד זרעי וזרע זרעי ידעון למען הספר על וכתבתיםואספרה
 לידע והנורא הנכבד השמ את לירא לעינים להם ויהיה המעשה אתנעים
 אין גם חז*ל כדברי הפורעניות מן להתייאש אדם לשום שאין בראותםדרכו
 ודבריהם אמת והם וכו' חדה חרב אפילו וכמחז*ל הרחמים, מן ליאש אדםלשום

 : וגואלי חי %י בעזרת החלי וזה ואמתצדק
 עשרים כמו לי זה פראג ק"ק אפדני בהיכלי ורענן בביתי הייתי שלואנכי

 ולדיין לראש להם להיות העדה מתוך אותי בחרו אשר שניםושמובה
 נידון יהיה פיהם על אשר תורה של במלחמתה הגבורימ מן כא' מורהמדייני
 שלחני ומעל ביתי מתוך ישיבה פסקה לא זאת מלבד והקשה הגדול דברכל
 למשמרת משמרת עשיתי שם בביתי יחדתי מיוחד וחדר לאיש. היותימיום

 לראש להם הייתי ואנכי מגירסא פיהם פסק לא ולילה יום חבורותחבורות
 וה' דבר לי חסר ולא מפז הנחמדים וספרימ לי היה רב וזהב כסף וגםולעינים.

 הבדרושי מאמר על פירוש חברתי בילדותי רבים. ספרים לחבר בעירי ליהל'
 שבסוף העתיד בנין על הבית צורת ספר חברתי וכן עולם. בהינותהנקרא



 איבהמגלתב
 מהחכם רמונים פרדס ספר בדפוס נתגלה ההוא ובזמן יחזקאלנניאות
 שלימים וכן רבים כי ויען זלה"ה קורדיוורי משה מוהר"ר יקים אישהמקובל
 שאנכי ובאשר בחיי, רבינו ספר וללמוד לקרוא בשבתו שבת מדי רגיליםהיו
 ועם הנזכר ספר ע"פ קבלה בעניני לפרשו לבי עוררני מהם כאחד ג'כהייתי
 לא הקלף על כתוב אצלי והוא עה*ת הרמב"ן קבלת וע"פ עמוקו' מגל' בעלדרכי
 לעזרני השי"ת לי הוסיף ואח"כ טעם טוב בשם המיבור וקראתי בדפוס עדייןבא

 נתונים ומפוזרים המפורסים משנה סדרי שיתא כל על יו"ט תוס'שחברתי
 חברתי ואח"כ ובמערב במזרח קצה ועד מקצה ישראל תפוצות בכל המהנתונים
 וכל מלך מעדני בשם וקראתיו יפה ביאור נזיקין בסדר אשר רבינו ספרעל

 : ונפזרים נדפסיםאלו
 ניקלשבורג בק"ק ור"מ לאב"ד נבחרתי לפ"ק שפ"ה מרחשון בחדשדהנה

 בתוכה היושבים והאנשים מעהרין שבמדינות ליהי' הקדושההקהלה
 וכהנה כהנה עליהם ויוסף ה' ישמרם חיל ואנשי ונבונים חכמים אנשים הםכולם
 אוסטריך שבמדינות הבירה ווינא עיר לאב"ד נכחרתי אדר בחדש ההיאבשנה
 לכל ונודע וכהנה כהנה להם ה' יוסיף וכבוד ועושר וחכמה תורה מלאהעיר

 מקודם אשר אחד לקהל נעשו אז כי ותיקנתם שעשיתי היפיםהתיקונים
 לבדו עדר עדר ואחד אחד כל הנכרים בין דרים היו בישראל ולפניםלכן
 מיוחד מקום להם נתן יר"ה הקיסר שאדונינו עד אחת. באסיפה היולא

 המקומ צרכי שאר וכל לתפלתינו לתלמיות להם בנה בהכ"נ וגמ לעירמחוץ
 : בעיניהם הייתי וכן בעיני נחשבים היו המה הן והיהודים הקהללעניני
 גדולה עיר פראג דק"ק לאב"ד נבחרתי לפ"ק שפ"ז שנת טבתו1:חודש

 שם. לישב בחרתי למעלה, כאמור כבר שמה ולהיותיליהים.
 כבוד הוספות עם ומתן מוהר לי להרבות היה ווינא ק"ק בני שרצון היותעם

 נסעתי האלה הפורימ ימי ואחר דווקא לפראג אם כי לבי נשאני לאוגדולה
 המה כי יחידים מלבד הקהל שכבדוני מרובים ומתנות גדול בכבוד ווינאמק"ק
 זולגות ובדמעות גדולה בלויה מהם ונפרדתי שלם. בלבב עבודתי וידעוראו
 עלי קשה חז"ל וכמאמר מזה. זה כשנפטרים והבנים האב כדרך וממנימהם

 : אמרו ההיים מן כפורש ממך הפורש כלפרידתכם
 פרנסי וכל גדול בכבוד נתקבלתי ניסן בחדש ימים איזה פראג לקיקובבואי

 סגולה יחידי מלבד יום כמהלך לקראתי באו יצ"ו הקהלהומנהיגי
 אה"כ שנה חצי וכמו הרבה, לינות עמי ולנו ימים כמה מהלך לקראתישנסעו



ג איבהמגלת
 על חברתי שמ שתיהמ. גמ להנהיג יכולתי ובעז"ה ישיבה לראש ג"כקבלונ.
 מלבושי ספר חברתי וגמ חמודות ולחמ כנ"ל מלך מעדני תיבור אשד רבינוספר
 אשר רבינו מס' הראשון חלק להדפיס וזכיתי טורימ ארבעה ספרי עליו"ט
 ולהודיע לידע אמ כי ספרתי להתפאר לא זה כל הנ"ל. חיבורימ השניעמ
 לאחת מאחת גדולות במעלות עליתי ממני. הגדולות כל תמו ספו רגע כמואיך

 ה' שמ יהי העליונה ממעלה תחתונה ירידה עד ירדתי פתאומ ופתעכמדובר
 מאחת ישראל של גדולתן יועמ באיכה כנזכר לירושלימ זכרון הכל. עלמבורך

 : בחורבן נתונים כאחת וירידתןלאחת
 אשר דבר על פיהמ במדינות שנימ כעשר גדולה מלחמה שהיתה מאחרוהנה

 מיד אשר פירדינאנס בקיר"ה ואחריו מאטיאש בהקיר"ה יושביהמרדו
 מדוכסי שהוא פידריכוס הדוכס אחר מלך מלכו מלכו מאטיאש הקיסר מותאחר

 עליו וילחומ השלים לא במלכו אחד ושנה פלטינוס. הנקרא משנהו וגמהבירה
 הלבן הר על מחנהו את ויכה אלף תשעימ ופרשימ רכב עליו שלח כיפירדינאנס

 כנגדמ עמדו לא ועוזריו הארץ פני מעל ויגרשהו פראג רבתי לעיר סמוךאשר
 תמיד גדולות מלחמות היו כן מפני אשר פראג ומטרפולין המדינה לכבושוחזרו
 והארנונו' המסימ הוצאות ונתרבו המחיה מן נתמוטטו זה ובעבור פראג עירעל
 רבתה הפרעון זמן ובבוא ברווחימ ללות יצ"ו הקהילה בני הוצרכוולכן

 קשרים וקשרו רחוקימ ונעשה הלבבות ונתפרדו הסכומות בעניןהמחלוקת
 בקשה ופעמ ברך פעמ לרחק ולא לקרב שעמלתי העמל וכל בגלוי ואףבסתוי
 וכוסה אמר המע"ה ושלמה כו' משלמ כד שאחז"ל כמו להועיל לא הכלהיה
 על בי והפושעימ החטאימ האנשימ שמות שפתי על אשא לא ע"כ ערומקלון
 עולמ ועד מעולמ מבורך שמו יהי כל. בעד יכפר והשי"ת חיימ מספר ימהוספר
 קשר. קשרו לאמר הזהירוני ולאשר לי ספרו כי האמנתי לא ואני ואמן.אמן
 עשקתי לא כי ידעתי גמ ידעתי וביען יען עליך. גמ כי לבדמ המנהיגימ עללא
 בדוד גמ הלא איש. ולא תולעת אנכי אך מאתי יצא לא ועולה רצותיולא

 אנכי וכמה כמה אחת על חנם ושונאי שקר אויבי לו שהיה נמצאהמע"ה
 אדונינו עבדי עמ אפילו ולהפקד להזכר והגון כדאי אינני אשר והבזויהשפל

 : השלומ עליודוד
 למנחה סמוך ערב לעת לפ"ק שפ"ט שנת תמוז לחדש ד' בשבת בשניוהנה

 שואל שופט קייזערליכער שהשר לי והגיד יהודי אחד איש אליבא
 לא ענהו ההוא והאיש עמדי לדבר סתר דבר לו יש וכי בביתי אני אמעלי



 איבהמגלתד

 הנ"ל האיש לי אמר עוד כדרכו, בישיבה לומד בבהמ"ד הוא אוליידעתי
 להרב לו יאמרו אם הרב אל לבוא להאדון לו מה הנ"ל שופט להשרשאמר
 לא השר ויאמר דבריו, לשמוע אדוני לבית הרב יבוא עמו לדבר רוצהשאדוני

 הביתה ובצאתי לבה"כ והלכתי נבהלתי זאת וכשמעי אליו אבוא אניכי
 השר נסע כך ובתוך המאורע כל להמ וספרתי יצ"ו וטובים ראשימ אליהבאתי

 כמו שם ושהה ביתי למול קרוב א' יהודי לבית צב בעגלת שופטקייזערליכער
 ההורף לבית ושלח שם. דר שהייתי בעליה לביתי בא ואז בלילה שעההצי

 א' לכל ידו והושיט ויבא יבא. וענינו אמרנו החדרה, אצלי לבוא רשותלשאול
 לימינו אותי והושיב כסאות ב' הכינותי וכבר יפות פנים בסבר מאתנואא'
 אח"כ הנה. ואחת הנה אחת שמועות בסיפור אצלי ושהה לשמאלי ישביהוא
 אשר להחדר ממנו לפנים בחדר עמו והלכתי אליך לי סתר דבר האדון אליאמר
 ציוה שהקיר"ה ביום בו ווינא מק"ק לי שנודע ויען ללימודי לי מיוחדהי'

 ואמר ביחידות עמו כשבאתי ברזל, בכבלי שם להוליכני בפראג שלולהמשנה
 בבית אלי דבריו האדון נא יגיד והשבתיו הלז. הענין הרגשתי לו סתר שדברלל

 הקצין לבית צב בעגלת עמו לנסוע ממני ביקש ב"ש, יעקב כמהו' הראשהקצין
 השבתי ואני עמדי עוד ידבר מה שמה לשמוע הנ"ל נר"ו יעקב כמהו'הראש
 יוליכני פן יראתי אך לדחותה צריך שאני הגאוה מפני ולא ברגלים אלך אנילו

 לבית ברגלים אלך אני אף ויאמר ויען הנ"ל הקצין לבית ולא התפיסהלבית
 אותי הושיבני שמה וגמ יצ"ו והטובים הראשים אתנו וילכו לכבודךהקצין
 ר' הקצין אל לע"ז בלשון אמר אח"כ דברים בסיפור קצת ג"כ ושההלימינו
 כל הרב אל לדבר יכול אינני אמר שמה ובבואמ החדרה עמו שילך הנ"ליעקב
 לסבב ידע הוא כי האדון אל הדבר ואגיד ונאמן טוב איש בעיני הוא כיהענין
 להמשנה ציוה הקיר"ה הלא ויאמר האי כולי נבהל יהיה לא למען להרבהדבר
 אסור ויוליכוהו מעולה ובשמירה ברזל בכבלי הרב את שיתפם לאמרבמכתב
 הנם והנה לווינא, להוליכו שומרים ועשרה הברזל הוכן וכבר לווינאבזיקים
 והקצין כאמור. ואוליכהו לילה בעוד לביתו שאבלאהו המשנה ציוה ואליבביתו
 מן אנשים שנים אשלח רק אדוני ימהר אל במטי והשיב להשיב נבהלהנ"ל

 ואני דברת, כאשר אעשה כן ויאמר הזה, הדבר על לבקש המשנה אלהראשים
 דוד מהו' הראשים וילכו המשבה. תשובת שאשמע עד הלילה כל פהאשיב

 : ווייזלס ישראל ור' הענא והר"רלוריא



ה איבהמגלת

 שבפראג עלבא לנהר מעבר קטן במקום דירתו היה המשנה השרוהנה
 וידפקו לילה אישון מפני ומסוגר סגור היה השער ביתו לפניובבואם

 אליהם נפלה הא' אשמורה שינת תרדמה כי עונה ואין קול ואין הדלתאל
 שהאשמורה יר"ה השר של שהדרן עד כעכ דפקו כ"א שבו לא זאתובכל
 בעד עליהם והשקיף הדפיקה לקול שאג משכבו חדר לפני לנעור שלוהלתה
 ישינים שהכל וראיתמ ידעתם ואתמ כעכ דופקים שאתם לכם מה ויאמרהחלון
 עם ראשי המה כי השער להם לפתוח ממנו ויבקשו מקיץ/ ואין מאירואין

 להסי'ן ממנו בקשו ובפתחו נחוץ. בדבר המשנה האדון אל משולחימישראל
 במכוון לחדרו הלך אז נפשות סכנת מפני עמו לדבר שצריכים באמרם השראת
 מבקשים מהיהודים וטובים ראשים לו ויאמר משנתו. שהקיצו עד מטתולפני
 בבואם יבואו. ויאמר הוא. נפשות סכנת מפני אומרים כי האדון לפניךלדבר
 לתפוס שופט הקייזערליכען את שלה אדונינו לו ויאמרו אפימ ארצה לפניונפלו
 ואנא גדולה שמירה עם לווינא ברזל בכבלי אסור ולהוליכו שלנו הרבאת

 אם כי זה אין שבהם הגדול זה הלא נא יאמרו אויבינו כי חרפתינו אתנוליך
 בהשמע ועיר עיר ובכל נתפס שבהם הגדול כך ומפני בהקירעה היהודיםשמרדו
 בעצמו ולהקירעה הקיר"ה. לאדונינו אשר ביהודים ידם ישלחו הזה הרעהדבר
 ובכבודו בעצמו ליסע הרב את האדון שיניח ובקשתינו שאלתינו לכן הדברירע
 השר ויצוה בעבורו עריבים ואנהנו אדונינו יצוה אשר מי אל ווינאלעיר

 ולמחרת לביתכם שובו ויאמר לקרותו. הקיר"ה כתב את להם לתתלהחדרן
 שלכם ערבות על לכם אותו נותן הנני הזה והלילה דבר להם ואשיב אליבואו
 עמכמ יבא ומחר לביתו שילך בשמי תאמרו שופט ולהקייזערליכען יברחשלא
 וכן יהיה כן אדונינו יצוה וכאשר למחר ונשוב נלך אדונינו כן ויאמרואלי
 ושמח המשנה שר דברי כל שופט הקייזערליכען אל ויאמרו ויבואויקום.

 ה' ג' יום הוא ולמחרתו ככה. על ידו לי והושיט הדבר על שופטהקייזערליכער
 הקייזער- אל ויצו המשנה שר אל שופט הקייזערליכען עם הראשים שבותמוז
 הם שבהמ וטובים ראשים היהודים מן עיבות ותקבל לביתך לך שופטליכען
 הקאנצילאר לפני ימים ששה תוך בווינא שיהי' הרב עבור ערבים,נעשו

 וממונם וגופם עצום בסך יענשו המוגבל לזמן שם להיה לא הרב ואםהפנימי.
 יהימ יזכרם הדבר פתגמ נעשה וכן תחתיו. בתונימ נתונים יצ"ו הקהלשל

 יומ בחצות ווינא לעיר ובאתי טוב. כל גומלוני אשר הגמול כל עללטובה
 כמר את הראשים שלחו ועמי המדובר הששי יומ שאחריו תמוז י' הואראשון



 איבהמגלתו
 הקאנצליר בית אל ההוא ביומ רהלכנו להקיר"ה השתדלות לצורך הנ"להענא
 ספר דבר על הקיר"ה בשם קשות אתי וידבר לפניו עמדתי ולמחרתוואיננו
 נאמר כי חמודות ולחם מלך מעדני חיבורים השני עמ שהדפסתי אשררבינו

 והשיבותי מאוד. להפליג והרבה ואמונתם דתם נגד שמה שכתבתילהקיר"ה
 אין מאתנו ס' שומ לא וגם אנכי וגם הזה הרע כרבר לעשות לעבדיךחלילה
 חיבור מענין מדברים שנו הספרים כל הלא דובר אדוני אשר מכל דברבהם
 עליהם שציותה אמונה וכל שבכתב התורה על פי' שלבו הדת לפי שהואהגמ'
 ועליהם נאמרו כוכבימ עובדי על זרות שהם עליהם שגזרה מה וכלהתורה
 מחויבים התלמוד שנתחבר מאז ספרים מחברי החכמים וכל הגמ' דברייסובו
 השר אלי שדיבר מדברים ביה להאריך הצורך מן ואין מדבריו לסורשלא

 שאלה שום ולא הדת אל הנוגעים בענינים היו כולם אך שהשבתיוהתשובות
 היתה מלך מעדני שקראתיו הספר שם שמפני אומרימ שמעתי כאשר ילאאחרת
 ככלות לקמן. תמצא אמת והעד כך מפני הי' לא כי הקיר"ה המלך חמתעלי

 גוף בעונש החוצה תלך ולא שלך אכסנאי בבית ושב הכבד אלי אמרהדברים
 היה הקיר"ה שרצון אמר לפניו ובהתחנני הקיר*ה מפי נצטויתי כן כיוממון

 בבית אותי תת לבלתי בעדי המליץ הוא אך הסוהר בבית תיכףלתופסיני
 ינתן היהודים ולשון ספר יודעי הקאמיסיאן לפני כי אלי עוד ויאמרהאסורים

 ימצא ואיך מבינים הם כאשר הקיר"ה לפני הדברים ישיבו והמה המשפטדבר
 : בעיניהםהדבר

 שופט אלי בא הנזכרים הקאמיסיאן ישבו שכבר אחר תמוז י"ז א'ו11יוב!
 בשם הנ"ל מהקאנצליר כתב ובידו עמו שוטרים שני עם השניהעיר

 והוא שם אסורים מיתות הייבי אשר מקום האסורים לבית להוליכניהקיר"ה
 השוטרימ מעלי הניח והתחינה הבקשה ואחרי שבעיר. הגדול השופטבבית
 וידברו אתי ג"כ הלכו העיר וחשובי הנכבדימ מהיהודים ורבים לבדו עמיוילך
 עד הלילה וכל היום כל ההוא בתפיסה ישבתי והנה ולאמצני. לחזקנו לביעל

 הטה והשי*ת החלון בעד אף עמי לדבר יהודי שום שם הניח ולאלמחרתו
 ואחד. אחד כל אותי ושרתו כבוד בי נהגו שם שהי' האסורים וכל עליחסדו

 שהוא יהודי איש וכל בביתו למעלה מיוחד חדר הגדול השופט לי נתןולמחרתו
 : החדרה אצלי לבוא הניחו והיקרים החשוביםמן

 הזה הבית מן אותי להוציא המשתדלים פעלו תמוז י"ט הוא השלישיוביום
 שמ והייתי שם אסורים המלך אסירי אשר הסוהר בבית אותיונתנו



ז איבהמגלת

 כיפת שם אשר ברחוב הוא והבית לי היה לי מיוחד וכסא מטה ושלחןבהרווחה
 שר וגם לבי על ולדבר עמדי משבת היהודים יחסרו לא ותמידהיהודים
 : נפשי שאל אשר דבר כל ממני מנע ולא עלי חינו הטה הסוהרבית
 לפניהם לבוא ונקראתי הקאמיסיאן ישבו תמוי לחדש עשרים הרביעיו12ירב2

 נשרף שכבר הש"ס בהקדמה שבחת למה אותי שאלו דבריהםותחילת
 בקולו. לשמוע ומחויבים לבניו נחשבימ הקיסרים שכל .( האפיפורבגזירת
 ולפני שבע"פ תורה עיקר הוא הש"ס דברי לשמוע חייבים אנחנו כיוהשבתי
 השאלות כפי דתינו נגד כתבת למה אותי שאלו אח"כ שבחתי. עמיבני

 שהשבתי התשובה כפי אליהם תשובתי והיתה כנ"ל הקאנצעלירששאלוני
 יצאתי משם אשר האסורים בית אל לשלום לשוב ונפקדתילהקאנצעליר

 :אליהם
 : נוסחו וזה מהקיר"ה פסק אלי נשלח תמוז לחדש כ"ב עש"ק וא"ווב:יוב2

 מפני אך מות, משפט חרוץ הדין היה הקאמיסיאן שעפ"י היותאם
 נפשי פדיון שאתן עמי התחסד ע"כ המה, חסד מלכי ואבותיו הואשהקיר"ה

 וגם לתשלומין זמן שום ומבלי במזומן טאליר ריינש אלף עשר שניםסך
 לשום עוד מקום יהיה לא אזי אתן לא ואם העולם מן יתבערו האלוהספרים
 שקורין בקשה כתב הכינותי בעניי ואני מות משפט עונש לקבל רקחסד

 עשה אשר החסד כל על ארצה אפים לפניו מתנפל אני אשר לאמרסופליקא
 ע"מ באומר שהוא הקירקה יודע כן אמנם נפשי את להחיות הקיר*העמדי

 מפני לי האמין ולא אמה מאה בת קנה שתבלע ע"מ או לרקיעשתעלה
 בעשרי: והפליגו עלי שהלשינוהמלשינים

 בשם המשתדלים אל הקאנצליר אמר אב מנחם ר"ח קודש השבתו2:יוב2
 לבית ישיבוהו הזה הכסף ברצי יתרצה לא אם האלה כדבריםהקיר"ה

 ובכל ערום ויפשיטוהו ווינא שבעיר פלטיאות לשלשה יוליכהו ומשםהאסורים
 לק"ק אותו יוליכו ומשם ערום נפשט שיהיה אחר מוסר בשבט יכוהואחת
 ולקלון לבוז תהיה למען מקומות בשלושה ויכוהו יפשיטהו שמה וגםפראג
 מה כי הארץ מעל ישראל גלות מיום כזאת נעשה לא אשר ישראל ביתלכל

 שבענר שבהם הגדול להרב הנעשה הגדולה החרפה בראותם הרהאיםיאמרו
 ארצה אפים המשתדלים ויפלו מישראל רב עם שם ואשר העירות מכלהגדולה

 : )פ"ק :י"7 נסניונטת נ7פס*(



 איבהמגלתח
 ויאמר ויען כזה. גדול בפדיון הקיר"ה גזירת לקיים ביכלתו אין הלאויאמרו
 חמישית הוא הפדיון שזה עד גדול עשיר שהוא האומרים עמיכם מבניהלא
 ויען בפיהמ. ענו שקר כי ובאמונה באמת שיודעימ לאמר אליו ויתחננוערכו
 עוד עמו ולהתחסד להתחנן הקיר"ה אל עוד אדבר כי למהר אלי שובושנית
 וישבע ויקצוף השלישי ביום גם השני ביומ גמ הראשון ביום גם ויבואווילכו
 לפה היה הוא אך מוסר בשבט ההכאה גזירת לקיים ציוה שהקיר"הלאמור
 ותתרצו אלי שמעו ע"כ הבחה לו לעשות מהקיר"ה ופעל עבורו יושרולמליץ
 מצווים היהודימ כל הלא כי טאליר רייניש אלפימ עשרת נפשו לפדיוןליתן
 ואני ביניהם. אשר כמוהו גדול אדם לנפש גם ומה נפש ולפדיון לעזרלתת

 אף כי הקיר"ה ובמדינות בארצות הדרימ היהודימ לבד שלא אומרימשמעתי
 וישיבו נפשו בפדיון ג"כ מצווים הישמעאלים ממשלת תחת הדרים היהודיםגם

 לאמף ורגז שחק שויו מכדי יותר נפש בפדיון ליתן שלא הוא דתינוויענו
 תרצו אם אך ? אלפים העשרת שוה איננו האמ כמוהו גדול לאדמ ערךהיש
 פניו אכפרה אולי הקיר"ה אל ואלך טוב מה טאליר רייביש אלפים עשרתבסך

 רק הקיר"ה אל  פה  פתחון  עוד לי יהי'  לא לי תשמעו לא ואמ ההואבמנחה
 : התקייםהגזירה

 בזה נתרצה שהקיר"ה הקאנצליר אמר אב מנחם לחדש ו' החמישירב:ירם
 לתשלומין וזמן עידן לי שיתן להקיר"ה בקשתי היתה ואה"כהסך

 בבית ועודני הימים וברבות ההפצרות רוב ואחר מיד. עזרי יבא מאיןכי
 מיד אתן ריינש זהובים אלפים שני דהיינו לתשלומין זמן לי ניתןהאסורים
 זהובים אלף שנה רבע כל ואחריהם שבועות ששה אחר יהובים ואלףבמזומנים

 והנדיב הקצין את לטובה יהימ זכרה הנ"ל. האלפים העשרת מספר למלאותעד
 חילוף כתב ע"י לי ונדב ושלח ידו את שמילא זללה"ה ב"ש יעקב כמרהישר
 מנהיגימ וראשי לבדו. והונו מכיסו במזומנימ ריינש זהובים אלפיםהשני

 האיש ומלבד ריינש זהו' מאות שבעה לסייעני נדבו ווינא דק"קהקצינים
 שיף העניך חנוך כהר"ר הרא"ש הקצין ואהובי מחותני הוא ועשירהנכבד
 וגבירימ נכבדים שלמים אנשים רוה מנדיבת לבד טאליר ריינש מאה לישנתן

 בעדי ערבו המותר מחצית ועוד )המותר( מחצית בעבורי וערכושהתנדבו
 וואלף כמהו' חתני וגם כנ"ל עמרי שנסע מפראג נ"י הענא כמר הראשהאלוף
 השומעי' מן להיות עלי קבלתי וכבר לווינא מפראג עמי נסע הוא שגםסלאוויס

 אשמרה לכן למעלה הזכרתי כאשר ערום קלון וכוסה שהמ"ע החכם עצתאל



ט איבהמגלת

 הערבות בענין לי הנעשה הגדולה ההתנגדות אכתוב לבלתי סופר עטלעטי
 עונם וסר ההם האנשים כל מתו כי וגם ווינא ובק"ק פראג בק' על" הקמיםמן

 לשמים עד גדלה ואשמתם גדולה באשמה הם אשמים אבל תכופרוחטאתם
 עלי שטנה מכתב השיגו המות, משפט מעלי להסיר עלי ה' מחמלת כיובראותם
 הדבר פני לסבב שבווינא והשרים להמושלים פראג שק"ק הגדולממושל
 הערבות שהשגתי טרם בתפיסה שהייתי ובעוד הרבנות. עטרת ממנילהסיר

 : הנה שעשו הקטרוגים ע"י נתאחר לסבתםאשר
 בגזיר' שלי להמשתדלים הקאנצליר הגיד אב מנחם לחודש י"ח השלישיר21ירב!

 הרע הזה והדבר פראג בק"ק הרבנות ממשלת לי יהיה לבלתיהקיר"ה
 שהתחננתי ובקשות התפלות וכל כה עד השיגני אשר הרעות מכל מאודלי
 ובצרה בחרפה הייתי ואני כלום הועיל לא חשובים ומושלים גדולים שריםע"י

 מלבד הכנסה עוד לי אין וגם להתפרנס במה בביתי נשאר לא כי זה עלגדולה
 התלאות כל לסבול ועוז כח לי נתן והשי"ת בו שהייתי עולםחרפת

 : ואמן אמן לעולם ה' ברוך . הללווהמאורעות
 מן חפשי ויצאתי 'ות הער נתקבל אב מנחם לחדש כ"ח עש"ק הששיו2:ירב!

 עמי התחסד העולם מן לבערם הספרים עם הפסק בדבר גמהתפיסה
 שאומרים תיבות איזו למחוק אצלי ישנו אשר מכל רק לבערם שלאהקיר"ה
 כותים מלת או עכו"ם מלת כמו במקומו אחרת מלה ולכתוב דתם אלשנוגעים

 כלל להאשימיני מעולם דברים היה לא מלך מעדני הספר של שמו בגללאכן
 להעלי' כדי אלו בבדוים לחפות רצו הלשינו אשר המלשינים אך בזהוכלל
 יצאתי ובכן לבטל שמוע הקיר"ה אבה לא הרבנות גזירת אכן עשו, אשראת

 האומר כאדם נקי התפיסה מן יום ארבעים מספר במלואת הזה היוםבעצם
 : מנכסיו נקי פלונייצא

 פעל מי ההתנגדות סבת לי ונודע הדבר על עמדתי החקירות רובראמרי
 בצום לפניו ובאתי הקיר"ה אצל פנים ונשוא וחשוב שר והואועשה

 סך על מבקש אינג' ואנכי ויגוני צערי לו והגדתי לפ"ק ש"צ שנתגדלי'
 הזאת החסד עבורי לבקש לי ישמע לזאת ורק אך ממנו שנלקחהעצום

 אבל בכך רצוני היה לא הממון של הקנס ויאמר ויען הראשון כני עללהושיבני
 לזה והסבה הרבנות. בדבר הקיר"ה אצל מתנגדך הייתי וגם רצוני היה זהדבר
 למשול הקיר"ה שהקימו המשנה בפני מתפאר שהיית איך לי הוגד הוגדכי

 ווין פה רב עדיין בהיותך בוויכוחים שנצחתני פיהם מלכות בכל פראגבק"ק



 איבהמגלתי

 שקר דוברי המה איך המתנגדים לי עשו אשר השופט אדוני ירא ועתהוהשבתי
 עמיכמ ומבני עמנו ורבים צב עגלות בעשרה מפה נסעתי אנכי הלא כיוכזבנימ
 ע"ז ויעידו ויגידו יבואו הדרך לשמור מלחמות בעלי גם ונעריהםהעגנים
 חדשימ כמה בארץ וקבור מת ההוא המשנה היה וכבר הפסח חג לפני היהשזה
 ורק אך עשוהו אוכל לא הרבנות את שבקשת הזה לדבר ואמר לבבו נהפךאז
 פתוחה תהיה וביתי השי"ת עובד ותהי' לשעתה לבקש אחרת מחיה איזהראה
 לא ועניתיו יכולתי בכל ההוא לדבר לך ואסייע שתרצה אימת אלי ובאלך

 דעתי על עמדתי מיום אחרת למלאכה מוכן אינני וגם להתפרנס במהידעתי
 הקיר"ה אל רבות מדינות עוד הלא ויאמר ויען הרבנות. מלאכת ומצאתיויגעתי
 הרבנות אחר שם ודרוש חקור אשכנז ארץ כמו היהודים שם יושביםאשר

 והוצאות מועטימ בהכנסות שמ להיות היומ כמוני לעני יתכן לאוהשבתי
 מפניי ויצאתי מה. זמן הסבלנים מן תהיו הלא לי ואמר ענה עתה.מרובים
 בבושת לפ"ק ש"צ שנת לפראג מווינא בסעתי ולמחרתו ובהשתחויה.בקידה
 בערב לפראג לשלום ובאתי הרבנות מכבוד וערום לי אשר מכל ערוםפנים
 הנ"ל יו"כ מוצאי כך מתוך העתיד על ומיצר העבר על כואב הנ"ל שנתיו"כ

 : רצופים חדשים ג' כמו דוי ערש על רבים ימים למשכב ונפלתינהלתי
 הכתבימ מן המלאים באמתחתי בחפשתי כי נפשכם ותחי לי שמעו בניוערנה

 הניירות מן באהת מצאתי לחברמ השי"ת שזיכבי ועירושיםוחידושימ
 נשיא ה"ה קראקא מק"ק גדול איש מפי שמעתי אשר את שם שכתבתימה

 ארצות ד' מנהיגי בראש ויושב מנהיג דעלמא ובמילי בתורה חכםישראל
 הקצין בן ס ח נ פ מוהר"ר האלוף בשערים נודע שמו וזה פוליןשבמלכרת
 מרת הרבנית ואשתו הורוויץ ממשפחת מפראג סג"ל ישעי' זלמן מוה'הראש
 מרת הגבירה הנ"ל פנחס מוהר"ר אחות של בתו נעכלי מרת בת היארעכיל
 מקובלני האלה כדברים ממנו שמעתי בפראג א' פעם ובהיותו שטעריןרבקה
 ספרי כל נשרפים יהיו תמוז בחודש שבחמשה המלכות גזרה הגזירותשבזמן
 ההיא בעת זה על חלום שאלת עשו ההוא הדור והכמי היהודים שלהקודש
 היה הזאת הפרשה וסדר כתרגומו התורה חוקת זאת להם ע"ז התשובהוהיתה
 ד"א אורייתא גזרת דא כתרגומו שהוא החכמים ופתרו חוקת פ' ההיאבשבוע

 שנפסק שלי הספרים על נהייתה שהגזירה למשפט וחשבתי חמשהבגימטריא
 מביתי ליסע הוכרחתי ובעבורם בשריפה העולם מן לבערם בתחלהעליהם
 הגזירה על החלום בעל דיבר אחת כי הקיר"ה לחצר מפראג בתמוזבחמשה



יא איבהמגלת
 התורה דברי על שנתפסתי אנכי וגם הזאת הגזירה עם שמעתי ושתיםהקדומה
 חצות אחר ימים בכ"ח ויצאתי נתפסתי היום חצות אחר בתמוז בי"זוכאמור
 בכעס ישראל שהיו האמצעים יום ארבעים וכמפקד כמספר אב מנחםבחודש
 הבנים זרעיכם ועל עליכם לגזור עלי הגיע אשר ועל ככה על וראיתיובצער
 החמישי יום את לצום המשיח ביאת עד וכלותי וחתני בנותי והבנותבני

 הקיץ באמצע שהוא וביען יען ערבית הבה"כ יציאת לאחר עד תמוזלחודש
 יהיה הקודש בשבת יפול ואם הכוכבים צאת עד גזרתי לא לכן גדולכשהיום
 התענית אז ישלימו ולא להתפלל יכולין גדולה מנחה זמן ואחר א' ליוםנדחה
 פחות לא נפשם פדיון יתנו ומינקת מעוברת או המזג חלש שהיה ומייותר
 ביומ ושמחה משתה יום גם אקבע אם בעיני ספק והיה ווינר. גדוליםמששה
 כשינצלו עמינו מבני רבים כן כי לחפשי צאתי יום אב מנחם בחדשכ"ח

 למעט הוא מועט אך ושמחה משתה יום ההוא ליום קובעים מות משפטמגזירת
 נתרוקנתי לי אשר מכל בגלימתי אם כי נשארתי לא כאשר מעוט אחרמעוט
 מקרקעות הן ביכולתי היה לא כי גדול חוב עלי ועוד הרבנות מכבודגם

 איזו לדעת הזאת במחשבה ובעמדי הוצאות. ושאר הקנס לפרועומטלטלין
 הגאולה על לעשות מה וכדתיוכשר

 לידי בא לעשות מה וכדת ? יוכשר איזה לדעת זו במחשבה נעודירהנה
 הגדול הגאון הרב שחיבר אסתר מגילת על פירש והוא לקח יוסףס'

 שאלה שאל בהקדמה ושמ ד' מעשי ס' המחבר בעל אשכנז אליעזרמו"ה
 ימי קבעו שלא חשמונאי בני לכהנים אליהם הגיע ומה ככה על ראומה

 שגאולתם היות עם ישראל של נפשם פדות ועל גאולתם על ושמחהמשתה
 מגאולתם היתה וגדולה מועטים ביד רבים שנמסרו עולם כסדר שלאהיתה
 העולם ובסדר נסתר בנס אלא היתה שלא ואסתר מרדכי שבימי ישראלשל
 הגאון הרב שהשיב ובתשובה לטובה. מרעה המלך לב נהפך רגע מעטכמו
 ד' עם ועל ישראל בית על שלימה שמחה היתה לא חשמונאי שבימי הואשם

 ואנחה ביגון ועודני שמחתי כל לי ערבה שעדיין אנכי וכן לכן בחרב נפלוכי
 ליושנה העטרה את להחזיר ושארית שם לי לתת לטובה וישקיף ד' יראעד

 האחרית: את הראשית מןולהטיב
 בן אברהם הר"ר הנעלה בווינא שם היה לפ"ק ש"צ שנת שבטבהודש

 שלח לטובה. למעלה הנזכר זיל ב"ש יעקב הר"ר הקציןהראש
 משאר הרבנות גזירת לבטל עמדי חסדו שהגדיל מהקיר"ה דיוטגמאאלי



 איבהמגלתיב
 מקומות בכל ממשלתו ושאר רומא קיסר מלכות אשכנז מדינות הןמדינותיו

 הרבנות אתנהג שלהם רב להיות עליהמ יקבלו אם היהודים שם דריםאשר
 ארבעים במנחה לי שנתן הנעל אברהם הר"ר של לבו נדבת מלבד יאות.כאשר
 של הפרעון בעת לי שהיתה ויגון הצער כמו אספרה אמרתי אמ ריינישזהו'
 לי שהיה מה כל על נוסף כסף כלי כל מכרתי ספירות ידעתי לא זמןכל

 לא זאת ובכל שבבהכ"נ ומקומות ביתי גם מכרתי כי עד משכנותבחובות
 הקצין הגדול והנדיב יכולתם. כפי שאת ביתר התנדבו בני האלופימ גםהועיל/

 עידן בכל ופתוחה נטויה ידו תמיד היתה הראשונה נדבה מלבד אברהמר'
 כי עד לי שהיה הצער הפרעון בהגיע ויום יום ובכל מרובה לתועלתועידן
 שנתנני עלי גברו ה' חסדי ראיתי בעין ועין מאוד. גדול היה המעותהשגתי
 הפרעון שיקבל א' שר אל מהקאנצליר נכתב כסדרן שתמידין קום אוכלבידי

 ועל עלי להיהודים שאל וכאשר החוב הוא ומה אנכי מי ידע לא השרומתחלה
 עכשיו אך אחרי לשלוח היה שברצונו ואמר נענה הכל לו והגידו וענינימעשי
 כל לו וספרתיו ביתי אל בא וכאשר אליו. מלהראות אתאפק ולא ליחלילה
 גם אז ובוכה מבכה רחל מרת הצנועה אשתי וגם דמעות זולגות ועיניהמאורע

 שיהיה במה עמדי ולהיטיב הזמן להרחיב ביכולתי אשר כל לי אמרהוא
 וחמשים מאות שני האחרון לפרעון לי נתנו פראג ק"ק והנה יעשה.באפשרי
 ודרשתי עשיתי וכן נסיעתי קודם להם לדרוש ממני בקשו וגמ ריינישזהובים
 : לפעק שצ"א תמוז לחדש ב' ביומ לך שלך בפרשת מייזלש הכנסתבבית
 רייניש זהובים האלפים העשרת כל שלמתי הנעל שנת תמוז לחודש שניו2:יוכם

 בן ובני ואשתי אני נסעתי ולמחרתו השי"ת האמתי העוזרבעזר
 על בעזהעי חכמה רוח מלאתיו כבר אשר אברהם המשכיל הבחורהזקונים
 הקצין בת אסתר מרת הבתולה את לישא לובלין לקעק לבי שמחת יוםהחתונה
 חתן הוא זללהעה לוריא שלמה כמר החכמ המומחה הרופא בן יחיאלמהור"ר
 דליטא בריסק מק"ק ליזרש משה ר' טובות ובמידות בעשירות המופלגהקצין
 הבתולות בנותי שלשה אחר לשוב פראג לק"ק אשתי נסעה החתונה ימיואחרי
 לשוב יכלה ולא מהשונא העיר נלכדה ווינא לק"ק באה כאשר שמהשהנחתי
 ווין )בדפוס מהו' האלוף בני אצל בריסק בק"ק מתגורר הייתי ואנישמה

 הצנועה בתי אצל ווינא בקעק היתה ואשתי שמואל זצ"ל( ליוואי מה'הגירסא
 סג"ל אהרן מוה' האלוף לחתני נשואה אז שהיתה זללהעה ]רחל[ )נעכלה(מרת
 האלוף בני אצל היו בנותי ושלשה זללה"ה קאפיל מוה' המנוח ש"בבן



יג איבהמגית
 : פראג בק"ק רי"ל אלכסנדר סג"ל( משה מו"ה הגירסא ווין )בדפוסמוה'
 ראשי ששלחו יהודי מיוחד שליח אלי בא הסליחות לימי קרוב הההא2:שנה

 לאב"ד להמ להיות רוסיא שבארץ הגדולה נעמרוב דק"קמנהיגימ
 אבי יעקב מוה"ר הגאון )הוא יעקב מהו' הגדול הגאון והרב שנימ ג'על

 אב"ד וקראקא( לובלין אבד"ק זצוק"ל העשיל ר' מוה"ר המפורסמהגאון
 זה יהיה לא שאמ מהקהל ביקש לובלין דק"ק אב"ד אה"ז שהיה בריסקדק"ק
 וייטב תשובה שבת של הדרשה במקומו לדרוש אותי יכבדוהו אזי רצונמנגד

 : יברך ת"ל אמת והנה היטב ודרשתי נעשה וכן בעיניהמהדבר
 האלוף ובני אני נסעתי לפ"ק שצ"ב שנת בהחל השבת אחר השלישיר12יובש

 אברשיק מוה' הגאון בת דבורה מרת הצנועה ואשתו שמואלמהו'
 לשמ ובאתי שיחי' ב"ב וכל זללה"ה וואהל שאול מהו' הנדיב הקצין בןזלל"ה

 : נעמרוב בק"ק שמ גדול בכבוד ונתקבלתי מרחשון חודש בחצילשלומ
 לפ"ק שצ"א שבועות בערב פראג בהשער הקיר*ה יד גברה ההמבימימ

 נסעה ואז בעז"ה. בעולמ רעת בשומ ידמ את שלחו לאוביהודימ
 בנותי שלש ואחרי אחריה שמואל מוה' בני את שלהתי ואני פראג לק"קאשתי

 ועשו שמו שמואל וטוב רך בחור לו היה הנ"ל ב"ש אברהמ מוה'ולהקצין
 דאבריש מרת הבתולה בתי למז"ט ישא שהבחור עמו שידוך שיחיו ובניאשתי
 מאוד מרובימ בהוצאות לפ"ק שצ"ב אלול כ"ז אלי ויבוא וילכו ויסעוזללה"ה
 לי הוסיפו לפ"ק שצ"ג הפסח דחג בחה"מ הקיר"ה. בארצות שהיו הגייסותמפני
 ור"מ לאב"ד שנימ שלש עוד להמ להיות הנ"ל נעמרוב דק"ק מנהיגימראשי

 : הראשונים עלנוסף
 ראשונה לאדמיר מק"ק שליח יהודי איש אלי בא לפ"ק שצ"ד אייררב:ר"ח

 ור"מ לאב"ד להמ להיות וואהלין שבמדינות גדולות קהילותמארבע
 : גדול בכבוד מהמ ונתקבלתי אייר חודש בסוף אליהמ ובאתי שנימ שלשעל

 פערמיסלא דק"ק ומנהיגימ ראשימ אלי שלחו לפ"ק שצ"ה מרחשוןו2:ר"ח
 וקבלוני שנימ שלש על אב"ד אצלמ להיות מכובדימ אנשיםשני

 וכאשר הראשונימ שנימ שלש על נוסף שנימ ארבעה על עוד לאדמירק"ק
 התעוררו אשר כל את לחדש משנתו יעור אשר כאיש אז נתעוררתיבעז"ה
 העיר מהשר הרבנות לקנות שלא הרבנות בדבר ארץ גאונל כל דקמאיקמאי
 חרמות עשו ע"כ שני בבית כהוג בימי ההמ בימימ ומקדם מאז נעשהכאשר

 ההוא הדור חכמי וקנסות וגזירות וסייגימ וקללות ונדוימ גדולותושמירות



 איבהמגלתיד

 שהיה עד ההוא בחרמות רבים פרצו פרץ על פרץ כמו אכן הזה. הדברעל
 ועמ מנהגים ראשים עמ לאדמיר בק"ק בעניי ואני והיתר. כשחוק ע"הבעיני
 הוספנו ועוד הראשונים דברי כל וקיימנו גדר עשינו ההוא הגליל ראשיאלופים
 המנהיגים את אלי צרפתי ואנכי הרבנות הקונים על רק עשו הראשוניםכי

 גרמתי זה מפני הרבנים אותן המקבלימ על אף הגדרים כל והוספנוהאמורימ
 נסגתי לא זאת כל וימ רבה שטנה לי שעשו עד ותוהו לשוא שקר אויבילי

 שם שנתוועדו בשעת לויצק בגליל ווישנצו בק"ק ובהתועדות בעז'האחור
 קרעמניץ אוסטרא לאדמיר ק"ק וואהלין דגליל קהילות ראשי ארבעהיחדיו
 עם קהילות ארבעה של ישיבות ראשי כולנו נתעוררו שמה גם אייר בי"חלויצק
 בתוך וקהילות הארצות ד' בפני התקנות וחדשנו כנהוג משולחים מדינותראשי
 ההיא בשנה דשוקא ליומא נתעוררנו זאת עוד יצ"ו. באסיפה ועדהקהל
 גם ישיבות ראשי הרבה בקיבוץ יערוסלב לק"ק אח=ז ונסעתי לובליןלק"ק
 מארבע קרא כרוזא והכרוז וכו' ואהלין פולין ארצות דארבע המדינהמנהיגי
 הוספות הרבה ועם ארץ גאוני משלשים יותר ומקדם מאז אשר יצ"וארצות
 מנהיגי לפני ג"כ דהמדינה בה"כ הנקראת ביערסלב כנסיות בתי בכלשהוספנו
 מאוד עצמי הטרחתי אח"כ קרעמניץ. ביריד עוד נוסף גם הארצותארבע
 הנ"ל לכל הסכימו המה גם ארצות דארבע הרבנים מן שמה שנים עםמאוד
 פנקס בספר ונכתב מישראל ועצום רב עם בקיבוץ ויקרא פ' ש"ק ביוםוהכרז
 להכריז יעבור ולא חק ושיהיה מתיבתות ראשי הרבנים מן חתום המדינהשל
 התעוררות והוספתי שעשיתי מה וכל הרבנות לקנות שלא בשנה שנהמידי
 ונתקרבו הקרובים נתרחקו כך ומתוך שעשו מה ועשו שטנה בעלי ג"כהוסיפו

 : הרבנות מן אותי לדחות היה וכסבוריםהרחוקים
 כלות קודם שנה רבע כמו בערך שהוא ת"א שנת שבט בר"ח כןאמנם

 שנים שלש על לאדמיר ק"ק וקבלוני חזרו הנ"ל שנים השבעמשך
 שונאי ועוזריהם המה לי יכלו לא כי ובראותם ראשונים שנים שבע עלנוסף
 השררה אל שטנה בכתב בסתר להכות אחרת רעה חשבו שקר ואויביחנמ
 המושל עבדו על לצוות השררה אל היה הכתב זה ותורף עליו חתוםמבלי
 מעולם כמוהו נשמע לא אשר ובוהו תוהו ושקר ושוא בדוי בענין לו אשרבכל

 : מישראל אדםמשום
 ושלח ללאדמיר לבא השר דרך לפ"ק ג"ת שנת תמוז ער"ח הרביעיוביוכ!

 לנכדי לבדי ונסעתי בבואו שמה אותי ימצא לבל ללאדמירלפניו



טו איבהמגלת

 הנשואה זלה"ה דייזיל מדת והחסידה הצנועה בתי בן כקץ מיכל הר"דהאלוף
 והשר לאדמיר בגליל טודיסק בק"ק ישיבה שתפס כ"ץ יוסף יעקב כמוה'לחתני
 לבוא אותי להניח אצלו יצ"ו הדאשים והשתדלו תמוז דר"ח ב' הששי ביוםבא
 ש"ק ביום ולמחרתו ביתי. עם משמ צאתי עד שבועות ששה זמן לי ולתתשם
 הצום יום תמוז ה' השלישי ביומ לשלום. לביתי שבתי ואני השר נסע תמוזב'

 אשר ומצער דואג ומשתומם יושב ואני עולם עד אחרי ולזרעי לדורותשקבעתי
 : ספר על להעלות ראויאינו

 והחסידה הצנועה בתי מתה הנ"ל ת"ג שנת אב מנחם לחודש ג' השניוב:יוב!
 כי אמת הן תנצב"ה. זלל"ה דאבדיש מדת הארץ בכל כמותהשאין

 לבם לחזק לאדמיר ק"ק לבני התעוררות של כתבים כתבו קהילותהשלשה
 ביריד אז שהי' יצ"ו אדצות דארבע וקצינים מנהיגים גם בעזדתיולהיותם
 יחרשו לבלתי דוואהלין קהילות וארבע ארצות ארבע אל כתבו המה גםלובלין
 לאדמיר דרך ישוב השד כי לי הוגד הימים אלו ובתוך מהשדרה אף חדוןמלבטל
 הגדול נכדי של מנשואין וזמן תור אז והגיע יער עצי ינוע כאשר לבביוינע

 והוא אמן לנצח שיחי' סג"ל נתן אבי שם על שמו מרבן גדול ובחכמהבתורה
 מוהר"ר האלוף לחתני הנשואה זללה"ה ניסל מ' והחסידה הצנועה בתיבן

 תשה מועה הגאון בת הבתולה גילו בת עם התחתן אשד סגעל סאלאוויסוואלף
 הקצין בן בריסק דק"ק אב"ד מאיר מוהר"ר הגאון בן חעלים דק"קאב"ד

 אך חעלים לק"ק מנחם י"א השלישי ביום עמו נסעתי ז"ל. וואהל שאולמוהד"ר
 לב על ודיבד שמש מרדכי הר"ר חיל איש התאזר נסיעתי טרמ ב"ה עליוןבחסד
 צדוק הר"ר וישר משכיל איש לב על דברתי אז לטובה לבבו והפך הנזכרהשר
 דברים עצמו השר לב על ולדבר ולחנן ולבקש הנ"ל מרדכי הר"ר עםליסע
 מנת על מהחתונה בשובי ובכן ההוא השד כתב לבטל נועם ואמרי טעםשל

 מווה האלוף לבני או יצ"ו לנכדי לטריסק או האלה מהערים אחת אללשוב
 : לאדמיר מגליל הוא שגם סקולא בק"ק יויבה התופסאברהם

 דובנא לק"ק באתי כאשר מנחם לחודש ועשרים חמשה השלישי ביוםוהנה
 שמש מרדכי הר"ד את ראו לא האם העיר אנשי את ושאלתיהקטנה

 כי היום בשורה יום ואמרו ויענו האנשים באו ואח"כ ראנוהו לא ואמרוהנ"ל
 לשלום שתשיבו מהשדרה וחתומה כתובה אגרת ובידו לקדאתכמ הולךהוא
 ומקדם מאז כראוי הרבנות את ולהנהיג משפט כסאות על ולישב לאדמירלק"ק
 הדרך עברתי שכבד מדדכי כמדהר"ד האלוף הדרך על שמע וכאשר עתהכן



 איבהמגלתטי
 ליקים ותודה רנה בקול דובנא לק"ק אצלי ובא לאחוריו חזר הוא אףההוא
 עש"ק. המחרת ביומ לביתי בשלום ושבתי הגדול בחטדו עלי גמל אשרעליון
 ושאל הסטאריסטי כן על להושלב בנו עמ לשם השר בא שבועות ב' כמוואח"כ

 : לנצה עוד ולחל לשלומ לשב ואמראחרי
 בתן וה' לפשק ת"ד שנת הסוכות המועד שבחול ראשון הוא החמישיבלרבם

 וחשובה הגזיולה הקודש הקהל כל וטובי וראשימ ורוזני' הקציניםבלב
 נודע ושמה קראקא ק"ק הוא המערבית הארצות בכל בישראל ואםעיר

 כבר אשר יושע מוהר"ר הגאון עמ אותי וקבלו המזרח בארצות אףומפורסמת
 מבתי רכב ע"י ונתבשרתי מתיבתו' ראשי שני להיות שם תורתו אורזרח

 חג אסרו החמישי וביומ יצ"ו הירש צבי מוה' ובעלה תחי' רבקה מרתהצנועה
 ואשתי ביתי בני כל עמ נסעתי הרבנות כתב שקבלתי אחר הנ"לדסוכות
 ז"ל דאבריש מרת הצנועה בתי בבות וניסל רייזיל מרת ונכדתי שתהי'הרבנות
 לשלום ובאתי אמן טובים ולמעשימ לחופה ולהכניסמ לגדלמ יזכינוהשי"ת
 נתכבדתי גדול ובכבוד ?( השוון כ"ח )ד' השוון כ"ז ג' ביום קראקאלק"ק

 :בקראקא
 וטובים הראשים התאספו הנ"ל ת"ד שנת ראשון אדר ר"ח הראשוןוביומ'

 הראשימ והתוועדו התאספו בתחילה ההוא ובלילה יצ'ו הקהילהועקרל
 עש"ק ו' וביום הישנים בהכאנ של הוועד בית על מספרם מלואות עדוטובים

 עמם אז הי' שלא יצ"ו מטובים ג' ועוד והגליל הקהל ראשי הגיעו תרומהפ'
 והתוועדו יצ"ו דגליל והטובים ראשים אחרי ושלחו מפה וטובימ הראשיםעם
 שהיה אב"ד וד"ת משפט בכל אב"ד להיות לבדי אותי עליהם וקבלו וקיימויחד

 ואבוקת הקהל משרתי עם הגבוהים השמשים שלשה את אחרי ושלחולפנימ
 בי בחרו אשר הטוב בחירות ולקבל אליהם לבא אותי וקראו בידםהאור
 על והושיבוני מז"ט לי ואמרו וענו עמדו אליהמ ובבואי למז"ט הנ"להיום
 קדוש אין וענינו אמרנו כאחד כלנו מלא בפה הנה הפר"ח אמר וכהכסאי

 הקהל בספר הכתוב ככל לאב"ד הרמה תורתו כבוד למעלת וקבלנוכאדוננו
 האיכות. ורב הכמות מעט דבר השיבותים אנכי וגם ומעשהו משפטויצ"ו

 השי"ת שיזכיני : חיים ליהים בתפילה אותם גם ואח"כ הש"י אתברכתי
 : בכפליים אותנו לנחמ וירושלים. יהודה יושע ובמהרה שמים לשמלהבהיגם
 לאשר ככה על ראיתי ומה לכם כתבתי אשר הזאת האגרת דברי כלאת

 ושמחה משתה יום גם לקבוע רציתי לא הנה ועד צום. יוםקבעתי
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יו איבהמגלת
 לחודש הא' יומ את ושמחה משתה יומ גמ קובע אני עכשיו הנני כןאמנמ
 עלי עולמ עד לדורותיכמ לר"ח השני והוא בשמחה מרבין אדר משנכנסאדר
 אב"ד להיות ליושנה העטרה חזרה ביומ בו כי וכלתי והתני ובנותי בניועל
 כן סביבותיה כל ועל שלה הגליל עמ קראקא הגדולה קדושה בקהילהור"מ
 כ"א הון לקבץ לא האלו בימימ חוקי ותשלומ ולעבדו לשרתו יתברך ה%יזכינו

 : אמן המשיח ביאת עד הישרה כהנהגתי עילאילתשוק'

 שנת וסימן שפ"ט שפט הוא מתוחה הדין מידת היתה שבה השנה טימןוהנה
 ד"ת שנת הוא ולכבודה ולמקומה ליושנה העטרה חזרה שנתהתשועה

 טוב יובש הק' נאומ טוב ובלב ובשמחה ברינה בשושן נתנה והדתלפ"ק
 : זצלה"ה העלליר הלרי נתן מו"ה בלא"אליפמאן

 ב(44(ע*-ו,

הומפה
 ז"ל ל א ו מ ש מו"ה הרב ה"ה זצוק"ל המהבר הגאוןמבן

 מו"ה הגאון רבינו של הגדול בנו ל א ו מ ש אנכי הואלתי כיאחרי
 המגילה את להוציא זצוק"ל. ר י ל ע ה י ו ל ה ן א מ פ י ל ט " וי
 לי לקחתי שונאיו/ לו עשו אשר המסירה מעשה נכתבה בה אשר לאורההזאת
 המעשה לספר גמ הזה/ בעסק טרחתי גדלה כמה עד לכתוב הזאת המלאכהגמ

 רצה לא זצ"ל אבי ואשר אז קרו אשר נפלאימ ענינימ בכמה הביאורבהרחב
 הזכירמ לא וצדקתו ענוותנותו גודל מפני א( טעמימ. כמה מפנילכותבם

 גדולים אנשלמ בכבוד לפגוע רצה לא כי מפני ב( הקטן. בספרו ברמיזהרק
 הזה הקטו הספר נשאר זה ומפני חיותן/ בחיים עדנה אז היו אשרוחשובים

 : החתום כספר הנהעד
 לבל בלבי חשבתי עמו, אל זצוק"ל הגאון אבי כבוד נאסף כאשר עתהאך

 שמעי אביו משונאי נקם לקח אשר ע"ה, המלך משלמה יותר צדיקאהיה
 הדברים עתה כותב הנני ע"כ בחייו. אביו להמ מחל כי אף ויהאב, גראבן

 זצ"ל, הגאון אבי לכבוד למפגע עמדו אשר האנשים שמות האפרשבפרטות



 איבהמגלתיח
 אכתוב כאשר עסטרייך, במדינת הדרים ישראל לכל קט כמעט עי"זוהרעו
 כח גדול כמה ישראל כל יראו למען 3מרץ, בקיצור אך בפרטות, הכלבפה

 בתכלית מזה האדם שירחיק בכדי המחלוקת, גורם עבירות וכמההמחלוקת,
 :הריחוק

 אבי שלחני בווין, אב"ד עדיין ז"ל אבי שהי' בעת לפ"ק שפ"הבשנת
 ר' הגאון הר"י היה ושם צרפת במדינת במיץ אשר הגדולהלישיבה

 במדי3ת ג"כ היא אשר בווירמשייא אב"ד היה אשר לוריא משה ב"רמרדכי
 אותי הצליח וה' שפקט, שנת עד היינו שנים מד' יותר שםצרפת.ולמדתי

 מכתב קבלתל שתא דהאי סיון ובר"ח הש"ס בכל בקי הייתי כי עדבלימודי
 בעושר והיה בפראג אב"ד אז היה ז"ל אבי לביתי. שאחזור ז"ל אבימכבוד
 במדינות המנהג אז היה כן כי ברגלי. לפראג ממיץ דרכי עשיתי בכ"זוכבוד.
 ושמלותיו ברגלו רק דרכו עשה עשיר ואמ דל אם הישיבה נ:חורי שכלאלו

 לב. וטוב בשמחה הליכתם היה זאת ובכל בידו. ומקלו שכמו עלצרורות
 מפני ב( גדול. בכבוד קבלום ישורון קהלות בין בואם מקום בכל כי מפניא(
 הבחורים בין נחשבתי ואנכי היניימ. להבחורימ עזרו העשירים הבחוריםכי

 עוד עם לביתי והלכתי לחודש. כסף עשרה שלחוני אבותי כי מפניהעשירים
 לטיול הלכתי כאלו בעיני נחשב היה הזה הגדול והמהלך בחורים.חמשה
 אבותי פני אראה שבקרוב בלבי חשבתי כאשר שמחתי גדלה ויותרולעונג

 לנגד רחפו כאלו ודמיונות בלימודים כהי גדול כמה אבי כבוד יראהושבקרוב
 כי מאוד, השבר גדול אבי בבית אשר העת ביו הלכתי. אשר הדרך בכלעיני
 אנחנו ואין שוא, בשמחת שמחים אנו אשר ותמיד דרכנו האדמ בני אנחנוכן

 כי אנחנו רואימ כי בעת רק שמחתינו שוא כי ולראות להסתכל לבנותנים
 : עין נפקח אז לנו יקשו בפח נפלוכבר

 ידעתי ולא ווין עיר דרך היה הילוכי כי ווין. לעיר לב וטוב שמח באתלוכן
 בה, אשר הנוראים כלאים מבתי באחת משומט יושב הקדוש אביכי

 : ח"ו למיתה להשפטומעותד
 דממה. שם היה לכן )פאראד( גדולה שמחה בעיר היה אז כי מפני אדם.שום שם היו לא הזאת בעת אך השרים. כל שם מטיילים הזמיר ובעתהעיר, מן מיל לערך והוא ווין. לאנשי היפה הטיול מקום שם אשר א' יעראצל דשא ירק על מעט לנוח שכבתי לעיר ביאתי קודם כי ז"ל לאביישועה יצמח ממנו אשו גדול דבר ידי על סיבב למכה, רפואה המקדימ ה'אר
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יט איבהמגית
 כ4 ראשון פנים אקדים למי בלבי דרכי וחשבתי מראשותי, חבולתיוהנחתי

 שמעתי וכה כה ובין אוהבים הרבה שם לו והיו מקודם אב"ד שם היהאבי
 שור כי וראיתי הבטתי אבדנו. כי הצילונו בקול צועק גדול רעש קולאחרי
 צעירה וגבירה עשירה אשה אהר ורודף העיר מן יצא א' )בופלאקס(בר

 מהמ רחוק לא הבר ושור ידה. על קטן וילד ילדה אומנת ג"כ רצה ועמהיימים
 ובקצף גדול רעש בקול אחריהם ורודף )קלאפטער( מידה קנה כעשרהרק
 כי מפני עליה. האומנת נשא אשר האדומה המטפחת רק היה כעסו וסיבתרב

 זאת בראותי והנה אודם. אדום דבר רואם בעת לכעוס דרכם זההשוורים
 והוא הבר, שור לרגלי והשלכתי האומנת מעל המטפחת וחלצתי תיכףרציתי
 עת להנשים היו וכה כה ובין ולזורקה.בקרניו ברגליו לקורעה והתחיל אליהרץ

 של בעלה עמ שלהם המרכבה הגיעה השעה ובזו א'. אילן תחתלהתחבאות
 )ארדערין( הכבוד אותות נושא יקרים מלבושים מלובש ההיא הצעירההאשה

 והציגו אותם הקורות כל לו ספרו והמה משי פתיל על מרוקםלמרכבה
 ולא )געזאנדטער( צרפת ציר היה הזה והשר מצילם. אנכי כי ואמרואותי
 ג"כ לו והשבתי אנכי. מי צרפת בלשון אותי ושאל אשכנז. לשוןהבין
 למדתי במיץ הייתי אשר השנים בארבע כי גדול. רב ובן יהודי ההיא,בשפה
 עמו אסע כי ממנו ביקש והשר צרפת. ממדינת היא מיץ כי בטוב. צרפתלשון
 לקחתי ולא כסף לי ליתן רצה גם לבבו. טוב על לו הודיתי ואנכילביתו.
 שיהיה בזה יהיה גמולי לו, והשבתי גמולך. לך אשלם במה השר לי שאלואז
 יודעים אנחנו גם כי ולידע היהודימ על טובות ורעיונות מחשבות כבודובלב

 העלם, אתה זאת בכל השר לי השיב גמול תקוות שום בלי טובלעשות
 בזה ונענים נרדפים היהודים כי ואחרי שלכם. אוהב להיות תמיד מוכןהנני

 אעשה ואנכי לפני לבא תוכל לישועה הנצרך דבר איזה לך יזדמן אוליהמדינה
 לצוות גדול כח לי ויש צרפת ציר אנכי כי עבורי. עשיתם כאשרעבורכם,
 לשון למדתי איה ממני ודרש ואהבה. בידידות עמי לדבר הרבה בקיצורבפה.
 עשו כן פעמים אלף לי להודות והרבה )אדרעססע( כתיבת נתן וגםצרפת
 מצליחים היו לאו באם יהודי אנכי אשר להם צר כי ואמרו והאומנת אשתוגם

 היה דירתו מקומ כי )הפאראד( בשמחת לשמוח להעיר נסעו ואח"כאותי.
 לקחתי אנכי אחת. גארטין( )לוסט חמדה גן בתוך לעיר חוץ אחדבארמון
 אז היה בווין להיהודים כי קוארטיל(. )יודין היהודימ לרבע והלכתיחבילתי
 איש שום הכרני לא ע"כ והחושך. הלילה זמן הגיע לשם בואי ועד מיוחדרבע
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 איבהמגלתכ
 זאטרונער ברוך ר' אמי אחי דודי פני אקביל שבראשונה גמרתי ובלביבלכתי.
 ופתחי הדלת על ודפקתי בעולות הדלתות כבר כי מצאתי לביתו באתיוכאשר
 מעשר יותר זה אותי ראו לא כי הכירוני לא כמעט הביתה באתי וכאשרלי

 לבכות הפרוזדור אל יצאה ודודתי גדול רעש נעשה אותי הכירו וכאשרשנים
 וגם לבכות. ג"כ התחיל בוכה אותה ראה כאשר דודי וגם גדול בחוזקובכתה
 הרבה שהו לא בקיצור אלו, עמ אלו מתלחשימ כי ראיתי הבית בנישארי
 ביכולתי אין המאורע כל שליש בדמעות לי סיפר ודודי הדבר נתגלה כיעד

 רמה מאיגרא נפלתי כי האלה. הדברים בשמעו בקרבי לבי נשבר איךלכתוב
 חשכת את המאיר אור וכמו תמו ספו הטובים ותקוותיי ששוניי וכללעמלקתא
 עומד נשארתי גדול חושך רק ונשאר חזק רוח ע"י פתאום נכבה אשרהליל
 הושיבל חבילתי ממני הסירו והמה והשמע הראות חוש ממני ונסתלק רגלייעל
 משעה יותר עבר זאת ובכל נפשי להשיב יין כוס לי והושיטי הכסא עלאותי
 דודי עם ישבתי וכן ולקונן לבכות התחלתי ואז אלי יוחי שב אשר עדתמימה
 איך יותר עוד מהמ לי נודע ורגע רגע ובכל מזה ודברנו הלילה כלודודתי
 בבית אותו אסרו מה מפני הסיבה ידעתי לא אך עתה אבי גורל ומררע

 להם ספרתי ואנכי לטובתו לעשות ומה איך ג"כ ידעתי לא עוכהאסורין
 לילך ביכלתי היה לא אך מאד ע"ז ושמחו צרפת ציר עם עשיתי אשרההיכרות
 יועיל לא אז מאד גדולה חטאה הטאה באמת אם כי אבי חטאת אדע כי עדאליו
 אבי פני לראות ההכרח דבר כל שקודמ בלבי נגמר לכן ותחנון תפלהכל

 בכחי. יהיה אשר כל לטובתו אעשה אז אשם לו אין כי ממנו אשמעוכאשר
 וחקירת דרישת קודם עוד אז והיה תמוז ליוט אור היתה ההוא בלהותליל

 אף לפניו לבא הניחו לא כי לפניו לבוא לי קשה היה לכן דאביהשופטימ
 השובי לפני לילך מהרתי המחרת וביום בשרו שארי גם ומה ווין עירחשובי
 כי כלל בדרך לי והושיבו אבי נתפס חטא איזה מפני ולדרוש לחקורהעיר
 מפי תמוז י"א ביום שמע אשר כפי אך כלל אשם בו שאין אומראביך

 נגד חמודות ולהם מלך מעדני ספריו בשני כתב כי הוא חטאו כלהקאנצלר
 דברי לפי כי מזה יהיה מה יודע וה' הקירוה עליו כעס זה ומפני שלהםהאמונה
 גירוש המעשה מזה יצא לא שח"ו לפחד יש ישראל ב"ר הענא ר' שלנוהשתדלן

 : ח"וכללי
 גדלה עד ב( אבי, אודות מאוד נצטערתי א( האלה: מדברימנפעמתל

 כולו. להכלל תקלה אבי בגלל ח"ו יצא שלא מאוד יראתי כיצערי



כא איבהמגלת

 אבי עמ היה הוא אשר הנ"ל ישראל ב"ר הענא ר' להשתדלן תיכףורצתי
 ספרתי ואנכי האלה. כדברים ג"כ מפיו ושמעתי תמוז י"א ביומ הקאנצלעראצל
 ולע"ע לבסוף. זאת כל את אביח כי לי והשיב צרפת ציר עמ שלי ההיכרותלו

 שאף אגיד האמת והנה הראשונה והחקירה הדרישה כלות עד להמתיןההכרח
 צרתו אשר אחד רק היה בכ"ז היהודימ בין רבים אוהבים בווין לאבישהיה
 אסור יושב הוא כי שמעתי כאשר כי אני. היה והאהד באמת לבו עדנגעה

 האזיקימ ולאחוז רגליו אצל לשכוב חפצתי מאוד. עד גדול וצערובאזיקיט
 תמוז כ' ביומ אחרי ובעזה"י לפניו. בישבי צערו מעט להמיג גמ באויר.בידו
 : אבי פני לראות תמוז כ"א ביומ לי הצליח הראשונה, והחקירה הדרישההיה
 אליי באתי וכאשר אבי. פני לראות אותי להניח פעלתי גדולה השתדלותע"י

 שנימ בארבע כי אותו הכרתי ובקושי בידו. וספר מטתו על יושבמצאתיו
 באורך נמשכו ולחייו פניו וחוורו זקנה עליו קפץ פניו ראיתי לא אשרהאלו
 המעטימ השנימ ע"י לא ובאמת ככסף. הלבינו ושירו מבכי ועששו קמטוועיניו
 סבל אשר ויסוריו הרבות ויגוניו הגדולות דאגותיו ע"י רק נזדקןהאלה

 כי עד בזה זה הסתכלנו אשר גדול עת נמשך כי מזה הקצור האלו.בשבועות
 האנכי שמואל יקירי בני זה האתה בקול אבי קרא ואז זה. את זההכרנו
 וסולדות חמות ודמעות צווארינו על לזה זה ונפלנו קדושי אבי הנניהשבתיו
 ואמר לשלומי. אבי שאלני ואח"ז עיני. לתוך ומעיניו עיניו לתוך מעיניזלגו
 הבאת כי הדבר אמת ואמ אמתי. ויוש גדול למדן אתה בוודאי כי בניתקותי
 על די לך ויש די. בלי גדול עשיר הנך האלו היקרימ התכשיטין שניבידך

 לעוה"ב. המוכן אוצר לך יהיה וגמ מעוהיז. בהלוכך רחוקה דרךהוצאות
 כשכבת או בבוקר בהקיצו יעוף כחלומ הוא עוה"ז עשירות כל זאתובלעדי
 מהאנשים אחד הייתי מקודם שבועות איזה זה בני ראה השמש. בזרוחהשלג

 כל מלא היה וביתי אהוב, בעל נחמד, אב גדול, רב הייתי בעולם,המוצלחימ
 ולא הדברימ, כל נשתנו לפתאומ ועתה לפתחי. מקדימין הדור גדולי ובלטוב,
 בעמל לי רכשתי אשר ויר*ש התורה מעט רק אלו, מכל דבר שום לינשאר
 אבינו יצחק שביקש כמו ממך אבקש בני עתה שלי. והוא לי נשאר זההרבה
 תברכך בעבור ואוכלה אהבתי כאשר מטימים לי "עשה מותו. קודם בנואת
 שחדשת ממה תורה חדושי איזה לפני שתאמר וכוונתי מותיי טרםנפשי

 אם יודע מי כי מותי. לפני ואברכך מתורתך. היינו ממך אהנה למעןבהישיבה
 : האמת דיין ברוך נפשות. דיני אותי ידונו הנשמע בפי כי הפעם. עודאראך
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 איבהמגלתכב
 נפלאתי מאוד ומה בדמעות. נמוגותי כי עד נפשי את החרידו האלההדברים

 חדשנו אשר חידושים כמה לפניו והגדתי וצדקתו. דבקתו גודלעל
 פוו סנהדרין במס' חדשתי אשר נפלא דבר לפניו הגדתי ואח"זבהישיבה.

 אומרת. הלשון מה אומרת שכינה מצטער שאדמ בשעה ר"מ אמר המשנהעל
 ואח"ז מסיני. כנתינתם מאירים הדברים כי לי ואמר מאוד מזה נהנהואבי
 והשבני רב. גשם אחר המאיר השמש אור כמו מעט ושקט במנוחה אביישב
 בעת השופטים עמו דבר אשר תי"ו עד מאל"ף הדברים כל לי וסיפראצלו

 : אבי מפי יצאו אשר כפי באות אות עתה כותב והנני והדרישה.התק"רה
 עשר שנים ישבו ושם )קאמיסייע( השופטים לפני הובאתי אתמולביום

 והחקירח הדרישה הקאנצלער, היה השופטימ ראש ודוישים.שופטים
 לחייב היה וחפצם חייב. שאצא היה רצונם כי הדין. מדת תוקף בכלהיה
 אומרים היו ותשובתי בדבורי נכשל הייתי ח"ו ובאמ ישראל. כלל אתעיקז
 חושב אינו אשר שלהם מהרב טוב יותר בלבם חושבים אינם ישראל כללשכל
 היהודים. כל את מגרשים היו ואז אצלם. הפקר וממונו כלל לאדם הנכריאת

 : יותר ולא הברור האמת רק דברתי ולא פי עם היה ה'אך
 הוא האתה ממני, שאל הראשי והשופט הספרים. אודות הלה מדוןראשית

 כתבת בעצמך ואתה חמודות ולחם מלך מעדני הטפריםמחבר
 בלשון לא הקודש בלשון חברתיו אך בזה. מכחד אינני השבתיאותו.
 בשקר. אותו העתיקו והמעתיקימ אמיתית אחרת כוונה לו יש ובלה"קחשכנז.
 הרבה מלומדים אצלינו יש כי תשובה. אינו זה ידידי השופט, ליהשיב

 ומפולתלים זרים ופירושים לאמתו. העתיקו והם לה"ק גם היטבהמבינים
 לדרוש רק כוונתכם כי באמת יודע הנני לו והשבתי לשמוע, רצונינואין

 המעתיקים אך תמימים. ישרים אנשים אתם כי מפני הברור. האמתולידע
 לשוז רחוק כי באמת יודע ואנכי בשקר והעתיקו לי שונאים בוודאיהם

 לא בכ"ז כי לי. השיב והשופט ממערב. מזרח כרחוק הקודש מלשוןאשכנז
 לומדים יהודים שני הם המעתיקים כי מפני לשקר העתקתם את לקבליכלנו
 נצרך לא הדין עפ"י והנה אצליכם דיין הוא ואחד חשובים. ואנשיםגדולים
 יותר. ולא הדין משורת לפנים עושים אנחנו אך פיכם. את לשאול עודלנו

 נצרך ע"כ שלי. שונאים דווקא המה האלו אנשים שהשני להיות יכולוהשבתי
 שיאמינו ההכרח שלנו המשפט בית השופט, לי השיב הדש. העתקלעשות

 חדש. העתק לנו נצרך ולא אצלינו. הנאמנים שלנו המושבעיםלהאנשים
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כג איבהמגלת

 לי שיש תשובתי ממני לשמוע רוצימ אתמ אין אשר הדבר א"כ לוהשבתי
 בעצמיכם אתמ חייבוני עוד. ממני לדרוש לכם נצרך לא ההעתק. נגדלהשיב
 עוד דברתי לא הכלל טובת בהצדקי תלוי לא כי ידעתי ואם כחפציכם.שפטוני
 לדבר למענם אצטרך כי עוד כ"כ אצלי נחשבים לא שנותי יתר כי מזה.דבר
 אשר והצדק מהמשפט יותר הרבה גדול כבודכם אשר כמוכם גדולים שריםנגד
 כל גם מזה ח"ו יסבולו למשפט בהרשיעי אשר עתה אך כמוני. ערך לשמליש
 כתבתי לא כי המיוחד בשם נשבע הנני המדינה, בכל אשר האומלליםאחי

 כחשו אשר בתורה. הנזכרים הגוים נגד רק חלילה אמונתכם נגדמעולם
 : שבעולם התועבות כל ועשו ב"ה. עולםבבורא

 אינמ כאלה דברים לכתוב לכם בצע מה השופט, לי השיב כן הדבראמ
 ובתורה עולם בבורא מאמינים האומות כל כמעט עתה כי בזה,ז.נצרכימ

 דבריכמ לפי וא"כ בם. דרים היהודים אשר אלו מדינות ובפרט השמים.מן
 בעולם מהמ נשאר לא עתה ואשר תורה מתן בזמן שהיו להאומותשכוונתם

 אשר איש לרפאות איך ספר יחבר אשר רופא כמו אצלי נמשלתם אחדאף
 לו והשבתי משוגע. איש רק יעשה וזאת קיבות. ועשרה ראשים שמתה לויש
 זאת ובכל הקדמונים לאומות רק ההא כוונתי כל כל שאמרתי כמו האמתהנה
 אמרו וחכמינו העולם. עניני לשאר שוים אינמ תורה דברי כי משוגע.אינני
 בזה"ז. נוהגימ שאינם בענינים אף ולכתוב ללמוד היינו שכר. וקבל דרושע"ז
 לומדים זה ומפני הקדושה. בתורתנו עוסקים שאנו במה זה על שכר לקבלרק

 אף כאלה. דברימ ועוד ויובל. שמיטה ודיני וטהרות קדשים סדר גםאנחנו
 : הזה בזמן לנו נצרכים אינםכי

 ודומם. ישב כה עד ואשר להתאפק. )קאנצלער( המשנה עוד יכול לאואז
 שלא שנשבעתם א( כלל. אצלינו נחשב לא שלכם שבועה לי.והשיב

 התירים אלף לכס יש היהודים אתם כי בבירור אדע כי מפני ב( צוויינו.עפ"י
 היפוך ערך, גדולי להודים שני נשבעו כבר ג( הנוצרים. נגד בשקרלשבוע

 : הנוצרית דת נגד רק בספריכם כוונתכם שכל היינומדבריכם,
 לו והשבתי דמעות, עיני ירדו כי עד למאוד. נפעמתי האלהמהדברים

 כאלו אנשים רק עלינו לחשוב יכולים כזאת שקר יקר.אדון
 להם אשר ושופטימ שרים גם ומהם באמת דתינו מוסדות יודעים אינםאשר
 והדינים ההלכות מלדעת להם הנצרכים דברימ שארי לדעת נצרךיותר

 ופשטים גדולים בוויכוחימ עמכם לילך ארבה לא ע"כ שלנו. מתורהוהפירושים



 איבהמג~תכד
 מוכיה הנביא אשר ביחזקאל פסוקים איזה בפירוש לכם אראה אךרחוקים.
 ארצינו מחריב נבוכדנצר למלך שנשבע שבועתו על עבר אשר צדקיהולמלך
 להמלכים שבועתינו לקיים מחויבימ שאנו ופשיטא כנחלים. דמינוושופך
 אלה ובזה יוז( )קאפיטל שם אומר והכתוב חסד. עמנו וגומלים עלינוהחוסימ
 בראשו. ונתתי וגו' בזה אשר אלתי לא אם אני חי ה' אמר כה לכן בריתלהפר

 הברית את קיים ולא בבל למלך שנשבע השבועה את ביזה צדקיהו כיוהכוונה
 על שעבר כמו דומה ההיא העבירה אשר היעת אמר לכן עמו. כרתאשר

 כקסם להם והיה כוא( )קאפיטל הכתוב שמ אומר ועוד ובריתי.שבועתי
 שכל הכוונה להתפש. עון מזכיר והא להם שבועות שבעי בעיניהםשוא

 שוא. קסם כמו כלל בעיניהם בחשב היה לא להכשדים שנשבעוהשבועות
 ביד יפלו בעצמו ועי"ז עוונותיהם יתר כל גמ הי"ת מפני מזכיר הואובאמת

 שהיהודי בבירור המראלם שלנו בתנ"ך נמצאים כאלו הרבה ופסוקימשונאיהם.
 הלא הרבה ראיות לחפש לנו ומה עו"ג. נגד אף שבועתו ולהוקיר לקייםמחויב
 ועתה אותם. הובו כי אף להגבעונים שבועתמ היהודימ שקיימו בעלילנראה
 תמיד עסקיבו אשר היהודים אגחנו אשר להאמין יכולתם איך יקירימאדונים
 בעיבי דומה והדבר עיקרה. על נעבוי הצרות כל עבורה וסובלימ תורהבדברי
 שיתן בכדל שנימ שבעה א' מלך עמ להמ אחד איש אשר שמטפרימלהטיפור

 : ברעב בביתו מתה רב דם שפך אחרי אותה השיג כאשר ואח"כ לאשה. בתולו
 הנוצרים עליכם רק בספרי כוונתי כל כי נשבעו אשר היהודים שניואודוןו

 גם אולי או אלי משנאתמ רק הקיר"ה את מאהבתמ זאת עשולא
 בשקר. מלשינים לקרותם ראוי אשך נשחתימ אנשים הם וא"כ ישראל.לכלל
 שופטי אצל להקבל ראוים דבריהם ואין להאמינם. ראוים אינמ כאלוואנשים
 עתה לי אין בדבריהמ, מאמלנים שאתמ אנכי יואה אשר וכפי כמוכמ.צדק
 שקר היא אשר דם, עלילות עלינו העלילו פעמימ הרבה אשר על תמיהשומ
 מליצת צדקה כמה מזה ונראה הקדושה. דתינו נגד והיא גדול ושטותגמור

 : השורה מקלקלת והשבאה האהבההקדמונימ
 הבסתרימ עונותלכמ אודות בדבורימ לכנוס רוצה אינבו אנכי ויאמר. השרויען

 בלי הבוצרי מן רבית לוקחים אתמ אשר בגלוי רואים אנו אשר לנודי
 בכפרים וכן בעיירות כן שחר. להמ אין אשר בעסקיכם אותם ועוכריםשיעור
 עפ"י )היינו שלכמ מהרבבמם החדשים דינים עפ"י לכם זאת הותרבוודאי
 מוזהרים לו השבתי ראשלת לעו"ג, בעיניכם נחשבנו כי מפני וזההגמרא(
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כה איבהמגלת

 וגם שבחו"ל עו"ג נגד אלו בדינימ להתנהג לבלי גופא הגמ' עפ"י גםאנחנו
 נאמרה לא נשמה, כל תחיה לא שציוה מהתורה הצוו גם כי הזה. בזמןשבא"י

 כירושה הי"ת לנו נתן אשר הארץ הלא כנען בארץ שדרו עממין ז' עלרק
 בשלום אך רע. מאומה להם נעשה לא הארץ מן לצאת שרצו אותם מהמוגם

 הזמן בהמשך כי אף אחרות בארצות דרו אשר האומות עם התנהגובמישור
 ולא דתינו לקבל אותם לחצנו לא בכ"ץ לנו. ומשועבדים תחתינו נכנעיםהיו

 לארצות מסיתימ תמיד לשלוח השתדלנו לא שרצו מה כל לעשות מהםמנענו
 מצאו היכן ידעתי לא שנית יהודים דת עליהם לקבל אותם להסיתאחרות
 איש פני השופטימ ישאו לא גדולות רמיות על היהודים. בין רק כאלורמיות
 חפשי עסק שומ ואין איש שום נקיימ יצאו לא קטנות ומרמיות יהודי. גםומה

 קונה בין הרמיה כן לאבן אבן בין כיתד סירא/ בן כמאמר קטנות.מרמיות
 מועדות מקומות הם והירידימ השווקים כי לי הגיד יון מחכמי ואחדלמוכר.
 אחיו. את איש להונות יבואו ששם מקומ לקבוע האנשים שמ יוועדואשר
 אשיב לבדו. מסחור עסק רק היהודים בחרו מדוע ממני לשאול אתם יכוליםאך
 היהודי אשר ותחת במקומם. הנוצרים יסחרו אץ יסחרו. לא היהודים אםלכם.
 מלהיהודי. יותר לו נצרך כי מפני סלע. האשכנזי יקה מהראוי יותר א' זוץיקח
 אנחנו מחויבים הבוצרים מאחינו אשר לי. להשיב השרים אתם יכוליםואץ

 היהודים. אתמ הם כאשר מאתנו ונפרדים נכרים מאנשימ לא אךלקבל
 בעיני יקר ונאלח נתעב הוא כי אף שלי ילד השר. ענה המילים מפיהוצאתים
 כמו ונאלח נתעב נכרי ילד גמ ומה יקיר. בן היה אם אף נכרי מילדהרבה
 רק אם קטן במשל דבריכמ על אשיב לו. השבתי יקר אדון נא היהודים.אתם
 איש אשר תמלד אנכי חפץ כי לי. השיב לכם מרשה הנני בזה. תרשיניאתם

 : בהשפטו צדיק גם ישארהצדק
 ולא יפה בית לו היה וגמ גדול עשיר והיה עניתיו. עוץ בארץ היהאיש

 היה אשר ותחת לשניהם הירושה הניח מותו ואהר בנים. ב' רק לוהיה
 הנה ואחוה. אהבה ביניהם ולהיות נאמנים כאחים הירושה שיחלקומהראוי
 של מפלטין הגדול אחיו את וגירש מאביהם נשאר אשר כל הצעיר האחלקח
 הפלטלן פתח אצל לעמוד מוכרח המגורש האח היה כי עד ויחף. ערוםאביו

 המבשלות. מבית אהיו משרתי אליו זרקו אשר מהפתיתין עצמוולהחיות
 הזה. והבזוי הקטן ההסד גמ ממנו למנוע ציוה מזה גמ אחיו נתוודעוכאשר
 להמלך הדבר נתוודע כאשר אך הפתה. אצל גם לעמוד אותו יביחו שלאהיינו



 איבהמגלתכו
 לו יש לפהות שלאביו/ מפלטין הנגרש האה הלא ויאמר מאוד. ע"זכעס
 הדבר יהיה לכן זאת גם ממנו מנע שאחיו ומפני הפתח. אצל לעמודרשות
 ממנו. יגורש הצעיר והאח הפלטין בתוך ידור הגדול שהאח להיפוך.עתה

 יוחזר אז יגרשנו חלילה ואם מהפתח לעולם אותו לגרש רשות לו איןוהגדול
 מפני הגדול אח הננו היהודים אנחנו מאליו. מובן הנמשל כמקדם.הדבד
 נותרנו ואנו תקיפים אתם נעשיתם ועתה לדתיכם הרבה קדמה דתינוכי

 יבואו עוד אדוני ידעתי הקטן. המסחור רק לנו נשאר ולא ודליםערומים
 יקראו וגם הפלטין תוך קרוא יהיה הנגרש והאח אחרות ומחשבות אחרותעתים
 מזה גדולים עניינים עוד מקוים אנחנו אשר וכפי לאכול. השולחן אלאותו
 ומלאים הקדושה תורתינו דרכי יקרים כמה הארץ עמי כל יראו ואז אי.יקרו

 : אדמ כלאהבת
 דמעות נמלאו ועיניו מאד )קאנצלער( המשנה נתחלחל האלהלדברים

 רואה אלי ויאמר מפיו. הפיצו מהקודמים הרבה מתוקיםודברימ
 שיתפרסם אתמ וראוים כפראג. גדולה בעיר רב להיות ראוים אתם כיאנכי
 טוב מליץ להיות יכולים ואתם הרבה. בינה לכם יש כי הארץ. בכלשמכם
 מעט. רק דיבורכם נוגע איננו עתה לענינינו אך וקהלכם. דתיכםעבור
 שלנו העת כפי לשפוט אנחנו מחויבים שנית בדין. דחמים איןראשית

 אנחנו אין לע"ע ההיא. העת כפי הם ישפטו יבואו בימים יהיו אשרוהשופטים
 להנהיג מחויבים השרים אנחנו א'. בפעם מלא עולם ולהחכים להיטיביכולים
 רק הילדים עם שלומד המלמד כמו העת צרכי ועפ"י דעתינו עפ"י המדינהאת
 מלימודם בעצמם ילעגו הנערים יגדלו וכאשד מגעת שכלם שיד מקוםעד

 חכמים יותר יהיו אשר הבאות שהדורות באמת להיות יכול כן כמוהקודם.
 שאתם מזה הקיצור אך עתה. שלנו ומהמשפטים מההנהגות ילעגומאתנו

 וזה חמודות. ולחם מלך מעדני ספרי המחבר שאתם עכ"פ מודיםבעצמיכם
 שאתם ולראות עדתכם קהל וכל אתכם לחייב עתה והזמן העת לפי דיבעצמו
 מה לנו אין ויותר שלנו הארצות לפני רעים נגעים ואתם לנו. גמוריםשונאים

 : עודלדבר
 לדעת לך נקל ועתה הזה. הסוהר לבית בחזרה אותי הוליכו תיכףוהנה

 אין מחיי ישראל. כלל לכל כ"א אלי רק נוגע איבנו הזאתשהמסירה
 או באיחור למות לי מה כלל מצטער אני אין וע"ז כמעט. תקוה שוםלי

 קהלינו. כל עבור מאוד גדלה דאגתי אך עומד. הוא למיתה האדםהקדם.
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כז איבהמגלת

 שיעשו לב"י אמור לך כללי. גירוש ח"ו מזה יצמיח שלא מאוד אנכי מתייראכי
 לדורון דברים לשלשה א"ע הכין אבינו יעקב והנה לעשות. ביכולתם אשרכל

 יהי ברחמיו ב"ה והבורא דברים. לשני עצמם יכינו והם ולמלחמה.לתפלה
 מפני שם. עמי אבי דבר אשר מהדברים דברים קצת הם א4ה למו.עוזר
 גדול בקושי ממנו ונפרדתי בדממות נמוגותי ואנכי הכל. לכתוב לי א"אכי

 להשתדלן תיכף והלכתי ורגע. רגע כל לי יקרו כי מפני מהגוף הנשמהכפרידת
 מפי אזני שמעה אשר כפי הדברים כל לפניו וספרתי ישראל ב"ר הענאר'
 לציר הלכתי ובעצתם אסיפה ווין קהל עשו ותיכף מגיעים הדברים והיכןאבי

 : ואומנתו אשתו את שלו הילד את הצלתי אשר האלש הוא טורעננע.צרפת
 כי להודיעהו שלחתי העירה. לנסוע א"ע הכין אשר העת בזו אליובאתי

 וקיבל אלי יצא רגע באותו ותיכף פניו. לראות ומבקש בביתואנכי
 ובקשתי שאלתי מאתו. ובקשתי שאלתי מה אותי ושאל וריעות באחוהאותי

 הצלתי אנכי כי גדול. ריוח עם ועוד כבודכם מאת גמול שלום הוא לוהשבתי
 כל ואת אבי את שתצילו מכם מבקש הנני ואנכי שלכם נפשות שלשהרק
 בדמעות. אותם ורחצתי רגליו לפני נפלתי האלה הדברים את ובדברי עדתיקהל
 על שם וישב לחדרו והבאני תיכף הארץ מן אותי העמיד הזה הישר השראך

 ואז משאלותי. כל בנחת ממני ושמע אצלו הכסא על השיב אותי וגםהכסא
 לך חייב להיות לי הניח לא אשר להבורא משבח הנני הלשון בזה ליהשיב
 עמ ואראה בעיר אהיה תיכף יגרשו. לא עדתך וקהל יח"ה אביך הרבהזמן

 לו יש וצרפת צרפת עם כח בא אנכי כי הרבה הדבר ישתנה ואזהקאנצליר
 אלי. גדול חסדכם אם לו ואמרתי זאת במדינה ולהגיד לצוות בפה הרבהכח
 מאוד לי נצרך כי המלשינים הם מי מהקאנצלער שתדרושו מכם מבקשהנני
 לנו כי לאוהבים אותם להפוך רק מהם נקם לנקום למען לא זאת.לידע

 גם שבאנשים. קטן יהיה אם אף מנשוא גדול הוא אחד שונא גםהיהודים
 בא והמשרת בפעמון צלצל ותיכף וטוב. שוחקים בפנים לי השיב אעשהזאת
 היא מרגרעטע את לי תקרא ואח"ז הסוסים. אסור בראשונה לו. ואמראליו
 האיש את מכירה אתה לחדרו. אשתו אליו באה מצער עת עבר וכאשראשתו.
 הצלחה איזה בצהלה. לו השיבה מצילנו זה הלא אותה. שאל הזההצעיר
 הקדוש בשם אותך קורא הנני קורתינו בצל שלנו הטוב המלאך אותךהביאה
 ולא ממות נפשינו הצלת כי כמלאך. בעיני נחשב אתה באמת כי מלאךהזה
 כי והשבתי למנוח. נראה אשר המלאך כמו גמול. השבת שום לקבלרצית



 איבהמגלתכח

 טוב היה אז כזאת עתה לי קרה לא ואם לביתכם. עתה הביאני הצלחהאי
 מלאך כמו אצליכמ בחשב להיות מכם גמול תשלום בלי תמיד להשארלי

 אבי חיי הנה עתה אך וכסף. זהב מאלפי לל טוב הזה התענוג כיהמושיע.
 הרבתי האלה הדברימ ובדברי יותר הרבה ושוה נפשי מעונג הרבה עליחביב

 : עוד לדבר יכולתי לא כי עדלבכות
 אסובי. וכל מבוקשי כל נמרץ בקיצור לפניה וסיפר דברי את מלא אישהאר

 היא גם שתיסע היינו עזרתה גם לזה נצרך יהיה כי בלבה בינה נתןוגמ
 יכולה רעותה עם אשה כי עצמה. הקסרית עם זה עבור ולדבר להעירעמו
 מחולקים הם לפעמים אשר הערך גדולי מאנשים יותר הרבה לפעולבנקל
 לאביך והחמה העזה האחבה לי אמרה יקירי ידידי נא מדינה. בדבריביניהם
 תדאוג לא עמנו. עשית אשר מהטוב בעיני קטן אלננו עתה. הדאתהאשר
 וקהל אביך עבור טובים ופרקליטים מליצים נהיה ובעלי אני שנינו אנחנועוד

 ג"כ שאסע הפצירו אותי וגם בתוכה וישבו המרכבה באה הרגע ובזהעדתיך.
 אשר הקטן הזמן ובמשך להעיר. רב והדרך הלילה זמן שהגיע מפנל לעירעמם
 באמת אבי דרכי את לפניהם לטפד ופנאי עת לי היה במרכבתם עמםישבתי

 : ואפרלקא אזיא אירופייא מדינות בכל המהולל גדלו שם ואתוישר
 והנומר שמי את עופרת עט עם להם לרשום הוכרחתי מהמרכבהובנש:אתי
 ממנו. הלכתי מאשר יותד הרבה בשמחה מגורי לבית ובאתי מגורימבית
 רשות היה לו כי ישראל. ב"ר הענא ר' השתדלן ע"י לאבי תלכףוהודעתי
 בכל והכלתי ברוך ר' דודי בבית נתעכבתי ואנכי שרצה עת בכל אליולכנוס
 קרה אשד להלילה הזה הלילה ודמיתי צרפת ציר מאת הקריאה עלרגע
 נדדו וארו"ל המלך. שנת נדדה ההוא בלילה נאמד עליה אשר פורימ נסבה

 בקשו בשמים כי ובאדץ בשמים נדדו הזה שבלילה והיינו ותחתוניםעליונים
 אחשורוש בעיניהם שינה ראו לא ובארץ ישראל עבוד הקבעה מלפנימלה"ש
 וכן הזה בלילה והתפללו צעקו בשושן אשר היהודימ וכל ואסתר מרדכיהמן
 יהוד" כל ולא ואבי אנכי לא בעינלהם שינה ראו לא הזה בלילה עתה ג"כהיה
 לגירושין ערתם קהל וכל למיתה אבי את ידונו אשר לוודאי היה אצלם כיווין
 מחר בעת הזה. בלילה יישנו לא והמשנה והקיסרית ואשתו צרפת צירגם

 : לי לקרוא צרפת ציר משרת בא עשרה השתיםבשעה
 כדי אליו לנסוע עגלה לקהתי ולא ברגל אליו דצתי ופחד תקוה מלא12לב

 צעדי מספר שמרו שכנגד הצד כי הלכתי. אנה איש לשום יוודעשלא



כט איבהמגלת

 בפרוזדור עוד להתעכב הוכרחתי ושמ כמת חוורו ופני ויגע עיף לביתובאתי
 ואחעז שלימה שנה כמו בעיני וארך גדול היה הזה הקטן שעה-והזמןכחצי
 רחמ יגרשו לא קהליך ועדת יחיה אביך אהוב בן אלי ואמר הציר אלייצא

 זאת ידעתי ואלו כסף על יתחלף והעונש אחד אף ממקומו יגרש ולאירחמו
 בגדולות. הדבר הלך כבר עתה אך א' פרוטה אף זה על נצרך היה לאמקדמ
 בכות הרביתי השמחה ומגודל בגדו שפת ונשקתי רוחי את החיהבדבריו
 יוודע שלא בתנאי אך מהמאורע. הסיבה לי וסיפר היכלו תוך הוליכניואח"ז
 לי יגיד ואז ימימ איזה בעוד אליו שאבוא אותי ציוה וגמ איש לשומ לע"עמזה

 המלשינים המה ומי היהודימ כלל ועל אבי על הקיר"ה כעס מה מפניבבירור
 בזה הרבה לעשות עוד יש כי מעתה עממ יתבהגו ואיך בזה כוונתמ היהומה

 ממנו הלכתי ובכן קצת חולה אז היתה היא אך לאשתו גם להודותורציתי
 : תמוז כ"א ביומ היה זאת כל מחדש, נולדתיכאלו

 פסק יצא תמוז כ"ב מחר וביומ רוחו את והחייתי לאבי זאת הודעתיבהיש
 איבה מגילת קטן זה בספרו כבר אבי שכתב כמו מהקיר"ההדין

 הקשה הדין את עלינו קבלנו בכ"ז ובזיונות צרות הרבה יש דין שבהפסקהגמ
 ואחיותי אהי אמי פני לראות לביתינו תיכף לרוץ וחפצתי אהבה של יסוריןכמו

 עוד ולראות בווין עוד להשאר הוכרחתי אך הזה הנס על יחד עממולשמוח
 לראות ודרור רשות לי היה והלאה הזה מיומ צרפת. ציר מני אתהפעם
 הפעמ זאת וגם הציר לבית הפעם עוד הלכתי מועטימ ובימים אבי. פניתמיד
 ציר ההוא ביום קיבל כי מפני הרבה שמח אז והיה רבה בשמחה אותיקבל
 נשא כי להודיעו צרפת מלך הארבעה-עשר לודוויג מלכו מאת שלוחממהר
 לו לקח ובכ"ז צרפת צבאות כל על )מעלדמארשאל( הצבא שרי לראשאותו
 כל אליו באו אשר הזה ביומ טורעננע מרבבה הדגול הזה הטוב האישמועד
 תמלמה: משעה יותר בהיכלו עמי לדבר החדשה במשמרתו לביכהו המלוכהשרי
 דבריו מכל הדברימ תוכן והם פה. אספר מעט ואך ממנו שמעתירבות

 והוא שוא עלילת הוא המסירה דברי שכל לי. אמר לך דעהרבים.
 ואינו מזה נקי הוא אביך ובאמת עליו להתגולל עלילה אביך על למצוארק
 העת הוא עתה לא כי וגמ בספריו רע דרף שומ כתב לא כי כלל בזהאשם
 מדינה בעניני מורידימ ולא מעלימ לא המ אשר האמונה לדברי לבם יתנואשר
 כי היינו בנינו בסוד דברינו ישארו אך אחרת מחשבה צפונה זאת בעלילהאך

 אגיד לא שמותיהמ אך לך אומר הנני הגדולימ השרים בווין, הגדולימהשרימ
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 איבהמגלתל
 ארבעימ לערך מהם כ"א חייבים והם לאכזב ההצלהה להמ היו האלו השריםלו
 איזה זה בווין גר היה אשר רפאל העשיר להיהודי זהב דינרי אלף המישיםאו

 אביכם והנה שמה. אב"ד עתה הוא אביך אשר בעיר בפראג דר ועתהשנים
 להעביר רצה עשכ שונא, לו ונעשה הזה הגביר את להכעיס גדול שטותעשה
 מחלוקת ונעשתה זאת לעשות העיר אנשי הניחו ולא מהרבנות אביךאת

 סייעתו עם ביחד בלבו הגביר גמר בכן לצדדים ונתהלקו זה אודות בהעירקטנה
 לכם ידוע א' ודיין תקיפות ע"י לפועל נצחונו ולהוציא זאת לפעולהקטנה
 גדולים לומדים שניהם רעכעס אביגדור ר' שמו ידוע ואיש שור יוסף ר'שמו
 של גדולים שונאים ג"כ והם המדינה של המשפט ודרכי לשון יודעיםוגמ

 איזה אשכנז ללשון העתיקו והם הזה בדבר הנ"ל להגביר לעזר היו הםאביכם
 והגביר להמדינה גדול מזיק הוא כי בזה להראות אביכם של מספרוענינים
 והבטיה חובותיו בעלי הם אשר הגדולים להשרים הזה הקטן זין בכלי פנההנ"ל
 רק אם עליהם לו יש אשר )וועקסלין( שטשח איזה לקרוע זה עבורלהם
 בלעדי גם כי הממית זין לכלי הזה הדבר היה ובכן שלו להנצחון אותויעזרו
 כשכ פעלו ההיא הקטנה בהמסירה והם מעולם להיהודים אוהבים אינמ המזאת
 את למיתה_ולגרש אביכמ את לשפוט בדעתו היה אשר עד הטוב הקיר"האצל
 אגענט( )הויף החצר לחלפן נחשב הוא אשר הנשל הגביר לבד היהודיםכל

 קאנצלר( המשנהן עמ כן כמו ואנכי זה עבור הקיסרית עם אשתי דברהוכאשר
 בארצם ישארו עדתכם וקהל בחיים ישאר אביכם כי היינו הדבר אתהטבתי
 דבר את הקיל שהקיר"ה כך להיות ההכרח היה לבוז השרים יהיו לא למעןאך

 בכבוד גם לפגוע שלא נצרך זה ומפני כסף עונש על אותו והחליףהמשפט
 נקשר שנית כזה קשה דין על היה לא כוונתם שגם מפני ראשיתהמלשינים

 לעשות ההכרח ע"כ בסוד לעשע הדבר כי שלישית השרים כבוד גם כבודםעם
 שאלתי לאבי, הפחות לכל לספר אוכל האם הם. ומי מי תדע שלא כמועצמו
 להשיג יכול אז עמם להשלים עמלו בכל יראה והוא לי/ השיב לאביך רקממנו.
 שאולי להיות יכול וגם הענושים כסף של התשלומין בדבר גדולותקולות

 בפראג אב"ף ום לתית ייענו הומןבהמשך
 רצופה משלה יותר טורעננע הטוב הויש עמי ריבר האלהלדברימ ~

ם יה*'י
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לא איבהמגלת

 להאנשימ טובה ויכיר יראה כי עד ינוח ולא ישקוט לא אבי 2י לחפשייצא
 עוד מפה ניסע אנחנו כי הציר לי השיב חושב אנכי חסד. רב עמו גמלואשר
 אבי אל באתי ואח"ז הפרידה ברכת ממני ולקח לחפשי, אביכמ שיצאקודמ
 קבל אבי יעץ. אשר וכל טורעננע האיש אלי דיבר אשר כל לפניוספרתי
 דינו מסר רק ורודפיו לשונאיו קשה א' דיבור אף ידבר שלא וצדק ביושרזאת

 : במנוחה וישבלשמימ
 לשמוח לפראג ונסעתי מאבי הפרידה ברכת לקחתי ימימ עשרה בעודריהי

 נשתנו פניהמ כי אותמ הכרתי בקושי אך והנה ואחיותי אחי אמיעמ
 ביאתי קודמ ימימ בשלשה רק נתוודעו המ והבכיה. הצער מפני לרועהרבה

 כסף ולקבץ היקרימ החפצימ למכור והתחילו בחיים ישאר אבי אשרמהמשפט
 שנת בעיוה"כ בשלומ לפראג בחזרה בא אבי כי עד בפראג ונשארתיהפדיון,
 לני נתנו לא שכירות כי הרבה ועניות דחקיות סבלנו אנחנו והנה לפ"ק.ש"צ
 כסף את לשלמ מכרנו מזומן כסף מזה לעשות באפשר הי' אשר וכלעוד

 שונאיו עמ גם כן בספ"י אדמ כל עם דיבר במנוחה, אבי היה בכ"זהפדיון
 : שלמ ובלב באמת להם ומחל אותו רדפו הם אשר ידע לא כאלו עצמוועשה
 תובע מאשר מהרה יותר הרבה יראיו של עלבונו ותובע ה' משפט יהיאך

 ועדתי מקרח ה' ינקומ כי עד זבולה עמד ירח שמש שארז"ל כמועלבונו
 ראו כי עתה ג"כ היה וכן *( השלום עליו רבינו משה את ביזו אשרעל

 ימימ בקיצור מחו אבי שכנגד בהצד היו אשר האנשימ כל כי לעינימבהוש
 ר' אמר קרח בפ' המדרש שאומר כמו חננו לא הקטנימ גמ אביו, אחראיש
 שנה כ' מבן אלא עונשין אין מעלה של שב"ד המחלוקת קשה כמהברכיה
 נשרפו יומן בני תינוקת קרח של במחלקותו יעג מבן מטה של וב"דומעלה

 : וגו' וטפמ ובניהמ ונשיהמ המ במ דכתיב תחתית בשאולונבלעו
 כי בחליו לבקרו אליו לילד אבי ורצה רפאל ר' הגביר חלה ההמבימים

 שלא מפני בנפשו עוז מצא לא אך הגדולימ. מאוהביו א' מקדמ היהההש
 זה אודות וחושב יושב שאבי עת באותו והנה נקמ. בו לחזות הולד כייחשוג
 יש כי אליו לבוא שיטריח הגביר בשמ ממנו וביקש הגביר בית סוכן אליובא

 הקב*ה החמיר ירמי" א"ר אאור ומקללך מברכיך ואברכה ל4ט לך לך פ' מדרש*(
 ע'. יקלו ובזי אכבד מכבדי כי כתיב בכבודו . מבכבודו יותר צדיקים שלבכבוד
 : ע"ש אנא אאור ומקללך מברכיך  וצביבה כתיב צדיק של ובכבודאחרים
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 איבהמגלתלב
 ומפהק במטתו שוכב אותו ומצא אצלו אבי הלך ותיכף נחוץ דבר עמו לדברלו

 שאתם יודע אנכי ומאז מקדם אוהבי לו אמר הגביר אותו ראה וכאשרהרבה
 לקחתי אנכי גדולים פחדימ לכם ועשיתי שלכם הרודף הייתי שאנכייודעים
 אך כולו להכלל הרעתי קט ובמעט ואביון דל אתכם עשיתי אנכי כבודכםמכם
 כמו הוא הדבר רק כ"כ להרע כוונתי היה לא כי ועד היודע הוא ה'בכ"ז

 אהובי כולו. היד את הוא ממשיך ועי"ז אחד אצבע להשד תן העולםשאומרים
 קמח קומץ עם פעלת יותר כי למרדכי המן אמר כאשר לכם אומר הננייקירי
 עמכם היה ה' כי שלי כסף רבבות עם אני פעלתי מאשר יותר הרבהשלכמ
 נשמתי ועל עלי נא רחמו קדוש איש ואתה למכה. קודם הרפואה לכםוהזמין
 אטיב למען מחליי אותי ירפא כי ה' פני את עבורי בקשו וגם ליותמחלו

 את דברו בעת לבכות רפאל ר' הגביר מאוד הרבה וגם הרעתי. אשראת
 עבורכם אבקש וגם שלם בלבב לכם מוחל הנני לו השיב ואבי האלההדברים

 : מחלייכם אתכמ לרפאות ה' פנימאת

תם
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לג תוי"טתולדות

 ת ו ד ל ות
 ובו' האדיר הגאון זקני אביאדוני

 זצ4ל העליר הלוי ליפמאן טוב ירנםמו4ה

 חיבורימ במה ועוד המשניות על טוב יומ תוספות ס'מחבר

 סגדול סמטל סגמון סי3 מכיו מכי ככימ כמגדל מטככז נמרןוומללעיטטיין נע*י סטטי למלף טל"ט כסכמ סעליי סלוי כמן מוסי"י סיכ למכיוכולך
 מ"י נן )נכיומו עמו נלמ ממ י"כ סיכ מכיו כי מטככז מויכמ כ5 ע5ינ סיכ מטי וומלייטטיין סלוי מטם  מוסו"ו טמי גרול ו3יסימל  3יסווסכווע
 5( : סיס מטמו סכימ כמומו כי . יוט") סמ'י ככו ממ ימס עוד כטיסטכיס(

 ס,יס ומ5ויכיס גדוליס מ"מ וסימט סמויס כיכי על ויגמל סילוויגול
 וממ"כ . נססייו ינומ פעמיס למסלס י(כייכו מטי ("ל מסימג מסי"לסגמון
 נ( : סיידכויג  מו  סריולמכד נעיי וי"מ מנ"ו גינ5נויג יעקנ סג"מ מלנניוס"

 )ממד סימג נעיי כנמי טכס( מ"י נן סגייוטץ) )נסיומ טכ"(נטכמ
 מכ"7 ססימ כעמ סי' מטי מפימג מסי"ל יכו כפכי ו)כויות  )וין סעירמוייני
 כעיר למכ"ו כמקכל טפ"ד וכטכמ לפרמג( מסו(כמ סוכו ממיי )כטכמיסטס

 ספרו ונהק7נות תוי"ט לספרו 37ר וסוף ל"7 סי' 75ק 5תח נסו"ת עיין5(
 סנועוני ילקוט ס' וסק7)ות (' )וסנס ט פרק כל5יס טונ יוס ותוספות סנית5ורת

 י ו7"ח יו"ט )וע7ני לס' ונהק7תתו סס"ט סנתפפ7"נו

 נו"5 פ"7 ננעיס ג' נוסנס י' פרק סס 5' נוסנס 7' פרק נונחות )ו"נ פ"י נ7ריסת"3 פ"" כתונות ונתויו"ט תויו"ט לפירוסו הק7נותו ועיין נהק7נוה, ע7 נל עיין3(
 וסו"ת פ"ח, תורס ספר ה' קטנות נהלכות יו"ט )וע7ני ס', נוסנה נ' פרקסס

 (' פרק סס י"ו. 5ות פ"ה נרכות חנוו7ות ונן3רי יו"ן סייון נתר5יג5וניס

 תלנויך נס סיס נסס"נ חי7"5 סנ5ון 37ר וכפי )ו"נ ס' פרק נ7ס ותוי"ט ס"ז5ות
 ננוס' כנו"ס 5"ע וס37ר 5פריס עוללות 3על )ולוכטסין 5פריס סלנוס ר'סנ5ון
 ס35"ך נינוי פר5נ פה 5ירע "ונועסס ו1"ל ר"ל 5ות פ"נ חנוו7ות 373ריחולין
 ינרע לנוס ור3ו נוורו היס ו5ס . " וכו' לנוכין וענו7נו וכו' ("ל 5פריסתסר"ר
 עוך ועיין נינ35ורנ. יעת3 ר' ורנו נוורו על יכתונ כ5סר נוורי ולכתו3נולכ3וו
 וכן ר3ו היס ל5 )ופר5נ והנוהר"ל . פרי7ל5כ7 ול5 פרי37ורנ נועיר רי"נ כי3סס"נ
 וך"ל: נוורינו. נופר5נ נוהר"ל ועל . נוורי כת3 רין/נ על כי לסונו נו7יוקנר5ס
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 "ט תויתולדותיד

 , ספיוז פלמ טו טס רסי'  בווינמ גמ3"ד נתקכ) מדמיס נסה ומחריגק)מנורג
  בנוסוס  ירירו לבל , עליסם נגזר מטר ,  טיסורים נעו הממט5ה 5פני המהו5סס

 סגריוט"3 )דכרי 6זן הטתט והממם5ה , רומ )כל נפו5ו כ"6 , 5כדס )טסמיוחד
 : מגרתס )מקוס 3ע6פ6)דסט6דט מגים 6ת טס )יטודיטונתנה

 6חד מ)פניס טיה 6מר כטעיר )6כ"ד ינחי טפ"ז טנת3פוריס
 כם)ם 6מר 6חיי 6)יה וימכ פי6ג טעיר הי6 מנ"ז-טפ"ד( )ממנתמדייניה
 5ר6ם גס סמה י3חר ירחיס טסה ענור ו6חרי , ממנה מום3ו העהיקמנים
 6ויכיו מט5מנת הכור6 ט6סון קרהו מפ"ט ונמנת רניס ימיס עכיו 65 ,יסיכה
 כעקנותיה הס6ייט לי6 ו6טר .זה, לפניכס הנתוכט 6יכה כמגי)טכמ3ו6ר
 וטממחט התורה רגמי ו)עומתס המר כיוס 6חריו ו)נכדיו )ניכיו טתוגטרסמי
 מנכדיו י3יס 6מנס 6מי )נ( ופ6ר עונג נרוכ טזט היוס 6ת חוגגיס3רייות
 . פזוריהס נ6ר5ות ומממה ננטחט יוס 6ותועומיס

 ם)טת ו6חרי )7( )כפו)ין( נעמריכ כק' 6כ"ד )יכ נתקכ) ט5"6כמנת
 )כפטו מנוח ננ65 )6 סה וגס )6דמיר כק"ק )6כ"ד נכחר )םנ"ד(סכיס

 . 6י3ה( כמגילת )כמנו6ר הממם)ה 5פני ע5יווט5םינו
 קר6ק" כעיי )רכ נכחי סניס עמר עוד עכור"חרי

 כ"מ )טס )63
 ממ)יו מותו יוס עד סכמו ע) הקודם ענולת 6ת וכט6 )ס( ת"ד(מרחסוון

 סמות כנהוג טמו ע) )ו הוסיפו ה6ספו )פני )3יתו טכמיס תי"ד( 6)ו))ו'
 . זכרס כמ65ו קכורתו מ5כת ע) 6ך 6מר וט6ו)" "גרסוןמדסיס

 "ן'ם ותול7ות כ"נ, עלנו7 רעכן "זרחנ(
 תהנר7ט""

 1"ל:
 ת"ט: פ"י פ"ה תוי"ט7(
 ויומנ 1קן סנ7ול הרנ פי "ת לם"ול גדק גתח הנ"ון גיוס מכס 3"ותסס(
 טו3 יוס תוספות 3על "ן ת פ י ל תוסר"ר הנ"ון סו" קר"ק" 7ק"קנימינס

טהו"
 כר"נ 7ק"ק הור"ס תורה מהי' תפיגותיהס נכל כתעט ימר"ל מל תכהנן יוךע

ונק"ק
 רוסי" ונ"רן וויכ"

 המי3 ימר וזס "מככז 3"ר5ות וכתנול )3כענורו3(
 סטרו7 טונ ו7ורם מלוס 7ונר 37רי . כו' התקופות 7ין על "כם"5תי . י7ונכתינת
 טוניוס

 נ' סממי יוס העליר. סלוי זללה,,ה כתן סר"ר ל""" 3ן ליפת"ן הכקר"

תנח"
 ןת:ם ~קשי2

 וכו' נוכהנן לימר"ל וסכיחו התכסנ למכות לסס הוקמו הענור נסו7 ונקי"י;רקיע ם3ילי כסירין הוו לסו "מר תוי"ט נעל וסרנ הל3ומיס 3על הרנ וכו'ווסרי"ל ל:2קגי
 ם3ט כ"" ת"3 )סיתן מס עגוכות תתירי נין כתנס וכ"פ י"ד( ם"להנ"ל
 : ועו7 ועודת"ח(
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לה תוי"טתולדות
 : מ5נמו )טוןוזס

 טוב יום שאול גרשון כמוהר"ר ב:דורו מופלג הגדול הגאון ונטמן נגניפה
 זצ"ל הלוי נתן מוהף"ר בן העלירליפמאן

 ספר בשמותם נקובים המה הלא ספרימ כמה והבר אדירים, במים צללאשר
 ולחם מלד, ונהעדני משנה, סדרי ששה על יו"ט ותוטפות הבית,צורת

 והרביץ טאת ח ה תורת על האשמ ורצוושןצ האשר"י, עלחמודות
 ובק"ק ווין בק"ק מפורסמים המה הלא קדושות קהילות בכמה בישראלתורה
 קדושות קהילות בכמה פולין במדינת ישיבה תופס היה ימיו ונסוףפראג
 וצי"ד אלול לחדש ן' )ו( יום מעלה של בישיבה נתבקש קראקא ק"קופה

 :לפ"ק

 3טכמ רטמ מעטרי כרז5 ומעקכ סמ"ק ט5 ס5דקס מקופמ כממדט כ5ז5יון
 : )פ"קמק5"ס

 ע5יו כט6 כ6יט5י6 זכומ מטס סרל 3דורו סמקוכ5יס ר6ס סגדו)סר3
 . 6ומר סו6 3ט3מו ו3כפ5יגו 3טיימספד

 מדט 3פרטמ כטמו56וגדו5
 3וקע זנו5ומ)ון
 135 יסגס סוד וכ5 רזכ5
 מו3ע ס6כוט )3 6טר כ)גס
 סטקט נטכמ יטכון וטס יטקוטטס
 רוגע. ט6כן מכומומ מיע5
 )6 יסרס וסכר6 3רי6 טכ5 3ע) סיס כי ומסודרס נרורס סימסמטכמו
 , סגיון 3יוטר 6ס כי סמ5מוד מורמ ט5 מ5מממס 5מ0 ו3פ5פו35מריפומ

 56)1 סיו ידיעומיו כ) . ס)3 ע3 וממק3)וח ומטכ)ומ 3רורומוסטקפומיו
 )פכיי 6טר 6ת ידע וממיד , וי6ס כ6ס 3סדר ומסודר ערוך , 3קופס6כמוכמ

 ו' 7' יוס סכפטר כתנ סס (כרון 5וחות ועיין מלו5// "כ"ו כתינ נוו5נסו(
 : תק5"ס סכתחיס נסכס קנרו ת5נת ע5 סחרון כתו כ"ו ו5מ תי'/7 מ5ו5לחו7ס
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 תוי"טתולדותלו
 5גנו5 ממון 6סר סספיות טגיכי ט5 טיכיו מס סו6 . )טטות מפן 6טרו6ת

 , והסגדסם )מ6טטמטיק( ססטוריה כמכמת גס ידיטס לו וקגהסיסדות

 טעס 5מפם דרכו סיכ כן גס )1( 5ו רכ ידיו סימים ודכרי ומדע מכמכספיי
 ייסודות , )ת( הטנט מכמת נידיטת מ6תגו הנטלמיט מז"5 5דכריויסוד

 ז5") סגי"6 מ6מר כמו כת5מודים תורתו 6ת גם והיכו הפרו ס6מריתסידיטות
 ידות מ6ס 5ו ימסר זס לטומח מכמות, ס6רי ידיטות ל6דס סימסר מה כפי"כי

 5כייות גומ סיס סו6 ימד." מ5ומדיס וסמכמס סתורס כי התורס,כמכמות
 גתן גס . ס6דם כגי 35ות 6ת 15 קגם סיפות פגיו וכמכר מטסיו ככ5ומתון
 ג6וס מכ5 ימוק מים . סטו)ם 6ומות גדו5י כסוד 5כ6 5דטת 5מודים 5סו7 דל5ו

 56קיס טם ונמתס5כו 5טלמו טונס ממזיק מסיות ורמוק כתורס גד5וכגל5
 6ים פגי גט6 65 זס ו5טמת 6מריו גמסכו ס)ככות וכ5 ועגיו מסיד סיםו6גסים
 35 ו5מכסול )פוקס 5מפגט 15 סיס וזם , סדת ס5יכות 56 סגוגע דכרככ5
 וכז6ת ,  %3-5וח די קג6ת 5קג6 כמוסו קג6י סיי 5מ כי , 5טג6 טוגוו5מל6
 רכיס ומכ6ת דכת ע5יו מטך מותמו, וס6מת מ55יו 6זור סיתס ס6מוגס6מר
 לטיר מטיר נפטס כפעס ממ35ו וגסדף ח5יס 3ט5י ויסעמיסו וירדפימומסכיכ
 גטמרוכ, פר6ג, ווין, גיק5סכורג, כקם5ות 6כ"ד ר3 סים )כי 5מדיגםוממדיגס

 ססכמה ממגו קנ5 סט"ך כט5 ייים הג6ון גטדית וס6מת וקר6ק6(.)6דמיי
 ממגו 5קמ מקי סם5ייס כט5 וגה ומו"מ יוייד ט5 )ם"ך( כסן ספתי ספרוט5

 : כתפ5ם( ט5 )פי' כממיס מער ספרו ט5הסכמס
 ממפרטים סקדמוגים פירוסי ממפט סי' תויייט כמכורו טוסקנטודגס

 כימ3"ס פי' 6ת גזיקין 5סדר פי' כתיכתו כטת לידו סקיס וכ' פסטע"ד
 ופי' תו"נ מעה"ק ממם מכתיייק 6נות ומס' טסרות קדסים זרטים5ממגיות
 קלף ט5 סר6יים פסקי וקי5ור מוירמייט6 טסרות ס' טל מרוטגנורגמסר"ם
 סגוסמ6ות כסיגוי כז6ת סגככדס מ65כתו 5רג5 5גר 15 ותהיי נפי6ג גוסןיסן

 ו5פעמיס כתונ" "3כ6"י 53מון תוי"ט נספרו כ"פ ומזכירס סטינוסיסוחיקון

 דכר כ5 מקור 6מרי 5מפם 6סנ וכן )ט( ימי6ל" 6ין "3גוסמ6ות סיטנ63י

 נונילה תוי"ט לן,ד לות ערלה הלכות תנוודות דנרי )ו"נ פ"נ סקליס תוי"ט1(
 נו"ג: פ"י ונונתות נון,ופ"ג

 : ז' "ות פ"" נרכות יו"ט נועדנית(
 יו"ט נועדני לס' ונהק' וטהרות קדסיס לס' לני"ורו נהקדנוה עייןט(
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לז תוי"טתולדות

  סרמב"ם לף סנוקור %ה  נוו%5  הוי"ט 3ספרו רכוה פטמיס נמ65ר כ6םרודני
 סנסהרוה כמ)ק גדו) םכס 15 וס" ,  כליו  נום%י סעירו 63 6םר 6ה סידכספרו
 גס )נו יורס וכ6סי )י( סק3)ס וספרי סזוס"ק כס' גדו) וסס יד )ווסי'
 דדינ6 )טניני עכ"ז סקכ)ס כעניני עס"ת כמיי רכינו ט5 פי' טכס" "עוכספרו
 גדו) מוקר גס וכ" )י"( )נו כנג)י0 וספוסקיס סה)מודיס ספרי 6מרכ)ך
 רך  י)ד כ6כו כעודנו ט)ומיו כימי וככר סקדוטיס מספריו כנודטונע5ס
 ס36ים כספר כקי סי' וכן )סכדרם"י טו)ס כמינה ע3 כי6ויו מכרכםנים
 סמדם פרטה ספרו גס יור' וכ6םר סק' כספריו כ"פ ומכי6ו מקנדי6 ים"ר5כרכ
 לינ(: סטכור 3סוד מכמהו ט) ז"3 )סרמכ"0 סמודם קידום ס)כוהט)

 רכני וכ3 כימיו יםר36 חכמי 3קר3 )נס ויסי מ6ד ויקר גדו) סי'ככודו
 סמדקדק כי נר6ם כ6םר פהסס כמו וירוממוסו ויטרי5וסו ככדוסודורו

 טרוגוה ספר כט) 6יט6)י6 מ6רן 6רקו)טי םמו6) מר סמפורססספי)וסוף
 סמרמק רכ כי  6ף למנהס טטס %טר  לספרו  מסדורוהיו 6ה )ו ם)מסכוטם
 כף יטר36 ם3 מנסגן יודע טסי' ע)יו מטיד 5דק 5ממ סג6ון  גס ליו(  ליג(כינימו
 כי )ם"ם מטסיו וכ5 טיניו רמס 631 133 גכס 63 וככ"ז כסערס( )מט)ס)ר6ס
  %רמוה ספר )מכר ככודו סספי5 כי טםס יהרס וטוד נפםו טנ6ס וג6וןנ6ס
 יבילו לנוטן  ז%רג%נים בספה נוליחס  סלכוה טל נולמ בריה וספר  נווסר ע)מיים
 :  )טי(  בם  בקר%ם מ3"י  סנטיםגם

 פ"ס מס טונ יוס תוספות רח 7"ס י"3 "ות פ"" נרכות )וע7יו"ט )ו"ם ר"סי(
 : נ' תמנה ת' פדק תו5ין )ו"( פ"ט מס ועיי7 כ"3 "ות פ"ת מס 7"ה י"ו"ות

 נכ")ו: ועו7 (' "ות פ"3 נרכות תע7יו"טי"(
 תפמו "מר סנ"וניס )ון "ת7 סיס סו"י3(

 5)ו5ו"
 "ל)ונות לסרנס סיתר 775י

 : י)ום"ו ת)ולני5קי ע"י תוית-ת"ט נ(רת "חרי נם"רו "מר ענונותוסרכס
 : ספ"1 ת)וי7 תוי"טינ(
 )ופוזנ" הלוי ם)וו"5 3"ר י5חק ר' סרגי7(

 "מר , סט,,ז נעל מל-הנ"ון "חיו
 ערך 5ו מים ספר מפ"ת( )פר"נ ענרית 5מון דיקווק ע5 י5תק מיח ספרכתנ
 ה7יק7וה תכ)ות סחכ)וס וכ' תוי"ט רנינו )ות"ונן (ה לספר ונססכ)וס , ני)וינונס

 : וע(ונה רטומס הק7ומסגלמוננו
 53מון זם"רנ"ני ל"" ע5 נע5)וו סזס הג"ון כתנ "ינה )וני5ת הס' "ת נסטו(
 סנ7ו5ס סתמועס ל(כר "תריו וננותיו 5נניו עו5ס ל)ו(כרת תע)וו7 ל)וען ו5חסגקי'
 ע7 "7ר נר"ת נפמו פ7ות ניוס ום)ותה )ומתה יוס קנע ו"מר ע)וו ס'מעמס

 75קינו)ומיח 13"
""33 
: 



 תוי"טתולדותלח
 נית ר6ם 6מכנזי 6סרן מוטר"ר סג3יר )קמו פר6ג נעירנטיוהו

 6מותו 3ת רמ) מרח 6ת )6מט )ו )קמ ו6מריט )3תו )מתן מס 6מרהמו)יס
 6מהו 15 ותטר זיייע טלמ"6 ר3יגו ם) גיסו טורווין ט)וי פנמס טג"מם)
 ט6)וף 6ת י)דט ו6מריו )ט1( פר6ג ממט מו"ט ט6)וף ט3כור 6ת 3ן )ווה)ד
 מו"ט ס6)וף טג6ון 6ח ו6מייו )יז( 3נעמרו3 מדר מ3ריסק ממו6)מו"ט
 וטיט מע"ט מכח כפר6ג ונו)ד מעדיו,יע ספר 6ח 3י)דותו טגיט 6מר36רטס
 טג6ון 36יטו מזכיר ט)זט טם)יטי 3נו 6ת )יח( סק6)6 3ק' ימי3טהופס
 )כ( 33ריסק )וי מסו' ט6)וף 6ת ו6מריו )יט( )רו3 ו)תפ6רת )תה)ט3ספריו
 פ)פו)6 ספר 3סוף כי נדעטו 13 6מר 6מתו )ו י)דט ממימי 3ן עודו6ו)י

 )י3 יטוד6 ומכיס יניק ט3רכט ע) יעמוד גס ט6)ט כד3ריס כתו3מריפת6
 טפס כספר ויקר6 טדפוס נטגסותיו סניף )6ניו עמט 6ער נ"י סממכר הר33ן

 : 6מן עוניס ו)מעטיס ו)מופט )תורט ויזכטו יגל)טוית3לך
 ממט כי טר6מונט מ6מחו )כגר6ט רמ) מרת טנט טגריוכ")3כות

 ז36 רי טר3 6םת ניס) מרת טמני' 3חו . ממס דרו ונס ווינ6 מעירק6פי) מוטרר"י 3ן )כ5( מיר)ם ט)וי 6טרן מסל"ר 6מת טמניט( 6מתו )מס1ומט
 ר6ם טכטן יוסף יעק3 מטורייר הר3 6סח רייזי) מרה טם)ימיתס)6וועס,
 3טר"ר טירם ל3י מו"ט טר3 6סת ר3קט מרה טר3יעיה עוריסק, 3עירטימי3ט
 6מה ד36רים מרת טממימיה קר6ק6, 3עיר ע)ומיו נימי מה 6סי מע)םם)וס
 ט56יף )טר3 גמו6ט 6מה ו3ה 3פר6ג, מ3ע 3ה יעק3 מטר"ר 3ן גמו6)טר"ר

 ם)מס מטר"ר ט6)וף טר3 36י ט3"מ )טג6ו ונכד נין מ3ריסק יו6)מוטר"ר
 ק6לינע)יננוינין ימזק6) מו"ט זמנו מופת רמככטייג ט6מהי טג6ון מוהןזגמן
 טר3 6מ זי"ע טתוי"ע 66"ז )ר3ינו )ו טיט גס )כ3( ימזק6) כגסה ספרנע)

 : תי"נ פ"ג עוקליס תיי"טט1(
 תקוווות: נכתס ועול ת"" פ"נ נרכות ססיז(
 : 5ינס נוגילת נס' ועיין ונעליו"ט ספר נסוףית(
 ת"ו ס' פרק סכי תעסר 5' נוסכס ג' פרק כל5יס ת"נ פ"ו פ5ס תוי"טיט(
 : נו"ג פ"1 תכחות ת"5 פ"ט סוטס ת"ך סס נ' תסכס 1' פרקסנת

 ת"ג: פ"ט תקו5ות תוי"טכ(
 : תס"ט פפך"5 סתעוכי ילקוט סתו"ל סקונות עייןכ5(
 : יסן יהס ותכתנ 3סקונותו 5תותו געל לסר3 נרך 1רעכנ(
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לט תוי"טתולדות
 )כנ( נפי6נ תי"ס כסנה ומת 333ו3 יסיכם וי6ם דיין סטי' יוסף מו"םהג6ון
 כס' עיין 3מספמתו ט~ם זי"ע מתוי"ט הנ6ון 66"ז ונכדי ניני יתיוטנט
 ז"3: מנידט"6 ממינה6"ם

 סנ6ון מים עוד ה"ד כסנת 3קי6ק6 זי"ע מתוי"ט סנ6ון 66"זככו6
 ימדיו ומיו מיסינם י6ם כמסית פ6י וכסן מייתו כמייס ס3מה מניניכע3

 ס' ע3 גס ניין זרע ס' ע3 סנימס מסכמת ונמ65ם סניס כ6יכעסגם3וס
 ממנ"ם ס3 מנימס ססכמת נמ65 ת"ז סנת כקי6ק6 סנדפס זוהי ע3 עיניספתמ

 מן מו"ס ו6מייסס סמנ"ם ו6מ"ז ני6סונם סי6 התוי"ע וססכמתומתוי"ט
 סניי~ נכמי ת"מ כסנת יטוסע טנ"מ וכמות )כך( ווינ66נד"ק

 3מיות יוט"3
 טי' ז6ת ככ3 סכמו ע3 מיו ס36ו ממסיות סתי כי ו6ף כמקומו טימינטי6ם
 : נדע 63 ז6ה טים עני כ6מת כי מ6סי 16 פזיונו מיונ 06 סעט נ6ותועני

 : המה הלא חבר אשרספריו

 ימזק36 סי כסוף י6סונם נדפס ס5יוייס כ3 עס וכו' ומדייו ותו6ייו מדותץכ3 וסיעוי כימשק36 טכית כנין ע3 פ" המקדם נית 5וית 6ו טנית 5ויהא(
 טיי ע"י והככם טמזכמ מדות כ6וי עס כנ"3 עוד סס"כ(, )פי6נכ3"6
 3מין ו5יוייס  5יוניס הוספוח  כס כל"ל  עוד . עד"ה פפד"6 היים 5כי כין36ין
 : הקמ"ס הוי6נד6 6יוויעימסם

 י6סונם פעס נדפס מסנם סדיי ססם ע3 נימוי עונ יוס תוספוהב(
 וכמר. כמם ועוד . ה"ד קי6ק6 מ6תו ינוה כמוספוה וסניה סע"ז פי6גכעיי
 נסתמי 3יומית מתוינס כתוי"ע .פעמיס

 : נכ"י נממנוינ טעייוניה נספיין

 : 5"ט 5יון נ' חונרת קודס )ו5נהכג(
 קכיזט סי)1ן "ה"ע לטור נהגהותיו גס 1י1,ע התוי"ט הג"ון """1 והני"וכך(
 הג")ו נסס (י"ע "6"1 סס סכתנ ס(ס סדנר כי ז"ל ס"פרתי סגרד"טוהעיר
יהוסע

 )וקר"ק"
 ס"ין להלכה ספסקינן "ניו סס סינוי נענין ע"ז ג"כ טהסכיס

 (קנינו עס יחד הסכיס הנ(' נוג"ס כעל יהוסע והג")ו "גיו סס לסנות יכול"דס
 ו(ו"ז לסנות יכול "ניו סס נסינוי רניס י)ויס החזיק ס"ס זי"ע התוי"טהג"ון
 גרולי)מ ג"וניס כו"כ )ועיני נעלס כ"1 "סר עיי"ס לתסר סינה נין ססחילקו

 ס"1ס ה"ריית סני דגרי )וסס ונעל)ם "ניו סס סינוי ג(ה ספלפלונתסוגותיהס
 ("ת סעיר וכנר (י"ע סתוי"ט סג"ון ו(קנינו נוג"ס נעלסג"ון

 הגרדט""
 סנ"ל

 : לס)ווך )וי על להס והי' טרחס )ועליהס סוקל עתה כ התוי"ט דנרי"ת גזה ה)ופלפליס הדור ג"וני עין ס)וו לו כי והודה זי"ע )וסרט"ק סנ"ון כ"ק5פגי
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 "ט תויתולדותמ

 ס)כוה כ) ע3 )מכוליו כ33י סס כומ ממווות ו)מס מ)ד מעוניג(
 וס5ש כיכוה מס' ע3 סרמ"ם ס)כוה כול) מ"מ מ)קיס ס' סם"ם ע)סרמ"ם
 טו)יו וע5 וכ)מיס מקומוה ס)כוה 03 ונכ)3 וכוס וככורוה מו)ין ומס'קטנוה
 5ויו מני ע5 סנ"5 פירוסיס 31' כר"ם פ" מו יוסף ונימוקי פירם"ימ)מטס
 "נועדני כאהמו מ5ד כ)נוסיס ע3 כטגוה טוכ יוס מ)כוסי ספרי רוכ נסונכ))ו
 סמעההמ )מסוקי ממוווה" "3מס ססני ומ5ו נמריפוה ופ)פו) סגסוהמ)ך"
  סרר ע3 סל'5 ככ3 מ"ג מגדיס" "פרי פרטי כסס ונקר6 מומיס והוס'5ס)ככ
 "מסיטוה" פיטי כסס נסיס ע"ס סנ") ככ) מ"ג  5ופיס" י,כופה פרטי  כפםנזועו
 קי5ור מ"ס . מריפהמ" "פ)פעמ ספרטי נטס נזיקין ע"ס סכ") כ) ע)מ"ו
 כפימג נדפס סרמסון סמ)ק . סטוריס כע5 )ר"י סם"ס כ) ע) סרמ"םפסקי
 וונוי טונ יוס "מעוני סמו כוסנ ססיס מעמר* ומסוס כנ"3 עוו .ספ"מ

 ומ"נ . הפ"ס פרחג לכר כרכוח נזס' טל ככ"ל טוו . הק"ח פיורומחנווווה"
 מייפהמ( פ)פו)מ מ)ך )מעדני סרכיעי ומ)ק . כס עד נדפסו )מ עודומ"ג
 . ס5ו"ס כ"מ פרמג כו' סרמ"ם פסקי וקי5וי נזיקין סור סרמ"ם ע) סגסוהק5ה
 . וע"הסענמ

 מסכנזיס יסוויה )ספה מייס מרמוה סנקרמ סמוסר ספר סעהקהד(
 . ספ"ופרמג

 : 1856( )עמכערג סנ"מ, נפרמג )כופס עו)ס נמינה 3ס' 3ימורה(
 ע5 פעמיס כמס ונופס 5נסיס כ5"מ וסדמס  מ5ימס  ויני מ5מ כריהן(

 כעמוין סמהגורר יסווס 3"ר מסס י' ע"י נדפס ממיון ועד  גרול, ממודף
 סכ) 0נה וויני גויס ם5 וקמפע ח35 ויני נסופו ום"ך מט"ז ויניס הום'עס
 עוו הק"כ, 6לטקסכין הט"ח  6נוסטרומם  ול"6 כלכ"ק  סקדמוה עסנ)"מ

 היט"ו: ווי5כמ מרונע 5"מ עס עקוייס ויניס כמס והוס' סנוספו'  רונכספמטה
  סכטלמים חז"ל נומנורי קדם נוקרמי סרכס  ככימור סלככס  חדוס  ורוםן(
 וווסיס סכו55 גדו5 מספי וסועהק כ"י מהוך רמסונס נופס סיימ ,ניעוטנענין
 : הרכ"ו ווי)נמ .סרנם

 ממ)ת ססרת ממיי ווינמ כעיר ור0 מ0ר סרס מיי )פיסה ייו0ח(
  סו65וה לסרמ"ם  חיים  6רחוה ספר כרמם  פפ"ו פרמג  כופס . פרמג רעכח)י
 : סהוי"טכע5

  כויניס סוימס וווכי וסיהר 6יסוי סוי6וה דרכי ע) סוי6ס דרכיט(
 לפפהי פר6ג כ"י  סורמס" "כללי ג"כ וכקרמ  ספוסקים מחלוקה כסםסים
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מא תוי"טתולדות

 :יסיניס(
 סע"כ( )פר6ג ט)וי י5מק כ,יר יוסף )ר' טמורט גנעמ ספר ע) טגהומי(

 טמ6ט כ6מ5ע מי' טו6 טמורט גכעמ מפר ממכר כע5 טלרי י5מק כ"ר יוסף]ר'
 ע5 טסגומ עיוניס ס5סט טספר מוכן . )יט6 כמדינמ טסמי 565ףטרכיעימ
 כע5מו כ6 וטממ3ר נ3וכיס מורט נספרו טרמנ"ס ס) טפי)וסופייסטטקוסיס
 יסר6) )גדו)י סס ))מד טממי5 סמט כטיומו . )טדפיסו סע"כ כסנמ)פר6ג
 ומטס מורט ספר 6מ וכיומר 56קימ וטמקירט ספי)וסופין מכממ 6מומכמי'
 וטקדמט טמורט ג3עמ ס" ע) ונ6וריס טגטומ גס עסט 6סר מוי"ט )טג6וןגס

 :נטגטומיו
 . מרכ"כ( )וו6רס6 טוריס ד' ע) טגטומיא(
 6ינט(. מג5מ )עיין טקנ)ט ע"פ עט"מ טכמיי סדר ע) פי, טעס טוכיב(
 : 6ינט( מג5מ )עיין יסועומ כוםיג(
 : טור6ט( דרכי )עיין טור6ט כ55ייד(
 רעט ד3מו טוכ6ט כי מ65מטו 6סר טמ65ט ספור 6י3"ט מג5מטך(

 עס )ניטעד טוכ6ה יסועומ" "כוס כסס ג"כ נקר6 מ5רט ונמ)ן טקיר"ט6)
 כנ") עוד מקע"מ כרעס5יוע ז)6ט6ווער מסט טר"ר ע"י טערומ ועס)"6
 כרעם)יו6 מיר6 טעסי) יטוסע ט"ר ע"י 5מט מ"6 ועס מטנ") טערומעס

 : מרי"6 וויןתק5"ג
 טנמ65יס טר6סוניס )נוסיס ע5 וטסגות טגטומ טונ יוס מ)נוסיטז(

 : מרנ"ט-נ"ז כוו6רס6 ונדפסו 609 מס' רד"6 ס)נכ"י
 : ממודומ( ו5מס מ)ך מעדני )עיין טו3 יוס מעדניין(
 רד"6 נמ65 כ"י )טרמכ"ס טמודם קידום ע) פירום טמדם פרסמימ(

 ,נז%10ל( נ-בתא1ס1"80 נת65 ועכסיו 0א 716 ימ"מ וכ"י 140 1671ם
 : 7ז%ץ15[ %01)716

 כסו"מ נדפסו ממנו 6מדיס מסו3ומ ס"י. : )כ"י( ומסונמ ס6)ומיט(
 : 5דק 5ממ וכסו"מ נמר6יהג6וניס
 רד"6 כ"י מט6מ מורמ ספר ע) גדו5 מנור , מ)קיס נל ה6סס מורמכ(
 אתא1"1"0!1 נ6וקספורד נמ65 ועכסיו 140 842 ומ"מ ג,ע ך1 .4ל682

 : דפיס ר"ז ו63ידך קנ"ז כך ים הנ"5 6' ננ"י , ,עבזמ141 קק)(()72-73
 כי6ור ממום ה" )רד"6( 6ופנהייס דוד ר' ם5 הספרים 63ו5רכא(

 : מי3וריס ועוד המורט ע5 הר36'"צ פירום ע5 מוי"טהר3



 תוי"טתולדותמב

 6וקריינ6 גזירוה ע) ס)ימות טהוילע מ3ר , 6)1 ספויס מ)3דכב(
 דמי" ע) "6)קיס טפיוס )פני טכפוריס יוס 3כ5 )6מרס 3קר6ק6()נדפסו
 ט5)ה ע) ס)ימוה סהי מכר כן גס 5-4(. 5ד מייי טעכודט עמודי)עיין

 מהמ)ה טר6סונט סנכ(, טס5סיס )כמ5ממה ס"פ כסנה כפר6גטיטודיס
 ככיטנ"כ כפר6ג י6מרו וסהיטס טימיסיי "6רכו וטסכיט )עזרטיי.,ן6נוסט
 : סיון )כ' רממיס מ63 6י וגס . מרמסון יייל3יוס

 3קו) כסכהו סכה מדי טמזן סי6מר סכרך" "מי יסד וגס מינולכג(
 ככיטכ"כרס

 )נוו5"
 : כוסמו וזס נ"וקסעורלז "סר ססעריס נ"ו5ר

 ושלמה דוד אהרן משה ויעקב יצחק אברהם אבותינו שברךמי
 ברוך מן דבור בשומ מלהפסיק ולשונו פיו השומר יברךהוא

 שבצבור התורה ספר קריאת ובשעת התפלה גמר עדשאמר
 שמועות וסיפורי חולין בשיחות כש"כ דיבור איזה בד"תאפילו
 ע"ה רבינו משה בתורת הכתובות הברכות כל עליוויחולו
 לשני ויזכה וקימים כשר זרע יראה . הנבואות ספריובכל

 והנה נאמר שעליו הזה העולם שהם עולמימ שבשנישלחנות
 : אמן ונאמר טוב וגם ארוך שכלו יום שהוא הבא והעולמטוב

 ג6וניס סו"ת 3( סמדסוה. ט3"מ סו"ה 6( . נדפסיס הסונוהיוכד(
 6יהן סו"ה ד( יוסף. 3ן יטוסע 5טרכ 3י( )מ)ק יטומע פני סו"ה ג(נהר6י
 קר6כמ6) נננד) מגמס )ר' 5דק 5ממ וסו"ה ט( סרנ5). טכטן 36רטס )ר'ס6זרמי
 : ניק)סכורג6כד"ק

 : סווסניות סנסוף תוי"ט סווחנר רווז 5סזכיררתוי

 )י ויס וז") . עו)מוה ס"י ו5דיק 5דיק 5כ5 3טנמי5 טקנ,יט עהידאריב"ל
 סיסר56 ג3ר הסו3כ 3נקכס ז"5 מדרסיס ע"ד זט 5מספר טעס5ומר

 ס3עיס ]סטנכריס[ )סטכוהיס( כ)גד נכסיס עיסור טיורסה כנקכט טזטכזמן
 ס"י מספר ג"כ ככ6ן י6מר .(ס ו)עומה כ)ס ירסו )עהיד 6כ) "ן" רק וירסוטס
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מג תוי"טתולדות

 5"6 פעמים עטרס יכנטו 3עתיד ו6ס מ5כים )"6 כנטו ס6ין כטכמ3וטסרי
 נמסטייס"

 עכידתי מכ כמ5ם קטי6 דס6 )סכמי3 6ומיו מדוקדק ועתס , ט4
 6יזס וזו מיייידכטכר

 כמ~
 סי6 טכן כמ3ס סוי 6ינות נכינום מיייי 6י 6נ3

 וקדמס ימס וטי~ת טס ע3 מ~יים נ5י כמ3ס כ6מי זו וכ5 מ6נותיכוירוטם
 : וט"יודפמ"מ

 בחצר קראקא בקרית בלוח מהרנשמים הצדיקים שמותהעתקה
 : וז"ל באות אות זצלל"ה רמ"א הגאון של בהכ"נ עלמות

 הלזה קודש אדמת על להשתטח הבאים אחרון לדורזכרון
 פה מות בחצר השוכנים עולם יסודי הקדמונים הגאוניםשל

 קברם, על להתפלל יעמוד זכותםקראקא

 שכ"ב. נפטר סג"ל לנדא משה מךההגאון
 שכ*ג, רינקיל זלמן מו"ה הגדול הזכרןהגאון
 ונפטר חדשה בהכ*נ בנה הוא רמ"א של אביו איסריל ישראל ר' החברהגאון

שכקח,
 ]שלקג[, )של"ב( נפטר חיים אנו מפיו אשר רמ"א הקדוש רבינו האלוףהגאון
 של"ו, כמרדכי קם לא מרדכי ועד מרדכי מימות אשר סבא מרדכי מו*ההגאון
 שמ"ב. לובלין מהר"ם של חתן הוא שפירא יצחק מווההגאון
 שמקו. ה' מעשי ס' בעהמקח אשכנזי אלי' בר אליעזר מו"ההגאון
 הגאון ובנו יוסף שארית ס' בעהמ"ח הכהן יוסף מווה ורבינו מורינוהגאון

 שנקא. הכהן תנחוםמוה'
 שנ"ט. אביגדורס מענדיל ר' הנקרא מענדיל מנחם ישעיהו מו*ההגאון
 שס"ו. הדרשן מרגליות מרדכי מו"ההגאון
 שע"ח. מקראקא פייבוש ר' הנקרא פייבוש מו*ההגאון
 שע"ח. הורוויץ פנחס מוקה ובחסידות בתורה הגדולהאשל
 עמוקות. מגלה בעל שפירא נטע נתן מו"ה הדרשןהגאון
 שקפ. קלמונקוס אלי' מו"ההגאון
 פסח. במו' צדיק איש נח מו"ה הדרשןהגאון
 נתן. במוהר"ר יצחק מוהרארהגאון
 חדש. בית ספר בעהמ"ח שמואל במו"ה יואל מוקההגאון



 "ט תויתולדותדמ

 לוי. אבא מוהי"רהגאון
 שלמה. מגיני ספר בעה"מ יושיע מו"ההגאון
 תי"ט. מאוסטרה הדרשן ליב מוהר"רהגאון
 נפטר תוי"ט בעה"מ סג"ל ליפמאן יו"ט מוהר"ר הגולה רבן הגדולהגאון
 תי"ד. אלול וא"ו ד'יום
 א' רבי הנקרא העשיל יהושע אברהם מו"ה דורו חכמי של רבן הגדולהגאון

 תכ"ז.העשיל
 מוהר"ר הגאון הגולה בני כל של רבן היא בתורה אלוף שבחבורארי

 תל"א. ליבארון
 תמ"ב. ילה"ה יצהק מו"ה הגדול הגאון דורינו מופתגאונינו
 צורף אלי' מוהר"ר עילאין רזין שידע הגדול האשל המקובל עינינומאור

 ת"ס. התורה אותיות לצרףשידע
 תקכ"ח. לנרא סג"ל יצחק מו"ה הגאון רשכב"ה דורינו מופתגאונינו
 תקלאו. דקראקא אב"ד מטארני ליב ארי' מו"ה הגדול הגאוןהרב
 תקנ"ט. נפטר דקראקא אב"ד מלבוב הלוי יצחק מה"ו הגרול הגאוןהרב
 תקי"ח. ראקאב דק"ק גטציל אליקומ מוהר"ר הגדולהרב
 תק"ס. פיליטש דק"ק יוסף מו"ה הגדולהרב
 תק"נ. וואלברום דק"ק אב"ד נחום מו"ה הגדולהרב
 דקראקא. אב"ר הלוי דור צבי מו"ה הגדולהגאון
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