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תך

תולדותחיר"א

דןייבמ

כל איש חכם לב יורע רב בהתועלת ביריעת דברי הימים ,וכל נפש
משכלת תתענג על טוב בקריאת תולרותשאנשי שם מעולם וזכרון
המעשים אשר עשו אנשי מופת בישראל ולכן מעצו לב חכם וחכם לכתוב
זכרון כספר מעשי יחידי מנולה ותולדות אנשים מצויינים להלל הקדוש
בקדושתו ,החסיר בהמידותו ,הצדיק כצדקתו ,והחכם כחכמתו ,ובכל דור
ודור קמו גדולים�חקרי לב אנשי רוח שאשר נתנו לבם להעלות על פפר
ימי�חיי נאוני.ארץ וגדולי ישראל אשר בהיים חייתם וקדושים אשף
דברי
בארץ המה והאחרו; בזמן וכאחד הראשונים במעלה הי' ה-ב�הנאון הגדול
ד:צנע בשערים כמו,ה חטם קומח דוד אזולאי זצ"ל אשר בכח ידו
ורוחב רבו הציביד ושמן.לגדולי עס"ישהאל:ובדורו ולפניו ,והנה אך
טוב וישר מהשיב לאיש אשר אלה לו ככל תנמולוהי לאלףגדולי דור ודור
�
לזכרון עד נצח
המפר תולדותיו וקורותיו לדור אחרון ולהעלותם על
פפ-
הר"א כגמולי�

זה ספר הולדות אדם גדול כענקים� בהיר בשחקים ,ישמיע קול תהלתו ,הנהגתו
וקדושהו ,לזכרון לדור אחרון ,מיום שהאיר המורח שבחברוז ,עד
ויהי בנסוע הארון ,לא אחלל את הקודש בספורי ממוני חו"ק ,אשר שם רק
ספורי"ם יקננו כדרך מבקרי זמננו ב� לא כן אנכי עמרי ,ואך כונהי ללמד לאדם
דעה ררך ילכו בה ,ולהדבק בהרומות�תרי מממס) מדותיו ,ליראה את ה' ולאהבה
אוהו ,ללכוד ארחות חיייך ול"ו יאבו בדרכיו הלוך ,ואלה תולדוהיוסיף מאורעותיו
ישוביו וגלגוליו ועיקר הולדותיהן�של צדיקים מעשים מוכים ,גם אמרהי אלקמה
נא ואספהי באמרי"ם אחרי הקצרי"ם מהני מילי דחסידוהא מאלה דברי דו"ד
האחרונים דברי חיי"ם שיש בהם יראת שמים ויראת חטא ,אשר כהב הרב חיד"א
ז"ל בעצמו על ספר אגב ארחי' בהיותו שדאר סובב הולך בשליחוהו ,ואח כל
הקורוה אוהו ,ושמו באמהחתו ,להיוה לו לזכרון כי ה' אהו ,ואה הנ"מ למינהו,
על חד מאה בדשערוהו ,ועתה מה נדלומעשיך ,מעשה נפלאוה חדשים מקרוב באו
לא אשכח דבריך וקדוש יאמרלו כל הכהוכלחיי"ם ,ויה"ר אשר וכוה היב היושב,
בסר"ר עליון ,יהי' לנו למחסה להציל עני ואביון ,ועינינו החזנה בשוב ה' שכוה
�
ציון ,ובבנין גיח המקדש ואפריון ,אמן

י
י

ואחד עשר םימני"ם הי'בה�

וליוסף אמרן הגאון הגרול הקרוש הזה נולר בעה"קג) ירושלים הובב"א החלה

שנת הפ"רי)לאביו הרב מו"ה רפאל יצחק�רחי'�טקס��קי"סנסרמון
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תו

�

תולדות היד"א

ודיים

ר ח�כ) בהג"מ יצחק בהנעם זרע יצחקה)
� ק"ו
�ד
כ"נ טנתקכ"ס) במויה ןשעי'�יג
בהגאון הקדוש המקובל מו"ה אברהם א;ולאי �ל בהמ"ס הסד לאברהם ממשפחות
חכמי קשמיליא שבאו תיכף מגרוש מתרד לפיס והוא בא דרך אניה בלבים לארץ
הצבי ונתישב בעה"ק חברון ועלה לשמים שנת ה"ד והוא קבור במערה אחת עם
הרב ר"א ן' ארחא בקריה ארבע היא חברון ,ונולר לאמו מ' שרה בהרב�ו"ה
יצחק בן אברהם הסיד ומקובל בן� חדשים וחשבו עליו שהוא מה ועזבו אוהו
י
והניחוהי ע-ג קרקע ,ונכנסה אליו זקנהו והרגישה שיש בו נפש חי' ולקחה אוה
איהו בצמר גפן ונההמם וחיה ,ונהגדל לשם לההלה ולהפארה ,ויהי ה' את
וכרנה
יוסף ויהי איש מצליח ויט שכמו לסבול עול הירה שם לדלות כימים כידוע לכל
באי שערי עירו צדיק זה לא אכל לשובע נכשו כי אם לחם נקודים כל ימי החול
יוסף שפטפט ביצרו ,והוא עודנו נער ויאסר איסור ,לדעה חכמה ומוסר ,כי שם
צבר יוסף הנא בבחרותו ,רוב חכמתו ,לכל ימי נזרו ,ויצבר יוסף בר ,עד כי נבר
�
והנה א
ע".פ שהי' שמו נקרא חיים יוסף רוד ,עכ� עיקר שמו יוסף שהין נקרא כן
מפ אביו וכמו שהעהיק בברכ"י�מס"ט ס�מ) לשון אביו וז"ל והבן יקיר
שהו"ל
לי בני בכורי יוסף ה'�אריך ימיו ושנוהיו ע"ש וע"כ קרא לו מפרו הר
אאשלווןמונימין.
בשם שער יומף�ט( מס' ס1רי1ה) ויוסף בן שבע עשרה שנה כבר יצ
ש
שלו בספרו�ה וכמספר אוהיות שמו ומשפחתו שהתחיל במימן מו"ב ע בהקדמהו,
ועל מפר זה בעלי פרשים השיגוה"ו ויורו עליו המורים ,המה שלשת הגבורים,
סרכיד תל6כי וכטל נז�ר1ח גתן ונוה" כט 5סוסגיס לדון) באהבתם אוהו כשראו
מפרו עלה בעלי"ת חננן"ה עלו לבקרו ,וישב באיהן קשתו ויפזן זרועי ידיו ,ובן
שמונה עשרה שנה הח 4לדרוש בסרר�אחורי הרעא �ןרת� ונועל אה כיהו לשמרו,
�
וקרני ראם קרניו בהם יננת יחדו אפסי ארץ
וראיהי שהנ"מ משה מרדכי מיוחס�חתן סנ"צ יו"ט���� איש ירושלים בהנ"מ
מיוחס בכר שמואל �סנז"ס סרי ס6דמס) ההחיל לההחרוה עם הרב חיד"א
וכשהדפיס ס' שער יוסף הדפים נם הוא מ' שער המים וכשנדפם מ' ברכ"י הדפים
הוא ס' ברכת המים וכשחבר ס' היים שאל חי' הוא ס' מים שאל וא; סיים
�
הההחרוה
� ויגדל דו"ד בהורת חיי"ם ובלימודים יוס"ף לקח אצל רבו המובהק הנ"מ יונה
נבון ז"ל בהמ"ס נחתה בכסף וכשהי' בן ארבע עשרה שנה מצינו שכבר
הי' מריץ אנרוהיו עמו�עסי"ת חיים ס� ח�
ו�� והאיש משהאה וניהן
מליצתובה_הנפלאה ועין שכלוסם�
בהלו נרו ,ואף לפי מעופ השנים
להפלאה בראוהו חין
הרבה סקנהי ,וכן הי' כישי הגאון המקובל מו"ה היים ן' עפר ל'ל ושימש נם
הוא אה הנ"מ יצחק ראפאפורט הנהן�כע"ס נתי כסקס) וכמו כן להגאון מוהר*א
נחום �וכבס"ס �ס�ת ה"מ סי' ט'ע) ולמד הורה עם הגאון מוהרי"ט אלגאוי ז"ל
שגדול ממנו כשלש שנים עד שכמעם אכלו ספת אחד וישנים יחד בטטה א�
ואח"כ עם הרב מהר"ש שרעבי�ל וכשרצה ללמור ממנו נם חכמה הקבלה הי'
מחזיר פניו ממנו באמרו דעדיין צעיר לימים הנהו ויוהר יש לו לעסוק בננלות
ולבסוף ישינ דרך האמה מעצמו ויהי' סוב"ר הרזי"ם ,וכן הי� וכשהי' עדיין
בבחרוהו ערך ט"ו שנים כבר אי' קונמרם�העלם דבר" כולל��שנניה והשמטות
שנשממו לגדולי ינצו-אל מסדר זמנים ויריעה הולדוה נדולי דור ורור ועל כן
שאלה שלא מדעה להקשוה על הרב טדנרי הלסיד ומסכרה אחרון על קדמון ולא
קרב זה אל זה ולא נדפם עד היום�וס"ס יוסף �טן ד"ט ט"כ סק'ס)י)
�
וליוסף
ה) ס" מג"ד �יגח מ�ס יעקג פיררס ו� פס סוג מ�חס גפו פרי ס6דפס
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תו

ייפית

היוקא:

היים

�

וליוסף יולד שני בנים ושהי בנוה מאשהו אשה נעורים ההסירה בעלה שכל אשה
יראת ה' בעלה צדקוה הצנועה המדה עינו נות ביתו מרה רחל נ"ע ,ונ"ל
הרב היד"א בהיוהי במונים הקל"ד ב"ב אדר בשליהוה מצוה באלי מכהב
ומליווארנא אשר בו נאמרה פקידה באשה אשה נעורים וכו' נפמרה יום כ' סיון
ועולם השך בעדי והיהה יהירה בדור בחכמה בצניעות נקיוה וכו' וישב כשעה
הדא על הקרקע בהליצה מנעלים בבכייהו ואבילוהו ,ואין איש מאנשי הביה שם,
ואח"כ יצא ורחץ פניו והי' מהזיק הדבר בלבו שלא יגלה כזה לשום אדם שם
�
לו משם אשה בע"כ ואיןמידםמציל
מהמה שירא שיהי' אדוקים בו מאוד
בנו הבכור הוא הרב מו"ה אברהם ז"ל גדול בהורה ובחכמה ועשוייה חיים שאל
ובס' הזה החנופה ד"ה כשראה בני וכו' ולעה זקנהו כשהי' בלייוארנא וקבע
וצם ישיבהו ,שם המשרה על שכמו וילך בשליחוה מצוה למדינה אשכנז ופולין
טסס"נ מ' סי'�ח) ונפמר בהיי אביו וברוה"ק ירע מר אביו השעה שנפמר בנו
בעה"ק ירושה"ו וקבל עליו אבלוה בליווארנא ואח� כשכהבו מירושליםאוי ידעו
כלם שהג' חיר"א כוון לאוהו השעה שחלץ מנעליו והי' הדבר להם כהיד"ה ,והניח
בן ממלא מקומו מו"ה נסים זרחי' הרביץ הורה בצפה'ו�ומ5פגיס�כך"ק ממגי5י6ס
נתורקי) ונשאר התה המפולה שהי' שם בש' הקצ"ו וכמ"ש בס' קול עוגב ע"ש
ובאוהו שנה עלה בהסכמיה ע"ס עפר יעקב�חין� מפ"קראקא עם הג"מ
אברהם אנהירי ס"מ חכם הכולל דקיק ספרדים והג"ם ישראל בעל הקלין חדהין
מרבני דעה"ק צפה"ו�
�
ובנו השני הוא הרב מו"ה רפאל ישעי' מ"ץ דק"ק אנקונא�וס"ס יוסף�� ס"ך
ובריס מרקית סטין נ(יק,טיס ס"ך �� מס ממטתי תיר�ג נס�ן ו6ת סתמתני5י
ורנ סכ� כמוסר"ר רפ� יסטי' גרו וכו' ט"מ) והבר שויה ופסקים נדפסו בהוה
ספרי מר אביו ובם' זכרון משה לבנו ,ומצינו המכמהו ע"ס סעורה מצוה לבעל
עקרי הדים מש' מהוק�ה� והי' מצמער מאור מההלה על שלא היל בניםכי מהו
וכשנהעברה אשהו איל אביו הרב היר"א ז"ל שהבן� אשר יולד לו נקרא שמו
ימשה ויחי' שמשה הי'� לאנרהם אע"ה וכן הי' ר"מ אוולאי דור ו' לוקנו בעל
הסד לאברהם ז"ל ,וחי' ס' זכרון משה ב"ה; ובהו מרה שרה ונקראה ע"ש אם
הרנ היד"אק"ל�וכתסס�סקזמתו ס' ך3ס�פי טיס� נשיאה להרב מו"ה אברהם
בהג"ם דוד פאררו ז"ל�ט' יוסף�� ס"ו� והשני' נשיאה לגביר א' בליווארנא
�תק� מ5יגו סס"ל�ן קטן כטר6כו5וס �ו5י סו 6מזוונ סגי ס5ו כדלקמן ,וכמו כן
ט5יגו סס� נחגסי6ס כק6ירסךט5ריס] כס' חקכ"ט �� ככר�דן ס"ס ,י
� נ"כ כ6ן
גווון ר6סון כ6ן�זוונ סגי ס5ס וסרי חתנו מוסר� פ6רןו נפטר כותי יתיו תומ"י�מר
�
ססו"ל ספרי דכי ר�3ני ��1וטסם כו סקדתס ימס)
י"ל הרב חיד"א בשנה גדול יהיה כבוד הבית הזה�תק�ט) ו' השוון לסדר והי'
ברכה הנעהי לפרק הכונם אה הבהולה הכבודה והצנועה מ' רחל מב"ה,
ויה"ר שיהי' בם"ם ובמזל צו"ע ,לאורך ימים ,ושנוה היים ועושר ונברד בריאוה

�הה

�

�
וזרע קודש
טו�
� בשנה ה
�סק'מ"מוטני
יצא בשליהוה מצוה פעם ראשונה
נ) דיכחטכד ויעלו אה יוסיף
ושלתוהו מעמק חברון ח"ו ויצא רו"ד מירושלים למדינוה שונוה,
השטש יצא על הארץ ובכל מקום מדרך כף רנלו חרדו לקראתו ,כל הרואה אומר
ברקאי והאור פני מורח שבחברון ,השולה את בהיר"ו ,ותקופחו על קצות ארץ
אפויקא מצרים ומונים ואגפיה ובין אריוה לביא וליש שם חשף זהרו ,ובצאהו
אצית מן הקודש סבב בשליחוהו גם רוב מדינת פרנקיה ציפת אננילמירה הולאנדי
�� בזמנו ראה אלקי"ם עולים מן הארץ נאוני עולם אנשי שם
אשכנז ואגפיה
וכאשר

ע 5סגלות מפגלו טויסס סם גת' סינן כס�,זק"תסי פסס סגד ניס
�
ז) �גג�למ 6מ"י גניהויי
�
י"ן וגו' נסן גפנן פגטו גגפסות�קלות ויסלוג ג 5טמתד פין גסס ג�ן
��ויגרו �� פתע ועל
יח
�
פ� וא' וגבס ס"ת טסם פרפו ממס קרפו�לפס גג"נ�וגת*ז כסס סלפו תסס סחליגו ע"ס
� יסתקס טפות סס�ס5חת'�� טגגות������ טיפת פל ����3ועגות פלגק���רופ�
�
וע' ספת�תת�ספג�ח ו
�

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

הולדות חיד"אפ

ען

ףץייכו

וכאשר רמו בספריו שזכה לישב �� שלחן המלך הגאוןיטבעל פני יהושע ז"ל
בפפד"מ והגאון מו"ה שאול אבד"ק א"ר והנע ר"ש שלם אבד"ק ספרדיים דשם,
וכן להרב מו"ה יוסף זרקא ומו"ה אברהם טייב ומוהר"י לומברווו בטונים וכדומה
ובש' תקל"ה מצאנוהו ממכים והולך שם על מ' המבקש לרש"מן' פלקירא ביחד
�
עם הג"ש שאול סג"ל אבד"ק האג�ניסו ס 5מנ"ט
� סג"מ) וכן בכל הארץ
יצא לו קו ההלתו וכלם חלקו לו כבור גדול וכראוי לאדם גדול כמוהו ,ולהיות
כי בזמנו הן בעון הוללה ארץ אשכנז משאגח אריות בסלע המחלקות לוחות העדות
ושברי לוחות ההנוללו בראש כל חוצות קצ"ף שרו"ף בעליל לאר"ש ואולירין
נרמא אשר לא נסה כף רגלו הצג גם על ערי אהו"ב ובפרם המבורנ עואכ"י
כי מי יטיל כסותו בין לביא וליש ולא יחן דמי כפרו ,ומי כחכם גרול ומקובל
נורא כמוהו ויורע פשר דבר ומבלי להמוח שום דבור הן חסר הןיח עומק
מחשבוה לבו וע"כ אסר בלבו מוב אשר לא מדויר שם משתדו"ר ולא
י תשלם
�
לאיש כמעשהו
ושמעהי מרחימא דנפשאי הרב החכם תכולל וכו' מו"ה רחמים יוסף פרנקו ז"ל
בתמ"ס סטרי רחמים) אבד"ק חברון ה"ו בהיותו פ"קראקא אצל כבוד
אדמו"ר הרה"נ מהר"ש סופר�צ"ל�גיךין טסק טזנון ירוסת סקרון סנכיר סמ6טט
מטוגיס) ששמע הקן א' שהי' מכיר להרב חיד"א ז"ל וששמע ממנו בשובו ממסעיו
שהי' מאריך בשבחי הנאונים הנ"ל ובהוך דבריו הפליא גם מחכמת נשים לספר
ממעלה הרבניה דק"ק האנ אחוהו של הגאון מהר"ש אבד"ק א"ד�ל רכאשר
פלפל עם הגאון מהר"ש אכד"ק האג בענין א' ושמעה הרבנית העומרה שם אחורי
הרעא ובהוך ב"ר השיבה אף היא כהלכה בקוצר מלין הרי מגו תלהא עד שהגאון
חיד"א נבהל מזה מאוד ,וכשהגאון מהר"ש הי' מעיין עוד בדבר איל הרב חיד"א
כבר פור"ש מן האשה ,וכאשר הבן הגאון מהר"ש כי יהפלא הרב חיר"א כ"כ ע"זן
אזי איל דמעתה ניחא לי' מה שהי' קמהמה עליו מאז על שקיצר מאוד טלהביא

בספרו שם הגדולים רבים מחכמי האשכנזים אף המפורסמים ,ויחנו בחסרו"ת�
ודא עקא ,דאוהי' מוכרח לו להביאם איש וביתו אחרי דנם המה חכמניות דרשניות
וע"כ עצור עצ"ר ,וקמ"ץ משם ט�
ועור שמעהי ממנו בהיוה הרב חיד"א בפפד"מ אצל הגאון בעל פנ"י ויקר מקרה
שכל המכהבים וכהבי מליצה שלו נאבדו ממנו בדרך וע"כ לא כבדו אותו
כ"כ הנאון כראוי לו ולא קבלוהו בסבר פנים יפוה�כי סר(ז6יס סכיח� ולא האמין
לו כי הוא המחבר ס' היקר ברכ"י ,וכשא"ל הנאון גמור נמורתךנייחי ספר ונחזי
עכ"ז לא רצה לומר לו רבר וחצי דבר ,בחשבו כי יהנה עי"ז מכביד ההורה ח"ו
עד שהוכרחלו לכתוב לנרולי קושטא וליווארנא להעיד עליו לפני הנאון בעלפניי
דהוא הוא הנאון בהמ"ס ברכ"י ושער יוסף ושליחא דרחמנא מאה"ק ובאוהן הימים
אחלישהי' לדעתי' למאור על שצריך לכה ואמנם אח"ז כשבאו המכתבים פייפ
�
אוהו הנאון מיד וכבדהו בבל נפשו ומאודו יוהר מנחו
ך) ויצבריוס"ף בר ,מנמה פניו בשליחוה שתום הי' אשר תסובנה בלכתו לחו"ל
וסבב כמעם ברוב העולם אשר ישראל מפוזר ומפורר שם הא' לקבץ את
כל ההרומות אשר הרי� בני ישראל לערי הקודש להחיות נפשות תושבי' די
מחסורם ולהשיג נו"נ למובת חסידי הארץ ביחור ,ויכלכל יוס"ף את אחיו ,וננו
להושיע כל ענוי ארץ מיד מבקשי נפשם רצוח וגנוב ועמר בפרץ ובכל נפוצות
יהורה וישראל הולך צדקוה ומניד מצריים כל המצר לישראל י� ואת השני יעשת
עולה לה' בי בכל סקופ בואו הרים אה הדש"ן מכל ספר חדש אצלו שלא ראה
עד הנה חיים שא"ל בהורת שאלה ,ובין כל החתום וסתום באוצרות הנבירים פצא
יוסף

� הס'
סוג וס6סס ס"ת�ס� סרגלית �� ס6ג) קטלן סס
� חגטס �ג1טס
סלג תידע ו
פ)
��� טסל"ס ססינס גגתג�ססיגמ
ט�ד כתוגת
ס� גתגס חרוז וסיגתם תת'�ג' גסטות וקח"
�
�
 1טית וט' ��� יטק �� 3חיטן טו*נ
� וקוי ס'יתי,ט
י) וא' ססגטת�גד 1סג"ט�ס'ס�לתי'��� זיע ט"מ סטר יטקג�גלס �
�

ווי

טייטס

תפני
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תו

ת היי"א
יתיייי

חיים

�ו

יוס חן בעיניהם ולא מרו אח דברו ,ואף בבואו לפלמרין של מלכים מקום מוצא
ףר הספרים �ינ5י6וטיק� שם ישב ימים רבים�ויעתק משם עגולת קדומים
אוצ
ובפרם בבית אוצר הספרים דעיר פאריז קמ"ר וניתן לו רשות ממעם המלך ושריו
להוציא משם מפרים בשאלה על איזה ימים ולהעתיק מהם כרצונו וכמ"ש בעצמו
י ס' בכה"י והוא נימוקי ר"י הראשון על החומש
בא' מעגל טוב בזה"ל ונתנול
להעהיקו והוא פלא לקחה סשם ס' אפי' בדפוס ומב"ש מספריכת"י של מלך ע"ש,
וכל זה מצד סייעתא דשמיא וע"פ מעשה וכמ"ש הלאה ,והספרים דשם עולה יותר
מחמשים אלף ובהוכם יותר מה' אלף כהיי חכמי ישראל ,ואף גם זאת כי ראש
קהל ספרדי רשם ה"ה החכם מו"ה ישראל ברנהרד די ואלאברוגה
סופר ומתורגמן
�והראה לו כל
וצר ספרי המלכוה הי' עוור על ידו ועמד לו לימינו,
למלך בא
הספרים הממונים שם ,וראה שם מקרא כחוב על קלף משנח אלף ס"א לחשבונם
ונראיה כחדשה ורד"ק על תלים נוסף על ה~דפס ,מפרי ר"ין' כספי וריי
הישראלי�סחי' ס' יסוד טוס� וספרכי"ירמ"ק ושבולי הלקם כלו וא' יראים כלו ויש
בו הספד מצוה כסדר ה"נ לר"י גאון ,רק שכלל ב' מצוה כאחת ,וכן כשהי' בעיר
פרינצי מצא שם אהובו הרב החסיד מו"ה יעקב חי לוי ונעשה לו כניד גדול
ועי"ז ביקר גם שם הביבליאמהעק וראה א"ה ממכהות כהוב על קלף מש' ד"א
ההקל"ז ופסיקהא דבראשית שמוה כ"י גםבריגייו ראה גמ' על קלף דפוס סונסוני
� ס' מרדכ במקום הרא"ש מש' נמר"א וטור מש' רל"ה וחומש עם רש"י על
י מש' ש"ן ,ובמודינא ראה פסקי הרב המאירי ששה חלקים וספר
קלף לישבונה
הכוונת סדר הנשי"א וסידור שלו ס' אור היקר להרמ"ק מ"ו קובצים על הזוהר,
היקונים אדרוה וס' דצניעותא ום' יצירה כהוב בצפת"ו שן שמ"ב להרמ"ע ז"ל
� ס5ח �ף סיקיני��תגת סרמ"ק
וכס"ס סרכ יסר טקגדי 6כמ5רף כחומס ססרט"ט ז
סטתיק מסריו ס"ס� והגה על ש"ע ה' פסח ומרפות וכנראה שהם לר"י ואלי וס'
קבלה מעשיוה מופלא מהרה"ג מו"ה אפרים בר' אלי' מאוסמרא שהי' רב שלהם
ופעל פעולות גדולוהן וראה כמה מפרים בקבלה בסידורים ישנים ומירור גדול כה"י
למה"ר ב"ך מריגייו ז"ל בהפלוה ליחירים נם ס' מופלא בקבלה מעשיוה להרב
�
מו"ה משה ליפשיץ מאונגשין�ו5י�� טח'נטסין) שהי' רב דשם
ובשובו ממסעיו ויבא עד חברון וים אהלו לגור בעיר מגורי אבי זקנו בעל חסד
לאברהם ,ש"ב שקד שומר על ההורה ועל העבודה יומם ולילה ושם חי'
חבוריו כאשר יעידון עליו רבנן קדישי הקיפא דארעא זקני ארץ רבני עה"ק חברון
היו הלא בהסכמהם על ס' ברכ"י מש' מו"ב ויש"ר לפ"ק ועל מאן צייה דעקר
סיכי' ומשכני' וקבע את קובעיהם בבתי הנפש ואהלי שם מדרש רבה פעה"ק
חברון ה"ו צפרא נהר נהורי' כשרגא שעתא קיימא לי' אחת ושש אחה ושבע על
השמינית�ה שבהו שבהוה תמימות במיעומ תענוג אך אםיום או יומים מעה לעת
יקח את המאכל"ה פרפרה כל שהוא בפתותי לחם דקוה צנומות וכו' ע"ש:
ס) בן פורת יוס"ף בן פורהעלי עין ,ויהי דוד לכל דרכיו משכיל�וה' עמו והי'
נושא חן וחסד גם בעיני חכמי הגוים ואף גם בעיני המלכוה והסרי"ם
למשמעתה עד שהי' לו מכתבי מליצה�רטק6ת6גד6ט�גטן) מחצרוה מלכיף ושיים
ממדינה למרינה כמו האגרה של הדוכסות הממרנוהא מאראמע אדי לנכדהה אחוה
מלך צרפת��� סט"ז) והיא נשאהלבן מלךמוריןפרינץדיפיימונמי והקומאנראנמ
די ברוסילים ,ובהיוהו שמה במורין ביקר אוחי הגענעראל קונסול �מכ6סודטר)
שצרפת ,על שה"ל מבהב�רטק6מ6גד6ט�ן) של ה' קונסי מאליבוה מרשלדיפארי�
והרבה גוים ושרים נכבדים בקשו ממנו שיברך אוהמוןגםהי' אצלו סרקיו די מומי
עם מרקיזה די קרואה ושאלה ממנו שיתפלל בעדה ואמרה שהיא מעיינת במקרא,
ם הצילה�פ"א הרבה יהודים בק"ק אביניון יא� וההנרבה לחברון נדבה הגונה
ינ
והפצירה

ים

יא) �טלס� סל6תס ט�גיס�ת��ס �טדגריס וכססם טסט� ס"ת דוחס �תס �סוג'רס כגט(סיס
���י�ס"ת' מטיפ
ט�יר� 6טלס ��� נתן�ס מסל תקנוס טע:יית �טרס עיד כטס לגל'ס ��ט
סם�סר כג�ת�� 1ג 1נחס
ט"פ טד1ת'ס �כ ��5לכלי סג� ס 5סג1יס �גטס גלם סטג1גס
�
ס טטסי'ת�סטגט1ת�בטס סריס �ר1ת�סתגרן �� סטחכל גס טטג( ט1ג
פי

יס

גטי
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ו"

תו

ייהוה

הי"א

חיים

והפצירה אותו עד שקבל מירה ,וגם נהכבד מאוד מאת המלך והמלכה,כי בהיותר
בעיר פאריז קמ"ר ויקר מקרה שהי' בווירזייל עם הבלשן סיר מרדכיוינמורה שהי'
שלוה אותו שמה והלכו יחר לחצר המלכות ברשוה ,לראוה חדריו פנימה ,ואחר
מומיו קונמי די פרובינציה
זמן קט עברו שם שרים גדולים ובתוכם אחי
וכו' ואח"כ עבר המלך בעצמו וברך ברכת המלך ותכף בא שר אהד ושאל אודוהיר
בפקודת המלך ,מי הוא ומאיזה מדינה הוא אמבאסורער� והשיב לא אמבאסודער
רק עברי אנכי ממצרים ,ושליחא דרחמנא מארץ הקדושה הנני ,ובין בה וכה ראתה
אותו גם המלכה ונתבהלה מפניו כי הי' יוסף יפ"ת ויפ"מ נשיא פנים וגבה קומה
זקנו מגודל ופארו עליו בבגרי צבעונים ורקמה ,מלבושי שני עם עדנים כדרך
חכמי המערב וחיזו ריוהי' דמי לבר אלקי"ן ,וגם היא שואלה את שרוהי' אודותיו
מי זה האיש ההולך לקראתינו ומה מעשהו ,ונקרא לבקר את בית המלכוה ליוזם
המחרה וכן עשה והשהעשעו עמו כשעה חרא ,וד' המה חנו ו
ישרדאוליוולכחתסורב ,כי
פ
הוד והרר על לשונו ותבקשהו המלכה שיברך אח בנה קורם ה
י~
לה
ם
ניסח הפלה שהתפלל על בנה וכן עשה ויברך דויד ,ושה הסיכהכיניחןלורשו
לבקר את הביבליאוטיקא הגדולה דשם ב' שעוה בכל יום וגם להוציא משם
בשאלה איזה מ' שורצה אפי' בכת"י ולהעהיק משם כרצונו ולא נעשה כזאת לשות
איש יהודי מעולם:
כשהיה במומס בש' תקל"ג באו כמה נשים מעוברות לביה הגביר שהתאכסן המן
הרב חיד"א ז"ל ,ותהיצבנה בחלונוה לראותו מרחוק ולהביה בצלם איש
אלקי"ם ,וכשהי' ממייל שם בחצר בש"ק לקחו כמה נשים שולי בגדיי מאחוריר
�
בנחה עד שליה מרגיש בם כדי לנשק אוחם
ועל הרב חיר"א בם' מעגל טוב יום יו"ד אב ,הידיד סי' ארייאני הי' בקרחת
שלישיה והייהי בצער גדול וביום הנזכר בא הרופא מוסייו ראסמ והביא עמו
גלח א' והי' רשימה בידו כמו כ' שאלות לשאול אותי והי' שואלים בלשון צרפים
ואני משיב להם כהלכה�קנת נקרסת וקנתכ"יט(יי"גוז כמעט בתוך כדי דבור ער
שהי' מתפלאים ע"ז מאוד ,וגם בעיני הי' הדבר לפלא מאה ה' היתה זאה וגו'נ
ו) הנמצא כוה איש אשר רוח אלקים נו ,גם הנן כנמהרות ויודע קבלה מעשיוה
וגגי דורו סטידוטויו סם� ט�ך כניד מן ססטיס ססי' מנגס�ו רוי סורס
וסוד~תי' ט' שלווט נדקי��� נסס סרכ סחכם מו"ס יסורס מכסן טירוס(יס סגיה
טס"ק הכרזן ת"ו ע"מ) כשהי' במרינה פרנציא פ"א בימי החורף והגיע על שפת
נחל שופף והוא יושב בעגלה של סומים ומצא שם כמה עגלות של"ה יכולים לעבור
הנהר ,בה שעתא הזכיר הרב ז"ל הבר מה ואמר לעגלן הכנס בנהר ולא תפהר
ועברו בנחה ולא בצער ושאר העגלות העומדוה שם הכה ראו כן המהו ,וכן ביום
ג' שמיני תקל"ד כשנסע ממונים והי' בסכנה נפש ר"ל על דרךים והי' מתפלל
ועושה נו"נ ובדי רגע נח הים מזעפו
�
בא
א
ל
פ
ו
מ
'
ס
מכ"י
וז"ל הרב�נס' טטנל טינ) בש' תקכ"ד בביאי למצרים לידי
מהרח"ווויל בקבלה מעשיות וחכמת הצירוף וענינים אחרים מההנאיםולקחתיר
בהורתן שאלה מ' זה עם עפרים אחרים ,והייתי מהבודד בו ,וכמעם שהתחלתי
להבן קצה בדרך השגה והי'לי ההלהבות גרול ובעור שהייתי מעמיק בו נתנמנמתי
ן לשתות
וראיהי למהרח"ו �ל והייהי שואל שאלה ממנו והשיבלי ונתןלי כוסיי
�
והייהי שמח הרבה
בהיוהו בעיר פיסא הביאו לפניו הינוק בן ח' חרשים לבקרו שהי' מעם חולה
והסהכל בו הרב ונבהל עלי מאוד ונשקו על מצחו והתחיל ללמדו�אל"ף
בי"ה על המרר ואח"כ תשר"ק ועט הדרך ג"פ והי' עונה אחריו ואח"כ א"

המיך

פסוק ולא השיבו ואמר הרב ז"ל לאמו שאהו והוליכהו ונפמר אותו הינוק באותה
לילה ,ואחר איזה ימים ה1סינוהו להרב ז"ל לסעודת בריה מילה וה� מתווכחים
בני המסובין עם הרב ז"ל על אודות עכוב משיחנו,יא"ל הרב ז"ליית
ר מה שאנו
מצפים על ביאהו ,זהו האוחו ,אבלהשאיר שבעיסה מעכב בעוטה ,ודה מקרוב
אשר נולד פ"ק ובעונוהינו נפטר בקמנותו היכף ואז הבינו דהואהי' התינוק הנזכר
כשהיה
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תו

הילדיה הידף

היים

��

כשהיה דר בליווארנא בחצר כיר פירארא והיל משרהוט בביתו ורגילה להוליך לו
משקה קאפפע בכל יום בבקר בבקר וכשהיל אורח א' או שנים אזי הגיאה
כוס גם לכאו"א ,לכן בכל יום היהה מציצה מבין מהרב .הפתח מקוום לראוה
�ונכנסה עם ד'
אם נמצא שמה עוד א' ופ"א ראהה כי יתמהמו שמה נ' אנשים
� והשיבה כי הצצתי מקודם גיאיתי והנה
כוסוה בירה וכראוהה הרס איל מה זאה
שלשה אנשים נצבים עליו ,אזי אמר לה אשריך וטוב לך שזכית כראוה ומא :התחיל
לנהוג בה כבוד
�
פעם אי הפציר בו איש א' לגלות לו ג' מספרים אשר יצאו אח"כ נהנורל
�טט6ריט) ולא רצה לומר דבר ואחר רוב הפצרות א"ל קח נא נייר�ה
בידך .כתיבה וחהימה ואל תפתחנה עד שיצא הגורל ואח"כ הרשה לו�פיהחה
ואז מצא כל הה' ממפרים שיצאו:
לעת�קנת דו"ד כשהי' בק"ק ליווארנא בא אליו אדם תשיב בקובלנא על אשהו
שנסתרה עם א' ואמר הרב חיד"א דלפי דעהו מוכרח הוא לגרשה בע"כ,
�וה
וא"ל הבד"צ דשם ילמדנו רבינו היינכן לשפוט בלי עדים וההראה
יי
שתקבלהביגטטופאטתוררי
�יאמנם מהחלה הי' מפייס�אנהה הרב�ברברים רכים
ן
בפפק זה,
מבעגה ברצון מוב והיתה מבצבצת נגדו בדברים קשים ובין כה וכה עלה בטהשבהן.
ראה מעשה ונזכר הברכ"ה שברך אוהו רבו בעל או"ח הקדוש פ"א ,שיהי' לו
כח קדושהו של כהן ואמר בלבו הלא דבר הוא ,וע"כ אמר לה בבקשה ממך אך
אחה אשאל מאהך ואוהה אבקש שתאזין אזנך רק לפרשה אחה שבהורה אשר
אנכי קטךא לפניך ואו הנקי ,ובשאלת פיה ואמרה הן ,זהה .עליו רוח ה� ויקח
ס"ה בתיו וקרא באזניו פ' סוטה בטעמים ובנגינוה ,ויהי כהפנוהה ללכה ויקרא
�ים ,ואת כי שטית וגו' וכאשר דרכה רגלה על המעלה ראשונה
הרב�ז"ל בקול
מה� סרכ טעיה קיר קטגס ט(�יסנו"ך) לא הספיקה לרדת משם עד שפני' מוריקות
ועיני' בולמות וככל הכתוב שם ,ולקול צעקתה באו הרבה אנשים וניאו בעיניהם
אה המחזה הנורא ההוא ,ויתמהו איש אל רעהו ,ויקראו הוציאו ארורה הזאה מביה
י איש אלקי"ם קדוש
רבינו הטהור ,ואו ראו וידעו כי הוראת"ו בקדושה היו יכ
הוא ,ויראו מגשת אליו ועד היום�הזה המה מעריצין ומקרישין שם את המקום
הזה ובאגודוה פרחים ופרחי שושניכ מפזרים שמה המיד ,כמה רברבין אהוהי,
�
וכמה הקיפין המהוהי
פעם א' כתב קובלנא לפרנסי קיק ווירונה על איש א' ידוע שבצבין וההרים קצה
כנגדו ,והרהיב בנפשו עו ,גם להקל בו ,והי' בכעס ע"ז טאוד ואח"כ היכף
ביום שלק כ"ר שבס חשב עם קונהו ונפמר פהאום ,והרופאןם דשם�גזרו�לפהוח
�
ראשו לראוה מה הוא לו ,ובבר אמרו ז"ל והוי�זהיר בגחלהן וכו' ר"ני
ח��
�בצער נרול ועשה גורל ובא לו פסוק ,לא השא את
במוצאי מניחה א' המוז הי'
�שם היא לשיא ,ובא �תיכף פהריגו בריה לא
�הלך שם אהה אלא היכף
ש
�משרהך הלאלך שומרל
�אמן ,ישלח אה אברהם משרהו לליווארנא
שלח
יומושיע
�
�שמחה גרולה
להביא בהיבוהיו ,וגם ראה בחלום את הרב מו"ה מזרחי�ז"ל יה"ל
�
מיה רבכ"פ היל הדבר לישועה וכן הי' או ויהי לנם
כשהיה בפאריז יום כ"ח כסליו בא אליו סיר אליהו פורפוגייאן�ואשתו שהי' מהפחד
עלי' שהמיר דהה ל"ע וכהב לה על נייר פסוק שמע ישראל בקדושה
ומהרה וצוה עלי' שהבלע אוהה ודיבר עמה דברי כבושין ,ונהפכה עלן' צרורה
�
למל ,בי מאז והלאה הטיבה דרכה עד שהיתה צנועה וצדקת אשה יראה ה' להההלל
נעיר אביניון�ערפת) לא רצו לימן לו מקופה הצדקה עבור עניי אלי כמו .בפעם
הראשון והי; לו גם מעכבים מיחידים ובייאשם ד
� אלי' ראוי"ל ,וה"ל מזה
צער גדול ,ובאוהו יום עלהה אשתו על המטה בקדחת עצומה עד שהיהה בסכ"נ
�ירגז ואין נחה ,אף הוא הלך הומיי לכאו"א לפייסם שיהרצו
מאוד ,ופתר
�מזה
ליתן כפי שאלהו וער מהרה ירדה מן הממה ושבה לאיהנה יב)
�
�טס
יב)�ננ�ומ 5מספר טויך

יכשהיה
רנטתסז"ת קלס מס שתרס�� לקוין טפו מי"א�נרססגו"רין רכ.וס
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ןןדו

תך

שלדות חיד"א

וחתכן

וכשהיה בהאג אצל הגביר מו"ה אייזקליידען סג"ל ועלה על לבו'לברך את ארועו
מרם נסיעה משם ככישהזיה' ט"ו שנים שלא נהעברה�ומאוהה הברכה ואילך
�פעם ראשונה בפאריז א"ל סיר אברהם וידאל
היהה בספק מעוברה�,וכן
לההפלל על המלכה ואתך איזה חדשים�צהי' שם א"ל סיר מומין פאברי ראה
�
שהפלחך עשהה פירוה זה ד' חדשים
וז"ל נכרו מו"ה משה אזולאי מאנקונא אחרי פטירה מורי אבי הרב מו"ה רפאל
ישעי'�ז"ל נגנבה המטה שהיל מזקני הרב חיר"א ז"ל יעל המטה עצמה הי'
�היבזה ��� השר"ה וב"ל�רתם סם סקרום�סללתס) והגנב�מכר המטה
חקוקים ג'
�גוזמא
�שאין.ירו משגה�ואחר
�זמן מה נקרא
לגוי אחר והי' שואל מקבי �ל דבר
�המטה ולא חפץ ממנומאימה ולא אמר דבר והי' הדבר לפלא:
אבי אליו וא"ל
�הילך
אף הוא הי' לו מנלה אחה קטנה כחיבה המה ויפה שכהבה הרב מו"ה ישעי'
זמנו של הרב חיד"א ז"ל ונגנבה ממנו והי' לו צער גדול -מזה עד שהי' מוריד
דמעוה ,ובאוהה לילה חלם לו שאבי זקנו תיד"א ז"ל ההזיי לו המגלה והקיץ,
�מזה ,ואמר להרב מוהר"א חי מוספיא מטריעסם �נסמ"ס חס(ס�ןוך)
וה"ל שמחה
הלא הרע רעוד היום ישוב לי המגלה ,ועוד�זה מרבר�וזה בא ה"ר סיר חיים
עלמא והמגלה בירו באמרו כי אחר תצוהלילה דפק א' על פהחו עם המגלה וא"ל
�זקן א' מצער
�להחזי
עשה נא עמדי חסד
.רו מיר לבעליו בי אין לי ומנוחה כלל כי
�
�מרור
אוה ע"ז ,וכל הלילה הזה נלו
בשנה הקל"ח
�בחורף הי' ברוטרדם ובעה נמעד השם א"ל ה"ר משה שפריגר רבי
�יה"ר שהרויח בל"טריע א"ל אין לי �� גורל�והשיבושקח
ברבני איל
�לך
מאיזה שיהי' ורכב וצלח ,וכשבא לשם בקיץ בישר לו דברכהו עשהה פרי והרויח
�
בלשטעריע סך י"ב אלפים דוקאמי ,והן הן מפלאוה המים רעים
בבחרוהו הי' עושה בירושלים סיגופים עצומים וגדולים להש.נ השגה ובא לו בהלום
�מהקנאים המה להם
לאביו הרב מוהר"זז"ל שישלהנו�לבנו�מירושלים בי
�לחברון ונהישב שם �סתט טוב
�לשלחו
על רוב קדושתו והוא בסכ"נ ומאז הסכים
כסס סר�3ססד"ר תפס דוד יק,חי
�
� סככן ססי' ושח"ח סזקגיס ס3טס"ק
�ירוסת�
� ויום"ף הוא השלים על האר"ש ,אר"ש זבה חלב ודבש ,אריש לו מטוהרה,
לשונו עט סופר מהיר ,לישנא דרבנן ,אין כמוהו באר"ש ,אר"ש החיים
ביר לשון ,מה נמרצו אמרוהיו ,מה עמקו מהשבוהיו ,מה נעימים מליצוהיו ומה
יקרו חידוהיו ,בפמורי ציצים ופרחים ,ובלולי"ם יעלו ,בלול במקרא משנה תלמוד
ומדרשים זוהר ותיקונים ובכל כתבי הקודש השקה ברהטי"ם ברהיטת לשונו ,ולא
כהלין כחבא ופשרא להודעה למקרי לפשוט .עם ואת לבינונים ,ולב מי לא
�
�
שור
ויהענג על יופי חן מליצתו ,ומי לא יתמה על הפלאה נקיאוהו ,אר"ש .המי
המושכת לבו של אדם וכהוב הדר הוא לכל חסידיו להמעיין בספר אגרוה חיד"א
�
כ(יו�רג 6תזכיר� כמה יקירין מילוהי ,וחמר חדת ימופ.ן נעוהי
פעם אחה ביקש מאה הרב חיד"א ז"ל אוש פשוט ליהן לו מכהכ מליצה לשבחו
ולפארו בפני כל עם ועדה ,כדי לילך בסבובתיעצמו ,והי :מסרב הרב
מלמלאות שאלתו יען ביודעו ומכירו שהוא בור ריק אין בו מים של הורה�,עכ"ז
�יכול להשיבו ריקם ,וננגד רצונו
לרוב הפצרהו ומרוב עניהנוהו דהרב�ז"ל לא
נהב לו�פרק א' במס' שבחיים ואך חכם בחכמהו חשב איזה דרך ישכון�אורו
�שיחו,
�להביר האיש ואח
�יבין בו
�הרומז על האר"ש
�החנם הקורא למפרע רמז
למען
וכ' בתוך שבחיו בזה"ל כל כך גדלה מעלהו אלו הי' בימי אליש� ל"ה עומד
השמן עכ"ל והלך לו בשמחה רבה ,ובכ"מ שהולך הי' מתעטף בטליה של ה"ח
ומראה להם הכהב�מליצה ואמנם רק בשביל כבוד הרב הי' מכברים אותו למאוד,

ייקר

ם טותו סנ:ג טטג1
פלסת � ג ��6גלח� �ג(ס�ת�ו� �מר צמת נו' � �סת1דס�ס:י1קוי
י��טר��ס'תוירס � מין רען�גרסס��מר מכסף�תון�ך�ח(קס �ערס גלי סגד( זח�ס" סיגר

�
קזוס ססס
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תו

תולדות חיד"א

וקיים

ל~

ויקר מקרה שנכנס לעיר א' והרב דמהא הי' מעמיק קצה כלשון הרב ז"ל והבן
כונהו היטב ,וראה איך דברי פי חכם חן והטמין ברמ ,נפלא שהוא כלי ריקם
�
�
וכדכהיב שםכלים רקים אל תמעיטו וגו'ואין עודכלי ויעמוד השמן�מלכיס�ד'ו
ובהיות הרב ז"ל בליווארנא בא שליח א' אשכנזי ושמע הרב ז"ל דמאני שומעני'
והרחיקו הרב; ול"ה מסביר לו פנים כ"כ ,והשליח נקיט לו בלבי' ע"ז
וכהב לרבני אשכנו שטנה על הרב�ל באומרו שרוב לימודו ועיונו רק בס' המדת
הימים דקריאתו לא זהו הלולו באותן הימים כידוע ,ורב א' אשכנזי שהי' אהוב
להרב ז"ל הוריע כ"ז להרב ,והשיבו להד"ם ,ולו יהי' כן הלא הרעו שאני אוהב
�
חמרת הימים ,ואמנם הוא אוהב חמרה הלילוה
מרפא לשון עץ חיי"מ ,והנה ארש"ו אר"ש ברזל ,יוס"ף שנו"ה ידו ,הפלה לדו"ר
כשנוהו את מעמו לפני אכימל"ך מלכו של עולם ,וקום קרא אה הקריאה
קריא"ת חנ"ה דויד אמרי קדוש קודש הלולים בהשתפך נפשו ופלל החנה לפני
קונו בסדר תשליך שלו ומדר הקפותיו לשמחית ,המלאים�יו ומפיקים נוגה רצון
ואהבה ה'�ל כל גדוהם יורע לרצוה אה בוראו ,ולהריחם ביראת ה� רוח רעת
 ,ולב מן לא
ורוה מהרה וקדושה נסך בהם להלהיב נפש ישראל לעבודהויה"ש
יחרד ויתר ממקומו ויקרע מגור לבבו ויתעוררו בו רגשי קורש שלהבת יה ,לשוב
בתשובה שלמה -ולפשפש במעשיו ולהקן עוההו מעתה ,בקראו בו רק שנים שלש
דלתוה ,וכל דבריו כנחלי אש בוערות ,אר"ש רפאי"ם הח,טב אףהיא לרפאוה שבר
בה עמי ,לכל מכוה נפש ,ולרפאוה שבריה כי סמה ,וליהדין עת"ר הדיומ אלהין
עתראא דרעוא בי' מן קדם ה� רוח ה' רובר בו ,וברוה"ק המה נאמרים ,וכבר
נהפשטו הפלותיו בכל הפוצות ישראל ונרפסו פעמים אין ממפר בתוך הסידורים
נהחלקו ביעקב ונפוצו בישראל
�
ה) ואלה שמות הגבורי"ם אשר לדו"ד עדינו העצני וגו' גבורהו של דור שהי'
סעדן א"ע כהולעה וכו' וכמש"ה ואנכי תולעת ולא איש �זו"ק ע"ז)
ובמקום שאהה מוצא גדולתו שם אהה מוצא ענותנותו לא לבו הלך בגדולות לא
בקש גדולה ירבנוה כל ימיו וכל קהלוה ישראל כברוהו עד מאוד וכל דבר הקשה
בפסקי דינים והלכוה יביאון אליו ואף גם רבני דורו הגישו אליו וישאלו אה פיו
כאשר ישאל איש בדבר אלקי"ם ,כמו הנאונים בעל מחנה ראובן מוהר"י הכהן
אבד"ק מודינא מוהריי נאגאר מטונים בהם"ס שכוה יהודה ומוה"ר שלמה לאניידו
בהמ"ס לחם שלמה וכרומה עשו"ה חיים שאל ,ואחרי פט.רה הרה"ג מוהריין' רנא
די בריסו חכם הכולל דקהל ספרדיים בעיר אמשטרדם שלחו רץ אחר רץ אחרי
הרב חיר"א לעה"ק ירושה"ו ע"י פקידי קושמא לבא לשם ,ולא רצה לקבל שהי'
בורה מן הכבור ,ואך כאותו מקום ובאוהו פרק כאן נמצא וכאן הי' הרה"ג מו"ה
שלם ז"ל אבד"ק ביליגר�דו ,שבא לאמשטרדם להדפיס ספרו שינה הלכוה וקבלוהו
עליהם תחתיו לשבה במקומי:
דרכו בקודש מאוד נעלם חדר בתוך חדר וקיים בעצמו אתהלך בהום לגבי בקרב
ביתי ולא נכרו בחוצוה וז"ל בס' מעגל מזב פ"א כשהי' בטונים והי' עושה
הנענועים עפ"י כונת האר"י �ל והי' מ'טים בתיבה שם נייר קטן של שמות ול"ה
מרגישין בו שום אדם וכאשר באו אצלו בעלי הקבלה לבקרו השיב להם שאינו
�סס קכ�ה מק"י ע(
בקי בקבלה ובלשון הוה א"ל אין כאן קבלו"ת�דפס:זיס
גדכחס כידם) ואף שהי' מפורמים בעולם כ�
בחכמה�ו�
ופוק חוו כמה הקיף חילי' דהאי גבר ענותן ועל בס' הנ"ל�כס� כפ"רר��ס ג"ח
כסליו תקליח �ח5קו � כ�ר נדק) וחסדי ה' אזכיר שיש לי � גדול וכבוד
ומחשבים אוחי מאה חלקים על מה שאני יודע וכבר אני אומר להם כן בער אנכי,
והם סוברים שהוא רק מצד הענוה ,גם בין הגוים יצא שמי ,והם שואלים ליהודים
עלי ,והוא רבר פלא ,ומה שאני מדבר אדיהם סוברים שהם דברים יקרים מפנינימ,
והן הן גבורותיו מאשפוה ירים אביון להשיבו עם נדיבים ועוד כתב שם בהיותו
וכ"נזס מתוסכת�כן ס(�ד
ם ייתר מ�
בטונים�וןרס מס דרס�רוך

כס(פ� חריפת"

�ות
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חיים

סטת) וסיים שם ב,ה"ל ואני מכיר חסרוני ושפלוהי בעיון ובכל חכמה באמה לא
מענוה כי בער אנכי באמה ,אבל הייתי מהחנן לפני ה' הסרחם על כל,
א"י יהיננו הכמה ורוחב לב לפי שהי' אומרים ראין עור ת"ח הגונים כא"י על
ם ע"ה ,והמובים שבהם הזה פשומים ,והוא
שראו השלוחים ווצאים והם לפעמי
לי מענה�שון ,וגם אני בעניי שאין לי�כירה כלל והם
ברחמיו ריחם עלי
י לנכרן גדול ע"ש באריכוה ,היש חיך מתוק מזה�
הי
נת
ו
מחשיבים או
והיה תסיר ומהחסד עם קונו ועם הבריוה בנחה ולא במע"ר וענוה צרק בהורהו
לשם שמים והי' מקבל כ"א בסבר פנים יפוח ובפרט ההולך לקבל פניו או
לשמוע תורה מפיו ,ובכבוד ויקר השיב על דברי זולהו ,ואם לפעמים לא ישרו
בעיניו לא בסופה וסערה דרכו רק במענה רך ואמרי נועם ,והי' נזהר מאוד מלפגוע
בכבוד שום איש ומנגוע בקצהו ,ובכל עניני ריב ומצה עשה עינו כאלו אינו רואה
גלה טפח ומכסה טפחיים ,וע' שם הגדולים ח"ב מ' קצור הוקפו כהן
ע'יט איה
ע וכן שם מ' דרך חיים וע"ש ממ"ז וכן בם מגדל
שהטמין ברמ"ז מחלוקההירי
דוד שם סי' ליב שמרשים לעיין בהוה"ק ול"ר לגלית בעצמו שהי' נחשד שלבש
�
בטלית שאינו שלו ע"ש ובשאר מקומות ,ואת צנועים חכמה
�נררף ולהצילו מידהקמיםעליו ולרוגמא
�מלאך מלרן טוב לבקש אה
�הי' המיר
ואף
�יר
�הב"י וכנהק מהשגות בעל
אביא לכם ממקום א' כי בצאהו לישע מרן
מלאכי רנשממ מהם כו"כ כללים בכללי הש"ס וכ' הוא �ל שלא כוונו מלאכהם
לכך על שהי' עיקר עסקים במרביה חבוריהם הרבים והעצומים להלכה למעשה
�איזה כלל רשמו אוהו לעצמם�י'�ט'כללי כס"סנ' נחת)�
ורק אגל לסודם שמצאו
�נרר
�נזי"ר
ובמפרו מעגל מוב כ'
�בזה"ל בשבה�ולקרק"ר
�אחידי קבלתי ע"ע בלי
�ירקות�חסםסולטיס) מל"ה שקד חנופה
להזהר מאור מגאוה יכעס מאכילה
�המשרה
�השליחיה עבר וננהיר
יליצנות עצבוה ואבילה גסה ילרקרק
�ובחשבון
�בחשבון
וכל מי שיעכוק עמי לפרוע חובוה מצרים וכו' ולעשוה עם אחותי צדקה בכל יום
לימוד זכירוה לשמה והירוה בהפלה וברכזה הפילין השכמת ביהכ"נ להיות מן
הנעלבין ואינן עולבין לקבל מרר מיהוה קודם ק"ש על המטה לההמיד בלימור
מוסר וגירסא לדון לכף זכוה לטבול בעש"ק ובלימוד זוה"ק וכו'�להתענוה מער"ה
עד יוה"כ ולהזהר מאכילה בשר בחול בחודש מרחשוון ואפי' מהנשיל בשר לגמור
ההלים .בכל לילות דר"ה קורם השינה וכן בכליום שתים שהן ארבע וביוה"כ ג"כ
וגם ב' אדרוה ונארר בקורש ואגדות ירושלמי שבם' יפ"מ ובמוכות לגמור מכלתא
בולה בגירסא ומס'� מוכה ובליל הו"ר גין דפים מס' הזוהר ותרגום ד"ה ומד"ר
מפ' ויצא עד מדר וירא ומשנה חסידים ,ע"ש ומליל ג' ויחי עד ליל�ז'�לא�שהה.
מים ,ובליל*שבועות לא איבר בשום דיבור ולמד מד"ר רוה ורוב ס' חלק בני
יהורה קצור סמ"ג ואדר"נ ומם' כלה ומופרים ארורוזוטא ופ' השבוע ילקוט רות
�גמר
�ובחורש אב כשהי' במנמובה
�ומנורה�המאור
ואוהרוה;�וביום ב' ילקומ משלי
ס' רב�עמרם ום' דרך ישר לה"ר ישעי' מגצו �סקו) ע"ש ואם כך מנהגיו
וההלוכוהיו בהיוהו עומק בשליחוה מצוה ונחפז על ררכו ללכת ממקום למקום
בטלטלה גבר ולא שע"ה אל מנוחת"ו ,ק"ו בהיוהו שרוי בביתו ובחומותיו ,תחת
צאלים וקורוהיו ,גם ל"הישן כמהשנים במטה רקעל�סק"גהפ"י) דרך ארעי ואפי'
�
בשכה ורגיל על לשונו לומר דהשינה דוקא לת"ת הוא
ט) משכיל לדויד אם גדול כבוד ספריו בישראל מצד עצמם כי כאיש גבורתו
ורב חילי' בכ 4מקצועות ההורה ,הנה רבה מעלהם ויקר ערכם עור
�דרכו
מצד אחר כי עלו ובאו ברובם גם דברים עתיקים מגדולי הראשונים ,כי�זה
כל הימים ערי�זקנה ושיבה הקדיש עהוהיו עצרת לה' להביא באוצרותיו כל דברי
חפץ חידושים ופרפראות אשר מצא בכ"י לחכמי הראשונים ע"ה ונהג בהם ט
ו"בלת,
נח
עין להוציא לאור העלומות חכמה ולהיוה דובב שפהי ישנים ,על,דו פרץ
שלככוב

קרומי"ם ורברי"ם אחדי"ם�טס"ח) וחומיה אנ"ך עלנביאים מלאיםעלכל גדותם
סחורתו של ראשונים ,וכמו מס ,גרים כותים ועברים ממס' קטנות אשר נחסרה
בכל
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�

בכל הפומי ההלמוד ומדר הנאים ואמוראים חי'רעינו חננאל ופ' קדמון על הירושלמי
כללי�� לרמב"ם רם"ג ור"ב אשכנזי מכ"י�נס' יסירשזן ח� ס' חזה התנופה
�ס) והי' מהריי קורקוס וביאורי מהריש סירילייו והנאות
סו 6קור ס"ת סר
הרמד"ל על הירושלמי וזולהם ,זאת פעולה עריק לחיי"ם לא היהה קריא"ה אשר
שגבה ממנו אסף באוצרוהיו הון עהק וצדקה חכמה ומוסר לא הניח דבר גדול
מהוייות ראביי ורבא ער דבר קמן שבלחישא שלא הבוא בחיבוריו ,אה הכל עשה
יפה בעם"ו בלשון רכה השוברת לב האבן לביה חללו ,כנראה למעסיק בספר.
דרשותיו וסומריו והמלאים זיו בבקיאות נפלא הפלא ופלא ,וברמןרין האיר לעולם
כלו וממוכו השביע נפש שוקקה איש לפי ערכו בקיצורי דינים וכמילת מנופה
מור"ה באצבע אה.הדרך נלך בה את הכל כתב איש רב"י האדם הגדול בענקים;
זכה וזיכה אה הרבים ,קרוב לששים מפרים; מאירים כספירים ,בכל אפסים ועברים,
אשר כבר התפטמו בקרב ישראל ושמו המוב נודף למרחקים ,במזרח ומערב הפנימי
והחיצון וישהו בצמא אה דבריו ,וההלתו מלאה הארץ ,ורבים מנדןבי העם הגבירים
היו מכבדים אותו וזלו והב מכיסם להביא ספריו לביה הדפוס בליווארנא מנטובה
ופימא ,מפז ומפנינים יקרה היה לו דישנא כזו
�
�
וקדושה נאונו תרבהו גם בעיני גרולי רבני וגאוני פולוניא וער אחרון צאו וראו
לשון הזהב וההרר"ה לגאון ישראל מר קשישא ,אבן הראשה ,מהרא"ן
מרגליות זצ"ל מבראדי מ"שעליו בהקדמה ס' מורה באצבע הנדפם פעם ב' בגלי-ציון
וראה נא כי הרה"ג הזה עוד הזכירו הרב היר"א ז"ל בעצמו בספרו שו"ה חיים שאל
ח�סי' כ"ג) והוא בהמ"ס ממהאפרים ע"ש ,והספרים אשר עשו לו שם כשם הגדולים
אשר בארץ ישראל וגם בעמים הן המה מפרי שם הגדולים ומפרי ועד לחכמים
ליקומיזעיי שם בם' ככר לאד"ן ,ראו חכמי ישראל ויהללו אותם ,קמו חכמי הגוים
�
ויאספו אוהם אל ביתם
תא שמע עדוה בן נכר מ"ש עליו ח"א מחכמי האומות שהיו בזמנו דורש קדמוניות
הפרופיסר�די רוסו" חכם מחוכם ולו יד ושם בשמוה הגדולים בלשן ויודע
גם לשוננו הקרושה על בורי� וחי' מפר מקורוה היהורים וחוברי חבר בלשון עבר
ועל חבוריהם ,ובהזכירו שם ס' חסד לאברהם להגאון המקובל טוהר"א אזולאי סיים
ב,ה"ל ובן כנו לעת כזאררחי הוא בליווארנוש בשיבה מוכה והוא מגדיל שםהוריו
ובני ביהו ע"י חיבוריו ולעילא מנהון לדעה בסיב המפרים שחיברו בלשון עבר
הוא הס' הנקרא שם הגדולים ח"א ממנו יצא לאור הדפוס��ף תקט"ד�תג'גס)
ח"ב בש' אלף השפ"ו ,וח"ג בשנה אלף השצ"ו ויקרא שמו בישיאל ביה וער
לחכמים עכ"ל ,מס' שם הגרולים נגמר ממנו בש' הקל"ר פ' בהר בימי המגרו כביה
החפשיה���ריטו) חוץ לעיר ליווארנא בעה בואו ממונים ,ובאו אצלו הגבירים
המפורסמים דשם לבקרו והזמינו לו שמה בית מוב ושלחו לו כמה ספרים תשב
�
שם משךימי המגירו ושמירה 4מא' פרשה בהר עו אס"ח שנועוה
י) ואלה דברי�דו"ר האחרונים ,והנה לא ידענו מהי שב ממסעיו אלה לביהו
חברונה רק זאת ידענו כי בשנה הקמ"א יצא משם פעם ג' במצות
ראשי ומנהיגי הקהלה לגור בעיר ליווארנא�וכ' ןכס' תקי"ז ותקמ"ס כרך�סס כרכת
סחתם) ומשם השגיח על עסקי שולחיו כל הימים והביא אל ידם סידי שנה בשנה
נדבוה מכל הערים והמדינות אשר עבר ,וילקמ יוס"ף את כל הכסף ,וישב שם
בתור נשיא ארץ�הקדושה ויבא יוסף הביתה בחצר הגביר הארון סיר פיראיא די
ליאון באין מהמור רבר ,והי' לומר וילמר גם עם בניו הגבירים מוזיה טיכאל
וגבריאל ויהר ימי שנותיו כחמש ועשרים שנה הי' מבלה במוב ובנעימים� ,א לבו
הלך בגדולות לא בקש גדולה ורבנות ושום מיסוי ושררה וקהל ליווארנא וכן בל
הקהלוה ישראל חלקו לו נבור גדול כראוי לו וכל דבר הקשה יביאון אליו�קימי
וקנסו ס5ח תחתיו כטקוחו �ת כגו סר 3מו"ס לנרכס ז��מדיגת�סכג 1ופקין כט"מ
בסמ"ג ח��� כנ"מ סטס����� 5ן וישג שם על התורה והעבודה באין מונע
ומפרייו בהשקה וכבמחה ורק זאת נענה לשאלתם לדרוש להם בפרקא ארבע שבתות
בשנה

�
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תו

הולדות חיד"א

חיים

נשנה נניהכ"נ הגרולה ובביה נמוקה שאלתיאל ריקאנטי �וט' סקרמס סגי טסם
לירוסלמי) וכשדרש להם בביהכ"נ הגדולה בשבת תשובה ביום המנוחה ,היתה
ליהודים אורה ושמחה ,והיו ממתינים עליו מפחח כיהו עד ביהכ"נ עם רב אשר
לא יספר מרוב והיו עומדים אלה מפה ואלה מפה והוא עובר בהוך ומראהו כמראה
מלאך ה' ודבריו מצאו ח
ןרובעית כל שומעיו ודברי סומריו משכו אחריו לבותבני
ו
אדם וירדו חדרי בטן ודב
,
ח
ו
ד
י
פ
ל
ל
ע
ב
ו
א"ש
ה
ו
ד
ל
ו
ת
ב
ו
ש
ל
ר
"
ל
ד
'
כ
י
"
ד
ג
י
",
אם
לה
על שהיו רוצים למנותו נשיא על כל רבני אה"ק ואולי לא יוכל להשמט מ
�
וזה מורה ענוהנותו הגרולה ע"ש
י
קים יראה ה' יומ"ף ימים ויקרבו ימי דו"ד למות ויחלה
ח.
� אורך ימים ושנומההלה
כי היל
עצירה השחן ב' הדשים והוא�קן נא בימים ויגוע
ויאסף יישכב רוד עם אבוהיו ,ובשיק פ' זכור י"א אדר הקס"ו נמהלק הארון
ונעלה הענן �ומ"ש נסו"ת חיים ס6ל ח"כ ל"ח �ות ס"ט כטס"ק ירוסליס ת"ו כפנת

טטסס ס"ס ט"כ ט"ס ס���ל ס' הקס�� ובן פ"נ שנים הי' במותו
חכקשסנו�תטאסבי
יו מלה יצחק זרחי' וכמו כןחיי בנו הרב מוהר"י רפאל ז"ל ה" פ"ג
שנים וסל כי על כל מוצא פי ה' יחייה האד"ם וספריו שחיבר עולים ג"כ כמספר
הזה כדלקמןי�מ"ס כטל חנ� גן ס"ז �� ��� וכבוד גדול עשולו במותוויספדו
לו כל העיר מספד גדול וכבר ,ובמלו כל השחוק שנוהגים לעשוה בחודש ארר
בק"ק ליווארנא ובמוהו לא נגע בו אדם רק כ'ו ה"ח כמספר שם הוי' שמבלוליל
מוצש"ק ועשו לו כל צרכו והכנימוהו לישיבהו והספיד עליו הרב מדינא ואח"כ
�
הכניסוהו לישיבה ת"ה
והרב מלאך אחים לי' בהמפירא ,ובביה החיים הספירעליו השד"ר הרב מו"החיים
אבועלפיא ,וייושמו אה יום"ף את כהנהו וכל בגריו ומצאו כהב באבנטו
שצוה שככל יום יבואו עשרה בני אדם לביה מדרשו ללמוד ח"י פרקים-משנה
וסיר לומברו:ו מינה אפמרופם ליקח העזבון עבור שכר הלימוד ,וררכו בקודש
להפריש מעשר מכל הכנסוה שה"ל ומחלקו לעניםפעמיים בשנה קודם פסה וסוכות,
וב' חדשים קודם פטירהו בראוהו כי ינטו צללי ערב מסר לסיר לומברו;ו מך מ"ו
מאות מלרם שילמדו כל יום ח"י פרקים למנוחהו ,וכן הנהיג הגביר כמה שנים,
ואח"כ היו מהועדים רק איה כני אדם ולומדים כל הזוהר כמה וכמה-דפים לכ"א
ובעה עודם מתועדים ומספיקים א"ע רק לחלק ביניהםש' ביה מנוחה שתיקן הרב
חיד"א ז"ל וגם בכל הערים הקרובוה והרחוקוה מקום אשר רבר מוחו הגיע ,אבל
גדול ליהודים וצום ובכי ומספד וכביד גדול עשו לו כמוהו .והספידו עליו הוי
אדון והוי הודו גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון אלקיים ,וע"ס מערכי לב ערך
המפד מ"ב ובם' מלל לאברהם מכ"ג ובהוכם נם הג"מיוסףזינצהיים ז"ל משמרסברג
נשא עליו מספד וקינה ופתח עליו כי מציון הצא הורה ודבר ה' מייושלים ,ושם
�
בסיום שמים ,ההי' נשמתו צרורה בצרור החיי"ם ,אמן
מהרב החכם טו"ה יעקב רוקח מ"ט מקיק טראבולומ.
זאת הורה האדם הגדול בענקים ,שמו נודע בשעריםבאיים הרחוקים ,בספריו
הקדושים חכו ממתקים ,דולה ומשקה במים עמוקים ,תהלהו בקהל
חסידים ועדה צדיקים ,הלא זה הגאון רב הו"ר
ירועף
ואוץ אשיב מלין לצד עילאה אורם פטרה ,גפי אוצרו שכיוה כל ההטרה,
כח מעשיי הניד מידי העבורה ,צדיק תמים הי' הוא רב חכר:א ,לדעה
איזהו מקומן של שבחיים גמול ידו הדה ,על דבר הקדוש הזה חיד"א,
חיים
מי האיש ההפין
ה
א
ז
כ
מי ראה כאלה קרוש יאמר לו,
זאת היהה ברוך שככה לו ,מי שמע
להגיד כי ישר וזך פעלו�,כה וזיכה אה הרבים ברך ה' חילו ,בנועם
שיה אור הורהו יריו רב לו,
חכמהף והממוגסןרהלווכילרעזלילואמאגנןיס ונשמע קולו;י4יל4
מי כמוהו מורה ,האיש הירא ,אל
כנא
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צנאמליספרירכי רבמרן ח'ר"א ז"ל ע"פ.סדר א"כ
לא הלכתי בעקבית כל רושמי ספרי הרב חיר"א כמו הר"א כרמולי תילרות גדולי
ישראל זכר צדיק לברכה ס' אוצרות חיום
ורשימת יוא"ל�ר"ת יוסף
ל
ע
ב
ו
ב
ק
ע
י
ת
ו
ל
ע
מ
ה
לשלמה
אלמנצי) ואגרות חיד"א ועד אחרון החכם בן�מיכ"
כי
מצאתי בהם טעותים רבים מחמת שהספרים ל"ה למראה עיניהם וגלל כן עזבו
לפעמים העיקר ותפסו הטפל כי הזכירו רק השמטות או הגהות בתורת ספר בפ"ע
ואף שאין רק דף א'�רררך המחכר לקרות שם גם לחשמטות והגהות וקנו שם
י) �כ 1הביאו אותן ספרים אשר לא לו המה ורק הוציאם לאור וקרא
בע
לעצמן בידו
שמותם על שמו ,והרבה ספרים לא העלי שמותם על שפתם כלל ,וכן לפעטים
הבכירו ספר א' ב"פ בשינוי שמות ,מחמתכי עלה הרצון המחבר לקרות להם שפ
חדש מאשר קרא בתהלה ,אמנם לאכןאנכיעמדיכי ראייתם רובם ככלם באוצרות
�
הפפרים�אותם שלא זכיתי לראותם חקרתי ודרשתי היטב אחריהם

אהבת דור ,דרוסים� ,ת 1סתו ס'�סס�חת פי' סגדם � מסח וסססתעות נקופו
�
גקר6ו�סס טנותות�סכס�,יוו6רג 6חקג"ט)
�
אהל יופף ,ט 5חס5יס ג1כר�ס' ככר�ד"ן�סתח' דקכ"נ
�
אור הגנוז�,וכת"יכפי טדות סר3מוסר�כיופי
ן�כר"ך)�סקרתתס' לנרותחיר�
אחורי תרעא ,מסדי"כ ט 5סוריות�גךסס כס"ס דכריס�חךיס) וגס תמוכות ע5
�
ססנוח פתפסו ס"ס סטרייסף
בית מנוחה ,סרר סססככס ולימור�י6סר5ייע �יוו6רג 6תקס*כ) �ו5י סי 6מסר
�
כרית מנומס �� כס' לנרוח חיך�
בריה עולם ,ס" ופנס ע"ס חסידים ,וססתטות כסופו גקר6ו�סס סומר סברית
�
גופסו כס"ס�כ דוד�סם תקמ"ט)
ברכי יוסף�,הסף�י 0חסור מכ"י נ6וגיס ומס סחיזס נעתו סרג ממחכר �
ד"ח ס"ט וכסוסו קוגערס לחרון כסס סיורי ברכס�חע 6כס תק�ן וח"כ סס
תק�ו) ונרסס ססנות ט5יו כס' רכרי מרככי�תסר"ס כרמי���ט5תו סו6
מ5י 5מלסר תסיג עליו סרב חיך� ש"ח סר"ד וכסינר��� �וקרל ספתו
נרכי יוסף לסורות גחן כי ברכי ני' ר� כגנך ד' ממוחיו ית� מ"סנ"ן מ"ג
�
�)
"מ
ט"ב�יחן סמוכיו ופסס כנגר ד"ח ס"ט טע
�
בתי הנפש ,פי' ט 5סנךס כס"ס מרקית סטין מעין יעקכ
גאולת עולם ,עוד ט5תניס מס"ס כס 6דוך
�
�
גופי הורה � ,חס5יס�� גרפס�ע"ס פתח טיכיס דק� ט�
�
דברים אחדים ,דרוסים וססמטותיו גדססו�ס"ם כס 6זזך�סס תקת"ס)
�
רברי שירן ג1כר כס' תו5ןות נז"י
דבש לפי ,תוכחת מוסר ומקדמיתיקיות ט"מ����� ח"ג מס' מוכר קדמות)
�
��� פס�חד פ"מניס�סס תקס �
�
דרך חיים ,כס' תג"י
העלם דבר ,כו� ק"ן סכנות וססמטות סנסמטו מנדורי יסר� סרר סומגים מסגות
זורדורידורסיו�כן �� ס� מדעת�סקסות מרכרי סת5מור ט 5סרכ ומסכרת
לחרון ש 5קדמע ,וסט ס' ר6סין סחי' ככחרותו ככר סתסר �ט' יוסף ד"ע
י מוספים מטריטסטי�נסמ*ם
ט"כ סק"ס)�� גזפס טו סיוםוסיח מוסר�ח
�
תסקס�זוד) ר6ס �ת ��1ככזו מ:ר"ס���י נ6גקיג6
וער לחכטים ,ג"ח ס6חרוניס תס' סס סנדו3יס�סס סקנ� ונסיפו ספתטוח גסס
ניח וטו וססתטות�ס' טונעין וגקר6ו נסס קימחטין ויחרס0מטותיו גזפסו
�
נס*סחיים ס�
כות

�
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דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

ע"פ מדר א"ב

יז) וכוה אכוה ,נס' בנ"י:
יח)�כרון משה� ,ח מחי' ס"ס וסוסקיס וגכךו מסרמ� הו�
יטל זעיר שם ,סירי סירייס לס' סם סנדולים וכנסות טל סר�ותקר*
וס6ריבטגיגיס כס"ס
�
חיר"א-
ככר ל6ך"ן�סס תקג"ו)
�
על סחו

�
כ� חדשים לבקרים ,כס' תנ"י

כנ) חומה אנך ,סי' ק5ר�טל כל תנ"ך�פיסק תקס"ד) וגרס קריך�ג��6דיע ,מיס
כעל תסלע לדוד סג"ל��ל כסיותי כ6גקוג� 6ל מסר"ס�וול6י רגליתי ספר
סכר יוסף כ"י וסוף מחס כס' חותת��גך טכ"ל��� מס ססכי6ו סמ3קריס
ס' סכר יוסף ���ך למותר סו� וע' ככר ל6ד"ן�קע"ו וןכס לפי�י�
וט' נסמוך ס' יוסף חפלות)�
�כך) חיים שאל ,כ"ח סו"ת ולסוגות סרמכ"ס ו3ס1ף ח� גרפססיורי כרכס עיו"ד וכסוף
ח"כ ק5ה מס' חוה סחגו"ס�ק5ור סטת סר6ס מכ"י) וקוגקרס ח�וסי סופרים
�
לתוסר"י כסרכ נעסו"ת ונרי סזוו6ל וססמטית לס' וטד טוכטין ותסלס נקרן
�
כה) חסדי אכוה ,על מס'�כ1ת�ס,ף ס' סמ"ג ח� וגוסס נס כפ"ט מח"כ כ"פ
�
כו) חי מרבר ,מנסות טל חי' סריע�
כז) מבור הארץ�,ס' �
�
כח) פובעין ,סו"ת סערבונת"יוייגי
ס �� וטד לחכתיס ח�
�
כס) מוב הארץ ,כ"י סובל כסרר חולדות נדוני יסר6ל
�
יוסף אומץ 1סו"ת וססמטות כסופו גקר6ו כסס קמר למין�ליוו6רג 6תקג"ח)
�
לת) יוסף במדר ,עגיגי לימוד תפלות ות'קוגיס�סס תקנ"ט)
וסרסיסס לח"כ כהוך מסר חק
נ) יוסף לקח ,למודים לכ 5יום כטין ס' חק
ליסר6ל וגקר6ו כסס יוסף למק �� סמו ס5כס מסוקס וךיגיס דכר יוס כיומו
גוסס פעמים�ין ממסר וגהפסעו בכל תפו�ת יסרבל מסריו�סדי חלקו סוכם
�
וזיכך�ת סרכים כגוסס מוסריו מוסר יקר וגטים
לנ) יוסף ההלוה ,סי' על חסליס וכסופו סור פדיון גפם ונימוך לי6סר5ייט וגקר 6נסס
ניח מנוחת ,וססמעוחיו נסגסו כסס כבוס תסכות�סס תקג"ו) ויתר ססמטוח
כסס תסלס כברן כרפסו כס"סחייט ס6ל ח"כ�,ומתחלם על 5כמחסנם לפניו
לקרותו כסס תסלס כקרן וסוס קר�6תו ממטס סכמוס עתרו כססיוסף חס�ת�
�ך) יעיר אוון ,כ"ח ,ח�
טין זוכר כ�י ס"ס ט"פ סדר �כ ,ומס סמ� בכ"י
""כ�סכגוי ות"כ גקר 6מדבר קרמות סקךמות יקרות
רר
כסס רס"נ סרמנ"סנקו
מחו"ל ותפורסיס נ"כ ט"פ סדר �ב ,וכסוסו ססמעוח ותיקוכיס לעין זוכר
כסס קילורית לעין וססמטות למדבר קרמות ומרקיח סטין �סס�חר סמדנר
�
סס תקג*נ)
לס) יש מאין ,סנסות .טל סווסר ועזך לו הרוגות וסנט טל סזוסר גךססו כס"ס פנס
� וכעת גדססו סגלותיו נווילנ 6עם סזוסר נסס גי�י קורות �וכס' קול
טוננ�ע"ו ג' סחי' נס פי' על'סווסר וגנגז תחת ממפולח נעס*ק�פת"ו�סר
�
גסייתס סס כס' תק�ו ע"ס)
לו) ככר לאד"ן ,סנסות טל מס' קטנות ו6דר"ג ,וכסוסו רוחחיים רמוים לפרק סירס
וסרק ססלוט וקוגטרם זטיר סססיריסירייס�ס' סס"נ וכו' וסנסות טל מדרס
ר3ס וסקרעגיגיס וסנסלירוסלמי וססמעוח גקר��סס�ר"ס סככר�סס תקס�
�
מן ק"ת סכדעתו לחכרו לס' ונסלפי כמו ח"כ)
וס7פיס
יוכסוסו נפולת טופס טל סגדם�ססמ�ח לס' ר6ס דון פגי דוד
ם
י
ס
ו
מר
�� כפא דוד ,ד
י
ל
י
ח
ת
�
וןכריס�חויס�תקג*ן)
�ח) כסא כחמים ,ט 5מס' כלססופרים �זר"גע"ד ספסק�ני�ר�רוך���ס6חרון
ססי3ו סתו בסס תוס'�תקס"נ)
�לפיסתן)�
לט) כף אחת,לימוייס
�ונוגות תפלת ושסירופ נופש

�

�

נפנוס"י

�

�

טרם
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צנא מלא מפרי דבי רב סרן חיד"א ז"ל ע"פ מדר א"ב

�

מ) כרם חם"ר ,לזווריס�חפל1ת לדכר כטחו�מסהקג"ו) ומ"מ סח' סר� כרמולי כרס
�
חמ"ד כד' ס� טעות �חר* זסו 6ר"ת חינוך מימה רסו6ס)
מ� לב דוד ,יווסר כולל למ"ר סרקיס וססס סרקיס סטהיק מכ"י מסרה"וו �סוסו כרית
עולם ס" ומנסלם'חסיןיס�סס חקג"נ) ומ"ס סר�כרמוני תקמ"ט סו 6סטות
רפרט סגדפס טל סער מס'�סו6לכעסו"ר נר�ל"י��� טס"ת�ר"ת עם
�
מתיבות) ססס�רכע גי' הקג"ב
י
מכ) לדוד אמה ,ק5ור ס' לזות ליטקכ�יסר6ל
���� תדיגי ס"ת וקרי6תס וכת'כתס
טס תוס' ומנסות �תקתק) טוך כנ"ל טס קוגטרם תורת ססלתיס קבור דיגי
��� למסר� היון וכנסותיו�� סלמי �ור לחוסרי"ט�לנ6וי וליקוטים
מקונטרס סרגו"ז לכ,חכ ס"ת ט"ז סלחת וגקר 6נסס זכרון�כספר ולימוד לחינוך
סכיחולרסוסי
ה סה'לס גקר 6כסס חנוכת סביה וסנס ס"ס לב דוד וכריח טולס
ועד לחרון�זסרות וחגסניס נזמן סו�ח ס"ת כרכת סתורם ונוטלות סחורם
סס תקג"ו) �ולח"ו גרפס ס' ךכר�מת כולל ס' לרוך�מת תורת ססלמיס
ולוח�חת לסר"י סיד ומס סחיךס קטינו סרב סמסךר ממחכר לוו"ס מנחס
�
סר 3מטס סתטון ס6לוגיקו חר"נ)
�
מנ) לחם מן השמימו ני6וריס חדסיס טס"ת
מר) למנצח לדוד ,סוכל כמסר חולדות נדולי יסרבלן
מס) מדבר קדמוה ,ע"ל יסיר לוון�
זזו) מחזיק ברכה ,חי' דיגים וסגסוח וסו"ת ס6חרוגיס על מ"ע קו"ח ויו"ד �ה ובסיס!
ס6תסריס פנס ס"ס רקס דור�תקת"י) וכן כס' חיים ס6ל ח� מל"ח תת�
�
פנס לס' כרכ"י ומח"כ טיס
ל
כ
�
ר
ס
ס
ס
ו
ח
ו
ל
ו
מז) מעגל מוב ,ס' הרוגות ימי ח"
נ
ח
ו
כ
ו
ת
ו
ר
ו
ק
ס
ת
�
ל
ט
דרכי
�
ס
ז
6
סיוחו סן"ר מן'גת�ירופ
6
י
ז
6
ו
ס
י
ל
נ
ר
6
ג
ר
6
ו
ו
י
ל
�
ס
ל
מ
ת
"
כ
ר
כ
)ס,
כנ
�ס
טו
זוח) מראיה העיז ,על לנדות עין יעקכ והסוסו תס' גותים עכןיס תמורס ונרים
עליסס גקר 6כסס כטת הי' וכדו' מגסס ססמטות לס' טין נוכר וססנוח ע"מ
קהלת יטקכ למוסרי� �� תיס חייס�מוקירו) וסרס סקרן ח"נ נסס ליטק�
י
�
סמח"ס)
�
מט) מרפא לנפש ,סו� נספר לנרות חיך��סקדמס�סס ס6כר"ך ט"ס
�
ג) מרפא לשון ,סו� כססרגידורי ס5ל ��� כסטלוחך וסלח
�
ג� משגב לרה ,ע' סס סנד1ליס
גכ
5
ח
ג
ן נחל אשכול ,טל ס'�ונלות
ו
6
ר
ק
ג
ס
ס
כ
ת
ו
ע
מ
ס
ס
ו
ו
י
פ
ר
ע
גךפס 1עס מחומס
�
��סס חקס)
ספטורח וססמטוח גקר��ססהפיקגח5יס וסיס
�
גס) נפש חיים ,ט' הנרות חיד� נסקךמס�סס רכ�ח�י�ר' הנרססחייס�ך6די)
נו) מנסן ליאיר ,סדר למוריס ותפלות לכקסת ח"ק נמ"חיק"
ק ליוו6רג� 6סס תקף)
תדפסו לח"כ�ס' ענוס"ק:
מ) סבר יוסף ,עס"ח�� ךנס לפי די
� וככר �ך"ן �� ע"נ וכועד לחכמים ח"כ
� כ' ססטתיק לתוכו מסי' ר'ויד
�סורסתי עפי"ז מ"מ גוכרוגות לסר�
כרעלי דס' סכר עסף�� טל תוסר ס� וזבוח ורק סו 6כס"ת וע' חותת
�
גך מ"מ�סס כטל תסלם עוד ט"ס
גח) עבודה הקודש ,ג"ח תורס כ�נטויניס וסנסנת סקוס לסורן ממיר חוסר ותיקוגיס

�ג:על
�ד)�גלש

�

��

תקמ ��
�
גע) עולה המידן סוכ 6כס' תולדות גווני יסלסל
�
ס) ע"ם רצון ,רמוים עס"תומועזיט ע"ס עדותגט 5תפלסנדוד סגה �� מענןעוכ
ס�עין זוכר ,כללי�� ט' יעיר �
�
פי
סג) פה אחד ,סי' סנןס ע' דנתל
�
�
סנ) פני דור ,פי'ודריסיס עס"ת �חרי כ 5פרסם נימוקי ססותס לע"י סר6סון מטר6גי
וכסופו��רי סל � 5מפעורת וקונטרס ס3ר פגים סנס' ותיקתיס וססמעות
�
גדסס�� כס 6זוז כתקג"נ) ועם קונערס זרוט ומין�חקס"נ)
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צנא סלא ספרי דבי רב מרן חיד"א ז"ל ע"פ סדר א"ב

סד) פס יד*א ,ע 5סרמנ"ס �� כס' לב דוך וככרכיי��ח סי' רכ"ג ,ו6ו5י סו6
שנסות ע 5סרמנ"ס ססונ 6כשקדמת סנרכ� לסרג סחכם
מס) פחח עינים ,ט 5טין יטקנ ונסותו סומר מפחח מנס וססזועות�סס תק"ן) ונדפס
� מס' מוכס לכוס�ס' פתחת סרנן
�
סו) צוארי שלל ,טל מפטורת ט' סגי דוך
�
�
מז) קשר גורל ,סגסנ,תסריס וויני�י5יח תפילין פרכות יתסלס�תקס"כ)
�
סח) קונטרס הכללים ,סונף נכרכ"י פו"מ סי' ח"ן סוף�ות� וסי'�רי"ק טיס
סט) קונמרם אורך ימים ,כס' חנ"י:
ט) ראש דוד ,דרסוח טסית וססתט,תיו כסס טור סר6ס�מגחוכם תקוקו) וכן כס"ס
דכריס�חדיס ומחזיק כרכס וגקר6ו כסס ס6ת סר"ס וכמוכן בס"ס סס"נ כ'
�
וככף זוד ומחח היגיס
�
�
�
�
ע� ראש יוסף ,כס' לנרות חיך� נסקדמס כסס רכ
ע"ס
�
עב) רוח דוד ,כס
טנ) רוח חיים ,וו� כט 5תסקס לדוד כתס5יס) קסיע� 5ח רפיתי כ6גקוג� 6תר"ך)
� נכרו סר"ס���� כס' רות חיים כת"י לסרכ מופ"ס
��ל ססו6
ןסס
יך
חג
כ' ד
זרוסיס רסומיס מעין ס' כס 6נוך ס"ס וכלנרות
�ו ק5ת תסס
חיך�
�
חר סטירה
�
טה) שבר יוסף ,סוכל בזכרוגוח ת�דות געולי יסר6ל ו6ו5י סו 6נסיין סמ�ית
טס) שיורי ברכה ,מסלעות�נרכ"י ומח"כ ולקועיחי' טל ר"ח סיע �יוו6רג 6תקג"ס)
ולח"כ מטס כגיח כס6לוגיקו�תקע"ד) ע"י סרכ מו"ס רפ� ק�מ"ר 1וטסם
�
טריו ננס ו6ת סמו � סניך וטס"ס לכ בסס(וע.ת
עו) שיורי שיריים ,קונטרס תוססות ות'קוגיס וסנס'���וח"נ וסיורי כרכס�וסרכ
מוסר� ס'גסו חי' ס' מספט כתוכ מקירורי דיגים סגמ�יס ככל מסרי סג6ון
מרן חין� מטל ד"ח ס"ט ס
�וגיקו תקג"ח)�
עז) שם הגדולים ,סדר יוחסין �וססחת סוסריס נדו5י עולס דור דור ודורסיו מימות
�ג'ס סך ומגו�-כ�5סמחכריס וסספריס נסורו כסדר�� עם כנוס מוספות
סנ
וממזורות ד"ח ,וכ"ח ס6חרוג'ס קר�6סס וטו�חכת'ס וכסופו חסדי �ות פי'
טל �ות�תקל"ך) טול כגוכר עס וטד לחכמים מ"כ וגוססות רכות ט 5מסר
הסרי לכות גקר 6כסס רססי �ות וכסופו סלחן כמדכר סנס���� לכל
סגזכר�תקג"מ) וטור כגוכר ובסופו פ6ת סר�ס מקמטות�ס' ר6ק דוד לזוד
מח סרחת סרגל נ' סיתגיס וסי' ן' סו 6מס' תסורס מכ"י סי' ס' מסנכלדך
� כסס כ�5סר גסמט�תקגו� ח"נ שוכר
ססתעות לסס"נ וטד לחרון
�קוגטרס כיח ועד סנס' וסס(וטות כנזכר �ח"ז
�ו
סס וטז לחכמיס ח��וכסוס
ס' עו 3טין ח" וקלת סו"ת ועד לחרון ע5ס � ססמעות לומד זס �יוו6רג6
�
חקג"ו) וט' ככר�דן
עת) שמחת הרגל ,ג"ח ,ח��תודיס ורמוים נפסח �ח"ו פי' סנךס נ6ריכות וח"כ נ'
למוןיס ורמזים לסכוטות ומנלח רות עס פי' ונ'�נוודיס לסוכות וקנת סערות
למוס"מ מו"ר וסמח"ח וקונטרס פתח טיגיס ט 5עין יעקב סיכם ולקמעות כסס
�
סלתי סזוחס ומם'נריםמכ"י וסעמטוח�ח�כסס סמחסרימס�ליו�רג 6תקמ"כ)
טע) שמע יומף ,סיסות וסו"ת סוכל כרסיתת סר� כרמוזי�
פ) שעריוסף ,סיטם��� טל מס'סוריות ונסופו פתח מסטר מפתחות�יוו6רג 6תקכ�
וססמטותיו גזפסו כס"ס זנריס�חןיס נססכחורי תרטט ו�ו יסוכיסס מסמנת
�
חכתי דורו ע"ס סטריוסף�,ויוסףגן מנע טסרס מגססי' כסכנות� סטר
���
�
ס� שפה אחה ,פי' ט 5מנוס בס"ס לסכת ןוד
פכ) שפת היאוו ,ט 5סודות וקכלת מטסיות סוג 6כס' לגרות חיד� כסקךמס כסס
�
�
רסימת ס6כר"ך ונכרתות רכ ��� ט"ס
�
פג) ההלהבארץ,ט'�� תסלתוט' סו"תת"סס�ס'ענמוש מנדפם ססססמעות ממט:
�
וכי אעבור בסך המה פ"ג כמספר שנות תיי"ם ומימנך יחי"ה האד"ם כנ"ל

ר�ן ברוך מוויג6ן

�

א מ י ד י
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וכל אמנע מלהעלות כאן נם את ה�שיר המעלות" אשר יסר הרב חכם הכולל מו.ה
ראובן ברוך ס.ט מקהל הספרדים דקיק ווינא ,לכבור מרן המחבר ז"ל וחיבוריו
ן ש' כת.ר) וז.ל�
והוא בהקדמת ס' ברכ-י שהו.ל בעיייייע

לזכר עולם; פה בשער האולם ,אשיר לכבוד צדיק שיר המעלות ,שמות
המפרים אשר ממם אצולות ,מסומנים בשיר באוהיותגדולות ,להראות לעם
�
הקודשכי כל אלה יולדו על ברכי יום'ף

ליוסף תס(וח ,כסיר סמע(וח; סוגך וטוגה ,נוסוסיירוחגימחריו פרכס ספרי המדח ,מרכינו
חיד���� מעוגתו ,הורת חיי"םמחיכוריו זורח ,סכי קר6סמויום"ף לסגת פטגח,
ודו"ר כב(דרכיו מסגי( וא'�תו ,מקירטיג' חכמ,ס כרכי גסור6י ,גודט חסידיםכריי
ר�ט6י ,ר3חנ6ךיךן�����י,לסרייוקדתו ,ירושלים עס"קסיתם סורפחקוס
יבחברוןיסי3ח
,
מוריו תקע דירהו ,מחכרון סו5ח�סריס חרונוחו ,ובליוורנא מגורתו ,כן טו"ב מגיס וסוף
נסר�רומופיע ,חכר שע"ר יוס"ף כו חכמתו סוךיע באחור"י הרע"א כליס ט 5מסמרתו,
�� סו 6סמסכיר כמטין סמתנ3ר;�מיןוסי ויגיס וס(פ� חי(יס ינכר ,כ ��5יו(ךו ע5
ברכ"י יום"ף נען תס6רתו�,ו מ� ספר מחוי"ק ברכ"ה� ,סף כו��� קדונויס יוסף
וכס�,י� מן מטומר�שיור"י ברכ"ה כי � חוכ( סלחו ,טרם מסינו�ר6סוגיס נסקו כר
כן מב"ר יום"ף סיגי נהעל"ם דביר יפליק כ�5כ חכם�ק�ותו�,דוד כסגופו�,עי"ר
אותן נו עי"ן ווכ"ר גוחן כיס דרךיעכור ��� כו מרב"ר קדמו"ת זומר�מסכי(יס,
וקין נסתר מחוחו ,רססי�ס ס(סכח דרסותיו�גחנוןות ,כס"א דו"ח ודברי"ם אחדי"ם
ן�גס נוטיךוח ��� ,מתורתו ,נספר פניי רו"ד נח"ל קדומי"ם וונכ ספתי יסג'ס,
סביר יום"ף ססתותיו סוסגיס�,כי גככד רא"ש דו"ר סכחר ס�מתי ,מסר פה"חעיניים
ס6יר גחינ �נר~ח ,במראי"ה העיין מךונר כו גככךות ,וכס"א רחמי"ם �ככוך סרר
� ססר לרו"ד
מהותו ,תסו3ותיו גפ� כספר חיי"ם שא"ל ,אומרן יום"ף פג'ס י5ס
אמ"ה טן סת��סר סריו יתן כסתו ,כב"ר לאדוין נהלת מפרס ,עגיו נוסף רו"ח חיקם
ע 5פרק סירסר גחתך מזסכ יוס"ף ההלויה זר זסכ�מסנרחו ,שמת"ת הרג"ל יתעגנ
נרסן כ( קורץ כו ,יוס"ף לק"ח וליב דו"ד מחזיר�מוטב סניגור סכו ,כלסר סיתס
נ6מגס�ת� זומר מכמתו�כ6יס כסוך ס' גווע ,מנסות ט( סזוסר י"ש מאי"ן ומסר דב"ש
ו�מ6רי ח5ר� ומגס נחררו מסכיתו ,תג 6דיון תגי וסיירחי(יס ,פס � סכלתי
לפ"ייגייר
כ� סנדו5יס; מ�ן מנסות סרמנ"ס ועוד מעיגיס כגהורים ,וסגס נחסנ�פודת� �ספר
כ 5מנחו סריס עקרו כמליס ,ניגיגו טור סו�6חי נוקכ� רכ סט5יס ,יוסף טד חקות
�
�� טו5ס � סגור נשים הגדולי"ם

ןעלינו ,ובמאור תורתויאירעינינו רישמח לבנו,
זכותוהצרצרויג

על ארצנוועל נחלתאבותינו,
נ�ף=
�קש=ם�

אכי"ר�
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קינה לדודי שחבר תלמידו הרב מו"ה שמואל הכהן רב מפר"א מקיק
ליווארנא והיא חקוקה על מצבת קבורת .הרב ז"ל שם בק"ק ליווארצא

צידן דוד

�
הן פה מכון מופת הדור איש חכם גדול מנביא,
עת כי נקרא ,אור ההורה ,למרומי על נשבר לבי,
הה� כי נחבא ,שר הצבא ,אויכי נבה; נר מערבי,
כבוד מלא רב המופלא בסנהדרין הוא המצביא,
רב הו"ר יוסף ,חיים יוסף דוד נקרא לפאר ולצבי,
רב נהוראי ,הוא א;ולאי ,עלה מרום שבה שבי,
� בו מזהיריי ,כל החכמה שנה רבי,
ובםזד עירי
הן הוא נפמר ,ובסוד נעטר,יוםי"א אדר נעדרמוסי,
כשנת ,תיקו"ן לפ"ק צקון לחש ונהי יגדל עצבי,
אך בספריו ,הור ספיר,ו ,נראה סודות בם משגבי,
לפני עליון ,תוך אפריון ,הגל נפשו עם הרשב"י,
ישוב דודי ,עם איש סודי ,הוא אליהו הנביא
�
הן הן תולדוהיו ,הן הן קורותיו ,הן הן גבורוהיו�,כוהו וכוה הורהו יעמוד לנו
ולכל ישראל עד העולם ,אנם"ו
�

שנת לכבוד הרב הנאון חייםיוכף דוד אזולאי ז"ל לפיק פה קראקא יע"א.
ויקרא

בהם שם.

ושם אבותי

הק' נתנקם מאנדל בהי"ב מי"הידמף מנחםקרענגילנ"י
מקראקא יע"א.
גברא ערטילאי ,כהמ"ח הולדות א;ולאי.

