חוברת

תולדות הגר"א
ביאונרפיא קצרה

ליחו ,חנוכהפעולותיהודרכיו בקודש .תורתווחבוריך עצם כתהקשי
ןאליהומייתא'יה
מק הנארן רבינ
יועסוי תסשפחחה בניוהרבנים .ותלם'דיו הקדושיםייע"א.
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ררכי

בל זה נעשה תערך עדארנעיןשגין ,לכד מזה הכטיח לעיטותממקי הלבות מארבעה 16רים כדעה טכרעת,

~

;'!יביעואחיה
והבןהבכורלאביוהרב המזפ-א
מיפלג בתורה והסידות רבי שלמה
זלכןנולדבעיר מעלץ הממזכה לעיר בהימק
דלשמא ביום נ' א' דפסת שנת הפא ח"פ
([ .)1720גרימת בניו  p'W9הגרסא כחוב
~ ymוט"מ וצא] .ובשנת תקנ*חבים ב' ג'
דדרה,ם מונותי"מ תשדי  1798נאסף אל
עכרו .ודהה בן שבע ושבעים שנה וששה על מס' שבת ועירובין) .ובהיותו בן עשרחרשים וחטשהימים
קנה לו חבר את הרב הנאוף מו"ה אריה
ב הנשל ר' שלמהזלמן אבי הגר*א ז"ל אבד*ק משעכענאוויץ ,ושדב לא למר אצל
1ןי
(נפטר א' רהגוכה תקי"ט כהיות הגר"א רב ,ולא למדבאיזוישיבה ,ולא שכנט ת"ח,
.בנו בן ל"ט שנה) ,אשרביןגדולי ערתוו,לנא כי נכהחו לושערי חכמה ובינה ואוראלהים
זרחעליו ובהיוהובןי"ב כבר לא זרהלו
עמופלגיה בימים ההם
התחשב,ר הביעהר,נצבי
מגזע היתש ,בן הרבר' ישכ
ן כל חכמה משבע החכמותוכל רז לא אנס
הרב הגרל היסיד והקדוש שנקרא בימיו ליה- ,בעורוצעירלימיםכבןעשריט שגה
בניכל ר'אליה *חסידן ,בןהגאון הנרול עוב את אשתו ועולליו וילך הלוך בגהקה
י כן היתה ההלקטה ףחן
'ר' משה קרעמערשהיה אב"ד ור"מבווילנא( ,גלות יבון5טען)כ
.ונפמרביום ב'חשון שנת תמ"ח
( ,)1688סבגנווללהה,לפנים מקובלת באומה אצליחידי
'(והרה'נר'אליה חסיד היה חתן הרב הג'
לסגף גופם ולחסר את נפשם בשוכה
;האלוףהמרומםר'פתחיה (הנזכר בהקרמה באר או לראות את שלום אחיהם בארציתפזורנו
.והגולה)גן הגאון הגדול ר' משה רבקה'ש בגלות החל הזה ולהשתתף בצערם .ויעבור
בעל כאר הנולה (נפטר ד' אלול) ,והר"ר בערים שונית בפולין ואשכנז והגיע עד
ר*פהניח אחריו ברכה שלשה בניםגאונים ברלין .וממופר ממנודברים נפלאים שקרה
וצדיקים גדולים ומפורסמים בדורם :הר"ר' לו בדרך גלותו והתבודדותו ,ואףכיהיה
,בושה אב"ד דקאוונא ,והר"ר צבי הירש ,מסתתר ,נודעה ההלתו ונתפרסמו מעשיו
.והריר ישבר בער) .אמו של הגר"א מרת בכל מקום עברו ,ובשנת תק*ה בהיותובן
;מריינא נולדה בכעלץ ונפטרה בשנת תקמ"נ כיה שב לעיר אבותיו לווילנא ,וכבריצא
'( )1788ובעורונערקטן באו אבותיו עמו שמעו למרחוק ומכל עברים מסביב נהרו
לווילנא,
אליו לשמוע תפיו תורה ,והתפללו בבית
ורבינו אליהוהיה:תימורי ,טקובל ,מבקר ,הטה-ש שלו ,ובשנת הק"י כבר נקרא
מדקדקומהנדס,ותוכן,ויראת ה'היא בווילנא בשם התאר "החכיד" .ומעת שהחלו
.אוצרו ,בהיותו בן שש שנים וחצי דרש הרבנים להשתמש בשם התאר "גאון" לכל
.דרש בבית הננסת הגדול *חילוק" אשר רבולכל בר בי רב ,הוכרחולבניתו בשם
למדואביוויהי לפלא ,ולמעודה השלישית טגאון אסעזי* ,כי באמת היה הגאון הזה
של שבת הביאו אביו לפני הנאון ה(ננרפוטלר באחר מגרוב הראש3.ים  ,אשר אחרי
~הישיש ר' העשיל אב"ד דק"קווילנא
האלפסי והרמב"ם לא :מצא תלמורי גרול
כ" 1אלול חק"ט) לתורתעל הקנקן החדש הזה ,כמוהו ,ולשמע שמוהגדול בכל מקום גלותו,
לנכותו מה משפט הנעי ,האםיייתוןכל הנער פנהאליו הגאון הישיש המפירמם ר'יהונתן
הלז לחדש דברים גם מדעתו? לו שעה אייבשיץז"ל מהמבורג בעל אורים ותומים
ואחת להתבונן .אז הראה נפ?איקבי שקי :בפרוץ המחלוקת בינו ובין הגאון ר'יעקב
וכרי כאחר המפלפלים,מותיב ומפרק,בינה עמכן ז"ל והציע לפניו רבר הקמיעות
.יסותר וכאלו חידש מדעת עצמו כל הפלפול הידועות ,ובקש חות דעהו ,בשנת תקמ*ו,
ומהחילוק הזה,והלומדיםהגדולים אשר ישבו ורבינואליהוהיה אזכבזל"השנה(כני"ף) ,)4

לפניו המה ראוכן תמהו ,ותשוקתם אחזתם
לחבקו ולנשמו וכלם פה אחר אמרו כי הנער
היולד הזה לגרולותנוצר .ואז למדלפני הרב
הגאון מו*ה משה ב"ר שמעוןמרנלית אשר
היהאז אב"דבקיידאןגמחברפירושפניכרשה
על כל תלמוד ירושלמי ומראה הפנים וסי
פני המנורה חי' עה"ח ,ובאר מיםחייםחי'

.

.

.

*)-וא אשו מתג הגאון ו' יחונהן ז"ל גמפוו שהות רעדות  ,לפראג דם
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והיה נחבא אלהכלים ,כלי הטהרה
כ5ימי
והקדושה ,לא קבלעליועול רבנות ולא
ישבעל כסא ההוראה ,כילא חפץ לעשות
התורה קרדום לחפר בה ,ולא אמר מעודו
*קבלודעתי* ומנע א"ע מן ההסכטוה על

חבורי

הזמן (מלבד איזו המגמות מעטות

גדול
יעלומייסיו) ,אךישבסגור בחדרו
אשר הסכים ב
ויהגה בתירה וחכמהיומםולילה ,והשגחו
הנפלאה הועילה לו לררת לעומק למודיו,
ותבונתו הכבירה דלה דלתה לו חדשות
ונצורות אשרלא שערוחכמינוזה כמה דורות
לפניו ,ואמרועליו שלא הניח דבר גדול או
י
קטן בהלכה וקבלה ,והוונהירין ליהשביל
דאורייתא ושמורים בכח זכרונו הנפלא
כמונחיםבקופסיה ,הואהיהחוזרכלההלמוד
בבלי בכל חדש ,והיה מתר בעצם היום
חלונותכיהו ולמדלאור הנרלבלי יבלבלוהו

רעיוניו בענינים אחרים,ובימי החרף למד
בחדר קר לנדד שנתו
 .והאיש הזה המקודש
ולתורתה',היהאבי הבקרתהנאמנה,
כלימי
הואו5א אחר* רוחו האמיץ תמכהו לבקר
בספרי גדוליישראל למצוא מקור המעיות
והמכשוליםהרבים אשר נכשלו בהם שלמים
וכן רבים ,ובקרן אור האמת לגרש עבי
 .בדבר אחדמדבריויפילחומות
מפקותרבית
בצורותלארץ ,ובכלנקידהכלולהומצומצמת
עבורתרוחרבה מאד,דבריוהקצריםמאירים
כמפירים ,וחדושיו מלאים תקוני סופרים,
דקדוקי בקרת ,הערית וגירסאות ברורות
ונכונות ,ובכח התכונות הנפלאות האלה לא
הניחמקצוע אהד בכל עולמוה שתי התורות
אשר5א אצל מאורועליובדרך חדשמיוחר:
באוריו על התורהנביאים וכתובים,פין'ושיו

והגהותיועלהמשניות,ע 5התוספתאמכלתא.
ספרא ,פדר*א ,סיע רבא וזוטא ,הגהוהיר
;.Ya1W
ופירושיועלבבליוירושלמי ,ד'חלקי
וכל ספרי חכמת הקבלה השלים כפי-
המקובל מחכמי דורועוד קודם הגיעו לשנת.
הארבעים,כי מאז היתההכתיבה
עלקשהעלילואי
,
ומענותו הגדולה או מהיותו חם
י
נ
מ
ז
באר סבת הגהותיו החדשות ומעםפירושיו
בכל מקום שהם נוטים מפירושי המחברית,
שקרמוהו ,אבל רמז דעתו בקצרה כיושב.
ודורשמפיהגבורה(נני"ף).בהיותובןארבעים.
החלללמורביחוד אחכפריהאר"י ,בקיאותו
הנפלאה בזהר'ותקונים וס'יצירה ומפד"צ
נראה מפירושיו והערותיו עליהם ,ואמרו"
עליו כי הוא כוון לדברי האריז*ל יותר
ם וויטאל ז"ל,
מתלמידו של האריי ר'חיי
ומאז שהחל להתעסק בנסתר לא כתבאיזה
חבורבנגלה רק מה שכתבותלמידיו ששסעי
מפיו,ובזה הראההגאון עוצםנבורתו בחורה
בדרך הבקרת בהשגותיו ובנסחו הגירסא
הנכונה ,ובזההצמיין מכל הלומדים לפניו
ויהי הואנרלרג דעזורנים הבאים שהלכו
לי פתח חרצובות האיסור
בעקבותיו ,ובזה
שאסר רבינו תםלהגיה הספרים ולשנורר
הנוסחאות (אח"י).
שבלו הכביר הישר והעמוק הלהיב אום
לבבו לאהוב את הפשט הפשימ בכל'
מקום ולחדול מכל הפלפולים והחילוקים
הרחוקים מן הכוונה הפשומה ,כ
יארביני
שמש.
אליהו אשר לא למד אצל רב ול
בישיבות היה כבוד שכלו חדש עמדו ולא
אכף עליו עול ההרנל  ,והזהיר מאד נם
לתלמידיו שלא ירבו לעסוק בפלפולים.

וחילוקים

העיר,יש.
פ'ג  :5'?1מכמו כן שלחתי פיוושי דקמיע1ת לקיק יוילנאכי כיחוד שסעתי ,בתוך הכמי
אחד מיוהד ההסיד קדוש וטהור מאר ישראל כליל כ 5החנמות חריף ונקי 1ל 1עשר ידות בנסתר
מוהר"ר אפי' ישו ,אשר נורע תהלתו בכל מרינות פולין ובברלין ו5יפא ,מקום שעבר החסיד הנ"ך
יספרו ממנו גדולות ,ובקשתי ממנולעיין בהפירושים וליחן עדנתובי כנים הם" :וע"ז השיב לר
הנר'א ו' 5במכתבו ג'ל wtwt :כנבור לרוץ אורה מישרים בתורה יראת חטא 51קרב העם לתורת
ותעודה רבא דעמא מרברגא ראומתא הרב המאור הגדול הגאון אמיתי המפורסם וכו' טו' מוהר"ר
 .הגיעני מכתב פתוחי חותם ניה"ק ששלח פירושים אמיתים ע 5ה' קמיעות דמיץ הנדפסים
יהונתן נר"1
ן בו אם ישרים הם והטריח עצמו מגודל צערו ס"ת בעדה
אשר יפודתם בהררי קדש ובקש ממני לעיי
י אבר כיונהציעופה ואשכונה לעשות שלום שישתקע
שרויה בצער והוא הודיע צערו לרבים ומייתןל
מארץ מרחק שישמעו לקה דברר
אש התבערה אש
ממחלוקז אשר לא כדת .אבל מי אנכי
להצדיק הצדיק הן למראה עינם מעון "צטהאוושבים ע 5כסא הוראה נקהלות קדושות מעירים בתומתר
ואם דגריהם נשמעין ומטים אזן 5רבריהט להכריע מה צורך עור פרברי ואם דבריהם אינן נשמעין מי
י ,ולכןידין אותי אדחי לכלי
אנכי מארץ מרחק צעיר אנכי לימים נחבא אל הכקים אשר ישמעו5
זבות ומחמת טררות רבות ויריטת בע 5הדרך לא היה באפשרייסדר הדברים כראוי והוכרחתי תקצר
 .ב"ר ר"ש תמיר הצעיר אלי' במ1הר"ו שלמ41
בטוח אני ברוב ענותנותו וצרקתו שידינני 5כף זכות
זלמן פה pווילנא יצ"ו,יום ה' ה'fסיון תקטע לפ"ק,
p
f
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וחילוקים*,כי בהםירבה הפשעויגדלהעון והעסק באלההנ"ל לאהיה בעיניו בטולה
ויפסד הדבירהנעים ויגורש האמת מעדת של שרה אלא קטמה ,כיכה אמר:
צף* (הקרמת בנו הנ"מ אגרהם לשו"ע או"ח) החכמוהנצרכים להורתנו הקדושה וכלולים
שהואהריסהגדולהלהלמוד האמתיולפעמים בה* (שם)  ,וככל אשר שם גם את החכמה
שהוא לקנתרונגד האמתואך לדעת ולהבץ לתורה ,כן כלכל את שתיהן במשפט אחד,
את פשומם ואסתתם של דברים היה כל כי כהרחיקו את הפלפול ,אשר כחואינו אלא
מגמתו וחפצו בלמודו ,לבקש את הגירסאות בפה ,מן התורה ,כן אהב גם בחכמה רק
הנכונות ולתקן את השגיאות אשר נאחזו את הענינים שיש בהם ממש ולא את
בספרי התלמוד ויתר המפרים העתיקים הפילוסופיה אשר ער אשר צרף אותה קאנט
הראשונים והאחרונים ,ובתקון שניאה אחת לא היתה באמת כ"א עמל פה ,ולכן אמר
קטנה הרס הרבה מגדלים פורתימ באויר ובבאורו לשו"עיו"רסי' קע"טסקי"ג) על הרמב"ם
שבנו להם תלמידי חכמים החריפים  ,שהוא "נמשך אחרהפילימופיה הארורה וכו'
השואפים אךלפלפל בסברות וחילוקיםשאין ובבר הכו אוהו עלקרקרו וכו'והפיליכיפיה
להם כליסוד ,אהבתו הטהורה א 5התורה המתו ברוב לקחה לפרש הגמרא הכל בדרך
הולירה את האהבהלכל חכמהויריעה כאשר הלצייולעקור אותן מפשמן וח"ואינימאמין
העירעליו החכם המהנדס הרבהגדול החכם בהם ולא מהםולאמהמונם ,אלאכלהדברים
המפואר הרופא ר'ברוךשיק ז"ל משקלאב הםכפשוטן אלא שיש בהם גם פנימיותולא
תלמידו של הגאון בהקדמתו להעתקת ספר פנימיוה שלבעלי הפילומופיה שזורקיןאותן
אקלידוס (אשרבעל "מנוחהלבבותי כתבבהקדמתו לאשפה אלא שלבעלי האמת* .ומה שהחכם
שממנו פירש כל שיטות הש"מ המרברות בתשחרת) ר' צבי הירש קאצינעלבויגין בעל נתיבית
אשרהעתיקוהדפים אפם קצהו בהאאג בשנת עולם (כוללברייתארל"נ מרות דריה"ג עמ באורי:
תק"ם  ,לאמר. :והנה בהיותי בווילנא והרושים) רצה לשדות בה נרגאולהטיל מפק
המעטירה אצל הרב המאור הגאון הגדול בדבריו
י לא מפי הגר"א
הדבארליהם,האללומהר,רקכ
מו"ר מאור עיני הגולה ,החמיד המפורסם יצאו
א
ו
ה
ה
פ
ס
ו
ה
מממדרי
נסוהר"ר אליה
ושנ,ר"ו בחדש טבת תקל"ח ,כתבי הגר-א ,ע"ז באועדות הנאון ר'זלמן
שמעתימפי קדו כיכפי מה שיחמר לארם ריבלין ועדות הרר"ש לוריא ומספחות על
יריעותמשארי החכמות ,לעמתזהיחמרלו פניו,כי המהבעיניהם ראו עצםהכ"י המונח
מאהירותבחכמתהתורה,כיהתורהוהחכמה עד היום בבית אוצר הספרים של הגביר
י להעתיק ,מה האדיר הרב הגדול ר' שמריהו צוקערמאן
נצמדים יחר וכו' וצוה ל
שאפשר ,ללשוננו הקדושהמן החכמות וכו' ממאהליב ,ושם כתובים הדברים ככתכן
ןעמנוישראל ,וכהוייהן בעצם יד קרשו של הגר*א ז"ל,
וישוטטורביםותרבההדעתבי
ותסור וכו' לשוןלאומים אשר כשאון מים (וע'עליוהאליהובמעווההסולם שם) .ובכל
רבים ישאוןלעומתנו איפה חכמתכם ונמצא ואת נשאפניםויכבר אתפילוסופי ישראל,
שםשמיםמתהלל*,וגם הוא קבעעתיםלעסק וכ*פ המיר אח ספר המורה לשבח ,וכאשר
החכמה כנראה מחבוריו שחבר בהנדסה באי קנאים להפגיעבולבעור בהרב הרייו
ובתכונה (ק"מ) .תכטת הנגון אהב וירומם ר' יהורה הלוי אשכנזי אשר יקרא לקהים
מאדוידבר נפלאותעל כחהביעזועל ערכה מזומנים פרק במורה הנבוכיםבאזני שומעי
הרם בעיני התורה ,ואמר הגרףבפירושו לקחו בביהמ"רהישן ,ויגערבמביאי הרבה
על התקונים כיטעמי הורה ושירי הלוים לאמר :והרבינו משה יורהואני אפיר? מי
וסודות תקוניהזהר אי אפשרלידע בלעדה יתןחלקי עמו" ,ואמרעיד.:חלילהלי לגעת
י
הכהקרמה לס' פאת השלהן)") ,מחכמת הרפואה בכבוד מאור עינינו הרמב"םז"ל ,והלוא
אשר חפץ בנעוריו ללמדהולא נתנו אביו שאהיה עמדו במחיצה אחת בג"ע' (ק"נ צד
מפני בטול ת
חלמת,ורה ,ירע היטב אה תורת  162וצד )280ועםכלזה כתב בבאורוליו"ד
הנתוק..
הרקלוק ידע על בוריה ,סי' רמ"ו ס"קי*ח* :אבל לא ראו אתהפררם
לא
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הברו הגאון מ' ישראל ב"ר שסואב משקלאנ הלביר הגר"א
והוא כ ms~n 551ארי
*אח לקט שכתה מעשר .עני דמאי שביעית החסרות בשו"ע .שלפנינו מסודר ע"ד שו"ע בפנים ועליו
באור ארוך בשט "בית ישראל? וגם שיטות וגירסאות בירושלמי זרעים להגר"א - ,נדפם בצפת שגת
מדואלים" .גם הבד ס' תבלין הדהין ושו"ת נהלה ומנזחה ו"אגרת השלזהה סרבני א"י" לגני משח
אמיד תקציר ,והיה נשיא בארעא קדישא שלשים שנה ונפטר א' או ט' סיון הקצ"מ בירוש*
ט1

"

"1י

לאהוא נהרט"א)ולא הממבים*
להיותמבאיביתוהתמירים כברהיהנתשע
רבינו הגר"א 4,ל הצטיין במרותיו לצריקתמיםבערתו.
הרב הם'ם מחבר פ'ננעת פינחס
האד ,הואהיה מסתפק במועם וחיחייעיני
וצער ,ה"ה פרוש סכל עניני העולם ולא מפאלאצק ,זכה להיות מהיוצאים ונכנסים
התערב גם בצרכי ביתו ,ומפאת שקידתו תמיד בביתו ,ובהקדמתו למפרו *מדרש
י זכות
והתמרתו כעצומהבתורהתמיר יומםולילה חכמים' כתב* :וגם זאת עמדה ל
לא שםעללבביטפליתליאביה ,ובקרושה ששמשתי אתהגאון האמתי בוצינא קדישא
וטהרה הגה ועסק בה כל הימים ,לא שח אשר כל הארץ האירה מכבודו ,הוא ניהו
זצ"ל
שיחה במלהולאהלך ד' אמות בלי תורהאו מרנא ורבנא נ"י ע"ה פיה מו'ה
הפלה והיהטעוטף בטלית ומוכתר בהפלין מווילנא"
הרובכוה/מאור הגדולר'יחזקא
כמעטכלהיום ופ"אבמוצאי יוה"כ בבואו
אלל-פייוויל
מבהכ"נ שלח אחרי הנאון החריף הנגיר ז"ל המ"מ דווילנא בעל *תולדות אדם'
מוהר"רדוד שמואלפיינעס ,הנזכר לתהלה (מלרי' תמוז תקט"ו בפאלאבגע ונפטר במילנא
יזכהה'
בס'הילל בן שהר,ויאמר לו* :הלא ננון כיד שגטתקצ"גאותקצ"ו)הביאבמפרזב
לקבוע יתד בסוכה כמנהםהעולם ,לכואתי פעמיםלהיותלו פתחון פהלפני הנאון ובכל
ונקייםיחד*.ויבאו החדרהויקח מסכתמוכה פעםישב עמו בבית מדרשו הטהור משך
".זההיתד שקבעתי במקום שעהלערך ודבר מובלפניועל ספרו *מוסר
וילמדוכלה
אמרליללוההנר*א ,הוא היה ענו מאד השכל*.
נאסף
להם"מ מדובנא שלח כמה פעמים
ולא אבהלהמנות בתורמנהיג ,רב אודיין
אףכיהיה נאוןהגאונים ,ולאהפץלהרפים לבוא אליו ולחוק 4ת לבו בנועם סופריו
אתספריואףכיחירשחרושיםבבלמקצועוה ולסחי הטוב .ופ"א חלה הגרסא במחלה
התורה ,ולא סדרם לרפוס כ"אציין בקצרה אנושה ושבורפא לו שלח מכתבאליובעצם
וברמז על גליוני הספרים למען יהיו לו כתב ירו בזה'ל* :אספרה נאלידירי כעל
לזכרוןוקיים בעצמו את מאמר המשנהולא נמולות שגמלני ה' ,ברבטובו ח5ץ נפשי
תעשה עטרה להתגדל בהולא קרדום לחפר מתחלואית קשותהפליא לעשות?מדי,יבוא
בה- .הוא התפרנס בדוחק מהקצבהשקצבו ירידי לביתי ואליאחר
.ופעמיו להשיברוחי
פרנסי העדהבעדולתתלומדישבועבשבוע ,ולהשהעשע אתי"וכו'
והרבהגביר הנדיב המפירסם מו"ה אליהו
הגאון רד*ל יספר בשםאחיו הקפן
בהרב ר' צבי נכד הגאון הגדול ר' משה של הגאון ר' רפאל המבורגר ז"ל שס"א
קרעמערז"ל אב"דרווילנאההיה ידוע בשם נתגלגלהדברלדברע"דהנישאושאלולהנ"ם
רן
פעסעלעס (נפטר ביום  '1ערב יום ד' רפאל בסה הואיתרונו שלהגימאעלבל
הבפורים תקל"א) המך משפחת הגר*א כל גאוני דורו ,אז אמר שילךא5ארגזהפפרים
אלו-קורם מותו הניח סכוםהגון לצורך ויוציא ספר פלוני העימד במקים פלות,
הימים
ספוק הגר"אואחיו הג"ם אברהםז"ל,
ובהביאו את הספר לפניו וישתומם למראה
ומעשה היה בהשמש שהיהמביאלו עיניו,כי הספר הזההיה.תנ"ךפשית ,ויקח
בפעם בפעם אח בסף הקצבה ששלחו לו הג*םרפאל אתהתנ"ך בירוויאמר בחררת
הגבאים ומעל נ*פ בשליחותוולא הביאלו קרש :זה היה יתרונו של הגר*א על בל
והגר'א לא גלה מזה לשום אדם ,וכאשר רבנידורווגדליה,כיבקיהיהנהתנשיהזה,
כבר הגיעו המים עד נכשות ביתו ,אשתו והגאון מ' העשיל לעווין לבעל עליות אליהו)
ועולליו ,צוה עליהם לבליגלו הדבר ,ויעץ מעיד בשם אביו הרב הנרול
זאב
לאשתו הצנועה שתלך עם בניה הקטנים ששמע מפיהגאון ר' שאול קצינלבוינ
רעל-י.ןגי
בבתי שבניו בעת אכלם ,ודרך הקמנים הגמיא לעתזקנתוהיהכל למודוחומש
עד כמההניע ערבו,של הגר
שמבלשים לאכול בראותם אחרים אוכלים
מהם":אבעיני
תנו להם ,ער שחלה השבהו ונטה למות ,הגאונים נביא לרוגמא מאיזההנאון
אז התודהבפני כלעל חטאתו אשר חטא,
בעל משכנותיעקבבספרוסי'ע"נ כתביז"ל:
מעודו .לא בא בכתובים עם גדולי *ולא כתבתי הדברים האלה לסתור חרו
 nanhולהשתעשע עמם בחדושי תורה ,דברירבית הגאון ז"ל וכו' אשר ידועלכ
ומעלם לא התמרר ברוב חכמתו ,ולא קבל חכמילב  p~'pתכמתווביסדו ,אשרכלרז
מל ארם נביהוכי אם אחריידיעה והכרה לאאנםליה*וכו'.
לכונה בחפונת האיש ומעלליו ,וסי שזכה
הגאון ר'יעסבסעבןהנאון בעל נודע
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ביהודהז"ל כתבבהגהותיו למפראביווז"ל:
*אמנםכשאני לעצמי מהאני לסבור סברא
 .מתמא דמילתא
מנפשאי נגד דעת המריא
במלה דעתי אצל האדם הגדול בענקים,
אפםכי עזה אהבת האמת ,עצורבמלין לא
אובל ,ותפעם רוחי לרבר דבר אשר הוא
ננד דעתהגאוןז"ל*.
הנאון מוהר*ל מפלאצק בעל שו"ת
ן חדש בזה*ז,
משיבת נפשית
'ט"י)לעניןדי
כתב וז"ל* :וידעתי ביבמדינתכם כרוכים
אחרדבריהנאון מוהר*א מווילנא שמחמיר
מאד ,סים אהבתי צדקולהצדיקכנהגן של
ישראל ,ואם כי לא קם כמוהו מימות
הקדמוניםלהיותכל ההורה כלהנגלה ונסתר
בשלחןערוךלפניו ,מ"מחלילה h"t~Sכו"ע
רשיעיכו' ,ולאיפלאשישיג פעוט וכשל כח
ביגיעה רבה ועצומה מה שלאישיג הענק
דרך העברה בעלמא*וכו'.
הגאון החוקר האלהי והמבקר החרוץ
ר' מנשהמאיליא בשבתו פ"א בחברתמרעיו
ההל אחד מהם לשבח ולפאר את הגר*א,
בי נוכח עיניו כל חכמה וכל סתום לא
ממיהו ,וגם את חכמת הדקדוק העוונה
ע
ן ויאמר הר"מ?
השיב לנוה תפארתה .ויע
י הוא אשר לאידבר רתת מתהלת הגר*א,
ס הוא אשר ישמע את שמו ולא יחרדן
ומי
אבל בחכמתהרקדוק ,האמתניתנה להאמר,
כי לא נופלאנכי ממנו (בן פורת) .ובספרו
אלפי מנשה (מי' קע"ג) יאמר וז"ל* :לפי
המשך רוב גלותנו שהוא קרוב לעקבות
משיחנו,ושצריך לפנות את דרך האמתוכו'
רוקדישמןשמיא,
וכ הנראהשלחלנו ד'עי
נפאיון המפורמם מו*האליהו זלה"השהתחיל
ה
קצתלהחזיר עטרת התורהליושנה ע"פ דרכו
ררך האמת והפשומ* ,ושםסי' ק"ב יאמר:
.אלמלאהוא נשתכחהתורהמישראלשהחזיר
עמרהליושנה ,שעםנידלחריפותויבקיאותו,
נתן לב לדברים הפשוטים ,וגתן עין עיינו
לזה ,לפרש הכר בדרך .פשוט וקל ,ורוב
והולכיםע"ז הדרך הנכונה*וכו',
עניני
הגצןר'שאולקצינלינבויגיןבהסכמתו
להדפסת ספרא דצניעותא יאמר. :אדמו"ר
הנאוןוכו' הוא הקדוש וטהור ,איש אלקים,
מחציו ולסמה איש ומחציו 1ל מעלה
אלקים' וכו'.
הנאון המפורסם מופת הדור ר'חיים
ז"ל אביר ורעם דקיק וולאזין (טלר ח' סיון
מק"ט ונפטר 4ר פיון ה' לסרר ויהי בנסוע הארין
ושנת תקפ"א) אשר בילדותו למד אצל הנאין
הנפלא בעל שאנת אריה שהיה אז אב"ד

בוולאזין וגם אצל הנאון הנודע ר' רפאל
הטבורגר אב"ד דהמבורג הוא היה אחיב
תלמיד מובהק של הגר"אז"ל ,והרבהגאון
בעל פאת השלחן בהקדמתולס'הקליןהדתין
מעידעלרבינוחייםזהבזה הלשון" :כי לא
חסר משלהגו כלום מהטעלות שמנוחכמים
שהתורה נקנית בהם ,וכרהוי בר תרתין
ועשריןשניןהוי גמיראליה לכולה הש"סוכל
אביזרייהו" ,ובהגיעו לכ"ה שנה כבר יצא
 1DWלגאוז ולתפארת בישראל ,ואז החל
לבקר אתבית מדרשו של הגר"א ,לשמוע
בלמודים ולאלף את דרכיו בקרש ,ועשה
י הגר*אז"ל,
אתעצמושאסקופה נדרסתלרגל
ואומר עליו ההר"ח בהקדמתו לפפרא
דצניעותא בזה הלשון :ולבי יהגה אימה
מדי דברי בו בהעלותי על זכרוני עורנו
בחיים הייתו עומר ומשמש לפניו כאחד
מצבא מרוץ במרום .שימו לבבכם והתבוננו
וראו,מי ראה כאלה בדורותאלו,ומי שמ.י
כזאת בכסה דורות שלפניו ,הנמצא כזה?

וכו' וכו' עד אשר הוא יתברך למען צדקו
להגדיל חורתו ית"ש ולהאדירה ולהראותנו
נפלאות מתורהו ית"ש ,הפליאהגדיל חסדו
עמנו וארו עםענני שמיא כבר אנש אתה,
וליהיהביקר .אחדהיה האדם הגדול אשר
כמוהו לאנהיה מכמה וכמה דורותשלפני
ו4
לונחן ה'לב לדעת ועינים לראות ,ונהירין
הוו ליה שבילי וארחי דחכמתא בנגלות
ונסתרות ,בינהיתירה נודעתלו ,הואניהו
האיגאוןעולם חםידא קדישא,רבינוהגדול
והקדוש נ"ע ,אשר זההיהדרכו בקדש מעורו
להשכיל ולהתבונן ולהתיגע יגיעות גדולות
ונוראות איןלהעריך ,וכל פה'ילאה לספר,
ובדבקותעצום נפלא מאד ,ובקדושהיתירה
ובטהרה נפלאה ,עד אשר זכה לביא עד
קצה תכניתם להיות עולים כלם ברורים
לאמתתם" וכו'וכו'.

ן
ובמכתבו של הרר"חלהגאון ר'ליחמ
אב"ד דקפוליא (שנרפסה בסטר ,קדומת יו"ט?
סי' ל"ג) ע*ך הישיבה אשר יסר בוולאזין,
מיום א'  '1עשי"ת תקס"ג ונרפס ביוילגא
תקע*ג זהלשונו. :והנהירעתיכי לאזכיתי
למדת הענוה  ,אמנם דינא רגמרא הוא.
בירושלמי סוף שביעית ,ומובא גם בריש
שם ,שמישאינובקי רק בכמכת אחה ורואה
שנוהנין בו כבוד יותר מזה ,מחויב הוא
להודיע האמת ,ואנכי שמעתי שנקראעלי
שם רבינו הגדול מרבן שמ בכל הפיצות
יישראל ואורו,
ישראל ,מרנא ורבנא קדוש
הגאוז מוהר"ר "ליה נ"ע הסיד מווילנא,
';ציתי

~.ל

*

י שמו הביב לזמר שאני מחבורו הגדול שלמרןהב"י וכמבואר בהקרמת
וזכיתי להקראעל
תלמידו  ,ראיתי חובה לעצטי  ,להוריע באה"ג) ומר אבא הנאון זצללה"ה בחבורו זה,
י לפגום בכבור הראה את מקורןכל תיבהותיבה היא גמרא
בישראל נאמנה ,שחלילהל
הרברבינו הגרול והקדושנ"ע ,להקרא שמו מפורשת בבלי אוירושלמי אודברי רשיי
עלי ,והודעתי נאמנה שכל האומר כןאיני ותוס' ,מה שלא שערו מרןב"יוכל קדמונינו
אלא סועה גמור ,כירבינו הגדול נ"ע היתה זולתפלפולים עמוקים ומתוקים ,וחחי רוח
משנתו סדורהלו הלכה ברורה בכל התורה רבריהם ,ונראה פנים חדשות כאלו כל
כלהבלי שום ספיקאקמיה במקרא ,נמשנה הרעות ,מר.עה אחר נחנן ואל אחר אמרן,
וש"סבבליוירושלמי ,סכלתא ,ספראוספרי ,לאירענו מההיהלו" עכ"ל שם.

ותוספתא ומדרשים וזהרים  ,וכל דברי
התנאים והאמוראים הנמצאיםבינינו ,בכלם
זכהלהיות חלקו בהם ,להכריעבין המפיקות
המתילרים בדבריהם ,ולחרש בהם דברים
להיות שומע ומוסיףתלי תלים של הלכות
ואגדות ודרשוהורזידר;ין ,ואיך אשים פני
כחלמיש ולא אבוש להקרא בשם תלמידו,
אחר אשר לאזכיתילקבל מהורואף במקצתו,
ואף במסכת אחת לאזכיתילהיותביריהלבה
ברורה ,כי הספיקות מרובים וההכרעות
מיעטוה ,ובקצת הימים אשרזכיתי לשמש
אותי לא זכיתי ממנו אלא לידע צורתא
דשטעתתא אחרהיגיעה ,וע"ז ברית כרוחה
לכל אחב"י כהבטחת חז"לינעתי ולא מצאתי
אל תאמין ,ונם ליגיעת רבינו הנדולנ"ע
לאזכיהי ,כי לא יושג ולאישוער ולאיאומן
גודל יגיעת רבינו הנדול נ"ע ,למי שלא
ראהנודל יניעהועל כל רקדוק ודקרוק מן
התורה ,עד שעמר להשיגה על בוריה*
(רבינו אליהו)  ,וכןיעירוויגירובניוהגאונים

בהקרמתם לבאורו לאו"ח. :שש שנים אזן
וחקרהיטב הלמורבבליוירושלמי והוספהוה
מכלתא וספרא וספרי 1ה איר אפ לת
חכמה
חשכה עבי הנוסחאוה
,הכבשוה בפלפולא יתירה וגו' .עור ww
שגיס עסקברברי פוסקים ראשונים ואחרונים,
המההגדולים אשר בעולם וכו' ולא פנה אל
גדולת גדולתם ולחבטת חכמתם ולקרושת
קדושתם להצילם מכל מכשול ושניאה לתרץ
דבריהם ,רק בכל כחו עבד ושמר להבין
ולהשכיל דברי חכמי הגפרא הקדושןם וכו'
אשר באות אחתסדברי רז"ל דחה
הרבה מדברי המחכרים וכר וכף.
אם תפקח עימך אחי ,ותעבירעימך בבאורו
.על השו"ע משער לשער  ,ומסימן למימן
באהבתך ובחמלתך על האמת,עיניך תהינה
מישרים ,כי מרןב"י "1ל הוא היההניאסף
לבל הרעית ונשא ונתן בהם כפי רעתו
הרחבה ,ואספןכעמיר גרנהבהבירו הקצר,
ווסנוהרב הגאין ,מהרים שחבר בארהגולה,
נלה מסיר הדינים וכל הדעות רלה לנו

ירי

בנעוריו למר ומן רב ביער בשדה
י והתבודר במקום לא ירע איש,
בבית יחיד
ואשתו הצדקנית מרת חנה בת איש שוע
ועשיר הרב ר'יהורה וילמקיראן ,היההלו
לעזר לשום עין השנחתה עליו לכלכלוכדי
צרכו ואך היא לבדה ידעה לפעמים חביון
עזו ומקום סתרו ,כי במח על צדקתה שלא
תגלה לאיש את מקומו ,ובמותה צוה לחרות
על האבן אלה הטורים :ק רית חנ ה 2
*והמת חנה בשנת הקם"נ ה'בסלו ,לא
הגיחה המורהיערך לספר שבחהאיןנחיב
 .תנצב"ה".
וררך
הנאון חפץלעלות לארץ ישראל בסוף
ימיו וכבר נסע ערעיר קניגסברנ ומשם שלח
לביתו מכהב ועלים לתרופה* מלא מוסר
ויראת ה' ,אך פתאום שנה דעתו וחזרלביהר
באמרו כיאין לו רשות מן השסים ללכת
א"י ,ודורשי רסוסות אמרו ,כי דעת
הגאון היתה להחמיר בענין חיוב מעשיות
בפירוה מדרבק כדעת התוס' [ע' "יס' ד"ה
ט"ו ותום' קרושין נ'] וכן היתה דעת המבייט
כתשובתו הידועה ,אך בהיותו בדרך
נודעהלו,כיבעל הבית יוסף ההרים שלא
בחומרא זו וכדעת הרמב"ם לפטור,
ינהגי
כמבוארבריש תשו'הגאון ר' בצלאלאשכנזי
(בעל שיטה מקובצת) .וזה המריצו לחזור
מדרכוכדי למנועמן המחלוקת וחלוקי דעות

בבואו לארץ ישראל (הגרר"ל).
סדר למודיו היה תנ.ך ע"פ הדקדוק
עם טעמי המקרא ,ששהסררי טשנה ע.פ
גירסאות נכונות ,גמרא עם רשיי ותוספות*
ארבעה טורים  ,הירושלמי וההוספתא
לתלמיריו הירה ררךכי בלמדם מסכתינתשו
אותה לנתחיה ,לדעת סי המה תנאיה
ואטוראיה,מיומיהחולקים בה ,וכמה מספר
המחלוקת עזר אמרכי חובהעל בל תלמיד
ללסור עכ"פ ממכת אחתעל פה לטען לא
יבטל *ופגית* בלכתו בררך או למאן רנני
בנית אפל מאהבתו את הבקרת אטר
לבנו הג*ם אברהם ועל *שהוא משועתק

.

.

-.

להעתפתהיוסיפונ להרומיים שעלירח טפל
לבוא

.לבוא אלטטרת הוונתם '2ל רבותינו ז"ל
4:.זלם4ר ובסררשים ברברם במקוסוה רבים
:בעניני ארץ קדשנו וביה(וקדשגו ותהלוכות
י קדם הרסיכו'* (אגרה הגאון
.שרי קרשל4בימ

ל

ממסטיסלאוו אל

~הטקונל ר' אגרתם שממה sfft
ץר' קלמן שולמאן.מווילנא גראש כ' מלחמות
הטייאיחויים ח"ב),ונם העיר רוח יודעי לשון

ש

4
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הפיץ והרבות אתהמדעים
ולתתחן
וכבור משפטומדר, .ונח גנשמה אל תורתנו

 .הקרושה.
אף רבינו הגר"א היה עני
ו מאד,
היהתקיף ברעתו בענין הלכה ,ולאזע ולא
 .חתמפני כל ,.לדוגמא:ביו"ל (ס" דצ"ג סק"ג)

כי

נדי
 ,חדשבזמן הוה היה מהמיר מאדועל
בעל *באר הגולה" שההיה בחב" :ודברי
בעל באר הגולה טעותנרול ואיןצריך
להשיב עליהם וכו' וסובה היה.לו כאן

כאי

.השתיקהי ,זכן ביהר(סי' קע"ט סק"ה) לענין
שחטו תרנגולה שקראה בתרנגול שאמרו
(שבת ס"ב) שהואמררכיהאמורי והעםהקילו
לוה ,כהב הרמ"א* :י"א אםאת
וראיו"מלרןהטעם
מה

,וע"ז

,

'

ן

הנסי*

פעלימי(יף נ"רן

וז"ל" :ומ"שלפעמים יג

וספר להרגם גמספרי הכמה הכתוביםבידי
.סנטרי הנכרללשון הקדש ,למען הריםקרן מחסראוהכי
י
נ
ת
ק
ישראל ולמחוםפישופנינובוזי נפשנוולמען יה שהוא משבש לשון המשנה ומתקן ה(61חא],
בקרבנו
'

.

רבים פירש המטנה ננד מסק"ה הגמרא,
יתמה בעל הפארת ישראל על פי' הנרגזת
גמכשירין (פ" 1מ"ג) שהוא נגד
בבכורות כ*נ (אזצ"י).
.חסורך.
הכוונה ופשט הפשוט של
כזחמרא והכי קתני* הנמצא .נשים בכ"מ
כתב בנו הנאון ר' אברהם ויל נספרו

 למה מצוה לשחוט מותר וכ"בהעיר הגר"א.:ורברס קשים כחומץ לשנים
'יכעשןלעינים לגנוב דעת המקום",

וכן בפירושו למשנתההיהנוטההגאון
.לפעמים ממסקנה הגמרא ,.כמו בברכות
(ח"ד מ"א) שאמרו תפלת הערבאין לה קבע,
עופריך בגמרא מאיאיןלה קבע ,אי לימא
דזמנה כל הלילה ליתניבל הלילה ,ומסיק
ראין לה קבע פירושו .דאונה חובה ,ולפי
".רעת הגר"אאין לה ומן ומוערקביע בפ"ע,
',ביהיא מתחלתנגבלותזמן הפלת מנחה ער
יתחלה.זמן הפלת  .rr~nsוזמן מנחה כלה
לקודם הלילה ,וכן .תפלת שחרית שההלתזמן
'.סועמ אחרהלילה .ולכן לא נוכל לוסר כל
הלילה,וכן בברכות(פ"י ""ב) שאכרו כיצד
"מומנין ,בשלשה אומר נברך זכר ,בעשרה
אומר נברךאלתרנו" בעשררו והוא ,אומר
'ברכו ,אחד עשרה ואחד עשרההביא ,בסאה
וכו' ,ופריך בגמרא הא גופא קשיא ,.אמרת
אחד עשרה ואחד עשרהרביא אלמאכיהריי
,נינהו ,וקדרקתנ .במאהאומרוכי'ן ומהרץ
,.הגמראכל זה לאמר ע"מהרי ופנאי .והגר*א
ויל מתרץ הבהגנהכיזה הוא בלל ואחריו
פרט ,בי עשרה ועשיה רבוא שוים בזה
שצריכין לשכיר שם ה' אבל יבדלו באיזה
,גזסח אשרהפרם המשנהאח*נ .שדבמקומות

חסויי
עשר לכאורה נראה כלשון.

שמעתי מא"א הנאון החסיר המפורסם נר*ו
ן בלישנא ומה.
שאין במשנתרבי שום המיו
שהוסיפו הוא מובן בזה הלשון של'.רבינו
הקדוש*,ל .אפס בדילהסביר לעיני המון
הרואים בהשקפה ראשונה ,לפניהם צריך
להסביריותר ,והמעייןבדבריו יראה שהוא
כלול בדבריוביתרון אות אחת ,ואחוהלך
(ביצה א')
אחרלרוגמא
ע,היממנ
מהכןשש
אפרוכנירר"הימאן דכר
מא
הו
שאפרכירהמו
שמיה ,חסורימחסראוהכיקתני ,ואפרכירה
מוכן הוא .לכאורה מהוחסורי מחמראומה
הוסיף שבמקום שי"ן כתב וי*ו ,אבל אחר
ההתבוננות יראה שרבינו הקדוש ,בלשונו
הוךבוןליעה ההרכןוהניפירושו ,ומודים
שאם שחט שיחפור נרקר ויכסה,ועור הם'
מורים שאפר כירה מוכן הוא ומורים קאי
אתרוייהו ,לכן נכתב בבא ראשונה יהשניה,
בשי"ן שאם שחט  ,שאפרכירה .והמקשן
הבין שאפר כירה הוא טעם .לבבא ראשוג,הי
כררך השי"ן בכל התלמודלכן הקשה מה

עניןזה לוה ,והשיבוהו חכמי הגמ לר
ראו:מ*ודים,
ירעיונך חסורי מחסרא-טלה אחת,
לפ
שאפר כירה סוכן הוא .וזה אמרם והגי
קתני ואפר כירה מ-כן הוא ,כלומר שהוא
עור דבר בפני עצמו שהם מורים ג"כעל
דברזה ,וכן פירשכלחסורי מחמרא שבש-ם
בזההאופן" עכ"ל .ובאמתגםהלשון שלחסורי
מחסרא והכי קתני מורה שאין פה תוסר
היבוה רק חוסר ההביננות ,כוונה ועי
ט*
ואשר ע"כ אמר אח"כ והכי קתני ,כלומר לא
כך אלא כך ,לולא נראה
תתייתבנוית.והכי קתנו"ככמייותר.כן השהי
וכן מביא הגאון ר' ישראל משקלאב
בעל תקליןחרתין ופאת השלחן בהקרמוצ
וויל* :והיהיורע (יבינו) כל תסירי מחסרא
שבתלמור בשיטותיו רלא חסרה כלל בסדר
שמידר רביני הקדוש המתני' ולאו אורחא
שחיסר דבר רקדרבי ס"לכחד הנאדאליגיה
סתמה ולא חסר כלל אליביה והגמרא ס*ל
באידך הנאנאליביה סאסרה.יהגמרא חסולי]
תחסי-א
גין

)1

*.ב

 ,סחסרא והכיקהני ,והיהיורש ע"
"מחסראפ המוקי
מדכיך ר"ל ר"ת *חסורי
*והכי
מלהני ,ירביך מהירך בסתר אף ד"ת בסתר
*נסתריםגדולתדרכי התורה שבע"פעכ"ל
הנאוךהשתדל למצוא סמך ומערלרוב
בנהגיישראל,בדבריחז"ל ,וההאמץלהנהיג
כמהמנהגיםהנובעים ממקור התלמוד ,אשר
י
נשתכחו סרובימים או נחלשו מרפיוןיר
המחזיקים בם ,כמו כתיבת ספרי הנביאים
על קלף לקריא בהם ההפטרה בכל שבת,
והפגלות לקרואברנלים עלקלףכדיןולגרך
עליהןעל מקרא מנלה(יגם שההייה) ככתוב

.

מפורש במסכת סופרים (סרק י'ד) ,אף
במקום שגדולי הפוסקים האחרונים ונם
הראשונים הסבירו פנים להקל בהם או
לשנותם לפי צורך השעה ומעמד האומה
ואפילו במקים שהדבר תלוי במעם וכבר
במל המעם,ואולי היתהכוונתובזהלהוציא
מלבן של מבקשי החדשות שבמלו כמה
פמנהני ישראל שמצאום לפי דעתם כיתרים
וכמפריעי הכוונה ,ומחשבתו היתה נחויה
להחזיר עטרת ההלכה ליושנהלבררילצרף
את כלדברי הפוסקים ומנהגי ישראל ע"פ
יסודות תורתחז"ל ,והגאוןנחן את נפשו
לקייםכל דקדוקימאמרי רז"ל נם מה שלא
ן אשר חטא
וצובא בשו"ע ,ילא ימצאלועי
לסמיךגם עלדבריהמקיל,וכמו שמעידים
ובניוהמופלאים בהקדמתם לשרע או"ח,
עלי
בן מצאנו לרונמא בספר ,מנחת
יהורה על מסכתות הש"מ מהרב הגדול
החריף ובקי ר'יהודה יודילהלוי בן הרב
הנביר מ' שמחה וימל הלוי עפשטיין ז"ל
מווארשא ,הנדפם בווארשא ד'
גאלדמאן-
הרל'ח ,על דף ל"ט ע4ב מסס' פסחים
במאמר אמר מר זוטרא לא לימחי איניש
קדרא בקמחא דאבישונא דילמא לא בשיל

שפירואתילידיחימוץ ,ופירש"י לא נעשית
קלי כל צרכה בתנור ומהמצת בתבשיל,
וכשהוא שורפה בקערה היא מחמצת שאין
דרקנתינתהלתוך תבשיל רותח עכ"ל,וו"
בעל מנחת יהודה שם כמדומהלישראיתי
~אחד מם2רי האחרונים של המחמירים
באכילת הקניירליך בפסח ,ותולין עצמן
בדמר זומרא ,דדלמא לא נאפה המצהיפה,
ומדמיז לה לקמחא דאבישונא דהכא ,והוא
טעות ,דבאפוי ד"
א קאמר בהריא כאן
בברייתאלעילשאין באיןליריחימוץ,ועוד
.דמדרך עשייתהקניידליך לחלטן ברותחין.
ורבינו שבגולה הנאון הרח"ו ז"ל מדולאזין
נטםפניו ללכתבמועד תנ הפכהליוו .הוא

י
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רבן שלכל ישראל רבינואליהוהחסיר ניעך:
מווילנא ,לראות אם אוכל הוא קניירליך,
ואכל בפניו ,ואמר שאיןבזה שום מיחוש,
ובפרם להמהנין לחלטן ברורטץין ונבעקשמיותזי:.
בשומןאווז בלתי מים ,ראו אפילו
שאינו אפוי מותר ,ומכש"כ אפוי ורותחין,
ובן נהג הרח"וז"ל לאכלם עכ"ל( ,המחבר-.
בשם לס.4
הרר*י עפשמיק חבר גם מפרקנסן
עיןיעקב ד'חלקים תר"ח).
ישלהעירעל מאמר ארוד נכבד ורטן
היוצא מפה קדוש הנד"א ז"ל בבאורו למפרזה
כל מה'
דצניעותא פיה ,וז"ל :והכלל כי
שהיהוהוהויהיהעדעילם הכלכלול בתורה-
מבראשיתערלעיני כלישראל,ולאהכללים
בלבד אלאאפילופרטיו של כלמיןומין ושל
בל אדם בפרט ,וכל מה שאירע לוסיום'.
הולדו ערסופווכלגלגוליווכל פרטיוופרטי
פרטיו ,וכן של כל בהמה וחיהוכל
י
חל.
בעלוכ
שבעולם ,וגל עשב וצומח ודומם,
.
פרמיהם ופרטיפרטיהם בכלמיןומ
שלי.
יןואיכ
המינים ,ומהשיארע להם ושרשםI?1_,
ג
מה שכתוב באבות וסשה וישראל כלםה
בכלדורודור שכולםמתגלגליםניצוצותיהנז
בכל דור ודור כידוע ,וכןכל כעשיה~'
מאדהור עד סוף התורה הוא בכל דו ודווי
ר לבד.
כידועלמבין וכן הוא בכל אדם וארם
עכ"ל .וגאון אחד ממרחקים שבא
י
א
ך
הי
רה
יל
אתפני הגר*אז"לולקבל טסנו דברילא
_
ווייתך
היים ושאל להגר*א שם שלרבינו היכן
כרומז בתורה והשבו :יוצא מפסוק אבד-
שלמה וצדק אב"ן שלמההוא אליהו בל
שלמה ,וכןבלקוטי הנר*א באבן שלמהסי'
קנ"ח :סעורת לויתן הוא הדעת שתתרבדו
בארץ שהוא השמתה הגדולה אשרשןלמעלות.
ממנה ,וע"ז נאמר יצרת לשחק בר .והוזר.
השעשוע של הקב"ה עםהצדיקים שמחדש-
להם הטורה וכו' וכם*ש ויחזו את האלהים
ויאכלו וישתו .,והראיההיא ההשגה והוא,

.
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האור הגנח לצדיקים וכו'ויהיה פנימיותו
התורה בהתגלות כמו עכשיו פשוטה של-
תורה ,וע"כ יהיה תירות מכל המקטרגים
וכמ"ש (ישעיהי"א) לא.ירעו ולאישחיתו בכל
הר קדשיכ מלאה הארץ דעה וגו' ,וכןייך
יוא סרוח התורה שיהגלו ע*י-
המשומר ה
משה ,ועל אותו הזמן נאמר
י כבוד ה'-
.יה
לעולםישמחה'במעשיוע"כ
תלמידוהגאון מוהר'חמוולאזין אמר-
נשם רגר שהזוהראינו מחולק בשוםאופז-
עם הגמרא, ,ורקשאיןיודעין הפירושבזוהר-
בגמרא לנךדין אהדאיני טהג ע"פווה*
פ 4
מהו

א.

תהו להתרחק ד' אמות מסביב להמתפלל הרב הג' החו"ב המפורסם מו'ה שלמהז'4
ובגמרא לאנזכר רקלפניו ,ואיל תלמידו ממאהליב
- .מבית מדרש רבינוז"ל יצ)4
ר' יהושע ציימלין (עייטלעם),
ן
ו
א
?והר חוהלל בענין הנותן ממתובין צפון השר הג
משקלאב (תעטיר הגאון שאגת אריה) מחבי.
לדרום מחולקים הם ,והשיבלו הנר"א
י
כ
גולהץ'
ם
י
ק
ל
הפי' בזוה*ק הואבאופן אחר ואינם מחו
ת
ו
ה
ג
ה
הסמ"ק
ל
ע
חדשות
בשם
.עמודי
.וע' בספר מו'ץ(יףל') וכך קבלנו מרבינו וקצת תשובוה בהלכה אשר השיבלשואליו,
 .הוא היה:
הנרול ז"ל שחלילה לובה שהסור האמתי נדפם עם הפנים קאפוסט תק"פ
יסתור הדין המומכם להלכה פסוקה ע"פ
ובעל עמקים גדולים ,ובהשכלתו
דרכי יסודות הוראה המסורה לנו רק הנדולה בהליכות המדינה זכהלתור מעלת.
שאחרונים לא ירדו לעומק החכמה מאת ,י
כו
לנ
ץ-החצר (ה"פושטה) אצלהקיסריהכתרי
ע~
pוw
לז.
וע' יו*ך (סי' פיט סק"ט) כתב הפריא וכן השנית וארמונוהיה למקום מנום ומשנב
משמע מדבריהזוהר וכו' .ותלמידו הרם*ם גדולי הדור במדינתנו ובית ועד לחכ
םהל.
יר
מו
לת
מסדרהפי'עלמשל אמר שםכל דבר פשום אשר שמה התאספו .כל העדרים
ןיבו גם הסודולידע הפשט ולחכמה'מחברי ספרים וסמוכים על שלחנן
שגיאה הגר*אבמו
בלאיסוד גם הפשטאינו אמת ,וכן הגרא*ש (המפורסמים שבהם :ר' נחום מסצאווס 'Sya
ממסטימלאוו שמע ממנו כן ב"פ ,וע' תרפות בכורים ,ר' מענדל לעפין בעל הריבון
בהתקדמה להקליןחדתין שאמר כל שמותיו הנפש ,ר' ברוך משקלייב ,ר' בנימין
מלמח
י הדוי.
בנגלה היואחוז
יאם),בשלשלת הקבלהוכלרז ריבעלעט) ,ואליו פנו כל גדול
לא אנסליה (על"
בשאלותיהם ובא בשו"ת עםהגאוןבעל נודע.
תלמיריו המצוינים של הגר*א היו :ביהורה,נפטר א'ריחאלולתקפ"בבןפ'שנה.
הנאוןהצדיק מאור הגולה מ'היים;"ל אב"ד בהרמאן (כני"ף) ,הרבהגדול החוקר בחכמת.
ור*ם דק*ק וולא;ין .הוא חרר חרדת קדש הטבע ר'בנימין (מדריבון) הנקר
ן.
יי
מע
יי
נב
מחברא רס''בנ
בעמרו לפני רבו .חבר ם' נפש החיים ,זלמן ריבעלעס משקלאב
ווילנא תקפ"ר ,שו"ת חום המשולש לו ,גבש הכסף "אווי כתובים וחדושית
ולחתנו הר"רהלל מהוראדנא ,ולנכדו הנ"מ בטשנה וגמרא ברוח בקרת עיר
אליעזר יצחק אב"דדוולא;ין ,ווילנא הר"מ ,הפשט ,וחדושים רבים בשם צבר
'

,

הגר'א ,ורוה הג"א מרחף על בו
ד בריה נדפס שקלאב תקס*ד---.הנאץ
ר"ב ריבלן הזה היהבן הנאץ הגדול ר"
שלמה זלמדריבלץ בהרב מו"הצבי ופרעך
בהרב הגדולצדיקחסיד וענת מ'אלי'חסיד.
בהגאון הגדול ר' סשה קרעמער אביר.
דווילנא ,הרב הגדול החיקר ר'ברוך שיק
משקלאב ,מחברס' קנההמדהועמודי שמים
ודרך.
ישרה על חכמת המדידה והתכונה.

הגאון מו"ה שלמהזול אב"דדווילקאמיר,
מק-ום שםישבו על נסא הרבנות בעל שאגת
אריה והגאון ר' רפאל המבורנר- ,הגאון
החסיד ועניו מ' שלמהזלמן הנקראבפי כל
ר'זלמלעאחי הג*מ חיים הנ"ל ,אשר מלבר
תורתו היה חבם בדקדוק ובהנדסה ויתר
החכמות הנצרכותלתלמודואהבת נפש אהבו
הנר"א ז"ל ונשא ורם עלכל הלמידיו (דולר
בוולאזין כ" 1סיון תקט" 1ונקטף באבו ט' אדר
[ראשוןן תקמ"ח ומ"כ בווילנא)- .הרב הנרול .והבריקות ,שקלאב תקנ*נ- .הגאון החרוץ
תפטר
המופלנבתו"י מו*המעריהגיסו של הגרשת ר' מנשהבן פורתמאיליע(גילי הלכ"י
הנ"ל ושמש אותושנים רבותופנים מסבירות  ,תקצ'א) בעל ס'אלפי מנשה ב"ח (ח"א נרפ*
י המהבר שנת תקפ"ב וח"ב שם:
הראהלותמיד .ואחרי מות רבועלה לארץ בווילנא בה
יר עוד ס' ,ביס' ,מקרא' ,ושקל הקדש".
הקדושה בתוך שאר תלמידי הגר"אחבריו ,תרם"ה ,וחב
ויקבעוישיבתם בבית מדרש אשר בצפת ,הדרך הפשוט" נדפסו 1גם פי'.על התורה כת"י)
תורת רבים,נ_הרב
לעשותזכר לתורתו לשמתו של רבם הגדול ה
יה מש
הרב המאוה*נ מ' משה שלמה ז"ל מ'שמחהוימורביונםואחיפוניוהרב הנזהקונלתו,מ'המגנרחוםי
לעת
ונדפם
ממולטשין מ"מבווילנא ,תלמידו החביב מענדל ה מרואי
שלטדאתו זהרום'יצירה ,ב  -הרב המפורמם מהרמ*מ חבורו "מים אדירים* על ,האדר.44
מו"הצביהירשז"ל מסימיאטיץ ונקראובפי זוטאעם "באריצחק" הגהות לר'יצחקאייזיק)
כל ר'הירש חסיד חבר ס'מרגליות התורה חבר ,ע"י הרה*ש לוריא ווארשא תרמ'ו.
.
בקבלהובראשו שער אומר השכחה קושיות  -הרב המופלג מ'מאירמווילנאישבבבית
ינו כמה שנים ולמד לפניו כהלמיר לפנס.
בש"ס ,פאריצק תקם*ח ,וזה מקרוב נדפס רב
 )11טלנביאים ונתובים וחמש שיות
יבויהוא כהב והבר רברי הנרפא מהששמעה
,
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?חצאיםמפיודק'עלמשניות סדר טהר
משקלאבותב.ע-
ל
הרב הגאון מ'י שר אל
תקליןחדתין ושאת השלחז ,הואיגע למדר
.דברירבינו ,והעיר ע"ע שזכה לראות פני
רבינוחצי שנה טרם שנתבקש בישיבה ש"מ
טהרתו.
,וזכה לשרתו זהעשרים יום
הרבהפעמיםקריתיושניתילפנליפוניאמרע"ע.
בשנת תקריח ערביוה"כ לעת ערב
קראלבניו ויאמר :האספו אליבני היקרים
חתני ובנותי ונכדי ואברך אתכם ,ויאספו
.אליווישלח אתירווישח על ראשבנוהגדול
 .חרדת
הגאוןר' אברהם ויברה אותו ויבך
אלהים נפלה על כל העומדים מסביב
זישתזממי על המראהכי מעודו לא נהג
לברך אתבניו בערב יוה"כ ,ולמחרתו לא
.עצרעוד כח להתפלל עם הצבור ויתפלל
בחדרו לברוואך לעת שמו"ע וקה"ת התחזק
.ונכנס לביה מררשו ,ממחרה יוה"כ נפ
למשכב ותקפה עליו מחלתו וחג הסכות
'נהפך לתוגה בכלהעיר וערבה כל שמחה,
~בכל בתי כנסיות ומדרשות אשר בעיר
;נאספו להתפלל והמוןעם רבאנשיםונשים
 .ביום
שלום רבםהגדול
יטףהתפללובעי
וזה הוא נוסח מצבת רבינו אליהו

ב'נ' דחוהמ*ם תש כחו מאד ובכ'ז התגבר

בתשוקה והוסיף אמץ לקיים מצית לולב
ואתרונ ובשמחה עצומה שמחת הנפש ברך
את הברכה כמנהגו ויוסףעוד להביטעליהם
באהבה ובחמדה רגעים אחרים ובעודם
אחוזים בכפוויאסוףרגליוויגועוימת בשיבה
טובה,ובן שבעים ושמונה שנההיהבמותו
ובזכעלקהרחובות העחיגר ווילנא נשמע אך נהי
 .כלהנמצאים
ושמחת נהפך לאכל
בעירכקטן כגדול כנערכזקן יצאו ללוותו
ובכל מקום אשר הגיע קול השמועה לא
סובה אשר כבה אור עולםהיה אבל ומספד
גדולליהודים ובכל עיר יעיר קמו עמדו
לספדו נהלכה גאוני עולם ואדירי התורה.
וביום ההלויה עא נמצא בעיר אף בבית
הכנסת הכדולר מנין עשרה לההפלל שמה
מנחה בצבור- .הגרר"ל ממפר שברגעים
אחדיםלפני צאת נפשו אחזבציציותיו ואמר
בבכיה :כמה קשה להפרד מעולם המעשה
הזה אשרע"י מצוהקלהכ.וצא בה שלציצית
אדםישריחזהפנישכינהואיפהנוכל לשווא
זאתבעולם הנשמות אף אם יתנוכלששתיו
עבורו (הגור"ל) *

.
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רבינו הגדול על מי אותנו נמשת ועזבת.
;רבינו אליהו עלה השמים .קרש לבבכם .לשנים עשר קרעים.
בחג האסיף שמחת .
44י נא לה אמרה אלרבץב,יכי אבדהכלי חמדהה .הוי על ימיה הרעים.
 .מי יגלה הלכות לרגעים
5יל ויום תושיההשועימייורה דעהמייבין שמועה
י יטע בכרמי זרעים,
נאסף אבי ,אבימ

'יום יום שומע שמעך אותך ידרושו .לשמוע קורת אמת בפיךכי נעים
יולה ,אני חכמה שכנתי בלב אליהו ,עקבותיר בתבלגורעים.
,ההצרה הדק ק
ועתה נאלמתי,יר לפה שמתי .עדיעלו לציון מושיעים.
.בם פרישות הסידות וענוה .מה לכם מחשים ,אלופיכםאין ואנשי היל ננדעים.
היראה והחכמה .מבלעדיך ישמיענו לכל הבאים.
4.ו1מלעלישהליברהאזעשקית ומעשה מרכבהמליך נתגלו כבימי התנאים והאמוראים.
נשארנובלי כל .לבשנו אבל מעטה,כי הורדנו סמה מטה .כמעט ננועים.
,

ה"ה הרבהגאון החסיד המפורסם ,נדולמרבן שמו ,און חקרותקן ,מקיא ,משנה,
וירושלמי ,תוספתא ,ומכלהא ,ספרא וספרי ,זהר והיכלות ,רעים ום' יצירה,

ענבלי
ימפר'צ ,לא הניח דבר קטן ורבר גדול,
יכי הגדיל לעשות כיום נתינתן מסיני
ע
והחזיר מצות הרבה אשר נשכחו ,וחזרויסרן .בבחרותו מאם בתענוגות בני ארם ,וקרש
 .הוא מורנו ורבינו ,אור העולם ,מקור החכמת
:כופו ונשמתו ליוצרו עריום מותו
*

והמדע

.
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"ף¢ף¢וזú
הúז¢ה ¢╞áט
ק íףה¢áף

ן5עפה אחזוני [אחזהני] שופרא בלי באדמה
מני פנה אור המאור [המאיר] כחמה
ה"ה אבינו נ"י ע"ה פ"ה מוהר"ר
ישכר בער בה*ג מוהר"ר שלמה
זלמן זללה"ה אחיהנאין החמיד
מוהר"ר אליהו מווילנא יצאה נשמתו
בטהרה ט' אלול שנת שמת ישכר
ך תקם"ז תנצב"ה,
ב~ידהל
אחי הגר"א השני הוא הרב הגאון ע"י נכדו הר"ר משה בשנת תקפ*ח ורובם:
החמיד מו"ה אברהם ראגאלער ז"ל נקרא ככולם נשארו בכהובים.והיה מ"מוכשקלאב
בפי רבים *החסיד מראגאלע* (אביהם של ומנוהתו כבוד בניישטאמ שוגינט[שייירנט?4
הגאונים המפורסמים :מוהר"ר גרשון מחכר באור (ע" 9השמועה).
אחי הנר*א השלישי הרב הגדול
נדגל על שה"ש כשם עבודת הנרשמי ,נדפם
ע"י נכדו בשנת תרעה ,והיה ש"ץ בקיר הצדיק ר' מאירשהיה אב"דביאנישאק והית.
,אאדאווי ונפטר ערך תקצ"א ,וכהר"ר אליהו מוכתר במדותנעלות ונכבדות ,ואחי הגר"א.
אב"ד דעיר חרש) בזחבר מפר*מעלית התירהן הרביעי היה הרב הגדול ר' משה .היא
לזרזעל למוד התורה וספור מעלותיה וכולו היה בקי נפלא בחדרי התורה והיה מ"מ
בק"ק פאדזעלווע הממוכהלווילקאמיר,
טומר השכל ותוכחת מגולה לאלה המניחים
התפלה ודבריו ומ"ץ שם בם של הגר"א ז"ל ,הגדול'
אח עסק ההורה מפניr,,y
שבתלמידיו,היה הרבהצדיקהמופלגבתויי.
בוערים כגחלי אש (קאפ:סט ,ותקפ"ח) ,קוב
מורוה שם תרי"ג ,שם תרי"ח  ,ובשנת ר' יהודה ליבז"ל ,חתן הרב הגאון אב"ד-
תרמ*ו נדפס המפר הזהבירושלים עם באור דק"קסערהייא ,ומחותנו של הרב המאוה-נ
י אדם (יפטר
רחב בשם *אור חורה* מהר"ר יצהקאייזיק מו"ה אברהםדאנציג בעל ס'חי
אבוד דפובאלק ונקרא בשם הכילל עמודי ביום ג' ד' תשרי תקפ"א) .הוא השתדל עם
וצשיבאו-
התורה .עוד חבר באור הגדה ש"פ  ,אחיו הצעיר ממנו הנ"מ אברהםז"ללה
 בדרושים כ"י ע' אוצה"ס ערך לאור כמה מחבורימרן אביהם ,מקום מוחבור נ
דו,ל ומכל החבורים הינים אשר היה במערהייא ,ונפמרביות שבת כיה שבט:
"ב או ר*
חבר לא נדפם רק ס' מעלות התורה הנ"ל תקעיו ,ומנוחתו כבודבעיר ניישטאט
1

.

הג"מ יהודה ליב אחז דרכו לרגלי מחלתו מווילנא לקעניגסבערג ,לדיזש*,
ולרופאים  ,ובבואו לעיר ספר על גבול פרוסיא קדמהו מר המות  ,וזאת מצבתו1

ינוח ןץדך הוא איש יך;דךדץ,
ע בנתורה והעודה,
לילייוםיג
ישאו קינים וישמיעו ,את במשודדן
~pa

במקרא משנה גמרא ואנדה .
,

בן הנאון הגדול החמיד מו'אליהו
ה
"
ב
צ
נ
וי"נ יום כיה שבט תקע"ו ת
*
הבן השני של הגריא ז"ל היאהנאון ותבינתו ,הוא חבר מפר .רבפעייה" ,בר-
 .הואהיה נאון בתורהוכליל הראה כחו הגדול בידיעתו את גןרות
ר' אברהם "1ל
המרעים ,איש האשכולות ואביר השלמים* ,המדרשים ומחבריהם" אשר כבר ספו תמו
אוצרות_
חוקר ומקובל צריק ונשגב ,סיפר מהיר וכבר אבד זברה ואעם עור אף בבתי
בלשון הקדש ומבקר מומחה .עיד בילדותו הספרים שבחבל( .וע' בהקרמתו היחיה
המסלאה בפו לסטר ,מררש אגדת בראשית*,
הצמיין בכשרונותיו הנפלאים ער
כי גם אשר הגאו. :ר' אתרהט ז"ל בעצמו הוציאו לאשיי
(אביו הנר*א ז"ל השתומה על רחב
י
ב
ל
בווילנא

'"י

מ111לנא,

'

יוילנא תקם'ב ,שהיא מלאה חכמת הבקרת ער רשב*י ז"ל על התורה ועשה לו הקדמה
*בו
.להפלילם ומזה המפר ,בהיותו עור נחמרה בשם "פתח דבר*ובתימפות הנהות
 :כבר שאב החכם צונץ יריעה רבות והשלמות ,ווילנא תקס"ח ,ובאחד
בכתובים
ירבה והשתמש בה בספרו .על קורות מבת"ימזכיר המצאת אשנצחיה בתחבולה
המדרשים' (גשטט?ס ד!נסטלן5ץ פירטרעגץ דקר כימיית,עיין בהקדמתי למפרו רבפעלים.
יורש צד  )90וע' כנ"י הנ"ל שם ובקריה גםחברמ'גבולות ארץ(ג?יגרטפי?) מהאומות
נאמנה ,ואניזכית להוציאולאור ע"פ עצם ולשונותם ומקומות מושבותם והערים
יי כ"י ששניהם עצם כתב המויתוףשמתומהיהורים הנדחים
כתבידו ממש (שנ
לפברק אחר ,כי שגיהת נקבצו בכל  '1ypארץ ,נדפםבביץ הקיא
.ירו ממש נזדמנו
יובאולידי ,והיו מונחיםלפני בעת ההגהה בדפוס)
()1801הוואבעל אורצ'ה*אםברההבםיאזו"לולא ירעכי
בהוספתנופךמשלי(ייימנין באפרקסותא דעניא מחברו הנאון
*
.ם"תכח מרגניתא-זהר שלח קנ"ז) *הערות
והארות ונומפותן נרפס בווארשא הרנ"ד,
.םער ת אליהו*הגיוני תונה על
.ובזמן קם אחר ההדפסה שלח אלי הרב מות הנרואז"ל ,והגיוני תושיה ,וסנרים,
הגרוף החכם המצוין ר' שלמה באבער ז"ל ובאורים בכ*קיאגדות חז",ל ,כתובים ע"י
מלבוב קונמרס הערות ממנו בשם .יריעות בנו הגאון ר' אברהם ז"ל יצא לאור ע"י
שלמה*לצרפו להספר רבפעלים,והרפסתיו הר"ר שמואליעווניןמווילנא בןהרבהגאון
מ' אברהם יונה ז"ליעוונין מהוראדנא עם
.בקונטרס בפוע בווארשא תרניה
ים על קצת הערות ממנו  ,ווארשא תרל"ח .ונמצא
ונמצאו ממנובכתיי בא1ר
,כמה מסכתות מש"ס בבל  ,בש"ס ווילנא ממנו ספר אחר כת"י בשמות הערים
יהות הנר"א ופי' והמקומות שבאו בתלמודיםומדרשים ,ועור
.נדפם תוספתא נרה עם הנ
הנ"מ אברהםבנוז"ל ,הגהות וחדושיםעל כתבים רביםבענינים שונים השאיר אחריו
 .נוסףעל תורתוהיה חכםגדול מאד
.כל תלמוד ירושלמי ,פי' גרול ורחב על ברכה
מדרש רבה ,חדושיםעל וסופרמהיר בשפת קדש ,והיה פרנסומנהינ
,תנד'א ,באורעל
.שו"ע או"ח ,באור על תהלים בשם באר לעדתובווילנא ,ראשגבאיביתבקורחולים
אברהם ער מזמור ק' ,נדפם בווארשא החדש אשר הוקם מטעם הממשלה ,וע"פ
וארמיז- ,באור נפלאעל הקדמתהתקונים ,יריעתו בחכמת הרפואה השכיל אל רל
 .באור נפלא ונשגב לסעדו על ערש דויו ויכלכל וינהל את
בתקו"ז ,ווילנא תרכ*ז
.על כללקוטי ובאורי הגר*א ז"ל בנסתרות החולים באהבה כאשר העידעליו מצבתו.
.הוציאלאור ספר "תמיםיחריו" הוא ונפטרביום [הרביעי] כיה כסלו (א' רהנוכה)
(נרפט).,
שפתתותס' הזהר נסדר התורה וכל מדרשי שנת תקס"ט
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וזה נוסח מצבת קבורתו

הפליא עשות
חבורים

אב בהכמה

בתורה ללחמה

לוטשך

מידות כבישות

רחשו נעמה
הדרה להקימה
מרבה למלל ל אברהם

יפצץ כפטישות
ךרך אביו החמיד
מ רנ 1אדוננו ורבינו
אדם כי ימותבאהל
לפרט השנים
יום ב"ה כסלו

י

בבינתו דלה

הלימי מחלה
.גר ונקלה
אפלתם כלנלה

ר הלילה
ייא
נצר מטע

הלקח לאלהים
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ראיננו כחנקך ו י *
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