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 'זנה על )ל( 1 הושע 1 פירוש  ;6( 1 ניהמ*ק, בנין וציור יחזקאל .על )6( 'ה ישעבד )4((עלרי

 שמות םא על והגהות באור )16( סו י אסתר )14(ט קיר . רו.ת )4113 יג , השירים שירמ2!
 ,,,,,,. היטו"ע( ר"ח על הגראא )כיאור ג נתכיי עצם את מתאים בא כת"י[ , 1ת1"ג סטרא על )16(ט:

., 
ך

 ),, )() ,,,,,ן,ןושאי.4%יונוי"
 . מספר אין )לתריס( ועלמית , מחיבשים )נוניס( בשמונים 4 טלכות המה כלסריס(ששהם
 . ולילה יומם לנו המאיר , והיראה ההורה ררכי ופרישותו חסידותו תומת , היאאחת
 , טכרעת כדעה 16רים מארבעה הלבות ממקי לעיטות הכטיח מזה לכד , שגין ארנעין עד תערך נעשה זהבל



 המזפ-א הרב לאביו הבכור הבן אחיהו;'!יביעו
 שלמה רבי והסידות בתורהמיפלג

 בהימק לעיר הממזכה מעלץ בעיר נולדזלכן
 ח"פ הפא שנת דפסת א' נ' ביוםדלשמא

 כחוב הגרסא p'W9 בניו ]גרימת)1720(.
ym~ג' ב' בים תקנ*ח ובשנת . וצא[ וט"מ 

 אל נאסף 1798 תשדי י"מ מונותדדרה,ם
 וששה שנה ושבעים שבע בן ודהה-עכרו.

 . ימים וחטשהחרשים
 ז"ל הגר*א אבי זלמן שלמה ר' הנשל1ןיב

 הגר"א כהיות תקי"ט רהגוכה א')נפטר
 וו,לנא ערת גדולי בין אשר , שנה( ל"ט בן.בנו

 בן , בער ישכר ר' הרב בן , היתשמגזע נצי היה התחשב, ההם בימיםעמופלגיה
 בימיו שנקרא והקדוש היסיד הגרלהרב
 הנרול הגאון בן *חסידן, אליה ר' כלבני
 בווילנא, ור"מ אב"ד שהיה קרעמער משה'ר'

 )1688(, תמ"ח שנת חשון ב' ביום.ונפמר
 הג' הרב חתן היה חסיד אליה ר'')והרה'נ
 באר בהקרמה )הנזכר פתחיה ר' המרומם;האלוף
 רבקה'ש משה ר' הגדול הגאון גן.והגולה(
 והר"ר , אלול( ד' )נפטר הנולה כארבעל
 גאונים בנים שלשה ברכה אחריו הניחר*פ

 הר"ר' : בדורם ומפורסמים גדוליםוצדיקים
 , הירש צבי והר"ר , דקאוונא אב"ד,בושה
 מרת הגר"א של אמו . בער( ישבר.והריר
 תקמ"נ בשנת ונפטרה בכעלץ נולדה;מריינא
 עמו אבותיו באו קטן נער ובעורו .')1788(

 ,לווילנא

 מבקר, טקובל, תימורי, : היה אליהוורבינו
 היא ה' ויראת ותוכן, ומהנדס,מדקדק

 דרש וחצי שנים שש בן בהיותו ,.אוצרו
 אשר *חילוק" הגדול הננסת בבית.דרש
 השלישית ולמעודה , לפלא ויהי אביולמדו
 הנרול הנאון לפני אביו הביאו שבתשל

 )נפטר ווילנא דק"ק אב"ד העשיל ר'~הישיש
 הזה, החדש הקנקן על לתורת חק"ט( אלולכ"1

 הנער יוכל האם , הנעי משפט מהלנכותו
 שעה לו ייתן מדעתו? גם דברים לחדשהלז
 שקי: בי נפ?איק הראה אז . להתבונןואחת
 בינה ומפרק, מותיב , המפלפלים כאחרוכרי
 הפלפול כל עצמו מדעת חידש וכאלו.יסותר
 ישבו אשר הגדולים והלומדים , הזהומהחילוק

 אחזתם ותשוקתם , תמהו כן ראו המהלפניו
 הנער כי אמרו אחר פה וכלם ולנשמולחבקו
 הרב לפני למד ואז נוצר. לגרולות הזההיולד
 אשר מרנלית שמעון ב"ר משה מו*ההגאון
 כרשה פני פירוש גמחבר בקיידאן אב"ד אזהיה
 וסי הפנים ומראה ירושלמי תלמוד כלעל
 חי' חיים מים ובאר , עה"ח חי' המנורהפני
 עשר בן ובהיותו . ועירובין( שבת מס'על
 אריה מו"ה הנאוף הרב את חבר לוקנה

 אצל למר לא ושדב , משעכענאוויץאבד*ק
 ת"ח, שכנט ולא , ישיבה באיזו למד ולא ,רב
 אלהים ואור ובינה חכמה שערי לו נכהחוכי
 לו זרה לא כבר י"ב בן ובהיוהו . עליוזרח
 אנס לא רז וכל החכמות משבע חכמהכל
- ,ליה  שגה עשריט כבן לימים צעיר בעורו 
 בגהקה הלוך וילך ועולליו אשתו אתעוב
 ףחן ההלקטה היתה כן כי יבון5טען()גלות
 יחידי אצל באומה מקובלת לפניםבנולה
 בשוכה נפשם את ולחסר גופם לסגף ,סגולה
 פזורנו בארצית אחיהם שלום את לראותאו

 ויעבור . בצערם ולהשתתף הזה החלבגלות
 עד והגיע ואשכנז בפולין שוניתבערים
 שקרה נפלאים דברים ממנו וממופר .ברלין
 היה כי ואף , והתבודדותו גלותו בדרךלו

 מעשיו ונתפרסמו ההלתו נודעהמסתתר,
 בן בהיותו תק*ה ובשנת עברו, מקוםבכל
 יצא וכבר , לווילנא אבותיו לעיר שבכיה
 נהרו מסביב עברים ומכל למרחוקשמעו
 בבית והתפללו , תורה תפיו לשמועאליו

 נקרא כבר הק"י ובשנת שלו,הטה-ש
 שהחלו ומעת "החכיד". התאר בשםבווילנא
 לכל "גאון" התאר בשם להשתמשהרבנים

 בשם לבניתו הוכרחו רב, בי בר ולכלרב
 הזה הגאון היה באמת כי עזי*, אסטגאון
 אחרי אשר , הראש.3ים מגרובבאחר

 גרול תלמורי :מצא לא והרמב"םהאלפסי
 גלותו, מקום בכל הגדול שמו ולשמע ,כמוהו
 יהונתן ר' המפירמם הישיש הגאון אליופנה

 ותומים אורים בעל מהמבורג ז"לאייבשיץ
 יעקב ר' הגאון ובין בינו המחלוקתבפרוץ
 הקמיעות רבר לפניו והציע ז"לעמכן

 , תקמ*ו בשנת , דעהו חות ובקש ,הידועות
 , 4( )כני"ף( שנה ל"ה כבז אז היה אליהוורבינו

-
ק דם לפראג , רעדות שהות גמפוו ז"ל יחונהן ו' הגאון מתג אשו *(-וא  יNrwii 1 ז, 4 



 הטהרה כלי , הכלים אל נחבא היה ימיוכ5
 ולא רבנות עול עליו קבל לא ,והקדושה

 לעשות חפץ לא כי ההוראה, כסא עלישב
 מעודו אמר ולא , בה לחפר קרדוםהתורה
 על ההסכטוה מן א"ע ומנע דעתי**קבלו
 מעטות המגמות איזו )מלבד הזמן גדוליחבורי
 בחדרו סגור ישב אך , יסיו( בעלומי הסכיםאשר
 והשגחו ,  ולילה  יומם  וחכמה בתירהויהגה

 , למודיו לעומק לררת לו הועילההנפלאה
 חדשות לו דלתה דלה הכבירהותבונתו
 דורות כמה זה חכמינו שערו לא אשרונצורות
 או גדול דבר הניח שלא עליו ואמרו ,לפניו
 שבילי ליה נהירין והוו וקבלה, בהלכהקטן

 הנפלא זכרונו בכח ושמוריםדאורייתא
 ההלמוד כל חוזר היה הוא , בקופסיהכמונחים
 היום בעצם מתר והיה חדש, בכלבבלי
 יבלבלוהו לבלי הנר לאור ולמד כיהוחלונות
 למד החרף ובימי אחרים, בעניניםרעיוניו
 המקודש הזה והאיש . שנתו לנדד קרבחדר
 , הנאמנה הבקרת אבי היה ה', לתורת ימיוכל
 לבקר תמכהו האמיץ רוחו * אחר ו5אהוא

 המעיות מקור למצוא ישראל גדוליבספרי
 שלמים בהם נכשלו אשר הרביםוהמכשולים

 עבי לגרש האמת אור ובקרן , רביםוכן
 חומות יפיל מדבריו אחד בדבר . רביתמפקות
 ומצומצמת כלולה נקידה ובכל , לארץבצורות
 מאירים הקצרים דבריו , מאד רבה רוחעבורת

 , סופרים תקוני מלאים וחדושיוכמפירים,
 ברורות וגירסאות הערית , בקרתדקדוקי
 לא האלה הנפלאות התכונות ובכח ,ונכונות
 התורות שתי עולמוה בכל אהד מקצועהניח
 : מיוחר חדש בדרך עליו מאורו אצל 5אאשר
 'ושיו פין , וכתובים נביאים התורה עלבאוריו

 מכלתא. התוספתא ע5 , המשניות עלוהגהותיו
 הגהוהיר , וזוטא רבא סיע , פדר*א ,ספרא

 Ya1W.; חלקי ד' , וירושלמי בבלי עלופירושיו

 כפי- השלים הקבלה חכמת ספריוכל
 לשנת. הגיעו קודם עוד דורו מחכמיהמקובל
 לא, זמני על חם מהיותו או הגדולהומענותו עליוי קשה הכתיבה היתה מאז כי ,הארבעים

 פירושיו ומעם החדשות הגהותיו סבתבאר
 המחברית, מפירושי נוטים שהם מקוםבכל

 כיושב. בקצרה דעתו רמז אבל ,שקרמוהו
 ארבעים. בן בהיותו )נני"ף(. הגבורה מפיודורש
 בקיאותו , האר"י כפרי אח ביחוד ללמורהחל

 ומפד"צ יצירה וס' 'ותקונים בזהרהנפלאה
 ואמרו" , עליהם והערותיו מפירושיונראה
 יותר האריז*ל לדברי כוון הוא כיעליו

 , ז"ל וויטאל חיים ר' האריי שלמתלמידו
 איזה כתב לא בנסתר להתעסק שהחלומאז
 בחורה נבורתו עוצם הגאון הראה ובזה ,מפיו ששסעי תלמידיו שכתבו מה רק בנגלהחבור
 הגירסא ובנסחו בהשגותיו הבקרתבדרך
 לפניו הלומדים מכל הצמיין ובזה ,הנכונה
 שהלכו הבאים דעזורנים לרגלי נר הואויהי

  האיסור חרצובות פתח ובזה ,בעקבותיו
 ולשנורר הספרים להגיה תם רבינושאסר

 . )אח"י(הנוסחאות
 אום הלהיב והעמוק הישר הכבירשבלו

 בכל' הפשימ הפשט את לאהובלבבו
 והחילוקים הפלפולים מכל ולחדולמקום

 שמש. ולא רב אצל למד לא אשראליהו רביני כי הפשומה, הכוונה מןהרחוקים

 ולא עמדו חדש שכלו כבוד היהבישיבות
 נם מאד והזהיר , ההרנל עול עליואכף

 בפלפולים. לעסוק ירבו שלאלתלמידיו
וחילוקים

 העיר,יש. הכמי בתוך , שסעתי כיחוד כי יוילנא לקיק דקמיע1ת פיוושי שלחתי כן מכמו 1?'5:פ'ג
 בנסתר ידות עשר 1ל1 ונקי חריף החנמות כ5 כליל ישראל מאר וטהור קדוש ההסיד מיוהדאחד

 הנ"ך החסיד שעבר מקום , ו5יפא ובברלין פולין מרינות בכל תהלתו נורע אשר , ישו אפי'מוהר"ר
 לר השיב וע"ז הם": כנים בי עדנתו וליחן בהפירושים לעיין ממנו ובקשתי , גדולות ממנויספרו
 לתורת העם 51קרב חטא יראת בתורה מישרים אורה לרוץ כנבור wtwt : ג'ל במכתבו ו'5הנר'א
 מוהר"ר טו' וכו' המפורסם אמיתי הגאון הגדול המאור הרב ראומתא מרברגא דעמא רבאותעודה
 הנדפסים דמיץ קמיעות ה' ע5 אמיתים פירושים ששלח ניה"ק חותם פתוחי מכתב הגיעני . נר"1יהונתן
 בעדה ס"ת צערו מגודל עצמו והטריח הם ישרים אם בו לעיין ממני ובקש קדש בהררי יפודתםאשר
  שישתקע שלום לעשות ואשכונה ציעופה כיונה אבר לי יתן ומי לרבים צערו הודיע והוא בצערשרויה
 דברר לקה שישמעו מרחק מארץ אנכי מי אבל . כדת לא אשר ממחלוקז .רה אש התבערהאש

 בתומתר מעירים קדושות נקהלות הוראה כסא ע5 אוושבים "צטה מעון עינם למראה הן הצדיקלהצדיק
 מי נשמעין אינן דבריהם ואם פרברי עור צורך מה להכריע 5רבריהט אזן ומטים נשמעין דגריהםואם
 לכלי אדחי אותי ידין ולכן , 5י ישמעו אשר הכקים אל נחבא לימים אנכי צעיר מרחק מארץאנכי
 תקצר והוכרחתי כראוי הדברים יסדר באפשרי היה לא הדרך בע5 ויריטת רבות טררות ומחמתזבות
 שלמ41 במ1הר"ו אלי' הצעיר תמיר ר"ש ב"ר . זכות 5כף שידינני וצרקתו ענותנותו ברוב אניבטוח

 לפ"ק, תקטע סיון ה' ה' יום יצ"ו, ווילנא pffp פהזלמן
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 העון ויגדל הפשע ירבה בהם *כי ,וחילוקים
 מעדת האמת ויגורש הנעים הדבירויפסד
 או"ח( לשו"ע אגרהם הנ"מ בנו )הקרמתצף*

 ולפעמים האמתי להלמוד גדולה הריסהשהוא
 ולהבץ לדעת ואך האמת ונגד לקנתרשהוא
 כל היה דברים של ואסתתם פשומםאת

 הגירסאות את לבקש , בלמודו וחפצומגמתו
 נאחזו אשר השגיאות את ולתקןהנכונות
 העתיקים המפרים ויתר התלמודבספרי

 אחת שניאה ובתקון , והאחרוניםהראשונים
 באויר פורתימ מגדלים הרבה הרסקטנה
 , החריפים חכמים תלמידי להםשבנו

 שאין וחילוקים בסברות לפלפל אךהשואפים
 התורה א5 הטהורה אהבתו , יסוד כללהם

 כאשר ויריעה חכמה לכל האהבה אתהולירה
 החכם הגדול הרב המהנדס החכם עליוהעיר

 משקלאב ז"ל שיק ברוך ר' הרופאהמפואר
 ספר להעתקת בהקדמתו הגאון שלתלמידו
 בהקדמתו כתב הלבבותי "מנוח בעל )אשראקלידוס
 בתשחרת( המרברות הש"מ שיטות כל פירששממנו
 בשנת בהאאג קצהו אפם והדפים העתיקאשר
 בווילנא בהיותי .והנה : לאמר ,תק"ם

 הגדול הגאון המאור הרב אצלהמעטירה
 המפורסם החמיד הגולה, עיני מאורמו"ר

 תקל"ח, טבת בחדש נר"ו אליהונסוהר"ר
 לארם שיחמר מה כפי כי , קדוש מפישמעתי
 לו יחמר זה לעמת , החכמות משארייריעות
 והחכמה התורה כי התורה, בחכמת ירותמאה

 מה , להעתיק לי וצוה וכו' יחרנצמדים
 וכו' החכמות מן הקדושה ללשוננו ,שאפשר
 , ישראל עמנו בין הדעת ותרבה רביםוישוטטו
 מים כשאון אשר לאומים לשון וכו'ותסור
 ונמצא חכמתכם איפה לעומתנו ישאוןרבים
 לעסק עתים קבע הוא וגם מתהלל*, שמיםשם

 בהנדסה שחבר מחבוריו כנראההחכמה
 וירומם אהב הנגון תכטת . )ק"מ(ובתכונה

 ערכה ועל עז בי כחה על נפלאות וידברמאד
 בפירושו הגרף ואמר , התורה בעיניהרם
 הלוים ושירי הורה טעמי כי התקוניםעל

 בלעדה לידע אפשר אי הזהר תקוניוסודות
 הרפואה מחכמת , "( השלהן( פאת לס'הכהקרמה
 אביו נתנו ולא ללמדה בנעוריו חפץאשר
 תורת אה היטב ירע תורה, בטולמפני

הנתוק..
 חלמת,

 בוריה, על ידע הרקלוק

 בטולה בעיניו היה לא הנ"ל באלהוהעסק
 וכלולים הקדושה להורתנו נצרכיםהחכמוה ,גי אמר: כיכה קטמה, אלא שרהשל
 החכמה את גם שם אשר וככל , )שם(בה*

 אחד, במשפט שתיהן את כלכל כןלתורה,
 אלא אינו כחו אשר , הפלפול את כהרחיקוכי

 רק בחכמה גם אהב כן , התורה מן ,בפה
 את ולא ממש בהם שיש העניניםאת

 קאנט אותה צרף אשר ער אשרהפילוסופיה
 אמר ולכן פה, עמל כ"א באמת היתהלא

  הרמב"ם על סקי"ג( קע"ט סי'  יו"ר לשו"עובבאורו
 וכו'  הארורה  הפילימופיה  אחר  "נמשךשהוא
 והפיליכיפיה וכו' קרקרו על אוהו הכוובבר
 בדרך הכל הגמרא לפרש לקחה ברובהמתו
 מאמין איני וח"ו מפשמן אותן ולעקורהלציי
 הדברים כל אלא , מהמונם ולא מהם ולאבהם
 ולא פנימיות גם בהם שיש אלא כפשוטןהם

 אותן שזורקין הפילומופיה בעלי שלפנימיוה
 שהחכם ומה האמת*. בעלי של אלאלאשפה

  נתיבית בעל  קאצינעלבויגין הירש צביר'
 באורי: עמ דריה"ג מרות רל"נ ברייתא )כוללעולם

 מפק ולהטיל נרגא בה לשדות רצהוהרושים(
 הגר"א מפי לא כי , לומר , אלהבדבריו
 מממדרי הוספה הוא רק האלה הדבריםיצאו
 זלמן ר' הנאון עדות באו ע"ז הגר-א,כתבי
 על ומספחות לוריא הרר"ש ועדותריבלין
 המונח הכ"י עצם ראו בעיניהם המה כי ,פניו
 הגביר של הספרים אוצר בבית היוםעד

 צוקערמאן שמריהו ר' הגדול הרבהאדיר
 ככתכן הדברים כתובים ושםממאהליב,
  ז"ל, הגר*א של קרשו יד בעצםוכהוייהן

 ובכל .  שם(  הסולם במעווה אליהו עליוה)וע'
  ישראל, פילוסופי את ויכבר פנים נשאואת
 וכאשר , לשבח המורה ספר אח  המירוכ*פ
 הרייו בהרב  לבעור בו להפגיע  קנאיםבאי
 לקהים יקרא אשר אשכנזי הלוי יהורהר'

 שומעי באזני הנבוכים במורה פרקמזומנים
 הרבה במביאי ויגער , הישן בביהמ"רלקחו

 מי ? אפיר ואני יורה משה והרבינולאמר:
 לגעת לי .חלילה : עיד ואמר , עמו" חלקייתן

 והלואי , ז"ל הרמב"ם עינינו מאורבכבוד
 צד )ק"נ בג"ע' אחת במחיצה עמדושאהיה
 ליו"ד בבאורו כתב זה כל ועם 280( וצד162
 הפררם את ראו לא *אבל : י*ח ס"ק רמ"וסי'

לא

 ועליו בפנים שו"ע ע"ד מסודר .שלפנינו בשו"ע החסרות שביעית דמאי עני מעשר. שכתה לקט*אח ארי ms~n כ551 והוא 1"י הגר"א הלביר משקלאנ שסואב ב"ר ישראל מ' הגאון הברו"
- , להגר"א זרעים בירושלמי וגירסאות שיטות וגם ישראל? "בית בשט ארוךבאור  שגת בצפת נדפם 

 משח לגני א"י" סרבני השלזהה ו"אגרת ומנזחה נהלה ושו"ת הדהין תבלין ס' הבד גםמדואלים".
 1 בירוש*ט הקצ"מ סיון ט' או א' ונפטר שנה שלשים קדישא בארעא נשיא והיה תקציר,אמיד



 נתשע היה כבר 1 התמירים ביתו מבאילהיות הממבים* ולא נהרט"א( הואלא
 בערתו. תמיםלצריק במרותיו הצטיין ,4ל הגר"ארבינו

! פינחס ננעת פ' מחבר הם'םהרב עיני חיי וחי במועם מסתפק היה הואהאד,
 ונכנסים מהיוצאים להיות זכה ,מפאלאצק ולא העולם עניני סכל פרוש ה"הוצער,
 *מדרש למפרו ובהקדמתו , בביתו תמיד שקידתו ומפאת , ביתו בצרכי גםהתערב
 זכות לי עמדה זאת *וגם : כתב חכמים' ולילה יומם תמיר בתורה כעצומהוהתמרתו

4 קדישא בוצינא האמתי הגאון אתששמשתי ובקרושה , ביה תליא טפלי בי לב על שםלא
 ניהו הוא מכבודו, האירה הארץ כלאשר שח לא , הימים כל בה ועסק הגהוטהרה
 מו'ה פיה ע"ה נ"י ורבנאמרנא או תורה בלי אמות ד' הלך ולא במלהשיחה

 אל-
 זצ"ל

 וכו/מווילנא" בהפלין ומוכתר בטלית טעוטף והיההפלה
 פייוויל יחזקאל ר' הגדול המאורהרב בבואו יוה"כ במוצאי ופ"א 1 היום כלכמעט
 אדם' *תולדות בעל דווילנא המ"מ ז"ל הנגיר החריף הנאון אחרי שלחמבהכ"נ
 במילנא ונפטר בפאלאבגע תקט"ו תמוז י')מלר לתהלה הנזכר , פיינעס שמואל דודמוהר"ר
 ה' זכה בי במפרז הביא תקצ"ו( או תקצ"ג שגטכיד ננון *הלא : לו ויאמר , שהר בן היללבס'

 ובכל הנאון לפני פה פתחון לו להיותפעמים אתי לכו , העולם כמנהם בסוכה יתדלקבוע
 משך הטהור מדרשו בבית עמו ישבפעם מוכה מסכת ויקח החדרה ויבאו יחד*.ונקיים
 *מוסר ספרו על לפניו מוב ודבר לערך שעה במקום שקבעתי היתד "זה . הלילה כלוילמדו
 . השכל* מאד ענו היה הוא , הנר*א לו אמרנאסף
 פעמים כמה שלח מדובנאלהם"מ דיין או רב , מנהיג בתור להמנות אבהולא
 סופריו בנועם לבו 4ת  ולחוק אליולבוא  להרפים הפץ ולא , הגאונים נאון היה כיאף
  במחלה  הגרסא חלה ופ"א  הטוב.ולסחי  בבלמקצועוה  חירשחרושים כי  ספריואףאת

 בעצם אליו מכתב שלח לו ורפא ושבאנושה בקצרה ציין כ"א לרפוס סדרם ולאהתורה,
 כעל לידירי נא *אספרה בזה'ל: ירוכתב לו יהיו למען הספרים גליוני עלוברמז
 נפשי ח5ץ טובו ברב ה', שגמלנינמולות ולא המשנה מאמר את בעצמו וקייםלזכרון
 יבוא , ?מדי לעשות הפליא קשותמתחלואית לחפר קרדום ולא בה להתגדל עטרהתעשה
י רוחי להשיב פעמיו יאחרו ואל לביתיירידי שקצבו מהקצבה בדוחק התפרנס הוא - .בה

' 

 . וכו' אתי"ולהשהעשע , בשבוע שבוע מדי לו לתת בעדו העדהפרנסי
 הקפן אחיו בשם יספר רד*להגאון אליהו מו"ה המפירסם הנדיב הגבירוהרב

_=
 שס"א ז"ל המבורגר רפאל ר' הגאוןשל משה ר' הגדול הגאון נכד צבי ר'בהרב

 להנ"ם ושאלו הנישא ע"ד לדבר הדברנתגלגל בשם ידוע ההיה רווילנא אב"ד ז"לקרעמער
רן

 אל-
 בל על הגימא של יתרונו הוא בסה רפאלד' יום ערב 1' ביום )נפטר פעסעלעס

  הפפרים ארגז א5 שילך אמר אז דורו,גאוני כל הגר*א משפחת המך תקל"א(הבפורים
 פלות, במקים העימד פלוני ספרויוציא לצורך הגון סכום הניח מותו  וקורםהימים
 למראה וישתומם לפניו הספר אתובהביאו , ז"ל אברהם הג"ם ואחיו הגר"אספוק

 ויקח  פשית,  .תנ"ך היה  הזה הספר כי , עיניו לו מביא שהיה בהשמש היהומעשה
 בחררת ויאמר בירו התנ"ך את רפאלהג*ם  לו ששלחו הקצבה  בסף אח  בפעםבפעם
 בל על הגר*א של יתרונו היה זה :קרש לו הביא  ולא בשליחותו נ*פ ומעלהגבאים
 י הזה, נהתנשי היה בקי כי , וגדליה דורורבני וכאשר , אדם  לשום מזה גלה לאוהגר'א

 אליהו( עליות לבעל לעווין העשיל מ'והגאון אשתו , ביתו נכשות עד המים הגיעוכבר
 הנרול הרב אביו בשםמעיד ויעץ , הדבר יגלו לבל עליהם צוה ,ועולליו

  רעל-
  זאב

 גי קצינלבוינין שאול ר' הגאון מפיששמע הקטנים בניה עם שתלך הצנועהלאשתו
י חומש. למודו כל היה זקנתו לעתהגמיא הקמנים ודרך אכלם, בעת שבניובבתי

 בעיני הגר"א ,של ערבו הניע כמהעד אוכלים אחרים בראותם לאכולשמבלשים
 הנאון : מהם מאיזה לרוגמא נביאהגאונים , למות ונטה השבהו שחלה ער , להם-תנו
 : יז"ל כתב ע"נ סי' בספרו יעקב משכנותבעל , חטא אשר חטאתו על כל בפני התודהאז

 חרו לסתור האלה הדברים כתבתי*ולא גדולי עם בכתובים בא לאמעודו.
nanhולהשתעשע 

 לכ ידוע אשר וכו' ז"ל הגאון רביתדברי , תורה בחדושי עמם '
 רז כל אשר , וביסדו תכמתו p~'p לבחכמי קבל ולא , חכמתו ברוב התמרר לאומעלם
 . וכו' ליה* אנםלא והכרה ידיעה אחרי אם כי נביהו ארםמל

 נודע בעל הנאון בן יעסבסע ר'הגאון שזכה וסי ומעלליו, האיש בחפונתלכונה
בהערה



 : וז"ל אביו למפר בהגהותיו כתב ז"לביהודה
 סברא לסבור אני מה לעצמי כשאני*אמנם
 דמילתא מתמא . המריא דעת נגדמנפשאי
 , בענקים הגדול האדם אצל דעתיבמלה
 לא במלין עצור , האמת אהבת עזה כיאפם
 הוא אשר דבר לרבר רוחי ותפעםאובל,
 . ז"ל* הגאון דעתננד

 שו"ת בעל מפלאצק מוהר*להנאון
 , בזה*ז חדש דין לענין ט"י( ית' נפשמשיבת
 כרוכים במדינתכם בי *וידעתי : וז"לכתב
 שמחמיר מווילנא מוהר*א הנאון דבריאחר
 של כנהגן ולהצדיק צדק אהבתי סים ,מאד

 מימות כמוהו קם לא כי ואם ,ישראל
 ונסתר נגלה כלה ההורה כל להיותהקדמונים
  כו"ע h"t~S חלילה מ"מ , לפניו ערוךבשלחן
 כח וכשל פעוט שישיג יפלא ולא כו',רשיעי
 הענק ישיג שלא מה ועצומה רבהביגיעה
 וכו'. בעלמא* העברהדרך

 החרוץ והמבקר האלהי החוקרהגאון
 מרעיו בחברת פ"א בשבתו מאיליא מנשהר'
 , הגר*א את ולפאר לשבח מהם אחדההל
 לא סתום וכל חכמה כל עיניו נוכחבי

 העוונה הדקדוק חכמת את וגם ,עממיהו
 ? הר"מ ויאמר ויען . תפארתה לנוההשיב

 , הגר*א מתהלת רתת ידבר לא אשר הואסי

 ן יחרד ולא שמו את ישמע אשר הואומי
 , להאמר ניתנה האמת , הרקדוק בחכמתאבל
 ובספרו . פורת( )בן ממנו אנכי נופל לאכי

 *לפי : וז"ל יאמר קע"ג( )מי' מנשהאלפי
 לעקבות קרוב שהוא גלותנו רובהמשך
 וכו' האמת דרך את לפנות ושצריך ,משיחנו
 , שמיא מן וקדיש עיר ד' לנו שלח הנראהוכפי

 שהתחיל זלה"ה אליהו מו*ה המפורמםהנאון
 דרכו ע"פ ליושנה התורה עטרת להחזירקצת
 : יאמר ק"ב סי' ושם והפשומ*, האמתררך

 שהחזיר מישראל תורה נשתכחה הוא.אלמלא
 יבקיאותו, חריפותו נידל שעם , ליושנהעמרה
 עיינו עין וגתן , הפשוטים לדברים לבנתן
 ורוב , וקל פשוט בדרך. הכר לפרש ,לזה
 , וכו' הנכונה* הדרך ע"ז הולכיםעניניו

 בהסכמתו קצינלינבויגין שאול ר'הגצן
 .אדמו"ר : יאמר דצניעותא ספראלהדפסת
 , אלקים איש , וטהור הקדוש הוא וכו'הנאון
 ה ל ע מ ל 1 ומחציו איש ולסמהמחציו
 . וכו'אלקים'

 חיים ר' הדור מופת המפורסםהנאון
 סיון ח' )טלר וולאזין דקיק ורעם אבירז"ל
 הארין בנסוע ויהי לסרר ה' פיון 4ר ונפטרמק"ט
 הנאין אצל למד בילדותו אשר תקפ"א(ושנת

 אב"ד אז שהיה אריה שאנת בעלהנפלא

 רפאל ר' הנודע הנאון אצל וגםבוולאזין
 אחיב היה הוא דהמבורג אב"דהטבורגר
 הגאון והרב , ז"ל הגר"א של מובהקתלמיד
 הדתין הקלין לס' בהקדמתו השלחן פאתבעל
 לא "כי : הלשון בזה זה חיים רבינו עלמעיד
 חכמים שמנו מהטעלות כלום משלהגוחסר

 תרתין בר הוי וכר בהם, נקניתשהתורה
 וכל הש"ס לכולה ליה גמירא הוי שניןועשרין

 יצא כבר שנה לכ"ה ובהגיעואביזרייהו",
1DWהחל ואז , בישראל ולתפארת לגאוז 
 לשמוע , הגר"א של מדרשו בית אתלבקר

 ועשה , בקרש דרכיו את ולאלףבלמודים
 , ז"ל הגר*א לרגלי נדרסת שאסקופה עצמואת

 לפפרא בהקדמתו ההר"ח עליוואומר
 אימה יהגה ולבי : הלשון בזהדצניעותא

 עורנו זכרוני על בהעלותי בו דברימדי
 כאחד לפניו ומשמש עומר הייתובחיים
 והתבוננו לבבכם שימו . במרום מרוץמצבא
 שמ.י ומי , אלו בדורות כאלה ראה מי ,וראו
 ? כזה הנמצא שלפניו, דורות בכסהכזאת
 צדקו למען יתברך הוא אשר עד וכו'וכו'

 ולהראותנו ולהאדירה ית"ש חורתולהגדיל
 חסדו הגדיל הפליא , ית"ש מתורהונפלאות
 אתה, אנש כבר שמיא ענני עם וארועמנו
 אשר הגדול האדם היה אחד . יקר יהבוליה
 4 שלפניו דורות וכמה מכמה נהיה לאכמוהו
 ונהירין , לראות ועינים לדעת לב ה' נחןלו
 בנגלות דחכמתא וארחי שבילי ליההוו

 ניהו הוא , לו נודעת יתירה בינה ,ונסתרות
 הגדול רבינו , קדישא חםידא עולם גאוןהאי

 מעורו בקדש דרכו היה זה אשר , נ"עוהקדוש
 גדולות יגיעות ולהתיגע ולהתבונןלהשכיל
 לספר, ילאה פה' וכל , להעריך איןונוראות
 יתירה ובקדושה , מאד נפלא עצוםובדבקות
 עד לביא זכה אשר עד , נפלאהובטהרה
 ברורים כלם עולים להיות תכניתםקצה

 וכו'. וכו'לאמתתם"
 ליחמן ר' להגאון הרר"ח שלובמכתבו

 יו"ט? ,קדומת בסטר )שנרפסה דקפוליאאב"ד
 בוולאזין, יסר אשר הישיבה ע*ך ל"ג(סי'
 ביוילגא ונרפס תקס"ג עשי"ת 1' א'מיום
 זכיתי לא כי ירעתי .והנה : לשונו זהתקע*ג
 הוא. רגמרא דינא אמנם , הענוהלמדת

 בריש גם ומובא , שביעית סוףבירושלמי
 ורואה אחה בכמכת רק בקי שאינו שמי ,שם

 הוא מחויב , מזה יותר כבוד בושנוהנין
 עלי שנקרא שמעתי ואנכי האמת,להודיע
 הפיצות בכל שמי מרבן הגדול רבינושם

 , ואורו ישראל קדוש ורבנא מרנא ,ישראל
 מווילנא, הסיד נ"ע "ליה מוהר"רהגאוז

';ציתי

*
.~ל



 שאני לזמר הביב שמו עלי להקראוזכיתי
 להוריע , לעצטי חובה ראיתי ,תלמידו
 בכבור לפגום לי שחלילה , נאמנהבישראל
 שמו להקרא , נ"ע והקדוש הגרול רבינוהרב
 היתה נ"ע הגדול רבינו כי , גמור סועהאלא איני כן האומר שכל נאמנה והודעתי ,עלי

 התורה בכל ברורה הלכה לו סדורהמשנתו
 נמשנה , במקרא קמיה ספיקא שום בליכלה
 וספרי, ספרא , סכלתא , וירושלמי בבליוש"ס

 דברי וכל , וזהרים ומדרשיםותוספתא
 בכלם , בינינו הנמצאים והאמוראיםהתנאים

 המפיקות בין להכריע , בהם חלקו להיותזכה
 דברים בהם ולחרש , בדבריהםהמתילרים

 הלכות של תלים תלי ומוסיף שומעלהיות
 פני אשים ואיך , דר;ין ורזי ודרשוהואגדות
 תלמידו, בשם להקרא אבוש ולאכחלמיש

 במקצתו, אף מהורו לקבל זכיתי לא אשראחר
 הלבה  בירי  להיות זכיתי לא אחת במסכתואף

 וההכרעות מרובים הספיקות כי ,ברורה
 לשמש זכיתי אשר הימים ובקצת ,מיעטוה
 צורתא לידע אלא ממנו זכיתי לאאותי

 כרוחה ברית וע"ז , היגיעה אחרדשטעתתא
 מצאתי ולא ינעתי חז"ל כהבטחת אחב"ילכל
 נ"ע הנדול רבינו ליגיעת ונם , תאמיןאל
 יאומן ולא ישוער ולא יושג לא כי , זכיהילא
 שלא למי , נ"ע הנדול רבינו יגיעתגודל
 מן ודקרוק רקדוק כל על יניעהו נודלראה

 בוריה* על להשיגה שעמר עד ,התורה
  יעירוויגירובניוהגאונים וכן , אליהו()רבינו

  אזן  שנים .שש לאו"ח:  לבאורובהקרמתם
  והוספהוה  וירושלמי בבלי  הלמור  היטבוחקר

 לת פ א ר י א ה 1  וספרי וספראמכלתא
  חכמה ירי הנוסחאוה  עביחשכה
  ww עור וגו'. יתירה בפלפולא,הכבשוה
 ואחרונים, ראשונים  פוסקים ברברי עסקשגיס
 אל פנה ולא וכו' בעולם אשר הגדוליםהמה
 ולקרושת חכמתם ולחבטת גדולתםגדולת

 לתרץ ושניאה מכשול מכל להצילםקדושתם
 להבין ושמר עבד כחו בכל רק ,דבריהם
 וכו' הקדושןם הגפרא חכמי דבריולהשכיל
 דחה רז"ל אחתסדברי באותאשר
 וכף. וכר המחכרים מדבריהרבה

 בבאורו עימך ותעביר , אחי עימך תפקחאם
 למימן ומסימן , לשער משער השו"ע.על

 תהינה עיניך , האמת על ובחמלתךבאהבתך
 הניאסף היה הוא  1"ל ב"י מרן כימישרים,

 רעתו כפי בהם ונתן ונשא הרעיתלבל
 ,  הקצר בהבירו  גרנה  כעמיר ואספן ,הרחבה
 הגולה,  באר שחבר  מהרים , הגאין  הרבווסנו
 לנו רלה הדעות וכל הדינים מסירנלה

 בהקרמת וכמבואר הב"י מרן של הגדולמחבורו
 , זה בחבורו זצללה"ה הנאון אבא ומרבאה"ג(
 גמרא היא ותיבה תיבה כל מקורן אתהראה

 רשיי דברי או ירושלמי או בבלימפורשת
 קדמונינו וכל ב"י מרן שערו שלא מה ,ותוס'
 רוח וחחי ,  ומתוקים עמוקים פלפוליםזולת

 כל כאלו חדשות פנים ונראהרבריהם,
 , אמרן אחר ואל נחנן אחר עה  מר. ,הרעות
 .  שם  עכ"ל לו" היה מה ירענולא

 בשדה ביער רב  ומן למרבנעוריו
 , איש ירע לא במקום והתבודר יחידיבבית
 שוע איש בת חנה מרת הצדקניתואשתו
 לו היהה , מקיראן  ויל יהורה ר' הרבועשיר
 כדי לכלכלו עליו השנחתה עין לשוםלעזר
 חביון לפעמים ידעה לבדה היא ואךצרכו
 שלא צדקתה על במח כי , סתרו ומקוםעזו

 לחרות צוה ובמותה , מקומו את לאישתגלה
 2 ה נ ח ית ר ק :  הטורים אלה האבןעל

 לא בסלו, ה' הקם"נ בשנת חנה*והמת
 נחיב  אין שבחה  לספר  יערך  המורההגיחה
 תנצב"ה". .וררך

 בסוף ישראל לארץ לעלות חפץהנאון
 שלח ומשם קניגסברנ עיר ער נסע וכברימיו
 מוסר מלא לתרופה* ועלים מכהבלביתו
 לביהר וחזר דעתו שנה פתאום אך ה',ויראת
 ללכת השסים מן רשות לו אין כיבאמרו
 דעת כי , אמרו רסוסות ודורשי ,א"י
 מעשיות חיוב בענין להחמיר היתההגאון
 ד"ה "יס' ]ע' התוס' כדעת מדרבקבפירוה

 המבייט דעת היתה וכן נ'[ קרושין ותום'ט"ו
 בדרך בהיותו אך , הידועהכתשובתו
 שלא ההרים יוסף הבית בעל כי , לונודעה
 , לפטור הרמב"ם וכדעת זו בחומראינהגי

 אשכנזי בצלאל ר'  הגאון תשו' ברישכמבואר
 לחזור המריצו וזה מקובצת(. שיטה)בעל

 דעות וחלוקי המחלוקת מן למנוע כדימדרכו
 . )הגרר"ל( ישראל לארץבבואו

 הדקדוק ע"פ תנ.ך היה למודיוסדר
 ע.פ טשנה סררי ששה , המקרא טעמיעם

 . וההוספתא הירושלמי , טוריםארבעה * ותוספות רשיי עם גמרא , נכונותגירסאות
 ינתשו מסכת בלמדם כי ררך הירהלתלמיריו

 תנאיה המה סי לדעת , לנתחיהאותה
 מספר וכמה , בה החולקים ומי מי ,ואטוראיה
 תלמיד בל על חובה כי אמר עזר .המחלוקת
 לא לטען פה על אחת ממכת עכ"פללסור
 רנני למאן או בררך בלכתו *ופגית*יבטל
 אטר הבקרת את מאהבתו - . אפלבנית
 משועתק  *שהוא  ועל אברהם הג*םלבנו

 טפל ירח שעל להרומיים היוסיפונלהעתפת
לבוא



 הגמרא, מסק"ה ננד המטנה פירשרבים ז"ל רבותינו '2ל הוונתם אלטטרת.לבוא
 הנרגזת פי' על ישראל הפארת בעליתמה רבים במקוסוה ברברם ובסררשים.:4זלם4ר

 )אזצ"י(. כ*נבבכורות הגאון )אגרה יכו'* הרס קדם בימי קרשל4.שרי הנסי* נגד שהוא מ"ג( )פ"1גמכשירין ותהלוכות וביה)וקדשגו קדשנו ארץ:בעניניל
 .חסורך. של הפשוט ופשטהכוונה אל ממסטיסלאוו sfft שממה אגרתם ר'~הטקונל
 בכ"מ נשים הנמצא. קתני* והכי כזחמרא מלחמות כ' גראש שולמאן.מווילנא קלמן ר'-הטייץ

 יג נספרו ויל אברהם ר' הנאון בנו כתב לשון יודעי רוח העיר ונם , ח"ב(איחוייםש
 כלשון. נראה לכאורה עשר קתני והכימחסרא קרן הרים למען , הקדש ללשון הנכרסנטרי. חסויי לפעמים "ומ"ש וז"ל: נ"רן פעלימי)יף בידי הכתובים הכמה גמספרי להרגם וספר'

 , ה)61חא[ ומתקן המשנה לשון משבש שהואיה ולמען נפשנו בוזי שופנינו פי ולמחוםישראל-
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 נר*ו המפורסם החסיר הנאון מא"אשמעתי חן ולתת בקרבנו המדעים את והרבותהפיץ .
 ומה. בלישנא המיון שום רבי במשנתשאין תורתנו אל גנשמה ,ונח ומדר. משפטוכבור6

 של'.רבינו הלשון בזה מובן הואשהוסיפוהקרושה..
 המון לעיני להסביר בדי אפס . ,*להקדוש , מאד עניו היה הגר"א רבינו כיאף

 צריך לפניהם , ראשונה בהשקפההרואים ולא זע ולא , הלכה בענין ברעתו תקיףהיה
 לך  ואחוה אחת, אות ביתרון בדבריוכלול ועל מאד מהמיר היה הוה בזמן חדשנדי, שהוא יראה בדבריו והמעיין , יותרלהסביר סק"ג( דצ"ג )ס" ביו"ל : לדוגמא כל., מפניחת.

  א'( )ביצה ששמעהיממנונר"י מה לרוגמאאחר  "ודברי : בחב  שההיה הגולה"  *בארבעל
 הגולה  בארבעל

  כאי
 דכר מאן כירה  אפר , הוא  מוכן  כירהשאפר  צריך  ואין  נרול טעות

 כירה ואפר קתני, מחסראוהכי חסורישמיה, כאן לו היה. וסובה וכו' עליהםלהשיב
 ומה מחמרא חסורי מהו לכאורה . הואמוכן לענין סק"ה( קע"ט )סי' ביהר זכןהשתיקהי,.

 אחר אבל וי*ו, כתב שי"ן שבמקוםהוסיף שאמרו בתרנגול שקראה תרנגולהשחטו
 בלשונו הקדוש, שרבינו יראהההתבוננות הקילו והעם האמורי מררכי שהוא ס"ב()שבת
 ומודים ,  פירושו  והני  ההרכן  ליעה ן בוהוך  הטעם  אומר  אתו  אם *י"א :  הרמ"א כהב ,לוה

 הם' ועור , ויכסה נרקר שיחפור שחטשאם וע"ז , מהרי"לן וכ"ב  מותר לשחוט מצוה  למה-
 יהשניה, ראשונה בבא נכתב לכן ,אתרוייהו , המקום" דעת לגנוב לעינים'יכעשןן קאי ומורים הוא מוכן כירה שאפרמורים לשנים כחומץ קשים .ורברס הגר"א:העיר ,'

 והמקשן כירה. שאפר , שחט שאםבשי"ן  הגאון נוטה היה למשנתה בפירושווכן
 ראשוג,הי לבבא טעם. הוא כירה שאפרהבין  בברכות כמו  הגמרא.,  ממסקנה  לפעמים.

 מה הקשה לכן התלמוד בכל השי"ןכררך , קבע לה אין הערב תפלת שאמרו מ"א()ח"ד
 לר  הגמרא:* חכמי והשיבוהו , לוה זהענין לימא אי קבע, לה אין מאי  בגמראעופריך
 ומודים, , אחת מחסרא-טלה חסורי רעיונךלפי ומסיק , הלילה בל ליתני הלילה כלדזמנה
 והגי אמרם וזה הוא. סוכן כירהשאפר ולפי חובה, .דאונה פירושו קבע להראין
 שהוא כלומר , הוא מ-כן כירה ואפרקתני בפ"ע, קביע ומוער ומן לה אין הגר"א."רעת

 שבש-ם מחמרא חסורי כל פירש וכן , זהדבר כלה מנחה וזמן rr~ns. הפלת זמןיתחלה. על ג"כ מורים שהם עצמו בפני דברעור ער מנחה הפלת זמן נגבלות מתחלת היא ,בי'
 חסורי של הלשון גם ובאמת . עכ"ל האופן"בזה זמן שההלת שחרית .תפלת וכן , הלילהלקודם

 תוסר פה שאין מורה קתני והכימחסרא כל לוסר נוכל לא ולכן הלילה. אחר סועמ.'
 * ועיט כוונה , ההביננות חוסר רקהיבוה כיצד שאכרו ""ב( )פ"י בברכות וכן ,הלילה
 לא כלומר , קתני והכי אח"כ אמר ע"כואשר בעשרה זכר, נברך אומר בשלשה ,"מומנין
 כמיותר. קתנו" .והכיתיבות בסאה , הביא עשרה ואחד עשרה אחד , ברכו' השהי נראה כן לולא כי כך, אלא כךתיתני אומר והוא, בעשררו אלתרנו" נברךאומר
 משקלאב ישראל ר' הגאון מביאוכן אמרת קשיא., גופא הא בגמרא ופריךוכו',
 בהקרמוצ השלחן ופאת חרתין תקלין בעל הריי כי אלמא רביא עשרה ואחד עשרהאחד
 מחסרא  תסירי כל )יבינו( יורע *והיהוויל: ומהרץ  אומרוכי'ן במאה קתנ. וקדר,נינהו,
 בסדר כלל חסרה רלא  בשיטותיושבתלמור והגר*א ופנאי. הרי ע"מ לאמר זה כל.,הגמרא
 אורחא  ולאו המתני' הקדוש רבינישמידר ואחריו בלל הוא זה כי הבהגנה מתרץויל

 דאליגיה הנא כחד ס"ל דרבי רק דברשחיסר בזה שוים רבוא  ועשיה  עשרה ביפרט,
 ס*ל והגמרא אליביה כלל חסר ולאסתמה באיזה יבדלו אבל ה' שם לשכירשצריכין

 חסולי[ יהגמרא  סאסרה. נאליביה הנאבאידך במקומות שד אח*נ. המשנה הפרם אשר,גזסח
תחסי-א

  .*ב(1גין



 המוקי ע"פ יורש והיה , קהני והכי סחסרא,
 *והכי "מחסרא *חסורי ר"ת ר"למדכיך
 בסתר ד"ת אף בסתר ירך מה ירביך ,מלהני

 . עכ"ל שבע"פ התורה דרכי גדולת*נסתרים
 לרוב ומער סמך למצוא השתדלהנאוך

 להנהיג וההאמץ , חז"ל בדברי , ישראלבנהגי
 אשר , התלמוד ממקור הנובעים מנהגיםכמה

 הנביאים ספרי כתיבת כמו , בםהמחזיקים ירי מרפיון נחלשו או ימים סרובנשתכחו
 , שבת בכל ההפטרה בהם לקריא קלףעל

 ולגרך כדין קלף על ברנלים לקרואוהפגלות
 ככתוב שההייה( )יגם מנלה מקרא עלעליהן
 אף י'ד(, )סרק סופרים במסכתמפורש
 ונם האחרונים הפוסקים שגדוליבמקום

 או בהם להקל פנים הסבירוהראשונים
 האומה ומעמד השעה צורך לפילשנותם
 וכבר במעם תלוי שהדבר במקיםואפילו
 להוציא בזה כוונתו היתה ואולי , המעםבמל
 כמה שבמלו החדשות מבקשי שלמלבן
 כיתרים דעתם לפי שמצאום ישראלפמנהני
 נחויה היתה ומחשבתו הכוונה,וכמפריעי
 ילצרף לברר ליושנה ההלכה עטרתלהחזיר
 ע"פ ישראל ומנהגי הפוסקים דברי כלאת

 נפשו את נחן והגאון חז"ל, תורתיסודות
 שלא מה נם רז"ל מאמרי דקדוקי כללקיים
 חטא אשר עין לו ימצא ילא , בשו"עוצובא
 שמעידים וכמו , המקיל דברי על גםלסמיך
 , או"ח לשרע בהקדמתם המופלאים בניועליו

 מנחת , בספר לרונמא מצאנובן
 הגדול מהרב הש"מ מסכתות עליהורה
 הרב בן הלוי יודיל יהודה ר' ובקיהחריף
 ז"ל עפשטיין הלוי וימל שמחה מ'הנביר

 פסחים מסס' ע4ב ל"ט דף על ,הרל'ח גאלדמאן- ד' בווארשא הנדפם ,מווארשא
 איניש לימחי לא זוטרא מר אמרבמאמר
 בשיל לא דילמא דאבישונא בקמחאקדרא
 נעשית לא ופירש"י , חימוץ לידי ואתישפיר
 בתבשיל, ומהמצת בתנור צרכה כלקלי

 שאין מחמצת היא בקערה שורפהוכשהוא
 וו" , עכ"ל רותח תבשיל לתוך נתינתהדרק
 שראיתי לי כמדומה י שם יהודה מנחתבעל
 המחמירים של האחרונים מם2רי~אחד
 עצמן ותולין בפסח, הקניירליךבאכילת
 , יפה המצה נאפה לא דדלמא , זומראבדמר

 והוא , דהכא דאבישונא לקמחא להומדמיז
 כאן בהריא קאמר ד"א דבאפויטעות,
 ועוד , חימוץ לירי באין שאין לעילבברייתא
 . ברותחין לחלטן הקניידליך עשיית.דמדרך
 מדולאזין ז"ל הרח"ו הנאון שבגולהורבינו
 הוא . ליוו הפכה תנ במועד ללכת פניונטם

 ניעך: החסיר אליהו רבינו ישראל כל שלרבן
 קניירליך, הוא אוכל אם לראות ,מווילנא
 , מיחוש שום בזה שאין ואמר , בפניוואכל
 ונעשיתי: . ברורטץין לחלטן להמהניןובפרם
 בקמוז. אפילו ראו , מים בלתי אווזבשומן
 , ורותחין אפוי ומכש"כ , מותר אפוישאינו
 )המחבר.- , עכ"ל לאכלם ז"ל הרח"ו נהגובן

 לס4. בשם קנסן מפר גם חבר עפשמיקהרר*י

 . תר"ח( "וב חלקים ד' יעקבעין
 ורטן נכבד ארוד מאמר על להעיריש
 למפרזה בבאורו ז"ל הנד"א קדוש מפההיוצא

 מה' כל כי והכלל וז"ל: פיה,דצניעותא
 בתורה- כלול הכל עילם עד ויהיה והוהשהיה

 הכללים ולא , ישראל כל לעיני ערמבראשית
 ושל ומין מין כל של פרטיו אפילו אלאבלבד
 סיום.' לו שאירע מה וכל בפרט, אדםבל

 חי בעל וכל וחיה בהמה כל של וכן ,פרטיו ופרטי פרטיו וכל גלגוליו וכל סופו ערהולדו
 וכל. , ודומם וצומח עשב וגל ,שבעולם

 . ואישי ומין מין בכל פרטיהם ופרטיפרמיהם

 _I?1 , ושרשם להם שיארע ומה ,המינים
 כל.

 הג כלם וישראל וסשה באבות שכתובמה
 ניצוצותיהנז מתגלגלים שכולם 1 ודור דורבכל
 כעשיה~' כל וכן כידוע, ודור דורבכל

 ודווי דור בכל הוא התורה סוף עדמאדהור
 לבד. וארם אדם בכל הוא וכן . למביןכידוע
 אלהייך דברי טסנו ולקבל ז"ל הגר*א פניאת ליראותי שבא ממרחקים אחד וגאון .עכ"ל
 היכן רבינו של שם להגר*א ושאלהיים

 הויך_
 אבד- מפסוק יוצא והשבו: בתורהכרומז
 בל אליהו הוא שלמה אב"ן וצדקשלמה
 סי' שלמה באבן הנר*א בלקוטי וכןשלמה,
 שתתרבדו הדעת הוא לויתן סעורת :קנ"ח
 למעלות. שן אשר הגדולה השמתה שהואבארץ
 והוזר. בר. לשחק יצרת נאמר וע"ז ,ממנה

 שמחדש- הצדיקים עם הקב"ה שלהשעשוע
 האלהים את ויחזו וכם*ש וכו' הטורהלהם
 והוא, ההשגה היא והראיה וישתו,.ויאכלו
 פנימיותו ויהיה וכו' לצדיקים הגנחהאור
 של- פשוטה עכשיו כמו בהתגלותהתורה
 המקטרגים מכל תירות יהיה וע"כתורה,
 בכל ישחיתו ולא ירעו לא. י"א( )ישעיהוכמ"ש
 ייך וכן , וגו' דעה הארץ מלאה כי קדשיהר

 ע*י- שיהגלו התורה סרוח הואהמשומר
 ה'- כבוד יהי נאמר הזמן אותו ועל ,משה
 . ע"כ במעשיו ה' ישמחלעולם

 אמר- מוולאזין מוהר'ח הגאוןתלמידו
 אופז- בשום מחולק אינו שהזוהר רגרנשם
4 ווה*פ ע"פ טהג איני אהד דין לנך בגמראא. בזוהר- הפירוש יודעין שאין ,ורק הגמרא,עם  
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 להמתפלל מסביב אמות ד' להתרחקתהו
 תלמידו ואיל לפניו, רק נזכר לאובגמרא
 צפון בין ממתו הנותן בענין והלל ח?והר
 מחולקים ואינם אחר באופן הוא בזוה*קהפי' כי הנר"א לו והשיב הם, מחולקיםלדרום

 מרבינו קבלנו וכך ל'( )יף מו'ץ בספרוע'.
 פסוקה להלכה המומכם הדיןיסתור האמתי שהסור לובה שחלילה ז"ל הנרול'

, 

 ע"פ
 רק לנו המסורה הוראה יסודותדרכי

 , מאת החכמה לעומק ירדו לאשאחרונים
 וכן הפריא כתב סק"ט( פיט )סי' יו*ךוע'

 הרם*ם ותלמידו . וכו' הזוהר מדברימשמע
 פשום דבר כל שם אמר משלי על הפי'מסדר
 הפשט ולידע הסוד גם בו במון הגר*אשגיאה
 הגרא*ש וכן , אמת אינו הפשט גם יסודבלא

 וע' , ב"פ כן ממנו שמעממסטימלאוו
 שמותיו כל שאמר חדתין להקליןבהתקדמה
 רז וכל הקבלה בשלשלת אחוזים היובנגלה
 , )על"א( ליה אנסלא

 : היו הגר*א של המצויניםתלמיריו
 אב"ד ;"ל היים מ' הגולה מאור הצדיקהנאון
 קדש חרדת חרר הוא . וולא;ין דק*קור*ם
 החיים, נפש ם' חבר רבו. לפניבעמרו
 , לו המשולש חום שו"ת , תקפ"רווילנא
 הנ"מ ולנכדו , מהוראדנא הלל הר"רולחתנו
 , הר"מ ווילנא , דוולא;ין אב"ד יצחקאליעזר

 דווילקאמיר, אב"ד זול שלמה מו"ה הגאון-
 שאגת בעל הרבנות נסא על ישבו שםמקום
- , המבורנר רפאל ר' והגאוןאריה  הגאון 
 כל בפי הנקרא זלמן שלמה מ' ועניוהחסיד

 מלבר אשר , הנ"ל חיים הג*מ אחי זלמלער'
 ויתר ובהנדסה בדקדוק חבם היהתורתו

 אהבו נפש ואהבת לתלמוד הנצרכותהחכמות
 )דולר הלמידיו כל על ורם ונשא ז"להנר"א
 אדר ט' באבו ונקטף תקט"1 סיון כ"1בוולאזין
 הנרול הרב - . בווילנא( ומ"כ תקמ"ח]ראשוןן
 הגרשת של גיסו מעריה מו*ה בתו"יהמופלנ
 מסבירות ופנים רבות שנים אותו ושמשהנ"ל
 לארץ עלה רבו מות ואחרי תמיד. לוהראה

 , חבריו הגר"א תלמידי שאר בתוךהקדושה
 בצפת, אשר מדרש בבית ישיבתםויקבעו
 . הגדול רבם של לשמתו לתורתו זכרלעשות
 ז"ל שלמה משה מ' המאוה*נ-הרב
 החביב תלמידו בווילנא, מ"מממולטשין
 , יצירה ום' זהר אתושלטד

- ב  המפורמם הרב 
 התורה מרגליות ס' חבר חסיד הירש ר'כל בפי ונקראו מסימיאטיץ ז"ל הירש צבימו"ה
 קושיות השכחה אומר שער ובראשובקבלה
 נדפס מקרוב וזה , תקם*ח פאריצק ,בש"ס

 שיות וחמש ונתובים נביאים טל11(

 ז'4 שלמה מו'ה המפורסם החו"ב הג'הרב
 יצ(4 ז"ל רבינו מדרש מבית - .ממאהליב

 )עייטלעם(, ציימלין יהושע ר' הגאוןהשר
 מחבי. אריה( שאגת הגאון )תעטירמשקלאב
 גולהץ' .עמודי בשם הסמ"ק על חדשותהגהות
 , לשואליו השיב אשר בהלכה תשובוהוקצת
 היה: הוא . תק"פ קאפוסט הפנים עםנדפם

-~wp

 ובהשכלתו , גדולים עמקים ובעל
 מעלת. לתור זכה המדינה בהליכותהנדולה
 כתרינוז הקיסריה אצל )ה"פושטה( החצריועץ

 לכל. ומשנב מנום למקום היה וארמונוהשנית
 ל לחכמים ועד ובית במדינתנו הדורגדולי
 לתורה. העדרים .כל התאספו שמהאשר

 שלחנן על וסמוכים ספרים מחבריולחכמה'
 Sya' מסצאווס נחום ר' : שבהם)המפורסמים

 הריבון בעל לעפין מענדל ר' , בכוריםתרפות
 מלמח בנימין ר' , משקלייב ברוך ר' ,הנפש

 הדוי. גדולי כל פנו ואליוריבעלעט(,
 נודע. בעל הגאון עם בשו"ת ובאבשאלותיהם

 שנה. פ' בן תקפ"ב אלול ריח א' נפטר ,ביהורה
 בחכמת. החוקר הגדול הרב , )כני"ף(בהרמאן
 בנימין ר' הנקרא )מדריבון( בנימין ר'הטבע
 נביעי. ס' מחבר משקלאב ריבעלעסזלמן
 וחדושית כתובים "אווי הכסףגבש

 עיר בקרת ברוח וגמראבטשנה
 צבר בשם רבים וחדושיםהפשט,
 בו על מרחף הג"א ורוההגר'א,

 הנאץ --- תקס*ד. שקלאב נדפס בריהד
 ר" הגדול הנאץ בן היה הזה ן ריבלר"ב

 ופרעך צבי מו"ה בהרב זלמדריבלץשלמה
 חסיד. אלי' מ' וענת חסיד צדיק הגדולבהרב
 אביר. קרעמער סשה ר' הגדול ,בהגאון
 שיק ברוך ר' החיקר הגדול הרב ,דווילנא
 החרוץ הגאון - . תקנ*נ שקלאב ,והבריקות. והתכונה. המדידה חכמת על ישרהודרך. שמים ועמודי המדה קנה ס' מחבר ,משקלאב

 תפטר הלכ"י )גילי מאיליע פורת בן מנשהר'
 נרפ* )ח"א ב"ח מנשה אלפי ס' בעלתקצ'א(

 שם: וח"ב תקפ"ב שנת המהבר בהיי בווילנא,
 הקדש". ,ושקל 'מקרא' ,ביס, ס' עוד וחבר ,תרם"ה

 כת"י( התורה .על פי' גם 1 נדפסו הפשוט"הדרך
 רבים,נ_הרב תורת משומריהיה

 מנחם מ' הנהול הרב ואחיו בונם שמחהמ' הגרוי
 ונדפם זקנתו, לעת פניו מרואי היומענדל

 ,האדר44. על אדירים* "מים חבורומהרמ*מ
 אייזיק( יצחק לר' הגהות יצחק" "באר עםזוטא
 תרמ'ו. ווארשא לוריא הרה*ש ע"יחבר,
 בבית. ישב מווילנא מאיר מ' המופלג הרב-

 לפנס. כהלמיר לפניו ולמד שנים כמהרבינו
 ששמעה מה הנרפא רברי והבר כהב יהוא ויב

 ,,יוצאים

א.
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 בעל משקלאב ל א ר ש י מ' הגאוןהרב .- טהרות סדר משניות על דק' מפיו?חצאים
 למדר יגע הוא השלחז, ושאת חדתיןתקלין
 ש"מ בישיבה שנתבקש טרם שנה חצירבינו פני לראות שזכה ע"ע והעיר רבינו,.דברי
 טהרתו. לפני יום עשרים זה לשרתו,וזכה
 . ע"ע אמר לפניו ושניתי קריתי פעמיםהרבה

 ערב לעת יוה"כ ערב תקריחבשנת
 היקרים בני אלי האספו : ויאמר לבניוקרא
 ויאספו , אתכם ואברך ונכדי ובנותיחתני
 הגדול בנו ראש על וישח ירו את וישלחאליו

 חרדת . ויבך אותו ויברה אברהם ר'הגאון.
 מסביב העומדים כל על נפלהאלהים

 נהג לא מעודו כי המראה עלזישתזממי
 לא ולמחרתו , יוה"כ בערב בניו אתלברך
 ויתפלל הצבור עם להתפלל כח עוד.עצר

 התחזק וקה"ת שמו"ע לעת ואך לברובחדרו
 נפ יוה"כ ממחרה מררשו, לביה.ונכנס
 הסכות וחג מחלתו עליו ותקפהלמשכב
 , שמחה כל וערבה העיר בכל לתוגה'נהפך
 בעיר אשר ומדרשות כנסיות בתי~בכל
 ונשים אנשים רב עם והמון להתפלל;נאספו
 ביום . הגדול רבם שלום בעי התפללויטף

 התגבר ובכ'ז מאד כחו תש דחוהמ*ם נ'ב'
 לולב מצית לקיים אמץ והוסיףבתשוקה
 ברך הנפש שמחת עצומה ובשמחהואתרונ
 עליהם להביט עוד ויוסף כמנהגו הברכהאת

 ובעודם אחרים רגעים ובחמדהבאהבה
 בשיבה וימת ויגוע רגליו ויאסוף בכפואחוזים
 . במותו היה שנה ושמונה שבעים ובן ,טובה
 נהי אך נשמע ווילנא עיר רחובותבכל
 הנמצאים כל . לאכל נהפך החג ושמחתוזעקה
 ללוותו יצאו כזקן כנער כגדול כקטןבעיר
 לא השמועה קול הגיע אשר מקוםובכל
 ומספד אבל היה עולם אור כבה אשרסובה
 עמדו קמו יעיר עיר ובכל ליהודיםגדול
 התורה. ואדירי עולם גאוני נהלכהלספדו
 בבית אף בעיר נמצא עא ההלויהוביום
 שמה לההפלל עשרה מנין הכדולרהכנסת
 שברגעים ממפר הגרר"ל - . בצבורמנחה
 ואמר בציציותיו אחז נפשו צאת לפניאחדים
 המעשה מעולם להפרד קשה כמה :בבכיה
 ציצית של בה כ.וצא קלה מצוה ע"י אשרהזה
 לשווא נוכל ואיפה שכינה פני יחזה ישראדם
 ששתיו כל יתנו אם אף הנשמות בעולםזאת
 * )הגור"ל(עבורו

 ,igy אליהו רבינו מצבת נוסח הואוזה

אהה
 . ועזבת נמשת אותנו מי על הגדולרבינו

 . קרעים עשר לשנים . לבבכם קרש . השמים עלה אליהו;רבינו
 , זרעים בכרמי יטע מי אבי , אבי נאסף . לבבי שמחת האסיףבחג

 . הרעים ימיה על הוי . חמדהה כלי אבדה כי , ארץ אמרה לה נא44י
 לרגעים הלכות יגלה מי . שמועה יבין מי דעה יורה מי השועי תושיה ויום5יל
 , נעים כי בפיך אמת קורת לשמוע . ידרושו אותך שמעך שומעי יום'יום

  גורעים. בתבל עקבותיר ו, ה י ל א בלב שכנתי  חכמה אני  קולה, הדק,ההצרה
 . מושיעים לציון יעלו עד . שמתי לפה יר , נאלמתיועתה
 . ננדעים היל ואנשי אין אלופיכם , מחשים לכם מה . וענוה הסידות פרישות.בם

 . הבאים לכל ישמיענו מבלעדיך מי . והחכמה היראה הזעק לי.14ללי
 . והאמוראים התנאים כבימי נתגלו לך מרכבה ומעשה בראשיתומעשה
 . ננועים כמעט . מטה סמה הורדנו כי , מעטה אבל לבשנו . כל בלינשארנו
 , משנה ,  מקיא , ותקן  חקר  און , שמו מרבן נדול , המפורסם החסיד הגאון הרבה"ה

 יצירה, ום' רעים והיכלות, זהר וספרי, ספרא ומכלהא, תוספתא, וירושלמי,ענבלי
 * מסיני נתינתן כיום לעשות הגדיל כי עי , גדול ורבר קטן דבר הניח לא ,ימפר'צ

 וקרש , ארם בני בתענוגות מאם בבחרותו . ויסרן וחזר , נשכחו אשר הרבה מצותוהחזיר

 החכמת מקור , העולם אור , ורבינו מורנו הוא . מותו יום ער ליוצרו ונשמתו:כופו
והמדע

-.- -- --- 14נ.



Σזל áה¢á םז¢ך╨ גל זה~םו ¢áםו¢קג ז╨ג, úוף¢ú גףפ¢ú , םזד םוג¢וú ¢ץ¢ךהג קו, 
.ñ"ףם  הלםק╨ כךםז ם"פס הםץ íגלקה íזגá [á] ל"ג ג¢קú ú╨ק גלוú. *הגáפ ("

áúז á╨גí ם זהגםו זגה ג╨ק¢áז╨ג 
הקל  ז╨úחג , וזה הםץá , הגה á¢ה םז╞דה '¢

גúáי áñ╞קה ¢זú╞גףל ¢קו םי זגלג ם╨÷ñ 
זגה  ז╨úזח. ו"¢דה ,ם"ס הץá¢וז íגחו íהק
הליחז úז ה¢ז÷áו ג¢גקץ ¢זו ה¢ג¢ה זם¢áיקג הץ¢  זגףל . זגחו כזודה ¢÷זחה íיחה '¢

¢קו  áז¢ ¢ץá כúה) ¢גáדה áג¢╨ה ñí¢זףלה '¢
(íג¢קו  ד¢זáפ╨ג) ץ¢ז╨) ו╨םגזזí áקá '¢ ¢ץá ג¢

הליח  ¢áח קז¢גף םז╞ד ¢÷גז ╞ול וםל חז¢
÷לזץ  םץ. ה¢זáג╞ ט¢╞á קז¢גף כ"áל¢ה ף"ץ
÷ז╞÷╞הז  זךזקף םק ו¢÷ל ף"ץז כזקםההליח

ז*גל  úזגל¢ףáז ú╨זזי  ג¢לñ  ה¢זúה íג╨¢ñז
óזפ* áקí ה , ו¢÷ז זם÷áליחל הםú ,זם 
הולי  ,*קáז וזהז ¢זáח וםף╨ ╞ול ÷גסהך)

áג╞  (úז¢גג╨. . םץáז ñ"הפזו úáי : זגúגו¢,

ז¢╞ñם  ╞חו ג╨áל זג╨á הף ז╨¢גץ ¢קו הזפ
╞áגק,  "ñזף¢ם 'ץ í*הפזו 'גף* "ה¢זúה óזפ*ז

'áז  ¢זוá. םץ םוזלק 'ו 'áז íגיםלז 'ו
, - ╞זץ ¢áח : íג¢זוá םץ ╞זלםúל  ,(ג"úי) 
וזה  'גף. םץ ץ"זק ╞"זג , ופל╨ ╞גá זגק¢זג ,
í╞╨הל  הגה íיח םגיקל úזץג╞גú áז╨זק íד
ג╨גל" ñ' חá¢ דí , ו¢דוץ╨זó 

, úזה , כיזáה÷ 
כזקםם  *ולגד¢úז ,(ג"י) וזה 'í ñגק¢ק

(גלםקז¢גז  úגל¢ו לגל31גú"ם) : ñזם÷úו כú╨זגז
םו áזחגñí áúזם÷קלהז ╞זלםú ז╞להú הץג 

íגלגáז áזדזה╨ה ז╨ג╨גú זם÷קלהזú ז╞להú 
םו¢קג áי╨ñú ╨╞ףñ פ÷) הסל ¢╨יú ג╨זל╞÷הí 
¢זפץז  (¢"ףק) ה╨ק ('ו , ג"יה הסה הגה ח╨זל
íה¢áו  úגáá. ¢פזו íג¢ףñה םק ה*ה¢ה '¢

*  ¢"╨ ¢ץ╨גם¢í áזגהז וזה ופל╨ úחú ג¢ג
גםו  גá' ¢"╞ ¢ץ╨גם¢á חםק úו ג"יה הסה

,  ג╨ק¢╞גז ז÷גúץהם ז╨÷úםז , ז¢╞ñם זñגף╞הםז
םץ  הגהג הםגםח י"חו םםיá םáח

 וםקי

úולה  םו¢קג גק╨ה .גק
 כג╞áו╞ , גץז) ñú╨י

íץ  ¢פ (231 . ג╨וז גג╨ץá גגúז╨גיה ñזף╞ם

זהוגפזו  úז¢ץה úז¢והז גúול , íוז ג╨יסג 'ה
ñחגל  ¢זום í á÷¢áגלגה . úזץךáז

¢'  וג╞ץףום÷גפ╨ץה ¢פזו* "םו¢קג כזודהם
ג¢חו  íה¢áו כá וז¢דה ם"ס , גי וזה ¢¢ד╨

íק  גúל╞÷הí' áם á¢ לזםץף גúáúיק
ל"יה  ¢ףלהק ג╨גל ולגד¢ú וה הקץז ג╞ג
םוזלק  íה¢áו , גי כי גúםá÷ גףל ¢"¢ה
¢יקג  וג¢זם ,ץ╞ז╨ה םáו ז¢áחל úלוá וזה '¢
ג"יה  ¢ץá גחו ו*¢╨ה , גי כי áזúי םץ ¢ץק
¢יקג  ם*הסá : ז¢áח* כזו╨ה םז╞דה ה'זל
םו¢קג

 ¢ץá גחו ו"¢דה כו╨םגזזל 'ץז úל╨י
וד¢╨ áג╞ק הגúק , ¢חוז םי הםו גí ם"╨ה 

גל  ¢á╞הז םלזל גםפו ÷ףáñ הקץל ג¢ג
םז╞דה  ,וזה כץג גי :úזםלה ז¢áח כזודה
úזץךה  ╞ג קגו ,¢חו גםזוז

 'זיז וזה úáי
¢áקג ¢' áקí יúá קגוה ¢קו áוגה ¢ג 
[ú¢╨גí] ,ú¢דí ñ' גו¢קúזץז ג╨ףל ג╞ , áץ¢ 

כג╨  "íה¢áו íגף╞הק ¢"¢ה זהגםו ו╞╨ם
áגםקז¢גí  ╞י╨ז כזודהם '¢ íה¢áו כá ו"¢דה

¢קו)  ז"╨¢í , úקלז הו¢╨ גי ג╨גלה ולגד¢ה
ו?7  ם"ñ1ה זה╨יל íק íק╨ úי¢ץל" ("ñזד╞úה
וזה  '¢ל íה¢áו וםז '¢ל ¢יקג ¢ץá , גלז
ז  ¢ץ כלו╨ ¢úזג קגול וזהק ק¢זג זגק¢זגל
¢זפ÷  ץ"פז , 'íז íזד¢í úה¢áו ם"╨ה וזה
ו¢ז , áג ¢קו ג╞ג╞ 

 'íהל ג╨גל ולגד¢úá úי
*ú¢זדí (úק╨ כיזú╨זלק זúí ¢÷ חו וגהú ו╞ז 
íזד¢úה  "íה¢áו וזה úזו¢הם áז¢ק זג¢á¢ םק
ק¢÷ה  ñזם÷╨זו הקלחל גקלזח ה¢זú הלה כזקם
ú¢הגלזד  ג╨גל"הז "ולגד¢ú וזה 'ñ גק¢ק 'דה

¢ךף╨ áו , כזודה '¢ ¢יקג ¢ץ"á) ףז ""ץú¢ך╨ז 

4  ך*ג םזםו ס"ú÷ñ , םץז זáúפל ÷ז÷ח ¢לום

ץלק╨ á¢םז÷ הל 
הלץ╨  קג זיק זúםזץףם גי

הלקם  הל¢ץú áץ╞áז ╞לם ה¢זה
הלג╨ף  כá קגו גח הםץ

הליחáז áúקל ה╨גי╨úהלםק ה"ה ז 

גץז╞דל  (* סלז¢ ז╨úזהלם á¢ה םז╞דה ╞גד╨ה áג¢╨הז '¢ ח╨ íץ¢סגל ñ¢הá) '¢ íה¢áו (Σגקףגם
úזו¢ף¢ף"  ג╞áי╨ל ú╞ץ ו╨םגח ¢פ╨ז ץ¢סך ק¢÷ , ¢ךף╨ק ╞גל זג¢חו ¢á÷╨ז זםפו ה¢זקú áחו . ¢ףף

á╞¢ט  "הñיךם úזוג¢ךלגד) ג╨ג╨ץז (הםá ÷áום÷ק ה"ל÷ú "' úזוםף╨" "úזק╞ה íגךקף) ¢╞ñי ה¢זúה
ף¢áהף  ñ╞¢ף ךיá.71ז íזוá ק"¢ה (ץגםוף¢ךñול ו╨╞ו¢זה ס"╨÷ú , ג╨ק íג¢ףñה הםוה ום ¢יס╨ íק

1 úñ╨"ך חáú זחל םק ו"¢דה ם"ס , ¢ךף╨ לזג╨ 'דú╨ץ╞╨גל ם"ס זñ ╨ה╨ ¢"¢הם חí 



 באדמה בלי שופרא ]אחזהני[ אחזונין5עפה
 כחמה ]המאיר[ המאור אור פנהמני
 מוהר"ר פ"ה ע"ה נ"י אבינוה"ה

 שלמה מוהר"ר בה*ג בערישכר
 החמיד הנאין אחי זללה"הזלמן

 נשמתו יצאה מווילנא אליהומוהר"ר
 אלול ט'בטהרה
 תקם"זב~ידהלך

 הגאון הרב הוא השני הגר"אאחי
 נקרא ז"ל ראגאלער אברהם מו"ההחמיד
 של )אביהם מראגאלע* *החסיד רביםבפי

 באור מחכר גרשון מוהר"ר : המפורסמיםהגאונים
 נדפם , הנרשמי עבודת כשם שה"ש עלנדגל

 בקיר ש"ץ והיה תרעה, בשנת נכדוע"י
 אליהו וכהר"ר תקצ"א, ערך ונפטר,אאדאווי
 התירהן *מעלית מפר בזחבר חרש( דעיראב"ד
 וכולו מעלותיה וספור התורה למוד עללזרז
 המניחים לאלה מגולה ותוכחת השכלטומר
 ודבריו התפלה r,,y מפני ההורה עסקאח

 קוב ותקפ"ח(, )קאפ:סט, אש כגחליבוערים
 ובשנת , תרי"ח שם , תרי"ג שם 1מורוה
 באור עם בירושלים הזה המפר נדפסתרמ*ו
 אייזיק יצהק מהר"ר חורה* *אור בשםרחב
 עמודי הכילל בשם ונקרא דפובאלקאבוד
 , ש"פ הגדה באור חבר עוד - .התורה

 ערך אוצה"ס ע' כ"י בדרושים נדולחבור
 אשר הינים החבורים ומכל , ר* ו א"ב
 הנ"ל התורה מעלות ס' רק נדפם לאחבר

 ישכר שמתשנת
 ,תנצב"ה

 ורובם: תקפ*ח בשנת משה הר"ר נכדוע"י
 וכשקלאב מ"מ והיה . בכהובים נשארוככולם
 ?4 ]שייירנט שוגינט בניישטאמ כבודומנוהתו

 . השמועה()ע"9
 הגדול הרב השלישי הנר*אאחי

 והית. ביאנישאק אב"ד שהיה מאיר ר'הצדיק
 הגר"א. ואחי , ונכבדות נעלות במדותמוכתר

 היא משה. ר' הגדול הרב היההרביעי
 מ"מ והיה התורה בחדרי נפלא בקיהיה
 לווילקאמיר, הממוכה פאדזעלווע בק"קומ"ץ

 הגדול' , ז"ל הגר"א של בםשם
 בתויי. המופלג הצדיק הרב היה ,שבתלמידיו

 אב"ד- הגאון הרב חתן , ז"ל ליב יהודהר'
 המאוה-נ הרב של ומחותנו , סערהייאדק"ק
 )יפטר אדם חיי ס' בעל דאנציג אברהםמו"ה
 עם השתדל הוא . תקפ"א( תשרי ד' ג'ביום
 להוציא- ז"ל אברהם הנ"מ ממנו הצעיראחיו
 מושבו מקום , אביהם מרן מחבורי כמהלאור
 שבט: כיה שבת ביות ונפמר , במערהייאהיה

 . ניישטאט בעיר כבוד ומנוחתו ,תקעיו
 לדיזש,* לקעניגסבערג, מווילנא מחלתו לרגלי דרכו אחז ליב יהודההג"מ
 1 מצבתו וזאת , המות מר קדמהו פרוסיא גבול על ספר לעיר ובבואו ,ולרופאים

 יך;דךדץ, איש הוא ןץדךינוח
 , והעודה בנתורה יגע ייוםליל

 . במשודדן ,את וישמיעו קיניםישאו
~paואנדה גמרא משנה במקרא , 

 , מ111לנא '"י אליהו מו' החמיד הגדול הנאוןבן
 * תנצב"ה תקע"ו שבט כיה יוםוי"נ

 הנאון היא ז"ל הגריא של  השניהבן
 וכליל  בתורה נאון היה  הוא . 1"ל  אברהםר'

  השלמים,  ואביר האשכולות אישהמרעים,
 מהיר סיפר , ונשגב צריק ומקובלחוקר
 בילדותו עיד מומחה. ומבקר הקדשבלשון
 גם כי ער הנפלאים בכשרונותיוהצמיין
 לבי רחב על השתומה ז"ל הנר*א)אביו

 בר- , פעייה" .רב מפר חבר הוא ,ותבינתו
 גןרות את בידיעתו הגדול כחוהראה

 ' תמו ספו כבר אשר ומחבריהם"*המדרשים

  אוצרות_ בבתי אף עור  ואעם  זברה אבדוכבר
 היחיה בהקרמתו )וע' שבחבל.הספרים
 , בראשית* אגדת  ,מררש  לסטר בפוהמסלאה

 לאשיי הוציאו בעצמו ז"ל אתרהט .ר' הגאו:אשר
בווילנא



 ער הבקרת חכמת מלאה שהיא , תקם'ב*בווילנאי
 עור בהיותו , המפר ומזה 1.להפלילם
 יריעה צונץ החכם שאב כבר :בכתובים
 קורות .על בספרו בה והשתמשירבה

 דקר פירטרעגץ ד!נסטלן5ץ )גשטט?סהמדרשים'
 ובקריה שם הנ"ל כנ"י וע' 90( צדיורש

 עצם ע"פ לאור להוציאו זכיתי ואני ,נאמנה
 כתב עצם ששניהם כ"י )שני ממש ידוכתב
 נקבצו שגיהת כי , אחר לפברק נזדמנו ממש.ירו
 בדפוס( ההגהה בעת לפני מונחים והיו , לידייובאו

 דעניא באפרקסותא )ייימנין משלי נופךבהוספת
 *הערות קנ"ז( שלח מרגניתא-זהר.ם"תכח
 , הרנ"ד בווארשא נרפס ונומפותןוהארות
 הרב אלי שלח ההדפסה אחר קם.ובזמן
 ז"ל באבער שלמה ר' המצוין החכםהגרוף
 .יריעות בשם ממנו הערות קונמרסמלבוב
 והרפסתיו , פעלים רב להספר לצרפושלמה*
 . תרניה בווארשא בפוע.בקונטרס

 על ם י ר 1 א ב בכתיי ממנוונמצאו
 ווילנא בש"ס , בבלי מש"ס מסכתות,כמה
 ופי' הנר"א הנהות עם נרה תוספתא.נדפם
 על וחדושים הגהות , ז"ל בנו אברהםהנ"מ
 על ורחב גרול פי' , ירושלמי תלמוד.כל

 על חדושים , רבה מדרש על באור ,,תנד'א
 באר בשם תהלים על באור או"ח,.שו"ע

 בווארשא נדפם , ק' מזמור עראברהם
- ,וארמיז  , התקונים הקדמת על נפלא באור 
 ונשגב נפלא באור . תרכ*ז ווילנא ,בתקו"ז

 בנסתרות ז"ל הגר*א ובאורי לקוטי כל.על
 הוא יחריו" "תמים ספר לאור הוציא ,.(.)נרפט

 מדרשי וכל התורה נסדר הזהר ס'שפתתות

 הקדמה לו ועשה התורה על ז"לרשב*י
 הנהות ובתימפות דבר* "פתח בשםנחמרה
 ובאחד תקס"ח, ווילנא , והשלמותרבות
 בתחבולה נצחיה אש המצאת מזכירמבת"י
 . פעלים רב למפרו בהקדמתי עיין ,כימיית

 מהאומות )ג?יגרטפי?( ארץ גבולות מ' חברגם
 והערים מושבותם ומקומותולשונותם

 הנדחיםהמויתוףשמתומהיהורים
 הקיא בביץ נדפם ארץ, 1yp'בכל

 כי ירע ולא הביאו אוצה*ם ובעל)1801(
 * ז"ל אברהם ר' הנאון הואמחברו

 על תונה הגיוני ו* ה י ל א ת ר ע.ם
 , וסנרים , תושיה והגיוני , ז"ל הנרואמות

 ע"י כתובים , חז"ל יאגדות בכ*קובאורים
 ע"י לאור יצא , ז"ל אברהם ר' הגאוןבנו

 הגאון הרב בן מווילנא יעוונין שמואלהר"ר
 עם מהוראדנא יעוונין ז"ל יונה אברהםמ'
 ונמצא . תרל"ח ווארשא , ממנו הערותקצת
 הערים בשמות כת"י אחר ספרממנו

 ועור , ומדרשים בתלמודים שבאווהמקומות
 אחריו השאיר שונים בענינים רביםכתבים
 מאד גדול חכם היה תורתו על נוסף .ברכה
 ומנהינ פרנס והיה , קדש בשפת מהירוסופר
 חולים בקור בית גבאי ראש , בווילנאלעדתו
 וע"פ הממשלה, מטעם הוקם אשרהחדש
 רל אל השכיל הרפואה בחכמתיריעתו
 את וינהל ויכלכל דויו ערש עללסעדו
 מצבתו. עליו העיד כאשר באהבההחולים
 רהנוכה( )א' כסלו כיה ]הרביעי[ ביוםונפטר
 תקס"טשנת

 קבורתו מצבת נוסחוזה

 בהכמהאב
 ללחמהבתורה
 נעמהרחשו
 להקימההדרה
 ם ה ר ב א ל למללמרבה
 דלהבבינתו
 מחלההלימי
 ונקלה.גר

 כלנלהאפלתם
 הלילהייאר
 ן 1 א נ ה מטענצר

 עשותהפליא
 לוטשךחבורים

 כבישותמידות
 כפטישותיפצץ
 ד י מ ח ה אביוךרך
 ורבינו אדוננו 1 נ ר ימ

 ימותבאהל כיאדם
 השניםלפרט
 כסלו ב"היום

 לאלהיםהלקח
 * ו ה י ל א ו כחנקךראיננו

..
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