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Notatka
Dzieje Żydów w LublinieNagrobek dusz [epitafium] wielkich mędrców [gaonów] (Gaon* - skrót od ‘wielki jesteś i czynisz cuda’, sławny)  i przywódców naszego miastai niektóre z historii ich życiatakże niektóre źródła naszej społeczności w przeszłościzebrałem i opracowałem ja, opowieści i pisma starożytne [historyczne]

  
Notatka
Urodził się w tym mieścieSzlomo Baruch NissenbaumZ komentarzami i uzupełnieniami przez wielkich mędrców i badaczy przeanalizowanymiNieżyjący Dawid Kaufman błogosławionej pamięci. Oby żył długo A. A. HarkawyI mędrzec Sz. Buber Niech jego światło świeci!

  
Notatka
LublinWzór rabina Abrahama Fadara, niech jego światło świeci!I od rabina Barucha Zecera, niech jego światło świeci! Rok 5660



 קנוא קנאתי לנבור עיינו העתיקה והמפואיה , בראותי כי אף אחד מהסופרים
 לא התעורר עד הנה לבנות ולשכלל היכל תולדותיה וקורותיה , אמרתי יהי כה י
 ונגשתי אל המלאכה הכבידה והנכבדה הזאת , אש כי ב־אשונה לא הרהבתי בנפשי
ה י״דיעה רבה בתולדות קורות ל ת  עוז לקרב אל העבודה הזאת הדורשת יגיעה נ
 אחינו ב־וסיא ובפולין , אולם בשותי לנגד עיני מאמר חז״ל ״לא עליך המלאכה
 לגמור" מצאתי און לי לקרב אל המלאכה , ולאסוף חומר לבני; היכל תולדות
 עירנו. העתקתי מצבות שונות בכית מועד לכל הי בעירנו , נש היה מכפ־ רב של
 מצבות מועתקות חמשים וחמשה פ; המוכן ביד־ אש־ מכר לידי המשכיל המפואר
 מוהר ר שמעון דור ראזענטהאל ז״ל , אשר העתיק הרש״ר הנזכר לפני הרבה
 שנים * נם קבצתי הערות שונות ־ הנוגעות לתולדות אנשי השם אשר נולדו או
 אשר שמו משכנם כעי־נו ־ מספרים שונים החלפתי מכתבים עם ד,ר3 הגאין
 מוהר״ר יופף לעווינשטיין נ״י אבדק״ק סעראצק . עם החכם הכולל ריש באבער •
 עם ה־ב ה־׳ שמעון דיבנאוו . עד אשר צברתי ואכפתי ידיעות שונוח הדרושות.
 •לד פץ עבודתי וכדי עמל ויגיעה רבה באתי אל מחוז חפצי . ות״ל עלתה בידי
 לע־וך במעיכה ובסדד ומשטר את החומר הרב אשר אספתי ) וליתן לו תמונה של
 דב־ שלם אם ני לא אוכל להתפאר כי שלימה עבודתי ומתוקנה במלוא מובן
ל זאת נושאת עבודתי חותם תבנית של עבודה הקרובה לשלימות ל בנ  המלה אנ
ה מגנול ידיעתי להתגדר בו . והרעיון  ומקום הנחתי לאחרים אשר ידיעתם רנ
ו נ  להציל ציוני חצי מות הישן המפואר אשר בעירנו מנליון (אשר לדאבון לבנ
 רבים מהם היו טרף לשני הזמן בנון מצבת מהרים ז״ל ר׳ שלמה ר׳ ליבישים , ר'
 יוס־< בהגאון מוהר״ר מנשה נן ישראל בעהמ״ח ם׳ נשמת חיים ומי יודע עור כמה ? !)
 אש־ מלא חדרי לבכי , הוצאתי ת׳׳ל אל הפועל . אכל רעיון עצב יתגנב אלי ,
 אולי לא יצאתי ירי חובתי בכתבי תולדות גאונינו ונתלינו על הספר אולי מעטתי
 דמות תולדות חייהם ומפעליהם לפי הערך הראוי והנכון להם באמת . אבל
 זאת תנחמני כ־ השתדלתי עד מקום שידי מנעת לשכלל תולדותיהם ואם מחסרון

 עוד מקורים הדרושים לחפץ עבודתי זאת לא באתי אל מחוז הפצי לא בי האשם .

 לובלין פיון ט״ו לרזודש תרנ״ו

 מצאתי חובה לעצמי להציב בלה ציון לנפש עדינה ויקרה להח׳ והמשכיל
 המפואר מיהר״ר שמעון דוד ראזענטאהל ז״ל אשר אסיר ־ הודה אני לו בעד
 עיירתי זאת כי לולא הוא אשר מסר לידי מספר רב של מצבות כא׳צר

 הזכרתי לא ד;רי,:תי בנפשי עוז לגשת אל המלאכה הנכבדה הזאת ,

 גם ייתן אני תודתי להמשכיל המפואר מוהר״ר יוסף ברוימאן נ״י , אשר
 המציא לירי משפר רב של ספריו מבית אוצרו הנכבד הדרושים לחפץ
 עבידתי יאה אף :הלני בעצתו איך לבוא אל המטרה בהעכודח הנכבד-,

 ׳׳׳את .
 — ראשית

״ דהר לידי הדש׳יד ז׳׳ל צייגתו כאותיות אלפא גיהא עכויה בצד העתקת  ״) המצית א
 כ: מנכה ומנכה .



 נאשר נראה מזה ו שאחד האזרחים , סטאניסלאוו טענטשינסקי שטו , נתן ליהודים
 במתנה , הר הנקרא גראדזיסק , והקציעו לחצר מות בעד היהודים , בשנת 1555
 לספיה״נ (שט״ו למנינינו) באשר מודיע לנו הסופר זעלינסקי נספרו .ז0£ט110
ק כי בבית הקברות  גםו1<11מ1 ג81ג11ג . אבל טעה הסופר הנזכר במספר השנים . י
 הנזכר , נמצא־ מצבה אחת עוד משנת ש״א , לבן לא נכונים דבריו , בכתבו שנתיסי

 בשנת שט״ו וזמן התיסתתו בצמצום נעלם מאתנו .
ראה, כבר היה בשנת 1569 לספה״ג (שכ׳׳ט למנינינו), קהלה נכביר,  כאשר נ
וחד,  ומפוארה בעירנו , לאחינו , עד כי היתה לאל ירם , לימד להם בית דפוס מי
ת האומר  להדפיס ספרים בשפת עבר בעת ההוא עמדו היהודים אשי בעירנו על פסנ
 החומ־י והרוחני,׳ער כי אחינו תושבי פולין וליטוי, פאראליע ואוקראיינא, נתנו את עייג

 עליו. על אחיותיה , הערים האחרות בפולין ועשו אותה מרכז לוועד ד׳ ארצית בפולין,
 *בה אוו גדולינו וגאונינו , לתת משכין למושב הוועד עת כהן בה פא־ הגאון מוהר״ר
 שלום שבנא זצ״ל, (בספר מכתבי בקורת לה־ב ה״ר חיים נתן דעמביצר ז״ל , בשם
, וד־ב ו נ  שו״ה הרמ״א ושו״ת שא־ית יוסף ובפנקסי קהל קראקא הטעוטרה) גם יודיע ל
, מקים הוועד ו רנ ת, היו מונחים תמיד בעי  ח״נ דעמביצר כי פנקסי המדינה של ד׳ ארצו
 ־,רב הנזכר יתפ־^א מאוד , מדוע כעת לא נודע לנו מאומה מהם (מכתבי בקו־ת) .
 למען היות לנו מושג נאמן , עד במה עלתה עירנו ראש במעלת התורה
 ־,הבמה, הנני להביא בזה לדוגמא ) דברי הגאון מוהר״ר אליהו מלובלין אבדק״ק
 אייבענשיץ, במדיגת מעהרין , בספרו שו״ת ״יד אליהו״ (המובאיט ״בספר מכתבי
, ושמעתי מפיהם י ת ו ב ר  ״בקורת דף ב״ב) אשר ז״ל ״והנה כתבתי מכל מה שלמדתי ט
, אשר בימי חורפי נתגדלתי , בעיר רבתי עם ) רבתי בדעות , ם ב ת  ־22־ כ
 ,,הוא ק״ק לובלץ המעוטרה, ובימי ודתה שם בית מועד וועד לחכמי ישראל , ביריד
, ואחייב ראיתי אלוקים עולים בהתוועדות קודש במדינת ה  ״נראמניץ, מדי שנה בשנ
 ״פולין, וליטוי, כמה שנים, באסיפת הרועים , ויש מעט בזמנינו זה, אשר ראה כינוס
 ״צדיקים כזה , אשר היה נאה להם , ונאה לעולם כטוני היום , ועת היותי אז עדיין
ת בפות רגליהם, עכ״ז היו לי לעיגים , וכל דבריהם ח  ״זנב לאריות , ומלחך עפר ה
, עד כמה עמדה י ד מ  שתיתי בצמא בשעת מעשה עב'ל הדברים האלו , יגידו לנו ל
, על פסגת התורה והחכמה . ולבן מה נכבד לנו מארד , לרעת ו ר כ  עיינו בשנ־ס ע

 קורותיה .

ף לשני הלמן ,  אבל לדאבון לבכינו , הפנקסאות והכתבים השונים היו טי
ת פנקסאות ח ק ל , ה מ מ ח  ובשנת, 1821 לספה״ג (תקפ״א נתנה צו מהממשלה ה
נה, בין הפנקסאות השונות  תעדה להא־כיוו של בית פקודות שלטון הפלך*.) ובלי תפי
 ־.׳ו כמה מפנקס׳ וועד ד׳ א״צות . גם נמצא החלטת הקאמיסיע הוואיוואדית , בין
ת ח  •לכתבים היענים , אש־ בהארכיוו של ביה פקידות הקהל בעירנו**) (בהכתב־ע ת
 תואר 8 76 1 .¥01 ץם102ם8111x137 80£) על בקשת ־אשי עדתינו ידום
3 ^ להרשות להם בכל עת הצורך . לביאל־ארכיוו 2 8 1  1מקז816 13 2
 1 16143 י ולעיין כאשר נחוץ להם הדבר בפנקסאות העדה

 — ועל
 י) ק הניד ני מז:יר עדתינו הישיש הגי::׳: המפיאר ציו״ה נכי הירש בלימעל ניי

 **) ההחלטה ההיא הראה לי מזכיר הקהל הר׳ צבי הירש בנומעל סניל

 ראשית חתיסדות ותולדות עירנו לובלין העתיקה , וקורותיה מקדם מכוסו־
 בעלטח . ואין לאל ידינו לגלות שפוני טמוני קורותיה וזכרונותיה , הטמונים בחיק

 העבר הרחוק, וגם בספרי זכרוגות היותר עתיקים אין זכר לזמן התיסדותה .
. מתי ו נ ת א  כסו כן תולדות התישבות אחינו בה בשכבר הימים נעלמה מ
 גתישבו אחינו בעיר לובלין ? לא נוכל לרעת בצמצום . מסיבת חסיון מקורים
ד ח  הדרושים לזה. רק זאת נרע שעוד באמצע המאה השניה לאלף הששי כבר גרו א

 באחד מפרוייה אש־ עמד על יד הנהר ,,06^ז81ץ8״ הנבנה בשנת 1396 לספה״ג,
 (קנ״ו למנינינו) ונתישב מאחינו בכח הזכות אשר נתן להם על זה קאזיסיר מלך•

 פולין וגם נקרא על שמו קאזימיר , והיום נקרא בשם פיאסק של היהודים.*)
 בשנת 1475 לספה״ג (רל״ה למנינינו) מצא רב אחד הנקרא בשמו ר׳ יעקב
4 ה ב ע ת  מעיר טרידענט , מחסה ומסתר בעירנו , מפני חמת המציק לרגלי עלילה נ
ת את רמי, למצות בחג ־ ק , ל ת י ת  שהוא עם עוד רבים מאחינו הרגו ילד נוצרי למטרה ד
, אז רחפה על ראשו סכנת , ולול* מצא הרב הנזכר מקום מקלט ומנוס בעירנו ח ס פ  ה
פר 1*81מ21611 בעהט״ח ם׳ 11118(1,111 .״0מ10ג המספר את המאורע הסו ת.  מו
 הזה בשם הסופר ג§£0ס1<1 בנראה נתעה גם הוא בשוא להאמין שיש יסוד להעלילה
 הזאת . ובספרו הנזכר הלאה יאמר שראש הכמרים ( <ןט^1$18) עם הרבה במרים
 אררים הפצירו בהמלך מאוד לבל יתן לו מקום מגור ומקלט בכל מדינת מלכותו ׳
ו לא, לא נרע . אולם משתיקת א , ם ת ש ק ב  הוצאות הדבר הזה אם הממשלה נאותה ל
 הסופר ,087^0111 , מלהודיע לנו אחרית הדבר נבין כי הממשלה לא נעת־ה לבקשתם .
פט־ בעירנו בשנת  אולי ת־ב ר׳ יעקב הנזכר הוא הרב יעקב הלוי קאפלטן אשר נ

.  ש״א למנינינו
ס, ותחת׳יאשר עד ימיו היתה הרשות  זיגמונד מלך פולין הגביל את זכיות היהודי
 ליהודים, לנו־ בכל חלקי העיר, הכניס היא איתם בשנת 1518 לספה״נ (רע״ב למנינינו)
 בחוג מושב מייחד , באחד מחלקי העיר , הנקרא פיאסק (במקום אשר הוציאו להורג
, ובראות המלך הנזכר , שהמסחר כלו נתון ביד היהודים והמבחר  רוצחי נפש אדם)
 בידי הנוצרים , הולך ומתמעט . הוציא חוק להגביל עור יותר זכיות היהודים,
 לאסור עליהם מבירת איזה סחירות. בשנה השניה , נתן פקודה שעל היהודים לשלם

 סם ידוע , הנקרא 1>61§16ז51 , ובהפקודה ההוא , נמצא הערה עיוודות {
 .בהיות שמסחר השכר פרין מאוד והטסתי הזה נתין כלו בידי היהודים , לבן המלך י
 .הוציא פקודה , שכל הזרים אשר אין להם בעירנו נכסים, אין להם הרשות , לעסוק :
 ^גמסהר השכר , ובמקום כוי״ כ היהודים אשר הקציע המלך בערס , היה להם זקן <׳

. ם ה  ,עדה מיוחד , ושימן מלכות (הערב) צבי בלי קרגים , גם שופט מיוחד היה ל
 בשנת 1552 לספה״נ (ש״׳ב למנ־ניגו) אכד המלך ליהודים למכור מכולת ״

 יטשקאית ברניות . ־
 בכל דור ודור וכל תקופה ותקופה , לא אלמן כל עם מאנשים ישרים ן
 אשר רגש אהבה ארם, לכל הנברא בצלם בלי הבדל דת ולאים , לא עימכו בקרבם |

 כאשר
 *) קורות אהינו וזכיותיהם ימשפנרהם . נעיר לינלץ . הנאות צההלק לוה . אספתי 1

ר ציינתי בהס בסירוב י  ונקטתי פה״ש *81*141 הון מאלו המקימות א;
 צח המקורים אשר שאנתי מהסריס מהריב .



 ועל זה באה ההחלטה איטי ז״ל מגז\ח011ז\. 10> 810 031[ ג1גת 0ת01'\זי
 1גמ02 0״10 10) 00 02101115.11 01א110ן!01)־ג/זון <0״0ת(£107ז^1ג111111)\. 12181111> •{ז*
ן 0£0ט020 ׳בשנת 1829 לספה : (תקפ״א למגעינו) ׳ באשר נשרפה הארליוו נ ז 2 0 ^ €  ט
 של בית פקידות הפלך *) נשרפו ג׳יב פנקפאות עדתינו , וחמדה גנוזה נעדרה

, על שאלתו מרוע א־פוא כעת , | ל ״ ! טזה תשובה להרב ר' ח״נ דעמביצר ז ו  מאתנ
. ו  לא נודע לנו מאומה מהפנקפאות של עדת לובלין , יען בלי תפונה נשרפ

 בשנת 1581 לספה״ג(שמ״א למגעינו) היה שופט משפטי היהודים בעירנו .. י
 מלומד גדול , יועץ העיר , משורר ופליפוף פעבעסטיאן קלאנאוויטץ .

 כאשר הודענו לא נפרה עדתינו במדרגת האושר יהעושר מתושבי העיר הנוצרים
 לכן בנו להם בית בנפת מפואר נפלא להלל , ואצלו בית דפוס להדפסת ספרי עב־ •
 בשנת 6,00! לכפה"נ(ש"ס ימנינינו) הקימו להם עור ביה רפוס אחר המדפיסים הרי
) ובנו הר׳ אברהם . והאחרון היה גס מנהלו של בית דפוס ה פ  קלונימוס ב״ר מירכי י

. ( ו נ  דנזכר . ונשאר על עמדו עד שנת 1682 לספה״ג(תמ״ב למגעי
 בשנת 1581 לספה׳יג (שמ״א למגעינו) כתב איש •הודי אחד מעיר בעלזיץ _

 סמיך ללובלין, ספר ויכוחי, תשובה על ספרו של נוצרי אחד מארטין טשעכאוויץ**) 4
 בהארביוו של תעודות הממשלה , בהחלק 36 "\1 בהבתבים משנת 1596;

, לגור בחלק ך ־ מ  לפפה״ג (שנ״ו למגעינו) כתוב , שעל היהודים אשר הרשה להס ה
 העיר ״פאדזאמצע״ להביא בכל שנה ושנה , .־!׳8 21 80 לאוצר הממשלה • י

־ סכים הניס  אש־ מכפר בתיהם היה שמה מאה . המלך זיגמער אוינופט , הנריל א
 >.שר על היהודים תושבי הלק העי־ ״פאדזאמצ־ע" לשלם , כאי״ר נתן תוקף ועוז

 לזגיות הגילך קאזימיר , אשר הרשה להיהודים לגור בחלק העיר הנזכר , וצוה על ן
 היהודים להביא בכל שנה לאוצר הממשלה .׳01^ 250 , לבר מזה על גרי הבתים:
 לשלם ,מ 70 . באשר נראה היה אז מספר היהודים , רב בעירנו (כן ירבו) עד כיו
 היה להם שש עשרה בתי מק־לין , ומדם הביאו הכנסה לאוצר העיר עשיים וארבע

 אכניס חלב גם כסף שנים עשרה גריווניס, בס״ה נערכה ההכנסה , לסך .ז? 6 .׳101'} 53 .
 המילך ה.זבר פטור את ד,׳־ידים מכל עכורה כעד העיר ( ^•£11־\זזג82) לבד בעת

 אשר ישטוף הנהר הגדול . בער אמכטאות ההמים אשר היו ליהודים ומספרם הגיע .
׳  ער עשרים , שלמו לאוצר העיר 80 בער בית המשקה אשר להם , בבית אשר|
 בו מ־ חין ברבע העיר ״פאדזאמצע" , מקום שם היהודים נחתים, שלמו לאוצר העי־ ן

 •101־> 200
• כר י , יועץ ביה המשפטהנ ו מת בעירנ , ( ו נ  בשנת 1608 לפפה׳׳נ (שס״ח למגעי
 שופט של יהודי עדתינו פעבבטיאן קלנוויץ אחד מהוואיוואדים , אשד היו לעי־נו .. >
 אלכסנדר פיאטר מטארני דרש מאת עדת הידורים בפה, שלש מאות זהובים פוליש , ״
 בכל שנה בעי אשרו את זכיותיהם בשנה 1630 לספה נ (ש״צ למגעינו), אשר נתנו 1
וולאדפלאוו הרביעי מלך פולין אישר וקיום את זכיות |  להם מאת מלכי פולין השונים.

 היהודים בעירנו ביום 21 מארט שנת 1633 לספד״נ ושצ״ג למנינינו) אשר נתנו להם
 מאת המלכים אשר מלכו לפניו . ,

 באשר
 *) כן הגי־ ני כמו כן הר׳ נבי הירש הנ"נ **) ניב.'יאכרהפיא . ורננרזגהווס־ןי • הג?. :

 ש;י 1561 § הראה ני הפראפנגכסא;•:עי? •:״ומנזיס בעירנו הי נאפוזגי־ינס־ץ

ת, וכאשר חפצה  כאשר נראה נשאו אחינו בפולין משרות שופטים בבתי הערכאו
 הממשלה להרחיקם ממשרה זו, נהו׳ן היה לה לקיוא אספה מהיואיוואדים בעיר ווארשוי,
, בין הסגנים די ית שופטיהו  בשניי 1540 לפפה׳׳נ ;ת׳ למגעינו) ולאסור עליהם התכנ

 של חוואייואדים. בדיני ערכאותיהם ,
י נתנה י הרשית ירעה להוק ר שופטי'היהודים , ער נ כ , ה א ר  זמן רב אחר זה נ
 תוקף למשפטיהם , והרבה פעמים באשי־ היה משפט ליהודי בבית דין , נמצא בסוף
 פפז! דין, כי הרשות לבעל דין לעשות אפעלאציא להוואיוואדע , או לרקאטיפא־ ,זמן
 האפלאציא הגבילו לפעמים , למשך שבוע או שתי שבועות , באשר נמצא בפנקס

. י ד ת י ח  קובי; פפקים ישנים . אשר ת

, ומעוף צוקה לאחינו תושבי פולין פאדאליע ח ד ו נ  באשר היו ימי חושך ואפילה מ
 ואוקריינא , עת באגדאן חטעלניצקע . שטף ועבר בכל מרחבי ארצינו , בשנת
רמס ואין מציל , גס עירנו שתתה ו טרף. ת , ו ו מ ש ה  ת״ה למגעינו , ועשה ב
י ״טיט היון״ פ ל המחבר ס ע נה יאמר נ נ , ו  קבעת נוס חמתו , ועשה נד, הרג ר
ת , ומשם ו ד ח ובחשבו את המקומות אשר היו טרף לשנ־ו ו  בדברו מהמאורע הזד, ,
; ובה שני אלפים ו ל לם, כ  ״הלך לק״ק לובלין עיר ואם ביש־אל שאי; כמוה בכל העו
ו עשרת אלפ־ם, בעיי בתים מ , נ ־ ם, והיה שם גז־ה רעת גדולה, שהיו נ  ״בעלי בתי
 ״שברחו לשם, לנפשם , ובמעט נהרגו כולם , והגאון מוהר״ר שמיאל ב; הקדוש מהו׳
, ז ״ ט ה במדינתינו בשעת ת ״ ע , אש־ נ ב  ״דוד אוירבאך , מזכיר כמו בן את ההרג ר
דף ב׳ ע״ב) וזיל, הסרי ד׳ עולם אשירה , חסד אהד שהציל ) , אל״  ",בספרו ״חכד שמו
, בק״ק לוב:1־; שנפלו נעו״ה ת ו נ ו ב פ , מהגזירה שדרתה בשנת תיי׳ז בע־ תי  ,הקנייה או
, י נ ש נ , ואיזה לשבי ל ־ ח , אלפים נפשות על קרוש השם, איזה לחרב ל נמה ונמר, [ 
ה עמי חפר גדול להוציא איתי . . . מאפילה י נ , הייתי, ועשה הק ה ר צ  ״עמם אנכי נ
ל היום > . וכפוף הפפר (מ״ג ע״ב כותב וזיל״ , כי על-ך ד,ויגנו נ . .  ״לאורה .
, על ה־ וגי וקדושי ישראל, ובפרט הנדושים ת א , אומרת ז  ״ופשוטו הוא שבנפת ישראל
, ה ח ב  שהיו בק״ק לובלין ״שנעשו בהם דינים קשים במעט בכל יום, בעו״ה כצאן ט
, ששוחטץ אותו קל מהרה , רק היו עושים עם הקדושים, כמו  ״לא כצאן שהוא חי
 ״שעושין עם הצאן שחוט , שמנתחים אוהו לנתחים, וצולין אוהו על האש , כן עשו
 ״ד־שעים עם הקדושים , בחיים , כמו שעשו לד,קדוש הר׳ אברהם , בר״ש יהירה
, חי, והיה הי כמעט בל היום, ויצאה נשמתו ו פ ו  ״מלובלין , שהיו תוחכי; שפוד בג
, בעת השע־ו־ה הזאת , רבים ו  ״בקדושה ובטהרה וכו׳ . וכפי עדות המסורה אשר לנ
 קברו את עצמם , בעורם בחיים חייהם , ואת שנותיהם הקקו על הומת בית הקברור״
ה, , אלהנ ׳ בי  מבפנים , ועד היום נראה מחוקה על הקיר שמות אגשים , יעקב חיים. טו
. ובאשר נשתבך אחרי . . , קאפיל בן . , חדר ניפן שוחט , בענדיט , בעדז ל א י  מ
ד חמעלניצקי , אחינו שבו כמעט למנוחתם , והגה עוד לא הלו מהמכות אשר  כ; מי

, נשקפה להם ! ע״י היעזואיטים . ה ש ד  אשר הכו מאויבס זה , והנה רעה ח

 היעזואיטים אשר חמס ושוד הרס ואבדו;, כל מזמתם , ולבוא אל מחוז חפצם
 זה בל האמצעים, כשירים להם , עד כי היה פתגמם , ״התכלית מקדש את האמצעים״
 לא שכחו להעניק גם לעדתיגו , מתגרת ידם , הזעומה, ובשנת ת״י למגינינו, התנפלי
 היעזואיטים, על רחוב היהודים , וישללו שלל ויבוזו בז , בערך עשרים בתים , של



, ו־זמשים יפצעו נפצעים אנושים , ובאשר ו . שמונה יהודים הרנ ת ו מ  אחינו•, יעשו ש
צח הזה , להמלך וולאריסליאוו הרביעי , אשי מלך בעת ההיא בפולין  נודע דבר הי
, הלא טהור זה ואת היעזואיטים ה ־ ק מ ח וועד מיוחר, לחקור ולדרוש היטב דבר ה י  ש
, למען לא יזורון עוד אנשי עולה לעשות י נ מ ו פ  הפושעים והמורדים צוה ליסר קשה ב
, כאשר נראה הו־״אמצותם . אולם אנשי רשע אלו, לא במהרה, וסרו  מעשים מכוערים כאלי
 אחרי כן לתקוע יהד נאמן בעירנו, ער בי עור בשניי 1650 לספ ה״נ(ת׳׳י למגעינו) יפרו
 להם היעזואיטים , פה עירנו, בית דפוס , בכית המיוער לאנשי חברתם, להפיץ כתבי
. ל ״ ע, ובית דפוסם עמד על מכונו ער שנת ה י  פלסתר בכל מקוש אשר שלטונם מנ
 בעת רעה כזא־־., כמים קרים לנפש עיפה . הוא לנו המקרה , המראה לנו
ה , וידבאנו עד עפר , לב ו א  לרעת , כי בעת אשר אנשי רשע, רמלו אותנו ברגל :
, ויפרשו עלינו כנפי חסדם גם העניקו ו , אשר בפלגי מים ביד ד׳ המה, טובים לנ ו  מלבנ
 לנו טשפטי וזכיות אזרחים , ויתנו לנו כבוד אנשים , בן נראה מהמקרה אשר המלך
 יולאדיסלאוו צוה ליפי קשה את היעזואיטים, וכן מהמקרה הבאה, בעת אשר עזב המלך
 קאזימ־ר, את כפא מלכותו בפולי; בשנה 1668 לכפה־׳ג(תב׳׳ח למנינינו) מסיכת עצבו
 ורגזו , על מות אשתו המלכה , גם מסיבת המלחמות והשונות אשר השתרגו עלו על
 צוארו, ולא נתנו לו מנוח , עד בי קרא אסיפה, בעיר ווארשוי, בשנת העשרים ואחת לימי
, ויטסר את כתר מלכותו, בידי הכינא טורים, בדרכו טווארשוי, התמהמה זמן מה  מלכותו
 בעירנו, וישב באימון המלך, ובאשר עזב את עירנו, נין המפלגות השונות אשר לקחו

.  ברכת הפרידה, מאת המלך, נמצא נם צירים (דעלענאשים) מאת עדת היהודים בפה
 רוחות רעות של היעזואיטים , אשר נשבו אז בעולם, פעלו לרעה , על רוח בני
יאה מהתלונה  אדם עד בי רבו התלונות השונות מאת האזרחים , על היהודים , כן נ
ו הנוצרים בשנת 1650 לספה״ג ת ח ק ר  אשר התלוננו הרוקחים, סמי מ

 (ת״י למנינינו) על היהודים כי המה עושים נגד החוק סטי מרפא*) .
 כן נראה שלא נתנו לנגן למנגנים יהודים בכלי זמר, ער אש־ נחיץ היה להם

 להשיג זכות על זה, מאת הממשלה, בשנת 1654 לספה״ג (תי׳׳ר למנינינו**),
 מיכאל ווישנאוועצקי מלך פולין, אשר מלך בשנת 1669 לםפה"נ(תביט למנינינוו
 בין כתבי דת השונים , אש־ הוציא לאור אחד מהם ע״ד התאמצות היהודים , להפר
 יזיקי המדינה. התילדה הראה לנו, כי כמו בימינו כן בכל דור ודור עוללו עליני
 אויבינו, עלילות רשע, ויביאו רבותינו רעה , וכתבו עלינו שטנה לפני הממשלה , ער

 כי לפעמים מצאו אוזן קשבת , באזני המלכים אש־ אנהנו היפים בצלם .
 בימי הוואיוואדע דאנילאוויטש, נשתנה מצב ערתינו לםוב כאשר נראה מהחוקים
 השובים, והזכיות הישרות , אשר העניק לקהילתינו , וכה יאמר הוואיוואדע ועזב־ ,

 בכתב דת ע״ד החוקים הנזכרים אש ר הוציא ,
 בהעיפי עין על הזכיות אשר נתנו להיהודים, מאת הוואיוואודים , שקדמוני יאמר
 הוואיוואדע דאנילאוו־טש , הנני מקבל אותם כמו כן אני החת חסיתי , להנן עליהם
 ועל רכושם , למען יוכלו להגות בלי שטן ומפריע מכל הזכיות , אשר העניקו להם

 מלכי פולין הגדולים.
 היהודים

 *) בפשרו של ה׳ 1.אל108קז816 133 *110(1.111 .3)113.5< 142(01 <;פ
י ממנו שאב לגריו . **ן הסיפר הנזכר בכערו יא נ . ב  הו.־) מניה אה המקיר ה

 א) היהודים בעלי הכתים, וכן הדיירים, מחריבים לשלם להארמון של הממשלה
 טכס הנהוג ולא יותר, מבתי רומה , ומבתי עץ, מדירת הרב, והשמשים, מביר. הכנסת,
 מבתי מוסרות צדקה , מבית הקברות , מהחניות , מבתי שעוה , מבתי המרחץ , אשר
, עולה לסך שבע סאות זהובים פוליש , פ־טי הדברים,  ההכנסה לאיצ־ הממשלה, מהן
, אשר מסרתי לראשי ערת י ד י התקנות החתום בחתימת י  וכיתר ביאו־ , מפו־ש כספ

 היהודים, בלובלין .
 ב) הנני מאש־ ומקיים, את כל כתב• אמנה , ושטרי התפשרות, אשר נעשו כין
 היהודים ובין הנוציים , תושבי חלק העיר ״פאדזאמצע״ ע״ד פרטי טפחר טי רכש _

 שכר , גם יי״ש , כמו בן ההתפשרות, ע״ר ענינים שונית אחרים .
ר על היהודים לשלם בפי ההערכה , אשר נעשתה בעד האזרחים  נ) מם המס:

 הנוצרים ולא יותר .
 ד) יען כי במשך זמן ממשלת הוואיוואודים ״ שקדמוני, לא היה חל על היהודים,
 לקחת אנשי צבא לבתיהם , עי* דירת קבע או א־עי , גם מן הוא והלאה , היהודים

 א־נס מחויבים , לקכל אנשי צבא לבתיהם , רק במקומות אחרים .
 ה) היהודים יהיו פטורים , מלתת חלק בהוצאות צ־בי אובל נפש ובגדים בעד

 הגדוד המיוער של הארמון •
 ו) אין הישות להסיג את גבולי בית הקברות של היהודים , כפי הזכות אשר

ה, ומעתה בל יהין איש לפגוע בו לרעה .  להם על ז
 ז) אם יהיה ריב ומשפט , בין היהודים והנוצרים, תושבי חלק העיר ״פאדזאמצע"
י העיר , הרשות לרש לעשות , והגישו עצומותיהם, לפני שי די י י  בדבר נכסי דלא נ
, ובענינים אחרים האפפעלאציא , נעשית אל המקום הדרוש , כפי י ל  אפעלאציע א
 הנימוס והחוק, כל ההחלטות , הנזכרות למעלה , אני נותן בחפץ לבי , והחוב עלי
, הזכיות הנזכרות, במו כן לטובת  למלאות אחריהן, לטובת היהודים, אשר דרשו מידי
. כאש־ יחנני ד׳ בחיים . ובטוח אני כממלא סקוטי אחרי, בי ישתדלו הן  יוצא• חלצי

, ולא ישנו . ו ל  למלאות אחרי דברי א
 שרי הארמון אשר הפקדתי בעיר לובלין, חובה עליהם להשגיח ולמלאות אחרי

 בל הדביים הנזכר־ם, להגן על היהודים , ולא יתנו לפגוע בהם לרעה .
, י , נם בגושפנקא של די מת י חבדתי  לתת תוקף ועוז להזכיות האלו, באתי עהי
 ומבטיח אני את היהודים , כ׳ אשתדל כצדי אצל המלך המושל כעת, שיתן הודף
 לר,זכיות הנזכרות , ונותן אני הרשות לירודים אם יחפצו להשתדל בעצמם , אצל

 המלך לאש־ זכיותיהם אלו .
י ט  לובלין בהארסון 21נאיאבר 1675 לספה״נ (תליה למנינינו). ביום ההוא פ

 יא; קארל דאנילאוויטש, הנזכר, את יהודי לובלין מעבירת השארווארק
, גם פטר אותם מלשלם בעד הבחינה, של מדרגת יי׳׳ש , בכל אופן ולבל י ה נ  אצל ה

 היותי , עליהם לשלם בעד בחינה, של כל מאה לוג יי״ש , עשרים נראש.*) .
 היהודים אשי גם להם לב רגש , לרחוש אהבה לארץ מולדתם , כמו לכל
 האזרחים , ודו ״שים שלוש הארץ , אשר בה המה מוצאים מרגוע לנפשם ולרוחם
פה, ידעו לה׳ קיר מפעלות מלכיהם , אשר המה חוסים בצלם , לכן נראה כי בי  העי

 מוסדות
י י ״ י ׳ י ־ ע י י מ י ט׳ יויידש אקכייאבר רנה 5•??!־ מ־ ב  ״) ייאסחהר ר



 מיסדות הצדקה השונים, אשר יסדי האזרחים, 'לזכר נצחונית, המלך יא; סוביעסקי
 לקחו הלק גם אחינו ואחד מהם , הוא אחיני הנקרא בשמו צבי (יעלענא}'

 דאקטאראוויטש , אשר בנה מבכפו ביהבנ״ס בשנת 1683 לספה״י (תמ״ג למנינינו).
 בשנת 1679 לספה׳׳ג(תל״ט לפנינינו) הוציא המלך הגזבר , פקודה , שבעת
 החגים של הנוצרים, אי; הרשות ליהודים למכור סחורתם , בתוך חומת העיר לנוצרים,
 בהניותיהם , או גם בבתי הנוצרים , גם להרוכלים המחזירים עם סחורותיהם בחוץ ,
 אין הרשות למכור סחורותיהם ., בהחגים הנזכרים , ואם יעברו על הפקודה הזאת .,

 אחת דתם להחרים סחורותיהם להממשלה.
 בזמנים עברו הבד־לה תמיד הממשלה , את היהודים לרעה, ברב.־ ספד^ המכס
 מהאזרחים הנוצרים , על היהודים היה לשלם סכום יותר גדול מאשר היה מוטל על
 הנוצרים. סוח־ סחורה למלבוש יהודי שילם א׳ זהב ושמונה עשרה גדולים בכל שנה 4
 בעוד אשר סוחר נוצרי שילם רק א׳ זהב ועשרה גדולים , סוחרים בעלי חניות יהודים
, וסוחרים נוצרים , א׳ זהב וששה גדולים, ויוכל היות ׳  שלמו ארבעים ושמונה זהובים פ

 כ׳ מכפרם היה מעט, לעומת מספד סוחרי היהודים!.
 אויגוסט העני מלך פולין הוציא כתב דת בשנת 1720 לספה״ג ית״פ למנינינו.)
 הנוגע למשפט אשר להמאגיסט־אט עם עדת היהודים בעירנו , וזה תופסו ,
 המאגיסטראט בשכבר הימים , נתן דרשות ליהודים תושבי עירנו, אשר מספרם היד

 מעט, לכדור במשקה באופן אשר ישלמו לאוצר העיר, שלש מאות זהובים פוליש
 בכל שנה, אילם כעת נתרבה מספר היהירים גם מסחרם פרץ .מאור בא־ץ , והמעט
 להם המקום המוגבל לשכנם , עוד יקיזו בחכירה ב־.י הימה מהאל־,־!ים, הנוצרים, נם
 את אלו הבתים , אשי המה קנין לכהני הרת , ובהם ישחרו לא לבר במיני סחורות
 שונות , אך גם במשקאות שונות, נגד משפטם וזכותם , ביום השבת להנוצרים, כמו
 כן בבל חגיהם , יסה־ו בחורה , ויכב־ו משקה בפומבי, גם יקחו מכס מהסוחרים
 המקומיים, בן מהסוהרים , אשר יבואו ממקומות אחרים, אשר אין לדש המשפט על
 זה וע״י ?ה המה מרחיקים׳ את הכוהריש מבוא עש מרכולתם להעיר ובזה המה
 כחסרים הכנסת העיר , אשר השוחרים היו מביאים לו באו העירה . מיקריש שער
 התבואה, מחרפים ומגדפים ,הנוצרים , ולעתים מכיש אותם, ויורדים לחייהם בלקחם
 טרפם מפיהם , היהודים שוכרים להש משרתות נוצרות לבתי מ־זח שלהם, ושפחות
 נוצרות לבתיהם גרים בבתי הנוצרים, ובחניותיהם, הוגנים שמה שבתותיהם ומועדיהם,
 מוכרים משקה בשכונת בתי תפלותיהם של הנוצרים , ובזה המה מרחיקים אותם
 מלבוא אל הרינה והתפלה, מבזים כהני הרת, ההולכים להתפלל על מטות החולים
 הנוצרים אינם חפצים לשלם מבס המגיע מהם, וע״י החבולות ועימות שונות , המה
 יורדים לחיי האזרחים הנוצרים וחותר ם תחתיהם חתירה עמוקה, נם כרביש להתיישב

 ברחובות של נוצרים .
 לבן המלך במסיבת יועציו הוציא פקודה, כי מדיום והלאה, אין הרשות ליהודים,
 לסחור בסחורות שונות, כמו בן לעסוק במכירת משקאות, לה־חיק אותם מפל הבתים
 והחניות אשר לקחו בחכירה מהנוצרים, אם גם עשו ביניהם כתב אמנה ;קאנטראקט),
 ולתוצרים אש־ יתנו בתיהם ליהודים בחכירה, הזהיר המלך , באש לא ימלאו אהרי
 הפקודה הנזכרה, על כל אחד מהם, לשלש כסף ענושים אלף זהובים פוליש , ויען

 היהודים

ק רב לתוצרים ׳ עד בי ירדו :  הידורים ע״י תעלוליהם ומעשיהם הרעים , הסבו נ
 פלאים , לכן עליהם לשלם את הכל כפי אשר המת תובעים מהם , ולטי; הוציא
 הפקודה אל הפועל, מינה המלך קאמיסארים מיוחדים על זה, אשר ישתדלו למלאות

 אחרי הפקודה הנזכרה .
 בבל דור ודור אויבנו עומדים עלינו לכלותינו, ובחפצם לכסות על מזימותיהם
 הרעים , ולהצטדק נגדה נא בל העמים, מעלילים עלינו עלילות שיא ומדוחים, להראות
 לכל באי עולם , ב־ משחתי המרות אנחני,מפירי הוקי המדינה , בנים לא אמו; בנו,

 אבל הקב״ה מצילנו מידם .
 לרגלי החוקים המעיקים השונים , אשר יצאו בדבר היהודים בראשית המאה
 השמונה עשרה , באשר הזכרנו זה מעט , ירדו אחינו פלאיש במצבש ההומ־י והרוחני,
 כאשד יעיר כתב דת אשד היציא אויגוסט השלישי, ביום 12 יוני שנת 1736 לבפה״נ
 (תצ״ט למנינינו) וזה לשונו, היהודים אשר עברו גביל , ופרצו גדר של היאשוניס ,
 רבו בניהם מריבות וסכשוכים , לרגלי הדבר הזה, עוני ומחסור שורר נקהלות היהודים
 בכלל , חיבות רבות השתרגו עלו על צואר הקהלות, במו כן נתמעטו הכנסותיהן, בפי
 אשר היו במאה השש עשרה , ובחצי המאה השבע עשרה , למען לצאת מן המביכה
 הזאת , מצאו היהודים דרך נכון לפניהם , להביא את עצמם בעול אדוני האר־;
 הנוצרים,ולהתיישב על אדמתם ,או בבתיהם אשר להם בהע־ר , איש יהודי כזה אשר
 התיישב על אדמת אדוניו , מצא מקלט ומסתר לנפשו , לא רק מפני ההנהגה , של
 עדת היהודים, אבל גם מפני הרשות של הממשלה,׳בנתנו לאדוניו מס אם גדול או
, ומש ממשלת העיר , גם מס עדתו , עדת  קטון , לא ישא עוד עול מס ממשלתו

 היהודים ,
לא יגיענו,  איש יהודי בזה הוא במוח,בי אס יקרה אסון ופגע לאחיו היהודים ,

 והיא ימצא לו, מחסה ומסתר, בצל אדוניו, ייתר מהיותו תחת צל קהלתו העניה .
 אהבת החקר גדולה אצל היהודי , יעיר הכופר בערשארסק׳, והנה היהודים
 כרבים להחקות איש אחיהו יסיים הסופר הנזכר , ולהלאה יאמר , ראשי
 עדת לובלין , בקשו מאת המלך אויגופט השלישי שיוציא חוק , באופן אשר
ק אשר בפחדי העיר , גריש יהוריש בחצרות ובבתים)  הציעו המה לפניו, וזה הוכנו, י
 אשר המה קנין לאנשים, נושאי משרות שונות בהממשלה, למען יוכל׳ למצוא מ־,סח
 בצלם והיהודים הגרים כהנתיס ד אלו , יעסקו נע נינים שונים , בחרושת המעשה ,
 וביותר בחכמת הרפואה, נם עוסקים המה במסחר , למ־ות החוק , ובזה המה יסבו
 נזק ליהודים תושבי עיר לובלין, יען אינם נושאים עול בהמסים, ולוקחים חלק בצרכי
, יחד עם יהודי העיר אשר רק עליהם לבדם , כמשא לעיפה , יעמוכו עול  הציב ר
 המסיס וחובת העדה. לבן בהשתדלות יהודי עדה לובלין אני מרשה להם לחבול מהש
 הבול , למשכנם, סחורה , אף גם בשר ולמכרם / והכסף מהמכירה , יקחו לחם , ראשי

 העדה , והרשות להם לענוש אותם קשה*) .
 התקופה הזאת, היתה תקופת הירידה לאחינו, בי מעת לעת ירדו יותר פלאים,
 ומה גם בימי מלבות מלך פ לי;, סמאניסלאוו אויגוסם פאניאטאווסקי , אשר נתן כהד
 מלכות בראשו, בשנת 1764 לספהייג (הקכ״ד למנינינו), אשר גש שמש עם פולין

 •— החלה
 *) ווהשתת־ הוכרת נו׳ . מלנווש אקכייאכר . ::־. £95! מהמר הסופר כננרכאדססי



 •החלה לערוב , מהומות וסבוכות שונות , הפריעו מנוחת התושבים , וגם גורל אחינו
 ,ישתנה לרעח , המלך הנזכר הגביל עוד יותר זכיות היהודים , והוציא חוק להרחיק
ז  את היהודים מתוך העיד ופרודיה. בעת ההוא נתפרדה חבילת היועדיס של ד' א־צו
 בפולין, אשי פעולתיהם היו רבות ורצויות לחזוקהאשוגה וקשר האום־ להרים מצנם
 החימרי וה־וחני של אחינו וגלתה כבוד מאחינו בערי פולין וליטו׳ בכלל וטעדתיני
 בפ־ט ! אחרי התנעשות הרוחות , וסערות הלבבות של אחינו מפני פחר פתאום ,
 ומ׳זזואה ממרחק תבוא, וע״י מלחמות ומריבות האזרחים קמה הסערה ידממה, בעבור
 משך זמן דור אחד מהמהומות והמבוכות הנזכרות , והחלו ימי מנוהה לאחינו, מהעת
 אשר פרשה ממשלת רוסיא האדירה , את כנפי ממשלתה , על מדינת פולין .
 ובצעדים קטנים אבל בטוחים , התכוננה והשתכללה, ערתינו, ויכשר, לה כל הקניגים
 הדרושים ל;ידה מתוקנת . בתי מוסדות צדקה שונית , בתי כנסיית ובתי מדרשות ,
, ו ל ה , בשמותיהם, את אלו העומדים וקיימים מכבר הימים , כמו כן א ז  אש־ אצינס י

 .*נשר נושדו זה מקרוב .
 ״ביהכנ״ם מהיש״ל ז״ל, אשר התפלל בו הגאון הנזכר , היכל גדול ומפוא־ .
 ״ונבנה בטעם הגזרה והבניה , של האירופים , המכיל בקרבו , לע־ך שלשת
 אלפים איש . ומרוב ישנו נפל תחתיו בשנת תרי״ז תקרת,5) הביהכנ׳׳ם, ועדתיגו

. ו ל  תקנו פרצותיו ועומר עד היום על ת
 ביהכנ׳־ס מהר״ם ז״ל , אחר מצלעי הכנין הגדול של ביהכנ״ס טהיש״ל ז״ל ,
. ולכן נק־א על שמו ל  ביציע העליון,וכפי המסורה אש־ לנו התפלל ב׳ הגאון מה־״ם ר
 ביהכנ׳׳ס של הר׳ צבי הירש ב״ר משה ראקטר , נבנה בשנת תכ״ט לא •יה
 הששי, ע״י היי צכי הירש הנזכר, אשר השיג זכות על בנינו, מאת המלך וולאדינלאוו
 הרביעי , חמן הבנותו נרשם ממעל לפתח ביהכנ״ם בבאה , אש־ עליו בתיבת וזה
 לשונו , ״זה הבית אשר שם בן משה לבני ישראל , לביית התפלה , בשנת תכ״ט ,
 ,ויקרא שמו ביש־אל* בית הכנסת ר׳ הירש בן ר׳ משה דאקטרם ועתה נתחדש ונגמר

 ״ע״י אנשי פעלי טכא, יישר חילם בשנת הרנ׳׳א .
 ״ביהכנ״ס של הש־ ר׳ שאול וואהל" , הנקרא ״ניהננ״ס של לייפער״ (אולי
 התפללו בי לפנים , לייפע־, המה ה־וכלים המחזירים בכפרים עם סחורה) ו ש אומ־ים
 שנ״תבשה המלה , אלופים ללייפער , וכי בבי־בנ״ס הנ׳ל , התפללו בו , האלופים
 וגדולי העיר, ומסורה יש בידינו שנבנה ברשיון ובכספו של השר מוה׳ שאול וואהל
 ז״ל , אשר היה כפי הידוע מגדולי השרים בממלכת פולין,ולכן• נקרא עד היום הזה,
 נם על שמו ״ביהכנ״ס של ר׳ שאול וואהל״ ובשמחת תורה בעת ההקפות, כשמוסר־ן
 את הספרי תורה, להמתפלייים שמה , להקיף אתם, סביב בביהבנ״ם , המנהג שהשמש

 קו־א , ברשות מורינו השר, מור,׳ שאול וואהל ז״ל .
 ״ביהכנ׳יס דקהל״ נבנה בזמן קדום , והוא בנין עתיק , איל8 שנת הבנותו ,
 נעלמה מא־״נו, ואמי•־ אוסרים בעירנו , שעוד הגאון מהרש״א ז״ל, דרש בב־המ׳׳ד

 הנ״ל • ביהמ״ר

 *) בעת ההוא נתמעך תהה המשולה סידור הפלה כתוב כל קליף אשר גסי;ו היה כתוב
 מנילה ה״ה בהמגילה הזא־ ישיש־ אודות המאורעית ונזירות רצות נשנה ה״ה גס אזר
 •מל הקדושיש אשר נהרגו בהנזירה ההוא והמנהג היה בעירנו להתענות בערב סוכות בנלשנה

ת הנזכר הכל ע: דאבדיז י נ  •ושנה גס קראו אה המנלה הזאת בפני כל קהל ועדה מתע

 ״ביהמ״ד דפרנט״ מיסדו היה מוה׳ אנרהם פ־נס , אני! של הגאין, מהו׳ יעקנר
 חיים , שהיה אב״ד בעירנו. ״ביהמי ד של הרבי״ אשר בו התפלל דרבי מלובלי׳ .

.  ״הרב ר׳ יעקב יצחק הלוי הורוייץ , ונק־א ביהס״ד הנ״ל על שמו
 ״ניהט״ד של ר׳ משה אליה", נבנה בהוצאותיו . ״ביהבנ״ם של חייטים . נבנר.
 זה לא כבר . ביהכנ־ס של החכרה נושאי המטה , נבנה כמו כן לפגי איזה שנים .

 ביהבנ״ס של ר׳ אלימלך בר׳ יעקב חיים , נבנה בהוצאותיו •

••000^000 

 מוסדות צדקה
 ״בית החולים" , בנין מפואר להלל עם האים ואלמים גדולים בו ימצא טסי
 מרפא, ורפואית העלה , חולים ותולות , עבריים עניים, נם יש חב־ה מבקרי חולים >
 אעד יהפכו משכבי החולים, בהליי0, ויושיטו להם , זני מרקחת, להשיב את נפשם ,
 כספר המטות כעד החולים לזכרים 30 לנקבות 26 , שלשה רופאים (דאקטארים)
 מבקרים בכל יום את החולים , אחד רופא ראשי (ד״ר דאברוצקי נוצרי) ושני
 אםםיםטענטין והורים , ד״ר צינבערג, וד׳׳ר פלינדער , לבד מאלו ד״ר לחולי העינים
 ז־ידענמאן . המשגיח על סדרי ומשטרי ב־היי׳ח הנ״ל כעת , הוא בעל בית מסהר
 שטרות , (קאנטאר) פ . גאלדקיויט , איש אמינים , ועיניו צופיות על הנהגת ביה״ח ,

 בחריצות ושקידה , .
 ״ביה מהסה לזקנים, אלמנות , ויתומים, אשר בו ימצאו מקים מנורה, ומרגוע >
 ,ארוחות תמיד, שחרית, צהרים,וערבית , זקנים . 12 זקנות 13 ילדם ילדות 35 ,
 ומנהלו הוא עתה המשכיל בעל בית מסחר שטרות (קאנשאי) יעקב יוסף זיידענמאן

 עובד עבודתו כאמינה ובחריצות יתירה ובשקידה רבה .
 ״הלמוד תורה״ בו ילמדו תורה , לנערים עניים , אשר אין יד אבותיהם
 משגת לשבור להס מורה , ומלמד , בית התלמוד תורה הזה , עומד תחת השגחת

 הרבי מוהר״ר אברהם איגד שליט״א .
 ״בית הספר העברי״ בעירנו , בו יטיפו לקח , מירים עברים נם נוצרים

 בלימודי חול לנערים עברים , המבקרים בביה״ס ועומד תחת השגר,ת הדירעקטאר \
 המפקח על למורי בתי הספר אשר בגליל לובלין, מנהלו הוא הדייר מ. ארנשטוין,
 טוב יעשו ראשי העדה ומשכיליה , כי ישתדלו אצי1 הממשלה הרוממה , להביא
 בפראג־אם של בית הספר הנזכר, גם למורי קודש. אשר זאת היה חפץ ורצון מיכדיו,
 באשי־ ידוע לנו בראשית ימי התיסרותו של ב־ה״ס הנ׳׳ל, הטיפו בו מורים מיוחדים,
 לטידי קודש , והתלמידים הראשונים אש־ גמרו חוק למודם בביה״ם הנ״ל , היתה
 היהדות קרובה , ללבותיהם ולנפשם , אולם כזמן האהרון נפסקו , הלמודים העברים ,
 וייה״ס סר מן הדרך אשר התוו לו המיסדיס הראשונים , ולבן החובה , על ראשי
 עדתינו כאשר הזכרתי, להשתדל לחדש את הרשיון על הלמודים העברים, ולעשותו

 ״כיה״ם עברי" במלוא מובן הנזלה. אשר נחוצתו מורגשת מאיד בעירנו.

  
Notatka
Instytucje dobroczynne (spis)



 העתקתי מהפנקס של ההברה קדישא בעירנו,
 משנת תמ״ה ׳

 הוצאות על ההברה, לענפי צדקה שינים,

) לאורח  מתנה לדרשה להרב ר׳ אהרן ריק , לד׳ אברהם שתדלן טבראד , !
 מורלנא לסיוע בתו הכלה, 2) לאורח טליטא , לסיוע בתו הכלה , 3) לאורח אשכנזי
 4) מ״ה נחלים לר׳ וואלף שמש , לבקש יהודים , אס נהרגו חייו (א) לעני מווילנא
, 6) דבש לר׳ ליפמאן בעל דרשן , זהב  כ״ב גדולים , 5) להרב ר' הירש מפראג
 מתנה להג ל 7) לר׳ וואלף שמש , שנתן יי״ש לגלחים שתפסו אותו (בין למוכיח
 מבריסק , לר׳ משה מ־גל־ות מלבוב 8) לאיש יהודי מלעחוויין 9) לאורח ר׳ גנפ־בט,
 מק״ק קרוקא 0!) לאורח ר׳ דוד מסלנמא , בי; הככף אשר מסר פ״ח אחד לשני
, נתן לו גם מכתב אשר בהבו החכרה קדישא דקברנים מק״ק לבוב , אל  בחדשו
 ההכרה קדישא רקיק לובל<11) (ג) לאורח מפראג חתן ר׳טעביל החסיד ז״ל, גיסו
 של המאיר הגדול אביר שלנו 12) לאורח נכד ר׳ שמואל דאקט־ 13) לאנשי ק״ק
 בילגדאד ביריעות , ראשי וגבאי דחברה קדישא . להש״ץ מכיהמ״ר דק״ק ק־אקא

 14) למשולחים דק״ק תוסמניץ , לד׳ שמעון. מאויבי;, לפדיון שבוים , אשתו ובניו
 לאורח מק״ק מינזנק ארד ת״ן 15) לאורחים מלומבלא, לאורח מלעמבערג 16) ל־׳
) לאורח דרשן מפ־אג , לר׳ וואלף  דור מלמד מטיקטין 7!) לד׳ משה מזאלקווא 8!
 מפרעמיסלא, להדב ר' שמעריל מתנה לדרשה . קבלה נ׳ זהו׳ ט׳ גדולים מר׳ משה
) מהרב ר׳ הירץ קבלה י״ט זהי׳ 20) לעני גר צדק 21)  דאקסער תנ׳׳א לפ״ק 9!
, של הקדוש מיה׳ אלכסנדר טצויזמר , ב׳ זהו׳ ב'  לאו־ח מאמשטרדם 22) אחר מטתו
ד  נדו׳ תנ״ח 23) א׳ טאפ דבש,לאב״ר על שבועות כנהוג 24) אחר מיטתו של ר׳ ח
 קדוש 25) לאורח מיאס , לפדיון שבוים 26) להמליץ עבור בה״ט למשפט עם (ד)
, מחבר כפר מזאלקווי,  שופט פאדזאמצר 27) לפריון בתולה 28) להישיש ר׳ אהרן
! ת ב ליל ד׳ ד׳ ט '  הוצאות ע״י ר׳ יוסף בשעת קביר׳ הקדוש ר׳ נפתל• מפיעמישלא ,
, לאשה ספרדית ע״י מתתיהו 29) מהנה לדרשה , להרב מבעלזיץ 30) לאורח ב  תפ״
 ממעהרין 31) נדבה לב׳ פרענקין 32) לאורח ממדינת איטליא 33) לר׳ ה״ם בהרב
 מבריסק, למוכיח ממאדנוי , דבש ולימנעש, להרב אביר על ב"מ בנו, לדרשן מנלוגא ,
 לב׳ אורחים מפוזן , א׳ טאפ דבש, לשלוח לחרב מקרעמניץ, תק״ז 34! דגים לרדב
ב, לאורח  אב״ר על ברית מילה תקחי״ת 35) לאורח מטירקייא 36) לאורח מלבו
 מפורהייץ למוכיח מלבוב , לדרשן פגי נהור, מליטא תקטי׳ית 37) לדרשן על פדיון

 י שבוים
 (1) דף ז׳ ע״ב (2) ה . ע׳׳ג (3) • (4) ס״ו (5! י״ז ע״ב (6) י״ו (7) י" ה י8) כ״א
 (9וכ־א ע״ב (10) כ״ז(11) ל״י(12) ל״ז ע ב !13) ל״ז ע״•:(4!) ל״וז ע״ב (15) מג
 (16) מ׳׳ד(17) מ״ה (18) מ״ו(19) מ״ט (26) י ג ע״ב(21)כ׳׳ה (22) פיט (23) צי
'א ע״ב (25)קי"ג ע״ב (26) קכ־ד ע׳׳ב (27) עי׳א (8?) קע״ז(29) קננ׳׳ד ע ב  (24)קי
 (30) קש״א (31) קפיזע״ב(32) ר״מ (33) רס׳ד(34) רצ׳׳ג(35) רננ״ד(36) רע״טע״ב.

 על איזה דפיס בהגנ;סןייה מראים המספרים בהערות,

 שבוים 38) קבלה מר׳ מענדיל מחצר החכם , א׳ זהב תקב״ב 39) לפדות כלים
 מביה״ק, שהשכין הכומר ניסן תצ״ח 40) (ה) היום יום א׳ י״ג ניס׳ הנייר לפ״ק קבלנו
 לתוך החכרה, קדישא , דגומלי חסרים של אמת, את האלוף התורני מוה׳ יעקב ר׳
 שילמם ר״ם סופר, ונתן מעות הקדמה לצורך הפשר עם הממרים , פרנצישקנר ד

. ( י  זהו׳ יום הנ״ל 41) (
 א) הדבר הזה ה־אה לנו, בי הריגת יהודים היה חזון נפרץ ונחוץ היה להערה, -

 לשבור בשביל זה איש עתי לבקש את הנהרגים .
 ב) עד כמה היו פרועים לשמצה , ופרצו גדר המוסר והנימוס ותפסו יהודים

 בחוץ . וכופר פדיון נפשו נתן להם היהודי הנזכר יי״ש, גם זו לטובה .
 ג) מזה נראה , שהיה קשר אמיץ וחזק בין עדתינו ועדת היהודים בלבוב ער

 כי היה חליפת מכתבים בי; החברה קדישא בעירנו ומעיר לבוב .
 ר) כפי הנראה היה לעדתינו דין ודברים עם שופט פאדזאמצר ובלי הפונה
 העיק להם ועות משפטם , ונחוץ היה להם , להושיט עליו קובלנא לפני בי״ד הנבוה,
 ה) כפי הנראה שלטו עדת היהודים בעירנו מס מיוחד להבומרים ואלו האחרונים
 משכנו אותם לפעמים , בשביל זה . כאשר יעיר המעשה שהיה שלקהו כלים מביה׳׳ק

 למשכון .
 ו) בלי תפונה היה לעדת הירודים בעירנו , איזה ריב ומשפט עם הטטרים

 פרנצ־שקנר לכן היה נחוץ להראשונים , לפייס את האחרונים בבם;ז .
, כי החברה פזרה את כסף הכנסתה לענפי צדקה ו נ  הרשומה הזאת הראה ל
 שונים , וכי מכל מ־חב־ כדו־ הארץ נהרו אל עירנו אורחים רבים ונכבדים , ושמות
 איו האורחים , הנקובים בהרשימה הזאת , אולי יביאו תועלת לכותבי תולדות אחינו

 בפולין לכל אחד מעירו •

 (37) רס״ב (38) רפי׳ב ע״ב (39) ימ״ב(40) רמ״ב ע״נ(41) רנ״א .

  
Notatka
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 מאה הרביעי־ לאלף השש•
 הגאון ר׳ יעקב הלוי ב״ר יהודא קופלטן. דל,

כל חי בעירנו הוא משנת  המצבה היותר עתיקה בבית מועד י
א ציון הגאון הר׳ יעקב הלוי הנזכר , הנודע בשם הגאי; ר׳ י ׳  ש
 יעקב פולק כפי עדות המסורה אשר לנו . הנודע והמפורסם בכל מרחבי
 ארצנו . אשר הי׳ תלמוד מהר״י מרגליות , ונתעצם עמו במחלוקת ע״ד פסק
. וכאשר מת מהר״י מרגליות פנו בל חכמי אשכנז החלוקים ו  דין אחד ולא נענה ל
 על מהרי״פ בפסק זה אל מהר״י מינין בשנת רנ׳יב . וגער מהר״י מינין בהר״י פולק
 שהעמיד על דעתו יותר מדאי לחלוק עם מהי״י מרגליות יעס יכני הדור (שו״ת
ב הגאון ר׳ ישראל בהגאון מוה־״ר שלום שכנא י  מהר"׳ מינץ ם" י״ג) ולפי דברי ה
 ז״ל בתשובתו אל הרמ׳׳א (שו״ת הרמ״א) לא חיבר הרי״פ מרוב חסידותו וענותנותו שום
 ספר כדי ש-יא יסמכו עליו להוראה. וכן לא העתיק שים תשובה ששיחו אליו למרחוק
, ואולי מדעתו את דרך לגיירו המפולפל לא רצה שיסכיכו תו  להיות לו למשמרת בבי
 עליו להוראה וכמו כן לא מצא אה הפלפל שהי׳ טוב לשעתו כדי לחדד את תלמידיו,
 ראוים וכדאיס לאחרית ושם, ואם לא חיבר מהי״י פולק ספר עשה הגהות על גליוגי
 מפריו , וגורע כי הגיה את המרדבי ואת הסמ״ג וטור או״ח והיו למראה עיני הגא־נים
׳ הגאון הר׳ שלום שכנא אבדק״ק לובלין ומהר״ס  האחרונים 1) ומגדולי תלמירוו ה,
 פאדובה ז״ל 2) הנני להביא הגדה אחת אשר תתאר לנו את שכלו המחודד והשנוי,
 אמרו עליו שפעם עקרו בגי הישיבה כמה רפין מהמסכת, שלמד בה הרב מוה׳ יעקב
, והפסקת הענין והלשון והתחיל ן  פולק עמהס , והרב לא הרגיש על חסיון הרפי
 בדף שאחריו, וחיבר בלולאות פלפולו וחריפתו את שגי הענינים הרחוקים זה מלה,
 ברחוק מזרח ממערב 3) הגאון הר׳ יעקב פ׳ הגזבר הי׳ ראש ישיבה ואברק״ק פראג
 עם הגאון מוהר׳׳ר אייזיק מרגליות 4) אבל למרות המסורה והקבלה אשר בידיג

 שהגאון מוהר״ר יעקב הלוו הוא הוא הגאון טהרי"6 דברי שה׳׳ג והצמח דור פותרים
 אותה הראשון באמת ששם אביו של מהרי״פ הי׳ מוהר יר יצחק הלוי, והאח־ון באמו

 שהגאון מהרי״פ נפטר בשנת ר״ץ לכן החליט , הרב הנאין מוהר״ר יוסף אבד״ק
 סאראצק 5) שהוא הגאון הר״י קאפעלמאן, שהביאו הד״מ סי׳ תס״ז ס״ק ה׳ ובה תקונן אב

 מצבתי , ומתאבלת על אבדן איש מורם מעם זה אשר איננו ,
 ״אבל וקינה אעורר בבכי ובדמע אשורר ,

 ,על אשר פה טמן הגאון סור,ריר קופלמן ,
 ״ר׳ יעקב ד,לוי שמו וטעמו ונימוקו עמו ,

 ,בקי בחכמת כל הספרים ובפרט בשש׳ סדרים ,
. ו ת ל ה  ,ומי הרביץ תורה כמותו , ומי יוכל לספי ת

) ״הוא אביר התורה אב; פינה יקרה ,  א

 אשר
 1) ננס־ ישראל יש״י פין נימיי 563 2)שה"ג תיד״א ה״א דף מ״א ע כ 3) ביר, יהי"
 ריב״ל :ער ההשעי נ!׳ ק'מ 4) למת דוד ה א זך• 50 5) בהערותיו בכתב י־ על ס׳ קרי׳

 נאמנה אשר מצאתי הצל המשכיל המפר,ר מהרשיז לאזענגיהאל . ז״ל

 ״אשר שמו בכס נחתם אביר יעקב התס ,
 ,כ״ר יהודא הלוי ז״ל ונפטר כ״ג סיון ונקבר

 *יום א׳ ש״א לפיק ,

 הגאון מוהר״ר אברהם מוכר ירקות .
 מת לדתו של הגאון מוהר״ר אברהם הנזכר נודע לנו רק מה שמביא
 הרב חיד״א בשהיג וזיל שם , שמענו מרב אהד זקן שקיבל ״כי בימי
 מהרש״ל ז״ל , תחת בית מדרשו הי׳ חנות אהד , לאיש שהי׳ מוכר ירקות,
ות, וקורין לו ר׳ אברהם מוכר ירקות , והוא צנוע לכת , ודבר אין  ״ושם הי׳ ישן בחנ
 ״לו עם אדם , ולילה א־ת קם מהרש״ל ז״ל , ושמע שר׳ אביהם , הי׳ לומד סוגיא
, והי׳ נותן דעתו לכל דבריי, ושלח אחריו, ושאלו ב ח  )עמוקה מאור, ומפרשה פי־ויג׳ ר

. ועיי  ,'שאלה עמוקה , בש״ם, יחיא השיב , כי היא ע״ה , ולא ידע מאי דקאמרי רבנן
, כחכמות ובקיאות , הפלא ופלא , ונתחנן לו ו י ־ כ  ׳ הפצרות וגזרות פתח פיו והאירו ד

 , שיהי׳ בכור ולא יודיע הרב־ , ונמשך כמה זמן, שמהרש״ל מפלפל עמו, והי׳ מוצא
, ובשנתבקש בישיבה של מעלה , מה־ש ל ז״ל , צוה ה ב  ״קורת ריח , שהוא גב־א ר
 ״יהקהל שיקהו להם לרב , לר׳ אביהם מוכר •רקות , כ׳ אי; לו כמוהו, יאח״ב בהפצרות
, יקח מיסד השכל, עד במה ב  ״ותנאים, רבים נתקיימה צוואת הרב ז״ל , ומי שיש לו ל

, וההורה מכרזת עליו ירום ונשא וגבה , ואת צנועים הכמה  ״היא גדר התורה לשמה
, חיד א בשה'ג שלו }) הגאי; מוה׳ אברהם  יוד׳ יא ימנע טיב לההילנים בתום, עבי ל
 הנלכד הוא כפי המסייר, אשי לנו מוהר״ר אכיהס ביי איש״׳' הנידע בפי בל בעירנו
, ישב , נודע לנו עפ״י המסורה ושהוא ו  ־.שם ר׳ אברהם קאשי , גס המקים אשר ב
 ישב במרתף אהד , בכית לא הרחק מביהכג״ס מהרש״ל ז״ל ההגדה. המסופרת בשה ג״
, כי הגאון הגזבר, ישב במ־תף בבית הנ״ל , ושם ו נ  ת־איס בעיק־ה עם המקיכל ל
 לילות כימים להגות בתורה , והי׳ צגיע לכת , איריס במה שכתב בשהיג שמהרש״ל
 ז״ל צוה לפני מותו , לקבלו לאב ד במקימו , היא ללא אמת , יען הזמנים אשר בהם
 ח־* הגאונים הנזכרים יכחישו א מתת הרב־ היה, כ* הגאי; גזה־ש״ל ז״ל נפט־ בשנת
 של״ד והגאון מור,־"־ אברהם כייר אישע" ז״ל , נפטר עוד כשנת ש״ג , ל״א שניט
 קודם הגאון מהרש״ל ז ל , ואולי יונל היות שאחד מהגאונים הקודמים , אשר
ו על מקונד . נח־וזיס מעטי הנמות , ורבי י נ ק  נשאו אז כתר הרבנות. בעי-ג-י, צוה ל
, וכה תהגה  דאיבות, נחרתה פטירתו של הגא־ן טוהר ד אברהם טיב־ ירקות על מצבתו

 נכאים .

 ״עיני ירדו פלגי מיס ב־תקדרו בעבים השמים ,
) ״במות ר׳ אברהם ביר אושעי׳ ז*ל שי"; שהיתר, כיוס ב׳ , 2 
 ,כ״ד סיון וכי כיום נטמן איש היש־ והנאמן ג׳ ש׳ לפ״ק,

. 0 0 ^ 0 0 • — 

 1) שה׳יג:הרב הדייא ד׳ י׳ צ׳ ג

  
Notatka
W czwartym wieku szóstego tysiąclecia [XVI w. kalendarza gregoriańskiego]Mędrzec rabin Jakub Halevi Ben Jehuda Kopelman. Błogosławionej pamięci

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel rabin Abraham sprzedawca warzyw



 :) הגאון מוהר״ר שיום שכנא ז ל
; ׳ - ת , נהרו אליו מכל אפם• א ה״ תלמידים למאו ־ ו  ראש המורים א־י שבחב
ו י נ , את העיר לובלין אשר שם בה משנ ה צ ו ; והוא הפיץ מע־נותיו ח ו ת ר ו ות מזיו ת  לחנ

, יצאו גאונים ו ת ר ו , אשר בה הרביץ ת בתו שי ם מי ש ־אה , ב־ מ ש ההו י ע  עשה ל
ו , אשר >.נרנו ה לב־ג ד מגדול• תלמידי א־ ם, עמודי ההיראה , לבל העולם . ו י  רבנ
. הגאון הר׳ שלום יגבנא ל י , בבל דבר הנוגע לרה ולהלבה , הוא רבעו הרמי א ז רו  לאו

זב־ רד ״ של הגאון מות־׳יר יעקב פולק 1) והרמ״א ז״ל ה; בי הי׳ מגדול• תלמי ז  הנ
״ מהו׳ שלום שבנא ה־׳ גם חתלי שבן בתב בר״מ י א ג ו , של ה די ־ ־.יי מתלמי ש  א
ן מורי חם• מוהר׳־ר י א ה שתירוץ ל• , הג האמת היא , פ ת ד׳ וז״ל , ,  "ד פ־' ק״י או
י מגדולת רבו וחותנו מוהר״ר שלום שבנא ו-אמי , פ פ  •שיום שבנא והוא מרבה ל
, י נ י נ י מעשה הבא לפ , לח־וש ולדרוש ״ ולפפוק ע ש א  איבה אפצה פה , ואדים ר
, גחלת ת ־ א פ י , היא גילת הכותרת , עשרה ת ע , הוא ובית ד ם י י י מירי ורב• ק י ע  ב

י ישראל , ואורו יזהיר באו־ השמים , יכו׳ הוא אשר נודע בשערים ת , נ ־ א ש נ ה . 
. ובנו הנאין מוהר״ר ישראל, ( א י מ ־ ״ת ה (שו ן ץ מוהר׳׳ר שבנא ש״ א נ ם , ה י י ו ב  ראש הג
תב ״וכן קבלת• הלכה למעשה רת אבא כו א ז ל , בשנת פטי ׳  בתשובתו אל הימי
 מאדוני מוי• הגאון , רבן ומאורן כלי כני הגולה ; מוהי־״ר שלום , המכונה שבנא
, מפיו ומימיו שותים ו פ ו ה , טפוף העולם ועד פ ב ־ ם ה י ד י מ י  ״זצק״ל , אשר העמיר ה

ו שיעשה פוסק \ נ מ מ , ם י ד מ ו ה ל ב ־ ׳ אין ,.בקשה* עם ה : ם , דזמנ-ן פ מ ל ו  ״והי נפש• ע
, יוה״ מכל אדפ י ו י , אש־ הי׳ ענ תו ו תנ ו ענ , ו ו ת ו ד י ס ת ־יב ח פ ה , מ ה ת י  ״ותשובתו ה
: ע ט , דשוב לא יפפקו ב״א באשר אכ־-יב , מ י : ־ע א ו , י ־ ט א  אש על פג• האדמה , ו
, לא עשה נטי רבו הנאוז א מ ע , ומהאי ט י א , ואין רצוני שיפמוך העולם על ־ ת כ י כ כ ל ה  ״
בה , ששלחו מרחוק , לא העתיקי י , גם שום תשו פ עקב פליק׳ שום ס ׳ י י ה פ : ״ י י  ״מ־
א, ןשו״ת הרט״א כי׳ ה־ ו . אף כ• הי׳ נחשב בעיניהם בי א מ ע ם, מהאי ט י נ  ,אל; הגאו
, ו תו בו , כתב באחת מתשו ן י מ י נ ת ב א ש , בעהמ״ח פ' מ ן ־ ה  ״ליה) והגאון ר׳ בניטין א
' א י ב ה ) ל י ב י ,1 נ א - ׳ ׳ וי׳א מ ו כ , מוה־״ר שכנא זיל שכתב ו ל ו ד  ״וראיתי להרב הגאון הג
ם שהיה הכם גדול ומופלג מאיר, ו זה , בליות בי הי־ב הניכר ׳ ע נ  ״י בדיו בתוך דב־י
, ובה־ לו לעצמו ביאיר הרש , בפירוש הפיניא י ו ב ב , ו־והב ל ו ת ל ו ד  ״פטך עצמי על ג
מ־א , ואנו אין לנו עסק בפי־ושים , יצא לנו הרין לחו במסכת קדושין ומתוך פירושו , 

, בולם תלטיר־ הנאין הנזכר ואעפ״ב לא ר ו י גדולי הד א ש ל רבותינו ו כ ו , ׳ ו כ  ״הרשים ו
י שלום ד א" מ י הג , ש ו די ) 2) ואלה המה תלמי ל משאת בנימין פי' ט  ״חשו לדבריו ו
ו הגאין מהו׳ מימה איפרלש (הרמ״א הנזכר , ב) הגאו׳ ה״ר  שכנא ז״ל , א התנ
ת יופף , ג) הגאון מיה׳ שלמי  לעמיל מלובלין , שהובא בד״ם אה״ע , ובשו׳׳ת שארי
 ר׳ ליבשס , ד) הגאון מוה׳ משה הלפרין , ביעד,״מ כ׳ זברון משה , ה) הנאין מור׳
רת חטאת , להרש׳יא, אחל ת על ס׳ הו ו ם, השג י ח ם׳ החיים ופי מים חי ם, בעהס״ י  חי
, הנקיא ל י ד ) הגאון מוה׳ זברי׳ מענ ו ג • ־ ג אברק״ק פ־יערבו א י פ . מהר״ל מ ן ו א  של הג
י והיתר הארוך. פי פ ס׳ אי , המדפי ן ז ו א , ז) הגאון מוה׳ עזרא זיפקינר מפ  לב־י׳ הנבי

• פיל דך־ 53 ׳ :  1) צמש דוד ה״א 56 2) קלי׳ נא.וגל •דהכם י

) הגאון מיה׳ של־ם שכנא נזכר , ב־י־זב  ח) הגאון מוה אלעל־ בעל מעשה ד׳ , \
. . כ ד ה מ א , כאשד ״ ו ד מ ן כ אה וגאו ש ג הלבי ו הרבה , ת מ : ה ג , ו ו ב ב  ל

רה בההג ' ס״להאטץ י ל , לבן יש רנ ה ל ע מ א; בעל משאת בנימין, אשר הביאוני ל הנ  ו
. ״ ״ . - ' ב . . ה פנהדד ב ס מ , שמצאו כתיב על שיל׳ גליון, ב , אורותו ו רנ ה בעי י פ ו : ם  ה
 שלי ־גאון מיה׳ שלום שכנא הניב־ ברב־ המחלוקת שמה אודות שמו שלי משיח ואני
ע' דו י שכנא שמו שנאמר לשכני תדרשו . לפני מותו צוד. לקבור אצלו ריפא י מ ו  א

פט־ בעי־נו ביים ו׳ ר״ה , הגאון מוח׳ ש״ש נ י לובלין 12 באשר יגיע עת בטירתו נ י ד  כ
 בשליו ש״יט •1פ" י , ובה תקע; אבן מצבתו וההגה נכאים ,

, ׳ ב צ י שמתי מ ש  דאב; הזאת א
 יה•׳ בית מלו; לא־ש אייה־׳ קדו׳ ונורא ׳

׳ , ־  אשר הרבי׳ כישראל הי
'  יותר מב׳ אש׳ הי׳ לפניו בדרי כהד

׳ . ) והחד׳ ליושנה עט־  ך
 והעט•׳ תלמיד" הרב׳ ,

 עד שבל דר• ארעא ,
׳ ט״ שותים בה־־ טי  מפי׳ ודין ו

׳ ראשי אלפי יש־אל .  הלא ה" עטר׳ הפא־
 • ה״ה מיפ׳ הריי יהדרו ראש גולת א־יאל

 מאירן ורב; אב״ד ישראל ,

־ ל •י־׳׳־י : ׳ ״־ שלים השכונה שכנא ב ר ״ הי  גאון הגאוני׳ מי
, ו י הענ ׳ ׳  ה״ה החפי

 אשר נאפף אל עמיו ,
 כיוס ו׳ ־"ח בפליו שי ט לאלף השש• ליצי׳

רה״ ו  יהא נפשי צי
 בצרו׳ החיים עם נפשות הצדיקי,׳ שב;״•; אפ;

 (.ומצל הנני הדיה)
׳ ועוז התאזר , ב י  ,*׳ציום ה

׳ והנה•׳ לעם טפו׳ (מפוזר) .  וה־בי

ט׳ שני באהבה בלי דור,ץ ב׳ תפ׳ -  ׳*
, ו ל ב ו י ל כ  ״

 ימות עול׳ ,
, ו ל כ  רתחדש א

" אהדו׳ י נוא ל  לכל י
׳ א־ין הקור׳ ונתבק׳ למעל׳ שב : , 

 ״ב׳״׳יש ביה מהולל׳ ,
, ׳ י ־  ״נתפם החם" בע׳ הרו׳ היו לוחות לשב

, ץ ־ ו ע ו בקב־ זה מקו׳ חבטה נקב׳ ועולם בא ב אמר , ^ 

ן הנזכר (הלאד) ו א . 2) כמכתב מ  י:) כמזהב הנאץ ד׳ יוסף הנל״ק שעראצק (היאה)

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel rabin Szalom Szachna, błogosławionej pamięci



 די הגאון סרה ישראל בהגאון פרה שיום שכיא
 הגאון כור,׳ ישראל הנזכר , הי׳ בפי דעת הצמח דוד 1) -אש ישיבה , ביט
 הגאון מהרש״ל ז״ל בעירנו , אולם החכס רשיי פין, בספרו קרי׳ נאמנה 2) אושר, שה•'
, והרב הגאון מוה׳ יוסף לעוויגשציין אבדק״ק ן  אביר ומלא מקום אביו בעירנו לובלי
, והביא ראי׳ לדבריו , ו נ ר י , ואומר שהי׳ לר״ם בע ד ו , נימה •ידעת הצמה ד ק צ א ־ ע  פ
י הגאון מהרש׳׳ל ז״ל , נהג נשיאתו ער שנת של״ר , והגאון מוה׳ שלום שכנא  שהי
, שאין בו כדי חלוקה , לנשיאותו ה נ  נפטי־, כשנת שייט , וא״ב הי׳ זמן , של ט״ו ש
, שנתפרסם ישיבהו ן פ  ונשיאה מהרש״ל ז״ל, למען יוכל היות לאב״ד , ואחייב לר״ט באו

ה הגהות על הטררכי ש ע , ר כ ז נ  בזמן מועט בזה 3) הגאון מיה׳ ישראל, כמהו׳ שיש ה
, ובספר ברכת ה-בח וטיב גטין 4) שקיל ו , אות רי׳׳ש דף מ״ ם י מ י ברבת ה  והובא בספ

 וטדי , עם הרמ״א , בתשובותיו(מורס סי׳ ב״ה) ובמרירות, יאנח שם על 9טירת אביו
 וז״ל שם ״ ״בהיות שבעו״ה ביום בוא דבריך , נטרפה השעה , ונשבה ארון הקודש _

, רב הרבנים , גאון הנאונים ׳ , משיח ד נו , מאור הגולה , רוח אפי ה ל ע כישיבה של מ ' 
א , מוה׳ שלום , המכונה שכנ , הנקרא בשם קדשו , ר ו , אדוני אבי ס ה ״  ״נשיא ישראל, ה
, לקייס מה שנאט־ בקש ף ו ם, אשר עליו הי׳ נאמר צדק צדק תרד  ״זצק״ל , ה״ה הכ״
, ועתה בעו״ה, נפשי עגומה , ושפתי אטומת ה מ , לשכנו תדרשו ובאת ש  ״שלום ורדפהו

ת הגילה , ־ ט לה, כי נפלה ע , ואין דעתי צלו לה י , כי נתפרדה החב ה  ,ואין כידי להשיב מ
, וחתנו של הגאין ל ״ כ  ,על זאת נפשי עציבה •, דאובה כאובה , ואנה אני בא וכוי , ע
 מוה׳ ישראל בהגאון שלום שכנא הי׳ הגאון מוה׳ הירש שור אבד״ק ב־־יסק, הגאון ר'׳
ו שגת מורי נ י ו , אולם לדאבון לבי נ י  ״ישראל כמו אביו הגאון מוה׳ שיש נפטר בעי

נה טרף לשני הזמן . , יעי מצבתו היתה כלי תפו ע ד  מקום קבורתו לא נ

^ כ  • 0 <ד> ^

 ה> הגאון מות שלמה לוריא(טדדש״ל דליז
י  גאון גדול ומפויסס , מאיר הגדול נזר ישראל, מופת הזמן , ־1אורו ילכו ב:

 עטינו , ימימיי אנו שותים כל תפוצות ישראל , ושמעו יצא ככל העולם , העמי
, וחיכי הבורו הגדול על כל שיטות הש״ס ו ר ו , והפ״יג על אנשי ד  ת^מיהיס היכר,

יפתו , וקרא או,תו ״׳ם של שלמה׳ גס ור לגדלו , ולעמקו ילחי  אשר אין עי
 חיבר ספרי שו״ת ם׳ חכמת שלמה 5) הגאון מהרשיל הנזכר , הופיע מווארמש או
, לעי־ אוסטרא , שם אביו הגאון מות׳ יחיאל לוריא , ומהרש״ל ז״ל גתנדל על ן י  מפו
 כרכי זקנו , הטהור , והחסיר , ועניו, ירא ד׳ איש השלום , מוהר״ר יצחק קלויבער
 בפוזן, (שרית מהרש״ל) ושמש את חמיו הגדול , מוהר״ר קלונימום , שקיבל מהחסיד
ל, מוה־׳ דניאל, שהי׳ תלמיד מובהק , ושמש את מהר״י איסרליין, בעל תרומות  הגדו
׳ל ז״ל בשם, אבל היא , (שם צח) והנה איסטרה, היתה כבר לפגי בוא מהיש׳  הדשן

 הגדיל
 1) צמח דוד י״א דף 56 2) קרי׳ נאמנה רף 53 3) הערות הגאון מויה יוסף לעווינשנויי;
י ק סעראצקבכ״י על ספר ק־־׳ נאמנה הש.־ ראיהו הצל ר׳ שמעון דיל רחוע,־ט:.זנ ז״ל נ  א
 4) בהערות הגהיז ה:און הנזכר על סשר עיר ההלה דף 152 5) לשון הצמה דוד נשניימצז

ת ל ח ת ם , מ די לה, ואף כי היו רוב התלמי דו ל תורה והאדיר לעשית שמה ישיבה ג  תגדי
 ״עוזבים בית מדרשו, ובוטחים וסומכים, על גבורת הזקן ובנו הגאון" (הוא הרב מפארובה
. ובזה מוציאים אותי חוץ למחיצתו ומחסרים בריאת גופו ( רה״ הו  זכנו מהור״ר שמואל ׳
, י ארץ , להרבות גבולו בתלמידים הגונים, בבלקצו ( ת פ ק ט ה  ״הועילה לו חכמתו הרבה! ו
 ״וחכמת שלמה והיםאשר עשה, והעטרה שעטרה לו, נודעים וטפורסמים, ובסוף יטיו הי׳
 ״אב״ד בעירנו לובלין, ובזמנו וקרוב לו במקום, הגאון מור, יצחק בצלאל הגר בוולארמיר,
 ״הבא כמסכים על במה מפסקיו של מהרש״ל, 1) הגאון מה־ש״ל ז״ל חיבר ספר, ״סדר
ה ״אל מלך עליון אין בשיעור״ תשע מזמורי שבת״ עם הערות, תחנ  ,.פסח"• בחרוזים, גם ,
ד ות , אשר יסופר בתלמו  גס שיר ״אליהו פרה משכון" אשר שם יזכור כל סיפורי מעשי
כבד  אודות אליהו ז״ל 2> בשם הגדולים להרב חיד״א בחלק מערבת מפרים יסופר דבר נ
 אידות הגאון מה־ש״ל ז״ל , המראה לרעת ענותנותו ויראתוד׳ הטהורה , הנטועה בלבו

 וזה הדבר המסופר , ״שמעתי מרב אחד , שקיבל שהגאון מהרש״ל ז ל, בשבתו על כסא,
 ״ההוראה, לרב אב״ר, צור, למוכיח אחד , שיבוא בבל יום , שעה אחת , ויוכיחנו ויזהירנו
, ובעת בוא המוכיח״ ו  ״כאלי היה אחר מהמין , ב׳ בך רצונו , והרשות נתונה ל
ושב, לשמוע תוכחת מוסד , ביראה ורעדה לפני ד׳ / י  ״תיכף מהרש״ל זיל מתעטף ו
י העם שכבה לו רב חסיד וקדוש,זי״ע , יס־יס הרב חיר״א ז״י/  אשריו ואשרי חלקו ואשי
. ו נ , נודעו ל רהו , אשר נהנו מזיו אור תו  ״ומתלמידיו של הגאון מה־ש״ל ז׳׳ל שומעי לקחו

/ ן י מ י נ ת ב א ש מ ר ספר , ב ־ ק, מ נ , ב״ר אברהם סלו  א) הגאון מוה׳ בנימין אהרן
ם, גאונים יושבים על כסא י  אשר הפליג בחכמה ובזקגה , וזכה לראות בנים ובני בנ
; (סי׳ י ב  .ההוראה, מרביצים תורה ה״ה המד״בנו הגאון מוה׳ יעקב יעקיל מוזכר בתשובות א
, ן י א רה. ובגו השני הג ) מהב־ ספר ״נחלת יעקב״ פירוש על רש״י על התו נ"ט, ובי  נ״ח,
) ועשה הגהות על ספרו של  מיה אברהם מוזכי ג״ב בתשובות אביו וסי' נו״ן, צייה, צ״ט.
, ם י י ־ סיני ועוקר ד ו ת ב , ו נ ק , אביו ז יבל, והוא שמתארהו  אביו, ונכדו בן בתו הרב ר׳ פי
 ב) הגאון מוה׳ משה ביר אברהם אבד״ק פרעמסלא , מחותנו של הגאון בעל

ה משה , נפטר בשנת שם י 3) . ט , מחבר ספר מ ן  משאת בנימי
 ג) הגאון מוה׳ דור במהור״ר משה בלאט־ש אשר קבע מושכתו בא־ה״ק וחיה
בת תפילין ,שו״ת מהרש״ל ״ל, בענין כתי ת ם ובאה תשובתו לפני טהרש״ל ז  •לסופר כ

. ( ד י  סי׳ ל
י פיוט כ י ־יטש , ח , אברק״ק טעז נגען  רו הגאון כזוהי יעקב בטהור ר יוסף קיצי
 כולל דיני הסדר לפכח , שיר גדול בת־וזים ״סדר היום ביום שלחנא׳ וסליחה ליום

, תחילתה ״אד,אנו לבקש מחילתך״ 4) ה ״  החמישי של עשי
״ב״ , הובא בתשובות טהרש״ל סי' י ם ל ע ח  ה) הגאון המקובל ר׳ אליהו בע״ש מ

, ובתשובות נכרו בם׳ הולדות אדם לר׳ יואל בע״ש , ו  יבב״ח החדשות סי׳ ע״
 הנאון

 *) הערה כפי המקבל בעירנו , וגס נודע לכל שהיתה מחלוקת בין הגאי: מיה ר שלים
 שכנא , ובנו מיה״ר ישראל , ובין מ־רש״ל, נוכל לה־ליט , כי בהדבריש הנוכרים ובונוחיס

 ע; גבורה הזקן ובנו טון על הגאון מו״ה ש״ש ובנו מוה׳ ישראל(הכותב) .
)דברי בעהמ״ח ס׳ קרי׳ נאמנה דף 56 בשניי לשין מענו 2) ליטעראטור נעשיככיכי ( 
 87ר ס־נאנאגאלע^סאכיזיע צינן 3) קרי׳ נאמנה דף 56 4) כנס־. ישראל לההכם רש״י שין

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel rabin Izrael i uczony nasz nauczyciel rabin Shalom Shachna

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Szlomo Luria (Maharszal - Nasz nauczyciel Szlomo Luria, błogosławionej pamięci)



, כי׳ ק״ג • ׳  ו) הגאון פוה׳ אברהם טאוסטרה, הובא בטיב גטין שע־ א׳ אות י
 ז) הגאון מיה׳ אפרים דינטשי-ן , בעהט״ח כפר עוללות אפרים , בטבואר בכי

״ ים םי' מצורע . ב  עיר ג
 ח) הגאין מוה׳ ה״ם , אד,י הגאין מיה׳ יהורא לירא (מהריל זייני) מפ־אג כמבואר

 בם׳ החיים ה״א ם׳ פ׳׳ז .
, רבו •צל הב" ח ^ ט ״ , הובא בתשובות רש״ל טי׳ ע ר י  ט) הגאין מוה׳ •צלמה חפ

 הובא בתשובותיו בתור אב״ד בעירנו לובלין .
( 1 , ( י נ ד מ ה ל די ) ן י ל  י) הגאון בעהט ח •גל ה הקדוש, במבואר בהשל״ה בטפ׳ חו
 יא) הגאון מיה׳ משה מרדכי מרגליות , בהגאון שמואל , הוא התנגד לאלה
, ד ת השגהתו נדפבו טליתות קראקא בשנת שפ״ ח , ת מבי  המטיפים פרק בקבלה בפו
 ובשנת שט״ט יצא לאיר פפרו , חכדי ר׳״ על מידות , שנים אחרוה היי־ אב״ד בעיר
 יויען , ובשנת שפ״ג הגיה את הכפר ״מדרש הנעלם׳ בקראקא , ובשנה ההוא כתב
 בליחה ונדפפה בלובלין ״ התחלתה ״אלהיט למדתני מנעורי״ לזכר הנהרגים על קדושת
 השם בעיר ווארשוי , בשנת שנ״ו , האחים משה ויהודה בני יקותיאל . הגאון מוח׳
 משה מ־דכי מרגליות, נפטר בשנת שע״ו כעי־ קראקא ״2) ובעהט״ח פ׳ עמודי עבודה
 מביא בפפרו הנזבר 3) בשש הביבליאטיקא •צל וואלף ה״ד זייטע 1206 העתקת

ות; וז״ל . , של הגאון טוה׳ משה מרגלי ו ת ב צ  מ
 יום בפליו שעייז לפיק .

 זה קב־ איש אלקים קדוש יאט־ מצות ד' שומר
 שר גדול בתורה ״ כפלפול ובפכרה, ובמק־א ,

ות,  ובמשנה ונמ־א הגאון ר״ט טוה׳ מרדכי מרגלי
, ז ימי י ו  יב) יג) הגאונים האחים מוה׳ יעקב, ומהו׳ העלמאן בני הגאון מוח׳ חיים ו
ולמדו בישיבתו •צל , ן לי , ונסעו ברשות אביהפ למדינת פו רה  אשר נפשם חשדה בתו
 הגאון מהרש״ל ז״ל . ואחיהם הבבור מות׳ בצלאל נשא־ בביתו , ושימש את אביו ,
 ובאשר חזרו לביתם מלאים בתורה על בל גדותיהם , נתקנא בהפ אחיהם הבכיר,
א הגיהו אוהו לנבוע למדינת פולין , לשמוע לקח  ומאוד התמרמר מדוע י
 בישיבת גאוני פולין , ולהגות מזיו אור הורתש , להפיס את דעהו בירך אותו אביו
 לאבר , מאחר ששמשה אותי יתן ד׳ לך שיצאו ממך ד׳ אורות, ובן היה שיצאו ממנו
 ד׳ גאינים, הגדול שבהם הוא הגאון פוה׳ חיים אבד״ק פריעדבורג, שחיבר ם׳ דתיים
. ־ י  ופי אגרת הטיול , ופי מים חיים , השגות על ם׳ תורת החטאת ,להגאו, רמ״א ז
 והשני מיה׳ פיני , שהיי ראש ישיבה פה פראג , ואח״ב נתקבל לאב״ד ור״ט בק״ק
, ן ״ . והשלישי ״ הגאון מוה׳ שמשון אבדק״ק קרעמנ ן  גיקלשבודג, ובל מדינת מעהרי
 והרביעי הוא הצעיר הגאון מוח׳ יהודה ל־ווא , אברק״ק פ־אג והגא־ן מה־ש״ל ה־בד.
 לכפר בשבחם ובשבח טהר״ל ז״ל יותר טבלש 4) אלה המה תלמידיו אבירי התורה
 והחבטה , אשר שמשי את נאי; הגאונים מהרשי׳ל ז״ל אב״ד בעירנו , ויצקו פיפ על

 ידו
־ יוסף לע וינכנויץ אבדק״ק פעראצק בכ׳׳י על ש׳ קרי' נאפנס  1) •:לערות הנאין דיל׳
־ כיד ר״ז• 2) לינוע״ניור געשיננוע זער 5י:א:ל;־ז:גז ד ל ו  אצל למככיל המנינזי מ
 פתעזיע זיינוע 421 3) :,־ 232 4) מ:־:ת יולב-ן ל.־־׳ מאיד פערעניב ממכשזת מלריל

 דף ס״ז .

ו ובית פוער לכל נ י  •דו אשר לשמו ולזכרו האות נפש ב־ איש מישראל, נפטר בעי
ק ארמ־.ה גוף טהור וקדוש כזה , ובמותו נפתם מעי; המפכד , זכתה לקבל כחי  ח•
 מ פ חיים , זבים וטהורים, להשקיט צמאין תלמידיו הרבים .. ובה תקונן אבן מצבתי י

, וההגה נבאיפ , בי נפל אביר האבירים יגאיל הגאונים. ק ע ז  •אבי מקיר ת
 פה מונה אביר האבירים ,

 מלך על כל הבטי הטורים ,
 פיני ועוקר הרים ,

, ם י ר ר מ ת  מאור הגדול שהאיר לישראל ל
 בפפרו ים של שלמה ושא־ ביאורים ,
ם, י ) שמו נודע כפוף העולם בבל שערי  כ

 הרבי•; תורה והרבה תלמידים

 (צז לבני)

 בבל העולם ,
 צדיק וחפיר כבל מעשיו ההדורים ״

ב מ . ו • שלמה בן טוהי״י* , ה־ פלג . מו .  הג׳ *) .
, ה ב י ב  יחיא־ לי יא זכרונו ל

 נתבקש לישיבה של מעליה לדת ולהלכה ,
ת ראשינו ־ ט פ י״ב בפליו שנת נפלה ע  ב״

 ו״כ״ב״ה" מ׳נ״ו״ר״ה״ הטהורה לפ״ק תנצבה ׳

 הגאון מוהר״ר שטעון וואיף אוירבאך,
 הגאי; הגדול מיה־'ר שטעון וואלף בי׳ד דוד טעביל אוירבאך אחרי היותי זמן
 מ־. אב״ד במי־בין , ואח ב בלימבלא , נתקבל לאב״ד בעירנו וכהן פה פא־ ונשא
, אחייב עזב את העיר לובלין, ונתקבל ת י ט  משרת הרבנות משגת של״ט עד שנת ש
 לאב״ד ק״ק פרעשפלא , פוז:א , וויען , פ־אג , הנאו; מיה׳ שמעין וואלף הגזבר הי׳
 תת; רביגו הגאון מה־ש״ל ;״ל , וח תנו של מות׳ אליעזר ליפטאן ה־ילפר ן אבי הגאון
 החפיר המפורסם מות׳ זאב וואלף היילפ־י; , אבדק״ק אליק והנזכר בפתח השער לם׳
ן תקכ״ח פרטי המחלוקת שהי׳ להגאון פוה׳ שמעון וואלף הגזבר, ״ אלקס: , ׳ ה ד ןמחנ י  א־
, ן פמא י  עם הגאי; מיה־״ם ז״ל , והמחלוקת שהי׳ לו בפראג עם הגאון מלה׳ •ו״ט ל
 בעהמ״ח תוי״ט , בתוביס באצבע הגאי; החסיר מיה׳ שלמה יצחק היילפרין , אברק״ק
, טארניפאל . והוא באדעפפע תח״י טוה׳ משה אליעזר בעל נלאן וגלשם נמצא ן  ב־אט י
 העתקה בלונד; תחיי מוהר״ר יופף בהן צדק . הגאון מוה׳ שמעון וואלף אוירבאך
 הניב־ הובא בפפר אור צדיקים ,להג אין מות׳ מאי־ פאפאם , שער נפילת אפים , לב
ק שבת פ״ג פי׳ ג׳ שו״ת מהר״ם לובלין פי׳ כ"; ויש ל׳ הפבמה י ם, ק  אדי׳ פ׳ דב־י

 בספר
: צוד בני כידית אך לא ניכר  *) פל י

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel rabin Symeon Wolf Auerbach



ד ב א  בשפ־ שיח יצחק על דקדוק (י״טשבטשע״ז) 1) נפטר בעיר פרא: בהיותו שם ל
 ומצאת• לנכון להביא נוסחת מצבתו מספר גל ער 2) אשר נכבדות נבתב שטה אותתי

בכו את מותו ואבן מקיר תזעק. , י ץ י  על קרוש וגניו, אשר בכל מרחבי א
, ר"מ ואב״ד של כל  המונה זהב(מלפניה) זאב נטרף בבוקר יום ד י״ז מרחשוון שצ ב
 מדינות פיהם החסיר הגאון הגדול מוה׳ שמעון וואלף אוירכאך

 במי דור טעביל ז״ל .
ת המאורות . ס ה  ״יום מאירה ואחדות ומרירות. בו נ

 ״השמים בעבים קרורות . נקבע בכי לדירות. על אכ״ד שנקבר
 ״כאדמה . י״ז לחורש שהלבנה פגומה . הי׳ לנו לחומה משבית
 ״אף וחיטה . כשמת נלקה החמה . ביום שבו מתו חכימא
 ״ראתחמיא. כיבבי׳ ביממא , ושפעו מרזבו רמא, גח־תי כיפי דב־דא
 ״משמיא, ועמודי אהיתומיא ועשתעו צלטניא, ואתקצצו אנדרמיא ,
 ״ואיעקרו ארזיא, ואילניא, הוי ארון ספדו לו עילמיא ואתבליא ,

 ״רבאון עירא טפלא ונשיא ,
 תמונת זאב(מלאהריה) ״היה אב״ד. ור״ם בטורבין , לובמלא , לובלין , פ־עמישלא ,
ק , פראג וכל אגפ הון. כד הקהלות האלה. ווי ווי יצווחו ר  ״פוזן, ו
 ״כפה מלא . אוי נא לנו כי עטרת ראשינו נפלה , לויתן בחכה
, נתבקש בישיבה של מעלה. כבה נר ישראל מנורה זהב ־ ל ע ־ ־ , 
ה . יום ענן ועיפל חושך ל ת  ״כלה . והנה אימה השיבה נ
 ,ואפילה , ומי יורה לנו דרך ומסולה , וטי יוכיח לרבים ויסור
 ״המכשלה . הספרים שחיבר מי יוציאם לאורה ויגלה ,
ת והילילו בחלחלה , מספד מר תמרורים בבכי פ  ״חגרו שקים ס

 ״ויללה . הורידו כנחל דמעה יומם ולילה ,
 (אבן למגיה צי צפי̂ן התבוננו ק־או למקוננות הנה . נע־ וזקן יתום ואלמנה ,
 ״מכל המקומות ומכל פינה, קרמה וימה נגבה וצפונה. הטה י,״בירן
 ״־ול במחנה. בשבתן לב ובנפש נענה בבכי וזעקה יהגו כיונה.
 ,,כמו הנים ובנות יענה שאו על שפים קינה . ועיניס כנחל
רתה . וישן מפני חדש תוציאו שנתקלקל בגר״ש לפ״ק •  ״דמעה תו

 ״ב״ש״״״ר״ וקול הורה לפ״ק .
. . ר מתוחה . . . התז הזה , . . , . . 

 (אבן העליונה לצי צפי!) ״הסיד מן האיץ אבד , בזכותו הדור לא נאבד ,
 ״מתוקה שינה של העובד , תמים ינחל טוב וזבד ,

, פשעים העביר ועוינת מחל חל  ״גפיי החכה בשוטף נ
 ״מעץ ה״יים הרבה יאכל . שי עולמות הוא נוהל,

 !־ז" ׳זדיגה לצי ־ריסי׳ ״אי הסיר אי עניו, קדוש ופרוש בכל עניניו,
. שתו בצמאם, ממעיגיי. ו י  ,,׳ילופים וגאונים תלמ דיו כבנ

, חנופה לא בא לפניו . ו י  ״חכמתו האיר לארם פנ
 ״לאמיתו רן משנטיו ודיניו. על מכוניו ואופניו,

 — . הגאון
׳ר יוסף לעווינשנייי! אברי ק סענ־אצק הלאה 2) גל ע־ לף 5  1) במכתב זגאץמ־ה׳

 1) הגאון מוח׳ מרדכי יפה
פה, בהרב הכולל מבעהמין הגאון מוהר״ר אביהם יפה ,  הגאון מוה׳ מרדבי י
 נולד בסוף המאה השלישית במדינת בעהמין ובאשר גדל למד תורה מפי מורו
 ורבותיו, הגאונים המפורסמים אשר במדינה פולין, מהרש״ל והרמ״א זללייה, גם שמע
 לקח בחכמת הקבלה , אצל מורו ורבו מוה׳ מתתיהו ביר שלמה דיליקראט , אשר
. עור ב־אשית שנות העשרים למאה ה ל ב ק  חיבר ספרים שונים , וביחוד בחכמת ה
 הרביעית בהיותו עור צעיר לימים הטיף הגאון טור,׳ מרדכי יפה , לקחו באלו•

, ,להגות מזיו אור הורתו כאשר השלים הגאון מות־"ר ו  תלמידים אשר התאספו אלי
 יוסף קארו , את חיבורו הנפלא ״בית יוסף" על ד׳ הלקי הטורים , ונתפרסס בבל
׳ מירכי ופה אומר להדפיס קיצור דינים ומנהגים ״מבית ה י  ארצות הסלאורס , גמר ס
 יוסף״ הנזב־ להיות שור, לבל נפש , ולכל איש מבית ישראל . אולם סכות שונות

 עמדו לו לשטן על דרכו , ולא הוציא מחשבתו אל הפועל.

 בשנת שכ״א נאלץ הי׳ לעזוב את מדינת בעהמין, ארץ מולדתו לרגלו המציקה -
 והרדיפות אשר נרדפו היהודים שמת . ולנדוד לארץ א־טליא . שנה אחת לפגי עזבו
 את מדינת בעהמין השלים את חיבורו לבוש האורה *) בעיר שטרנברג, אשר אצל
 אלמיץ . באשי בא לעיר וועגעדיג הגיע אליו השמועה , שהגאון מור, יוסף קא־ו
 הביע חפצו לרבג־ איטליא , שבדעתו להדפיס קיצור מספרו ״בית יוסף״, את "השלחן
 ערוך״. לכן עזב הגאון מוה׳ מרדכי יפה , את מחשבתו אשר חשב אודות הדפסת
 ״קיצור בית יוסף". אולם כאשר בא לננד עיניו , השלחן עיוך של רבינו הבית יוסף ,
 מצא אותו שאינו שור, לכל נפש , ואינו מתאים עם המטרה אשר הציב לו הוא, לכן
. גם מצא לנחוץ להוסיף בחיבורו את מנהגי  התעורר עוד הפעם החפץ הנזכר בקרבו
 פולין ואשכנז. אשר הגאון הבית יוסף ז ל השמיטם. בין כה וכה נודע להגאון מות
 מרדכי יפה , בווענעריג העיר, כי בחפצו של מורו ויכו הבית יוסף לתקן את חיבורו
 ״השלחן ערוך״ ולעשותו דרוש להפץ כל אחד לכן החליט הגאון מוה׳ מרדכי יפה עוד
 הפעם , לעזוב את עבודתו זאת אשר החל מחדש , אחי זה עסק ימים רבים בלמודים
 אחרים , והרבה לערוך ולסדר כתבי ידיו למען יובל להוציאם לאור הדפום , אשר הומר
ב ביאור על ספר ״מורה נבוכים״ הגהות ה כ . ם ד ו ק  רב בלי סור ומשטרה" מוכן לו מ
 ופירושים על הלכות קידוש החודש , על פירוש הרקנטי , על פרש״׳ , על פירוש
 מוה׳ אליהו מזרחי, על ־׳בורי ידירו ובן זמנו הגאון מהדיל ז״ל , ובאשי• יצא הפעם
 לאור ר,שלחן ערוך של,הגאון ייוה' יוסף קארו ז״ל עם הגהות הדמ״א ז ל , והרבה לעיין
 בו החליט עוד הפעם לגמור ולהשלים אה חיבורו, אשר זה הרבה שנים מנע מלהוציא
ת. ו  לאור וכללו עם ספרו ״לבוש מלכות" 2) אשר ע־בו נכבד מאוד , בכפרות הרבנ

 בושל

 \) רוב הו.דהו כל הנהון מיה״ר מרדכי יפה . העתקה׳ מכספי . •111? .5011 1.ממ10ג
 11111011. •1> .£08011 1865 13,111:0, 11111£01־1? 88011!'\\ 11011 .05011§

1:1 ?05011 0 -  רו״ מני המק מות בניינה., ה:הה מקירים אחרים . 01-108? ז
ז הד׳/י כערל ס בהמלה 1  העיד, * ביאור על פרש׳׳י ורש״מ . ובלי הפונה כוו; ע
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 2) ותנה המה כפריו כל כגאון מיה׳ מרדכי יפה אשר הינד הנכללים התה שס ״לביש
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ו זה הי . לעי-״תי להיות עיטר בתוך , בין הבית •יסף רטצטי־ל  מגמת חפצו בפפ־
הבו , ובין השלחן עריך המ״טיין בקיצורו . בן זמנו של רבעו טוה׳ בי  בגדלו י
 מירב• יפה מיה׳ •וסף בן טנחט ישראל הנקרא טור.'־ •וטף הלב; עסק בחיבור ספר
׳ זה טס־  הרימה במקצתו לחיבורו יגיל רבעו מיה׳ מרדכי יפה . ואה ־פ־
 להגאיז מיה׳ מרדכי יפה , להתכוון בו , ולהגיד אודותיו חות דעהו ) והגאון פוה׳
 ט־דכי יפה מצא לגבון להדפיס , בספריו איזה מחידושיו •צל הגאון מוהר״ר
 יוסף הלבן בשם מחברו . הרבה מחיבורי הגי מהו׳ מ־רבי יפה ־או איר עור בחייט
ת השגחתו . ימי מגורו של הגאין מוח׳ מ־דבי יפה ח  חיתו , ואחדים מהם ;רפסו ת
 כארץ איטליא הי׳ בערך עשרה שנים . משנת שב״א עד שנת של׳׳א , ובשגת של״ב
, בהיותו אב״ר בגראדנא . ואחייב בעירנו לובלין*) ן לי  נראהו עיד הפעם במדינת פו
י ד׳ ארצות . בחרש א׳ ר שנת  גם ישב לכסא הרבנות בקרעמניץ, והי׳ גם ראש ״עד
 שנ״ב בא לעיר פרא: לכהן שמה פאר.. כאותו הזמן כאשר עזב הגאון מהר ל ז״ל, את
, ומתי עזב אותה ״ ונתקבל ג א ־ ה שנים ישב בעי־ פ מ ב , ן ז ו פ  פראג ונתקבל לאבי ד ב
 לאב״ר בפוזן ? לא נדע• . בשנת שנייה נמצא את הגאון מוה׳ מרדכי יפה בפוזף:־)
ד מספרו לבוש האורה . מבניו נודע ־  בהיותו שמה לאב״ד ובשנת •גע ו גמר הלק א
הם אבריל אבדק״ק ניקלשפורג נפטר שם ב) בתו אשת החכם הרופא  לנו או מוה׳ אבי
הם עפשט״ן אבדק״ק הוראדנא . ב־יבק , , בהג״ט אבי ן  מיה׳ יחיאל מיבל הלוי עפשט״
, הי׳ איש לך הרעיון4 פה  לובלין והובא כתשו' פני יהושע ח״א 1) הגאין מוה׳ מרדכי י
אה ישיבתו בא־טל־א פעלה י , ישר, ומאוד שנאה נפשו את הפלפל, בפי הנ ן ו י  ובעל הג
א ה שהיה לו יריעה בחכמת י  עליו כרוח החבטה והמדע . באחדים מהבוריו ג

 ־ הטאטעטאטיק
. ה) ״לטש ההכנה פול; כני דיני כו״ע אילז ה״ה כיד הלטה ככה ליפי סימניו יסשופיו ה ט ל  מ
 נטור וב״י והרמ׳יא בכיעס ושכרה לכל דין וזין . ג) "לגי: נעירה זה•: :ל
 דיני שו׳׳ע יו־׳ז כנ״ל . נ) לביש ההוד כל ליני שז׳׳ע איה ה״ב מהלכות ש־:ת
) לבוש הבי; והארגמן כל זיני •:״נג חהע״ז בנ״ל . ה) לבי: ז הומו כנ״ל . י  ע
 עיר שוש; כל דיני שו״ע הו'י'מ ננ״ל . 0 לביש האודה בשלד על פרש״י והרא״ס
 ושאר מפרשים כפזר התורה ובסופי ליקוטים והוספות על אייה . ז) נבוש שמה:
) לבוש פנה יקרה ביאוריה ותוכי  וששי; דרשות למועדים ורגליה ונשיאי; ימי.ות . י
 הגהות ע ה מידה נביכיש 'להרמב ה ז״ל . ני) נביש אזר יקד פירוש על הלכות
 קידוש הה!זש להרמב״ס זייני ועל הכמת התכונה טס הנהיה ה ר ידידה ב״ר גוץ
ה ב״ר הייה הספרזי עב ד  הליי ענוה לו .הפר ביאורי יפה פי׳ ע״ש נורת האיל ל
 הנהיה מהר״י ב״ר נתן הלוי הנ״ל . י) לכוש אב; יקרה פי׳ על הרקנטי על
 הר, רה . עה הגהות מהריב״ן הנ״ל המשה לבישיש הראשונים נדבכי יה נבזה גה
 עה תוס׳ היזושיה והגהיה מגדולים הקרי לב כמו לביש ה״ה לובלין לביש התכלית
 •הני׳ל עם הידו׳ אליהו זוטא נהר׳ אליהו ביר בנימין זאב יואל״ף הנוי 'שפירא מפרה:
 (פראג תמ״ט) . ונס לבוש ההוד עם התיזו׳ הנ״ל. (לזיני הכשרים לדה׳ בן יעקב דף 559׳

 *) •לפי זעת הרב הנהון מוה״ר יוסף לעורנשטי•; אבז״ק סנגראנק נשא הגאין מוה״ר
 מרזכי יפה משרת רב ואכ״ז בעירנו לובלין בשגת שמ״ה (ראה במכתבו הלאה) **) בכ:י
 עיר הגבירים להוללות רב.י גרהדנא דף 39 מובא בשה •התנה ריב״ל בספרו
 תעוזה בישראל אשי העתיק מהסכר לרך משה דברים המיבאיה בכי לבוש ההמיה
 הנוגעים לתולדות רב.יה בעיר הוזן , ואלה המה ההר היותי אב״ד בנראזנא >

 >) מכתב הגאון מוה״ר יוסף לעווינשטיין אבז״ק העראנץ הלאה

י תנובתי ,  דטאטהעמאטיק , את חיבוריו אשי כתב בחכמת הקבלה היו ראשית ״
, בכפרות התלטיריות , אשר פה ת. ביחיד הצטיין הגאון מות׳ מדרבי י  בשדה הספרו
 שפה הראה את כשרוני הנעלה והנפלא , ועומק שבלו ואחרי אשי בהן פאר בעיר

 פוז;, בתור אב״ר , בימי זקנותי, בא המות ונדע בדדי אף את אהד מטכהרי בניה
 ועד היום נמצא מצבתו בכית מועד לכל חי בעיר פולן וז״ל ,

 ציון זה לראש הגאין ״
 אב ד מות׳ מריבי יפה ז״ל ,

 ני אדר שע׳־ב ,
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 גאון גדול ומפו־פם, ונודע לשם אם בי לא היכר פפרים אשר על •רם ׳תפ־פם
 שטו כעולם, אבל נודע שטו ע״י תלמידיו הגאונים המפויסמ־ם, עמודי ההוראה אשר
 הרבה פעמים יזכירוהו בתשוב-ת־הם. הגאון הר׳ שלמה ר׳ ליבישים הנזב־ הי׳ אב ד
, א) הגאון בעל הב״ח ו די  ור״ט בעייני ובפה עזב את עמק הככא , ואלה המה תלמי
 ז״ל , הנקרא בשמו ־׳ יואל יפה ;והוא שש משפחתו האמיתי ושם סירקיש הוא רק
 כנוי על שם אמו) נולד לאב״ מות׳ שמיאל יפת , בראשית המאה הרביעית , לאלף
י ל־בלין , העיר המולדת ילדי ענק , לתורה , כארי; פולין ולפי הנראה בעי  הששי
 ילתושי׳ , כי בתשובותיו (ישיגוה פי׳ קנ״ה) כתב בדביים האלה ״ומעיר אני עלי ,
, הפטו־ה בדמיפ יק־־ם, במועד אחרון של פפה , בהיותי י  שאדוני אב• מורי, קנה ל
, וקראתי בעצמי בפפ־ מיפפין, בביהכנ״ם של הגאון טהי״ש לו־יא , וכמדומה  ״קטן
ם, ולא מיחה ברב־ כלל עב״ל) ואט אביו דר שמה בבר ׳  ״לי שהי׳ אז הרב בביהכנ
, ן י עיר הצדק, קרוב הדבר מאור, שנולד בלובלי פ  בהיותי עלם קטן יאמר בעהמ״ה כ
, את תכונותיו היקרות והנעלות , •צל הנער הרך, בהיותי עוד ו  ואנשו עירו הכירו ב
 עול ליטיפ, ובל איש הזה ב־ מראש, כ׳ יהי׳ לאיש נעלה, ב! בעל השל ה , היא ־;אץ
פ תלמוד גלובהק , של ; ׳ י  מיה׳ ישעי׳ הלוי הורוויץ . ג) הגאין מיה׳ צב• הירש •צור , שה
ל , 1) הגאי; מות׳ שלמה ר׳ ל-ב־-ג״ס הנזכר , חתם עצמו על כרוז  הגאין הרמי א ד
 שיצא מטעם רבני ד׳ ברצות, בעירנו לובלין, שלא להשתדל להשיג משרת רבנות , עיי
 בסף , וזה לשון הכרוז, (טיבא בהלבנון שנת תרכ״ז) 24 ״יצא התקנה שנת •צמ״ז, ביריד
, להשיג משרת רבנות , ע״י הלואה או מתנה  גראפניץ בלובלין, ,שלא להשתדל שום רב
א עי" ממון י , ודן ע׳׳י אחרים, ולא יחזיק ברבנות לא עיי כפף וזהב, ו  ,דן ע׳׳י עצמי

 מוקדם

; בתו אליו שלוהיה מפוזנא והביאו לו אגרות רבנות מכה והיא השיב לדה  ניב:ין קיעמג׳
 הדי׳ לזה לאב״ז אך מיז לא אוכל מפני שעדיין נא למיתי ה:מת ע־ביר התודש יהי; שיס
 אזה במדינה זו דיל בפולין (ק העיר התכה ריב״ל בכפרו הב״י) ללמוז ממנו ע״כ הסע
 מקיזב לחיטליא יכו׳ וכן עשה שנסע אל הרב אבוהב והוא היי עניו ישבל רות מ־וז והי׳
̂ישיס ההההן עה יא עצמו, תופר לבישיס עיין בהקדמתי ללטש התכלת וההיפר ל  ־׳
 מהדיל מפראג (עיי; בס׳ תולדות אנשי כס להרזיט אפרתי במכתב ד;אר, מי דייר צבי

י הנזק 74 ׳ נאמנה 53 עי - !) ק  הירש קאליששננר) .

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Szlomo rabin Libiszim



, או עיי עגינים אחרים, ק־ובים ורחוקים , המביאים הנאת מטון ח־ ) אי מאו  ,מוקדם
, ויאטם אזניו, משמוע בקול התקנה הזאת, לא יאבי.1 ו ב  ״ובל איש ואיש , אשר יקשיח ל
באלה, ומקבלים עלינו בקשי חזק ואמיץ, , מהיות בי באים אנהנו בברית ו ו  ד׳ סלוח ל
 ״לצאת במערבה, נכד המסרב לרדפו עד חרמה, לדחותו בשתי ידים, ולהבדילו מבל
 ״קהל הגולה, ומכל קדושת ישראל , כי יהי׳ מנודה משני עולמות , נם נפרסם קלונו
, והתקנה ב ם, זולה שאר עונשים קשים, ולהשומע יונעם , ותבוא עליו ברבות טו  ״ב־בי
 ״תקים לדור דוריס, עד עמוד הכהן המורים בהסבס גדולי ארץ, גוררי הפרץ בשנת שיין,
ות, שלא לקנות הרבנות, משר העיר כאשר געשה מאז  ״נתחזקה התקנה, ברב־ הרבנ
 .״ומקדם , בימים ההם , ביט• כה״ג בימי בית שגי, לזאת עשינו , קללות וקגסים,
 ״וסיגים , וגזירות , על הדבר הרע הלה, ובאנו עה׳ה ובבל עת ברירת רב , מוכרחים

 החזן והשמש לקרות הברוז :

 הק׳ שלמה מלובלין רבו של הב ח , הק׳ יושע ולק בייץ בעל הסמ״ע , הק׳
 מאיר טזובלין חתן הג׳ מיה׳ יצחק מקראקא , הק׳ בנימין הריף מטיקטין ,
 הק׳ זכרי׳ רעד אלטער, הק׳ אייזיק מלבוב , הק׳ ליב אייליגבורג , הק׳ חנוך
, הק׳ שרגא פייבש מקראקא, י ו  הענדיל , הק׳ שמואל אידליש ב״מ יהודה הל
 הק׳ וואלף אוירבא־ מפוזנא , הק׳ דוד משעברשין, הק׳ יצחק ב״•; ר׳ נטעם
 הק׳ יעקב כ״ץ ב׳׳ר יצחק, הק׳ בנימין ביגיש , הק׳ יהורה ליב מבריסק דליטא ״
 הק׳ יוסף קאזא , ה ק' שטעון(צ ל שמשון) ב״ר בצלאל טקרעמ־יץ , הק
 זעליג מבעלזיץ , הק׳ משד. ב״ר אהרן מליטא , הק׳ יהודה סג׳יל
 ב״ר שגיאור , הק׳ אפ־ים איש לינטשיץ , הק׳ משה (הנקרא ר׳ משה חתן ן
 הק׳ ישעי׳ בי׳ר אברהם הלוי איש הורוויץ), הק׳ מנחם מענדיל ר׳ אבגדורש
 מקיאקא , הק׳ בנימין אלקגה ב״ר אליהו ז״ל , הק׳ אברהם ביר שלמה פוזנר,

 הק׳ מאיר מאניש , הק׳ קאפיל כ״ץ ממגרשי לעמבערג עב ל הכרוז 1) .
 הגאון ר׳ שלמה ר׳ ליבישים אב״ר ור מ בעירנו הנזכר נפטר בפה בשנת שג״א
 ונספר עם שני גא נים אח־ים שמתו בשנה הזאת הספד גדול טבל מדינה ומדינה
 ובכל עיר ועיר הקרובים וה־חוקים ובספר שלשלת הקבלה נמצא קינה עליו ועל בנו
 מיה׳ יהודא ביר שלמה שאץ ללכת אתרי אביו כחצי שנה אשר קונן עליו אחד מתלמידי

 היד שאול ב״ר דוד והנני להעתיק פה את הקינה הנזברה אשר ז״; .

 ״לאת הק גה אשר קוננה על ר׳ שלמה ובנו ר׳ יהורא ינק וחכים אשר מתו
 ״שניהם בחצי שנה בעירנו לובלין המקונן הוא תלמידו ה״ר שאול במהו׳ דור

 ״לתועלת נפש רבו שאמרו הז״ל הקינה וההספד נחת רוח הם לנפש המת נ.
 מעדה בגד כייס קדה , הומיות בכיות תקרא בשערים,
 צ־ה, תחת הלבוש שנים, לבוש קרעים, הצדיק נאסף הוי מפני הרעה ,

, סודרה, סוררים , ה ר פ  וביום עברה כי א ־זה ע־ה , הוי כ
 בעונות המגודלים בגט־עים , והוי רק זועח הבין שטועה,

 רעים אליהם האנחי, בשברו; מתגים נ שתעה אל שערי דמעה .
 ולא תקום , צדה פעמים, פן יביא פתאים שועה ומשואה

, ואם לא אדעה . י  פ; יטוך המקרה, בעצלתים, בגס עשו בלה
 י רב

 1) כייר ה:: ה 160 מכה: הגאו! מוה״ר יוסף לעו!ינ:;ייין אני״ק סננרמצק

ב מחולל כל , ונפגע בעון כלגו ,  ר
 ואתנו שמו בחושך יכוסה ,

,  כה תריעו רע , מלך אין לנו
 בצרה , מי יהי׳ מגן ומחסה,

 למה גגששה כעורים קיר
 המוהה לחסידיו יקר אוקיר

 אבד מנוס ואין מכיר ,
 ו־איתו אבל כבד , בנוצרים

 ערב לבי לגשת ולמלל ,
 אר• אם ימצא בו ערות דברים ,

 ולא יוציא יקר מזולל ,
 קינה לך אח: ר ,

 ומגינת לב כמוני אשב־ הננו המדבר ,
ו לצור , נהי לקינה, א  ש

 אבל ומספד תמרורים ,
 על נאי;, בשאון, בכו עם בינה ,

 אחזו צירים, תחת שירים,
,  אהה תמו תומי׳,רעמו,מ־ה תחת נעמי

 מי על זאת שומי שוט•,
ב ריר ויורד , שערו שער ,  ל

 רעמו פנים, בגדי ש־ד במרד יורד ,
 לתנות אנינות , יענות והניס האנק ,

 על נשיא המנושא דום ,
 אכל מתים תעשה מקשה וקרחת ,

 תחת מעטה ,
ל אדר והוד, שלמה פשוט לד  טו

 שולל וערום היה ,
 בעיטיה על עדרי שלמה ,

 גדול הי׳ ביהודה ,
 ורם אלהים במרת דינו ,

 הצר צעדי איני ׳איננו,
 כי לקח אותו ואת בנו,

 **אלוף הי׳ לשלמה, אלף עולות עלה,
 בא ב נ״ר ערר חניתו, במלחמה ,

,  במדע ככלכל ודרדע העלה
 על שרירי׳, בשיח• אריד,

 כ׳ אריד דמע, כביר אוריד ,
 אכיר הרועים, מכבשים הפריד .
 כ ן שלמה, היא מלך יהירה 1

 מיאן להתנחם, ויתאבל עד כי חלת
 קולל יללתו, אדרתו שודדה ,

 אריד אל אבי , בינון שאולה,
 ותקנא צרה באחותה ,

 בשאר כסוית דמעתה ועונתה ,
 ונקבצו צרות, דיות אשה רעותה ,

, קטה נפשו, על כאבי אבי  נ
 איך ירד הילל, רכב ישראל .

 הלך ארי׳ ליש ולביא ,
, ל  אמיתי יהודה . עוד רד עם א

 אבל יייל־ם כחלילים, רהב וצעקי עלז•
 במי ירו א״ב ,

 וקראו על לב יודא ולמו א״ב,
, ו ת ר ו ב, לרובי ת ה אכתו '  י

 יעיד ויגיד עליו ריע־ו , כל מעשה׳
,  תקפו וגבורתו

,  כי עלה עד לשמים שיאו
 צאו וראו בני ציון ,

 האלו אשר עשה גבר בעציץ ,
 שתו מים שלמה בציון ,

 המשכיר , השביר אוכל למכביר
,  מה טובו, ומה יפיו, ברגן

 ואורי׳ הושב בעלי, ר־ושבים כביר
 נשאו על לבם הומים בחוריו,
 ובמוחם הפילו רבים חללים ,
 איה שוקל, וסופר מגדלים ^

 נגדעו שני כ״לות נועם ותבלים
, ה ב  ראו אור בהיר, בי כ

 גם בא זוהר שמשו,
 שני ראשי האודים , שובבים למעצבה

,  נדעך שביב אשו, מעוז ראשו
, ה מ ד נרמה נ  מלך כשאר,
 חשך בערופית , אור חמה ,

 אבכה, עוביה אור כשלמה,
ב מחולל , חבל צירים וחבלים,  ל

 ירדו לעפר מחוקקים, בלבוש שקים
 הלכו אחריו , לפשוט ולחלוק שוללים,

 בצר ובמצוק , ובמצור מצוקים ,
 מת בל ל אכילה אורות מרור
 אוי



 לחשוף מיס ט־.נא, הפי• ״אשש,
, מצור,  לא מצאו הרולל , שאני מ

 עדה אב•,־יש , אשר כבדו אד. ד׳
 באי־יש ,

ס מריש , ״ מ  כמהפכה זרים , ל
נך, ועצבוני) ה א־בה עצבו ב ־  ה

ה,  על אבי . •ושב אהל ומקנ
 במשהריש הבכה נפשי ,

 באינ*, ב• קיל ענוה חלושה שמעה;
 במחנה , בביתי אין לחם ושמלה,

 ועד מאוד נדל שאלה ,
 באץ משען חיבש המכשלה )

 זמיר הפורטים על פי נבל ,
,  הכ־ מעל*, והמין שורי ביום אבל

 שאול ישאלו באבל ,
, -  על מורי מנזירי, ו גלפ ט

 יצא מתוק מא־• ,
 מאל המבליג שוד , בהיותי יעיז,

( ז ע ו ב ו ץ ״ כ י  הפיל שני עמודים ׳ ״
ה כמבכירה, אחז־ג* חיל כיולדה, ר  צ

 שלמה הלך לשכון בערפל ,
 משלחן הערוך להורה ולתעודה ,

 עש־ מטה *) ואדון לבור איפל,
 בית מלוא הרחיף במרץ ,
 נכרך פרץ על פני פרץ ,

 איכה תפארתי מראשיתו השליך ארץ

 למנצח על מו״ת לב״ן להזכיר ,
 לנטע׳ נעמנים הקרואים בנים ,

 ברגל נשמתו בצדק יזכיר ,
 במקום קדוש יהלכו על קברו ,

 שוגים בהספד ובכבוד רכך אל תתעצל
 אז מט־ום יערה ומאצל,

. ל ב א  וינחם אותנו ממספר בית ת
 לדאבין לבנינו מקום קברו וקבר בנו בבית מועד לכל חי בעירנו נע־ס, מאהנו,

. ן מ ז  ובלי הפינה מצרותיהם היו ט־ף לשני ה

— — ־ י ג 0 £ כ 0  ־

: ננ־יי ״  *) המנהג הי־ לפניס :יעשוה ארון ומכי: מהשלמן כ: מד גליו כנפטר . אי :
 להמי לעניים (הטהב)

 איי ״::׳הה זב־ חירות ודרור,
, קדרות פא־ור ,  קבצי פני בלם

 יום ת־ועה , נהפך לשב־ ים ,
 ותיבב אמו כשופר , בכה ויללה ,

 ביום באי מועד, אבילות בין המצ־־ם,
, אספרה ואייילה, ן  על משנת שברו

, ל ב  יום טיב ברע המיר, צע־ א
, הנני מעיק בעגלה המלא לה ־ י מ  א

 עמיר ,
 ך,וי אדון •כופר לך ,

, ו נ  א״ לנו בי נפלה עטרת ראשי
, ו  בחו־יש טחון נשא

, הק י  המקוש אהלך ג
 אכן בוחן, פינת יקרנו,

 היושב בבית מרזח בראש ,
 על שלמ״ה ידרוש ויהודייה י־ ־׳ש ,

 ויתן בב־ותי מי לענה וראש,
 ,*אקוה לנוד ולמנחמים , ואין,
 אנו הדגים , והגו אך נכאים ,
 הנו לאבלים, ולמרי נפש •ין,

 הפיח בחורים כלם, בבתי כלאים,
 זה אל זה שואל , איה רב פועלים,

 מקבציאל , הורת משה באר היטב
 הואל ,

ת חדריו מלא, מבא־ חכמת שבע, ע  ד
. י  אב שלום היפה להלל באו עדי

 הגאול טוודר יצחק בר׳ נטע הבה! שפירא
 הגאון המפורסם מוה׳ יצחק ב״ר נטע הכהן שפירא ,מגדולי חכמי דורו אב״ד
 בעירנו לובלין, חיבר ספר 1) סדר נימין. שמזכירו חגאין מות׳ שטחה הכהן ראפפורט,
 בספ־ו ספר השמות כמה פעמים , ם׳ גיטץ של ר׳ יצחק ר׳ בנמש , ונודע שמו ע״י
, בצירוף עוד כ ה רבנים, באסיר חמו־ , שלא י ׳ ה, שתיקן ביריד לובלין שגת ש  התקנ
 יתמנה רב בקהלות ישראל , בשוחר ממון(הלבנון שנת הרכ״ו) , והוא הי׳ אביו ז־ינו,
, כעהט״ח ס׳ ״זכרו;״ ונכדו הנזכר מתארו בספ־ו ״אבי אבי החסיד ח  של ר׳ יצחק ב״ר נ
ע, י  מוחי יצהק קטין הכמות , וגדול שבגדולים, וכל מקים אשר דבר המלך ודתו מג
 תי׳ בטלי! ומבוטלץ פסקי שא־ הגאיגים,כי הודו לדבריו כל חכמי יש־אל״. הגאון היד
זכר, נברר להיות דיין ד״א כשנה שנ״ו מעיר לובלין 2) אולם כפי  יצחק ביר נטע הנ
 הניאה , לא הספיקה לו השעה לקבל משרתו זאת, יען לפי דברי נכדו נה־ג קידם
 שנת שנ״ו עם בחור א־ד סמוך לעיר לוקכא (ה־״א הכרמל השביעי שנה ששית עמוד
) ועל כן מכנהו ה־׳ הגאון מהו׳ נתן שפירא בהסכמתו על ספר הזב־ון ״הקרוש 3 [ { 
 מוח׳ יצחק כ״ץ הקטון ,3) ולפי דברי הגאון מוח׳ יוסי• לעווינשטיץ אבדק״ק סעיאצק,
ת ידו העתק ממצבתי, *) אשר ח  4) נפט־ בעירנו לובלין בשנת שפ״ג, גם נמצא ת

.  זד, לשונה , ויגיע יצחק זקן ושבע ימים בשנת שפ״ג

 נתבקש בישיבה של מעלה ל.׳רומים,
 יד ושם הי׳ לו בשבע חכמות הרמות ,

 ותעמיד תלמידים רבים ,
 שמו נודע בכל העילם ,

 לו דומי׳ ההלה ,
 עמוד הגולה (והשאר הס־ למרגלותיו),

 וראי׳ לדברי הגאון מוח׳ יוסף לעוויגשסיין אברק״ק סע־אצון, שהגאון מוה־״ר
 יצחק שפי-א נפט־ בשנת שפ״ג, נובל להביא את דברי הגאון בעהמ״ח פ׳ מגלה
 עמוקות , בספרו הנזכר, אשר ז״ל , דרוש להספד של דודי מוח׳ יצחק בן לאא׳יז מוה
א שפ״ג לובלין , לעומת זה דברי נבדו שזקני הגאון נה־ג קידם, בשנת ״ פ  נתן ש
,  ש" נ סמיך לעיר לוקאבא , מביאים אותנו במבוכה לכן לא נדע בבירור שנת מותו

 ואולי הזמן אשר יוכל לגלות לנו מקירים חדשים, יגיד לנו פשר דבר .

 הגאון מהר״ם ז״ל5)
 הגאון מהר״ם ז״ל , נולד לאביו הגאון מוה׳ גדליהו, בשנת שי״ח לאלף הששי
ו קורות  (הקדמת בנו הג״ס גדליהו לתשובת אביו) וכפי דעת החכם גראטץ בכפי

 היהודים
ד 658 2) ה יזם ף כנה סניה מאמר קריא מ ) כנסה יברא• לההכס רכ״י פון ע  ן

 מרבע 3) כנסה ישראל להה׳ ר־יי פץ עמיד 658 4) במכה•: הגאון הנ״ל הלאה
 5) ריב הולדתי כאבה׳ מהספי ״עיר הנדק' להולדוה גאונו לגדולי קראקא לבד מאלו המקומות

־ ניעה׳ מק ריס א־זרים (הכיהב) :  א
 *) עקבות המלבה הזה־, לא נודעו עיד כעת בב ת מיעד לכל ה• בעירנו

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel rabin Icchak syn Netta HaKohen (kapłan) Szapira

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel rabin Meir



, ולמד בישיבתו של הגאון לדתו  היהודים ה״י עמוד נ״ט היהה העיר לוכלין עיר מו
ה בו ב י באשר ראה הגאון הגזבר בי ב ו ק קראקא , ״ ק ד ב א , ן ה כ  מיה׳ יצחק שפירא ה
 ובי ברבות הימים יהי׳ לגפן אדרת לקחו לו לבן , ונתן לו את בת בתו לאשה ,
, , כל כך התפאר ב־ותגו זה עד שכמעט בכל תשובותיו חתם עצמי ל ״  והגאון מהד״ם ז
 ״חתן המלך הגאון מהרי״ץ ז״ל" בהיות הגאון מהר׳׳ם ז״ל בן ב״ד שגה געשה ראש
ת שמ״ב עד שט״ז שאז נתקבל לראש  ישיבה בלובלין , ויכהן על משמרתו משנ
, ( ו  ישיבה בעיר ק־אקא והגליל במקום חותנו (הקדמת בנו לתגובותי
 פלפולו הי׳ מיוסד על אדני הגיון והשכל הבריא , והי׳ מריצים אליו
 שאלות בדיני או״ה גם בדיני ממונות מקצות הא־ץ כאשר נראה
, כי גם מארצות איצליא ותוגרמא חריצו אליו גיוליהם תשיב־תיהם , ו תי בו  בתשו
 וכל גדולי זמנו המפורשמיפ נתנו בבור לשמו, בהגאון מוח׳ מרדכי יפה בעל הלבושים ׳
 גם העמיד תלמידים הרבה אשר ה־בו כבודו , בי בלם היו גדולי ארי; ועמודי
ראה, באשר נפרטם הלאה בשמותיהם לבן איפוא לא נתפלא אם לבש גאה כמדו  ההו

, וכתב עליו ״שאינו כראי בעיניו נו , שלח בו לשו ו  וכאשר עמד רב אחד לפתור דברי
 ״להתוכח עמו ולפתור דבריו בי אחרי פ* ארדוף הלא המפורפטות אין צדיבין ראי׳
 ״ומופת , גם אין זה דרכי דרך ארץ ׳ההתפארות ממנו , באשר ידוע ומפורסם הוא
 ״שת״ל העמדתי ת־־טידים הרבה , ככל הגדולים הקדמונים ורוב תלמידי המה כלם
, ם ה י הוראות בישראל אשר השפל והנזוף הגזבר , איננו באחד מ י ו ט ו ת, בו שי  ״ראש• י
ם,  ״ומתלמידי ,תלמידיהם״ הלאה כותב , ,,וכבר עלה על דעתי לגלות על קלונו ברבי
 ,ולהרים המצנפת והעטרה מראשו פה בביהכנ״ם הגדול דק׳׳ק לובלין בהתאסף קב״ן
 ״גדול מראשי ישיבות ומנהיגי ד' ארצות ביומא דשוקא חזרתי מדעתי זאת מלעשות
 ״זאת בפרפום גדול כזה , פן יהיה לו לבכור שאיש כמוני היום מטפל בו , בשפל

ת תפארת ישיבתו הגדולה ר ק י מ , ו ת ח מ ש ו פי׳ פיח) וברוב גדלו ו  במותו(בתשלבותי
 הנהו מזכיר ברוב תשובותיו את ישיבתו בזה״ל , ״הטרוד בעת בעסקי הזמנים, בלמודי
ם, כרי לרוות צמאון בני ישיבתו הגדולה והתשובה, (תשובותיו כי׳ י  ״התורנים האלהי
 י״ט פ״א פ׳) עד במה הגיע גדלו בתו־ ה נראה מזה , כי מצא עוז בנפשו לרב־ בלשו;
 מדברת גדולות , וכתב ״ב־ מן דין אין ממנהגי ודרבי להיות עוסק בדבי•
 ״בעלי הש״ע וק״ו לבנות יפיד איזה הוראה על דקדוקי מידות דבריהם כ׳ י-א
 ״נתנו ט־ועה אחד רק הם דברים נלקטים נפרדים שכמה פעמים לא יצדק חבורם

 (תשובותיו ם" י״א) ומחברי הש״ע והגאונים לא יצאו נקיים מלפני בס משפטו הנורא
 על הב״י כתב פי׳ קצ״ד ״אמנם לא בתפיסה זו בלבד נתפס הב״י אבל יש ל׳ חבילות
. עתה נשיב לדבר אורות יחופו ומשפחתו ׳  ״חבילות פתירות והשגות על רבדיו ובו׳
 הוא היה בן למשפחה רמה בישראל אביו ה״ד גדליהו הי׳ רב גדול ומפורסם , אב״
 זקנו הי׳ סל,ובל מות׳ אשר שהי׳ אב״ד ב־י־א־א חכר ספר קבלה ״עמק הברכה על
 פודות התפלות והברכות והתחתן עצמו עם גדולי זמנו, הגאון מהר ל ז״ל והגאון מיה׳
 מוה׳ ישכר בער אכ״ד בווי־מייזא היו מחותניו , גם הגאון מות׳ אבא מק־אקא הי׳
 שחותנו, ואלה היה בניו הנולדים לי א) הגאון מוח׳ גדליהו אש־ הוציא לאיר תשובות
, ב) תנאו; פיה׳ יצחק ע״ש הותנו מה־י״ץ שפירא ו ת מ ד ק , גם כתב שמה ה ו  אבי
, ג) הגאון מוה׳ אהד; שהי׳ אבדק״ק טולטשין ובספר יון מצולה יכופר מת  פקראקא

ה ר ק  ע

 שקרה לו בשנה ת״ח וז״ל , ״ויקחו משם עשרה רבנים חיים וישימו כבלי ברזל על
 ״רגליהם וישימו אותם במשט־ ער שיפדו עצמם בעד י׳ אלפים זהובים ובתוכם הגאון
ב , והיונים היו יודעים אותו שהוא ו ב ל  ״מוה׳ אהרן בן הגאוז מהר״ם ראש ישיבה בק ק
 עשיר גדול ויפרה את בנו בכל ממון שפופק־ן עליו 1) גם בת היי לו,והיתה אשת הגאון
 מוה׳ יוסף ז״ל אב״ד רחוץ לעיר לבוב ומנוחתו שמה כבוד בעיר לבוב (בעהמ״ח ספר
 ריח גיהוח הניאון הר׳ עזריאל ב״ר אליהו על ,פוגיא ריחא מילהא , בהקדמת ספרו הגזבר
 בכתב יחוסו ער הגאון מהרים ז״ל מביא כי הוא אחד מנכדי הגאון מוה׳ יופף אבד״ק לבוב
 חתנו של הגאון מהר״ם ז״ל . הכותב) הגאון מהי״ם ז״ל אחדי היותו אב״ד בקראקא
 קבל עליו בשנת שנייה משרת הרבנות בעיר לבוב והאריך שמה ימים על בפאו יותר
ואוה למושב לו את עירנו לובלין  ה־בה מבעיר קראקא, אחרי כן עזב אה העיר לבוב,

ד בתוכה וזה הי׳ בשנת שע״ג*) . אב'  להיות לר״ט ו
 ואלה המה תלמידיו אשר נהנו מזיו אור תורתו א) הגאון מוה׳ יהושע בעתמ״ח
 ספר ״מגינת שלמה״ אשר הי׳ אבדק״ק קראקא בו מוה׳ אברהם בהנאון בעל שו״ת
 ״משאת בנימין״ , ג) הגאון מוה׳ ישעי׳ ב ר אברהם הלוי אברהם הורוויץ (שלייה),
 ד) הגאון מוה׳ זיינוויל תלמידי הגאון ר״מ ור״ג ואב״ד מוה׳ משה , ה) הגאון מוהר״ר
 נתן שפירא מלובלין גזבר בזה להלן 1) , ר״ם ור״ג מות׳ זיסקונד , ז) הגאין מוה׳ דור
 טעכיל שפירא אהד מדייני קהלה עיר ואם בישראל ק״ק קראקא ח) הגאון מוה׳ יעקב .
ב, ואלה חבוריו של הגאון מה־״ם ז״ל, אשר חיבר , א) פפר מאיר עיני נטשי  אב״ד בפי
, ה) ״נר מצוד•׳׳,  הכפים", ב) ״מנהיר עיני חכמים" , ג) מאור הגדול״ ד) ״מאור הקטון י
, נפטר ו ןטהר"ם ז״ל כפי המקובל לג  ו) ״תורה אוד", ז),אור שבעת הימים״ 2)הגאו

— בעירנו — - — — — 
 פיבת עזבי את נבוב וקב'ו משרת רב לאב"־ בעירנו ניב־ י; נמצא בפנקס ה תייק מגניב
 אשר ז״ל : מעשה שהי׳ כך הי׳ הגאון הגדול מהר״ס מלינלי; הי׳ פה אנ״ד כמה שנים
 והגאון בעל ההמ״ע הי׳ פה ר"מ והי׳ חתן הנדיב הראש ומנהג מיה" ר ישראל אידליש
 מפה , והיאו; מוה״ר אברהס סרענציל הוא הי׳ תלמוד להנאין השמ״ע ופעה אהה אירע
 שהגאי! מיה ר ברהס שרענציל אשר הי׳ פה אהד המיוהד מיקירי פה תורה וגדולה בו
 נצמזיס ננשה משתה להתינת בני יקרא להגאון הגדול מהר״ם מלובלין שהי׳ אב״ד דפה
 ג״כ למשתה הליל אהרי כלות המשתה הלך מוה״ר אברהס שרענציל ללית נהגאין מהרים
 מלוכני! לביתו והלך מאהריו והנא־; מהר״ס מלובלין לא ראה את הגאון מוה״ר אברהם
 שרענציל הולך לאהריו כי כניד התורה הי׳ יקר בזמן הזה וכאשר בא הגאון מהר״ה
 מלובלין לביתו יהבינוה אשתו הרבנות אשת מהר״ס מלובלין כי הגאון מיה״ר אברהס שרענציל
 הולך לאחריו והוא אינו רואה המיה בזה״ל: אינך רואה אשר גברא רבא כזה הולך ללותך
 אמר לה האס רבו הגאון אינו כדאי שילך ג"כ ללותי ומיד הדה אפו להיאון מוה״ר אברהם
 שדענציל והמתין ע־ אהל כלות הההונה ומיד עשה הגאון מוה״ר אברהם שרענציל אהיפה
י דד״א , כי הגאון מיה״ר אברהה שרענצילהנ״ל הי׳ פמפ  גדילה וקרא לכל הפרגהיס ו
 ג"כ פרנס דד״א ונשיא בארן הקדושה וצווח אצל הוועד ב!ה״ל: כבודי אני מוהל אך כביד רבי
ד והי׳ בם ב  ה; און בעל הסמ״ע אינני מוהל ובכן דעתי שהגאון מהר״ס מלובלין לא יהי׳ א
 כמה דעות שהצד יו לצד הגאון מהר״ם ז״ל והי׳ שהג״כ רבים שהצדיקו להגאון מוה״ר אברהם
ף דבר הי׳ שהגיע מאת המלך שהגאון מהר״ס מלובלין מוכרח לנסוע מפה , ולי׳ ס  שרענצינ ו
 הגזירה מיד והוכרח הגאון מהר״ס מלובלין לנסוע מפה עש״קונהע מפה ל ׳גיר לובנין כי עיר
 לובלין היתה פנוי׳ אז כי לא הי׳ להם בזמן הזה רב ונתקבל שם לאב״ד זכותי יעמו־ נינו

 ולכל ישראל אמן עכ״ל בהפנקש (מצבת קודש לתולדות גדולי לביב) ,
 1) הכרמל הה דשי שנה שלישית צל 662 מאמר הדר נהוס ברילל 2) שפתי ישינים

 גימל



, ובלי תפונה מצבתו ו ו נעלם מאתנ  בעירנו בשנה שע״ו, 'ולדאבון נפשנו מקים קבי
. מן ף לשני הז י  היתד. ט

 הגאון:סהרש א דד
ה ט ל ל מרחבי ארץ ע״י חבוריו חרושי ה י , הנודע למדי ב ל ״ אץ מהרש״א ז  הנ
א, ושם חמותו נ ז ׳ חתן הגא ין מוה׳ משה אשכנזי מפו י ה ב־ על הש"ם,  והגדות אשר חי
 היתה א־דל עשירה גדולה בפ־זנא והיא פ־ נשה אותו ולכן חתם את עצמו על שמה
בה בעד גדולתו בתורה אשר טירה היתר, לו זאת  ״שמואל אידלש״ יען כ* הכיר לה טי
, פוזנא , חעלמא , אוכטרא , וגם ן י  1) הגאון מה־ש״א ז״ל הגזבר הי׳ אב״ר בטי ק ס
 בעירנו לובלין 2) כהיותו בפהן נהג ישיבתי הגדולה והמפוארת בחיי חמותו הגבירה
 אשר החזיקה אותו ואת בל בני ישיבתו מכספה ואחרי מיתה נתבטלה ונסע משם
ר״ם בקיק חעלמא 3) ומשם נתקבל לאב״ר ולד״מ בעירנו ה לאב״דו ״ ס ש ת נ ש  ונתקבל ב
 לובלין ובהיותו בעירנו בא עה׳יח בהסכמה על ספר ״קבלת שבת" אשר איזן והיקר
ב המובהק החכם השלם הגאון מוה׳ מנחם מאניש אבדק״ק ט־־כין בן הגאון הגדיל ־  ה
 סוד.׳ יצחק חיות זציל הנדפס בדפום המחוקק צבי בן אב־הס קלוגימום יפה , ואלה
ה בנפה ע״פ מאמר רז״ל בסיפור יקירי נ ו נ  דברי המרפים בראש הספר ״מתוקן ויפה כמ
ם אש־ פעלו יעשו בכל עיש בהכנת צרכי שבת וענין קבלתו  ״חסידי עולם המעשי
 ״בקול זמ־־ה בנעים זמירות ושידות ובלולים בו בשער הזה כל הדינים השייכים לע״ש
ת וחצי פסוק הוא חיו; עם מה שקרס ב  ״וסיום כל ח־וז וח־וז בפסוק המסיים במלת ש
 ,לו כדרך הפייטנים המהוגנים ושכר מקבל את השבת עצום ורב כנודע לחכמי האמה
י הזמירות שחיבר הרב הנזכר הלוא המה בכתובים בהסכמת הרב פ ס  ״ליקה זמר זה מ
 ״הגאון המופלא מוה׳ שמואל בן ה־״ר יודא הלוי יצ״ו ר"מ ואב ד דקהלת תהלת ישראל
 ״ק״ק לובלין שהסכים עם שאר אלופים , ובני החבורה קדישא מקבלי שבתי*), בק״ק
כבד בכל ע״ש לקבל יום מנוחה בגילה ושמחה 4) גם  ״לובלין יצ״ו לומר זה הזמר הנ
 ״בהספד יש נוחלין שחיבר הגאון מוה׳אברהם שעפטיל סג״ל הורוויץ מתושבי ק ק פ־א;
 אבי הגאון בעל השל״ח ותלמיד רבינו הרמ״א נדפס בהדפסה הראשונה ע״י בנו הגאון

 טוה׳ יעקב פנ׳יל הורוויץ מק״ק שעבערשין בשנת שע״ו בא הגאון מהרש״א ז״ל בהסכמה ן
 על הדפסתו וז״ל , ״נאום שמואל אליעזר בן מוה׳ יורא הלוי זלל־״ה אכ״ד ור״ם דק״ק.
 לובלין 15 מבניו של הגא־ן מהרש״א זיל גורע לגו חתנו לוקח בתו הגאון מור,׳ יצח־ו
א בתרא״ 6) הגאין מהיש״א ז״ל עזב את עירנו לובלין, ר ח ה מ  בר׳ בנימין בעהמ״ח ם׳ ״

פט־ה ונפט־ שם בט צאי ש״ק ר׳ ימים לחורש כסליו:׳  ונתקבל לאב״ר ור״ט בק״ק או
 בשנת שצ״ב 7) .

 *) הערה בלי הפונה היהה מנירה ״הדבורה קדישא מקבלי הגה דק״ק לובלין כמו מגירת *
 ׳׳הברה שימרי שבה היום אשר נהיסדו בהרבה מקימיה במדי הנו (הכיהבו 1

 1) מגילת יו־ סין דף י״ז ע״ב בהערת הגאון מיה״ר ייסף אב״ד סגנרהצק 2) כס 3) כלילה
 יופי ה״א דף כ״א 4) הכרמ: ה־זדשי לי 518 מאמ־ ה־״ר נהום ברייל 5) כלילת יופי ה״א כ״ח
 6 ס׳ עיר תהלל דף 165 בהערות הגאון מוה״ר יוסף אבליה סיראצי! 7) כלילת יופי ה״א כ״י/

 הנאק מודד אפרים זלמן שור
 הגאי; המפורסם מוח׳ אפרים זלמן שור נולד לאביו הגאון מיה׳ נפתלי הי־ש
נת מעדרי; נבר להגאון מוה׳ יוסף בכור שור שהובא בתוספות 11  אשר מוצאו ממדי
 הגאו; מוה׳ אפרים זלט; הגזבר חיבר ספר ״תבואות שור״ על ד׳ מידים עם תוספות
- ש  הרבה דינים שלא נמצא בב״י נדפס בלובלין שנת ש״ל״ו״ם״(שע״ו) 2) והי׳ חתן ה
 ד,גאו; מהו׳ שאול וואהל ושם אשתו חגלי והוא ילדה לו ב; הוא הגאון מוה׳ יעקב
, וכאשר הי׳ עודנו צעיר לימים הלכה אתו פעם טא י  שור שהי׳ אב״ד בק״ק בדיסק דל
 אצו טרה הגלי בת השר מוה׳ שאול וואהל להגאון מוה׳ העשיל שיתן לו סמיכה
, בשובם מבית הגאון הגזבר שאל אותה ו  אולם הגאון מוה׳ העשיל לא הפץ לתת ל
 בנה בדרך , מדוע לא הפץ לתת לו סמיכה ספיד, לו שורש דבר כי הגאון רב־נו
, אולם אבי׳ חזר בו ולמען שלא  העשיל ז ל הי׳ מיועד להיות בעלה חתן אביה השר
 יבוש התחתן עמו הקצין מות׳ משד, ר׳ ליזרש טבריסק דליטא ונתן לו את בתו לאשת
 ומתה עליו בקוצר שנים ולבן חרה אפו בה , כל גדולתו של הגאון מוה׳ יעקב שור
, בא לו מחמת אמו כי הוא השתדלה לפחת בקרבו אהבת התורה פעם אחת ה ר ו ת  ב
ב־  אמיד, לו בתוכחת מגולה ״האס תרצה גם אתה לחבר ספר כאש־ עשר, אביך שחי
 ספר ״תבואות שור״, למען העיר בקרבו החפץ לשקוד על דלתי התורה , יהיא בבל
 מאמצי בחה חזקה י ירו ובחכמתה הגדולה הלהיבה את בנה להורה עד שנעשה גדול
 ביש־אל (ס׳ גדולת שאול) הגאון מ ה׳ יעקב שור הנזכר הי׳ חתן הקצין טוה׳ ישעי׳ בן ר׳
 •משה ר׳ ליזרש מבדים־) והיא הי׳ אב״ד ור״ט בקיק בדיסק דליטא עוד קורם הגאון
קק, ומלפנים היה אב״ד ור״מ בק׳׳ק לויצק והי׳ לו ג׳'כ חליפות  מהר״ם בעל חלקת מחו
ו  מכתבים ושו״ה עם הגאו; בעל חלקת מחוקק (םי' י״ז סוף ס״ק ע״ח וכן נדפסה ממנ
3) אחותו של הגאון מוה׳ יעקב שיד , ( ו ״  ג״ב ב׳ שו ת בשנת גאוני בתראי פי׳ מ״ה מ
 היתד, לאשר, להגאון מוה׳ יהודה ליב קאציגעל־נבויגען ז״ל בן הגאון מוה׳ מאיר ק״ב
 ז״ל אשר הי׳ חתן הגאון הקדוש*) מוה׳ פנחס הלוי איש הורוויץ מקראקא 4) הגאון

 מהו׳

 *) דרך חגב אביא בסה דבריס הנוגעים לתולדות הקדוש מוה׳ פנהם הורווין ז׳׳ל, וסיבת הריגתו:
 בע-ר עאמאשאב נהסס גנב אהד שגנב מבית הפלתם כליה הנריכיס לעבודתם , ואמר
 הגנב שמכרס ליהודי א׳ ואינו יודע שמו רק יכירהו, כאשר יראה אוהו , והיתה הפקודה
 שיעמידו הגנב לפני פתה ביה הכנסת , ועל מי אשר יגיד הננב יוליכה! לבית הסוהר. ומי
 פנל.ס הנזכר הי׳ דרכו להיות מהנהג בחסידות יעיסק בהורה ביום ובלילה והי׳ ממש כל
 היום קו רובו בביהכנ״ס לבוש בעליה והסלין ועוסק בתורה , ומן השמים כגזרה הנזירה
 שראהו הגנב יוצא מבית הכנסה ואמר עליו כי היא הקינה , ותפסוהו וקשרהו בשלשלאות
 להוליכו לעריבינאל ללובלין , ובדרך נוצל ונמלט מהשלשלאות וברה ורץ כמה שעות
 בלילה עד אשר כסל מדוב יגיעה ועיפית והשב שהלך למרהוק הרבה משומריו ,
 והלך בדיך עקלקלות ודוזר ס-.יב כיבב עד אשר נפל קרוב למקוס שומרים כי הי׳ הגזירה
 מ; השמים יכו׳ ונשרף י״ע אייר ביום כ״ק שהי׳ באוהו היום מעני; הפרשה פ׳ אמור ומקרא
 שכתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל וכוי בעיר לובלי; בשנת ת:״ו , ובו ביום הי׳ מצוה לביתו
 לשני איש שנכתבו דבריי אהר נך ובקש מראשי וועד גליל די ארצות בפולין ע״י השתדלן
 שישימו עיניהם לטובה אשהו שההי׳ אלמנה רכה וענוגה להשיאה לפי כבודה , וכן קיימו

 ראשי
, 153 , 24 2) אוצר הספרים להה׳ בן יעקב 3) כלילת יופי ה״ב 1 5 ) עיר תהלה 9 \ 

153 , 1 5 4  דף מ׳ 4) עיר ההלה ,
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, ישב בראשונה על בם הרבנות ׳ אפרים זלמן אשר מנמר. פנינו בעת לספר הולרתו ה  מ
ה תקונן ב ו , א ב ב  בעיר בריסק דליטא ואחייב בעירנו לובלין, ופה עירנו עזב את עמק ה
, וז״ל ו ת מועד לבל הי בעירנ י ב ב , ת ו מ ב ה , י ט ע  אבן כמבהו ותהנה נבא־ם בחרוזים מ

 הגאון דנרול ומי טוהרי ר אפרים ז״ל נקרא זלמן שור
 אב״ד וראש מ׳

 (:'צד שמה:') דק״ק לובלין זצלה׳יה בן הגאון רק״ק לובלין בן הגאון מוה׳
 (לצד ימין) נפתל כ״ח תשרי שי״ן צדי״ק דלי״ לפי׳ק.

 הגאון פוה׳ ייפף יופקי
 הגאון טוה׳ יוסף יוסקי הנקרא (לפי רעת הגאון יוסף לעווינשטיין) 1) מוה׳
 י סף קלמנקיש אחיו של הגאון מוה׳ אליהו בני מוחי אברהם קלמקיש מלובלין , נתן
 הסכמתו על ספי ״גלילות ארץ ישראל״, ביחד עם הגאון מוה׳ יואל פירסיש בעל הב״ח
 ורגאון מוה׳ משה ר׳ מענרילש 2) הפפר ״גלילות ארץ ישראל״ הנזכר מורה דרך לנבוע
 לארה״ק בשני דרבים, וסיפר־ מסעות המחבר לצפת וספורים מעשרת השבטים ונהר
 סמבטיון מחברו הוא מיה׳ אליעזר הלוי איירליש מפראג בסוף המאה הרביעית לששי
 עת עלה לארה״ק, ולפי עדות הגאון מוה׳ מנשה בן ישראל נשרף הספר הנזכר ע״י
 הכמרים, הנדפס בפיורדא שנת תנ״א, ואחייב נדפס באמשטרדם הס״ה בפראג תקפ״ר
 3) בם' ברבת המים להר׳ מיכל ר' יוזפש אות ז׳ מזכיר להגאון מות׳ אליהו קלמונקיש
 אב״ד ור״ט בק״ק לבוב ואחיו הגאון מוה׳ יוסף קלמנקיש מפראג יכו׳, ובפנקס הוועד
 בלבוב אשר החת יד החכם מוה׳ שלמה באבער טלבוב ) בא עה״ח על פבק אהד יוסף
 כ״־ אברהם קלמנקיש מלובלין, 4) כפי ערות הגאון מוה׳ יוסף לעווינשטיין 5) הי׳
 אב׳׳ר ור״ט בעירנו, ונפט־ בפ־אג בשנת שצ״ז ומגורל ערבו מצאתי לנכון להעתיק

 מצבתו מספד גל עד 6) אשר כה תקונן ותהנה נכאים .
 ״ויטה יוסף בן מאה ועשר שנים ויושם בארון4,

 ״ביום ראשון, שבו נברא האור, נגנז אור ,
 ״הואר פני יוסף , הוא הגאון הגדול ר״מ ואב״ר במדינת פולין

 ,ובידם , מות׳ יוסף בן הר״ר אברהם קלמנקש זצ״ל
, לירח שבו חג האסיף , לטנין ״שנות ״עולם  ,במספר ימים אחד
 ״״בעת ״כפור "העונות , נתבקש בישיבה של מעלה עטרת גאון
 ״יוסף, בכל עת התאסף העדרים , במדינת פולין, הסכימו כלם
 ״לדעתו , כי טעמו ונימוקו את יוסף , נגששה כעורים באפילה,
 ״כי אין פותר לנו יוסף . היה חסיד בדורינו ראש בני יוסף "אב

 בחכמה
 ראשי הוועד והשיאה להנהון מוה״ר ליב אבד״ק נלוגא (גדולת שאל ד׳ לד׳ נשה הסי

 יש מנהילין)

2) במכתב הגאון מוה׳ יוסף לעוויגשנרין אכדק״ק סעראצק הלאה 3) כנסת  1) כמכהנו הלאה,
) גל עד דף 34 6 , ה א ל ) במכתב הגאון הנזכר > 5 שם ה 4  ישראל לסחכס רש״י פין צד 221 ,

28 § 

 ״״בחבטה ״רב "היה "משנים יוסף . קראי למקוננות ויספרו אוי
ת יוסף , למנוחתו אחר אחיו "בשנה אתת הלך יוסף  ־,כ* פ

 ,,טעינות תורתו היו חדים וקלים בנחרי הדקל ופית יוסף , נהג
 ״בנשיאתו ב־מה ובנהת ובפרט את בני קהלתו באשי ד׳ אה
 ״יופף , קוצים וחרולים לא נשארו בכל התורה , שלא תירץ יוסף.
 ״שמו הלך וגבר בכל תפוצות ישראל בשם יוסף, זבות צדקתו

 ,לנו יעמוד כל אחי יוסף.
 (אכן עליונה לדרוס) ,אזכיר זכרון מעשים משגת "ב״ר׳׳נ״ש הלכנו מפה בגולה ,
 ״ונתקלקלו בתי נפשות קרוש עליון כולה . ונדבה רוחם האלופים
 ),גו״מ ותקנם על מכונם ותלה . עלינו לשבח לנורא עלילה נעשה

 ״בשנת "ב ש״י״ר וקול תודה נברך למעלה למעלה .
 (אנן התהונה לדרוס) ״יודעי הבונה , שאו קינה זיווינו פנה בן פיית יוסף, והו־ירו
ת, בי נעשו מגרעות לבית יופף, פיקל אבנים  ״דמעות וגדלו פ־עו
 ״הורה לנבונים, דרכי נבונים ויצא יוסף, פענח רזים, גל אגוזים

 ״עדיף מחוזים צפנת פענח יופף .
 (למערב) ״רגוע הגאון האלוף המרומם וגי רב ואב״ד נ״י , מוה׳ יום־׳

 ״בן מוה׳ אברהם קלמנקיש זצ״ל , ויקב־ בגבול נחלתו
 ״נחלת ר הוא יבוא בשלום לחודש תשרי שנת "י״ב״ו״א "ב״ש״ל״ו׳יש
 ״לפ״ק . ויופף הוא המשכיר איזן משלים תיקן וחיבר הרים וסלעים
י ב  ״פרק ושיבר, לא הי׳ נעלם ממנו דבר , בתורה ובמצות ר׳ ג
 ״רועה ישראל מנהיג ודבר , כרועה עדרו קבץ כל צורך וחב־

 ״מוץ ותבן דאורייתא הניח והבר, ועתה בעון הדור חלף ועב־ .
 ״גאון ישראל נשבה במר צרחו אחריו כל הציבור מ• יורה לני
. אוי לנו כי חטאנו נשמע כמדובר גם צבא  ״נתיבית ויאמר דבר
 ״השמים נשאו קינה ביום בית אלהינו נשרף ותופר ועל ראש

 ״תפארת יוסף אשר נעדר , תנצב׳ה נקש־ .
 (לצפו; חנן עליו;־) ״ויופף הוא השליט בים התלמוד , ובכל מלין דאורייתא . מר נהי
 ״רבה אחר מגדולי גאוני קדמיתא זכותו עלינו פני ד׳ אלה־ם

. ן פ א  ״
 (לנפין הב; התחתונה) ״יושבי ישיבות מי יורה לנו נתיבות . ויפתח הלבבות אין עוד
 ״יוסף , וזאת לפנים המבקשים צפונים ישיבום זקנים לכו אל
 ״יוסף . פילורין יוהג כארי׳ ישאג עמו נהג , בצאן יופף, פטיש

 ״דפנפירין שבר טינ־ין, גילה טמירין / ויאפר להם יופף.

 הגאון הר אברהם המי עפשטיין דל
, לובלין בן הרב סק י י  הגאי; מהו׳ אברהם הלו׳ עפשטיין. אברק״ק, הוראדנא , ב
 הטין סו׳ מאיי קלוי עפשטיין, הובא כתשו׳ מהרי ם לובלין, סי׳ כ״ח , ק״א נכד ה;'׳ט

 נתן
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, נ ׳ ) הובא ?־.שובות מהר״ט מינץ, ב־' ב״ר ב״ה ם׳  נתן הלוי עפשטיין , אבדק״ק פפר״ט
 כבני בניו של הראייה מברצלוני בפי דברי הליט אפיים טררבי טנאי״ ה־אדאק, בשם

 הנאון סוד,׳ אברהם עפשטיין הנזכר , והובא בשו״ת ב״ח החרשות כ" ל יו ם׳ ם ב
 גאוני בתראי פי׳ ביו פני יהושע ח״א חאה״ע ם־׳ ט׳ והובא בפיריר או־ הישר ל־״מ
 פאפירש נידון הקדושה בשט״ע. בנו של הגאון הגזבר , היא הגאיז יחיאל טיכל הלוי
 עפשטיין, (חתן רבינו הלבוש) הגאין מ ה׳ אברהם עפשט״ן, ה" מתחלה אב׳יר בהו־ארנא
 בשנת שע׳ו עד שצ״ר , וע״ז יעיד חתימתו אשר בא שמה ״ה״ה בזמן הנזבי הרבה
 פעמים ״ ומשם נתקבל לאבדק״ק בריפק עד שגת שצ״ט , ובשנת שצ׳ט קבל משרת
 הרבנית בעירנו לובלין, ובשנת היא נתן הפבמותו ע״ס ק־ל הייה לה־־ י לייב ה־ופא
. מצבתו יטקיפ קבורתו לא נודע לגו א כ ב  בהיותי בעירנו, ובשנת ת״ג עזב פה את עמק ה

 לדאבון לבבנו כעת 1) .

— 0 

 הגאון מור- יעקב בד אפרים נפתלי הירש ז״ל
 הגאון הגדול והמפורסם מוה׳ יעקב בהרב אפרים נפתלי הירש , פאר הדור
, ורבים נאותו לאורו, בהחלה היה אב״ר ור״ט בק״ק ב־יפק דליטא, ושם הרביץ ו י ד ר  ו
 הורה בישראל 2) בשנת שצ״א בהיותו יושב על כפ הרבנו־. כעיר ב־יפק ״ בא שטה
י תום׳ יו״ט לבלילה בנו הרב מוהר״־ ב ח פ  אז הגאון מוה׳ יו״ט ליפמא; פי ל בעל ה
 אברהם פג״ל עם בת הקצין מוה׳ יחיאל לוריא ; ב; החכם הרופא סור,' שלגיה לוריא,
 וזה הי׳ בין בפא לעשור , ויען התמהמה שמה ימים אחדים בבד הגאון מיה׳ יעקב
 את הגאון בעל תום׳ יו״ט נגד זקני עירו לדרוש שמה בביהבנ״ם הגדולה הדישה של
 שבת השובה 3) אח־׳ שוב הגאון בעל תום׳ יו ט מחתונה בנו , נתקבל הג״ט יעקב
 לאב״ד ור״ט בק״ק לובלין עירנו והחליף תשובותיו עם רב־גו הב״ח גם נדפסו כפנו
 שתי שו ת אחת ארובה ואחת קצרה , אשי השיב לתלמידו הגאון מותי חיים חייקא
 הלוי אבדק״ק הרובשוב ובק״ק גראדנא בנידון ספק גרושה לכהן , והוא נדפסה
י גאון צבי בחלק התשובות ושם בא ער,״ח נאום הצעיר יעקב כלא״א טוה׳ נפתלי פ פ  כ
 זללה׳ה הנקרא הירש , גם בא בהפבמה על פידור שערי שמים מהגאון בעל השל ה
י קול יהודה״ עה״ת ד: ים פראג שנת ת׳׳א פ  ז״ל , גם בא בהסכמה על כ
 לפ״ק , ובנשוא פשרת ה־בנוה בעירנו לובלין נהג את ישיבתי ה־בה והגדולה ״
דבי הלאה מהולדתו , אחר  ביחד עם בנו הגאין מיה׳ יהושע העשיל , אש־ נ
 מתלמידי הגאון טוה׳ יעקב כפי הנודע לנו הי׳ הגאון טוה׳ שמואל קיידאנובר ,
 לפי דעת המחבר פפר ״כלילת •ופי" , יכתיב בספר ״העורבים ובני היונה ^
 אשר מביאו בעהמ״ח פפר (אוצרות החיים", צד 252) שנפטר בשנת ה״ה,אולם לפי
 דעת הגאון מוה׳ •וסף לעווינשטיין אבדק״ק פעראצק נפטר בעירנו בשנה ת״ד, ומביא
 ראי׳ לדבריו מפי תפארת ישראל להר׳ ישראל אבדק״ק בעלזיץ אשי הועתק בהמגיר
 שנת ׳״ר בדרוש מפי וישב, שהספידו בשנת ת״ד להגאון מוה׳ יעקב , אם בי פצבתו

 בעירנו
 1) כמכתב הגאון מוהייר יוסף לעוומשטיין לבד״ק פעראלק הלאה 2) כנסה ישראל להיז

 =״־ פץ 535 3) מגילת איכה

 בעירנו עודנה קיימת , אולם נחפרה שמה, שגת מיתתו אשר נמחקה ברבות הימים
 ומצבתו בכית מועד לכל חי בעירנו תקונן ותהנה נכאים, ברב־ים קצייב ונמיצי״ם ״

 פה נקבר המאו׳ הגדול מוה־״ר יעקב,
 ב; מוה׳ אפרים נפתלי איש קדוש ונורא ,

) | היביין בישראל תורה ,  נ

 אלמלא נשתכחה מהדר׳ ,
 והחזיר ליושנה עטרה ,

 ט״ז בפליו תנצב״ה ,
 אלה הטה הגאונים המפורסמים אשר שמשו בכתר הרבנית וכהני פאי בעירל

 לובלין במשך הפאת הרבעית לאלף השש׳ .
, וחכמיו ונכבד״ מהמאה הרביעית ו  ועתה נציג בזה תולדות גדילי הדו־ ופ־נסי

 ־״זכרה , אשר נולדו בעירגי, או אשי באו לגור בתוכה .

 הרב מרה דוד דרשן
 הר־ מור׳׳ דוד במה!״ מנש 7 ז״ל טקראקא, רב תורני גדול בהחלת
 המאה הרביעית דרשן בעירנו לובלין. וגמר איט־ לעלות לאיי והקדיש ימיו לחבור ספריו
 ובטרם עלותו הדפיס ספריו ״שיר רמעלות״ קצירים ודוגמאות מספריו , כולל דרושים
י ״התנצלות  על קצת פרשיות , שו״ת ומכתבי מליצה (כראקא של א) חיב־ ג"כ ספ
 לדרשנים" להגן על הררשית , ולהוכיח שנהלקו באמת לכמה פגים , והוא אינו כ״א
 הקדמת ספרו ״מ-כיל לדור״}) ואלה הטה ספריו אש־ היכר , א) פפר ״שיר המעלות"
 ב) פפר ״אביר יעקב״, ג) ״ביה דודי׳, ד) ״הגבול״ , ה) ״כפא דוד״, ו) ״מגדל דודי׳
כגלת מלאכים״ , א)  ז) מגן דוד״, ח) ״משכיל לדוד׳׳, ט) ״נחל עדנים״, י) ״נפש דוד״, י

 יב) ״עין הקורא״, יג) ״קול ד׳ בבח" , יד) ישבח הנשים״ 2) .
 דד ב מורד יחיאל במחר ידידיה מוראווטעיק , רב גדול ונכבד
אלה הטה א) ספר ״פנתה ו בי פפ־ים , הי , ן בלי  בהחלת חטאה הרביעית מעירנו לו
ת, מלוקט מספרים קדכיונים ובפיפו לקיטי תירה , ״פדר  חדשה״ פירוש על פרקי אבו

 ברכה״ על דינים, גם העתק מלשון אשכנז גזירת אכט־ייך וק״ק ווינא 3ז ,
 הרב מ1ה׳ יעקב במה!" מדרבי מתולדתו נדע רק מה שכתיב על

, שהי׳ פרנם ומנהיג הקהלה , איש רב פועלים אשר זה לשונה .  מצבתו
 פה נטמן , נבר נאמן ,

 דובר צדק ומישרים ,
, בכל כח ,  הלך נבוח׳

 כלכל דבריו בסשכ־טים (צדיקים) ?) ,
 מנורה זהב כולה פ־גם ומנהיג הקהלת ,

 ש ״ו נודע למרחקים ,
 שפו

57 3) כנסת ישראל ס בן יננקג [ י ״ פ  1) כנם־ ישר.זל להח׳ יש״י פיז 233 2) איני ה
 הה׳ רש״י הי! 525

  
Notatka
Mędrzec rabin Jakow syn Efraima Naftalego Hirsza, błogosławionej pamięci

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel rabin Dawid Darszan



 שמו נקוב ר׳ יעקב ,
 ב״ר מרדכי נשמתם בצרור החיים צרורים ,

) נפטר שכ״ט לפ״ק וחיי לכל ישראל שבק  מ
 רד עם אל ונב־ים ,

 חדשו א־מז בכ״א בתמוז ,
 הלך דודי למישיים,

 אמונת אומן יעמוד לקץ הימין,
 עם הצדיקים הנבררים ,

 הגאון מחד אפיים
 גאון גדול ומפו־םש מתולדתו נודע לי רק מה שהעירני הגאון מוהר״ר
, במכתבי אלי 1) אשר זה לשונו, ״הגאון אפרים זה  יוסי• לעוויגשט״ן ע"פ השערתו
 ,.היה בירושלים ר"מ ואח״ז בעירנו לובלין אחרי הגאון מוה׳ ישראל בייר שלום שכנא
, וכתוב שהניח תלמידים גאונים, והובא בסמ״ע דו  ״והביאו כתום׳ טת־יייט צחלין תלמי
, שהי׳ ג״ב אבדק״ק בדיסק ׳  ״הו״מ סי' ם״ט ס׳ ק״ב ובדרישה יוי׳ד ס" ט'ו ושם כ
 ״והתייחס אליו גביו בהקדמתו שו״ה שעי אפרים, אח־יו הי׳ עור הג״ט אפרים ויישל
ב ח או״ח  ״ג״ב אבדק״ק ב־י־ק ולובלין, ועלה לירושלים חתן רבינו מהרש״ל הביאו ^
, בנו הי׳ מוה' צבי הירש אבי הנ״ט אברהם ט ט צר קב״ו י  ״ס״ס רעיו ובהא:־ף ת
, חותנו של הג׳ טוה׳ ל־ב מק־אקא וי,לבוב, נפטר שש ת״ג  ״אפיים פישליאבדק״קליקאו
 ,,אולם חזי הגאון הר׳ יוסף לעווינשטיין נ״י מהשערתו הנזברה , ובמכתב
, אשר לפי דעתו היא יוה־ נכונה, וזה ת ר ח  שקבלתי ממנו אחרי כן ישער השעיה א
 לשונו, ״במכתב־ הקודם שפטתי ע־1 מצבת מהו׳ אפרים שהוא ־בו של מהרי״ט צהלין,
 ״ולא רציתי לום־ שהוא מיה׳ זלמן שור, אבי הג״ט נפתלי הירש שוד יען כי בהכבמת
 ״היד נפתלי הירש שוי חותם עצמו (במד״ר הוצאה ראשונה עס המתנות בהונה) ב״ר
ת ו ש  ״משה אפרים, אךבם׳ גדולת שאול הועתק מסי יש מג־.ילין רק שמו אפרים גס כ
 ״מה־"ם פאדובא םי' מ״ה כינויו אפרים . ע״ב נראה בטח שהמצבה היא לה׳יר אפרים
 ״שור . וכן בנו הי׳ נקיא זלמן אפרים שור על שמו , יוכן בהטצבה כתוב
 ,רב כח בתבואות שור, והי׳ בן מות׳ אביהם שור מגזע מוה׳ יוסי בכור שו־ , כאשר נראה
 ״שהר׳ אפיים ב״ר אברהם שור הוא החתום בשו׳׳ת מהיש״ל (סי׳צ״ו) כנראה מהעתקת
 ״המצבה מנכדו ר׳ זימן שור בעיים הביאות שור ישינים שגס אביו הג״ט נפה ־י הירש
 ״הי׳ אבדק״ק לובלין ובשור. הרט א חתום הירש עלזאשער שהוא באשכנז, וכה תקונן

ם, ותהנה נכאים , י  אכן מצבתו של הגאין מות׳ אפי

 אראלים ומצוקים
׳ פשטו יום באיש אלקים ולקחו . . . ב  כ

 רבינו גאונינו, נר ישראל , ראש גולת אריאל . .
 יראת ד׳ מבטחי י עוז אפרים לראשינו מעוז .

 — משכיל
 1) הייאה במכתב הנהי; מוהר׳ יוסף לעוונננסטיין איד״* ס:יירו'ק

ל בדרך תמים וישר , ורב כה בתבואות שור י ב ש  מ
, ו  ומית־ו יבפר בעדנ

 ויהפך לשמהה אבלינו ,
, ו ג  וישלח לנו "א״פ״ר״י׳ם משיח צדקי

 אנין סלה .

 הגאון מה״ שלמה רופא לוריא
 הגאון המפורסם מוה׳ שלמה רופא , מתושבי עיינו , וחי׳ ממשפחת מה־ש׳יל
, ושאל טלפני בן משפחתו הגאון מהרש״ל , והוא משיבו בכבוד , נתן הסכמתו ל > 
(  על קונטרוס לוח החיים בצייוף הסכמת ה־ופא המומחה מוה׳ שמיאל ב; מתתיהו \
 מתולדתו גדע שהי׳ לו בן ושמו מות׳ יחיאל מחותנו של הגאון בעהמ״ח תום׳ יו״ט
 ז ל , כי בנו של האחרון הגאון מוה׳ אברהם לקח את בתו של הראשון מרה אסתר
 לאשה 12;קרוב הדבר שהמצבה הנזכרת להלן היא מצבת ר׳ שלטה הזה , ולפ״ז

פטי יום א׳ כ״טתמוז שפ״ח ן .  נ

 הרב מוה וחיאל הנזכר הוא כ; הגאון מוה׳ שלמה רופא ומחותנו של הגאון
על תום׳ יויט , אשר בנו מוח׳ אברהם לקח בתו של הרב מוה׳ יחיאל,והגאון בעל  נ
 הוס׳ יו׳יט בעצמו כותב בספרו ״מגילת איבה״ 3) ע״ד חתונת בגו הגזכי , אשר זה
 לשונו, ״ג׳ לחודש תמוז שגת שציד• נסע הוא ואשתו ובגו בן זקונים דבחור המשכיל
 ״אברהם אשר כבר מצא בו רוח הכמה בעז'ה על החתונה יום שמחת לבו קיק לובלין
 ״לייבא את הבתולה מרת אסתר בת הקצין מיה׳ יחיא״ בן הרופא המומחה החכם במר
 ״ש־מה לור־א זללה״ה והוא התן הקצין המופלג בעשירות ובמידות טובות מוה׳ משה
 ״ר׳ ליזרש מק״ק ב־יסק דליטא הגאון ה־׳ אברהם בנו של הגאון בעל תום׳ יו״ט
, ואותו יזכיר אביו הגאון לתהלה ולתפארת בספרו (תוס׳  דגיה בילדותו ספר מעדני מלך
 יו׳׳ט פאה פ״ו טייב ב־יאיס פ ג מ״ב) ובמקום אח־ היא אוט־ ב־ הוא מהבר פי׳ לירושלמי

 וגר בעירנו לובלין (סיכה פ״א מ״א) 4) .

 הרב מוה׳ שמואל ב״ר מתתיהו
 הרב מור,׳ שמואל ב״ר מתתיהו רופא בעירנו לובלין נ־,ן הסכמתו על קונט־ס

 לוח החיים בצירוף הרופא מוה׳ שלמה.לוריא . 5)

) קרי׳ נאמ־ה 2) מגלת אבה דף י״א 3) כס 4) עיר כצדק 5) קרי׳ נאמנה להח׳ רש׳׳י פיו  ז

 הרב מוה׳ יחיאל לוריא

  
Notatka
Nasz nauczyciel rabin Efraim

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel rabin Szlomo lekarz Luria

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel rabin Jechiel Luria

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel Szmuel syn Matetjachu



 הרב מות קלונימוס
י  הרב מיה׳ קלונימום בן הגאון מוה׳ מ־דבי יפה , מהזיק ביה דפוס בעירנו הרפו
ת ב״ב ב ס ת מ מ ד ק ה ם, וזיל ב י , ובן הי׳ לו הנקרא בשמו מוח׳ חי ו ל צ ת •  ש׳׳ם בשנ
ת ממשלת ־ ק ת ת של״ו לפי ב , ג׳ ימים לחודש ט ׳ ת דפוסו ״ראשית מלאכתי ביום ג י  מב
ת גאונים ע״י מ כ ס ה נת פולין , ב  ״הקיסר בין מלכא למלכא פה ק״ק לובלין הבירה במדי
ת קלוגימום בן מוה׳ מרדכי יפה זצ׳׳ל וחייס כ ס מ  ״המחוקקים אב ובנו הרשומים בסוף ה

 בן קלונימום שלימ״א 1) .

 הרב מוה׳ ישראל נמהר משה
, חיבור פירוש על ההלים ומשלי עפ״י ו נ ר ב מוה׳ ישראל במהו׳ משה מעי י  ה

ת יש-א:* י א פ ת , אל הנחיל דת ל ה נ י ת ״יתן שפתי ר ל ח ת מ ב בקשה ה ת , גם כ ה ל ב ק  ה
 ובשנת שנ״ג ראה פירושו הנזכר אור 2) .

 הגאון מוזז יעקב טעמערליש
ב י ש מגזע האשכנזים נולד לאביו ה י ל ר ע מ ־ ע ת י  הגאון מוה׳ יעקב טעמערליש א
, י ש ש , באמצע המאה ה־ביעית מאלף ה ז נ כ ש  רבי אליעזר , בעיריווירמייזא בא־•; א
נת פולין וקבע ישיבהו בעירנו לובלין (קב היש־ פרק מ״ה)  וביט׳ חורפו בא למדי
ע אהלו אחלה של תורה בעיר קרעמגיץ בגליל ק  הנודעת מאז לעיר עתיקה , ומשם ת
בנסתר , ובסוף ימיו , בנגלה ו , והרביץ תורה בישראל ם י ב  ו־אהלין , ושם ישב ימים ר
ק־א בפי כל גאוני זמנו , והי׳ נ ויען נת אוסטריא, וקבע בית מדרשו בעיר ו סע למדי  נ
־ ״אד חדש״ לד׳ חיים בובנער מקראקא כא פ ס  בשם ר׳ יעקב אשכנזי ובהסכמתו ל
, ומלבד היותו ׳ ה ד ל ו יעקב בן לא״א מוה׳ אליעזר איש ווירמייזא" על שם עיר מ  עה״ח ,
י תשובות , עי ד ובפוסקים ושמו הי׳נורע בשערים המצוינים בהלכה ,  גאון מובהק בתלמו
, בענינים הנוגעים לרינא , עור ה•׳ גדול בחכמת הקבלה׳ ־ ב ־ השיב לשואליו ד ש א  ב
 כאשר נראה על שער ספרו ספרא דצניעותא דיעקב שחיכר עה״ת עיר הקבלה עפ״י

נדפס אתר פטירתו עיי בגו ותלמידו הרב הגדול המקובל מוה׳ אליעזר ^  האר״י ז ל ו
ס שגה , וחכמי זמג• של הי־׳ יעקב טעמרליש העידו עליו שישב א־בעי י ז  ליפמאן אשכנ
, בקדושה ובטהרה עד ה ר ו ת , ועסק ב ו ל יום ולא זז מכותלי ביהמ״ר כל ימי ת בכ י  בתענ
, וקולו של יעקב נשמע בבתי בנסיות ובתי מדרשות ב׳ הי' דו־ש על כל ו ת ו  יום מ
ק ומק־וב  קוץ וקוץ , הלי תלים של הלכות , והרבה מגדולי הדור נהרו אליו כרחו
 לשמוע לקהו הזך והוא האציל מרוח חכמתי אליהם , ואלה המה הלמודיו אכיר שמשו

 לפניו בישיבה , א) הגאון מוה׳ בנימין וואלף סג״ל עפשט״ן אבדק״ק פ־יעדבירג
 ב) הגאו; מיה׳ יהודה ליבא אבדק״ק העלישוי ומן ההלמ־ד־ם אשר באו אליו לשמוע

 לעתים

 11 דקדוקי סופרים להה' נ. ראבינאוויעץ , מס:ה ברכיה יו־ 63 בכס הכפהי יסירם ן
 2) לימע־אטור נעשיכנוע דער סינאנאנאל פאגיזיע ציג; זייניע 20 ./

> 

, א) מהר״ש קיידאנובר ז״ל בעל ברכת הזבח , ב) מות ב ו ש ח ת יש ל קו  לעתים לא רחו
) מוה' מאיר שמעדן , ואלה המה ספריו אשר , נ גי  גרשון אשכנזי בעל עבירת הגרשו
) הכור גדול ג י מעמערליש, ב! כפרא דצניעוהא דיעקב עה״ת , , א) שו״ת מהר׳ ר ב י  ח
ה ב ר ־ ה א ב ש מגילות , ר) חיבור על ב׳ האררות קדושות , ה) היבור ל מ  עת״ת ועל ה
והר, ומקצת הפסיקים על ד בבלי וירושלמי, ו) ם׳ על מאמרי הז  אגדות חז״ל , בתלמו
 נביאים וכתובים , ז) קושיות ותירוצים על כתבי קודש , של הא־'י וכל אלה החבורים
א יאיר צ י ־ ורק ספרו ״ספרא דצגועתא דיעקב' , ב ח ט ת יד כן ה ח ת , ם י ב ו ת כ ו ב  נשא־
ת ה בשנ ל ע מ ל נתבקש בישיבה ש ר ו ט פ ם, הגאון הגזבר מוה׳ יעקב טעמערליש :  הדפו

. (  ר״נ״ז 1

 דגאו; מות יחיאל לוריא
: אלה הטה התוארים הכתובים על מצבתו , והוא בן ן מ א , ואיש נ מם  אלוף מרו
־סס והנודע בכל מרחבי א־ץ רש״ל זיל מתולדתו לא נידע לגו מאומה רק  הגאי; המפי

. ן נ ו ק , אשר כה ת ו ת ב צ  מה שתעיד מ

 מצבת ד,״ר יחיאל בן מוה׳ שלמה לוריא,

, ן מ ט  פה נ
 * ש , 0••׳• ווייי •

, ן או הג ) האלוף המרומם יח־אל בן האלוף ו ב  ל
 שלמה לוריא ,

ע ובוכה , מ ד . ה . .  * על אלה .
- יו ־,־• ׳ ר - ן / דיי;׳׳— **•ך- ח.-11״,!ז*  ד

 עלתה נשמתו לטרום במזבח העליון לדשז ,
 הנצב״ה .

 הגאון מיה׳ יהודה ליב ב״ר מאיר אשכנזי
, ולפי ו ר רסם, הרביץ תורה כרבים , גדול ונכבד בין חכמי דו מפו  גאון גדול ו
 דעת הרב רי״ל הוא הגאון מוה״ר מאיר אשכנזי , המובא בס׳ חסדי ד׳ להר״ט
 מרגליות מקראקא ששמע קול השכינה ובגו הר׳ יהודה ליב כנראה לפי דעתו של
ב , ואח כ בבריסק • שהביאו מהר״ס לובלין סי׳ פ״ח, ק לבו י ר ב  זהנעין ׳יל הנזכר היה א
 ובימיו הי׳ הגאון מות״ר ליב מסטאגב , הובא כתשו׳ ב״ח וגאוני בת־אי ר׳ ליב ר׳
ה סי׳ תקפ׳׳ה י י  היגיכ״ם; בי״שו׳ ב״ח ר׳ ליב חנהל ש אבד״ק לובלין הובא בפמי׳ג א

ר יהודה ליב הנזכר נפטר בעירנו וכה תקונן מצבתו וההגה נכאים: ר\  '$אק־מי
 — י ו — מד־
 הזייתו העתקתי מס׳ כלילת יוסי (הרב מוסד׳ ה"נ דעמביצר ה״ב(דך. קי״ז)

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel Kalonimus

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel Israel [w naszym nauczycielu] Mosze

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Jakub Temerlisz

  
Notatka
Mędrzec nasz nauczyciel Jehiel Luria

  
Notatka
Mędrzec nasz nauczyciel Jehuda Lejb syn Meira Aszkenazego



 פה נקבר ארי שבחבורה
, רה  הרביץ תו

 והוציאה לאורה ,
, א י ב פ ב  בפלפול ו

ב י  הי־ב הגרול הגאון מות׳ יהורא ליב כן ה
 מהו׳ מאיר זצ״ל אשכנזי כ א שבט שנ״ז

 וגם אשתו מרת פייגאל זצ״ל ? .

מה בז איני;  ר׳ יצחק ב״ר שי
, שה־א אחד מגברי של  דבר מה מתולדתו לא נדע , רק מה שבחוב על מצבתו

, וערה המצבה ,  אחד ממגרשי ספרד
 ציון ה־ו״ר ר׳ יצחק בן במה׳ שלמה בן אינין

, למו  ינ1) מגרש ספרד נפטר לבית עו
 יום ו׳ י״י־ שבט י־•׳ שם ד תנצב״ה',

 הגאון מוה׳ ישראל איסר
, הי׳ גא״  הר׳ ישראל איפר כמהו׳ יחיאל לוריא, בפי הנראה מהכתובת של מצבתו
 ברול ומפורסם; הכם בחבטות, איש אלקים,ורבות פעל ועשה בחיי חלדו לטובת אחיו

 בני אמונתו, גבר הגאון מה־ש״ל ז״ל ועדה המצבה ,
 ארון הקודש בתשרי ב״ה לחודש שס״ו לפ״ק ,

 שאול באבל ובן ההם־ שואל,
 ציון הלז לדעת יואל ,

 קבר איש האלוקים מבית אל ,
 נודע בשערים מושיע ורב וגואל ,

 חבס בכל החכמות באגור ואיתיאל ,
 ועל כלנה בתורה מטתנה נחליאל ,

 האלוף והגאון מוה׳ ישראל
 איסרל בן ה״ה מוחי יחיאל

 לוריא לאור יה עלה על מבאל*)
 שר הגדול במזבח והאריאל ,

 זביתו יעגווד וצדקתו כהררי אל ,

 הגאון מוה׳ שמואל ב״ר יוסף
 גאון בדול ומפורסם מעירנו , חיבר כפו ,.לחם רב״ וחידושי דיני* א״ח אשר

 נשמטו
 *) טנחו למה דאיתא בתוס׳ מנחות ק־מ ע״א בד״ה ומיכאל שר סגדו,'עימד ומהריב עזיו
 קרבן וכתבו שם מדרשות חלוקין יש מי ש£ומר נשמיתיהי של צדיקים והערת מוהריישמצון

. ל) י  דוד ראזענטהאל ז

 נשמטו בש״ע , הספר ,לחם רב" נדפם בעיר פראג שס״ט , בהסכמות הגאונים מהו׳
 ליווא וחתנו הרב מהר׳יי בהן 1) בדפים של ר׳ אברהם ב״ר שלום 2) .

 הרב ד דוד בר ברודפג״ל
 הרב ר׳ דוד ב״ר ברוך סג״ל מתושבי עירנו, והוא גידע לגו רק משמו הנמצא
 חתזם בכתב יד על הדף הלבן . בספר ״זברון משה״ אשר איזן ותיקן ועיצה
 האלוף החסיד הגאון מיה׳ משה ב״ר זבולן ז״ל בארה״ק על התורה דפוס לובלין שע״א
 בפי עדות החכם נייבויער נמצא הספר הגזבר בבית הספרים באוקספורד, והוא מספרי

 הר״ד אופנתיים 3) .

ד יהושע  הר׳ משה ב
 ראש ומנהיג ׳איש חי ורב פעלים , חכם מפואר, ממשפחה רמה ונשאה בישראל

 כאשר תעיד מצבתו ותקונן
 משה קדושי משיב נפשי ,

 ריח ניחוחי*) .
 שערי דמעות גדות ונעית ,

 מדחי אל דחי ,
 הלכת למנוחות ועזבתנו לאנחות ,

 מרוט׳ לחי ,
) יימת משה עבד ה׳ יום ו׳ ז׳ חשוון שנת אשר ״ע״ש״ה משה ן  י
 לעיני כל ישראל לפ״ק הלא הוא האלוף הקצין המנהיג

 ראש המדב־יס , מדברנא דאומתיה בנן של קדושים ,
 חכם חרשים ,

 גבון לחשים ,
 ה״ר משה זצ״ל בן האלוף מוה׳ יהושע זצ״ל הנצב״ה .י

 הגאון מוה׳ מיטה ג״ר יהודא
 הגאון מוה׳ משה בהיאון טוה׳ יהירא בן הגאון מות׳ שלמה, הרביץ תורה והפיין
, בהיותו נקטף בעודנו כאבו , ו  מעינותיו חוצה , ורד בה תלמיוים שתו בצמא את דברי
 רך בשנים. כנראה הגאון מיה׳ יהודה בהנאון טוה׳ שלמה הנזכר הוא בן הגאון מוח׳

 ־ שלטה
 *) מסהרוזים שעל המצבה ״מ:ה קדושי״ ״ריח ניהוהי״ ״מרוטת לחי״ ומיפרט של הכנה
 ,אשר עשה משה לעיני כל ישרא;״ נראה שנהרג על קדוש השם , כאשר יעידו החרוזים

 הנזכריס (הגותב)

) קרי׳ נאמנה 58 2) ציר געשיכטע אונד ליגערננוור צינל ז• 286 3) בהערות להמאמר { . 
 • קריה ארצע בהתסיף שנה שני׳

  
Notatka
Rabin Izaak, syn Szlomo Argina

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Izrael Iser

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Szmuel syn Josefa

  
Notatka
Uczony, rabin Dawid syn Barucha, zastępcy kapłana [?]

  
Notatka
Uczony Mosze syn Jehoszuy

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Mosze syn Jehudy



, מהנראה מהקינה אש־ קונן אחר מתלמידיו ת עש אביו בזמן אחר ה ר׳ ליבשיס, מ מ י  ש
, ה ש  המובא בס׳ ״שלשלת הקבלה״ ׳ ובה תקונן אבן מצבתו של הר׳ מ

נתבקש לישיבה של מעלה , דש, ו  פה נגנז ארון הקו
ה , ב ־  אשר הרב״; תורה , והעמיר תלמידים ה

) הגאון מוה׳ משה , ים ) אב בחכמה רך בשנ ג  ב
 בן הגאון מוה׳ יהודא ב; הגאון מוה׳ שלטה , י

 זצ״ל ביוש כ״ה אייר שע״ז לפ״ק ,

 הרב גדליהו ב״ר שיטה
 הרב גדליהו ב״ר שלמה , איש ליפשיץ , מתושבי עירנו לובלין , חיבר פירוש
ד לשנים א) פ־ ; פירושו הגזבר נ ״ל עץ שתול'׳׳ על ספר העקרים של ה״ר יוסף אלבו ז , 
 ״שרשים" פירוש וביאור מספיק , ב),,ענפים" עניגים במקראות ומאמרי חז״ל , נדפס
 בוויניצא שנת שע״ח , בפעם הראשונה 1) בהקדמת פירושו לספר העקרים הנזכר
 יתנצל המחבר פירוש הנ״ל על איחרו להרפים ביאורו, וכה יאמר , ״מפני הרפתקאיה
, אשר לא יוכל שאת אותם , המה עמדו לו לשטן  ״רעדו עלוהו אשר ררפיהו עד חרמה
, ורק אה־י הפצרות חביריו שהפצירו בו נעת־ לבקשהש ו ר ו  ,,על דרכו להוציא לאור חב
 וה ציא ביאורו לאור עילם וחותם, הקדמתו יוש ג׳ ז׳ אדר שע״ז לפ״ק עיר ואם בישראל
( ד הגאון מהר״ם לובלין ושאי־ בשרו , הגאון הר׳ גדליהו הנזכר הי׳ תלמי ו ״ צ  לובלין י

, הנדפס בוויניצא שנת שע״ח־ט 2) . ן  ועשה מפתחות על שו״ת מהרים לובלי

 הר אהק בד יוזפא
 איש נכבד ונשוא פנים , שמו נודע במרחקים במעשיו הטובים באשר נקרא

, ו ת ב צ בה שעל מ  מהכתי
, ק י פ  והיתד, זאת לבם לכפר ״על בני י״שראל ט״בל ח״טאתיכם ל

, ן מ ט  פה נ
 איש נאמן ,
 היה מזומן ,

, מן  לטובות כל ז
, ן מ ש  שמו הטוב נודף ב

׳ 1 הלך לעולמו ,  ״
 העניו וההםיר מוהר ר אהרן בן טוהר״ר יוזפא.

, ו מ  הי׳ ש
 הולך כל ימיו בתומו ,

 ובשכר זה תנצב״ר, עם בל הנקברים פה
 ויאסף אל עמיו בשנת שע״ט לפ״ק יום ה׳ כ׳ חשוון /

 *00^0-00 י

 1) הוני טשפריס להה׳ נ! יעקכ 449. 2) כנסת ישראל לה־ז׳ רש״י פץ 213 -

 הרב טוה׳ משה בריינדירש
, אש־ הביא מכתב מה״ר חיים שור אבדק״ק סגינווא ן  מתושבי עירנו לובלי

י נביאות ילר המיבא בס ב ד  יפהר״ר מרדכי כ ץ בק״ק לבוב ביום י״ר תמוז שפייר ב
 אלים ר גרפס ״ בדפוס הגאון מג־,׳ מנשה ב; ישראל מאמשטרדם 1) .

 הגאון מוה׳ שאוי שמעון
 הגאון מוה־״ר שאול שמעון דיין בעירנו בשנת שפ״ז , אחיו של הנא־ן מהרש׳יא
 ז״ל , הגאון מוהר״ר שאול שמעון הנזכר חיב־ סליחה לקדושי ווארשא (שנ״ו) ״אל
ו במלואו נדפסה בשנת שט״ח מ , נמצא ד ן  אלהי דלפה עיני אשר בהחרוז האחרו
 2) בתור דיי; בעירנו נמצא שמו חתום בסוף חידושי אגרות ממסכת נדה (ש״ס דפוס
 ווילנא) ובה כתוב שמה , סליקא לה כל חידושי אגדות הש״ם ביום ג׳ סיוון שפ״ז
 לפ״ק הוגה בעיון נמרץ עיי האלוף היקר מוה״ר שאול שמעון בן מוה״ר יהודא סג״ל
 ״זצ״ל ריין דק״ק לובלין יצ״ו אחיו של הגאון המחבר זה הספר יצ״ו זכותם יעמוד לנו

 ״ולבל ישראל אמן כי״ר :

 הגאון מוה״ר יוסף שלמה רופא
 הגאון מותיר יוסף שלמה רופא מקנדיא (הניקרא ישייר מקנריא) נולד כ״ה
גי אביר בקאנדיא הגאון י ו  סיון שג ה לאביו הגאון מוה״ר אליהו בר׳ אליעזר דלמי
ת, מי  יש י בעודנו גער הפליא בתורה ובחכמה ובמדעים ולמר לדעת לשון יונית , רו
ת ,בעיר ית, בהיותו בן ט״ו שנה נתקבל כבית המדרש החכמו  איטלקית , ושפאנ
וכא , ולמד שמה הגיון וחכמת הטבע, ובן שמונה עשרה שנה בא לשמוע לקח בחכמת  פאי
 ה־פיאה והפלובופ־א , ובידוד התעסק בחכמה השיעורים והתכונה אשר שמע מפי
, התחיל  התוכן המפורסם גליליום, תלמידו של קופערניקום, כמעט השלים חוק למודו
בשם ״יער הלכנו;" וכפי הנראה התעסק לם, כולל בל החבטות שבעו  לחבר ספי־ גדול ,
 בשובו א־1 מולדתו בחכמת הרפואה ותשוקתו להוסיף דעת בכל ענפי המרעים , העירה
, כאשר השיגה ירו ויהי מספר ספריו שבעת אלפים  בו התשוקה, לאסיף ספרים הרבה
ובכל זאת לא שוד• לו / ולא מצא מרגוע ם, בי  אשי עלו לו במחיר עשרת א־פים זהו
, וילך למסעיו למצוא מזון ובחיה חרשים לבקרים , לרוחו  לרוחו, ויעזוב את מולדתו
, שמה כבודו לפניו כפרי חכמי הערביים מה , ויבא מצרי  הכביר , אשר לא ידע שקטה
ע בין הרבנים והקראים , ממצרים בא לקונשטנטינא , (ערך  ומצא חכמים יודעי מד
 שפט) ע ר מושב החכמה בימים ההם , ויבקר בבית עקד הספרים לאביו זקנו מצר אמו

ל ע ושמה כתב לבקשתו אה מכתבו הנפלא , , ו אנ סט מיה׳ מררבי רומנטי י  החכם המפו
ט , הנראה בחורף ש"פ . בדרך מסעו ראה את החכם הטקיבל  אודות כוכב השבי
. והוכיח כי היא קרובה אל  הגדול ה־׳ יער,ב נהטיאש , אשר הסביר לו יסודות הקבלה
, ומאז התחיל לשקוד על חבטת הקבלה וירשום לו גם כללים , ן  פלסופיתו של אפלטו

 י— וקצירים
 1) ־ף סיס 2) ניטעדאטור גגישיכטע דער סינאגאג סאעזיע 421

  
Notatka
Uczony Gedalia syn Szlomo

  
Notatka
Uczony Aron syn Jozpa

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel Mosze syn Brajndilesz [?]

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Saul Symeon

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Josef Szlomo, lekarz



, טקנשטנטונה נסע והלך דרך וואלאכ־א לארץ פולין, ובעיר יאססע: ה ד ו מ ל  קצירים מ
טת , וגס היא משך את לבבו אל חי אי ו  התרועע את הרופא המקובל ר׳ שלמת בן א־
, וטשס בא לפולין ויהי רופא של הדוכס יאדזיוויל, וכאשר מצא פרנסתו ברוחה ה  הקבל
החכמה את כל הבאים לשתות בצמא , הקדיש רוב עתותיו / ללמד דעת התורה ו  מחכמתו
א לרפא א־ גדולי השועים והרוזנים ובתוכן גס קי  את דבריו בכל המקומות אשר נ
, כאשר נראה ממכתבו בסוף ' ם י  בעירנו ליבלץ 1) גס כתב פה עירנו את ספרו ״האל
י מכתב הרי זרח בן נתן , אחרי הודיעו שמה את דעתו ע״ד  ספרו הגזבר בתשובת ע
 החלומות ) חתם עצמו ״ישי מקי<.דיא הכותב בי׳ג בסיץ שפ״א פה ק״ק לובלין״ אח־
 כן ה" רופא בעיר ווילנא, ובעיר ליפלאגר , אורות מקום פטירתו נחלקו הרעות יש
 איטרים שנפט־ בעיר פראג ואחרים איטיים בעירנו לובלין ושניהם מביאים להם ראיות
ד  מצויגי בתי הקברות בהעדים הנזכרות , נסח־. מצבתו בע יר פראג נמצאה בגל ע

. ו נ לשו , ־  דף 81 . ונסח־. מצבתו בעירנו לובלין כפי רעת ״עלי הדס״ ז
 מצבת השר יוסף שלמה רופא מאי קנדיא ,
 שמו נודע בשערים , והיה מוכתר בכתרים 4

ם,  כסאו הי׳ מוטל בין גדולים ושדי
 והי׳ רופא מומחה לנפשות ובשרים

 פ״נ הארון והלוחות והשברים ,
 שנת שע״ו לפ״ק*) 2) /

 ארבעה טעמים יש המחזקים ומאשרים דברי אלה שמגוחתו כבוד בעירנו
ה כפי דברי ״עלה הרס" ה״ר בהנ  א) כאשר נדע שמו ר׳ יוסף שלגיה וגם מצבתו נ
 יוסף שלטה בעוד שעל המצבה בפראג נבהב ה״ר יוסף לבד , ב) חרוז הכתוב פח
 >>בסאו הי׳ מיטל בין גדולים ושרים״ מעיר שהוא הוא כי כאשר נדע היי רופא הנסיך
 ראדזיוויל ג) לעומת ההוכחה ששטה כתיבה על המצבה שחיבר ם׳ גובלות חכמה יש גם
 לנו עד המסייע כי בבית מועד של כל חי בעירני ני׳ צא אבן שוכב לאורך קבר אחד מצבה
 עליו אין **) וחרות עליו המלים ״עצם השמים" ״׳,ין הבדולח״ ד) מספרו האלים אשר
 כתבו בעירנו נראה שישב בשנת שפ״א בעירנו בעוד אם ישב בפראג זב־ לדבר אין
. אלו המה ההנחות המחזקים רעוה אלו שנפטר בעירגי י ועתה ירא הקהל וישפוט ו  לנ

 עם מי הצדק י

רק ככרי מציה אהה ישננו הכר  **) מציה כזאת איננה עוד כעת בבית מועד לכלהי בעירנו ׳
 כפי הנראה היא חלק ממנה וזייני,

 בשערים
 מצוין בדורו בסוד עדה וישרים / רופא מומחה לנפשות ובשרים ,

 בטאו מוטל בין גדולים ושרים , נגנז הארון והלוח והשברים ,
 מוכתר בכתרים , י׳ א׳ כ״ט המוז שפ״ח לפ״ק ,

 הנוגע למה ששמה ״בעלה הדס״ כתוב ״שפ״ו" וכאן ״שפ״ח יוכל היות שנפל מעות בהעתקת
 המצבה במנין הכניס (הכותב),

 * נוכל לההלייי ששרידי המצבה הנזכרה המה מהקבר הנזכר(הכותב)

 1) כנסת ישראל להרב החכם רש״י סין :״ל דף רנ״א, 2) כנסת ישראל הול־ו הי״״ו מקאנדיא
 ב־ס ״עלה הדסי)

 ן הי׳ יהורא ליב בד משה אהרן שמואל
 מתושבי עירנו חיבר פירוש על מאמרי רבב״ח ע״פ הקבלה נקרא ״זיז שדי*

 נדפס בעירנו שגת שצ״ג 1) •

 1 ר׳ יובף אשר בהר׳ משה יופף
ר, פאר הזמן ״ראש ומנהיג ם, מצוין במעשיו, מופת הדו י  ׳^טו נודע בשעי

: ו י ב  המדינה״ כאשר יעוד האב; אשר הוצבה על ק
 פה נטמן רועה נאמן

,  מופת הדור פאר הזמן
, ן  צנצנת המ

 מלא מצות כרימון
 ש^ו בטוב שיץ

, ן מ ע  נטע נ
 האלוף ראש ומנהיג מדינה'

 בחכמה בתבונה,
 מור עובר שושנה ,

 אבן פינה ,
 מוהר״ר יוסף אשר בן טהור״ר משה יוסף

 : < הלך בתומו לעולמו ,
, ו לא נטר וטעמו ה  ד

 בישראל גדול שמו
 ה׳ אלקיו עמו ,

 נשמתו יצאה בטהרה למרומו.
 יום ב׳ ב״ג המוז שצ״ה לפ״ר,

 הקדוש כהדר נחמן בפוה״ר יהושע יעקב
 נהרג על קדושה השם, בקיץ שצ״ו בעירנו, עם עוד קדוש אחד הנקרא בשמו
, והוא הקשה ערפו ולא , את הקדוש הר׳ נחמן הסיתו הנכרים שימיר דתו  מיה״ר מרדכי
 שמע אליהם . לכן באכזריות נוראה בתרו אותי לארבעה גזרים , אה ראשו שמו על נם.
 ובאותו זמן הציעו באכיפת העם בעירנו, לגרש כלה את היהודים , המקרה הנורא הזה
 העיר את רוח הר׳ הירש בר׳ מרדכי מלובלין י=חב־ סליחה הטתחלת ״אלהים אל דמי
 לך ואל החרוש״ והמסיימת ״תמיד תמלוך עלינו״ ובראשי החרוזים נמצא שמו ״אג•
 צבי׳ הנקרא הירש בן אבי מוה״ר מררכי ז״ל חז״ק״ 2) וכה תקונן אבן מצבתו של

 ־* הקדוש
 1) היצר הספרים להה׳ בן יעקב 2,155) ליניעראגוהר געשימוע דער סמאנאגאלען סאעזיש

 431> דלית

  
Notatka
Uczony Jehuda Lejb syn Mosze Arona Szmuela

  
Notatka
Rabin Josef Aszer syn naszego nauczyciela  Mosze Josefa

  
Notatka
Święty, nasz nauczyciel Nachman syn naszego nauczyciela Jehoszuy Jakowa



 הקדוש הרי גחמן וההגה נכא״ה בקול ם־ צ־רח,

, ונמהה בפולש ובנסיון בלם , ם אי נ ה ו נ ע  נ
 נאמן הקהל ׳

; בענוי נבחן , ן ח , צדיק ב י סלחן  ה
, י  והשחו' הקרו

ה, ובפושעים נמנה בנ ה ומעונה בב־זל מלו כ ו  מ
, ש ו ד ק  ונפץ ״ד ה

, ק ה ב ונאמן לחיי ער מזומן, החבר נ י ד  נ
, יהושע יעקב הקדוש ר ב ח  בן ה

 בשנת שצ״ו במקדש מעש נאצו פשפשו ולא מצאו ״
 במקום הקלוש ,

 בי״ו למנחש רחק ממני מנחש ואותו ד׳ נחש 4]
 למעון הקדוש

 הקדוש מות בנימי; בענדיט
, ונהרג על קדוש השם, מפרטי הולדות חייו ו נ ר  ביר פסה אהד מתושבי עי

 ושיבת הריגתו לא נדע 1)

 הגאון מוה״ר אליהו בי׳ אביהם
הם קלמנקיש מעירנו , ר"מ ואב״ר בקיק לביב  הגאון מוהר״ר אליהו ב־׳ אבי
 בסוף המאה הרביעית , והוא אחיו של הגאון מוה״ר יוסף בר׳ אברהם קלמנקיש שנפטר
ל־עד סי׳ פ״ט ׳ והי׳ נקרא ג״ב מוה״ר אליהו מלובלין  בפ־אג בשנת שצ״ז במ״ש בם׳ נ
ק שפירא נמצא י צ י ״זברון "להג ט י פ  ע״ש עירו ובהסבמות הגאונים על הדפסת ס
 ביניהם ג״ב הסבמות הג״ט אליהו במוה״ר אברהם מלובלין אבד״ק לבוב ובן נזבי
 בהסכמות ם׳ אור חדש על ברכת הנהנין להג״ט חיים בוכנער מקראקא שבתב שס
 שהסכימו על הדפסת ספר אחד בשנת שצ״ו שלשה עמודי בל עולם והם הג״מ יואל
מ שלמה במהוד ר יצחק סג״ל, חתם ביריד לובלין שצ״ו לפ״ק,  פירקיש מקראקא, וחג'
 והגאון הזה היי ג״ב אב ד בלבוב והי׳ נק־א בשם ר׳ שלמה חריף .והשלישי הי׳ הג״ט
 אליהו במהו׳ אברהם מלובלין הגזבר, חתם עצמו בק״ק אפטא , והגאון הזה הגיה אח־יו
 בן גדול בהורה והוא הגאון מוה׳ אברהם קלמגקיש אשר משכן כב דו הי׳ בק יק ק־אקא
 אחר מן בי דיגא רבה שמה בזמן הגאין מוה׳ ליפמאן פג״ל בעל תום׳ יו״ט שהי׳ אב״ד
, ובפנקם הריינין של הרה״ג מוה׳ מתתיהו רלאק־וט כתוב שהי׳ ספרא דמתא  בקראקא
, בין שאדי גאונים ו פ ) בזמן בעל תום׳ יו״ט , ונמצא הרבה פעפים התום ש  בקראקא
, ומן הגאון הזה נשתלשל משפחת ם ה  של בית דין הגדול רשם, על פסקי דינים שיצא ט
 קלמנקיש בקראקא שהיו מנכבדי העיר וגדוליה ביפים הראשונים. 2) הגאון מוהר״ר
 אליהו קלמנקיש הגזבר נפטר בט׳ ניסן שצי׳י לפ״ק / .3) בעיר לבוב , ואגב השובותו

 נעתיק
ער יודען  1) מאנאכישריפט פיר נשיכטע אונד וייפסענשאפנו משני 1864'בארטיקילנעשיכ,יע י
 ל.ין פאזגין מאתד״ר סכנרלס .<2) פלייה ייפי ח״יז ־ף מ׳ ע״נ, 3) מלבה קודש ח׳׳ד דף ע״ג ע״א,

־ ־ י ש באב  ׳נעתיק את נופחת מצבתי משי אנשי שם להרב הה׳ ה
ה ; פת והורם העט־  הוסר המצנ

 החפיר הגאון הגדול ביצינא קדישא דנהורא י
 ר״מ ואב״ר בק״ק לבוב המעוטרת ,

,  מיה׳ אליהו בן הראש והמנהיג הרב
 , ר׳ אברהם ק־ימנקש זצ״ל ,

 בקרבתו לפני א־ון אלקים לדרשה ולבא־ה ״
 פרשת צפור המשתלח ביים הרה ,

 ויהי הלך ודבר הדושי תורה ,
ה גמרא וסת־׳ תורה  והנה רכב אש זו מקרא משנ

 יצאה נשמתו בקדושה זבטהרה מתוך דברי תורה /
 יום ב׳ ט׳ ניפן שצ״ו יום הקבורה ,

ת אליהו לא הספיק לגומרה ,׳ ר ד  היבר ם׳ א
 ולא זכינו להשתמש לאורה ,

 וירם אדרת אליהו אשר נפלה ונעדרה ׳
 פנה זיוה הידה והדרה ,

בה , ן הורה והעמיד תלמידים ה־  ה־ב״
, ו י ב  וישכב עם אבותיו ויקב־ במקום קבר א

 ולא ידע איש קבורתו עד היום הזה ,
 הגצב״ה

 ׳למעבר השני מהמצבה חרוה) ויד ה' היתד, אל אליהו וינוע וימת ביום א׳ ויאשף אל עמיו
 ביום ב׳ ניפן שצ״ו לפ״ק 1) .

 הר׳ משה טונטאלטו רופא
, מתושבי _עירנו , בן הגאון מוהד״ד מחה  הרב מוה״ר משה מונטאלטו רופא מו
, רופא ויועץ למלך צרפת לורוויג הי״ג והי׳ ממגורשי מפרד ופורטיגאל נטאלטו  •אליהו מו
 אשר התמלטו אל ארי; איטליא ושם למד חכמת הרפואה י ויעש לו שם גדול בחכמתו
ט ; ותהלתו הגיע עד צרפת , י ב  עד כי הי׳ רופא הדוכם הגדול בפלארענציא ימים י
ל, להיטב עמה ולתת הרשות  המלבה מאריא דע מעריצעם , בקשה את הדובב הגדו
 •אלמונטאלטו לבוא פא־יזה ולהיות לה לרופא(צייטונג רעם יודענט 1870 זייטי< 607)
רא, כי אם ה ללכת לקול הקו צ י ת , לא נ תו נ  מונטאלטו אשר לבבו הי׳ שלם את אמו
 בתנא־ שיה־׳ רשאי לחיות על פי מוצא פי אמונתו , איטר היתד, אפורה לבוא ולהראות
, והגדיל חפדר  בפאריז • והמלך היינריך הואיל לתת לו הרשיון היה ולכל בני ביתו
 לתת לו גם פופים לנסוע לבקר חולים, ביום חששי ברחוק מקום, למען אשר יוכל לשוב
, ולא יחלל את השבת וישרת מונטאלטו את המלך והמלכה ער יום תו  בעוד יום לבי

 מותו
׳ ר״ש באבער דכים קראקא ד!־ 29  1 ׳ אנשי השם להרב הז

  
Notatka
Święty nasz nauczyciel Benjamin Bandit [?]

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Eljahu syn Abrahama

   
Notatka
Uczony Mosze Montalto, lekarz



 מותו, מונטאלטו הודיע טובו הטיב כעולם בשני ספרים אשר חיבר, בחכמת הרפואה
 בלשון לאמין ובספ־יס אשר חיבר לבטל טענת הטוענים על אמונתישראל, כי בהיותו
 בויניציא בקשוהו גדולי השרים להתוכח בעניני אמונה ודת באמונת ישראל , עם הכהן
 הדוטיניקאגי משפאגיא פה אל פה . ובאשר הדומיניקאגי הי׳ אץ לדרכו נעתר להם לבוא
 עמו בכתובים בביאור פרשה ב״ג בס׳ ישעי׳) ובדבר הזה חיבר בלשון פורטיגאנית ,
, בשלשה חלקים, נמצא בב״י באוצרות הסירים ובכמי. ם ־ ג י  את ספרו הידוע ב
 שנים אח״ב בהיותו בפאריז, נשא מדברותיו עפ״י פקודת המלך היינריך הרביעי, בפני
 גדולי השרים והחכמים , באמתת אמונת ישראלי, דרושו זה נודע בשם 10ט16ומ0ט020}1
 שלח לידידו דניאל בליווארנו , ונדפס זד, מקרוב בבריססעל 1860 . עור חיבר ספר
 אחד, בנושאים אלה הידוע בשם 0'7^0ז10>1 נמצא אל די ראססע (קייזערלינג במכ״ע
) הגאון ישר דלמידיגו הי׳ תלמידו, ומתארו רבי החכם הבולל,היופא  להרז״פ שנד, 7!
 המומר־ , ומזכיר ממנו עוד שני ספרים, שחיבר האופטיק שלו (ואולי הוא כפר כלילת
 יופי על חכמת התכונה עיין אוצה״ם פירוש על התורה עיין דכ־מל שנה שלשית גומר
 43) נפטר באמשטרדם המשה עשר לחודש שבט ת" ב 1 ן מבניו נודע לנו רק בנו ה״ר
 משה מונטאלטו רופא עירנו הנזכר . ומפרטי תולדות חייו בעירנו לא גדע רק מד, שכתוב

. ו ת ב צ  על מ
 יום ב׳ כ״ד אייר שצ״ז לפ״ק ,

 פה נטמן החסיד האיש טשה העניו בכל עניניו ,
 במהודר מ שה מונטאלטו רופא מומחה בן דגאין,
) מוה׳ אליהו מונטאלטו שהי׳ רופא ויועץ למלך , ג  צ

 צרפת נקרא הי״ג לודוויקוס שצ״ז,
 לפ״ק תנצב״ה •

 הרב ממד ישראל בהגאון פות מאיי
 הרב מיה׳ ישראל כהגאון מוה׳ מאיר , אבדק״ק בריסק , בן השר והגאון מיהי
 שאול וואהל , אשר הרבה לעשות טוב בעמו, והי׳ רודף צדקה וחסר , הגאון מוה׳ מאיר
 אביו של הרב מהו׳ ישראל; הנזכר; ה" חתן הרב הגאון מוח׳ פנחס הורוויץ סג״ל, גיכו
 של הרמ״א ושם אשתו של הגאון מוח׳ מאיר הינדא , והיא הולידה לו חמשה בנים ,
 האחד הרב המופלג בתורה מוה׳ יהודא, שהי׳ חתן גיסו הגאון מוח׳ זלמן שור אבדק״ק
 לובלין }עירנו, השני הגאון מיה׳ משה אכדק״ק חעלמא ׳ חתן הפו״ט וה״ג טוה׳ בנימין
 בייניש ר׳ מענדילש מפוזנא , השלישי האלוף המנהיג המופלג בתורה מוה׳ בייניש חתן
 הקצין מוה׳ יעקב דעלטיש מלאדמיר , הרביעי המופלג בתורה ובחסידות מוה׳ יהודה
 חתן הקצין והמנהיג מק״ק ווילנא מ׳ מאלף בן החכם מוה׳ יצחק כייגיש מקראקא,
 והחמישי החסיד מוה׳ ישראל הגזבר מתושבי עירנו הנק־א ר׳ ישראל מנעשווי חתן
 הקצין מות׳ שמואל קאלישער , והי׳ לו בן אחד הנקרא מוה׳ שלמה זלמן, הנזכר בפי
 בית הלל , הנדפס בשנת ״א״ת״ן בדירענפורט ושמה בסוף הקדמת בן המחבר המוציא
 הספר לאור נאמר , הוא הקטין משה , בהגאון החסיד מוה׳ הלל ז״ל מיקירי ווילנא ׳

 חחז
 !׳ו כגסת יכראל להתכס רש״י פי;

 חתן המרומם החסיד מוה׳ שלמה זלמן , בן החסיד מוה׳ ישראל ב; הגא•; המפו־כס
 מוה׳ מאיר וואהלש אב״ד ור״מ בבריסק דליטא , 1) הגאון מוה' ־ש־אל הנזכר נפטר
 בעירנו, וכה ר,קונן אב; מצבתו ותהנה נכאים , על כ׳ נקטף באביב חלדו בהיותו עוד

־ בשנים ותרבה למפר שבחיו ואבן קברו תזעק בכח לאמור ,  ־
 פה נטמן א־ון הקודש,
 יום א׳ ו נישן לחורש ,

 שצ״ט ל6'ק .
 אב לחכמים רך בימים הלך לעולמים ,

) סביר ונמיר בתורת א" רמים, ״  ל
 יגע במצות לילו׳ וימי׳,

 העניו החסיד והנדיב מוה׳ ישראל ב; הגאון והחפיר
 מוהר״ר מאיר אבדק״ק בדיסק ראש הקצינים ,

 יבוא שלים ינוח על משכבו בי; האתגים ,
 ויציו׳ בצרור הח ים נשמתו,

,  לעד עומדת צדקתו

 הרבנית ביילא בת הרב מליארטיר
 הרבנית ביילא בת הרב טלאדמיר, אשת הרב הגאון מוה׳ מאיר אבדק״ק בדיסק,
 וכפי הנראה הוא הי׳ מאיר אשר הי׳ בן השר והגאון מוה׳ שאול וואהל, 5י,ט כ׳ בס׳
 ״גדולת שאול״ לתולדות הר׳ שאול וואהל ומשפחתו , נראה ששם אשר,:׳ של הגאון
 היתד, הינרא והיהה כת הגאין מוה׳ פנחס הורוויץ גיסו של הרמ״א (שם כ ד) וזו היתר.
 שמה ביילא והיתה בת הרב מלאדמיר, יוכל היות שהיא היתח אשתו השניה של הגאין

 מיה׳ מאיר אבדק״ק בייסק וכה תקונן אבן מצבתה ותהנה נכאים,
,  פה נטמן

 איון הקודש,
 כ״ג אדר להודש ,

 שצ״ט לפ״ק ,
 פה טמונה אשד, חשובה והנוגה

 גומלת חסד וחנינה לאל אמונה ,
 היא אמנו הצנועה אשר לעולמה הלכה,

 בשמה, הרבנית ביילא , בת ה־ב מהורי׳,־ נחים מייא־מיר•
 אשת הגאון והחסיד מוה׳ מאיר אבדק״ק בדיסק מכונה

 בצרור החיים מזומנה, עלתה לשטים עדינה ,

 })גדילה שאול ־פיס לאנדאן דף כ״ז ע׳׳ב,

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel Israel syn mędrca, naszego nauczyciel Meira

  
Notatka
Żona rabina Baila córka uczonego z Wołynia [?]



 הגאון מהר אברהם בר,גאו! בעל תום׳ ירט דל
 הרב הגאון מוה׳ אברהם בנו יצל הגאון רבעו בעל תיש׳ יו׳ט חתן הר׳ יהיא:,
 לוריא בהנאין טוה׳ שלמה לוריא רופא בעירנו , עייר חתונת גזיה׳ אברהם בנו יצל
ו הגאון בעל תום' יו'ט ) כי היא היתד, י אכ ׳ 1) ־ שפ  בעהמ״ח תום' יו״ט הנזכר י
 ״ג׳ לחודש תמוז שנת שצ״ר ונסע הואי ואשתו ובנו בן זקינים הבחור המשכיל אב־הש
, בעזה ־ לק״ק לובלין לייצא ו ב  ״אשר בב־ מצא כו ריח חבטה על החת נה יוש שמחת ל
ת אסתר בת הקצין המופלג בעש רות ובמירית טובות ר׳ משה ר׳ ־  ״אה הבתולה מ
ו  ״לי־־ש מק״ק ב־ישק רליטא" עכ״ל בעל תוש׳ יו״ט ז״ל אח־ חתונתו שש משכנ
 בעירנו והגיה בילדותו ם׳ מעדני יי'ט לאביו ואביו מזכיר את בגו טוה״ר אברהם הנזכר

ב 2) '  לשבח ולתהלה ולתפא־ת (תום׳ יו״ט פאה פ״ו מ

־ 0 ^ 0 0 . 

! י מ י נ ׳ ב ר ל ב א ר ש ר י ד ח ב מ ר  ה

 הרב מוה״ר ישראל בטוה״ר בנימין מבע לזיין ומתושבי עידני אהד מגדולי רבני
 דורו בסוף המאה ה־ביעית ותחלת החמשית חיבר ספר ״ילקוט חדש" שנקרא ג״ב
 ילקיט ישראלי, כולל לקושי מאט־ים ממדרשים ושאר ספ־ים בסדר א״ב , לתועלת
 הדרשנים , לובלין ת״ח, פ־א: תי״ז אטשטירם תי״ט פ־אג תמ״ז אמשטרדם תנ׳יז
ף תל״ג ראדיוויל הקע״ד 3) עוד חיבר ספר  עם תוספות ״שכחת הלקט" ווילמס דאי
 *תפארת ישראלי והוא דרשות בסדר הפרשיות י והספדים על גדולי הדו־ שנפט־ו
 בזמנו משנת שצ״ו עד שנת תי״ר , ובהדרוש לפי בלק כתב מה שכתבתי ודרשתי
י ה" על עדת ד׳ בשנת ש  ״בקיק בעלזיץ לפום רהיטא להתאונן על חדי האף הגדול א
 "ת ח חכלי משיח לפ״ק אש־ נה־גו ונשחטו ונטבעו ונדונו בכל המיתית החמורות
 "אנשים ונשים וטף וה־בה מגאיג׳ ארץ כלם נהרגו על קדושת היצם יתברך ע״י הדקים
 "הפיחזים ירא ד׳ וישפיטיעב ל" 4) הספר הזה נמצא בב׳׳י הרד״א (המגיד שנייה י״ב

 עמוד 397 כמאט־ ״דברים עתיקים באוק ספורדי 5)

 חרב מוה״ר היד ש בר׳ מרדכי
, נולד בעי־ פודהייץ , בזמנן ו רנ י עי  הרב מוהר״ר הירש, כר׳ מרדכי מתישי
 נהרגו שני אנשים נקיים , על קדוש השם האחד מוהר'ר מדרכי והשני מוהר״ר נחמן

ש כלה את היהודים המקרה׳ ־ ג  בקיץ שצ״ו גם הציעו אז האויבים באסיפת העם בעירנו י
י ס־ייחה המתחלת ״אלהים אל דמי  הנוראה הזה העיר את ריח הד׳ הירש הנזכר לחכ
 לך ואל תחרוש והדס״מת ״תמיד תמלוך עלינו י ובראשי החרוזים נמצא שמו אני צבי׳

 הנקרא הירש בן אבי אדומ״רהר׳ מרדכי ז״ל חז״ק 16
 הטאה

2) עיר הצדק דף 101 3) אוצר הספרים נהת׳ כ; יננקב דף 222  }) מגינת איבה דף י״א ,
 4) לקירות הגזרות גירלאנז ת״ה צד 67 15 כנסת ישראל להיז׳ רש״י פין 683 , 6.) ליטערתטו־

 געשיכטע דער ס־נאגאגאלען סאעזיס 431 ,

 המאה החטעית
 הגאון מוה״ר נפתלי ב״4;

 הגאון.יוהר״ר נפתלי בייץ בנו של הגאון מוהר״ר יצחק בר׳ שמשון הכהן מכני בניו
, אביו של תנאץ  של הרב המפורסם ה־׳ עקיבא מאובן וחתן הגאון מת־״ל מפראג
 מוהר״ר נפתלי הנזכר הי׳ יליד פראג • ואחרי היותו אב״ד בניקלסבורג ווינא נתקבל לאב״ד
; ואלת המה בניו, הגאון ד ״ פ  ופריטים הקהל בעיר מולדתו עד פוף ימיו , מת י׳יב כיון ש
 מוהר״רח״ם דבהן אכדייק פוזנא • והג>.ון מוהר״ר נפתלי ב״ץ הנזיר אשר הי׳ אנ״ר
, פינסק דליטא ומשם נתקבל לאג״ר בעיינו ן ץ, גיקלשבורג , ומדינת מעהרי סטי ו  פי
ת ; שו״ה לנכדו הגאון מיד׳ י נ ) היבר פ׳ פירות גנוסר שו״ת, ובכופו נרפם פ• ים ב ! 
 נפתי" י בייץ אבדק״ק פפד״ט בעהמ״ח ם׳ סמיכת הכמים 2) אהוהו, הרבנית החבטה מרת
 חוה אס הגאון מוה׳ היים יאיר בכרך 3) ובעת אשר שמש הגאין ניוד׳ נפתלי בכתר
, הי׳ הגאון מוה׳ ד עי: יל לריש מתיבתא בפה , ובשנת ה״ה כ״ב ו רנ  הרבנות בעי
כי הגאון ת חולין, אשר חי י ס  אדר כאו יגינירס בדככמה על כפר ״דמשק אליעזר״ על מ
ה י  מהר״א אבדק׳יק אפניא וכמו בן בשנה ה״ו באו שניהם נ הסככה על השייך יו" ד בהדפ
 הראשונה ינכהב שם על הגאון מוה׳ נפתלי כ״ץ , שהוא אבדק״ק יובלי; ועל הגאון
יא  מוה׳ העשיל נכתב שהוא ר׳'מ בקי ק לובלין (יהגם שי צאנו לרבינו הט״ז , שהי׳ קי
 את דנאון מיה׳ העשיל בשם מ־א ראהרא בק״ק לובלין ט״ז אבן העזר סי׳ קנ״ז שו׳׳ת
 גאוני בה־אי סי׳ י״ז . אין מזה עוד ראי׳ ששימש שם בכתר הרבנית , בי גם לריש
א , לפי שגם הוא נהג נשיאותו ברמה בתיך  מתיבתא נתנו לפעמים הואר פרא דאתי
 קהל ועדה (הערת הרב ר׳ ח"נ דעמביצר בס׳ כלילת יופי) 4) הגאון מוה׳ נפתלי אבי ר
, ו קצת דרכיו ר.כפ־ לנו מצבת ו , י  דקיק עירנו דנלכר עזב בפה את עמקהבכא בשנה ה״

,  "ק״ד״ו״ש יאמר לו לפ״ק
 פת נגנז א״ון הקידש ,

 קידש הקדשים ,
, ם  הכם ח־שי
 נבון לחשים,

 בנן של קדושים ,
 הגאון טיה׳ נפתלי כ״ץ ,

, ן  אשר אור תורהו הי׳ זויח פה ק׳׳ק ליבלי
. אשר י״בה וקיבץ פעלים להורה , . . . 

 בוצינא דנהורא ,
) אספקלריא המאירה , ד  נ

 פורינו ורביגו ,
 עטרת ־אשינו גאוניני,

, , הנאון הגדול מיה׳ נפתלי ו  הכהן הגדול מאחי
 כהן

ה ישראל להה׳ רש״יסין 621 , 2) אוצריכפריס גן יעקב 484 ״ 3) כ״י שס ר  11 מ
 4) כללה יופי ה״א דף קמ״ז ע״ב ,

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel, syn mędrca Baala (męża, właściciela [?]) Jom Tow (Pan Dobrego Dnia [?]), błogosławionej pamięci

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel Israel syn Beniamina

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel Hirsz syn Mordechaja

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Naftali kapłan (sługa [?]) sprawiedliwy

  
Notatka
Piąty wiek



 כהן צדק /
 החזיק כדק ,
 היכר הרק /

 אשר אור תורתו הי׳ זורח פה ק״ק לובלין עיר ואם
 בישראל יצ״ו .

 הגאון מוה״ר העשיל
ב הגאון  הגאון הר׳ העשיל אב״ד ור״ט בעירנו י(הנקרא רבי ר׳ העשיל) בן הי
 מוהר״ר יעקב רבן של גדולי חכמי ההורה בליט•* ופולין, בסיף המאה היבע־תותחלת
, בשנת ה״ה הי׳ ר"מ בעירנו וכאשר קמו  החמשיר. מופלא בחריפות וידוע בחכמתי
 הקאזאקים תחת ירי מנהיגם חטעלניצקי על אפ־תו פולין ויעשו ה־ג רב גם ביהודים
 בשנת ת״ח ב־ח הגאון מוהר״ר העשיל למדינת מעתיין ומשם נםע לוויגא והפיל תחינתו
 לפגי ממשלת אסט־יך להגן על היהודים 11 ובהיותו בדרך סר לשבות בגיקלשבורג
 ויתאכפן בבית הגאון בעל צמח צדק, א 2׳ היי׳ אז רב המרינה ובשבתם עלהשלחןבא
 מכתב מהעלישיי, ושאלו אותי אם רא־י הוא בעל השייך שיקבליהו לאב׳׳ד בקהלתם
; כראי הוא  ויפנה הגאון מוהי״ר מנחם אל האורח וישאלהו אם נודע לו שם הרב שבתי
 ר׳ שבה־ שהפנה אתה את מקומך בשבילו ואהה תלך להעלישוי ר׳ מנחם הצדיק והעניו
 החריש ויכתוב להעלישוי מה ש 2מע מפי ר׳ העשיל אז נתקבל השייך להעלישוי 2)
 וכשוב חמת המציק שב הגאון ה־׳ העש־ל לא־׳ן פולין ונתקבל לר"מ בבריפק דליטא
 ושם מצאנוהו ת״י(תשובות הגאונים בת־אי ס״א) ומשם עלה על כסא הרבנית בקראקא
 וישב שטה עד יום מותי 3) הגאון מוה׳ יעקב עמדין יספ־ בספרו ״מגלת ספר״ דבר
, הרב מוה׳ יעקב חתן הגאון בעל ־ ב ר  הנוגע לתולדות הגאון מוה״ר העשיל וזה ה
 ״שער אפרים'׳ אביו זקנו של הגאון מוח׳ יעקב עמרין בחפזו לנוס מחמת המציק בימי
 "המהומות בשנת ת״ח ונפרד מחותנו ומאשתו הרכה ויפגעו בו הריקים ויאמרו להרנהו
 "בחרב , והוא כרע על ברכיו ויפשוט צוארו כצאן לטבח , והיה פתאום נכמרו נחומי
 "השודדים וישיבו ממחשבתם אולם הר׳ יעקב מיראתו שלא יפגעו בו מרצחים אחרים
 "התחבא בין ההרוגים כשמונת ימים עד אשר ודתה הדוחה, ויקס וימלט על נפשו
 ״האנשים אשר ראו אותו מ־חוק באשר כ־ע לפני ההורגים באי אל חותנו והעירו בי
 ״נהרג במהומה והגאון טוה״ר העשיל התיר את אשתו להנשא לא־ור אך היא לא הפצה ,
 "בי על אשד, היתה מתאבלת, ותמאן להנחם אחרי עבור בשה חרשים בא ה־' יעקב
 "לשמחת אשתו ולכל בני משפחתה שלם אל חותנו ומאז נמנע ה־׳ העשיל להזקק בהתרת
 ״נשים מכבלי העגון אשר רבו בצוק העתים האלו עכ״ל של הגאון מוהר״ר יעקב עמדין ז״ל,
 בהיות הגאון מוה׳ העשיל ר"מ בעירנו כא בהסכמה בשנת ת״ה כ״ב אדר ביחד עם הגאון
 הר׳ נפתלי בייץ על הם׳ ״דמשק אליעזר" על מסכת חולין להגאון מהר״א אבד׳׳ק אפטא,
 האח־ון הגאון מוה״ר נפתלי בתו־ אב״ר והראשון הגאון מוה״ר העשיל בתו־ ריש מתיבתא

 ^ ״^ וכמו כן בשנת ת״ו באו שניהם בהסטה על השייך יו״ר , הדפסה היאשינה, ויכתב שמה

 1) כנסי ישיאל ללה׳ רש״י פי! 299 > 2) פיר הצדק, 3) כנסה ישראל להה׳ רש'י פי; 299 ,

 •על הגאון מור,׳ נפתל־ כ״ץ שהוא אב ד דק״ק לובלין ועל הגאון ה״ר העשיל שהוא ריש
 מתיבתא 1) הגאי; ה־׳ העשיל אף כי לא עשה ספרים, עשה נפשות לתורה, והקים
 עמודים גחלים בתלמידיו הגדולים והמפורסמים , ואלה הטה א) הרב הגאון שבתי כ־ן
 בעל ״שפתי כהי״ ב) הרב הגאו; מור,״ר שמואל קאדאגובר הידוע בשם מהרש״ק *.ן גס

 י הרב
 הערה *) הגב אורהא נביא כזה דנריס הנוגעים למולדות תלמידו מהרש׳׳ק הנזכר .
 ה.און מיה׳ שמעין אהרן כולד לאביו הר׳ ישראל בהני השני , למאה הרביעי־; לששי
 בעיר ווי כה. וסיאין בעיי נהלה שבעה שהי׳ ממכ־ריו כתב בספ־ו מ:דורא בתרא ד׳ ל״א עי׳ב ,
 יחיל ! הגאון מיה״ר שמואל אה־ן פופ־ לי ששמו בשעת מילתו הי׳ אהרן וע״י הולי נשתנה שמו
 לשמואל וק־־אהו בשם שמואל וההס עצמו אהרן שמואל ובהיותו לאיש נסע מעיר מי; דהו
 ווילנא לצקת מיס על יד הגלולים אשר בארן פילי; ויהי בעיר יובלי; וילמוד י.הני הגאון
נ סי׳ כ״ד) ואתרי : . ו מ  מוה׳ יעקב אב ד שמה . (ברכה הזבה לעור הו״מ פי׳ ע״ב אמונת ש
 מיהי למד לפני בנו הגאון הר׳ העשיל (ברכת הזבה ל״ג) וגס מהרי הר,ונהי עס בה האלוף
 מיהר״ר אברהם ר׳ ליזרש מיוילנא . (תפארת שמואל סי׳ ל״ני) . ויהי בשקי־, ד׳ א־, ערי
 פו:ין ע״י המעלניצקי שבע אפי אז הלך גס הוא עם אשתו ויוצא׳ יליכיו בני בכורו ושתי
 גניתיו הרב מיהר ר צבי הירש ו.לה דבריו , בעבור עלי צ־וה דניה הכיפית וסמוכית זי לזו
 כי פריס לביס סביוני בלא עש יכעסיני כמעגי למרמס נתנני ד׳ בידי לא אוכל קום . בידי
 האכזרים בחרב כיונה . בהפוך ד׳ ער־ ס־לין ק״ק לובלין וזנפיה קיל עלה נדף הרדפינ׳ הכוני
 פצע נ־ כ:יע;י הייס בלע•:׳ בקיק קי-ווא . כל זא? ראיתי בעיני הייתי במצילה רעל ,
 רא־ה־ עני אני הגב־ , גס הב־ הגאו; הרב המרבד זיל . שהיו רונה להציל נפשי , ו:פ:
 מאיגרא רמה לב־רא עמיקתא ושף הרגל מדוכהיא אמרתי מעה רגלי אך הסד אל יסעדנו
 רזעק שמואל אל ד' ביב נשבר ומר , כי נטל מאתנו כסף וזהי ואין מספ־ ונהרגו שה־
 אהיותיבנית אבי . ארן אל הכס־ דמן שנשהפכו כשזר פר . ועליני יג; ז:והס להתכפר .
, והייתי מתפלש בעפר בעביר הרי: הנטוש עד הצואר י אמ  ׳אני הפעוט כרין הייתי אצל אכי ו
 א־ בעצת ד׳ , ענת הרשעים היפר , ויתפלל שמואל אל ד׳ , אל העש לנער כלה כי הוא
 ב; יהידי ונפשי קשירה בנפשי בי־זמנה , ויעתר :ו נורא עלילה , והצילנו מסיב ר.יה, המרצה
 ולק אגיש לו מנהה בלילה לאל איס נרגלה . וחזרי נדודי׳ הרבים . נתקבל לאב״ר בעיר
 פיורדא ומשם לאב״ד דק״ק פר&נקפורט אך לא מצא מרגוע בקרבי וכל הכביד הזה לא שיה
 לו כי נפשי אותה ורותו השתוקקה למצוא נ־עס ועד; בארן מילדתו, בארן פולין לכן הגיה
 אזניו ׳יעלת בריסק אשר בליטה השד נהנה מש ־ת •:רבניה על שכמו וידא כע1 כנפי נשרים
 ויביא שמה ומשם :ברר אתרי ש;ת תלי׳א לרב ואבי'ד בעיר קראקא ואלה המה בניו , בנו
 יתידו הרב מוהר ר צבי הירש אשר היציא יאור ספרי אביו , ומזכירו בספ־י בברכה שמואל
 פ׳ מטית , ומלבד שתי בניהיו אשר נהרגו בעיר :יובלי הי׳ לו עיד שהי בנוה. האהה אשת
 הרבהמיפ־יא מיהר״ר ישעי׳ הכהן מיייטעבפק(ברכת שמואל פ׳ הולדות) והשניה אש״, הרב
 מוהר׳׳ר ני.זס הכה; ההיו של הג״ס שבתי בעל הש'׳ך(שש פ' בש יק) בני הגאי[ הר׳ צגי הירש
 מזכיר בספרו קב הישר גדולי זמנו הב הי נודעיר׳ הג״מ יעקב העמד.יש מלובלין (ש3 מ״ה)
 הר׳ צבי הירש היבר כלשה ספר ס א) ס׳ קב הישר נדפס גמה סעמיס ב) עיפ־ האיל־ים
 נשאר בכ״י ומזכירו בספרו קי הישר פ׳ ע׳ ג) ספר עברונוה עס ציורים נע־ס בספרו קב
 הישר פ״ב כהב יז״ל , עכשיו ראיתי מכשול גדי1 אשר הוא צפי; ב־יב המדינה , אפי הרבה
 ה־ס עישיס שלא כהוגן והיא זה , כיו; דקיי״ל שצריך אדם ללמוד בניו כשה־ קעניס כל דבר
 בלשון הקודש , כדי שיבוא בני וירגיל עלמי בלה״ק , וידשיס מקייב שמרגי:ים לקטנים
 בלשון צרפת וכשיגדל הנער סין אביו שס ע־' לב שילך בני לבית המדרש כי אם השגהתו
 ע־ייו על למוד לשין נרפה ושאר לשימת אף דקיי״ל דסנהדרין היו מלין לדבר ע׳ :'שיןמ״מ
 היו לומדים דר־ עראי ולא דרך קבע מש.ז"כ עכשיי הלשין צרפת הניסו הע־קר הלימוד .
. אביו הגאי; מיהר״ר ו י  ההורה עראי עכ״ל כל דבריו אלו יסבו על מדינת פילי; כי שם כתב ספ

, ב י  1) כלילית יוני ה״א קמ״ז ע

 שמואל

  
Notatka
Mędrzec nasz nauczyciel Heszil



ב הגאץ ה־ב דוד הלוי בעל המיז ובנו הד׳ שמואל אבד״ק ב־יסק וק־אקא ה) הגאון  הי
 הר׳ הלל נזבריפק בעהמ״ה ם׳ בית הלל }) ומחבוריו גורע לנו אן חרושי הלבות על
 הבבות חיבר קטון יצא לאור ע״י אחד מתלמידיו אברהם אבצא בלובלין שנת המי ב ב)
 ועתות על הפד המצות הגדול (הסט'ג! אשר כתב על כליון הסט'ג ונדפסו בםוףהםט״ג
 /רפוס קאפופט תק&״ז) ג) ביאור חושן משפט בב״י באוצר רד" א חרושי הג״מ יעקב
 ובנו הגאץ מות׳ העשיל על ׳ויד וחו״ט ב״י •(באוקספורד) גם קצת מתשובותיו בספר
 ״אסיפת זקנים׳ ובספר ,.תשובות גאוני בת־אי״ ובס׳ ״עמודי שטים״ וכפו כן ״בקובץ
 שו״ת״ ובפפיי הדרשנים מרבני אשכנז מביאים חרושי תורה בדרוש משמו במו בס׳
 ,.לב ארי'״ ״לקט שמואל , ״ואפ־פת כהן,וביוצא בהן 2) ואלה הפה בניו א) הר׳ דוב בערש
 מנהיג הקהילה בעיי קראקא אשר הי׳ חותן הגאון מוה״ר שלמה בעל מגלה עמוקות ב)
 בתו אשת הגאון מוה׳ נפתלי הירש אבד״ק עירנו 3) בהספד ״זרע בייך״ יסופר דבר
 •י בבד המעיר על מעלת רוחו של הגאץ מותי העשיל, והדריכו את בניו בדרך ישרה
 לשנוא בצע מעשקות, ולחבב את האמת על בל וז״ל שטה , ״אספרה מעשה, אשר נעשה
 בימי הגאון מוה׳ העשיל ז״ל , שהי׳ אב״ר ור״ט דק׳׳ק ק־אקא , והגליל יצ״ו, שיים
, והתביעה הי׳ על במה וכמה אלפים ובא הנתבע החלה ו י  "באו למשפט ממרחקים לפנ
 "והביא ניתנה מאה אדומים חדש־ם והגיח לו על השלחן לבקש ממנו לעמיד לימ־ן צדקו
 "ואטד אין אני נותן לאדוני בתורת שוחר ב'א לזכות את הזכא־ ילדדיב את החייב ולק־׳
 ״.זמנו ואמר אעשה לך כל הטובות והבוא למחר למשפט, בלילה שלח אהד בניו
, וחתניו וכן עשתה והכינה ו  ״וחתניו, ואמר להרבנית מ׳ רינה ז״ל להכין סעודה בעד בני
 "פערה אה־ שאכלו ושתו , הוציא מביפו אייו ק׳ אדומים, ופיפי בפניהם אחת אחת
 ״ער ק׳ אדומים הם בבורים שרוצה לחלק להם אותן ק׳ אדומים ושמחו מאוד, אחר זה
 ״הניח לכיסו ואמר להם דעו שקראתי אתכם כדי ממנו תלמדו וכן תעשו שלא תהיו
 "להוטים אחר מתנות כשתהיו מושלים על ישראל הן שתהיו רבנים א׳ ראשי מדינות כאשר
 "ת־או שנתן לי ק׳ אדומים זהב וידעתם שאותו האיש שנתן ל׳ יצא ממני בשמחה ובטוב
 ״לב ולא ירע למחר אני מחזיר לו ק׳ אדומים הלז וחלילה לי למכור נשמתי באלף אלפים
 ״א־וטים זהב כיוצא בזה בכן כתבתי המעשה הג ל אשר שמעתי מפיה יגיל האלמנה
הר העשיל נפטר  ,הרבנית מ׳ דינה״ כן יפייפ בעה׳׳ט פפר זרע ב־ך הגאון מו

,  בק־אקא ובה תקונן אבן מצבתו

 ארון הקודש, צדיק יכור עולם ,
 הרב כמוה ר העשיל ר״ט ואבד״ק ק־אקא

 בן הרב הגדול רבן של כל בני הגולה ,
 מוהיריעקב ז״ל אב״רור׳׳ט דק״ק לובלין,

_ הגאץ _ 
 :מוהל אהרן נפטר כאשר נסע בשנת חל״ו נענינו ארבע ארצית לעיר קטנה המננלניק :;א
 רתוקה מעירנו בשבתו בי; הרבנית אשר הת&סנו כמה הפקיד רויזו ביד ד׳ י״טתמיז כהשר
ם ויא־ף יבפנקש הת־:ר: ק־יכא נ  נראה בהינהקת מצבתו הנמצאת בהביבליאגיעהק׳ז של ה־
ד הנהו; הצדי׳ מיה׳ אהרן ״ כמתאי נ ׳  אשר יכתוב אודותיו דף קפ׳יב ע״א , וו״ל עוד יזכור ד
 שמיאלבן התבר ה״ר ישראל שנסע מכאן לועד הגליל נתאספו ליש•: ס בק״קהמעלניק ושש יצא
 ;:מתו הק־ושה בקדושה ובטהרה ב.יל ג׳ לסדר פנתש שנת0וז משה רנינו .מיתת 0הרן י״נן

 המוז תנ״ו לפ־׳ק(עיר הצדק דף 105) •
יר הצדק 105  1) עיר הצדה, 2) כנשת ישראללההכש רש״יפין 299 , 3) נ

 הגאון מוה״ר גת! בהגאון מודד״ר יצחק שפירא
 הגאון מוה׳ נתן שפירא*) הדפים ם׳ הזהר בעירנו והובא בם׳ ברבת המים,
 לר׳ פיכל בר׳ יוזפא , על פדר גיטין', וגם כספ־ ״טוב גטין" לד׳ זלמן ט־נליוה, הובא
׳ פעפים ׳ בן הי׳ לו והוא הגאון פות׳ ישראל שפירא אבר״ק קאיייש חבר ספ־ זרע  נ
ל ונמצאה הסכמתו על ספר , לב א־•׳ על התורה, ועל פ׳ טגן אברהם על א ר ש  י

 $ו״ע או״ח בהוצאה הראשונה , דפים ריהרנפורט והוא הי׳ חת; הג"מ ישראל איפר
 בהגאון מו׳ יחיאל לוריא בנו של הגאו; מהרש״ל ז״ל גם כתב הקרמה על הס׳ עמודי
 שבעה להגיט אי רן זעליג מזאלקאוו קראקא שצ״ה \) כפי הנראה מהכתובת שעל
 מצבת הגאון מוה׳ נתן שפירא אשר בין התוארים השוגים כתוב ״מרנא ו־בנא הגאון׳
 שהי׳ אב״ר בעירנו גם נ־אה שמאוד הצטיין עצמו בחכמת הדרשנות , במו שנייצר
; :  שמה כתוב ״ראש הדרשנים והלאה ״שר התורה דרשן גדול" נפטר בעירנו וכה תקי

 אבן מצבתו ותהנה נכאים ,
 פה נגנז אב־ החכפי׳ ראש הדרשנים :

 הורת אמת היתר. בפיהו כמפיני נתונים ,
 ב!ד) הרביץ הורה בישראל והעטי׳ תלמידי׳ הגונים ,

־ה,  הוא מרגא ורבנא הגאון המופלג שר התו
 הדרשן הגדול מהר׳ נתן בן הגאון,

 מוה־״ר יצחק שפירא זייל ה ה עניו וחסיד ,
 מתלמודי של עזרא אשר עלה למ־ומים,

 אל בית עולמים,
 נפשו ציורה בצ־ור החיים למנוחות"ו״ליש״ל״ו״ם לפ״ק

 יום ד׳ י״ז אלול תי״ב

 >00^>0־

 הגאון מוה״ר אחר; שמעו; שפירא
 הגאון מוה׳ אהרן שמעין שפירא בהגאון מות׳ בנימין שפירא אכ״ד ור״ס
 בעיינו משנת ת ט״ז עד שנת הכ״ב 2) נולד בפראג שנת שים והי׳ אב״ר בבמה קהלות
 גדולות בפ־אג־ פורט , לעטבערג , בריפק ד; יבא , לובלין, קראקא , וייען, ואח כבעיר
 מולדת אבותיו בפ־אג ־ ועם זה רב הבולל על בל קהלות באהטען בשנת ת׳ בהיותו בן
 ארבעים שגה והא־יך יפים על בפאו בעיר פראג ער שנת ת״ט, ומת בה־תו ב; שמונים
 ענה, הרב אהרן שמעון שפירא הנזכר, הי׳ גדול בדורו ובל הרבנים פנו אליו בבקשותיהם,
 ובבל זאת ואולי בעבור זאת הי׳ נרדף כמה פעמים וכפשע הי׳ בינו ובי; בית הסה־ ,

 ^ עם
 , 1) במכתב הנהי; 0וה׳ יוסף לעיוינפנדין אב־״ק העראצק הלאה, 2 במכרב הננ׳ין מוה׳ יוסף

 '•ננוויכשס־יין אבד״ק סערה צק הלאה ,

2 שהוא נכד הגאון ר׳ נתן שפירא מהוראדנא בעל מביא שעדים 1  *) יפה העיר רי": צי 2
 מל שערי לירא שנפטר שה בשנת של״ז והי׳ לו בן כשמו ר׳ יל־ ק נכי׳ עיר גבודינש >~ 38 הערת

 לרב צבי יפה,

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Natan syn mędrca, naszego nauczyciela Izaaka Szapira

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Aron Symeon Szapira



, אגרת בטוחות (שרייתן בו לטוב בתתו לו עי  ער אש־ הפיק רצון הקיסר לעאפאלר ו
, ולא גטדא משנו קה נ , וכל הגיגע בו לא י ה ב י ט  ב־יעף) לרעת כ׳ עץ הקים־ עליו ל
 בדפוס כי אם ספר אחד נקוב בשם ״מראה יחזקאל קטון״ לקוטים ניספ־ו הגוון!
ה יהזקאל יצא לאי־ ע״י ה־־ב ר׳ יחזקאל קינדעלעס אב״ר בגאחאד בשנת הנין- א ־  מ
 בפ־אג 1.) ולפי עדות סופרו הרב יהודה ליב בר׳ יהושע בספ־ו ״מלחמה בשלוש״
ף ״ פ־אג במלחמת שוועדען עם הקיסר אסטדייך מחירש אב ת״ח ן  הכולל קורות ע
 תמוז ה״י איטר בהחלת ספ־ו הג״ל, בתשרי ת״ט "שארית ישראל • י • התאספו יחד
 ״כל הלילה ההיא וכל יום המחרת י י י בבתי כנסיות ומרבים בתפלות וסליחוי׳,
 ,ותחנונים ותהלים פעמים בכל יום ומרבים צדקה וכיפר נפש • י • י ובצים ובכי ומספד
 ״עשו אנשים רבים יום כיפי־ בכל הלכות" ע״פ הסליחות שהקן לאמ־ם הנאון הרב רב,
 ״שמעון נרו בהלו עלי ראשו ריש מתיבתא ואב״ר דקהלתינו ק ק פ־אג נילבד הסליחות
 ״שיסד הוא על המאורע ועל הנסים ועל הפ־קן שנעשה בעז״ה והובאו אותן הסליחות

 4לרפום 2) נפטר בפראג וכה תקונן אבן מצבתו ואבן מקיר תזעק ,

 במ״ש יום א׳ ב ט כסליו המת ליצירה שבח מגדל ,
י המקדש , ל כ ״ ל א י ש ה חמרת י שב־ נ  עיזותכ־א־ה .
, נשיא אלקים , ו נ  גזי ועט־ח • משיח ד׳ רוח אפי

, ו י ענ  ש־ התורה . הגאון הגדול המפורסם הסיד ו
, ן י  רבן של כל יש־אל , אביר וריס מוהר״ר אה־ן שמע

 שפירא זצ״ל י י י והדרה,

 ע* מ עין הצדיק לימד ושימש הרבנית , בפ־אג ארבעים שנה )
, ו,״נא , אקא דתו היתה פרושה בורנקו־ט , לבוב , לובלין, קי  מצו

, ת נ ט ה, באצבע ק ק בתענית רצופים, ורבי לא נהנה מעילם הז  עסי
ה ן , ודיגא על פה סדרי משנ י ר  ותרד שנתי בלילה דסהוא, ספרא , ספ
[ ה נ י  ני־אותיו מי ימלל, אשר צלל יק־ מזולל ) ותשובות הנשלח לא־בע פ

ם משמעון שמו הולך וגדול למרחקים,  ;אבן עליו לצפי!) ש
י ארץ יאספו, לחדור פלפלו חלוקים, ס פ א  מ

, ת ו ב ב ר יור־ לימד דעת , ביס ופוסקים ושאלת ותשובות מ  ן
 חיב־ לדרשות מנוקים ,

 נצחו אראלים את המציקים אהרן עלה לשחקים,
, ו ה בעתו י פ טו שמיס אשי משברי י  (ההמון לצרפין) שו

, הו  הרשו מצודות י/יל ישי״ון בתו
, הו ו  יום ליום יביעו ברוך ד׳ שלא נהנ

ת חכורי גפ״ת ותשובותיו גנבוהו קרעוהו , ב  ר
, פץ, וגדולים סגיאין צ־פתהו ה סגי ואנפוהי הקו  אגבי

, שכת חתה נ  (לרגליו) שיש לבינו שבת מספד וקינים רבת נועם ו
. לפ״ק 3) ־  מ

־ עמילי ענודה דף י"כ , 3) גל פד הי? ; ) כנסה ישראל להה׳ רכ״י פץ 87 2) סי \ 
 העברי דף 12 ,

 הגאון מחד מיטה(בעהמ״הם׳ מהחרא בתרא)
 הגאין מוה׳ משה בהאלוף הר׳ יצחק הנק־א ר׳ יצחק ר׳ בגמש מקראקא אבד״ק
, והוא ם י ש  לובמלאואחיב בעירנו לובלין בעהמ״ח מפר ״מהחרא בתרא״ על מסכתות ת
 !ד׳ חתן הגאון מהרש״א ז״ל , ובהקדמתו לספרו הגזבר הוא מתנצל כי בסיבת הגדורים
 והבלטולים והגזירות והגלות נאבד ממנו הרבה מחרושיו , נתן הסכמתו על השייך
 ל־ו׳יר דפוס קראקא שגת ת״ו ועל הס׳ עמודיה שבעה לה־ב מוה׳ בצלאל דרשן ד ק״ק
 פלוצק דפוס פראג תל״ר בין שאר הרבנים הגאונים ד׳ ארצות בועד לובלין ביריד
 גראמגיץ י״א גיסי הב״ד לפ׳יק והוא בא ראשון עה״ח ״נאום משה בן מוה׳ יצחק מקראקא
רי הגאין מוה׳ יוסף מסעראצק נפטר בעירנו לובלין  חוגה פה ק״ק לובלין״ 1) ולפי די
 כיא כסליו תכ׳יט 2! ולדאבון לבביגו מצבתו בבית מיעד לכל הי בעירנו איננה עור
ף לשני הזמן • שמו של הגאון הנ״ל גזבר , בקנטרום הזכרות נשמות  ובלי־תפונה היתד, ט־

 הכתוב על קלף בבית הכנסת מהר״ם ז״ל ,

 הגאון מות ישראל איפר
 הגאין מוה׳ ישראל איסר בגו של הגאון בעהט״ח ספר מהדורא בתרא. אב״ד
סק, אחרי זה בעירנו מובא בהסכמה לס׳ דברי הברית שנתן  בלומבלא, אחרי ב; בברי
 ת פ ובסוף ם׳ אלפי ישראל על הו״ט ובהסכמת לם׳ ״גאון צבי׳ שנת ת צ ולפי דברי
, יען כי הגאון ה מ  מחבר ס׳ עיר תר,לה"לתולדות גדולי בדיסק הי׳ אב״ר רק בקלויז ש
 מוה׳ נהמן הי׳ עוד בחיים חיותו ומשגה הקי״ז עד תק״ב מלא מקום ה ׳ גחבץ 3)
כ במי אביו  ולפי דברי הגאון מוחי יוסף לעורנשטיין אבדק״ק סעראצק נפטר הוא ג'
 הגאון בעירנו 4) , אולם מצבתו כמו כמצבת אביו איגנם עוד בבית מועד לכל חי

. ו נ ר י  בע

 הגאון מות נפתלי הירש
 ,־,גאון מיה׳ נפתלי הירש כמהו׳ בנימין וואלף חתן הגאין רבינו העשיל זצ״ל
 אבד״ק קראקא ונקרא ר׳ הירש ר׳ הישל״ס ע״ש חמיו הגאון . הגאון מוה׳ נפתלי
 הירש הי׳ מחותנו של הגאון מהר״ש קיידאנובר והביאו בספרו ברכת הזבח על מסבת
 זבחים דף ל״ג ע״ב ובן נדפס ממנו ג״ב קצת חידושי הורה במלי דאגדה בם׳ דרוש
 שמואל עה־׳ת במקומות שוגים ומתלמידיו גדע , את הגאון מות׳ יוסף אבר״ק סעניץ,
, ובא בהסכמה בשנה ו ב  בעהט״ח ס׳ ראש יוסף, ובספרו הנזכר הביא דבר בשם ר
 תל״ח בועד גאוני ד׳ ארצות בעירנו על הדפסת ם׳ הג״ך באמשטרדם בהעתקה
 אשכנזית גם בהסכמה על ספר ״האשל" מר׳ אשר יעקב אברהם קלמ־נקש שנדפס
 בלובלין ואחייב ג״ב בועד פינטשוב בהסכמתו לס׳ עולה התמיר ובשנת ת״ט בוער
ם א ג״ב בועד יערסלב בהסכמתו על ס׳ בית יהודה  יערסלאב ־ ובהחלת שנת ה
 ובסיף־מיו הי׳ הגאון מוה׳ נפתלי הירש אב״ד בעירנו ומאוד נכבדה צואתו אשר צוה

 ... לפגי
 1) כלילת יופי ה״א דף כ״ז, 2) בהערוהו של הגאון ר׳ יוסף לעורנשעיין בספר עיר ההלה

 לגדולי בריסק; 3) עיר תהלה דף 30 ) 4) בהערותיו לס׳ עיר תהלה 159 ,

  
Notatka
Mędrzec nasz nauczyciel Mosze [...]

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Israel Iser

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Naftali Hirs



 לפני מותו לביתי אחריו וכת כת על כפר , אש־ מצאתי לנכון להעתיקה פה 1) יז״ל ,
 "הנה לילה אור ליום הששי לסדר ואת בתינו הציל לפ״ק אמרתי בלבי הלא שנו חכמים
 ״שוב יום א׳ לפני מיתתך ואמרו ובי אדם יודע את עתו מתי ימות אסר להם ר״ש ישוב
 ״היום שמא ימות למחר ונמצא בל ימיי בתשובה ובאשר שאץ אדם יורע את עתו מתי
 "ימות ע״ב יהי׳ בל אדם מובן להבין עצמו לבא לפני מלך מלבי המלכים הקב״ה כדאי׳
 ״במסכת שבת פ׳ שואל בבן באתי לרשום בעט סופי למען יעמדו ימים רבים שיתקיים,
 ״א) שלא להספיד אותי בשום הספד הן בפני והן שלא בפני ולא יתאבל עלי רק איתן
,  ״הקרובים המפורשים ביו״ר , ב) שלא לילך אח־י המיטה שום יוצאי חלצי ואשתי

 ״נ) שלא לעשות עטו שום בבור בעולם רק יתנהגו עמי באח־ מהשוק שמת , ד) מיד
 ״לאחר יציאת הנשמה תקחו מאה זהובים ויחלקו אותן לא־בעים אנשים , לומדים
 ״וקרובים שלי יהי׳ להם קדימת , והם יתפללו על נשמתי מיד , ונם יאמרו בעת השלכת
 ״העפר על הגולל והוא דחים יכפ־ וכו׳ במי שאומר המלקה בעת המלקות ויאמרו אף
 ״מאה פעמים והיא ־הים, ה ליקה חמשה מאות זהובים לחלק אותם לעניים זה שיעשה
 ,מנין בבית החורף , שתצא בו הנשמה שנה תמימה , ויהברו עשרים אנשים חשובים
 קרובים לזה . ואס לא ימצאו בל העש ״ים לומדים אזי יצ־פו עסהם אף שארי עניים
ב ובוקר וילמדו אתר התפלה לכבוד הנשמה י ד׳ והטה יתפללו בבית החירף ע־ א ־ / 
 ״בוקר פרק משגיות בעיון רב ובערב דף גמ־א וחלילה לבטל שום אחד ועב״פ יהי׳
 ״־'יא אנשים ביחד בעת.למור השיער־ רנ״ל ואח־ התפלה והשיעור יאט־ קדיש בשביל
 ״הנשמה מי שאין לו אב ואש ׳.:ב מיד בבית הקברות יאמר קדיש אדר בשביל הנשמה
 ״והשכירות יתן לב״א מיו שבוע בשבוע חצי זהב נמצא מגיע לשנה תמימה י״ב הורש
 ״חמשה מאות זהובים והרשות ביד אשתי שתה׳׳ בצירוף איש חשוב מי ש ־־צה אשתי
 ״שתחיי להוסיף לא׳ על חצי זהב ולא׳ לגרוע כפי ראית עיניהם ואם לא יהי׳ באפשרי
 ״לעשות מנין בבית ההורף שתצא בי הנשמה אזי יהי׳ בבית אחר ועכ״פ לא יבוטל
 ״טבל הנ״ל • ואם יקשה הלא אין אומ־ים קדיש רק י״א חודש אני מציה שיגיד י׳יב
 ״הודש ער יום היא־ צייט וער בכלל , ו) תס״ת שלי עם העין חיים יהי' מוקדש שלא
 ״ימכרו הס״ת והעץ חיים עולמית ובתנאי שיקרא בס״ת שלי בבל פעם שמזבירץ ־שמית
 ״או בי־״ח או בי״ב חוץ מאותן שבתות שיגיע על ס״ת שלי בחוזר חלילה בנתיג בין
, ז) אם ימצאו משכנות עניים ממעות מעשר ישלמו  הגבאים וירשום על העץ חיים שטי
 ״רק החצי והחי:״ ניתן להם במתנה גמורה, ח) עור ליקח מאה זהובים ולחל־ק אותם
 ,,לקייב׳ הק־וב קרוב כורם לפי ראות עיני אשתי שתי׳ והחלוקה של המאה זהיב"
 ״הכיל תתחלק על ג׳ חלקים הלק א׳ תוך ל׳ יום אחר המיתה וחלק א׳ ערב ראש
 ״השנה וחלק א׳ עי״ב ובשנה שני יחלקו ג״ב מאת זהובי׳ לשלשה זמנים הלק א׳ ערב
ב ובשנה שלישית ג״ב מאה זהובי־ בנ״ל לשלשה י י  ; פסח יחלק א׳ ער״ה וחלק א׳ ערב י

 ״חלקים כנ״ל ובשנה רביעית ג״ב מאה זהובי׳ כנ״ל ובשנה החמשיר. ג״ב
 ״מאה זהובי׳ בנ״ל נמצא ם״ה אלף ומאה זהיבי׳ עם החמשה מאות זהובי׳

 ,,ט) התבייבין יעשו בינוני , וקורס חיתוך התבריבץ יקחו עוד פשתן כפי
 ״,מנין אמות שלתבריבין שיצט־כו ויתנו לכלות עניות ואותה הבלה לאחר החתונה שלה
 לא ,ב־אשונה לאח־ המיתה הוא זכתה בפשתן הנ״ל כי אין מעבירין על המצות י) על המצבה,

 1.) הונר ההפריה שנה רכיעיה דף ה״ק ג&ה סונר המפרים של היזכה שחייה ככ״י 247 ,

ב ר׳ הירש חתן הרב הגולה מוה׳ הישל בן הרב הגולה י  לא יכתבו רק פה נגנז ה
 "מי ־,׳ יעקב ז״ל אב״ר ור"מ דק׳׳ק לובלין ולא יותר שום דבי־ חלילה , ייא) בכל ״ש
 ״ד,׳ארציים בקשתי מאת אשתי שתראה לעשות מנין באותו הלילה והיום ללמוד ולוט־
 ״קד־שבנ״ל וליה; לביא חצי זהב בני׳ל וגם בקשתי ממנה לצוות ג״ב לזרעינל אחיינו
 ״לנהוג על הנזכר כדף זה בשני עבריהם , יב) מחמת כתובתי אשתי יהי׳ הכל העיבון
 ״ביר אשתי שתחיי היא תחזיק אצלה בל ימי׳ את כלתי מרים שהחי׳ ונכדי׳ חי׳ לעב
 "לאורך ימים אמן וכל מת שתע צד, הרשות בירה, אכן הספייסשלי אינה רשאות למכור
ק ככה יתנהגו הספ־ים ישאלו תמיד ללומדים ללמור מתוכם ואין רשאי  ״אף א' מהם י
 ״להשאיל לשום אדם אם לא יתן משכון להחזיר הספר ואס יצט־כו שני אנשים ספד א׳
, ועב״פ  "אזי יעא•:, לא׳ שילשים יום ולשני שלשים יום , ויהי׳ גורל מי יקח תחלה
 ׳׳תמידי; בסדין ילמדו מתוך הספרים שלי , גס להשאיל לבר,״מ למגידי השיעור מתוכה
 ״וכתנאי שיתנו החבורה ההוא משבן להח:יר הספר אחר שיגמרו השי הא ,ואם אחד מן
 •׳/־•צוק יצטרך לספי ובני החבורה יצטרכו ג״ב לאותו ספר איי הקדימה לבני החבורה
 "ללמוד כי אינו דומה מ־ובים ועושים מצוד, לט לוטם וזה •תנהגו ע־־יטית ומיד אחר
 ״הסיתה יברזו בב״ה מ׳ שצריך לספר יבוא לאשתי היא תשאלני בתנאי הנ״ל , יג) מה
 ״שנזכר לעיל שאשתי שתחיי תחזיק כלתי שתהיי כל ימיה היינו כל זמן שלא הנשא
 ״כלתי לאיש וכהיום שנכרי חי׳ לעב נשאת לאיש בכן יני־״ן לה ולבעלה שיחי׳ לפי הדין
׳ לה באופן שלא יםוב נחלה  'שמגיע להם באופן ובתנאי גר ובני ראובן על מנת שיה,
 "לנחלה חלילה וחלילה, יד) אם יהי' דבר מכופק ברבר ויהי׳ לישנא דמשתמע להרי
 "אפי תכה־ אשתי שהחי׳ שלשה אנשים חשובים ׳־א׳ אלוקים ועל פיהם כן יקום ועב״פ
 ׳ ת־ב דקהלתיגו יהי׳ אחד מן השלשה אנשים הגיל , טי) לבקש מחילה מכל אדם כשבילי
 "רן אס לקחתי ממון שלא הגיע לי , דן מהמת איסור רביד, הן שאי איסורים וגם אס
 ״ביישתו לשום ארם בדיבור או במעשה שלא כרין למחול לי וכן אני מוחל להם , טז)
 "נ־ תמיר להדליק עד היא־צ יטי״ב חורש ועד בכלל , י!) יתענו בגי ביתו בכל שנה
 "יום המר אש־ נפסד ממנו מחמד עינינו החשיד בני יעקב ששה ימים לחודש אלול
 ״תכ״ז לפ״ק ולבקש מאת ד׳ לשמור אותנו וגס יתפלל מנין ויגידו קרוש בכל יום המר
 וגם ביארצייט שלי יעשו ככה, יח) ליתן להתענות כל יום ד' בשבוע בשביל נכדי חי׳
 ״לעבוליתן לאותו העני ח״י גרו' וכבה יתנהגו עד שתהיי בת שמונה שניסאי׳׳ה• ואם
 יהי' יום ד׳ ר״ח או פורים או הנובה ושאר ימים טובים איי יתן עכ״פ ביום ההוא ח״י
 "גדולי׳ וצדקה תציל מטות יט) שלא לומר באל מלא רחמים שום שבח בעולם עלי רק
 "את נשמת מורנו ד,־ב כ״ש שהלך לעולמו ולא שום שבחיות . כ) הנני מצוה וגוזר
 "שלא הנשא נכדי חי' שתחיי רק ללמדן ולא לעם הא־ץ אף שיה־׳ לו ממון ולא לעשות
 "שום שידוך עמה ער שיראוני את הבחור לבתינו איתו בשלשה אנשים כשרים שלא
. והעיקר אס הוא מתמיד בלימודו ומפיל תחינתו לפגי  "יקבלו שוחד ממון אס הוא למדן
 "האל יתברך שמו וזכרו שימצא לה שידוך הגון ויתן לה בנים ובני בניס עוסקים בתורה

 "ובמצות אמן פלה ,

 מתוך צואתו נראה שהי׳ איש עמיד ועשיר ע״י הפיזור אשר צו־ לפזר לאחר מותו
 על צדקה גס נראה שלא הי׳ לו רק בן יחיד הנקרא בשמו מור,׳ יעקב ומת עליו בחייו

 יתגאו; טיהר׳ נפתלי הירש עזב את עסק הבכא בעירנו, ובני קהלת! קיימו את דבריו י י
 בצואתו י }



, ה ב צ מ , שלא לכתוב תוארים על מצבתו ועדה ה  בצואתו
, ב י  פה נגנז הרב ר׳ נפתל־ הירש ההן ה

; ׳ ה ו 0 הגולה מוה׳ יהושע העשיל בן ה־ב הגולה מ  ט
 יעקב אב״ד ור"מ דק״ק לובל ן היום יום ו׳ ט״ו אלול תמ״ב ,

 הגאון הגדול מודד צבי הירש בהגאון מוח׳ זכרי׳ מענדיר
 הגאון מות׳ צבי הירש מגדולי רבני דורו, בן הגאון מוה׳ זכרי׳ מעגדיל המפורסם
פת, וצדיק כביר והי׳ נקרא בפי כל בשם ר׳ מענדיל קלויזנער ושלשה  בדורו לאיש מו
 בניס הי׳ לו ובלס גאונים מצוינ־ם, גם שתי בנות גבירות ועדינות, בנו הראשון מוה׳
 ארי׳ ליב שהי׳ נקרא בפי כל בשם מוה׳ ליב ר׳ פישלים ע״ש חותנו והי׳ מתחלה אב״ד
) ואחרי כן נתקבל לאב״ד בק״ק קראקא בנו השני הרב  וד"מ בק״ק ווינא ; פרעמסלא
 הגאון מיה׳ דור טעביל שהרביץ תורה בק״ק בדיסק דליטא ונקרא בפ־ כל בשם ר׳
 טעבלי בריסקעד ובנו השלישי הגאון ר׳ צבי הירש אשר בשבילו באנו לרבר כעת. בימי
 חורפו זרח שמש תורתו בק״ק קראקא , והי׳ נקיא ר׳ הירש ר' מענדילש ולאחר
 שנתפרסם שמו בעולם ונתקבל לאב״דור״מ בק״ק לבוב והגל־ל הי׳ נקרא בפי כל בשם
, מרבותיו של הגאון ו ד , בימי חורפו בהיותו מתושבי קראקא שלח במסחר י  ר׳ הירש סתם
 מוה׳ הירש ר׳ מענדילש נודע לנו מפי ספרים וסופרים שלמר בילדותו בישיבת הגאין
 בעל הב״ח ז״ל בחברת שאר בגי עליה , מבני גילו מגדולי התלמידים האח־־ניס
 שהעמיד בעל הב" ח בקראקא בזקנותו ואלה המה הגאון מוח׳ גרשון אשכנזי בעל
 עבודת הגרשוגי והגאון מוחי מנחם מענדיל אוירבאך בן הגאון והקצין מותי מיכללש
ם ״ ב ה  זלמן פישהאף מוויגא בעל עטרת זקנים והגאון מוה׳ צבי הירש הנזכר ושלושת ה
 האלו למדו ג״ב בישיבה אתת אצל הגאון החריף מוה׳ יהושע כמוה׳ יוסף בעהמ״ח ס׳
 מגיגי שלמה שהי׳ ר"מ פה קראקא וכן הי׳ שלשתן ג״ב תלמידי הגאון מוה׳ מנחש
 מענדיל קדאכמאל אבר״ק נ״ש והמדינה בעהמ״ח שו״ת צמה צדק אשר הי׳ אחד
 מהיושבים על מדין בין חדייניס בק׳׳ק ק־אקא ונבחר לפעמ־ם לשבת ג״ב בתוך הוער
 של הרבנים הגאונים דד״א פילין בירידי יע־סלאב ולובלין ובספ־ו צמח צדק נמצא כתוב

 תרווייהו רבנן הורם כזית ״רענן יפיצו מעיגותיהם חוצה כנחלי שמן תלמידי הוותיקים
 יבמוהר״ד הירש וכמוה׳ מענדיל שיה־׳ ; וקרוב לוודא־ שכנו׳ על שגי ההכריס הנ״ל
 הגאון ר׳ ה־רש ר׳ מענדילש והגאון מוה׳ מענדיל אוירבאך בעל עטרת זקינים והנה
 שלשת החברים היו כלס מגדולי ונכבדי עיר ק־אקא בזמן אחר ופה הי׳ ג"כ בית מדרשם
 קבוע בטרם שנתקבלו לכהן פא־ במקומות שינית, ואחרי מות הגאונים המפירסמים דק״ק
 לבוב ה״ה הגאון רביגו בעל הט״ז שהי׳ אב״ר בחד; לעיר להג ץ מוה׳ נפתלי הערץ
 במוה׳ זעלקי טקראקא שהי׳ אב״ד דהוך העיר קבלו בגי העיר את הגאי; מוה׳ יהירה
 יודל בן מהר״מ ר״ה מלובלין לאב״ד ור״מ בחוץ לעיר שם ואת הגאון מוה׳ הירש ר׳
 מענדילש קבלו אז לאב״ד ור״מ בתוך העיר שם , וגס כל ארץ הגליל הי׳ אז תחת
, ושני הגאונים האלו באי בהסכמה בזמן אחד בשנת תל״ב על ם׳ לב ארי׳ על  ממשלתו
 התורה , ובשנת תל״ג באו ג"כ שניהם עה׳׳ה בהסכם־ על ם׳ לקט שמואל לחרב מותי

 שמואל

 שמואל פייביש כ״ץ ממגורשו וויגא, בהיותם שניהם בגולה ביום ט־ו אייר תל׳:נ לפ״ק
 עם שאריה פליטת קהל עדתם אשר ברחו אז לנפשם מחמת המציק כי בא צר ואויב
 בשערי רחובות היהודים בתוך העיר ובחרן לעיר ועשו שם חרבן גדול ואחייב כאשר
 שקטה הארץ חזרו ושבו לבתיהם כמקדם ובשנת תל״ז היי ג״ב שניהם יחדיו ביריד
 יערסלב בין גאוני ד׳ ארצות בפול־ן , ושם באו בהסכמה על הדפסת ם׳ תנ״ך בהעתקה
 אשכנזית אם חיבר הגאון מיה׳ צבי הירש ספרים ? לא נודע לגו בספרי חכמי זמנינו
 לא נמצא ממנו דבר זולת קצת חידושי תורה במילי ראגדתא , נדפם משמן
 בספר דרוש שמואל עה״ת בפי אמור , בכל זאת נראה לעין כל שהי׳ בזמנו גאון צבי
, וכל , כי זכה וזיכה את הרבים בתורתו ובצדקתו  תפארת ישראל -פאר הדור והדרו
,  בך הי׳ גדול ונכבד בע־ני בל גדולי וחכמי זמנו ער שלא עשו בימיו שום ועד מבלערו
בה פעמים חלקו לו כבוד , להיות הוא ראש הועד לגאיני ר׳ ארצות, בועד יערסלב,  תי
, שהי׳ הוא ז נ  באשר נראה בהסכמות הגאונים על הדפסת ד!םפר תג״ך בתרגום אשכ
אש הועד שם , ובן בהסכמות גאוני הוער בשנת ת״מ על ספר ״קנה חכמה" ובהסכמות  ר

 גאוני הועד בשנת המ״א על ספר ״בית יהורה״ וכן נמצא הסכמתו על ספר עולת התמיד
 על שו״ע א״ח, בהיותו בוער פינטשוב ועל ספר כסף נבחר, להרב ר׳ זעליג מרגליות
 ריין דק״ק קאליש בשנת המ״ג בועד לכוב , ובאותה השנה הי׳ ג״ב בועד הגדול בעיר
 לובלין ביריד גראמנ־ץ שהתוערו שם כל גאוני ד״א פולין ונתנו הוקף הסכמתם על הדפסת
 ספר מניני זהב להגאון רבעו הט״ז , ולאחר פטירת הגאון אבד״ק לובלין עירנו הר׳
 נפהלי הירש חתן הגאון ר׳ הישל נמנו וגמרו ראשי ומנהיגי העיר לובלין וקראו את
 הגאון מוה׳ צבי הירש ר׳ מענדילש אבד׳יק לביב לבוא אליהם ולשכון כבוד בתוכם
 ולשבת על כסא הרבנית בק״ק לובלין והגליל ובשנת תמ״ה כבר ישב על כסא הרבנית
 בעירנו, ובאותו השנה הי׳ בועד יערסלב ) עם גאוני ד׳ ארצות , אשר הסכימו על ספר
 נחלת עזריאל״ על התורה ובא שם עה״ח נאום צבי הירש בא״א מוה׳ זבדי׳ ז״ל החונה
י זה  בק״כן לובלין והגליל וסוף תמוז הסכים על ספר נחלת חיים על התורה , וגם אח
 בשנת המ״ת ביעדיערסלב הסכים על ספר תולדות יצחק על התורה, ובאג׳יב עה״ח
 "נאום צבי הירש החונה בק״ק לובלין והגליל״ ומתולרהו של הגאון הנזכר נדע שהי׳
 לו שני בגיס גדולים ומצוינים בתורה בגו הראשי;, הי׳ הרב הגדול הנביד נגיד ומצוה
 מוה׳ יהושע העשיל מלבוב אשר עור בחיי אביו הגאון כבר הי׳ ראש ומנהיג ופרנס הדור
 •נשיא הערה בק״ק לבוב , והוא ואביו הי׳ בועד אהד בהתאסף ראשי ומנהיגי המדינות
 בצירוף הרבנים הגאונים דד״א בועד לובלין בחודש אייר תל״ח ונתנו הסכמתם על
 הדפסת ס׳ תנ״ך בהעתקה אשכנזית ובין הגאונים המסכימים נמצא חהזם ״נאום הק׳
 צבי הירש החונח בקיק לבוב והגליל ובין המנהיגים המסכימים נמצא חתום נאום
 יהושע העשיל ק המאור הגדול מוה׳ צבי הירש אכ״ד ור״מ דק״ק לבוב והגליל, ובנו
 השני של הגאון סוד,׳ צכי הירש הנזכר הי׳ הרב הגאץ הגדול מוח׳ מ־רבי אבד״ק לוצקא
ת על קלף בבית הבג״ס מת־״ט ז ל  1) נפטר בעירנו גזב־ בקונטרוס הזכרות נשמו

 וברבר־ם מעטי הבמות בלשון קצרה ורכה ו־־קה תקונן אבן מצבתו
ת צבי) המאור הגדול , (דמו טמן  פת נ
י , ר  המופלג מהו׳ צבי הירש • • • ד

א ,  1) רוב הוניד״ו שחבתי מס׳ כגינת •ופי וז״א דך. ננ״ח פ׳׳ו ך

  
Notatka
Wielki mędrzec, nasz nauczyciel rabin Cwi Hirsz syn mędrca, naszego nauczyciela rabina Zacharji Mendla
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 הגאון מוח׳ מרדכי זטקעד (מהר״ט זסקינד)
 הגאון מוה׳ מ־דכי זסקינד בה־׳ משה רויטענבע־ג נולד במאה החמשיר! לשישי
, ושם השבים על ספר ״מקור ; אב״ר בווינצהויזון במדינת העםםען ו ר ו ד  גדול ומופלג ב
ן כנראה ממה ז  חיים" שחיבר הר׳ חיים יאיר בברך בשנת תמ׳׳ב והי׳ א־זה זמן אב״רבפו
, נשא ונתן עם ך בראש ההםבמה, ואחייב הי׳ לאב״ד בעירנו י כ  שכתב הר׳ חיים יאיר ב
 גדולי הדור ומתשובותיו נז־פש קובץ קטון בשם ישו״ת מהר״ם זישקונד רויטעגבערג״,
א 1) זמן מה הי׳ אב׳׳ר בבריסק והוראדנא ׳ נ י ס  גם נמצא תשובותיו בשו״ת חות יאיר ,
 וחתם עצמו בפנקס ברישק עד שנת תניא , ואת שמו נמצא שמה חתום בהככמה
ט ב יעלין אבריק ביעלםק יתפלא 3) איך בשנת תמי לי ׳ ארי ה׳  על הם׳ מג"ש2 והגאון מו
ן, ובשי נפתלי שבע רצון חתם  חתם עצמו הגאון מהר״ם זשקינד על ם׳ עולת יצחק בלובלי
 עצמו ג״ב חונה בק״ק לובלין בשנת תסייד, יבי בס׳ מניני שלמה דפוס אמשטרדם חהם
; לכן בא לירי החלטה שהי׳ בנתים בב־יסק ושב סק  עצמו בשנת ת״ס חונה בק״ק ברי
. עור נתין הסכמתו על ם׳ מגן אברהם דפוס דיהרענפורט , על ן  אח״ב למקומו הראשו
ת יעקב״ אשר חיבר מוה׳ יעקב בן מהו׳ שמואל ר״מ ואב״ד דקיק צויזמער חתן  כפר"בי
 הרב המופלג המאור הגדול מ!׳•־,' יצ״זק אייזיק אבר יק טיקשין ושמה בין ההסכמות יתר
 הרבנים הגאונים מנהיגי הדוד דר״א הבאים עה״ח, הי׳ הוא ג"כ בתיכם ביום ד׳ ז׳
 השרי תנ״ג בהיותו אב״ר בעירנו ואלה המה שמות הגאונים הבאים עה״ח אשר בתוכם נמנח

 גם הוא ,

 הק׳ גבריאל כמוה׳ בטהר״ל ז״ל טקראקא ,
ב,  הק׳ פנחס משהכזלבו

 הק׳ מרדכי זסקוגד בהר׳ משה ז״ל רויטעגבערג הונה 1
, ג צי  בק״ק לובלין והגליל י

 הצעיר יואל בא״א מוה׳ החסיד מיה׳ יצחק >1יזיק ז״ל
 היילפיין הונה בק״ק אוכטרא יע״א ,

 ארי׳ ליב טלאדמיר ,
 מבניו נודע לנו בנו הגאון מות׳ משה אשר הי׳ אב״ר בק״ק אלטונא האמבו־ג 4) והי׳

; ו י  ג׳יכ אב״ד בבריסק כמחבר בהה קדמה לתשובת אב
 הגאון

 1) כנכה ישראל להל רש״י פין 314 2) עיר תה כ 3) בהערותיו ניס׳ עיר ר,.־״ה 129
 4• כס הגדולים הס׳ דף נ״ב

 הגאון מורד שמחה הכהן ראפפורט
 הגאון מוה׳ שמחה הכהן ב; הגאון מוה׳ נהטן כץ ליפשיץ , מלא בימי ח־פו מקום
ט בא בהסכמה בין שארי גאיני ״ מ ו לאב״ר ו־"מ בק״ק דובנא ובשנת ת , והי׳ תחתי ו י  אב
ב הגדול מות׳ נחמן ־  ארץ על ספר ״צפנת פענחי׳ וחתם עצמו ״נאום שמחה בא״א ה
, ומשם נתקבל לאב״ר ור״ט בק״ק הוראדנא א״ בנ  זללה״ה ראפפורט החינה בק״ק דו
מ זסקינד מרויטענבערג שה" אב״ר שם ונתקבל ״ י ה  במדינת ליטא למלא מקים הגאון מ
 לאב״ר בק״ק לובלין עירנו והגליל , ופה בא בהסכמה על ם׳ ״כתנות פסים ; על החגדה
ח הנ״ל , דפוס אמשטרדם ת פענ נ פ ל צ ע נ ח הנקרא נ״ב בשם ״חלוקא דרבנן" מ ס פ ל  ש
 תנ״ה זהי׳ אז בועד הגאונים דד״א וחתם עצמו ״גאים שמחה ב; ד,־ב הגדול מור,'
־ט ההוגה בקיק הוראדנא" והאריך ימים על כסאו שם י ובשנת תע״ג  נחמן בץ ראפפו
ת שלום״ עה״ת שם ביום ד׳ ט״ו אדר תע״ג ״נאים שמחה י י ב י ״ פ  בא בהסכמה על כ
, וסביב לשנת תע״ר נתקבל משם לאב״ד א" ראדנ רט החונה פה קי׳ק הו אפפו  הכה; י
ת בעירנו ובשנת תע״ו נתן שש מ י , ונהג נשיאתו ב ל לי הג  ו־״מ בקיק לובלין עירנו ו
ו לפ״ק "נאום שמחה ' ע  הסכמתו על ספר ״השלייה" ובא שם עד,״ח בין כסא לעשור ה
 בן הרב הגדול מוה׳ נחמן כ יץזללה״ה החונה בק״ק לובלין והגליל ובשנת תעייח לאהד
או ראשי ח לפייק קי  פטירה הגאון מאוה״ג הכם צבי ז״ל בלבוב ביום ב' דר״ח אייר העי
, ם ת ר ע  ומנהיגי הערה דשם את הגאון רבינו שמחה הכהן הנ״ל לביא אליהם לכהן פא־ ב
ל, למלאות מקום הגאון חכם צבי ז״ל , והגאון  ולהיות אב ד ו־״ט בק״ק לביב והגלי
 טור,׳ שמחה קבל המשרה הנכבדה הזאת , בי חפץ לשכת על כסא אבי אמי הגאון
 מור,׳ יוסף במור,׳ אליקים נעץ ז״ל שהי׳ מקודם אב״ר בלבוב ויצא הגאון מעירנו וילך
ו בי חלה באם ת ב ש ח  לבובה קרית משוש תפארתו • אבל לדאבון נפשו לא נתקיימה מ
ן ביום ז׳ אב תע״ח לפ״ק י ואלה הטה בניו  הדרך ונפטר והלך לעולמו בעיר שעבישי
י הגולה מותר״ר חיים כהן ראפ פורט ו  של הגאון הגזבי־, א) הגאון הנודע מא
ק זיטל ומשם נתקבל לאב״ר בק״ק  אשר הי׳ בימי חורפו אב״ד ור״מ בקי
י שו״ת טה־״ח בהן וסי ״זכר פ  סלוצק ומשם לק״ק לבוב והגליל והוא בעהמ״ח ס
ח כהן ב) הרב הגאון מוה׳ בנימין הכהן ראפפורט ״ י א בשם דרושי מה קי  החיים" הנ
 בעהט״ח כפר ״גבולות בנימין" עד,״ת והוא גזבר ג״ב בשו ת מת־״ח כהן בחלק אבן
 העזר בסי׳ א׳ שהציע שם שאלתו לפני אחיו הגאון הנ״ל . ואחיו השיב לו בכבוד גדול
 1) ג) הגאון מוה׳ גרשין הכהן ראפפורט אבד״ק אייברינהיים בעלזאס מגענצא ר)
 הגאון מוה׳ שלמה ראפפורט אבד״ק חעלמא (נכדו בהקדמת שו״ת ברבת יעקב) ה)
נסק, הובא בסיף שו״ת לר' חיים מלביב ־ט אבד״ק פי  הגאון מוה׳ ישראל הבהן ראפפו
 חותנו של הר׳ יצחק אבד״ק וואלאזין, אבי הגאונים המפורסמים מוח׳ חיים וואלאזענע־,
 ו־׳ זלמן וואלאזעגר ו) הגאון מוה׳ צבי הירש הכהן אבד ק וואלקאוויסק חתום בשו״ת
פטרה ית שרה נ ; ז) ה־בנ ו ׳ יהודה • ואלה המה בנותי י  כנסת יחזקאל והובא בס׳ דברי אי
ת צב• ח) י ט  בעירנו ד׳ אייר תקל״א אשת הג״ט הירשלי האלבע־שטאדט בעהמ״ח ם׳ ע
ב בעהמ״ח ם׳ דברי מ ת אשת הגאון חיים יהודה ליב אבד״ק יא־יטשוב ״ ל י נ ב  הי
ת דו הנ  ארי׳ יהודה 2) הגאון מוח׳ שמחה הכהן הגזבר חיבר נ׳׳בשו״ת וחידושים בהלכות ו

 ומכולם ׳
 1) כלילת יופי ח״א דף ק״א ע״ב 2) מגנת•: הגאון מיה״ר יוסף אבל״ק סעראצק הלאה .

) הגדול אב״ר ור״ט דק״ק לובלין ביהסיר , ן  ל
ל נשיא בירושלים,  מ׳ זכרי׳ טענדי

 ביום א׳ ו׳ תשרי תנ״א לפ״ק,
 צבי

2 (  על הארי; ^ (דמות כת־

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel rabin Mordechaj Ziskind [?] (nasz nauczyciel rabin Meir Ziskind) 

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel rabin Symcha HaKochen (kapłan) Rappaport



 דמכלם לא ראו אור רק שלש דרשות הנדפסות בם׳ החיים אשר חיבר בנו הגאין מיה
 חיים 1) ״

י  הגאון מחד מאי
 אחרי !,גאון מיה׳ שמחה ראפפורט , נתקבל לרב ואביר בעירנו הגאון מוה׳
 מאיר בחרב מיה׳ בנימין וואלף ז״ל , שהי׳ מקורם אב״ר בק״ק אפטא במבואר בראש
 הסכמתו לספר זרע בירך שלישי נם בהסכמתו לם׳ דרש משה להרב מוה׳ משה דרשן
 מקראקא ואלו הטה בניו, א) בנו הרב טוה׳ משה ב) בנו מוה׳ ישכר בער אבד״ק לובמבלא
 נתן הסכמתו על ספר בית לחם יהודה , והחם עצמו הק׳ ישבר בער אבר״ק לובמלא בן
 לא״א הגאון מוה׳ מאיר טלובל־ן הפייט לפ״ק • הגאון מוה׳ מאיר הנזכר נפטר בעירנו ושמי
 נזכר בקנטרום הזכרות נשמות על קלף בביהכנ׳׳ם טהר״ם ז״ל ומצבתו תקונן בלשון

 רכה ונעימה וחזקה ,
 חשך השמש וירח קרר ,

 פטירת צאן קרשים רועה עדר,
 יום הששי ויכל המלוכה מכבוד ,

א מנוחת הגאון המפורסם מו׳ מאיר זצ״ל,  מ
 כי נעדר אשר אור תורתו היתה ,

, ן  זורחת בק״ק לובלין והגליל ה׳ ימים במ־השו
 נסתלק והלך בחדר,

,  לפגים (למרגלותיו) מן החדר
 לפרט פינ״ת״ הדמע מעין לא נעדר,

 ה׳ פרצותיגו יגדור,

 הגאון מות יצחק אייזיק הלוי
) בהרב מוה׳ יהודה ארי׳ ליב אבד״ק עירנו, נתן י ו  הגאון טור,׳ יצחק אייזיק הל
 הסכמתו על ספר ״ביק יחם יהודה", אשר חיבר הגאון מוה׳ צבי הי־ש בר׳ עזריאל ,
 וכה חתם עצמו בהסכטתו להספד הנזכר ״נאום הק׳ יצחק אייזיק בהרב הטאוה״ג ארי׳
 ליב םג"ל חונה פה ק״ק לובלין ער״ח טבת הצ״ג לפיק 2) נפטר בעירנו ובם׳ החיים
 להגאון מוה׳ חיים הכהן ראפפורט נמצא הספד גדול על הגאון טור,׳ אייזיק הנזכר ועוד
 על גאונים מפורסמים שהלכו אז לעולמם הלוא המה הגאון מוח׳ שמואל במוה׳
 מדרכי מרגליות אבד׳׳ק קאוולי הגאון מוה׳ אברהם בהגא אבד׳׳ק דובנא ומלפנים בק״ק
 נראד ואוסטרא כמבוא־ שם בדרוש כ״ג 3) שטו של הגאון מוה׳ יצחק אייזיק אב״ר
 בעירנו הנזכר מובא בקנטרום הזכרות נשמות על קלף בביהכנ׳׳ם טהר״ם ז״ל בעירנו

 זכה תקונן אבן מצבתו ותזעק טרה,

ת יופי 3) מכהני נקירת מאת הרג ר׳ הייס נתן וננמכיצר ל  ] ו מילת יופי שם 2) מ
 דך• 49

 י׳ אייזיק בנ״ל אב״ר ור״מ דקהלתינו ׳הגליל >
 אראלים וסציקיה אחזו בארון אלקי׳ ,

׳ , י ק מ ) נצח־ אראלים את ה ה  ט
 ועלה ר׳ למתיבח׳ ררקיע,

 אי נזר הקודש ואור ת׳ אשר הופיע ,
, ה י ב צ ע  נפ*ר י׳׳נ טבת פ׳ רחי תצ׳׳הא ו
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ד עזריאל  הגאון מוה׳ צבי הירש ב
 הגאון מוה׳ צבי הירש בן הרב מוה׳ עזריאל ראש וקצין מווילנא וחתן הראי•
ו של גדולי הדור הרב הגאון מוח׳ יואל ס המדינה טוה׳ טנחם ט׳ מווינא, ומתחנ  מרנ
 בעל מניני זהב נבר הט״ז(בית לחם יהודה מ״ג ב׳) מחותנו של הרב הגאון מוה׳ מנחם ס׳
ב הגדול מיה׳ י  אבד״ק קרא&שין בעל עטרת זקנים (שט רע״א י יא רע״ו ה׳) גם של ה
 פנחס חתן הרב הגאון מוה׳ שמואל אבד״ק פראנקפורט בעל המחבר ס׳ הלבה ברורה
 (בית לחם יהודה פיז י״ג) 1) הגאון מוה׳ צבי הירש הנזכר יצא מעיר ורלנא מולדתו
 ונתקבל לאב״ד בק״ק אלוק , ואח־כ לאב״ר בעירנו ופה הי׳ אחר המיוחד בבית מותבא
 רבה של הטפסיר מוה׳ אברהם בר׳ חייט כמה שנים ומפה יצא לארצות אשכנז , והתגורר
 בהאדלי בשנת תפ״ב וביטים ההם הדפים ספרו עטרת צבי על שו״ע וחו״ס עם ביאור
 מלוקט טשפרי הט״ז והש׳׳ך ובסופו קצת שו״ת (יעסניץ תפ״ב) ואח״ב התגורר בוויגא
 והתאכסן בבית הגביר הנדיב טור.׳ יהודה ליב מניר מזינצהיים והוא החזיקו על שלחנו
 וכלכל אוהו בכל מחסוריו למען יובל להקדיש עתותיו לחורה ולתעודה ולחבר את
 חבוריו ושם חיבר ספר על ש״ע יו״ד אשר קראהו על שם מחזיקו ומטיבו הגביר מוה׳
 יהודה ליב ״ביה לחם יהודה" כולל לקוטים בדינים המחודשים מספרי אחרונים ומשו״ת
 זב*פו קצת שו״ת וקגטרוס הספיקות וסדר הניקור בקצרה 2) ובאשר נראה שב אח״ג

, ל  לעירנו ונפטר פה ובבית מועד לכל ח־ בעירנו אבן מצבתו תזעק בקו
.  עטרת (ציורצבי) צבי

 נפטר כ׳׳ב אייר ,
) ,צבי עדיו לגאון שמחו  ח

,  ״בור כרה ויחפרהו
, ו ה  ״יחד כוכבי בוקר כ

 ה״ה הרב הגאון המפורסם טי׳ צב• הירש בה־ב המנוח
 מו׳ עזריאל זיל בעהט״ח ס׳ ע״צ וספ־ בית לחם יהודה

 נפשו"ההא ״צרורה ״בצרור ״החיים לפ״ק תצ״ז
 אלה המח הרבנים הגאונים המפורסמים אשר שמשי בכתר הרבנית וכהנו פא־ בעירנו

 כפשך המאה החמשיר. לאלף הששי,
 ועתה נציג בזה תילדות גדולי ופרנסי הדור וחכמיו מהמאה הנערה אשר נולדו בעי־יו

 אי אשר באו לנוד בתוכה •
— י הר׳ י — — — 

יה נאמנה דף קיא 2) כנסת ישראל להח׳ רש״י פין 281  חי

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel rabin Meir

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Izaak Ajzyk Halevi

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel rabin Cwi Hirsz syn Azriela



ד י ישכר בעד  ה
, ד ב לאבו  בד׳ אלהנן איש תורנו נכבד ואלוף מאורכם , ועל *מצבתו כתו

, ק ״ פ  בשנת ת׳ ל
, ן פ  פה נטמן צנצנת ה

,  בהורה ובמצות היה עופק לשמן
 ישר ונאמן ,

) היה מלא מצות ברמץ , , ד  כ
, מן  ידיו ולבי לאל אמינה או

,  שמו טוב מטיב שמן
 היא האלוף הר׳ יששכר בער ,

 כן הקדוש הח״ר אלחנן ,
 אשר הלך בו׳ אדר לעולמי תנצב״ה ,

 הר׳ יעהב קאפיל
 ב־׳ שמשון הכה; ״מנהיג הדו־ איש נאמן" אלוף נכבד נודע לתהלח כס ־אד

, ו ת ב צ  ל מ

 בשנת ת׳ לפ״ק,
,  פה נממן מנהיג נאמן

 טוב שם משמן אפרסמון,
) הוא האלוף החפיר הר׳ יעקב קאפיל , £ 2 

 בר׳ שמשון הכהן ,
,  צנצנת המן

 אבית לבנים פימן,
 אש־ הלך לעולמו כ׳יט אד־ תנצב״ה .

 הד נטע באיר
 בהרב מ׳ יופו־ ספרא ודיינא בעירנו, כל ימיי עסק בתורה ולא פפק פימיה

, ו ת ב צ  כגירכא כאשר העיד מ

 נפטר ו׳ לחודש איי־ תקפ״ב לפ״ק 4
 פ״ג מאיר עיני חכמיס בהלכה ,

 אשרי העם שלו כלה )
 ולא הלך די אמות בלי הלכה ,

 ראוי להעל זכרונו על האבן הזאת שלא יהא נשכחו
 הרבני המפירפם ספרא ודיין מ׳ נטע מאיר

ב מ׳ ה״ה יוסף ז״ל הנצב״ה  בהי

 הרב מודד מנחם מאניש
כבד , ורב פעלים הכם מפואר , כאשר ; כליל המירות , תורני נ ן י  דיין מצו

, ו ר ב  יעיד האבן אשר הוקם על ק
, ק ״ פ  נפטר רטשה ימים בשבט ת״ב ל

, ׳ דו  פה נקבר איש המי
 מדובר בו נכבדות /

) בכל חכמה לו עשר ידוה , ט  מ
, ם י ש ר  הכס ה

, ם במעשי  בתורה ו
 גבון לחשים ,

 העולה למעלה ,
, ׳ ל  לשם ותהי

לה, גדו  במקום תורה ו
 נקרא היה מוהר״ר מנחם מאניש ריין מצויין תנצב״ה , י,

 הרב החריף מות יוסף בהנאון מנשה
 האברך החריף והחכם מיה׳ יופף בן הגאון והחכם הכולל הנודע לשם והמפורסם
 בהבל ע׳יי הב־ריו המצוינים אש־ חיבר בתורה ובפלוסיפיא, גס ע״י פעולותיו הכבירות
 * לטובת כלל האומה ה״ה הגאון מוה׳ מנשה ין יש־ אל ז יל , בגו החכם והחריף מוה׳
, להדחיק גדוד מעיר אמשטרדם למדינת  יוסי־ בהיותו בן עשרים שנה גרבה רוהו אותו
 פולין, לצקת מיס ע״י הגאונים המפורסמים אשר ה•׳ אז שטת, ום־ לעירנו עיר גדולה
־ , ונפטר פה לדאבון לב יהודיו באשר יספ־ אביו הגאון  של חכמים וסופדים ללמוד פ
) וז״ל שמה ״לשנה הבאה שלחתיהו עוד הפעם השנית למדינת  בכפרו גשמה ח־יס }
 פולניא ותיבף הגיעו לארץ לובלין עיר גדולה של חכמים וסופ־־ם ובו' ,הלאה יאמר'
 והב; היקיר הזה הי׳ חריף בתלמיד , ובקי בד׳ לשונות , והוא בבן עשרים שנה תהי׳
 מיתתו כפרתו ולבל מ׳ שעפק עמו בהליו ובקבורתו ישלם ד׳ פעלו ותהי משכורתו שלמה
ת כועד לכל הי בעירנו לא נרע , כי ב  מעם ה׳ שהשמחה לבד במעונו מקום קברו כ
 מצבתו איננה עוד , ולכן לא נתברר לגו גם שגת מותו , גס אביו
ת המאה ל ־ ת  הגאון לא יזכור בפפרו שנת מותו אולם נוכל לשער שמת ב
,נשמת חיים" נראה שנתקבל אביו הגאיןמוה׳ ו של אב־ו  החמשיר., כי מהקדמת פפי
 מנשה לאב״ד באמשטרדם בהיותו בן י״ח שגה, וזה זדה בשנת שפ״ב, ובלי פפק הי׳
 אז בעל אשד, , ובנו החכם הי׳ בן עשרים שנה באשר נפט־ מן העולם ,צא וחשיב את
 העשרים שגה של בגו , אל מכפר תיגנים שפ״ב עת נתקבל לאבייד באמשטרדם, נמצא
 שבשנת ת״ב הי׳ כ; עשרים שנה , אולם יען לא נוכל להגביל בדויק את השנה שבו
 נולד בנו מוה׳ יוכף הנזכר ,לכן לא נוכל להחליט בצמצום את השנה •גיבו מת אבל ככל

 אופן מת בהחלת המאה החמשיר. • ה׳ יחונן עפרו ,

 1)נשמה הייס מאמי ג׳ פייס

  
Notatka
Uczony Ischar Bar

  
Notatka
Uczony Jakow Kopel

  
Notatka
Uczony Netta Meir

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel rabin Menachem Manisz

  
Notatka
Uczony, światły nasz nauczyciel rabin Josef syn mędrca Menasze



 הר׳ אורי׳ שרגא פייביל
 ברבי לאז־ ייירליש מקראקא "מנהיג עדתי״ בחבמה ובתבונה שמי ני־ע בשעי־ים
 ע״י מעשיו הטובים , ומקימו הי׳ בין שרי ונמלי המרינה ועל מצבתי חרותה לאמיר ,

 יום ה׳ אך אדר ת״נ לפ״ק ,

 נקבר פה הראש וקד ן הישיש המנהיג מר׳־נה בחבטה,
 ותבונה כהר׳ אודי ש־גא פ״ב־ל רבי לאזר יורליש טקראקא י

,  הולך בתומו לעולמו
, ) ריחו לא נמר וטעמו א  ל
,  בישראל גדול שמו

 ד׳ אלהי׳ עמו,
, ו נ  אך באדר נהפך פורים לאבלי

, ו  וספדו בו בל אגש* ארצנ

ד אלכסנדר זסקוגד  ה
, ו  במוה׳ יהונתן איש הסיד ועניו, הורתו אומנתו בבתוב על מצבת

 יום י׳׳ד שבט ת״ג לפ״ק ,
) איש האלהים ,  נחצב פה (קבי

 קדוש היא טהור עינים מראות ברע ,
 במלאך אלהים מראהו , תורתו אומנתו

 הורת אטה היתה בפיהו ,
 החסיר השלם הטהור כמוה׳ אלכסנדר ,

 זסקונדבמוה׳ יהונתן ז״לנגועונאסף,
 לפ״ק ב״א", י״ב״ו״א ה ש״ל״ו״ם הנצב״ה,

 ה״׳ ברוך בן מורד ישראל משה יוסף היוי
, ו ת ב צ  איש נכבד ומפורסם, בעל רוח נדיבה, רב פעלים באשר הגיד לנו מ

 כ״ב סיון ד״ת לפ״ק ,
 פה נטמן איש חי רב פעלים ,

א) ארגז מלא צדקו׳ וחטדי׳ כפולים , ;  י
 אשר פעל ועשה עם עשירים ודלים ,

 גס תורת חסר ותפלה כלולים,
 הטי־ על לשונו הי׳ מורגלים ,

 נודע בשערים שמו כשם הגדולים ,
ד מוה׳ כרוך בן מוה׳ ישראל יוסף פשה תלוי, מ  כ

 יומא׳ כ״ב סיון ת ד לפ׳׳ק תנצב״ה ,

 הרב מוה׳ דוד
 בי׳ יהורה מעירנו לובלין חיבר פירוש על תרגם אסתי ושא־י חרושים והגהות

 .נרפפבקראקא שנת ת״ד 1)

 הר׳ משה יהושע רופא
 בן הח״ר אברהם , איש נכבד בעל מדות היומיות ונעלות באשר נראח פעל

, ו ת ב צ  מ
 יום השבת י״ו ניסן ת׳יר ל׳ 4

 המצבה הזאת והגל הזה ,
 זכו לקבל גוף טהור הזה ,

, ה ז ) רבים תמהו ואמרו הנמצא כ ה  כ
 האלוף מוה׳ משה יהושע רופא בן החר אברהם,

 שנסע מזה ביום השבת ח״ה של פסח,
ח יניק וחכים במו׳ אליה בן החי׳ר משה ב  ושוכב במרגליתיי נ

 הר׳ יואל בד משה
, ן נ  איש מצוין, נודע לשם ולתהלה וטצבתי כה תקו

 י״ז שבט ת״ה לפ״ק ,
 המצבה הזאת והגל הזה,

) זכו לקבל נוף טהור הזה , ב  י
 רבים תמהו ואמרו הנמצא בזה,

 בנועם ד׳ יחסה ויחזה ,
 הח״ר יואל צורף בן ר׳ משה גפה מזח ,

 בשם טוב ותהלה באבי חוזה ,
 במחזה שדי יחזה ,

 בשנת תה״א,

 ד יהודא ליב
 בן האלוף ר׳ שלמה , איש חסיד ועניו,מנהיג הקהלה" יד ושם לו כחבטה

, ו ת ב צ  ובפדע כמתואר על מ
 ת״ו לפ״ק ,

ת ליב , ר ת  פה נטטן איש חשוב החפיר האלוף מהו׳ י
, ן ה  כן האלוף מוה׳ שלטה כ

- והיה
 1) איצר הספלים 296

  
Notatka
Uczony Isachar Beer

  
Notatka
Uczony Aleksander Zaskind [?]

  
Notatka
Uczony Baruch syn naszego nauczyciela rabina Israela Mosze Josefa Haleviego

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel rabin Dawid

  
Notatka
Uczony Mosze Jehoszua, lekarz

  
Notatka
Uczony Joel syn Mosze

  
Notatka
Rabin Jehuda Lajb



, ל א  אשר היי ידיו ולבו אמונה ל
 חכם הכולל ,

0 והיה מנהיג בקהלה קדושה ,  י
 ק״ק לובלין עיר ואם בישראל ,

 י״א ניסן בשנת ב״ק״ד״ש״ עלות למרום תנצב״ה,

 הד יצחק יעקב קאפיל
 בן הגאו; יוסף אהרן פרי; יהודה מלו־צק) עסק בכל עת בתורה , ושם לילות

 כימים , חכם ונבון, וערה המצבה ,
 ניסן א׳ ת״ז לפ״ק ,

, ׳ ה  נקב־ פה איש חשוב האלוף החסיד מו
) יצחק יעקב קאפיל ב; חגאון מוה׳ יוסף אהרן פרץ  ע
 יהודה פלויצק אשר ידיו ולבי הי׳ אמונה לאל ,

 חכם הכולל ,
 ותירתו אומנתו היתד, להגות יומם וליל

 חיים שבק לרבנן ולישראל תגצכה

 ד רפאל מלובלין
 תלמיד הרב שפתי בהן שקיל וטרי עם הרב בני חיי וביו״ד סימן ק״י מביא שם

 ה־ב בני ח־י תשובת הרב מור,, רפאל מלובלין הנזכר 1) ,

 ד יהירה ליב ברי שמואל
 גדול בתורה, אהוב למעלה ונחמד למטה , ״מציב ומעמיד הקהלה״ ומצבהו

 קוראת בקול ,
 ת״ז לפ״ק ,

 ארי עלה עיר גבירים )
) גופו טמון פה ׳במבחר קברים, א  י

 בחייו הי׳ אור לישרים,
 יגע בתורה צלל במים אדירים ,

 היא האלוף מ׳ יהורא ליב בר׳ שמואל ז״ל נקרא ר׳ ליב
' י ׳ ׳  מגליש ור-יתה מנוחתו כבוד בשם טוב יום הארי׳ מת ח

 ש״מ״ן׳׳ ט״ו״ב" לפיק ,
 היה מציב ומעמיד הקהלה עיניו מישרים ,

 רועה ישראל נוהג כצאן עדרים ,

 שס הנד1ליס להרג היד׳ש

 ד אברהם בד בער מובר בשטים
ם, בעל רוח נדיבה, ועל מצב־,ו כתוב לאמור י  מב בחכמה רךבשנ

 פה נטמן ,
 איש ישר ונאמן ,

 איש הי רב פעלים טקבציאל ,
 עשה צדקה וגמילת חסרים בהררי אל ,

 אב בחכמה ורך בשנים נקרא הר׳ אברהם,
 בן האלוף ברר׳ בער מוכר בשמ־ם ,

 ני) ויגוע ויאסף אל עמיו ז׳ ימ־ס בחודש אלול ,
 בשנת ויקס אברהם וידב׳ אל בגי ח״ת" לאמור ,

 תנו לו אחוזת קכר בתוככם לפ״ק תגצכ״ה ,

 הגאון ד הירש
׳ אב״ר בעירנו, כאשר׳ , וכנראההי  בן הגאוןר׳ אברהם , אוהב אמת ושונא בצע
 יעיד ההרה שעל מצבתו ״מנהיג הדור כמה שנים״ גם מה שנאמר הלאה ,,דיש מתיבתא
 בכמה קהלות" ולפי דעת הגא־ן מוה׳ יוסף לעוויגשטיין אבד״ק סעראצק , הוא אחיו
; מוה׳ יצחק איידק אבד ק הוראדגא שהובא בסוף ם׳ ״גבורת אנשים״ ובתשו׳  של הגא,
 פגי יהושע סי׳ סייג והגאון מוה׳ הירש הלז הובא ג״ב כתשו׳ פ־י ובטשאת בנימין ומהר״ם
וחותנו של הר׳ , בא בציוני ורן "הו , רן ו  ליבל־ז , מהגאון מוה׳ אברהם אבד״ק אפטא ,

, ו ח ב י ר׳ יורל המובא במכתב הראשון )) ו״זצבתו תספר ש  •ששת אנ
 יודע רזי שימים,

ס,  שונא בצע ונקי כפי
 כשמואל מן הרמתים ,

 הי׳ מנהיג הדור כמה שנים ,
!  עם יפי עינים נתקבל לרא׳

 מתיבתא בכמה קהלות ומחגיס ,
 הזכרון הגדול בתלמיד ובפוסקים

 הלקו בחיים,
 חידוש כמה חידושים בפ־סק־ס ,

 כשמש בצהרים,
 ה ה הגאי; המופלג מוה׳ הירש,

 ב; הגאון מוה׳ אברהם זצ״ל ,
 ניפטר יום חששי ב״ה אייר

 ת״ח ל׳ תנצב״ה ,

 )) של הגאון מיהר׳ יוסף לעווינשנייין אבד״ק סנגראצק (הלאה)

  
Notatka
Uczony Izaak Jakub Kopel

  
Notatka
Rabin Rafael z Lublina

  
Notatka
Rabin Jehuda Lajb syn Szmuela

  
Notatka
Rabin Abraham syn Beera sprzedawcy wonności

  
Notatka
Mędrzec, rabin Hirsz



 ד נפתלי בד שלמה צורף
 איש ישר הולך , וכנראה הי׳ אחד טה־דושים אשי מתו על קרוש השם, ונהרג
 •לרגלי איזה עלילה נתעבה אשר •מורתה בשנאת הדת כאשי יע דו ועידו החרוזים שעל
 המצבה ״יק־ כעיני ד׳ השותה לחסידיו' הלאה ״ויהיה הטכפר על בל יש־אל״ וטצבתו

 תשפ־ שבחיו בשפה ביורה ונעומה ,
, ה  פ

 נטסן איש הישר,
 והבשר אשר )

 הלך בדרך טישו־ ,
ת אשרי לו 1 ו כ  הולך נ

, ונפטר בשש טוב ב  שעמלי בשם טו
 יקר בעיני ד׳ המיתה חסידיו ,

, רו  גיחה לו ומנוחת בבו
,  ויהיה המכפר על בל יש־אל אמן

 יום שני ב״ח תמוז שגת תי׳׳ר לפ״ק ,
 מוה׳ נפתלי בן המניח הי׳ שלמה צורף זצ״ל,

 ד שמואל בד יעקב
בספר צמח צדק סי׳ק״ג מובא ו ; י  רופא אושן נהרג בעירנו ״כחג הסכות תט׳
ת עדות ,להתיר אשתו להנשא , וז״ל הצ״צ, אתית לקדטאי איתתא אחת ילרה ד  ג נ
 ירכה בשנים מרת ניטל בת הקדוש ר׳ יעקב , ובידה כתב ראי׳ על הריגת בעלה בק״ק
 ״לובלין, וזה ניסח הכתב שכיר האשה הנזכרת ,אמת הדבר כמר שמואל בר׳ יעקב איש
ג נעיואיען בק״ק לובלין אין איך החתום מטה  'של סרת ניטל בת הק׳ ר׳ יעקב איז נהי
 ״האב אין מקבר נעוועזען בירי נם באותו פעם איז ניטל הג״ל מעוברת נעוועזען כל
 ״הנ״ל כתבתי וחתמתי לעדות ולראי׳ היום יום ב׳ דר״ח חשוון תש״ז לפ״ק נאום מתיתיהו
 ״בלא״א מוה׳ חיים זצ״ל ששש הלאה כתיב אני הייתי מכרת לבעל א שה הזאת
 ״הנצבת עטנו בזה מרת ניטל בת הקרוש רבי יעקב והוא הי׳ נקרא שמיאל והי׳ רופא
 ״אומן באלבירער כמה שנים והייתי מביר אותי טוב ויודע אנו שנהרג בסוכות בלובלין
 "תט״ז לפיק דהיינו לאחר ההיינה שנעשית שם ונתפשת עם האויבים הטאסקאוויטים
 והריקים והלכתי מן המקוש לובלין אל רחוב היהודים וראיתי בבית אחד שהי׳ שם
, הי׳ שמואל הנ״ל בעל האשה הזאת ם  ״ביהכנ׳׳ם והוא קרוב אל הנשר והשוער העיר ש
 ״שובב על המרפסת ואני הייתי מכסה אותו שהיה שובב בבתנתו מגולה ובסתיו, הר׳
 שמואל רופא הנזכר כלי תפונח הוא המובא בספר ״חסר שמואל״ כין הקדושים אשר

 נהרגו בשנתתט״ז(הלאה בתולדות הר׳ שמואל בר׳ דור אווירבאך),

 הרב מוח׳ שמואל בהקדוש מורד דודאווירבאך
, ובפשע היי בינו וכין ז ״ י  מתושבי עירנו וחייו הי׳ חלואים לו נגר כשנת ת

 המות

 המות, וניצל בדרך פלא, בספרו ״זכרונות־הנפטרים" אשר חיבר בלשון עברית־אשכנזית
 מונה את שמות הנהרגים בשנת תניא ואלה הטח , שלמה בר׳ זיינוויל טקרעשיוו, יתרה
, זעליג בר׳ יעקב , פנחס  בר׳ אהרן, אברהם בר׳ יהודה מלובלץ, מאלף בר׳ נפתלי
 בי׳ משה טטאמשאוו 1) ובספרו של הי׳ שמואל בהקדוש ר׳ דור אוירבאך הנזכר הנקרא
 ,חסד שמואל' כתוב שטה ,חסדי ד׳ עולם אשירה • • • חסד אהד שהציל הקב״ה אותו
ה בשנת הי ז *) ״בערב סוכות בק״ק לובלין שנפלו כעו ה בטה וכמה ת ת  מהגזירה ש
תי  'אלפים נפשות על קדוש ד׳ איזה לחרב לחרב ואיזה לשבי עמם אגבי בצרה תי
 ״ועשה הקב״ה עמי חמד גדול והוציא אות מאפילה לאורה והחסד השני שהצילנו
 "בדרך שהייתי במלין כעיר רייזין השטוכה לק״ק לישא , עס אדם חשוב וטהור כסר
, הלאה(דף מ״ג ע״ב) ת אבי ל  •יחזקאל ביץ מק״ק פינצק , ונהרג בצרי ואותו הציל א
 יכתיב כי עליך הורגנו כל היום ופשוטו הוא שבנפת ישראל אומרת זאת, על הרוגי
 'וקדושי ישראל ובפרט הקדושים שהיי בק״ק לובלין שנע צו בהם דינים קשים במעט
 ״בבל יום בעו״ה כצאן טבחה לא בצאן שהוא חי ששוחט־ן אותו קל מתיה , רק הי׳
 ״עושין עם הקדושים כפו שעושין עם הצאן שחוט שטנתחים אותו וצולין אותו על האש
 "בן עשו הישעים עם הקדושים כחיים במו שעשו להקדוש הר׳ אברהם בהר׳ יהודה
 ״פלובלין שהי׳ הוחבין שפוד בגופו חי והיה חי כפעט כל היום ויצאה נשפת ו בקדושה
 "יבטהי־ת י • י ־ וכן עשו עם הקדוש הר׳ יהודה בהר׳ אהין טפרעפפלי שהתבו את
 ״לשונו בחייו מאחוריו ואח״ב חתכוהו על ד׳ חתיכות כצאן טבחה , וכן עשו עם
 ״הקדושים מהר׳ בנימין והר׳ פנחש מלוקב שהי׳ מענין אותם כיפורים קשים , ואח״ב
 ׳׳הרגום בחרב, ובן עשו להקדיש ר׳ פנחש מטאטאשאוו שהיי׳ טענ־ן אותו כיפורים קשים

, וכן עשו להקרוש ר׳ נהמן ולהקרוש ר׳ שטואל מעיר חרש , שהיו י  ״ואה״ב שרפוהו ח
 ״בירכים על ירו פשתים עם זפת והציתו את הפשתן באש, עד שנשרפה ידו ונפרה
) וכן עשו להקדוש ר׳ שלמה שחתכו ירו בהייו ואח״ב תלו י  "טמנו) ואח״כ שרפוהו ח
 ״אותו בעץ בשלשלת של ברזל וכן נהרגו כמה וכמה אלפים על קדושת השם בעו״ה
 ״בשנת ת״ח כמדינת רייפין ובשנת תטיז בפדינת פולין, נם בק״ק לובלין היתה הריגה
 ״גדולה בערב סוכות ונפלו כפה אלפים על קדושה השם עכ״ל 2) תפטר שערת ראשיני
 בראותיגו איך יעקב קטון ודל , בזוז ושפוי, מרמם לכל זד ימעול וחומץ, אילס ההלה
, ובצל ו ה רובצת על שפי חייגו, חלפה עב,רה , והשפים הטהי ה  לד׳ העלמה אשר ת
,  מלכי חסד אנחנו חוסים , אשר לא יתנו לנגוע בנו לרעה וד׳ הטוב ישלם נתטים לנו

 ובא לציון גואל,
 מרת שרה יפה

 אשת ר׳ שלמה בן יעקב יפה מחזקת כיה הדפוס ״ ומסדרה אותיות כאחת
 ה׳ אלפים תכה-תל״ד 3)

 ר׳
ה, כי בכוננות כהיג תי״צ וזיל  *) ההכס הי נורלאנד בספרו לקורות הגזירות מעיר על ז
, וכי נס בזכרון  תי״י ומביא ראי׳ משוית צמח צדק, ששה כהיב שנזירה היהה בשנה הי״ו
 שבסוף •פר חסד שמואל כתיב ״בשנת העיז במדינת פולין וכו״ (לקורות הגזירור הוברח

 5 יף 74) .
 1) ליטער&טור געשיכעע דער סינאגאגאלען פאעזיע זיימנג 439 2) לקורות הגזרות להיזכס
 הי גורלאנד אוגרת המשית דף 75 3) ״בנית ציון המציינות׳׳ להדר מיקייזערלינג נעתק

 עי׳ המשכיל א. ד. פינקע^

  
Notatka
Rabin Naftali syn Szlomo złotnika

  
Notatka
Rabin Szmuel syn Jakuba

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel rabin Szmuel syn świętego, naszego nauczyciela rabina Dawida Auerbacha

  
Notatka
Pani Sara Jaffe



 ר׳ ארי׳ ליב דיין
 בעירנו חיבר ספ־ ״לקוטי האור" באוד ענץ הלכוד• קרוש החורש להרמב״ם
 ונחלק לב׳ חלקים חלק ראשון ״מאור הקטון״ על מאורות החיצונים בענין קידוש החורש
 ע״פ ה־איה ע"פ חשבון המולדות וחלק שני ״מאור הנדול' על מאורות הפניטים

 זר,נסתיים לובלין הכ״ז 1)

 ר׳ יוסף ברי דור
, הרביץ תורה והעמיד תלמודים הרבה באשר ד ב כ  למדן וחריף , תורני נ

, ו ת ב צ  תודיעני מ
ל ; ח נ  אני בוכיה על פטירת אמו׳ מאור ה

) מהו׳ יוסף במו׳ דודאב״ד ור״מ דק״ק ברעסלא , ד  ל
 מצר השני) העמיד תלמידים ה־בח והרביץ חורה בישראל ,

 ונפטר בשם טוב ביום א׳ ו׳ ניס; הבייט לפ״ק ,
 זכותו יעמוד ולי״י א״ס ,

 ר׳ ישראל בר אליהו
 איש כביר פעלים, מופלג בתו־ה , שמו נודע למרחקים כמתואר על מצבתו

 הכ״ט־פ״נ־לפ״ק,
 א־ש צדיק וישר ;

 רב פעלים מקבציאל ׳
 ישראל עושה חיל,
 ה״ה הרבני הטופי

ד, י ג  ומופלג בתודה הנ
 המפורסם בכל תפוצות ישראל,

, נחושת)  זיו הדרת פניו הי׳ כעי; (
 קליל מהר׳ ישראל ז״ל בהרי ,

 המופלג מיה׳ אליהו ז״ל שנפט־ יום ב׳ י״א כסליו,

 ד חיים וויטאל פעליקס
 ר׳ חיים וויטאל פעליקס חכם ודוקטור נסמך בחכמת הרפואה בהאניווערז־טאט
, וגתישב בעירנו, ובחכמתו הגדולה ובישרת מעשיו זבה לשם גדול ער בי ה ב ח א פ  ב
 כבוד הורו מיכאל מלך פולין הכירו לטיב , ונשא פשתגן כתב הדת מיום 28 איגוסט
 שנת 1671 (תל״ב) לקבל אותו במספר עברי המלך ושריו ולזכותו בכל זכיותיהם,

 ונתן
 1) אוצר הספרים להרג ג! יננק? 263

 ונתן לז הרשיוס לעסוק בחכמת הרפואה בכל מדינת מלכותו ובכתב הדת הזה מעיד
 עליו המלך כי חכם גדול הוא כחכמת הרפואה לעיון ולמעשה 1) וזה תוכן כתב הרת

 וזה לשונו 2)
 סעיורטאייאט להמלומד חיים וויטאל פעליקס , רופא עברי ראשון בעיר לובלין ,
 "בחסד האל ; מיכאל מלך פולין וכוי מאשר ומקיום בזה ובו׳ כי לכתבי
, חתימה בהתיטת ה ט  "הממשלה בהמרינה נתקבלה גס התעודה על קלף, הכתיבה מ
 ״ידינו , וגס בגושפנקא רמלבוהא מהלשכה הנמוכה, (111(11!ו,ג)ג131>\1 116ט;י3ך,!ג)

 ״שמורה אתנו כלה , בלי שנוי ומחק בגוף התעודה ולבלי הטיל שום ספק באמיתתה
ל ארץ ליטא, רוסיא ח  "וזה הובנה של התעודה , בחסד עליון מיכאל מלך פולין נסיך ג
 "פרוסיא, מאזאוועצקי, סאמאגיטסקי', ליבאנסקי ;־קיעבסקי , וואליגסקי, פודולסקי ,
 ״פאדליאשקי , סעיוע־סקי, סמאלינסקי, ט צערניגא־וסקי, אנחנו מאשרים ומקיימים

 ״התעורר, הנזכרה, אשי החובה למלאות אחרי׳ מוטל על הבל בכלל ועל ב״א בפרט
 "בין בל הדברים והעקרים אשר על הממשלה לדאוג למלאות אחריהן לא נופל בערכן
 "גס הדבר הזה , והוא כ׳ בעת בח רת אגשים לשאת משרה בהממשלה , לבחור אחד
 *להיות ממונה על גביהם, והמשרה הזאת תהי נתונה על שבם איש המצוין בלימודים
 "במדרגה גבוה ואשר רכש לו נסיונות רבים איש מהיד וחרוץ בעל בשרון להוציא
 "בל דבר אל הפועל ולמלאות אחרי החובות המוטלות עליו , לבן אנחנו בראותיגן
 "מכתב־תהלה מפוזן המעיד על גורל ערך המלומד בחכמת הרפואה , היהודי חיים
, ו  ״וויטאל פעליקם רופא עיר לובלין את היריעית הרבות והנסיון הרב אשר רכש ל
 ״ואשר ע״י זה זכה להטנו־ כמכפי הרופאים בפאדובה ׳ גם זכה לאותות כבור כשגם
 ״בעד עבודתו בלי־לאות לטובת טמשלתינו מצאנו לנכון ולחובה לקבלו תרת חסיהנו
, ואנחנו ו נ  ״ובין עבדי חצר מלכיתנו ובבן אנחנו מקבלים אותו במשפר יועצי מדיג ־
 "נותנים לו הזכות לגור בכל מרחבי ארציגו בכל הגלי לות והמחיזוח , ורשות לו לרפא
 חולים , מקומו תכירו ראשונה בין כל היהודים רשות לו לבחון את אלו אשר בלי

 ״צדק ומשפט ניטלים להם הואר רופא גם רשות לו להודע אס קבלו את התואר הזה
 "באמת באיזה בה״ס הגבוהים (אוניווערזיטאטים) רשות לו לעסוק בעסקים שונים י
 "במלה אחת להגות מכל הזכיות אשר מהם נהנים כל נושאי משרה בטמשלתינו, כפי
 "החוק והמנהג, ואנחנו פוט־ים אותו • מכל חובות והוצאות המדינה, לבד מזה אנחנו
ו,להדביק על בתי החומה אשר לו את דגל הממשלה בעיר נ  ״מישים לו בחסדי ממשלתי
 ״לובלין כמו כן בערים אח־ות , ופוטרים אנחנו אותו מכל המסים והוצאות הממלכה ,
 "מודיעים אנחנו כל זאת לאלו אשר להם נחוץ הרבר לרעת ולמלאות וביחוד
 ״לאלו המארשאלים בהמדינה , לנסיכות ליעי הגדולה, ולכל יועצי חצר מלכותינו
 "כמו כן להרשות אשר בבל המחוזות ובכל המקומות אנהנו מצוים כי להיזכר חיים

 ״וויטאל פעליקס רופא בעיר לובלין יכירו וימנו אותו בחוק וכמשפט לאחד מיועצנו,

 "גם ידעו כי כמו לכל יועצינו הנהנים מהזביות בפי החוק והמנהג גס בהנוגע
 'לו חובה אליהם למלאות בל הדבר ם באופן היותר"טוב המוטלים עליהם ולהשגיח

 כי
 }) כנסה ישראל להה׳ רש״י פין 366 2) ההמולה הנזברה הובאה בהמזכיר לסת׳
 פטיינשניידער בשפת לאכייין, ולבקשתי העתיקה מידה דה ישראל בהגימנזיוס בעירנו שפער

 לשפת רוסיא, ואני העתקתיה לשפת עבר (הכיהב)

  
Notatka
Rabin Ari Lajb Dajan

  
Notatka
Rabin Josef syn Dawida

  
Notatka
Rabin Israel syn Eljahu

  
Notatka
Rabin Chaim Wital Feliks



דה ע לשמור התעו י צ  ״כי נם אחרים ימלאו אחריהם במו כן לאמת דברינו אנחנו מ
ו באנו עה״ח בגושפנקא דמלכותא נתן בלובלין 28 אונושם 1671 חנ  ׳׳הזאה בחתימת י

 *בשנה השניה לטלכותינו קיסר מיכאל (מקום החותם)

 ר׳ שמואל זיינוויל
־ ת י ש בר ם׳ דברי שמואל דרשות ע״ס ב! א נץחי , אבריק מי ו נ ר י  בר׳ חנוך מע

, ויקרא , נדפס באמשטרדם תל״ח 1) ת ו ט  מ

 ד שמואל בד ישראל איסי
 *׳.וף וראש וגבאי צדקה בעירנו מגזע היחש וכה תקונן אבן מצבתו י

 פה ,
 נגנז האלוף המרומם,

 הראש והקצין מוה׳ שמואל ,
מי ,  זצ״ל כמוה׳ ישראל אי

, ה ל ו ג ל רבן בני ה ח נ  בהמאור ה
 מוה׳ שמשון זצ״ל גבא־ צדקה ,

, ז ו  דק׳׳ק לובלין נפטר בער״ת תמ
, ק ב לפ״  תמ״

 הקדוש ד צבי הירש
 הקדוש מוה׳ צבי הירש והי׳ לו בן הנק־א בשמו מרדכי אחד מחברי החכרת
, ובא עה״ח בין הבוררים על אישור בחירת גבאי משמורת כיוס ד׳ הוה״ב ו רנ  קדושה בעי

 של פסח שנת תמ״ה 2)

 ד י;זסב
ת, כסתויי. על דו , גדול ומפורסם בתורה ובחסי ג  שר ונגיד , ראש ומנהי

, ו ת ב צ  מ
 פה ,

, ד י ג חנ  נטמן השר ו
 בישראל מפורסס ,
ת, דו  בתורה ובחסי
, ב ר  הראש ומנהיג ה

 טור,׳ יעקב חתן ר׳ שמואל ,
 — ערדליש

 1) אוצר הספרים ליח׳ כן ינגקב 107 2) בפנקס גל החכרה קלינה בעירני דף ח׳

, ׳ ח  רעבלש שמונה ימים ל
 טבת היי ו ט״ם הא לפ״ק ,

 הרי מרדכי מלובלין
מת ידו בפנקס הקהל דף 77 על שטר דמקה  ראש מדינה דגליל לבוב נמצאה חתי

 כיריד יערסלאב משנת תמ״ז 1)

 הד שלמה ספרא דמתא לובלין
 חתום בפנקס הקהל צד 77 על קיום העתק שטר חזקה מיריד יערלסכ י״*

 תשרי,תט״ז וחתומים שם האלופים הקציוים ראשי המרינה דגליל לבוב 2)

 ד בנימין מאלף
 בר׳ אברהם היילפרין אחר מרוזני הקהלה , וקציני עדתינו מנבחרי הוועד של
 ד׳ ארצות ונתן הסכמתו בין יתר הרוזנים וקצינים של וועד ד׳ ארצות על הדפסת ספר
 ״בית יעקב״ אשר חיבר הגאון מוח׳ יעקב בן הג׳ מוה׳ שמואל ר״ט ואב״ד דק״ק צאזמור
 התן הרב המופלג המאור הגדול מוה׳ יצחק אייזיק אבד״ק טיקטין ביום ד׳ ן׳ תשרי תג״ג

מתו  בספר ״אנשי שם" דף 48 להרב הח׳ ר״ש באבער ידובר ג״ב או

 ד ברוך בד משה קאפילש
 נשא משרת ״נאמן״ בעירנו ככתוב על מצבתו ;

, ׳  איש נאמן דק׳ לובלין האלוף התו
) מהר׳ ברוך בר׳ משה קאפילש ז״ל / ב  ב

, ק  נגוע ונאסף יום א׳ ב׳ לחודש תמוז הנ״ג לפ״

 הרב ד אליהו בד קלונמוס
 מתושבי עירנו , חיבר ספר ״אדרת אליהו״ פשטים בשדר התורה ובסופו הפלה

 אשד נשלחה לו מארץ ישראל נדפס בפ״פ דארער שנת תג״ר 3)

 הרב ד אלקנה דיין
 בעירנו, נתקבל בין האלופים הגבאי׳ של החברה קרושה בחה״ט של פסח תנ״ה

 גס בא הרכה פעמים עה״ח בפנקס של ההברה הנזברה 4)

ל דף 206 י  1)!אנשי שם הילדה גדולי לגוב להח׳רי״ש •:אמיר דף 147 2) אנכי כס מ
 3) אוצר הספרים להח׳ בן יגיקב דף 17 4) פנקס של החברה קלישה דף יל׳ כי׳ב

 ואו

  
Notatka
Rabin Szmuel Zajnwil [?]

  
Notatka
Rabin Szmuel syn Israela Isera

  
Notatka
Święty, rabin Cwi Hirsz

  
Notatka
Rabin Jakub

  
Notatka
Uczony Mordechaj z Lublina

  
Notatka
Uczony Szlomo Sifra magid Lublina [?]

  
Notatka
Rabin Benjamin Joelf

  
Notatka
Rabin Baruch syn Mosze Kapilsza [?]

  
Notatka
Uczony rabin Eljahhu syn Kalonimusa

  
Notatka
Uczony rabin Elkana Dajan



 הרב ר׳ הירש ד מנליש
, מביאו הגאון מהר״מ זסק־נד שהי׳ אב״ד בעירנו בהשכמת•־ לב:•־ ! ו נ י  מתושבי עי

 הלכה בדויה , אש־ מחברו הוא בגו של ה־ב שמעון וואלף, והוא הגאון ר׳ פנחס
 אוירבאך, ובעודנו צעיר לימים הי׳ בקי בכולא תלמורא ובארבע טירים בע׳׳פ ובעבור :

 זה עלה לגדולה , ונתמנה גם הוא להיות מב״ר הגדול בקראקא ) מדת הקודמים
; והיא בא עה״ח בין הרבנים הגאינים בי דינא רבה  העומרים תמיד במקום רב ואכ״ד

 דשם ש־סבימו בשנת תג״ח על כפר מקור חיים להגאוןמוה'חיים קיאכמאל דרשן י׳
 דקיק קיאקא 1)

 הרב ר׳ אברהם המי
ינו, גם הי׳ אחד מהאלופים הגבאים בהחברה קדישא בפה בשנת תנ״ו ]  בעי

ה פעמים עה״ח בפגקם של החברה הנזביה 2) מ : א ב  י

 הגאון מוח׳ אליהו
, קיוב לשלעים שנת הי׳ איתן מושבו |  בהמפורסס מוה׳ שמואל מתושבי עירנו
 בין גדולי ימים , והי׳ רועה צאן קדשים אחד מבני העליה מ־וזני קציני פרנסי הקהלה ,
 עיר ואס בישראל קיק בייסק דלימא בהיותה בשלותה , חיבר ספר שו״ת יד אליהו י]
 נדפס באמשמררם תע״ב ועל שעי סירו כתיב שהי׳ אב״ר בכמה קהלו־ גדולות במדינת |
 פולין וליטא ובמדינת מעה־ין ובכפ־ו נמצא שו״ת של הג״ש שאול אכד״ק בדיסק י
 וקראקא גס שי״ת של הג״ט משה במהר״ט זסקינד 3) גם חיב־ ספר חידושי אליהו 1

 על הש״ם ודרושים 4) ובהקדמת ספ־ו יד אל־הו מרבה לםפר בשבח קהלת עירנו וכה
 י״״ונו, ״והנה כתבתי מכל מה שלמדתי מי־בותי ושמעתי מפיהם , ומפי כתבם, אשר

 ״::־מי חורפי נתגדלתי כעיר רבתי עם רבתי בדעות ר,־א ק״ק לובלין המעוט־ה ובימי ]
 ־.׳תה שם בית •מועד ועד לחכמי ישראל ביריד ני־אגיניץ מדי שנה בשנה , ואחייב ראיתי '<

 ״אלקים עולים בהתוועדות אנשי קידש במדינת פולין וליגיא במה שנים באסיפת הרועים
 ״רש מעט בזמנינו זה אשר ראה כיניש צדיקים כזר, אש־ ה" נאה להם וגאה לעולם ,
 "כמוני היום, ועם היותי אז עדיין זנב לא־יות ומלחך עפר תחת רגליהם עכ״ז הי׳ לו :

 ״לעינים וכל דבריהם שתיתי בצמא בשעת מעשה 5 הגאון מוה׳ אליהו הניכר שם
! , ה מ ש יבלה ימיו האחרונים בעיר הקרועה חברה ו ו  בזקנתו פעמיו לארצנו הקדושה,

 מנוחתו כבור 6)

 הרי יעסב ריין
!
 בעירנו, וגם אחד מהגבאים והאלופים של החברה קדישא בעירנו בשנת ה״ס ״ 

 1) ::ילה יופי ה׳׳ב דף קנ״א 2) פנקס של ההכרה ק־ישא דף ע״ה ע׳׳ב 3) עיר חסלה
 לגדולי בדיסק מכהב אל ראבינהוויטן דף 192 4) אוצר הספרים לסה׳ בן יעקב דף 75!
 5) מכתבי בקורת רבני וועדי ד׳ ארצות מאת הרב הגי מו״ה ח. נ. דעמביצר דף 22

|  6) שהג׳ להרב הג׳ היד״א ה״א דף י׳ ע״ב)7) פ:קס של ההברה קדישא דף 5/

 הר׳ בצלאל ריין
 נמצא אה שמו חתום בפנקס של החברה קדישא בעירנו בשנה ת״ס ,

 הגאון ידה׳ מענרילהייקריל
 מתושבי עירנו בן הגאון מוה׳ נחמן ממעזריטש בהגאןןמוה׳ מנחם מענדיל מרגליות
 הובא בשו״ת,צמח צדק״ ובספר ״מרא דביא״עה״ת ובס׳ ״המים יחדיו,' הגאי: מוה׳ מענדיל

(  הייקריל הנזכר מצאנוהו בעירנו בשנת ת״ם )

ב ר ^ / נ״/! 11 ו ר ! > 

 בעירנו , נתן הסכמתו על ספד ״אור ישראל" , פירוש על הזוהר, אשר חיב־
 הגאון מיה׳ ישראל ב־׳ אהי־ן אבריק שקלאב , ובה חת2 עצמו בהסכמתו להספד

 הנזכי־ ״הצעיר שלמה דרשן שפירא דקיק לובלין יום א׳ ר״ח אלול תס״א לפ״ק

 הר׳ שבתי שתדלן
 בעירנו גם הי׳ אהד מהגבאים האלופים , והמשגיחים בהחברה קדישא בפת

 יצ״ו בשנת תס״ז 2)

 הר׳ דרים
, ו ת ב צ  ב־אלוף מור,׳ שמואל נפער בעירנו , ובה תקונן אבן מ

, טמן  פה נ
 האלוף ה״ה מהודר חיים ,

) בהאלוף מה־׳ שמואל זצ״ל , "  ל
 חתן האלוף מ׳ וואלף ר״א ר׳יל

 ונפטר ביום ה׳ עשרה ימים בשבט הס״ו לפ״ק תנצבה

* ך•/ 0.<<0 * , ! * • • . •  ך
• < וי ס  ה

 י&טר בחודש אדר הס״ד , נזכי בפנקס של החב־ה קדישא בעירנו 3) .

 י יצחק שתדלן
 אחד מתושבי עירנו הנקיא בשמור׳ איציק )אחר מהגבאים האלופים של החברה

 קדישא בעירנו ובא כמה פעמים ער, ח כהפנקס של החב־ה הגזכרה בשנת תס״ז 4)
 ר׳

 1) מלהב ה׳ של הגאי; מיה׳ יוסף לעיוינשכייין אבד״ק סערהצה הלאה 2) פנקס של
 הה:רה קדישא דף קמי׳ב 3) דף קי״ג ע״ב 4) דף קמ״ב

  
Notatka
Uczony rabin Hirsz rabin Menalisz [?] lub z Nielisza [?]

  
Notatka
Uczony rabin Abraham Halevi

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel rabin Eljahu

  
Notatka
Uczony Jakub Dajan

  
Notatka
Uczony Becalel Dajan

  
Notatka
Mędrzec nasz nauczyciel rabin Mendel Hajkril [?]

  
Notatka
Uczony Szlomo Darszan

  
Notatka
Uczony Szawti Sztandal [woźny synagogi]

  
Notatka
Uczony Chaim



 ר אלכסנדר סענדער
, ״התייר הגדול" ־ א ו  בר׳ חיים מייזילש איש נכבד ומפורסם , ועל מצבתו כתיב ה
 ואל מה ירמלון הדברים הנזכרים ? לא ארע ! אם המכוון הוא שתייר ארצות , או אילי
, ובאופן האחרון נפלא הדבר מרוע , לא הזכירו ד  ב׳ ירד ותייר עמקו של ים התלמו

, ו ת ב צ ל בתורה ? ובה תקונן אבן מ ח  בהמצבה עוד תוארים אש־ יאותו לאיש ג
ה / -

, ׳  נטסן התייר הגדול הר
דר,  המפורסם מוי אלכסנ

/  סענדער בהמפורפם טור,
 חיים זצ״ל מייזילש שנפטר ,

, ו י  והלך לעולמו ביום ב״ז כסל
 שגת העי ז לפ״ס ת״ו״ל״ל״ה",

צבה ,  תנ

 ד זאב וואלף
 איש ח־יף בתורה , וחכם מפואר שר וגדול בישראל כאשר נראה מעל מצבתו

, ו י  אשר תרבה לספר בשבח
 שר וגדול נפל בישראל ראש גולת א־יאל

 זה אב בחכמה ואלוף בתורה ביונתן ב; עוזיאל ,
 אי הסיד ואי עניו בהלל ,

 בתורה ובטצות עסק ביום וליל ,
 ה״ה הראש הרבני הטופלג הנגיד המפורסים ,

 מוה׳ זאב וואלף במו׳ יהורא שבק חיים לבל הי ,
 טו״ב ארד שגת בח״ס״ד וב״אימת״ תנצב״ה(תע״א)

 הרב ד שמואל דרשן
, נקרא בפי כל בשם רבי ״ שמואל  הרב הגאון הר׳ שמואל דרשן מתושבי עירנו
 ראמאנר והיה מפו־סם בדורו ומקובל גדול, חיבר ספר ״דברי עתיקי;״ על הזהר שהעתיקו
 בלו ללשון הקודש ונשא־ בכתובים באשר העיד עליו בן אחיו הרה״ג מוה׳ בנימין זאב
 וואלף ריין דקיק פינטשיב בהקדמתו לספ־ מסגרת השלחן על שו״ע חייט דפוס בע־לין
ח ספר ״עיר בנימין״ והי׳ לו  הע״ג ,בגו הוא הגאון המפורסם בנימין זאב וואלף בעהמ׳
 לאשה בתו של הרב הגביר שר ונגיד בישראל מוה׳ אברהם בר׳ נתן הלוי זצ״ל שהי׳
 ראש ומנהיג בקראקא והמרינה ך.שר בא בהםבמה בין האלופים הרוזנים והקצינים
 מנהיגי ד׳ ארצות בועד יערסלב ביום י״ג תשרי תמ״ר שהסכימו שם על הדפסת ספר
 ״עין יעקב״ באמשטרדם עם בל המפורשים וחתנו הרב ר׳ בנימין זאב וואלף הנזבר הי
 חוסה בצל החכמה ובצל הכסף בבית חותנו הגביר הנ״ל אשר הי׳ לו תורה וגדולה במקומי
 אחד ובמשך הזמן נעשה לארי שבחבורה והי׳ נמנה בין גדולי וחבטי זמנו בקראקא בעת

 ההוא

 ההוא , אשר העיר הזאת היתד, מגדלת גמרי חיל לאורייתא, ובמשך הזמן נתקבל לאב״ד
 לק״ק זמ-גראד ושם ח־בר ספרו ״עיר בנימין״ על אגדות הש״ס והוציאו לאיר בפ״פ דארער

 בשנת תנ״ח בהסכמת גדולי וחכמי זמנו 1)

 הרב ד אברהם אבלי פרנס
 פ־נם הוועד דדי א בעירנו, נמצא הסכמתו על ספר דמשק אליעזר על המסורה
 אשר חיבר הגאון ה־׳ אליעזר בר׳ יהודה נכד הגאון הר׳ צבי הירש ר״ט ואב״ד דק״ק
 לובלין וכה חתם עצמו בין יתר הקצינים ״כ״ד רוזני קציני נגידי מנהיגי הוועד דד״א חי
 אלול תפ׳יא לפ״ק פה ק׳׳ק ריצוואל ד,ק׳ אברהם בלא״א הג׳ מוה׳ ישראל איס־ מלובלין

, ו ת ב צ -פ״הרד״אנפט־ בעירנו וכה הרות על מ
 פ <• ו ין׳׳•

ם,  נטמן ונגנז פרנ
, י ל  הוועד דר״א מו׳ אב
ד מ׳ איסרל , ׳  בד,רב אב

 ז ל בה־ב הגאון מ׳ משה ז׳׳ל,

 הרב רקאפילדיין
 שטו מוזכר בפנקס של החברה קדישא בעירנו יצ״ו בעת שידובר בהוצאות החברה
י חשון שנת הפ״ג 2) נפטר תקנ״ב בפי דעת הגאון לעוויגשטיין במכתבו ושם  מחודש מ

 •יאמר שכנראה זה ר׳ קאפיל בר׳ שמשון בין ,

 הרב ד יונה דיי;
, כשנת תפ״ו 3)  נם הוא נזבי בפנקס של החברח קדישא בעירנו

 האברך החריף מוה׳ ארי׳ יהודה ליב
 האברך הרב החריף ארי׳ יהורא ליב ד,לוי, בן הגאי; אב״ד ור"מ פה בעירנו
ש , ו ״ פ  ככתוב על מצבתו , מי היד, אביו הגאון האב״ד בעירנו ? לא נאמר שמה ב
׳ ליב , הנפטר י ׳ אי  אולם נובל להחליט בי אביו הי׳ הגאון מוה׳ אייזיק הלוי בי
 בעירנו בהיותו פה אב״ד בשנת הצ״ה , והדבר המאמת את ההחלטה הזאת , הוא )
 ששמו דימה לשם אביו של הר׳ א־יזיק אב״ד בעירנו , ובי גם הוא הי׳ מגזע
 הלויים , ועוד גם זאת בי היו בזמן אחד . כאשר תספר לנו מצבתו של הר׳ ארי׳
 יהודה ליב , הנזכר הי׳ בעל כשרון מאור נעלה , צנא מלא ספרא, סיני ועוקר הרים. בעלי
 מדות היומיות יפה תואר להלל . אולם לאסונו עלה עליו הכורה בדמי ימיו בהיותו
י ש  בן שבע עשרה שנה בעור לא הבשילו ענביו , ולא יכולנו להגות מהעסיס א
. ובקול מר צורח תת; המצבה קולה קול עוז לכל עוב־ בי ו  הי׳ לנו לקוות שיביאו לנ

 . יקונן
. דננמבילר ה״ב דף כ״ה 2) דף קפ׳יד גי'-: 3) דף ל׳צ . נ  1) כלילה יופי להרב ה:' מוה׳ ח

  
Notatka
Rabin Aleksander Sender

  
Notatka
Rabin Zew Wolf

  
Notatka
Rabin dr Samuel Darshan

  
Notatka
Uczony rabin Abraham Avlej Parnas [starszy żałobnik]

  
Notatka
Uczony Rabin Jona(h) Dajan

  
Notatka
Uczony [uczeń jesziwy] światły, nasz nauczyciel rabin Ari Jehuda Lajb



 יקונן אהה יחד , ייאנח אנחה גדילה ומ־ה. כאשר יצהירו אותו יאתיה לנגד עיניו על
 ד,א• שופרי דבלי בארעא ,

( ן  פה נטמן זית ר דנ
 בצל שדי יתלונן ,

 יפה פרי תואר ,
 שכינת אל עליו להאיר ,

 האבק־ ומופלא בחכמה באין שיעיר ,
 דרבנו׳ עמוד הימיני,

) חריף וסיני, א  נ
 והיא כבן שבע עשרה שנה ,

 שבחו מי מנה ,
 במהודר׳ אריה ידא ליב הלוי זצ״ל בן הג׳ אב״ר ור׳׳ט פה <

, ו נ  ק״ק לובלין יצ׳יו זכותו יגן עלי
 לא ישמע פרץ וצוחה כזו ברחובותינו,

,  ויצרור בצרור חח־ים נשמתו
,  ומיכא־ בה״ג יק־יב נשמהו

 כעקידת יצחק שהי׳ יהיר לאביו ולביתו,
 ויזכה לעמוד באח״י לקץ הימין,

 ד׳ הוא גורלו ונחלתו אמן ,
,  ונתבקש אל השמים י׳ ד׳ ו כסליו הי״ח ל׳

 הרב פחד נטע דיין
 ארד מהאלופים הגבאים בהחברה קדישא בעירנו בשנת תצייר 1)

 הרב מודד אליהו בד יעקב
 מגזע הגאון מיהר׳ שבנא ז״ל , מילידי עירנו, גאון מפורכס אבדייה אליאנוג
 ויאלטשץ , בפולין גדול , בסוף המאה החמשיר, לאלף הששי , ונתפס ע ד מצות
 היביח לברוח מארץ מולדתו , והרחיק נדוד ועבר בכל ארץ המערב , תונרמא 4
 איטליא , ובדרך מסעו נתן לבו ללמוד חכמה הקבלה . עיונית ומעשית . מפי בפרים
 וסיפרים , ובסוף ימיו נהישב באמשטרדם וההאבסן בבית הרב אב״ד מוה־׳ ארי׳ ליב
 חיבר ספ־ ברבת אליהו חידושי גפיה בתוספות קצת דינים , טהר״ט חגיז יבסופו

 טעמים וקצת מנהגי אשכנזים (וואנזיבאק תפ״ח) 2) )

 הרב ד אהה
 בר׳ יהודא ליב, דיי; ומורה הוראה בעירנו, מופלג כתורה , הכס מחוכם כאשל־

 תעיד מצבתי ,
 נפטר

 פנקס ש: ההכרה קדיכא דף רי׳׳ה ע״צ 2) כנסת ישראל להרכס רש״י פין ״י 112

 נפט־ ח׳ שבט
 פ״ג מטה אה־ן מטה עוז שקוד ,

 פתולי חכמה ומ־ע היתד, אתו צמודה ,
 ה״ה הרבני המופלג ובקי בחדרי תורה ירין ויורה

 השלם במעשיו הי׳ תמים
 שם לילות בימים

 מו׳ אהרן ז״ל בהרב המופלג מ׳ יהודה ליב ז״ל.
 שנת ויראו כל הערה בי נוע אהי־ן לפ״ק /

 '(מקילות כעל הערנו מהמלכה הזאה נמהקי ניכן נא נדע כנה מיהו

 הרב מוה׳ יוסף
 אבד״ק ייסלניג וק״ק ביהאווי ׳ ודיין דק״ק לובלין <ירנו, בכפרו "חותם ה׳״
 דפים פ"פ ד מ שנת תק׳׳ג על שמינית ביגע; נכתב על השער בזה״ל ; וליקט ואסף
 ה־־ב המאוהיג מוהר׳ יוסף אבד״ק ייסלינג ורק״ק ביחאווע , ודיין דק״ק לובלין בחרב
 המאוה״ג מוהר׳ ארי׳ ליב בהגאון מוהר׳ זכיי׳ מענריל אבד״ק בעלזא והגליל בן
ל מרבן שמו , רב רבנן מתי׳ א־י׳ליב זצ'ל אבד ק קראקא ח  הגאון המפורסם בדורו נ
 הגליל יצ״ו שהי׳ נקיא ד׳ ליב ר׳ פישלש חתן הרב המאות״ג מוהר׳ אפרים פישל
 אבד״ק לוקאבי עכ״ל . ולפי דעת הגאי; טוהר׳ יוסף לעווינשטיי; אבד״ק סעראצק נפטר
 בעירנו , וקברו סמיך לקבר הרה״ג ר׳ אפרים זלמן בה־ב תכנית אות יוסף 1) אולם

 כעת לא נודע מקום קברו ופצבתו בבית מועד לבל ח׳ בעירנו

 הרב ד יוסף בד זברי׳ מענדיל
 אבדק״ק מינסק הובא כפתח השער לספי ״מראות הצובאות״ להנאון מוהר
 משה זאב אבד״ק טוקטין , ביאליסבאק , ובנו מוהר׳ זכרי׳ מענדיל ישב בעירנו הובא
 כספ־ פ־י תבואה ס־' ג״א אבי הר׳ דור טעביל חותנו של ר׳ שלמה ליב טליקאווי
 ולינטשיץ , ואבי מוהר׳ יוסף מענדילזא; בעירנו 2) וכה תקונן אבן מצבתו של הגאון

 הר׳ יוסף בר׳ זביי׳ מענדיל הנזב־ ;
 פ״ג ה־ב הגאון הגדול הח־יף

 מיהר׳ יוסף בה־ב הגאון מהו׳ זכרי׳ מענדיל
 שהי׳ אב״ר בכמה קהלות ובק״ק סלוצק נפט־

 שבט .

 ד נתנאל בד משולם
, איש כביר ורב פעלים כמתואר פלג נחל ראש ומנהיג הנהלה , תורני מו  שר ו

 על מצבתו ;
 אבל

 1) 3מכהכ הנאין מוה׳ יוסף לע וינשכויין אנד״ק כעראנק ?לאה
 2) נמכתב הגאון הנזכר הלאה

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel rabin Netta Dajan

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel rabin Eljahu syn Jakuba

  
Notatka
Uczony rabin Aron

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel, rabin Josef

  
Notatka
Uczony rabin Josef syn Zacharyi Mendla

  
Notatka
Rabin Natanel syn Meszulama



 אבל אעורר בני הסיורים ,
 ומלא בי מרום מר יבביון ,

 על נפילת שר וגדול לא מש מתוך אוהל של הורד, 4
 יומם ולילה הרבני המופלג הראש ומנהיג הקד,לה ,

׳ נתנאל בס׳ משולם זצ״ל,  הקצין הנגיד מוהי
.  ת ג צ ב ה

 ר צבי הירש
׳ משה חנוך זינדיל מעירנו חיבר ספר ״דרך טובים״ מפרש המחזור , והסליחית.  בי
 ותפלות , וקרא לו סדר הדרכה והנהגות האדם מעת קומו בבוקר ובל היום יבל השנה

 בחרוזים 1)

 הקדוש מות אלכסנדר
 מצויזמער נפט־ בעירנו בשנת הנ״ח ונזכר בין הנפטרים בפנקס של החברה

 קדישא בעירנו 2)

 הקדוש מוה׳ נפתלי
 מפרעמסלא נפטר בעירני ליל ד׳ טבת תפ״ב מובא בפנקס של החב־ה קדישא

 בעירנו 3) ,

 ר׳ אברהם יעקב
, יושב באהלו של הורה , מגזע היד* ו  ב־׳ משה איש נכבד , ותמים במעשי

; ו ת ב צ  כאש־ תעיד מ

 דעקב הלך לררבו של עולם,
, ו  איש המים במעשי

 יושב באוהל של הורה ,
 הרבני המפורסם מוהר׳

 אביהם יעקב בן מוהר׳ משה
 הכהן ז״ל בעל המחבר ם׳ גבעת שאיל ;

 \) מיצר השפ ־יס לה׳׳ה ק־יעקג 220 2) דף י׳ 3) דף קני"־,

 ר׳ פישל בר׳ משה
י בקנט־וש הזכרות נשמות הכתיב על קלף ונמצא בביהכג״ם מהר״ט ז״ל כ  מ

־ וארים ד באים ״הרב המאה״ג מוהר׳ פישל בר׳ משה״  עם ה

ד פנחס  הרב מוה׳ יצחק ב
 כי- תקונן אכן מצבתו

 פה נטמן קדוש יאמר לו
 ה״ה המפורסם הרב המאה ינ

 מ׳ יצחק בהרב המאה״ג מ׳ פנחס זצ״ל ,
,  שה־׳ אב״ד ור״מ דק״ק קורב שהלך לעולמו

 והניח אותנו ביגון ואנחה ט׳ ניס; הצ״ט לפ״ק ת ג צ ב ה ״

 • ם •

ת י ש ש ה ה א מ  ה
 הגאון מודד יעקב חיים

 הגאון מוח׳ יעקב חיים אב״ד בעירנו , נולד לאביו הרב הפרנס דד״א בפה
 מוה׳ אברהם , בהיותו אב״ד בעירנו נתעצם בהמחלוקת של הגאון מוה׳ יעקב עטרן
׳ יהונתן אייבשיטץ , ובפקודהו הוכרז חרם , בביהכנ״ם הגדול מהרש״ל ז״ל ; ו  והגאין מ
ם י ׳ יהונתן א־יבשיטין , הח  על אלו הדוב־ים פרה , והנוהגים דופי בהרב הגאון מוהי
 הוכרז ביום מיו לחודש אייר הקי״א }) ובן הי׳ לו הג״ט יצחק אבד״ק טא־גוי חותנו
 של ה־׳ חיים אבד״ק היובשוב , נפטר בעירנו ואשתו ד,־בנות נשאת לחגאון טוהר׳
 שאול אבד״ק אפשטררם בעהט״ח פ' בגין אריאל 2) ובה תקונן אבן מצבתו ותהנה

 נכאים ,
 פה נ׳

;  על זה יבבו כל בית ישראל
ת שר גדול הדור בישראל, תי  שנפל כו

 ראש גולת א־יאל ,
) שהרביץ תורה בישראל,  לך,

 שפו נודע ומפורפם לשבח בבל תפוצות ישראל
 מורנו ורבעו הרב הגאון פ׳ יעקב חיים זצ״ל

, ו צ״  ה״ה אב״ר ור״מ דק׳׳ק לובלין והגליל י
 בהרב הטפסיר פרנם הדור ,

 מ׳ אברהם
 זצ״ל

 1) לוחות העזות להגאי; מיה׳ יכונה! איינשינון 2) ממכהכי הגאון מוה׳ יוסף לנגיוינשטיץ
 אב־״ק סניראצקה;אה

   
Notatka
Rabin Cwi Hirsz

  
Notatka
Święty, nasz nauczyciel rabin Naftali

  
Notatka
Rabin Abraham Jakow

  
Notatka
Rabin Fiszel syn Mosze

  
Notatka
Uczony, nasz nauczyciel rabin Izaak syn Pinchasa

  
Notatka
Wiek Szósty

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel rabin Jakub Chaim



 זצ״ל ושבק דדים לני ונפטר לעולמו ביוש א׳ חית אלול 4
 שנת הקב״ט ל£'ק ת נ צ ב ה .

 הגאון מור- יעסב אבד״ק לויצק
 הגאון מוהר׳ יעקב אבד׳יק לויצק , לענטשני , בעהט״ח ם׳ ככבי יעקב היה
ל נפטרה פה ל׳ אייר הק׳׳ל•  אחרי בן רמו ׳צ וראב״ר בעירנו, אשתו הרבנות מ־ת פעי
 היא ה־תה בה הג״ם יהושע אבר״ק שירלוב ) נתן השבטתו על ם׳ זרע ברך שלשי
, פועל צרק על השיך טהנ׳׳ס יהודה ליב אבר״ק ראקוב ״ ׳  פניש מאירות חלק א
 סטאשיב , שירלוב , ק־אקא , והגליל בהג׳יט יצחק אייזיק אבד״ק פ־עטשלא התום

( (  בפנקש ווילנא שנת ת׳׳ז 1

 הגאון טורד יעקב קאפיל
 אב״ד בעירנו היבא בשפר תיבה גומא להפ׳יג והי׳ אב״ד פה עירנו משנת תקב״ט

 על שנה הקל״ב 12,

 הגאון טורד יהושע העשיל הוחזק
, נהן ו  הגאון מורד׳ יהישע העשיל הורוויץ אבריק ריצוויל , אחיב בעירנ
 הסכמתי על כפ־ הפאיה יש־אל זיטא יר׳ ישראל משקלאוו אח־ הרב הג׳ בעחמ״ח
ס צבי ה־־ש אבד׳׳ק טשורקיב בהגאין מוהר׳ מאיר ג ה  ם׳ מקנה , והש׳ הפדאה., ב

 הורוויץ מטיקט־ן ושמש פה בבת־ הרבנות משנת תקל ב עד הק״נו 3) ״

 הגאון מוה׳יוסף
 הג״ם ביה•׳ יוסף אבד״ק ביאלי, ואחייב ראש ב״ר בעירנו , הובא בשי תורת
 הקנאית להנאון יעב״ץ בן הגאון הר׳ יעקב אבד״ק לויצק , לענטשני בעהמ״ח ס־ בבבי
 יעקב , בהנ״ם ארי׳ ליב אבד״ק סלוצק, הו־ארנע בהנא־ן נתן נטע אבר ק טא־ניג־אד
 ב; הי׳ לו ה־ב מוהר׳ נטע מאי־ ספרא וריינא רקיק עירנו . שמו של הר׳ יוסף ראש
 ביד הניב־ נמצא ה־בה פעסים חת־ש בפנקס קובץ פסקים דייני ע־רנו. נפטר פה

 ובה תקונן אב; מצבתו ותרבה לספר בשבחו ,

 פ״נ ארונו של יוס? ,
 הוא הי׳ של ט ב־מ־ו,

 ופטפט ביצרו ומתגבר עליו/
 כבל יום יגע בתורה ,

 יום ולילה לא פסק פימיה מגירשא ,
 ההרה׳׳ג ה״ג הטפורפים סויה יוסף ,

 שהי׳ אב״ר בקיק ב־אלי,

אה ; ־ ' :  ))ממכתב ה; אן מוה׳ יוסף לעווינשטיי; אבד׳ק סעראצק ה1אה 2) כס היאה נ

 בן להא׳ גאין אבד״ק סלויצק ז״ל,
 ועלה למרום בער״ח אב ״

ט ג) / ק ה ) ה נ צ נ  ר״ב ״ ס״פ״ר״א ״ לפ׳׳ק דיינא דקהלתינו ה

 הגאון מוה׳ שאול מרגליות
ות בעירנו , בן להגאון מוהר׳  חגאין מות׳ שאול מרגליות, שמש בכתר היבנ
 מאי־ מרגי־ות בעהט״ח ם׳ מאי־ נתיבים חתן הקצין מוהר׳ שאול (אתי הטפסר
 ־ אברהם פרנס) בר׳ חיים מלובלין, יאלה המה אחיו של הגאון טוה' שאול מ־גליות
, גן הגאון מיהי ב  א) תג מ נחמן אבד ק פולנאה . ב) הרב הנ״ט מ־דב׳ אבר״ק רומלו
 בצלאל אבד ק זויעודל , ואלה הטה אחותיו א) הרבנות אשת הנ״ם נפתלי הי־־ן
 אבד״ק שאריג־אד ב ו הרבנות אשת הרב הג״ט נחמן שמחה בהנ״ט נחמן ב״ץ . הגאון
, עמידי בטף , הר הב־מל *) י א ר ת  מ־ה׳ שאול הגזבר נתן השכטתו על ספר גאיני ב
 שער המלך , כלילת •ופי , אבן העזר והי׳ טק־רש אבר״ק זבא־יז קאטרגא , והובא
 בש׳ גינת וורדים להפט ג 11 נזכר הרבה פעמים בהפנקשאית של עדחינו , אשר בא
ת נ ק , בשקדו על ת ר ו א  שטה עה״ח על תקנות שונות ואחת מתקנותיו נכבדה היא כ
 ב־הכג ש הגדול מה־ש״ל ז״ל , אשר רביש ממתפלליו עזבוהו , וילכו להם ויבנו במות
ב הגאון הנזכר בפ־־ן , ואשר באיסור כם, אז עמד ה־  לעצמם ביסדם מנינים להתפלל בתו
 וכח־ש לישר מנינים , וצור, להבריז אה הח־ם הג ל בביהכג״ם הגדול מחרש״ל ז״ל,
 הלוא כה דב־י הכרוז , ״עינינו היואת בי הימים הראשונים ה־׳ טובים מאלה בי
 מחכמה שאלו ודרשו את שלוש העיר ויושב״ והפנו דרך חכמים ושמתות על הכינים
, ומתקנים מנינים בכיתש אחת היא ופרכמם ה ל פ ל מקוש , מגישים הגשה זו ת נ  ״ימות כ
 ״הבהוב כ• היא היהה לראש פינה שורש פורה ראש ולעגה , להוציא כמה ובמה
 ׳מכשלות הי־ש היריש עולש ־איבוד כל חמדה מלבד אשר הלא לא יתכן בעיני המ־ום
 ״ב״ה אשר דיבר עפ׳יי נביאי האמת לאמור, הוי על כל שכני היעים הנוגעים בנחלה
 ״והדברים הסרים האלו אמורים על כל מי שיש לו ב־הבנ״ם בעירו , ואינו נבנם בה
 ״להתפלל , עוד זאת רעה חולה בעינינו ראינו לפי הזמן והמקום , אשר מיום פרצו
 "גדר בדבר הזה ירדנו עשר מעלות אחורנות הן כי ניתן מגרעות בכל הצדקות , והן
 ״כ׳ גלה כביד מישראל אש אץ כונש לצדיקים במקום מקרש מעט , ובל איש שורר
, ורעה עוד מזאת , בעת אשר דבר הצטרכות הקהלה נח״; באשרבעו״־־ז העיר  'בביתו
 ״הזאת לבקרים ולרגעים צריבה פקידה נגד הנוגעים וחובת אלה המשפטים לא עת
 "האםי• מפינה אל פינה , לה בבה וזה בבה נלאו רגלי המאספים •אין מא־י• ואין דורש
, תקצר הידיעה מהביל את העולה על לבנינו , גודל המבש־ות •הי־אית שעה  ״לאכפו
 ״היוצא מזה , ובאשר פרצו גדרן של הראשונים והקלו ראש בת־מית הקדמינים ,

 *) בהסכמתו לה׳ הר הכרמל דבר בשבה ונגדונת עירנו בזה״ל יומי לא באה בכבודן שנ הגאונים
 האני בעת כינוס לצדיקים בטרם גלה כבוד מישראל במדינת פולין בזמן וועד ד׳ אדניה שם
 תשר שה ישבו אתיס יהדיו שהיו נהם ישיבה בעולם כלס גאונים תופסי ישיבות ומרביצי
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 בעראצק י*אה

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel rabin Jakub starszy sądu w sprawach wspólnoty Levicek [z Łucka]

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Jakub Kopel [?]

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Jehoszua Heszil Horowic

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Josef

  
Notatka
Mędrzec nasz nauczyciel rabin Saul Margoliot



 ׳־״דיבר האיש ארוג־ הארץ אתנו קשור., כי האדון הגדול הרובס ידיה נמר ואמר הי׳ לא
, וגם האה״ג ס ר ה  'תהי׳ כי חפץ הס־ הוא ונקם נקמת בבור הקהלה לבל ה
 "הבישוף ירייה כמו כן שולח פעם אח־ פעם , בהתראות עצומות ובין רא לדא אה־י
 יאשר הקולות האלה אין מזיזין ממקומן את העצלנין שאינם יוצאים מבתיהם כשאין
 *ישראל עושין רצונו של מקום יש להם מנין הנה מקום מקרש מעם בעו״ה עינינו הרואות
; ונפשנו מהונה דלפה כאש־ ה  ״וכלות כי כל יום הוא מתמוטט עדי עדו עד היסוד ב
 ״גשם דולף ביום סגרור ועלו וכאו נטפי הגשמים דרך גגין ועליות , על הבית ועל
 ״קירותיו , וקילוח מי הגשמים הלכו ונחו בחור כל שהוא ממחה את סיר החומה,וגם
 האבנים שחקו מים , אס אכן הוא נימוח , ועמודי הבית ח״ו ירופפו ) ואם ח״ו לא
 "נחוש לתקנתו , הנה כל דור שלא נבנה הבית כל ימיו כאלו נחרב , כי ביתא דלא
 ״טיהבא לא יתיב , לא כן בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל במעמדם אל הרנה ואל
 "התפלה , אשד יחדיו ימתיקו סוד בבית אלקים יהלכו ברגש , לתקן את בדק הבית
, וממקום קרוש יהלכו ויביאו וישתכחו בעיר אשר בן עשו שב. ז ם ת צ ־ ־ פ  "ולגדור א
,  ״הוא לציבור אשר עיניהם פקוחות אל מקום המקודש והיו עיניהם ולבס שם בל ה־מ ם
 ״א לזאת שמנו אל לבנו לקבל עלינו מחדש לבל יהי׳ הדבר כריוטגמא ישינה ורק
 ״בגזירת דת חדשה ופקודת ישרים לגזור אום־ בח־ם חמור ונחי ושמתא לבטל כל
 "הטנינים ם; הכתים ומן החצרות וכל העובר על זה , מלבד הלכדו בעונש הדם וגדוי
 ״ותהי נדהו עליו ובל ישראל נקיים לבלתי היות ערב בער חברו רק על ראש העיבר
 ״יחיל, עור אנו מצוים ועושים להודיע עונו להמושלים למען יום־ האיש ההוא בגריווניק
 ״וקגסים עצומים ולמען לא יה" הדבר כתקנה שאין רוב הציבור יבולין לעטור בה )
 ״הנחנו מקום לעכבות במקום שיש כבה עכיבא פקחנו עינינו לעשות סדר נכון כי היכי
 ״דלא ליזלזלי בה , בפש״ט (פארשטאדט) ובס״ר (סלאמרינעק) ובהר דמרהקו טובא
 ״מבהכנ׳׳ס וא״א להם לעזוב את ביתם ריקנים מכל ואיכא למיחושי לפסידא יבולים
 'להתאסף להתפלל במנין בימות החול אבל לא ביו ט ושבת , אמנם מי שירצה לקבוע
 ״לו מנין קבוע בית מועד להפלה להיותו מועד גם לשבתות וי״ט חוץ ימים נוראים
 ׳•מחויב לקחת על זה הרשאה בכתב מרוזני הקהלד, והרב אב״ד וליתן לקופת הקהל
 ׳'המשים זהו׳ בכל שגה , מחצה בימי ניסן ומחצה בימי תשרי , ולוקח אהרוג אחד
, ואז כפי הרשאה יכול ג  "בעד אדום זהב חוץ הקופסה משני וחמישי להקהל כנהו
 "לקבוע מנין אף לשבתות וי״ט במקומות המרוחקים הנ״ל רק באופן שלא יבנם שמח
הב זולת כאשר ירד הגשם  •״לטנין ההוא בשבת וי״ט כל מי שסכומו זהב ויותר מ;
 ״והשלג מן השמים בזמן שהגשמים מרובים והפשרת שלגים ובזימנא דקריר עלמא
 ״טובא , זמן הקרירות גדולות, אז באותן השבתות הרשות לבעלי הסכומה •נ״־ב להתפלל
 ״במנין ההוא אך דוקא באותן שבתות הנ״ל בבור הרב ה״ה אב״ר דקהלתיגו והגליל
ות נמנה מן ה־אשונים בביהכנ״ם הגדולה ורק בבל זאת  "יצ״ו זה דרכו והליכי תמיר להי
, כבוד הרב הגאון  ׳ אס אולי באקראי ירצה לאסוף מנין בביתו בתול או בשבת רשאי
ל צאתי  יהזזן הרב״ר יצ״ו האב״ר דאסטראווצי אשר חשכו הרואות בארובותיו ועיניו קמו כ
, מלבד שלא יתפללו שם ו ת י ב  ״ולבוא.השבס והערב גלל כן רשאי לו לעשות מנין ב
 "בעלי סכומות וילכו למנין כמבואר לעיל באיבוד הרשאה זו אם יעברו בעלי פכומות
סיות ימבה״ם אינם ^כלל החרם  ״וילכו למנין ג״כ להתפלל . החבי־ות מבתי כני

 במוצאי

י נ א . בבית ה ו ה י ב  ״במוצאי שבת דבר שבמנין היתד לב״א מי שירצה לעשות מנין ב
 ״על כל צרה שלא תבוא רשאים לעשות מנין בשבעת ימי האבילות ולא יותר . אם
 ׳׳יהי׳ אשר יפול איש למשכב והי׳ באשר ברצות ד׳ יחזור לאיתנו כל עוד היותו כלוא
, ו ת י ב  ״בביתו אה־י זאת , ואינו רואה פגי השוק לילך לעסקו רשאי לעשות מנין ב
י הוא כשאר  ״וכאשר יקום להתהלך בחוץ על משענתו להפובי בעסקא דירי׳ מאז הי
 "ארס ומנינא למת לי לא יהי כבוד עצמו מרובה מכבוד שמים וחלו עליו כל האזה־ות
 "האמורים למעלה והנני גוזרים ואומרים בבל חומר ל טור. א ושט ־א בחיק ולא יעבור
 "על כל תקנה הג״ל והעובר דמו בראשו ומלבד כי החרם לא יפטור את הקנס אשר
ב אב״ד יצ״ו עגש ־ ת להאדונים ׳ר״ה וגם על רוזני הקהלה ועל ה ת  ״יושת עליו ל
א יפטרו את החרם הן עלבעה״ב אשר המנץ בביתו  ״יעגש העובר בקנסים , והקגסים י
ם ביחוד ועגש  "והן על כל הטגוים וביחו־ העובר לפגי התיבה הוא העובר על הח־
 ״יענש בכל הקגסים הג״ל ג״ב ולמען ישמעו כל העם ולא יזידון עוד רק יבטלו רצונם
 "מפגי רצון החרם יוכרז הדבר בכל בתי כגיסיות ויוחרת בעט סופר על קלף למשמרת
 ״למען ידעו כל העם וכל השומע לדברינו אלה יתברך בברכה מרובה מפי שוכן מעלה
 'ויהי נועם ד׳ עלינו ומעשי ידינו כוננו סלה י הבו״ר הבעה״ח למספר בני יש־אל מה
 "אגו שואלין בי אס ליראה את ד׳ ריש ירהא רפיון מתן ר״ה' א״ליי ביילי' ה״ע״ד״ה" לפ״ק
 1אך גדול יהי׳ כבוד הבית לפ״ק נשמט מבתבא דגא שהנהיג מאז ומקדם בבעלי חבורות

 ״קדישית אשר בעת אשר א׳ שובק היים לאחינו ב״י מתאספים בביתי להתפלל וללמוד
 "ג״כ גם עתה בל יגרע חזקה אשר היא יקרא דשכב׳ ותועלת שבר מצוה , הכ״ד יו׳
 "הג״ל כבוד אלופי רוזני נגידי קהילתנו יצ״ו באספת חמשים אנשים ובעלי סבומית
ב הגאון המפורסם אב״ד ־  "ובבור האלופים הרבנים המופלגים הדיינים ובראשם כבוד ה
 ״דקהלתינו יצ״ו נאום הק׳ שאול בא א הגאון אב״ד גליל לבוב חוגה פייק לובלין והגליל

 "יצ״ו גם באו עה״ח רבים מנכבדי העיר })

 אם נשים עין בחיגר. על כל המקומית המפוזרות בהפנקסאות השונות , כגון ׳
׳ משה דאקטאר . פנקס ביהבנ״ס מה־״ם ז״ל, פנקס  פנקס ביהכג״ם ר׳ צבי הירש בי
 קובץ פסקים , אשר שם בא הרב הגאון הר׳ שאול הגזבר עה ח על תקנות שונות,
 נראה שהי׳ עסכן גדול בצרכי הקהלת והשתדל תמיר להביא סדרים במשטרי העדה

, י ה  נפטר בעירנו ומצבתו תשא נ
, ן  פ״ג מגן גבורים מגן שאול בחיר ה׳ אדמ״ו הגאו

 רבן של בני הגולה מוהר׳ שאול אב״ר ור׳׳ט דק״ק לובלין,
ז י בן לאותו צדיק הגאון מופת הדור מאיר אבד״ק אוסטרא 4  ב

 וגליל לבוב ,
, ו י  וגל^ה א־ון אלקים כיוס ש״ק ב״ז כסל

 לפ״קו״היה״ע ל״ה" מ״ש״א״ו״ל ג״פשו (תקפח) ,

 1) פנקס כיהכנ״ס מזר״ס ז״ל , נס ־:פנקס ניהכנ״ס ר׳ ציי הירש ב׳׳ר משה דאקנואר



 הג״ט יוסף תאומים
 בעת אשר שמש בפה עירנו הגאון מוה׳ שאול מרגליות , בבתר הרבנות , נמצא
 את הגאון מוה׳ יוסף תאומים , בתור ־אב״ד בפה , אשר הי׳ מקורם אב־״ק אוסטראווצי
 ואח״ב דרשן וריש מתיבתא בע־ר פוזן 1) ומשם לקח אה־ כבוד להיות ראש ב״ר
 בעירנו הוא הי׳ בן הגאון מוה' א־י׳ ליב אבד״ק קרעשיוו בהנ״ט מיה׳ חזקיהו יהושע
 פייביל אבד״ק צילץ פרעמסלא , חיבר ם׳ פנים מסבירות , נבר הגאון מוה׳ יונה תאומים
) הגאון מוה׳ יוסף האומים  נבר הגאון טהרש׳׳ל ז״ל ויחוסו ער הגאון בעל המאור 2
 הנזכר מובא בם׳ כתנות עור פ׳ נשא , סייעתא דשמיא פ׳ וישב , גם נמצא את שמו
 חתום בפנקשאות ערתינו היינו: בפנקס ביהכנ״ס ר׳ צבי הירש ברי משה דאקטאר ,
 בפנקס קובץ פסקים ועל הכ־וז אשר היכיז בביהבנ״ס הגדולה מהרש״ל ז״׳ ע״ד א־סור
 להרבות מנינים לתפלה בהרס בא עה״ח ביחד עם הגאון מוה׳ שאול סיגליות
 אב״ר בעירנו , ואלה המה בניו יוצא• חלציו של הגאון מיה׳ יוסף תאומים הנזכר , א)
 מוה׳ ארי׳ ליב אבד״ק בראד בעהמ״ח ס׳ גור ארי׳ יהודה , והובא בתשובות הגאון
 מוה׳ חיים כהן חלק אה״ע סי׳ע״ב בו ר׳ שאול פייביל האומים אבד״ק אוסטראווצי
 אבי הגאון ביוך אבר״ק לייפניק בעהמ״ח ם׳ ברוך טעם, עטרת חכמים 3) נפטר בעירנו

, י ה  י״ח תשרי תקמ״ג ובה תקונן אבן מצבתו ותשא נ
 פ׳׳נ נגנז ארונו של יוסף הצדיק ,

 ונשמתו בגנזי מרוטים הרב הגאון הגדול,
 המפורסם החריף ובקי אב לחכמים ,

 זקן ויושב בישיבה של מעלה מוה׳ יוסף ,
, ו  ממשפחת האומים ראש ב״ד דקתילתנ

 אשר יגע בתורה בל ימיו ושם לילות כימים ,
 זכותו יגן עלינו וינוח בשלום על משבבהו,
 בג״ע בי; ישרים ותמימים הרב הה״ג דק״ק

 אוסטראווצ׳ עלה לשמים בחג הסיבות ,
; ג ׳ מ ק  י״ח תשרי ה

 הגאון מהד צבי הירש מרגליות
 הגאון מו״ה צבי הירש בגו של הגאון מוה׳ שאיל מרגליות איך״ק עירנו, והתנו
 ־:ל הג״מ א־י׳ ליב אבד״ק רישא , לבוב ) גלוגא , אטשט־רם ואלה המה בניו של
-ד׳ צבי הירש הנזכר , אבד״ק עירנו , א) החסיד טוה׳ יהושע העשקי חתי הרבני
 הקצין מוי אליעזר מפיעטרקוב, אבי ה־ב בעל ״ברית אברהם" ב) הרבני מוה׳ איטשי
 זלמן אבי הו" שאול קראקאווער תושב עירנו 4) נפטר בעירנו ומצבתו תשא נהי

 הצבי ישראל ,
 בוחן ועופל המלך ,

 דבר ד׳ האומר לשכון,

 ־ בערפל
 1ו:ה'׳נ ההדש 2) ממנהג הגאון מוה׳ יוסף נעויינבטיץ אבד״ק סעראצק ה:הה 3.) כס ,

 4) שס הנאה

 בעיפל בביד הרב הגאון ,
 המפואר סוה׳ שאול ז״ל אבר״ק

 לובלין ,

 הגיט מחד אליעזר ר׳ משה״־־
 הג״מ הרב המופלג הראש ב״ד מוה׳ אליעזר ר'׳מ רשו״ן כנראה היא הבא עה״ח
 בפנקס בידכנ׳׳ם של הר׳ צבי הירש בר׳ משה דא־טא־ , על תקנות העדה השונות

,  נפטר בעירנו ט ו אדר שני תקס״ב ן) נוסח מצבתו
 ארון הקודש ממולח טהור קודש •

 מלא וגדוש , ויושב כל ימיו באוהל של תור׳
 היה הרבני הטופי וטופל׳ בתורה ובירא׳

 ראש ב ד דק ק לובלין מ׳ אליעזר
 בהמופלג מ׳ משת ז ל תנצבה ,

 הגאון מות יעקב
; בשובו מעיר יוזפאף ו רנ  הגאון סוה׳ יעקב אבד״ק ליסא ונתקבל לאביר בעי

 מהדפים מפיו בית יעכב (נדפס ה־ובשוב תקפ״ג) , ומפני שלא יכלו תושבי עירנו
, (  למלא חפצו ברבר ככוס כסף ידוע אשר דרש מהם, עזב את עירנו ונסע מפה 2

 הגאון מוה׳ אברהם הכהן
 י אבד״ק טא־־לא בעהמ״ח ס׳ בית אברהם , והובא בשו״ת עטרת צבי (להגאוןר
 הירשלי האלבע־שמאט) ס" י״ד ובשו״ת ר׳ חיים כהן מלביב אבל לא ישב על בם
 הרבנות בעירנו רק איזה חדשים ותושבי עירנו ואלופי׳ חפצו לקבל תחתיו את בנו
 הגאון ה־' יהושע העשיל אבד׳׳ק לודטיר , שהובא,בשוי׳ת תפארת צבי במה פעמים

 אולם חפצם לא עלתה בידם , ולא נדע מפגי איזה סיבה 3) ,

 הגאון מודד עזריאל הלוי הורוויץ
 הגאון מוח׳ עז־יאל הלו• הורוויץ בן הרב הגדול מיה׳ רוב מזאמישטש , אבד' ק
 קיאשניק , ואחייב בעיינו , היבא בשו״ת ברית אברהם חלק א״ח (סי׳ א׳) בית
, עטרת זקנים , על שיים ( א  אפרים חלק או״ת (סי׳ ה׳) מים חיים הלק את״ע (סי׳ ב
- הכואה ׳ סי' ב׳ תפארת צבי חלק אה״ע דיני גטין (סי׳ קי) לפי  בההקרמה, פ
 דברי גאון מוה׳ יוסף לעווינשטיין אבר״ק פעראצק , נשאר מהגאון מוה׳ עזריאל הלוי
 הומויץ הנלבד חיבור בכתב יד והוא שמור אצל אחר מנכדיו, ואלה הטה בניו א) הרב
 מו׳ דוד ב) הרב מו׳ אפרים פישל (התן ר׳ מאיר ר' זלטנם) אבי הר״י יוסף , והר׳

 פישל
 1 רשימת הנפטרים 2) במכתב הגאון מוס׳ יוסף לני וינשנויין הכד ק סע־ראצק הלאה

 3) במכתב הגאון השגר הלשה
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ת ש  פישל (ההן הר׳ איסרל וו אהל מלובלין) גם כת הי׳ להגאון מיה׳ עזריאל הנזכר י א
 הת־יף והקצין מו׳מיטה ליב בן הגאין פוה׳ ישראל איפר אבד״ק ריצוויל , )) הגאון
 מוה׳ עזריאל הלוי הנזכר , אשר זכרונו שמורה אתנו לנצח , מלבד גדלו בתורה
 ועומק הגיונו ורוחב דעתו בפלפול ובפבדא, עד כי נקרא בפי בל בשביל זד, , בכנוי
 ״ראש ברזל״ (אייזערנער קאפף) ; הי׳ מצוין בתכונות נפש נעלות ורמות ובמידות
 תרומיות, וביותר ברוח האמת והצדק אשר חדרי לבבו היו מלא מהם , לא נשא פנים
, ו י  לכל איש עשיר ובעל בעמו וכעדתו , גם יוצאי חלציי לא חדל להוכיח בשבט פ
, גפטד בעירנו וכה תקונן , אם ראה או התבונן כי את הישרה עקשו ו  וברוח שפתי

 אב; מצבתו ותספר קצות דרכיו באמרות טהורות ,
 פ״ג כבוד אדומ׳׳ר הרב הגאון אמתי
,  ושבבה״ג המפורסם נקי כפים סו ה

 עזריאל הלוי איש הורווי״ אב״ד רפה ,
 ק״ק לובלין בהרב הגדול מוה׳ דוב מזאמישטץ ,

 נאסף כש״ק כ״ב חשוון הקע״ט לפ״ק תגצבה.

 הגאון מור- ירט נעפיל
 בעת אשר שמש בכתר הרבנות הגאון מוה׳ עזריאל הלוי הורוו ין בפה עירנו

 נמצא את הג״מ יו״ט נעטיל בר׳ מנחם בתור ראש ב״ד רברים הנוגעים לפרטי תולדתו
 לא נודע לגו , ולא ידענהו כי אם ממצבתו המקוננת מרה ;

 זאת
 מנוחתו כבוד הרב הגאון

 החפיר המפורסם ראש ב״ד
 ומצוין בהלכה אשרי שלו ככה

 רב פעלים , ה״ה מיה׳ יו״ט נעטיל
 בהמגוה מוה׳ מנחם ז״ל אב ר

 מטשעחיוו שבק לנו חיים
״גשבט תקע״ז לפ״ק  י

 תנצבה ,

 הגאון מוה׳ יהושע העשיל בר׳ יצחק
בר ס׳ פאל , ואחייב אכד״ק עירנו , חי י נ אי  הגאון מוה׳ יהושע העשיל אבד״ק ג
 יהושע שו״ת על ד׳ חלקי ש״ע ובפופו כתבים ופסקים (ד:וס זאלקווי תקפ״ט) 2) הובא
 בשו״ת נחלת יעקב להגאון ר׳ יעקב מליטא ובשו״ה בית אפרים חלק אה״ע ם•׳ קמ״א ובדעת
 קדושים על יו" ד שחיטות וטריפות , נתן הסכמתו על ספר אור פגי משה ) עטרת

 . זקנים
 }) ממכתב הגאון אליר סער הנק (הלאה) 2) כנסת ישראל להד,׳ רש״י פין 299

 זקנים , הולדות אברהם , שובע שמחות 1) הגאון מוה׳ יהושע העשיל הנזכר הי׳
 חתן הקצין והפרנס מו׳ ישראל איפר בהר׳ מדרבי ר׳ ליבישים בהג״מ מוה׳ ישראל איפר
 אבד׳׳ק עירנו בהגאון מור,׳ משה (בעהמ״ה ם׳ מהדורא בת־א) 2) גם נר,ן הגאין
 הנזכר הפבמהו על פפר עצי לבונה על שו׳׳ע יו״ד אשר חיבר הגאי; ניפן במוה״ר אהרן
 מו"צ בק״ק דובנא וזה לשונו : הקטון יהושע העשיל חוגה בק״ק טארניפאל והגליל
 יע״א ומ"צ פה ק לובלין יצ״ו יום ה׳ אלול תקפ״ח לפ״ק ואלה המה בניו הנודעים
 לנו א) הג״ם משה אכד״ק פרשעווארסק , אבי הג״מ יוסף אבר״ק טארניפול ב) הג"מ
 אברהם ארי׳ אבד ק מקיליג־י; חותנו של הג״ט ה־ים , הגאון ר׳ יהושיע העשיל עזב את
 עירנו מסיבת מחלוקת אשר הי׳ לו עם פרנסי החודש ה״ה המה האחים : מוה׳ וואלף
 ור׳ פייביל והר׳ הירש חתן הר׳ אברהם בעהמ״ח ס׳ מהזה אברהם כת״י אצל הגאו

 מוה׳ יוסף אבד״ק סעראצק 3)

 הגאון מוח׳ משולם זלמן א*םבנזי
 הגאון מוה׳ משולם זלמן אשכנזי בן הגאון מוה׳ משולם זלמן מפאמארין
 אבד״ק קאזמיר , ונאשעלסק , ואח ׳ב נתקבל לאב״ד בעירנו, ובא לשכון כבוד בתוכה
 אחרי אשד נכבדי עירנו , מסרו לו כתב הרבנות עש״ק ט״ו כסליו שנת תקפ״ו
 4) היא הי׳ אחי הג"מ מרדכי זאב אדגשטיין מלבוב והמה היו בני הגאון מו׳ משה
 מלבוב , ואמם של הגאון מוה׳ משולם זלמן והג״ם מרדכי זאב ארנשטיין נשאת את־י
 מות בעלה הגאון מוה׳ משולם זלמן מפאמארין , להגאון צבי הירש אבד״ק
 עירנו , בן הגאון מות׳ שאול מרגליות ג״ב אבד׳יק עירנו , 5) הגאון מוה׳ משה הנזכר
 הי׳ בן הרב מי׳ יצחק את־ן כהרב נפתלי הירץ בהנהון מות׳ יהודה ליביש אבד״ק
 טישוויץ , בהגאון מו׳ אברהם חתן הגאון ר׳ יהודה ליביש איטוגגא אבד״ק לבוב ,
 אמם של הגאונים הנזכרים מיה׳ משולם זלמן ומוה׳ מדרבי זאב ארגשטיין היהה
 הגבירה גייטשי בר, הגבירה סריס בתו של רביגו הגדול בעהמ״ח ם׳ חכם צבי 6) הגאון
 מוה׳ משולם זלמן נתן הסכמתו על ס׳ ריח ניחוח על סוגיה הש״ס ריחא מילתא חיבר
 מאת הגאון מיה׳ עזריאל בר׳ אליהו בשנת לפרט״ א״ש״ר״י״ א״ד״ם״ ב״ט״ח״ ב״ך"
 בהיותו אב״ר בעירנו , גם נמצא תשובותיו בספר ״זכרון צבי מנחם" והערותיו

: י ה  במשניות רפוס ווילנא , נפטר בעירנו ומצבר״ו תשא נ

 האי סבא קדישא חסירא ופרישא
 כבוד מרגא ורבנו הרב רביגו

 משולם זלמן ז״ל ב; הרב משולם אשכנזי
 ז״ל זי״ע שהי׳ אבד״ק קאזמיר

 וק״ק נאשעלסק ובפה לובלין הי׳ לנו
 למאור עינים שבע עשרה שנה

 1) מכהב הגאיןאב״ד סעראלק (הלאה) 2) שם 3) שס
, 5) ממכתב הגאון ו רנ  4) מכתב הרבנות שלו, בהארכיוו של בית פקודות הקהל בפה עי
 מוה׳ יוסף לעווינשעיין אבד״ק סעראצק הלאה 6) כלילת יופי ת״א דף קמ״ו ממכתב הגאין

 זיה׳ ילהק אהרן איטינגא זייל
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 הי חפץ־ ועניו זקן ויושב בתענית
 עטרת היחוס נבר להאי טאה״ג
 החסיר וקדיש חבם צבי זלה״ה

 זי״ע תנצבה ביום א׳ דר ח אייר
 ונקבר באבל בבד ובמספד תטרוריס

י גימל  ב־וס ב' דר״ח אייר שנת ת
 והפוך אבליגו לשמחה לפ״ק

 בפה לובלין יצ״ו תהי נפשו
 צרורה בצרור החיים

 אלו הגזה הגאונים המפורסמים אשר שמשו בבהר הרבנות וכהני פאר בעירני
 במשך המאה הששית לאלף השש־

 ועתה נציג בזה תולדות גדולי ופרנסי הדור וחכמיו מהמאה הששית הנזברה ,
 אשר נולדו בעירנו או אשר באו לגור בתוכה ,

 ר משה בר בנימין וואלף
, ו  אחד מרוזני ונכבדי הקהלה , ראש ומנהיג כמתואר על מצבת

 פה נטמן ונגנז צנצנת המן
 האלוף התורני ה־אש ומנהיג

 מ׳ משה בהמפורסם מ׳ בנימין וואלף
 ר״א ר״ל נפטר יום א׳ ה׳ שבט

 לפרט ו״י״מ׳׳ת" מ״שי׳ה״ עבד ד׳ לפ״ק הנצבר,

 ר יוסף בר אי״י׳ ליב דיין
 הוציא לאור קיצור אלשיך על התורה באמשטרדם שו״ת הק־ח גס בזאלקווא

 ח׳׳ק 1)

 הר משה באב״ד
 בן הנ״ט מאיר אבד״ק לובלין, אפטא , חעלמא , נפצר בעירנו ה׳ חשוון תפיג
 נתן הסכמתו על ם׳ אוהל יעקב (אגרות) אבן העוזי (על מסכתות,) ברית שלוס , זרע
 בירךשלישי , זרע ישראל , מגן אברהם , אמשטרדם , (הוצאה ראשונה) פנים מאירות
 הוא הי׳ אחי הגס׳ יהושע העשיל פרנס דד״א מק״ק חעלמא , נתן הסכמתו על ׳ם׳

 י־ דמשק
 1) אוצר הספרים לההכס ב; יננקג 532

 דמשק אליעזר , ואחי הג״מ ישב־ בע־יש אבד׳׳ק לובמלא נתן הסכמתו על ס׳ בית
 •4חם יהודה , (זאלקוו־ תפ״ט) ואחי הג״מ עוזר אבד׳יק באמבערג הובא בהק יעקב
 סי׳ תי״ג ס״ק ז׳ }) הר׳ משה באב״ד הנזכר בא עה״ח על קול הקורא מאחינו •ישבי
 טי&לי׳ן ביום ו׳ ה׳ אלול תק׳׳ב לפ״ק , אל אחינו שבגולה לבוא לעזרת אחינו יושבי

 ארד,״ק הסובלים חרפת רעב , ופורס אין להם 2)

 ר פנחס בר״י רדד
ם בדבר קביעות מנינים כבתי יחידים אשר געשי י ח  בא עה״ח על ה

, ו ג  כפקודת הגאון ר׳ שאול אבד״ק דקהילתי

 הר אלכסנדר זיסקינד בר בנימי; זאב
 בא עה״ה על כתב החרם שהוכרז בביחבנ״ם מהרש״ל , בפקודת הי־ב הגאי,
־ ר  מזה׳ יעקב ח־־ם אבד״ק עירנו , אשר החרם את אלה הנותנים דופי ודובי־ים כ

 בהנאון מוה׳ יהונתן אייבשיטץ 3)

 ר דוד בר משה ר׳ו ר״א ר״ל
 בא עה״ח על כתב החרם שהוכרז בביהכנ״ם מהרש״ל ז״ל בפקודת הגאון מיה׳
 יעקב אבד׳יק עירנו, אש־ החרם את אלו שנותנים דופי בהגאון מוח׳ יהונתן אי־בישיטץ
 בדבר הקמיעות החרם הוכרז ט״ו לחודש א־יר תקי״א לפ״ק 4) נפט־ בעירנו כ״ז
 ״יחודש אלול תקל״ו לפ״ק , מצאתי לנכון להעתיק נוסח צואתו אשר ציה לבניו לפגי
, שן , יען כי נכבדה היא בערכה , בה נחזה סמל איש בעל רוחי נדיבה מרור הי ו ת ו  מ
 אשר דאג לטובת עדתו , להעניקה מטיבו בכל צרכיה , פיזר נתן כספו למוסרות הצדקר

 השונות , בהשבל ודעת ובסדר ומשטר , וז״ל לשון הצואה י

 צואת המנוח מות דוד ר משה ר״ו
 ״היום יום ז״ך אלול תקלואו לפ״ק הריני מציה בדיעה צלולה וברורה , ומיושבת
ן יתנהגו יורשי אחרי שיהי׳ בלי שום שנוי שבעולם רק כאשר אני מציה איר,פ  ״האי
 ״ובזכות זה הש י יאריך ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים א) יה; לגברי מאיר בן
 .,,חתני מ׳ פישל בהרב א־י' ליב ז״ל אלף זהובים אי מיומנים אי תכשיטי; שיהיו שוים
 .כשופי פך הגי ל גס א׳ ס״ת גם א׳ מקום בעזרת נשים ׳ וגם כרים וכסתות , ומה
 ״שאג• אתן לו על השידוך יהי׳ גביו; מהסך הג״ל והה '׳יבות של נכדי קורם לב־*
 ״ב) לנכרי הירש אחיו של מאיר הנ״ל יתן ג״כ כנ״ל והאלף זהוב־ם ישלם לו מהכנסות
 ״הבתים שלי משך שני שנים וחצי ואם לא יפפיק ההכנפה מבתים שלי משך זמן הנ״ל
, ולשני אחים י פו  ״אזי ישלם לו המותר מזומנים לתשלום פך הנ״ל או תכשטין שוי בשי
 ״הג״ל משועבדים כל הנחלאות שלי וכל המטלטלין שלי ער שיסלקו להם כל , ומת

 שאני
 1) במכתב הגאון הר׳יי לעווינשנרי; 2) האסיף שכס ששית , חרנ״ד דף 127 3)לור\ב

 לעדות דף 64 4) שם

  
Notatka
Rabin Mosze syn Beniamina Wolfa

  
Notatka
Rabin Josef syn Ariego Lajba Dajana

  
Notatka
Uczony Mosze, członek starszyzny sądu [?]

  
Notatka
Uczony Aleksander Ziskind syn Beniamina Zewa

  
Notatka
Rabin Dawid syn Mosze, dusza i duch [ruah, nefesz], głowa, broń Boże [?]

  
Notatka
Testament zmarłego, naszego nauczyciela, rabina Mosze duch i dusza

  
Notatka
Rabin Pinchas



 ״שאני אתן לנכדי הירש ת" ל ג׳׳ב על השידוך ינוכה מסך הנ״ל , נ) הבויד שלי בגעסיל
 ״יהי׳ ת״י נכדי ם׳ חיים וההכנסה דהיינו מאה זהובים יהי׳ עבור נשמתי וכך יהי׳ הפיזור
 ,עשרה ־הובים לבית הכנסת הנדולה לנר המיר , מדי שנה בשנה , ה׳ זהובים לביהכנ״ש
 ״עליונה מדי שנה בשנה, ה׳ זהובים לחברה ז׳ קרואים מדי שנה בשנה , באופן שנכרי
 ״מות׳ חיים יהי׳ כאחד מבני החברה הזאת , לביהכנ״ם דהחברה ז׳ קרואים מדי שנה
 ״בשנה ה׳ זהובים, לביהמ׳׳ד של הרב סנדירינג מדי שנה ה׳ זהובים , לביהכניס של ר׳
 ״דוד ר׳ ליב פיאסקר מדי שב״ש ה׳ זהובים , לביהכנ״ם ליפרש מדי שב״ש עשרה זהר
 ״לתיקון כיהכנ״ם הגדולה מדי שבייש עשיה זהו׳, לתיקון בית עלמין מדי שב״ש ,
 ״לחו׳ , לביהמ״ד של הקהל מדי שב״ש ג׳ זהו׳ , על נרןת להדליק שבת ויו״ט על
 עמום שבארון הקודש מדי שב״ש עשרה זהו׳ , מדי שב״ש על נר יארצייט ולמלמדים
 שילמדו בבל יאיצייט ד׳ זהו׳, לביקור חולים מדי שב״ש נ׳ זהו׳ ; מדי שב״ש להדליק
 ״נרות בלאטערני בפאליש של ביהבנ״ם הגדולה בליל שבת ויו״ט ) ואם הגבאים
ו יצ״ו לא ידלקו נר תמיד שלי מה שנתתי להם טעו״. עולמות אז ידליק, לתנ  לקהי
 ״נכדי מ׳ חיים תמיד מן מאה זהו׳ הנ״ל והבי,י כנסיית ינכו מהגבאים ממעות ראט׳
 ״המגיע להם ד) יהן שלשים וחמשה זהובים ח׳ ג׳ ללומדים ולעניים בשעת טהרה וקבורה
 ״ולעשרה לומדים שילמדו בטגין בל שבעה אחר מיתת; אחר התפילה ויאמרו קדיש
 ״ה) יהן לב׳ לומדים שני אדומים כל השנה שילמדו אחי התפילה משניות או גמרא
 ״ויאמרו קריש עבור נשמתו ו) להרב מגרידינג ח׳ הרב מליפםק יתן זוג בגדי קעמיל
 ״האר שלי , לעטניק ויופצי שיאמר קדיש בל השנה ז) מקום קמרה אצל אבי מורי ,
 ״והמצבה יהי׳ מאבן ח) פרוכת של םמיט מצופה זהב והשפיגעל מטריע של זהב
 ״שייך לבהבג׳׳ס הגדולה , רק שיהי׳ מונח אצל נכדי מיו׳ חיים הנ״ל וכשיצטרך לתלות
 ״בביהבנ״ס מחויב ליהן, ומחמת זה יהי׳ מונה ת״׳ נכרי הג״ל מחמת גנבה והמותר
 ״עלבון שלי דהיינו בל הנחלאות ומטלטלין שלי אני נותן במתנה גמורה לנכרי מ׳ חייש
 , הנ״ל ואין לשום אדם שום טענה עליו שאני נותן לו הכל באשר לכל במתנח גמורה
 ״לראי׳ באתי עה״ח היום יום הנ ל אח״ב קורם מותו חזר מן ה׳ זהו׳ שצוה ליהן
 ״לביהכנ״ס של לפירש ליתן ג״ב לבהמ״ד של הרב מגרידינג ומן מאה זהו׳ הנ״ל לשומר

 ״שבת *) עשרה זהו׳ מרי שנה בשנה כדי להבדל העם כמלאכה סמוך לשבת כ׳
 ״זהו׳ לחביה רודפי צדקה טדי שנה בשנה 1)

 ד מדרכי קאצענעלינבויגען
 בא עה״ח על כתב החרם שהוכרז בביהבנ״ם מהרש׳׳ל ז״ל בפקודת הגאון מוה
 יעקב חיים אבד״ק עירנו ט ו לחורש אייר תקי״א , אשר החרם את אלו הדוברים סרה

 והנותנים דופי כהגאון מוה׳ יהונתן א״בשיטץ 2)

 לנכון
י י  *) כפי הנראה התת הברות שומרי סכי הנהוגות היוס , :כרה לפנים הילד: היה ע

 פקח על זה , לבל יהלל הלה אה השבה , ובשבי; ;ה נהנו נו שגר ידוע
 }) פנקס קובי פסקים דף ה׳ ל) ׳'יי־י־ לגידי־

 הרבנות מרת חי׳ בת הרופא מוח׳ יצחק חזס
ת חי׳ בעלת טובת לב , ורוד. נדיבה , מהתואר ״היבנות״ םתס ״ י  הרבנות ט
 אשר נכתב על מצבתה נראה שהיתר, רבנות בעירנו והיא היתה בת הרופא מוה׳
 יצחק חזק , אשי נתן הסכמתו על הדפסת ספר ״זרע בירך״ ומחמת גודל עיבה של
 ההסכמה היזברה, אשר ממנה גיאה עד במה שרד סדר ומשטר בבל עניני העדה
 במקצועות שוגים , וכי גם מקצוע הדרשנית לא הי׳ בעיר פריצה אין חומה , ולא כל
 החפץ ליטול שם דרשן בא ונטל ורק בהסכמות מנהיגי ופרנסי הוועד דד״א , מצאתי

 לנכון להעתיק ההסכמה בלה מהספר זרע בירך אשר ז״ל :
 ״הסכמת של ד,־ב הרופא המומחה ם׳ יצחק רופא מומחה , פרנס הוועד דארבע
 ״ארצות פולין גדול ופולין קטן , הי לבם זרע בירך ה״ה הרב המופלא הדרשן ומוכיח
 ״הגדול כ״ש כמוה־״ר בירך כד,מנוח הרב מ׳ אליקים געציל ז״ל מקראקא חתן ה־ב
 ״המאה״ג הדרשן המפורסם בעל המחבר זרע בירך ראשו; ושני והרב מוה׳ בירך הנ״ל
 ״ה" מקרם אבד״ק קליטונטוב , ועכשיו יושב באוהל של תורה פה ק״ק יאב־וב והוא
 ״דרשן ומגיד מישרים וראש ב״ד בק״ק הג״ל ומדי עברי פה ק״ק יאברוב הנ״ל זה במה
 ״פעמים בבל פעם שבחוהו גדולים וקטנים להרב הנ׳יל שט־ביץ תורה תמיד ולא פסק
 ״פיסית מנירם א ואור תורתו זורח לילות וימים ודורש טוב לעמו בשער בת רבי•׳
, ומראה חריפתו ובקיאתו ומורה לעם המעשה אשר יעשון להשיב ו ת ב ש  ״טרי שבת ב
 ״רבים טעון, וביותר שכל דיניו שדן הטה ישרים ונכוחים ובל בזוגתו לש״ש שכל אחר
ולא להנאת ממון , כי הוא שונא בצע ומעולם לא נטל שים  ״על מקומו יבוא בשלום ,
 ״פרוטה בעד שכר דיינות שקורי; פסק געלד ב״א דן דינא בחנם ועולה לא נמצא
 ״כשפתיו , הנמצא כזה בבל מדינתינו אשר רוח אלקים בו , ובכן אמרתי נוצר תאנה
 ״יאבל פריה, והנני נותן לו להרב הנ״ל כח ועוז להיות דרשן ומוכיח בבל ארבע ארצות
, ולגדור גד־ ולתקן פרצות הדור בכל קהלה וקהלה ובידו  ״כפולין הסרים למשמעתי
 ״•ידרוש בלי שום שאלת רב ומנהיג בלי מוחה ומעכב וחלילה לשום אדם לפעור פיו
י קטון וגדול ולהדרו ולכבדו בכל מיני הידור כיאוי ונבון לזקן ת״ח  ״נגדו בשום דב
 ״כמותו ירבה ב־שיאל , ולסייע לי לנטור חבוריו אשר יש לו באמתחתו הכל רשום
 ״בכתב אמת אשר חיבר במה חיבורים בשכלו הקודש כאש־ ראיתי בירו הסבסות
 ״מכל גאוני ארץ רבנים ממדינת אשכנז ופולין ומער,רץ אשר יעירין ויפהידין עליו שבל
י אלקים חיים והלכה כמותו בכל מקים , בכן גם אנכי נתתי תוקף  ,דבריו המה דבי
 ,ועוז לדברי הגאונים הנ״ל כ״ד אביר הרועים הרופא המומחה לרבים הקטון אברהס
 ״יצחק חזק רופא ופרנס הוועד דריא יצי׳ו , בתו הרבנות מרת חי׳ הנזברה נפטרה

, ומצבת־ תבך ותרד דמעה : ו  בעירנ
 על אלה

 אני כוכי׳
 עינינו יורדת

 דמעות על הא• שפ־א
 דבלי בעפ־א , היבנות
 \ המפורסמת אשר גמלה

 הסייר״

  
Notatka
Rabin Mordechaj Kacenellenbaugen

  
Notatka
Żona Rabina, pani Chaj(a) [?] córka lekarza, naszego nauczyciela rabina Icchaka Chazaka



 ה־ד־ם בין לעניים זיין לעשירים
 מרת היי בת הרב הרופא

 מומחה לרבים מוי יצחק הזק
 פיה די"א נפט־ה צייו א״ר תקי״ב לפ״ק הנצבר

 ר׳ שלטה ספרא ודיינא
ם , אשר הוברז בביהבג״ם מהרש״ל ז׳יל  בעירנו _ בא עה״ח על כתב החי

ה , והנותנים רופי בהנא־ן מות׳ יהונתן אייבשיטין ז״ל  להחרים את אלו הדוברים פי
 ע״ד הקמיעות , הוכרז צייו לח־דש אי־ר שנת תקי״א 1) נפטר בעירנו ־מצבתו השא נהי

 שמע שלמה בתבל נודע
̂י״ז י״י* ויייי״ץ  לזיר ••וי
^ ׳ יו! ו - - ׳ / ״ - ׳  ׳

 !יל.) מושך בשבט סופר
 הנותן אפרי שפר

א ודיינא י פ  המופל: מ׳ שלפה במו׳ חניך העניך י
 דק ק לובלין ובכל הארצות של הגליל נפטר ב״ב השוו

 תקי״ג הנצבר.

 הג״ט מאיר נ״ר מאיר
 גאון גדול ומפירפם , ם־גי ועוקר הרים 1 מצוין במעלית ובמידות פיטי תולדת

 לא גרע רק מה מה שתעיד מצבתו :
 פ״ג

 אשר לחיי עולם הבא טיבן
 שי התורה

 מאיי הי׳ לעולם
 ומגיג• אבי דרא , אב לחבמיש

 תורתו מא־ר באירים והומים
 פ־ני ועוקר הרים

 מאיר לארי; ולדרים
 הישר בנריב־ם

 משביע לרעבים
 צדקתו כטל וברכיבים

 תורה ד׳ לא מש מפיהו
 ערום ראה ויכסהו

 בקצוי הבל לא נמצא כמוהו
 אהוב למעלה ולמטה

 נחמד
) ־וקור, העדור, לד 64 ! 

 נחמד הי׳ מפ־רסם
 שמו הטוב נודע בשערים

 המצוינים בהלכה
 הסיד ועניו כהלל שכמהו הלבד

 פור,׳ מאיר כהחשיד המופלג
 פות׳ מאיר זצ״ל

 נתבקש בישיבה של פעלה
 יום א׳ י״ז אלול תקט״ו לפיק

ד מאיר  ד יצחק איידק נ
י  איש נככד , ונשיא פגים ׳ הידני ומופלג הכם ונבין , נקטף בעירנו באנ

 •עדה המצבה ;
 חכם ונכון אשר לא נמצא כמהו בעילם

 לבו הי' פתוח כאולם
 בל רז פמגו לא נעלם

) הורתו אמונתו , ד  מ
 עד יום גויעתו

 שמו הטוב נודע בנעימי
 אב בחכמה ורך בשנים

 הרבני המופלג מוח׳ יצחק אייזיק בהמופ׳ החסיד מיה׳
 מאיר זצ״ל נפטר ביום ד׳ ח׳ כסליו תקמ״ז לפיק

 ד אברהם פרנס
: י ה  מופלג ומפידפם , פרנס הוועד דד״א נפטר בעירנו ומצבתו תשא נ

 ועדה המצבה הזאת , היא מנוחת קבורת
 הרב הגרו׳ המופ׳ המפו׳ התייר הגדול

 0 אביר הרועי׳ , מו׳ אברהם אשר הורם ואשר
 הונף לפרנס הוועד דד״א ה״ה מו׳ אברהם

ת תק״כ הנצבר, ב  רח״נ טויב ט

 ד צבי הירש בממד יצחק יעקב רעבילש
 הורגו ומופלג וחפיד , שר וגדול בישראל , ועדה המצבה :

 אבל אעורר בבכי על נפילת שר וגדול בישראל
ה ובמצות עסק כאיתיאל י  כהו

 יחיד בדודו ביהונתן כן עוזיאל
 ה״ה הרבני המופלג הנגיד המפורסם

 , בתורה ובחסידות מוה׳ צבי ודרש
 במיה׳

  
Notatka
Rabin Szlomo […]

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Meir syn Meira

  
Notatka
Rabin Icchak Ajzyk syn Meira

  
Notatka
Rabin Abraham Parnas [?]

  
Notatka
Rabin Cwi Hirsz syn naszego nauczyciela rabina Icchaka Jakuba Rekilsza [?]



 בסוה׳ יצחק יעקב רעבילש
 נפצר יום ה׳ כ״ז אדר שני

 שנת ב״ח ם ד״ ו״א״מ״ת' לפ״ק (תקב״א)

 ר׳ אברהם פדנס
ב הנאון מ׳ יוסף אבר״ק ־  הרב מוה׳ אברהם פרנס הוועד דד״א , חתן ה

ה אחיו הליט שמיאל אבד״ק קאצק הרב מו׳ יעקב מ ע , ואלה ה  אפאטשנ
 אחיותיו הרבנות מרת בריינדיל , הרבנות מרת שיינדיל אשת הנ״ט אבריק זעלחיוב \
, והמה ו ו  הרבנות מרת שרת ׳ הרבנות מרת הינרא אשת הג״ט פנהם אבד״ק קורי
 כלם היו בגי הרב מו׳ חיים נפטר בעירנו תס״ז אחי הגאון ר׳ נפתלי הירש אבד׳׳ק
ב מוח׳ שמואל בן האלוף י ב מות׳ אליעזר ואחי הג״ט משה בני ה י  עירנו , ואחי ה
ם מות׳ אברהם אשר נולדו לו י, נ י פ  מיה׳ בנימין וואלף 1) ואלה המה בניו של ה
עקב חייט אבד״ק קהילתינו ב) הגאון מוה׳ צבי הירש  א) הרב הגאון מות׳ י
הר׳ אברהם . רז י ו ה פנחס אבד״ק סו ש מ ׳ ה ו  אבריק לוקאבי ג) הרב מו׳ מאיר ד) מ
כבד  פרנס הנזכר יסד בעירנו ביהמ״ד הנקרא ״פרנס ביהט״ד" 2) הוא הי׳ איש נ
, פזר נתן לאביונים , גם הי׳ לו מהלכים כין גדולים בה י ד ל רוח נ ע ב  ׳נשוא פנים ,
ננת והזועקת מרה על שר וגדול אשר , ועדה המצבה , המקו ה נ י ד מ  שרים , ואצילי ה

 נפל בישראל :

 (בדמות מורה בקשת) יום ב׳ ט״ו מרחשוון וי״ג״וע״ וימ׳׳ת" אברהם בשיבה ט־בהלפ״ק
 היום הזה נפל שר וגדול ליהודים

) יכבו בל מרי נפש ישבעו נדודים !  ל
 שמו נודע בשער בת רבים , שם ושבח אחורים

 הוא אברהם בצדק הלוך למנוחה
 •עמוד לגורלו לקץ הימין בין העומדים

 ה״ה הרב הגדול הנגיד המפורסם מוה׳ אברהם
 בר״ח דיי ר״א ר׳׳ל פרנס הוועד רד״א צדקות ה׳ עשה

 ומשפטו עם ישראל, וה׳ ב״ר׳יך" אייה א״ב״ר״ה״ם״ ב״כ״ל״
צבה לפ״ק (תקכ״ג)  נפטר ביום הג ל תנ

 הרם יצחק אב״ר ור״ם ק״ק ביאליקאמץ
 בן החסיד ומופלא מו׳ בנימין בונם מטארניגראד , לא פסק פיטיה מגירפא

א , עניו ושפל רוה כמתואר על מצבתו : י י פ . צגא מלא ם י ק ב  חריף ו
 על רא ויראי קא בבינא , על האי שפרא דקא כלי בעפרא

 דמשק
ן ר' י  1 > ממנחי: הגאון הר׳ יוסף לעיוינשנויין אבד״ק סגיראצק כלאה 2) כהערות מא
, . ׳ ש. ד ס  יוסף הנזכר על ס׳ קרי׳ נאמנה , אשר ראיהי בכי׳ הצל ההכם הממה מן

ל, י  ראזעננוהא; ז

 אשר לא פסק רישי ולא יטיש מגירפא בתרירא
 מפוטי היו יוצאים זקוקין דנורא

 הי חסיד והי עניו תלמידו של עזרא
ב המאה״ג החריף ובקי בבל הררי התורה י ) היה ה  ע

 ידע הלכתא ומתניהא ותוספתא וספרי וספרא
מ דק״ק ביאליקאמין י י  בק״ש מו׳ יצחק אביר ו

 בהחסיר המופלא מו׳ בנימין בונם מטארניגראד
 נפטר ביום ד׳ ז׳ אייר לפרט ויי׳נ״וע י״צחק״ וימת'

 ויאסף אל עטיו לפי ק הנצבה (תקכ״ג)

 ד משה שניאור
 בא עה״ח על כתב חרם בתוך שאד נכבדי היידה בעיר דובנא לבלי ריפד

כתב יום י״ט מנחם אב תקכה״א 1) ירות חדשות , נושף על הישנות נ ז  ו

 הג״ט מורד צבי הירש בר אברהם
, בנו של הרב מוה׳ אברהם פרנס קאבי  :גאון מיה׳ צבי הירש אבד" ק לו
 ואחיו של הגא־ן מוה׳ יעקב חיים אבד״ק עירנו נפטר פה , ואבן מצבתו תזעק מרה

 פ״נ מו׳ הרב המאור הגרו׳ המפורפם המופלג
 בתורה וחפירות עופק תמיר ; בתורה וביראת ד׳
ח} יופם ולילה ני'1 עי׳ה פ״ה כ״ש מו׳ צבי הירש י  י

ב המפואר הטפסר אביר הרועים  בהמנוח ה־
הם ז״ל ר׳׳ח מלובלין פרנס הוועד דד״א  מו׳ אבי

ת תקכ״ו לפ׳׳ק ב  נפט־־ ביום א׳ כ״ר ט

 ר׳ ראובן בר׳ ישעי׳
: ו ת ב צ  איש הורני מופלג חריף וצנא מלא פפרא , כמתואר על מ

 פה נטמן א־ש ממולח טהור קודש
 אחזו א־אלים בפצוקים , ונשבה ארון הקודש

 בקי בבל ים התלפור והפוסקים ופפרא וספרי מלא וגדמ4
 הנמצא בזה ראה וקדוש

 יאטו־ לו ה״ה המנוח הרבני המופלג
 הח־יף מוה׳ ראובן בהמנוח הרבני

 הספרא מו׳ ישעי׳ ז״ל מטויב־ן
 נפטר עש״ק י״ט לפנחם תקכ״ו

 ת ג צ ב ה

 1) העתקות מפנקסי ־ובנא , בהמלין לשנה הרנ״ג גליון 4

  
Notatka
Rabin Abraham Parnas

  
Notatka
Mędrzec nasz nauczyciel, rabin Icchak, starszy sądu i rabin nauczający, wspólnota pogrzebowa Bialikamin [?]

  
Notatka
Rabin Mosze Szneur

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel rabin Cwi Hirsz syn Abrahama

  
Notatka
Rabin Ruben syn Jeszu [?]



 ר שאול ביר חיים דוד
: ו ת ב צ  איש נכבד ונשוא פנים , ירא ד׳ באמת , כמתואר על מ

ה צנצנת המן י  ג"פ בר״ח אלול הקנ
ק טוב , מלא מצות ברמץ ש  שמו טוב מ

 לחיי עולם הבא מזו: ן
 היי עוסק במו״ט. באמונה

 ה״ה מוח׳ שאול בהנ:יד המפורסם
 הרבני חיים רור זצ׳ל

 ת נ צ ב י ה

 ד חנוך זינדיל
, על צבאות ה ל ב ק  מתושבי עירנו , חיבר ם׳ ״כוכבי נגה״ כולל מאמרי תכונה ו

 השמים , וביאורי זהר אלעקסעגיץ תקכ״ט 1)

ד נפתלי הירש  ד מאיר ב
, ומופלג ) ראש ונגיד , וטצבתו תקונן ותאנה בשברון מהגיס י נ ר  איש תו

 ב״ח״ס״ד״ ו״בייא״מ״ת״ ו״תמים לפ״ק (תקב״ט)
 באנחה ובשברון מתנים , דמוע ידטעו עינים

 למאור ובא כשמש השוקעת בצהרים
 ה״ה התורני המופלג הראש והנגיד

 המפורסם מוי נפתלי הירש יצ״ו
 נפטר במוצאי יו״ב תנצבה

 ד יצחק בד צבי הירש
 איש תורני גכבד , ירא ד׳ מרבים , כאשר תעיד מצבתו :

 פ״ג ביום ב׳ אש־ לא נאמר בו כי טוב
 נאבד איש טוב יצחק יצא לו שם טוב

 מיום הולדו עד יום מותו
 כביאתו ל• ולם בלא חטא , כן הי׳ יציאתו

 ה״ה הרבני הט פלג הנגיד מוי יצחק ז״ל
ורמס מוה׳ צבי הירש  בהמופלג הט;

 נפטר זי טבת הקל״א לפ״ק הנצבר,

 1) אוצר הספרים להת׳ כן ינגק׳: 237

 ר ברוך בד משה יצחק
: ן נ  איש נכבד הוגה בתורת ד׳ יומם ולילה , ומצבר״ו תקו

 איש קדוש עיבר עלינו
 הוא ברוך וברוך שמו

 הוגי בתורת ד׳ לילות וימים
 בל עמלו ויגיע בפו

 הי׳ ברוך , טעמו וגרביו׳
 עמי ה״ח הי־בגי המופלג

 מוי ברוך בהרב מ׳
 משה יצחק ז״ל זאלקייא

 נפט־ כיו כסליו תקל״א לפיייק

 ד משה דיין בהנאון מ׳ מג׳ מאניש
 לפי דעת הגאון מוה׳ יוסף לעווינשטיין \) הוא הגאון ד׳ מאניש סגי נהור

 שהובא בספר אדני פז , בהג״ט פנחס אבד ק לבוב בהגאון מוי מאניש חתן רביגי
פט־ בעירנו ואבן מצבתו תקונן :  השייך הד׳ משה הנזכר נ

ב ־  עינינו יורדות דמע , על שנפטר ה
 המו׳ ומופל' בתורה וביראת אלג,ים

 £ל> אשר שם שם לו חק ומשפט הדיין
 מ׳ משה בהגאין מ׳ מני מאניש י״ג השוו•

 הק־״ד לפ״ק

 ד יצחק צבי הירש ב״ר שמואל זיינוויל
. ו  איש נכבד 'ונשואי פנים , בעל רוח נדיבה , כמתואר על מצבת

 נפטר בשם טיב
 שבת קודש ב״ג מנחם הקלייה

 (ציור צבי)
 פה נטמן איש צדיק וישר

 ובשר באמונתו
 במשור הלך בימי נהייתו

 צדקה וחסד עשה עד• יום מותו
 ה״ה המנוח התייר והיבני

 מוח׳ יצחק צבי הירש במהר״ר
 שמואל זיינוויל

 1) ממכתב הגאון ר׳ י! סף לעווינשנייין אבד״ק סאראצק הניאה

  
Notatka
Rabin Saul syn Chaima Dawida

  
Notatka
Rabin Henoch Zindel

  
Notatka
Rabin Meir syn Neftalego Hirsza

  
Notatka
Rabin Icchak syn Cwiego Hirsza

  
Notatka
Rabin Baruch syn Mosze Icchaka

  
Notatka
Rabin Mosze Dajan syn mędrca […] Monisza

  
Notatka
Rabin Icchak Cwi Hirsz syn Samuela Zajnwila [?]



 בצירוף הגאון אב׳׳ר מור,׳ שאיל ,

 ר יודא מלובלין
 איש גבבד , ראש עדר,״גו בא עה״ח על פסק דין אהד ביום ז׳ אב הובא

 בפנקס קובץ פסקים, בצירוף אבד״ק עירנו הגאון מוה׳ שאול מרגליות :

 ר׳ בנימי; וואלף בחרב ר׳ יעקב שלמה
, עם ו  יליד זאמישטץ , הובא בפנקס קובץ פסקים ) בדבר דין ודברים שהיי ל
ו״ט בעירנו מוה׳ שאול ביום ה׳  הר,ורגו ה־אש מו׳ פנהם ר״י ר״ז אצל הגאון אב״ר ו

 ה׳ תמוז ר״קט״ב :

ד מקראקא ב  ד העשיל בהגאון א
 מוזבר בפנקס קובץ פסקים ברבר דין ורבדים שהי׳ לו עם הר׳ ארי׳ ליב
 בהרב אבר״ק שעבערשץ בנידון שבירת חנות , בפסק דין בא עה״ה הגאון אבד״ק

 עירנו מוה׳ שאול מרגליות ביום י״ט אלול ר״קמ״ג

 ר׳ ארי׳ ליב אבד״ק שעבעישין
 אח״ב די־ן בעירנו בא עה״ח על פסקים שוגים בפנקס קובץ פסקים אשר
, ואחד מהם מיום ב״א מרחשוון תקמ״ג בצירוף הגאון אבריק עירנו ו רנ  בעי

 מוה׳ שאול מרגליות

 ר׳ מאיר ב״ר אברהם
, רב פעלים , בן הפרנס הרב מוה׳ אברהם אהיו של הגאון י רנ  איש נכבד ותו
 אבד״ק עירנו טוה׳ יעקב היים , ואחיו של הגאון מוה׳ צבי הירש אבד״ק לוקאבי

ה נכאים : , ומצבתו ההג ו נ ר י  נפטר בע
 פ ג

 איש הישר בנדיבים
 אשר הלך בדרך טובים

 צדיק וישר
 כל מעשיו עשה בכושר

 ה״ה הרב הם׳ הגרו׳
 מדברא דאמתיה

 ביושר הגביר שולטגור״יה
 המפורסם בתורה וביראה

 אשר הבנים בברית ידיך (?)
 ע״ה פ״ה מוה׳ מאיר בהרב

ד ירט ליפטאן ד נחום ב  ד שאול ב
, לא פסוק פימיה מגירפא ככתוב י ק ב  יליד צויזמער , למדן מופלג , חריף ו

 על מצבתו :
 נפטר בש״ק י״ג מנחם

 ונקבר יום א׳ הקל״ז
 היסופר בקבר חסדיך

 בכו בכו להולך
 איש הם וישר בדרבי ד׳ הלך
 לא מש מתוך אוהל של תודה

 כל נעלם הוציא לאורה
 הרבני המופלג החריף ובקי

 סו׳ שאול בחיר ד׳
 בהרבני המפורסם

 מוי נחום בהקדוש והטהור
 מוה׳ יו״ט ליפמאן מצויזמער תנצבה

 ר׳ גוטמאן שתדלן
 אחר מחברי החברה קדישא בעירנו הי בשנת תקמ״ב 1)

 ר׳ נתן במוח׳ יצחק אייזיק
: ו ת ב צ  פרנס ומנהיג נדיב לב , כאש־ נראה מעל מ

 פ״ג איש פרנס ומנהיג ישר ונאמן
 בנדיבים הי׳ לו שם וירים
 כל מעשיו היו לשם שמיס

 גדר גדר ועומד בפרץ
ב־ ונערץ  הי׳ מת ג

 ה״ה מוח׳ נתן כמוה׳ יצחק אייויק
 נפטר כ״ג אייר שנה תקמ״ב לפ״ק

 ת נ צ ב ה

 ר׳ יושע פאיק
 איש הורגו נכבד , ראש העדה מוזכר בפנקס קובץ פסקים בדבר דין ודברים
 שהי׳ לו בעניני העדה , עם הר׳ יונה בר׳ אברהם אצל הרב הגאון אבד״ק עירנו

 מוה׳ שאול מרגליות הפסד הנזכר יצא מאושר מב״ד יום ג׳ אב תקט׳׳ב

 ר׳ מאיר בהרב מוה׳ מרדכי דיין
 בא עה״ח על פסק דין אחד , המובא בפנקס קובץ פסקים ביום ג׳ אב תקמ׳׳ב

 בצירוף
 1) שנקש של הטירה קדישא דף רי״ג

  
Notatka
 Rabin Saul syn Nachmana, syna Jom Tow Lipmana

  
Notatka
Rabin Gutman Sztandel [woźny synagogi]

  
Notatka
Rabin Natan syn naszego nauczyciela rabina Icchaka Ajzyka

  
Notatka
Rabin Jose [?] Falk

  
Notatka
Rabin Meir syn uczonego, naszego nauczyciela rabina Mordechaja Dajana

  
Notatka
Rabin Joda [?] z Lublina

  
Notatka
Rabin Beniamin Wolf, syn uczonego rabina Jakuba Szloma

  
Notatka
Rabin Heszil syn mędrca, starszego sądu z Krakowa

  
Notatka
Rabin Ari Lajb, starszy sądu wspólnotowego Szebersin [w Szczebrzeszynie?]

  
Notatka
Rabin Meir, syn Abrahama



הל מגן הי׳ לדודו מנ  איש פרנס ו
 מוה׳ אביהם נפצר בש״ק כ״ו תמוז

 תקמ״ג לפ׳יק

 ר משולם זלמן בהגאון מות יוסף אבריק בייסס ־
:  אברך נבבד הריף ומופלג בתורה, שלשלה היוחםין , כאשר תגיר לנו מצבתו

 פ״נ
 נפטר ח׳ אדר תקמ״ו לפי'ק

 ונגנז זרע הקודש
 שלשלת היוחסין

 מגזע ישישים
 עלה יעלה בישיבה של מעלה

 ה״ה האברך הרבני המופלג
 בהורה מוה' משולם זלמן

 בהגאין מו׳ יוסף אב״ד וי״ט דק״ק בייסק

 ר׳ מנחם מגלו בהמנוח אוריש פייביל
 מופלג בתורה , רב פעלים ממשפחה נבברה ועדה המצבה

 נפטר כ״ז אייר תקטיז לפ״ק
 איש גבור חיל ורב פעלים

 בר אכהן ובר אורין ־־א ושלם
 הפד ואמת מן ינצרהו,
 שמו נודע בשערים ,

 ה״ה הרבני המופלג המפורסם
 לשבה מהו׳ מנחם מנלו בהמנוה

 מוה׳ אוריש פייב־ל ז״ל ,

 ר׳ אברהם משה אלימלך במי יצחק
 מטיף לקחו לרבים , עוסק בהירה , יומם ולילה , בא עה״ח באישור שטר צואה
 של הר׳ יעקב אביהם בר׳ יצחק קאצענעלענבויגען פ ח אשר הקדיש סכום כסף
 מהכנסת ביתו מדי שנה בשנה , לטובת החברה ״נר תמיד״ אשר לביהבג׳ם של הר׳

 צבי הירש בי׳ משה דאקטארש 1) נפטר בעירנו ומצבתי תקונן:
 פ״נ

 ימת אלמלך איש נאמה *) נאום
 כמעשיו טובים , והי׳ עוסק בתורה יומם וליל

 ד!וא
 1) ס קס ביהכנ׳יס ר׳ צבי הירש ברי מכה דאקעארש דף י״א

 *) כמי ניאמי נאים והמירו היוד בהא. (הערת רש"־ רז״נו ז״ל)

 הוא הדובר לישרים
 ה'ה הרב המופלג החסיד מ

 אברהם משה אלמלך
. . הקמ״ח לפ״ק  בט׳ יצחק נפטר ט״ז .

ד שמואל זייעוויל ד דוב בער ב  ה
, הרביץ תורה ברבים , בעל לב טוב ׳  רופא מומחה חכם הבולל , ירא ד
 ורוח נדיבה , עושה צדקה והפר עם אחיו , בא עה״ח הרבה פעמים בפנקס של
 ביהבנ״ם מוה׳ צב• הירש בי׳ משה דאקטארש , ומהם על הח־ם שהוכרז בביהכנ״ם
 מטעם הרב הגאון אבריק עירנו הר׳ שאול מרגליות ז״ל , לבלי לקבוע מנינים בבתי

 יחידים להתפלל , נפטר בעירנו , ומצבתי תשא נהי , ותהנה נכאים :
 תקמ״ה לפ״ק פ״ג

 הרב הגדול בתורה , חכם הכולל , רופא מומחה
) וירא אה ה׳ מרבים , המפורפם לשם ולתהלה ב  נ

ב המופלג מוה׳ שמואל זיינוויל ז״ל  מוי דוב בער בהי
 מק׳׳ק זאמושטץ נפטר ונקבר עש ק ט״ז שבט הנצבה.'

ש והלב תחת לשון חכמים ב  ד
 ומתקו לו רגבי נחל ואבנים מפולמים
ה שמש צדקו שזרהה בכל אקלי׳ א  ב

רה נטע נטועים ויעש לו מטעמים  בתו
ה לפרום השנון במושכל׳ ד סתמים ל  ע
 רודף צדקה כמוהו ימצא חיי עולפים

 ד יעקב בד בנימי; וואלף דיין
 הרביץ תורה ברבים , העמיד תלמידים הרבה ; יעל מצבתו חרותה לאמור;

 נפטר ר״ח אייר תקנ״א לפ״ק הנצבר•
 פה נטמן ארון הקודש

 ממולח טהור קודש
 מלא וגדוש

 העמיר תלמידים הרבה
 והרביץ הורה בישראל

 ה־בני המופלג הריין
 טו׳ יעקב בהרבני הנגיד

 ט," בנימין וואלף ז״ל

 ד זכרי׳ מענדיל ב״ר מעבי ל דיץ
 בא עד,״ח על תקנות , ופסקים שוגים, בפנקם ביהבנ״ם של הר׳ צב• הייש בר

 פשה

  
Notatka
Rabin Meszulam Zalman, syn mędrca, naszego nauczyciela Josefa starszego sądu wspólnotowego Brześć [?]

  
Notatka
Rabin Menachem Manlo [?] zmarły Orisz Pajbal [?]

  
Notatka
Rabin Abraham Mosze Elimelech syn Icchaka

  
Notatka
Uczony Dow Ber, syn Szmuela Zajnwila

  
Notatka
Rabin Jakub, syn Beniamina Wolfa Dajana

  
Notatka
Rabin Zacharja Mendel, syn Tewil [?] Dajana



 ששה דאקטארש , בשם זכרי׳ מענדיל מלובלין נפטר בעירנו ומצבתו תקונן :
 נפטר ב״ר שבט תקנ׳׳ר לפ״ק

 פיג ארון הקודש
לח טהור קורש  ממו

 מלא ונדוש
 ה״ה הרבני המופלא הדיין

 מו׳ זכרי׳ מענדיל בחרב המאה״ג
צבה  מ׳ דור תנ

 ד מאיר ב״ר א. פישל
ו  ספרא ודיינא בפה עירנו בא עה״ה על פסק דין אחר מיום כ״ט כשליו תקנ

 בפנקס ביהכנ״ס של הר׳ צבי הירש בר׳ משה ראקטארש

ד יצחק דיי;  ד מנשה ב
 בא עה״ה על תקנות וענינים שונים בפנקס ביהכנ״ס של הר׳ צבי ו!יל0 בר׳

ה ראקטארש נפטר בעירנו ט״ו אלול תקסמך 1) ש  פ

 ד משה ר״ה
 איש תורנו ומופלג כל ימיו עסק בתורה , ירא ד׳ מרבים , ומצבתו תיילל :

 נפטר ביום ש״ל, י״ד פיון תקס׳יא לפ״ק
 פ"נ משה עבד ד׳ , שעבד ד׳ מאהבה

עסק) בתורה ) ו י מ  כל י
ש מאוהל של הורה ,  ובמצות והי׳ עניו מאיד ולא מ

, המופלא הישיש י נ ב ר  ונפטר כשם טיב ה״ה ה
 המנהיג , הנניד המפורסם איש ירא ר׳ מרבים

צבה  כמוהד״ר משה ר״ה ר״א רמ״ר ז״ל תנ

 ד סעדי׳ בהרב מ׳ יהודה ליב משקלאוו
ב ת  בעל לב טוב ורוח נדיבה , שר ונגיד , שלשלת היוחסין בא עה״ח על כ
 החרם שהוכרז בביהכנ״ס מהרש״ל ז״ל , לבלי קבוע מנינים להתפלל בבתי

ה :  יחידים בפקודת הגאון מוח׳ שאול אב״ר בעירנו 2) ומצבתו במר תבכ
ת תקס״א ב  פ״נ יום א׳ י״ג ט

 היים נפל שר ונגיד בישראל ) אשר פור נתן לאביונים
 וצדקתו עומדת לער , אשר שמו נודע בשערים

 אביר הרועים
 . ה״נז

 11 רכימה הנפג ריס 2) פנקס ביהכ״נ ר׳ נני הירש נר"מ זאקטאר

 ה״ה הרבני המופלג הגביר שלשלת היוחסין
 מ׳ סעדי' בהרב המפורסם מ׳ יהודה ליב משקלאוז

 חתן הרב המופלג המפורסם מו׳ שמשון רורורק

 הדיי; מוח׳ משה בהד אליקים
ד לנו מצבתו י ר הג ש א  י

 נפטר ח׳ שבט תקס״א לפ״ק
 פ״ג

 ארון הקודש
 ממולח טהור קודש

 מלא וגרוש ויושב אוהל
 באוהל של תורה ה״ה הרבגי

 המופלא בתורה וביראה
 הדיין מוה׳ משה כמוה׳

 אליקים ז׳ תנצבה

 הד דוב בער בד בצלאל כ״ץ שתדלן
 נפטר בעירנו ט״ו אדר שגי תקס״ב 1)

 ד משה בהנאון ד אליהו
, חיבר כמה ספרים , באשר תעיד מצבתו $ ה ר ו ה  מופלג ב

 נפטר י״ח חשוון תקס״ד לפ״ק
 פ״ג הרב המופלג המושלם

 שהבר במה ספרים
 ה״ה מוה׳ משה בהרב •הגאון

 המפורסם מ׳ אליהו ז׳ ל
 בעל מהבר ספר יד אליהו

 שנסע לארץ הקדושה תו״ב״ב

 ד אפרים פישל
 בן רגאין ארי׳ ליב בהגאון צבי הירש ראלבערשטארט , רבו של הגאון
 המובהק פהר״ם ברב״י שקיל וטרי עם הגאון בעל שדרי טהרה , גם מביאו בספרו
 צלעות הבית אשר לו סי׳ ה׳ ה ל בסוף דבריו : ג״ל להקל בתנאי שיפבוס הגאון
 מוה׳ הירש אבד״ק האלבערשטאדט 2) הגאון מוח׳ אפרים פישל הנזכר בא הרבה
 פעמים עה״ה בפנקס קיבץ פסקים , בצירוף הגאון אב״ד מוה׳ שאול מרגליות , על

 ־~־~ פסק
ת י  1) רשימת הנשמרים 2) כה״ג ההדשידף י״ט ח

  
Notatka
Rabin Meir syn A. Fiszela

  
Notatka
Rabin Menasze, syn Izaaka Dajana

  
Notatka
Rabin Mosze Rosz Haszana

  
Notatka
Sędzia, nasz nauczyciela Mosze, syn uczonego Eliakima

  
Notatka
Uczony Dow Ber, syn Becalela kapłana (sługi) sprawiedliwego Sztandla [woźnego synagogi]

  
Notatka
Rabin Mosze, syn mędrca  rabina Eljahu

  
Notatka
Rabin Efraim Fiszel



, ד׳ אב תקט׳׳ב ז׳ אב ת קמי ב , ו ב ״ מ ק  פסק מיום י־ד אייר הקמ״ב נ׳ אייר ת
ה פעמים, לפעסים בשם ר׳ אפרים פישל סתם . לפעפיםבשם ב י  אב הקמ״ב , ועור ת
ם בא עהיח בדבר החרם אשר הוברז בפקודת הגאון ג ,  אפרים פ־של בר׳ ארי׳ ל ב
גפטר ות , לבלי לקבוע מנ־נים בבתי יחידים להתפלל 1) גלי  אבד״ק עייני מוה׳ שאול סי

 בעירנו וטצבתו תשא נהי :
 נפטר ט׳ אדר ראשון תקס״ה

 פה נטמן ארון הקודש
 מטולה טהור קודש מלא וגרוש

 הרבני המופלא הדיין מוה׳ אפרים פישל
 בהגאון ארי׳ ליב בהגאון אמתי

 מו׳ צבי הירש אבד״ק האלבערשטארט והטרינד

 מרדכי בהר׳ בנימין
 איש מופלא בתורה וביראה באשר נ־אה מעל מצבתו
 נפטר ז׳ אדר תקס״ו לפ״ק

 פ״נ
 איש צדיק וישר יושב אוהל

 באוהל של תורה יומם ולילה
 ה״ה הרבני המופלא בתו׳ וביראה

 מיה׳ מררבי בהרבני המפורסם
 מ׳ בנימין ז׳ וואלף תנצבה

 נחט; במהר צבי הירש דיי; בעירנו
 כאשר תעיד מצבתו

 נפטר יום א׳ ח׳ פיון תקס״ו לפי׳?
 פ״נ א־ון הקוד׳

 ממולח טהור קידש
 מלא וגדוש

 לא מש מתוך של אוהל של הורה והלכה
 יופם וליל

י המיפל׳ בתורה וביראה בנ  הי
 דיין מו׳ נחמן במי צבי הירש

 ד משה דאקטאר מזאמיכטש
 נפטר בעירנו כ״ר אדר הקס״ו 2)

׳ס ר׳ צגי הירש כר׳ מכה דאקכיאר 2) רשימת הנפטרים -׳י) סני!ם גיהמ׳

 ר׳ אבגדור בר מרדכי
 מופלג בתורה , ומצבהי תקונן :

 נפטר כשפיני עצרת תקפ״ז לפ״ק
 פ״נ איש ירא שפים

 המופלג כתורה
 ה״ה הרבני החריף

 מוה׳ אבגדור בהרבני מ׳ מ־דכי
 זצ״ל תנצבה

 הבחור המפואר יוסף
ו של ר׳ שמעין דאקטאר מקיאקא נפט־ בעירנו ד׳ ר״ח אלול תקס״ו 1) נ : 

 ר משה שמואל שמעלקי בר׳ יהודה ליב
, ועל מצבתו ת־ותה לאמור : ו רה, ירא וחרד , מת בדמי ימי ך מופלג בתו י ב  א

 נפטר בש״ק ט׳ פיון תקס״ח לפייס
 פ״נ

 וימת משה שמואל
 <כד ר׳ האברך ה״ה נפטר

 בקוצר ימיו הרבני המופ׳
ד,  הירא ד׳ מרבים השנין החשי

,  מוה׳ משה שמואל שמעלקי
 זללה״ה כהרב המאה״ג

 ההפיר הפפורפם מ׳ יהורא
 ליב אב״ד דק״ק זאוויחוואפט

 הנצבה

 ר׳ אפרים פישל דיי;
 כן הגביר המפורסם והנדיב מוה׳ אלכפנרר רורקרש מגזע היחס בא עה״ח בפנקס
 קיבץ פסקים על הרבה פסקים , בצירוף הגאון אבד״ק עירנו מוח׳ שאול מרגליות ז״ל .
ם חתם עצמו על הכרוז אשר הוכרז באיסור חרם לבלי קבוע מנינים לתפלה כבתי  נ

. י ה  יחידים כפקודת הגאון אבד״ק עירנו 12 נפטר בעירנו ומצבתו תשא נ
פט־ יום ב׳ כ״א פיון תקפ״ט לפ״ק  נ

 פה נטמן ה־ב המופלג אביר הרועים
 מיחום׳ ארץ אשר הורה ורן עמו ב״י

 להורות לעם ד׳ דרבי ר׳
 ולא

׳ משה לאקטארס ו  1) רשימה הנפטרים 2) פנקס נהכנ״סר׳ צגי הירש ג

  
Notatka
Mordechaj syn uczonego Beniamina

  
Notatka
Nachman, syn uczonego Cwi Hirsza sędziego w naszym mieście

  
Notatka
Rabin Avigdor, syn Mordechaja

  
Notatka
Rabin Mosze Szmuel Szmelke, syn Jehudy Lajba

  
Notatka
Rabin Efraim Fiszel Dajan

  
Notatka
Uczony Józef



 ולא מש מתוך אוהל של תורה
 ונתבקש בישיבה של מעלה

 ושמו נורע בשערים המצוינים בהלכה
 מ׳ אפרים פישל בהנביר הנדיב

 המפורסם מוה׳ אלבסנדר רורקרש
 חתן הרב הגאון המופלג החסיד ,

 מ׳ ארי׳ ליב אב״ד ור״ט דק״ק טארניגראר ועצבת

 ד אברהם ב; להרבי מלובלין
, עסק בתורה נקטף בעודנו כאבו בכתוב על מצבהו /  גר א וחרר לדבר ד׳

 נפטר עי״ב תק״ע לפ״ק ״
 פ״נ הוא אברהם אשר הלך בצדקו בישרו ובתומתו

 מעור עד היום אשר נלקח מאתנו
 רך בשנים זמן ב ך יברך

 ויגע ועמל בתורה
 ימצות ומעשים טובים תנצבה
 חייג הרבני המי הנעים המנוח

 מוה׳ אברהם זללה׳׳ה בן לאדונני
 הגאון פאר ונזר ומופת הדור

 מוה׳ ,יעקב יצחק הלוי הורוויץ שיע״ע ולנ״ג

 ר משה בר אלעזר דיין 1
, נפטר בעירנו ומצבתו תהגה נכאים 4 ו  מופלג בתורה , וביראה, מריינו קהלתנ

 משה עלה לטרום נהי והגה נרים
 על האי שופרא דבלי בעפרים

 דינו לבוקר משפט חקר בהרים
 אוי ואבוי מספד ושברים

 ז:מרר על האי דנקבר
 במבחר הקביים

 ה״ה הרבני המופלג הדיין
 מו׳ משה בטי אלעזר נפטר י״ד אדר תק״ע

 דיקותיאלזלמןבראלעזר
 איש נכבד ישר הולך כמתואר על מצבתו :

 פ נ
 זכרו לפאר

ו  מעשי

 ו

 מעשיו נעימ־ם
 מת ז״ל לפ״ק תורת ה׳ לוס׳

 ה״ה הרבני הנגיד מוי
 יקותיאל זלמן זצ״ל
 בטוה׳ אלעזד ז״ל

 נפטר ט״ו שבט תק״ע לפ״ק תנצבה

 ד טרדני דיין
, עסק בל ימי חלדו בתורה , העמיד תלמידים הרבה ; כאשר ל  בדי• דור טעבי

:  העיד מצבתו
ג  פ

 איש צדיק וישר
 יושב בל ימיו

 באיהל של תורה
 והעמיד תלמידי׳ הדבר,

 היבני הטו׳ הדיין
 מו׳ מרדכי במו׳ דור טעביל בייץ

 נפטר כיד בחודש אייר
 תקע" א לפ״ק ועצבה

 ד צבי הירש בר משה
 בא עה״ח על כתב החרם שהוכרז בביהבנ״ם הגדולה בעירנו בפקודת הגאין
 מיה׳ יעקב חיים אבד״ק דקהלתינו, להחרים את אלו הנותנים דופי, והדוברים סי-ה בהגאוי
 מוה׳ יהונתן אייבשיט׳ן בדבר הקמיעות, הכרוז הנזכר הוכרז ביום טו לחורש אייר תקי״א
: ן נ  נם בא עה״ח על תקנות שונות בפנקס ביהבנ״ם מהרם ז״ל נפטר בעירנו ומצכתו תקו

 תקע״א לפ״ק
 מ נ איש המים במעשיו וישר

 מוח׳ צבי הירש במוה׳
 משה בר׳ ה״א נפטר

 ביום ה׳ ב׳ אלול תנצכד

 ר אליהו בר מנחם מענדיל
 מופלג בתורה וביראה , העמיד תלמידים הרבה , לא פסק פיטיה מגירסא

 ועדה מצבתו :
 נפטר כ״ז חשוון הקע״ב לפ״ק

 פ״נ איש תמים במעשיו ה״ה הרבני
 המופלא כתורה וביראה

 לא

  
Notatka
Rabin Abraham, syn rabiego z Lublina

  
Notatka
Rabin Mosze, syn Elezera Dajana

  
Notatka
Rabin Jekutiel Zalman, syn Eleazara

  
Notatka
Rabin Mordechaj Dajan

  
Notatka
Rabin Cwi Hirsz, syn Mosze

  
Notatka
Rabin Eljahu, syn Menachema Mendla



 לא פסק פימיה מגירסא
 והעמיד תלמידים הרבה

 מוה׳ אליהו בהרבני מנחם מענדיל זיל הנצבה

 ר אפרים זלמן
 למרן מופלג, וחריף ובקי, ריין 1) בעירנו*) בן הרב הגאון מוה׳יופף בעהמ״ה
 הפר תבנית אות יוסף, ראיתי העתקה מכתב היהש של הרב מוח׳ אפרים ז״ל הגזבר
 2) מצאתי לנכון להעתיק מקצתה וזה לשונה : אני אפרים זלמן בן הגאון הגדול מוה׳
, ן  ! יוסף בעהמ׳׳ח ספר תבנית אות יוסף נבר הגאון המפורסם אבגדור אבר״ק חענמשי
 בן הגאון המפירסם מיה׳ מנחם מענדיל אבד״ק קורטשין בן הגאון מופת הדור מוה׳
 משה אבד״ק מארניגראד בן הגאון המפורסם בבל קצר תבל מופת הדור אשר עשה
 כמה ספרים בחייו מוה׳ מענדיל מרגליות , אבד״ק פרעמסלא והי׳ לו בת נשיאה
) רלדה לו ממנו בן הגאון המפורסם מוה׳ נפתלי בייץ , ן ז  להנאץ מוה׳ יצחק אבד״ק פו
 וכוי עד באן העתקתי השתלשלות יחוסו בדרך ישרה , אולם השתלשלות
 יחוסו למעלה בקודש סובב סובב הולך הוא בשלבים ובמעלות סבוכים ומסובבים ,
 אשר רגלי הקורא יתעה בהן לא מצאתי לנכון להעתיק . למרות עשרו והוגו הרב של
 הר׳ אפרים זלמן הנזכר , בפי דברי נכדיו החיים אתנו כהיום, הרבה לעסוק בתודה
 ועזב את עסקיו, בא עה״ח הרבה פעמים בפנקס ביהכג״ם של ר׳ צבי הירש בר׳
 משה דאקטארש על תקנות שונות ובתוכן על כתב החרם אשר הוכרז מטעם הגאון
 אביר דקהלתינו מוה׳ שאול מרגליות ז״ל , לבלי לקבוע מנינים בבתי יחידים לתפלה ׳-

 ינפמר בעירנו בשנת השמונים ושתים לימי חייו ומצבתו תלביש קדרות ותתאבל ;
 נפטר ביום ג׳ אדר שגי תקע״ג לפ״ק

 פ״ג ישמחו(השמים) והאיץ תאבל
 כי לקח מאתה גזר תפאר׳

 ה״ה רב החריף ירא ד׳ מנוער
 ״תורה וגדולה״ יחד במחברת

 בנן של קדושים , הישיש מות׳
 אפרים זלמן ז״ל

 בהרב הגאון המפורסם בעהמ״ח
 הבניה אות יוסף זלה״ה

 ויעל על כנפי (יוגה) השמימה
 בשנת שמונים ושנים לחיי תפארתו הנצבה ,

 ד משה בד אברהם דיין
 מיפלג בתורה, הרבה לצלול בים התלמוד , מצוין בהלכה , כמתואר על מצבתו 5

 נפטר כ״נ אייר תקע״ד לפ״ק

ם דיין שנ״עמ״ל״ס* : ו  1) לשימת הנפטרים *) נאכר נדע כהי׳ עשיר כלי הפינה נשא עלי
 2) אצל שאר נשרי מוה׳ זימן נ־סעובייס נכדו מצד אמי הנקרא על כמי

 דיין המצוין בהלכה
 אשרי שלו כבה

 שם הליכות עולם לו
 עשר ידוה בש״ס יבפוכקים
 למאורו׳ צפונים ידיו הרות

 הרבני מו׳ משה בט׳ אברהם ז״ל תנצבה

 הקדוש טודד יעקב יצחק חמי הורוויץ
 (ד,נקיא הרבי מלובלין 1)

 מאור גדול תלמיד האשל הגדול הגאון אלקי דוב בעד המגיד ממעזריטש ותלמוד הלב
 הגדול עי־ וקדוש מהר׳ אלימלך מליזעגסק, הרב הגדול והקדוש הר׳ יעקב יצחק הלוי הג׳יל
 רכים הלכו לאורו,ומגדולי תלמידיו א) ה״ה הגאון הקדוש עוקר הרים מיה׳ יעקב יצחק
 נודע נשמו ה״ק ״היהודי מפשיסחא״ ב) הרב הגדול דוד מליעליב זצ״ל ג) הרב הגדול
 מוה׳ שמואל מקארוב זצ״ל ד) הגאון הקדוש סוד,׳ ישעי׳ יצ״ל אבד״ק פרשעבורז ה) הרב
 הגדול טוה׳קלונימום קלמן בר׳ אהקעפשטיץ זציל מקראקא בעהט ח ם׳ מאור ושמש
 על התורה ו) ד־ ב הגדול מוה׳ שמחה בונם זצ״ל מפשיסהא , ז) הגאון הקדוש מוה׳
 אלעזר הלוי הורוויץ אבד״ק טארגיגראד בעהט״ח ס׳ ניעם מגדים ואמרות טהורות
 ח) הרב הגדול מיה׳ צבי הירש מזידיטשוב בעהמ״ח עטרת צבי פירוש על הזוהר ,
 ועוד חיבורים אחיו הקדוש מוה׳ ס מ בר יד בעהמ״ח ס׳ תפלה למשה ט) הגאון הקדוש
 מוה׳ מאיר הלוי זע' ל אבד״ק סטאבניץ ודק״ק אפטא בעהמ׳יח ם׳ אור לשמים י) הגאון
 הקדוש עוקר הרים מזה׳ יעקב צבי זצ״ל אבד״ק דיגוב בעהמ״ח ם׳ מלא הרועים
 יא) הגאון הקדוש ר׳ יעקב שמעון זצ״ל מק״ק זעלחוב הנודע בשם ״ר׳ שמעון דייטש״
 יב) הגאון החסיד ר׳ נפתלי צבי הורווי׳ן זצ״ל אבד״ק ראפשיץ יג) הגאון הקדוש מוה׳ משה
 מייטעלנוים זצ״לאבד״ק אוהל בעהמ״ח ס׳ ישמח משה יד) הגאון דקדוש מוה׳ יצהק
 משה עזריאל זצ״ל אבד״ק בעלזיץ וק״ק ביחאווי ואגפיה טו) הגאון הקדוש מוה׳ צבי
 אלמלך זצ״ל אבד״ק דיגוב בעהמ׳׳ח ם' בגי יששכר ועיד חיבורים טז) הרב הגדול
 מוה׳ נחמי׳ זצ״ל אבד ק יוזפאף יז) הגאון הקדוש מוה׳ שמעון זצ״ל אבריק דאמברל
ב הגדול מוה׳ יוסף קעזיס זצ״ל אבד״ק  וק׳׳ק יעיפלוב בעהמ״ח ם׳ נחלת שטעון יח) הי
 יאנוב הרב הגאון הר׳ יעקב יצחק הלוי הנזכר , חיבר שלשה ספרים ואלה המה:

 ד ברי אמת זאת זכרון זכרון זאת , נפטר בעירנו ) ועדה המצבה :
 עדה המצבה הזאה , כצבת קודש קדושת רבינו

 גאון עוזיג׳ מאור עינינו חמדת לבביגו
י נ ) וכל בית ישראל יבכו כי השך אור בעד  ג

 ביו׳ שריפה בית אלקינו
 הוא יום פטירת איש קדוש המקו׳
 פאר הדור מו׳ כבוד הרב החסיד

 המפורטי׳ בכל קצ;י ארץ מיה׳ יעקב יצחק
 י בהרב

 1) תולדתו העתקתו אות באות מהשי שה״ג ה״ה דף ל״א

  
Notatka
Rabin Efraim Zalman

  
Notatka
Rabin Mosze, syn Abrahama Dajana

  
Notatka
Święty, nasz nauczyciel rabin Jakow Icchak Halevi Horowic



 בה־־ב מות׳ אברהם אליעזר הלוי הורוויץ
 זצוק׳יל אשר רבים השיב מעון

 ו־בים הלכו לאורו
 ראו ושמהו בני דורו

 ושמחה נחפר ליגון ביום המ-
 ט׳ אב שנר, א-ץ ר״ע״ש״ה״ לפ״ק (תקעה)

 ר׳ אהרן בר׳ הלל הלוי ד׳ מ
: ו ת ב צ  מופלג בתורה וביראה , כמתואר על מ

 נפטר טוב אדר תקע״ו לפ״ק
 אב בחכמה בתורת אלה־׳ חיים

 דורה דרך משפט ליהודים ואפרים
 רץ בצבי לעשות רצון אביו שבשמים

 נאה היה מצות בוראו מקיים
 ה״ה המופלג בתו־ה וביראה מ׳ אהרן כמוה׳ הלל ד, לוי

 זצ״ל שלא פםק פימיה מגירםא בוקר וצהרים
 ועובד מאהבה למלך ח־ ו־ןיים

 בזכותו מהרה יבנה ירושלים
 הנצבה

 ר׳ מרדכי בר׳ יהודה
 איש נכבד ונשוא פנים , שפל רוח , ממשפחה רמה , ממשפחת ראפפורט
 המפירסמת עוסק בצרכי הציבור , באש־ נמצאהו בכל פעם בא עה״ח על תקנית
 העדה השונות , ובתוכם גם על כתב החרם אשר הוכרז בפקודת הגאון אבד״ק עירנו
 מוה׳ שאיל מ־נליוה ז״ל , לבלי לקבוע מנינים בכת־ יחידים להפלה 1) נפטר בעירנו

 מצבתו תקונן :

 נפטר ביום ג׳ י״ג ניסן הקע״ו לפ״ק
 פ"נ א־ש ישי ובשר שפל ב־ך

 עניו ולא מחזיק טובות־׳ לנפשי׳
 ה״ה הרבני מוה״ר מדרכי בהמנוה

 מ׳ יהודה זללה״ה נצר מטע׳
 מגזע ישישים

 נין ונכד להגאון מוה׳ שמחה ראפופ׳
 זכותם יחופף עליו , ויטליצו טוב בעדו

 ה נ צ ב ה

 \) פנקש ניהננ״ם ר׳ נכי הירש כר׳ משה דיקגיאיש

 ר׳ יעקלי גר צדק
 ״ נפש־ יום ר׳ ח׳ אלול הקע״ח (רשימה הנפטרים)

 ר׳ ארי׳ ליב אברהם
: ו ת ב צ  בן הרב הגאון טוה׳ שאול הלוי אבד״ק זסלב , וזה לשון מ

 נפטר ג׳ טבת תקע״ט לפ״ק
 פ׳׳ג איש הם וישר וירא אלקים
 ה״ה הרבני ארי׳ ליביש אברהם
 בהרב הגאון מוה׳ שאול הלוי

 יב־״ק זסלב הנצבר,

 ר׳ ארי׳ ליב
 בן הרב המגיד מוה׳ אברהם משה אלימלך, מופלג בתורה הורהו אומנתו כאשר

 תגיר לנו מצבתו :
 א־ש המים במעשיו בר אבהן

 בר אורין ויושב (ב) א־הל
 של הורה ה״ה הרבני

 מוה׳ א־י׳ ליב בהמנוה
 הרב המגיד מוה׳ אברהם משה

 אלמלך זלהי ה הנצבר,

̂׳ יהושע בר״י מווארשוי  
 ״התן בן הרב הגאון״ ימי הי׳ הרב הגאון הגזבר בד,מצבה ? לא גדע כאש־נ־את

 הי׳ מופלג בהורה ומושלם ומצבתו תקונן :
 נפטר יום ג׳ ו׳ עבט תקפ״א

 בדמי ימיו ושנותיו נאסף למנוח׳
 לא השאיר אחריו זרע לברכה

 הרבג־ המופלג ומושלם
 ורד עם אל

 מוה' יהושע בהגביר מה־-״י
 מווארשוי חתן בן הרב הגאו׳

 השוכב בצרו תהופף עליו כבודו תנצבה

 הר׳ יצחק נתן נטע במי משה פרץ
 פרנס ומנהיג בעל לב טוב כאשר תגיד לנו מצבתו

 נפטר

  
Notatka
Rabin Aron, syn Hillela Haleviego Dajana

  
Notatka
Rabin Mordechaj, syn Jehudy

  
Notatka
Rabin Ari Lajb Abraham

  
Notatka
Rabin Ari Lajb

  
Notatka
Rabin Jehoszua syn Josefa z Warszawy

  
Notatka
Uczony Icchak Natan Neta, syn Mosze Pereca



 נפטר יום ג׳ כ״ח שבט תקפ״ב
 פ"נ איש

 יקר ערך מאצילי ארץ
ב הארץ ר ק  צדקו׳ פעל נ

ן דל השביע נפש נענה  הנ
ל ועדה נהל באמונה ה  ק

ן אוכל למבביר ת  נ
ע אשל לאורח עובר ט  נ

 צדיק בתומו התהלך ונקרא
 בשם מ׳ יצחק נתן נטע
 במיה׳ משה 'פרץ זצ״ל

 שגת רחק ממנו מנחם לפ״ק
 תנצבה . (תקפב)

 ד מרדכי זיסקינד
 מויצ בבה עירנו בא עה״ח בשנת תקפ״ר על פסק דין אחד בדבר טי״ת שהיי

 למתפללי ביהבנ״ם של הר׳ צבי הירש בר׳ משה דאקטארש על אחד משכניהם 1)

 מאיר בהד מרדכי
 ככשפחת הוי״ט באשר תעיד מצבתו

 פה
 מנוחת איש יקר רוח
 אל מקומו שואף זורח

 ידיו יסדו חבורי הורה דוחו קובץ מדורי טהרה
 ה״ה הרב הסיני חריף ובקי

 המפורכם מ׳ מאיר במוה׳ מרדכי
 ממשפחת הגאון בעהט״ח תוי״ט

 ז׳יה" מ״א׳׳י״ר" ע״י״ג״י״ ח״במים*
 בהלכה לפ״ק נפטר יום

 כ״א מרחשוון תקפ״ג

 בן הרב הגדול מ׳ שלמה אבד״ק קורב , מופלג ומפורסם מגזע היחס כאשר
 העיד מצבתו :

 ת״הא נ״פשי צ״רורה ב״צרור ה״חיים״ לפ״ק
 ביום עשרה בטבת תקפ״ז לפ״ק

ה דהקגיאי: ׳ מ: ו  1) פנקס ניהכנ׳׳ם ר׳ צני הירש נ

 פ •נ הרבני המופלג המפורסם
 הישיש ספיר גזרתו מראש צורים

 ממחצבתו נצר מגזע קדושים
 מטעתו כבוד שמו תפארתו

 מוה׳ יהושע העשיל זללהיה
 אבד״ק קורב

 ומצד אמו נכד הגאון האמתי
 רבן של כל כני הגולה מוה׳

ק קראקא  יהושע העשיל אבד'
 הנקרא בפי בל רבי רב העשיל ז״ל

 זכותו יגן עלינו בעד כל שארית ישראל
 עד ובא לציון גואל

 ד צבי הירש
 המאיה״ג אבד״ק דובענקי בהרב מוה׳ שלמה הכהן מגזע היחס וטצבתו תקונן >

 נפטר ב״ז ניסן הקפ״ח לפ״ק
 פ׳׳ג איש גבר טהור , מרגניתא מבא

 אדרת תפארת
 ענף עץ עבות

 נאיני קדושי עליונים ה״ה הרב המאוה״ג ה־ש״צן
 מ׳ צבי חירש זצ״ל אבד״ק דובענקי

 בהרב מ׳ שלמה הכהן זצ״ל
 נין ונכד הרב הגאון

 מ׳ צבי הירש אב״ד מהלברשטאדט
 ראפפורט תגצבה ,

 הדיין מור״׳ נפתלי
קסשל , בא עה״ח בפנקס קובץ פסקים גם בהפנ ׳  בהרבגי כוח׳ מרדכי לאגדו

 ההברה קדישא בעירנו נפטר בעירנו ועל מצבתו כתוב :
 נפטר כ״ב חשוון תקפ״ז

 פ״ג הרבני המופלא הדיין
 המפורסם מוה׳ נפתלי הלוי לאנדא

 ז״ל ב; הרב הגאון טו׳ מרדכי

 זסקינד ז״ל נכד הרב הגאון
 מור,׳ יעקב מלוברטוב תנצבה

 ד אליעזר משה
 בחרבני המופלג מיהי יעקב קאפיל , מופלג כתורה ) וביראת שמים, בעל מדות

 נעלות

  
Notatka
Rabin Mordechaj Ziskind

  
Notatka
Meir syn uczonego Mordechaja

  
Notatka
Rabin Jehoszua Heszil

  
Notatka
Rabin Cwi Hirsz

  
Notatka
Sędzia, nasz nauczyciel, rabin Naftali

  
Notatka
Rabin Eliezer Mosze



ו מצבתו:  נעלות באשר תגיר צ
 נפטר י״ט אלול שנת תקפ״ח 'לפ״ק

 פ״נ איך נפלת מ טמים ה לל בן שתר
 נטע נעמן בתורת ד׳ בחור

 מופלג בתורה וביראת שמיט
 בטירות נוראות מוכתר

א לאור באו־ החיים קי  בראשית ימיו נ
 בי״ט א־ול עלה

 לשטים מעונה
 בשנת חמש מאות ושמונים ושמונה

י המופלג מוה׳ אל;״־ משת  הוא ה־בנ
 בהרבני המופלג מ׳ יעקב קאפיל

ב הקדוש מ׳  נכד אדו״ט ה־
 יעקב יצחק הלוי הורו,״ץ הנצבה

 ר ישראלי אישר
 בחרבני מוה׳ ישראל איסר אב״ר ומ"צ בק״ק פרצוב , רב כאין ומפורסם

 (־!רב־ץ הורה ברבים , אש־ שהו בצמא את דבריו וערה המצבה :
פט־ ח' תשרי שנת תקפ״ח לפ״ק  נ

 פ"נ איש תם וישר ירא אלקים
 היא הרב הגאין הריף ושנין

 שמו נודע בשערים המפורסמי׳
 מחרש חידושים נפלאים בש״ם ובפוסקים

 והעמיר תלמידים הגונים
 בישראל כבוד שמי מפוארים בין אדירים

 ולשבחו אין להגיד מוה׳ ישראל איסר
 בהרבני מ׳ ישראל אים־

 אב״ר ומ״צ רקיק פדצוב הנצבה ,

 ר נפתלי הירץ דיין
: ו ת ב צ  בר׳ אפרים פישל זסקינד איש נכבד וישר כמתואר על מ

 נפטר יום ד׳ ב״ו אדר הקפ״ח לפ״ק
 פ"נ איש תם וישר דתן הרב מטאמאשאוו

 מגזע ישיים הי׳ עיבד ר׳ בתמימים
 מ׳ נפתלי הירי־; בן הדיין מוה׳ אפרים

 פישל זסקיגר זצ״ל
 ממשפחת רו־קריש מלובלין

 חתן

 חתן הרב אב ד מטארניגראר תנצבה

 הר יונה יצחק בר מאיד
 מגזע היחס ועדה המצבה ,

פט־ בשם טוב ה׳ טבת תקפ׳׳ח לפ״ק  נ
 פ״ג

 יגון ואנחה נתעוררו
 הלבבות ייליל צוחו
 ח־דו קרבות נאסף

 איש ישר בא לו הפקודה
 הלך בתומו בל ימיו מבטן ולידה

 הרבני הישר מטע קדושים
 גזר מגזע ישישים ה״ה מוהרי׳ר
 יונה יצחק בהמנוח מאיד זצ״ל

 שנת זכותם י״ג״דל״ ע׳׳ל״ מ״ש׳׳כ״ב״תף
 י״נ״ו״ה׳׳ לקץ הימי; (תקפה)

 ר שאול אפרים פישל
, ה ב צ מ  בהגאין אבד׳יק עירנו הר׳ עזריאל הלוי ז״ל ועדה ה

 נפטר ביום שי ק י״ט אייר
'  נ״ז״ר״ א״פ״ר״י״ם״ לפ״ק שאול בחיר ד

, מאנה הנחם נפשו ו נ י  דמוע תדמע ע
 נפלה עטרת שאול אפרים מעוז ראשינץ

 בי נשבה ארון הקודש ביום קדשו
 ה״ה כבוד הרב המופלג בתורה וי״ש

 שלם במעלות ובמדות נשגבות ,
ת היכל מהטבות י  מתבנ

ת מ ל ש  צדקה וחסד לו נ
 ענף עין עבות ק׳׳ש מוה׳ שאול

 אפרים פישל באמור׳ ה ה הרב
 הגאון אמתי מאור הגולה מוה׳

 עזריאל הלוי איש הורוויץ זצק״ל
 אב״ד רפה ק״ק לובלין תנצבה (תקפ״ח)

 ר תנחום דאצןטאר
 לתושבי עירנו נפטר יום א׳ ב״ג אדר תקפ״ח 1)

 }) רשימת הנפנורים

  
Notatka
Rabin Israel Iser 

  
Notatka
Rabin Naftali Herc Dajan

  
Notatka
Uczony Jona(h) Icchak, syn Meira

  
Notatka
Rabin Saul Efraim Fiszel

  
Notatka
Rabin Tanchum,doktor



 ר׳ עובדיי אשר יעקב
 בחרבני המיפלג החסיד גדה׳ שלום שכנא , ירא אר. ד׳ נדיב לב ורוח על בל

 פני אחיי יכבד , נפטר בעירנו ומצבי,ו האנח מרה :
 תק״צ נפטר ביום ב' מרחשוון

 פ"נ כ£ השומע יאנח , ומאיר ינדל הכאב
 באביב נעור ונאסף ירא ונדיב לב

 היה הרבני המופלנ מוה׳ עובדי׳ אשר יעקב
 בהמגוח הרבני המופלג החסיד מ׳ שלום

 שכנא זצ״ל הנצבה

 י׳ אליעזר אשכנזי
ל ד ג  מאיר גדול ח־יף ובקי מילידי עירנו , ומבניו גורעים לנו א) הרב ה
 הצדיק מתושבי ווילגא הנקרא ר׳ מאי־ שיפקעס מהמיוחדים שבגדולי חסידי הדור ,
 ומ־וב עגותנותו וצדקתו העלים את חכמתו בתורה . ולא התורע רק ליחידים מסגילות
, ובשבתו עס זקנים בשער , אמרותיו ספורים ומלותיו  אוהביו, חותמו אמת ) במסה־ו
) נבזה בעיניי , ומכבד את כל האדם מת ו נ ו ב  קצרים , מתבודד עם קונו ויידע את ר
ב הגאון, צדיק מפורסם בדורו , מיה׳ שאול  בצום העשור בשנת תקצ״א }) ב) הי
 שיסקעס מחותנו של הגאון מיה׳ ארי׳ ליב אבד״ק פלאצק , כי בנו הגאון ר׳ אביהם

 שיסקעס הי׳ חתנו של ה:אין מוח׳ ארי׳ ליב הנזכי 2)

 הרב הדיין מוח׳ צבי
 חתן הרב המגיד , נפטי י״ב נים; תקצ״א 3)

 הרבני הדיי; מחד זאב וואלף
 מעיר לוב־טיב נפטר כ״ט המיז תקצ״א 4)

 מאה השביעית
 הגאון מוה׳בעריש אשכנזי

 אחרי נשאו משרת רב ואב״ד בעיר סלאנים , נתקבל בשנת הי־״ר לאב׳׳ד
 בעירגי הוא הי׳ רב תויגו מופלא כחריפות ובקיאות, והשאיר אחרי,׳ כתבים רבים
 גשוי׳ה וח דושים בסוגיות הש״ם , ומהם נדפס אחרי פטירתו ם' נודע בשע־ים ע״י
 ׳-.חיו ה־׳ אברהם א־י׳ בווארשוי בשנת תדי״ט , ועור שם מ־דודא הנינא בהוספות

כ דף ס״א 3) רשימת ה.־פ גיר ים ) 4) כס ־  1) ק־י׳ נאמנה דף 256 2) כה״ג הז

 בות בשו״ת וחדושים עוד נדפס מחבוריו ע״י אחיו הגיל ספר ״שערי ירושלים״ כולל
 פירושים על תלמוד ירושלמי , הגהות וחידושים על כמה מסכת מתלמוד בבלי והרי״ף

 (ווארשוי תקכ״ו) נפטר בעירנו לחמשים שגה לימי חייו 1) ומצבתו תקונן מרה :
 לפייט לזכר עולם יהי׳ צדיק לפ״ק

 פה נגוז ארון הקודש ומנורה הטהורה
 אביר הרועים רב הרבנים ושר התורו•

 עד קצה הבל ליהודים מאתי היתר. אויר.
 כי כל רז לא אניס ליה עמי׳ שרי נהורא
 לקבוע דין כהלכה באספקלריא המאירה
 פיני ועוקר הרים ומקרבן זה לזה בסבר*

ב המאור הגאון האמהי י  היה ה
 מוה׳ דוב בעריש זצלל״ה אב״ר רפה ק״ק

י ב הגדול מוה׳ משה נ״י  לובלין בן ה
 נין ונכד לרב האי גאון בעל מחבר ס׳ חבם צבי

 הלך לעולמיו י״ד אדר תרי״ב לפ״ק תנצבה ,

 הגאון מוח׳ יושע העשיל אשכנזי
 אחרי מות הגאון מוה׳ בעייש אשכנזי, נתקבל לרב ואב״ד בעירנו הגאון מוה׳
ות תרי״ג, ובהן פאר פה עירנו במשך נ  יושע העשיל אשכנזי , כיום ד׳ חוה״ט פו
, היא היה בן הגאון מוה׳ משולם זלמן שהי׳ ג״ב אב״ד בעירנו ה נ  ארבע עשרה ש
 קורם הגאון מוה׳ כעריש אשכנזי , הגאון טור,׳ יושע העשיל הגזבר הרבה לפעול
 ולעשות כעד עדתו ) ובל ימי חייו הקדיש לעתותי קהילתו ולא חשך מכל עמל ויגיעה
 נפשו להביא עזר וצרי ומרפא לאחיו המדוכאים בעונד ובחוסר כל , ובחפצו להרים
 קרן עדתו , לא גרע עיניו מכל פרט ופרט מהעגינים המחנים והחומרים של עדת
 מרעיתו ובהיותו מצוין בענוה יתירה , ביתו היה פתוח לרוחה תמיד לפני כל איש
 ובקטון כגדול מצאו עונג ושעשועים להיות מבעלי ביתו והיה נבכר ומפורסם כל
 כך בעירו עד כי שפו יצא לתהלה ולתפארת גם בין אינם־יהירים ;ם הרשות הכירה
 אותו לטוב , ותדע להוקיר ערכו ופעלו ותבברהו באות כבור , ותעשהו לאזרח נכבד
 וכאשר התיר הקיסר המנוח אלכסנדר השני נ״ע הישיבה ליהודים מחוץ לגבול מושבם
 דרש הגאון הנזכר דרוש נכבד באחד מימי השבוע לזב־ היום הזה , והדרוש הנזכר
 תרגמו מתורגמן לשפת פולגיא ׳ במעמד שרי המדינה אשר היו בעת הדרוש בביהמ״ד
 דקהל , ומאור מצא הדרוש חן בעיניהם אחרי הגאון הנזכר נשארו בכתובים כערך
; התורני המופלג והחריף מוה ן או  עשרה ספרים על דרוש והלכה אצל בגו של הג

 בנימין כד,וראיני, ונשרפו בשריפה עיר גראדני לפני איזה שנים גם נמצאו תשובותיו
 בהספד בגדו ישע נודע בשערים , הגאון הנזכר נתן הסכמתו למדפיסי הש״ם ביוילנא
 אשר באו במחלוקת עם מדפיסי הש״ם בפלאיויטא, נפטר בעירנו , וכה תקונן אבן

 מצבתו
 1) כנסה ישראל רש״י פי; *) כן הגי־ הישיש התורני והמיפלג שלשנת היוחסין ש״ב 1

 של הגאון הנזכר מיה׳ כמעלקי נרו־א נ״י

  
Notatka
Rabin Owadia Aszer Jakow

  
Notatka
Rabin Eljezer Aszkenazi

  
Notatka
Uczony sędzia, nasz nauczyciel, rabin Cwi

  
Notatka
Wiek siódmy

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel, rabin Bersz Aszkenazi

  
Notatka
Mędrzec, nasz nauczyciel Jose Heszil Aszkenazi



ה י ותזעק בקול : נ צ  ס

, ה ר ט ע  הוסרה המצנפת והרמה ה
 נכבה נר ישראל המנורה הטהורה

 במות אדומר הרב הגאון הגדול
 בקי בחדרי תורה ,

 מבל המעלות שטנו חז״ל בראוי להיות השכינה
 עליו שורה . אחת בו לא נעדרת

 חבס עשיר ועשירי לעזרא
 צדיק וחסיד ענותן במידה יתירה
 לעמו ולעדתו בבל ציקה וצרה
 היה מגן ומחסה צינה וסוחרה

 כקש״ת טור,׳ יושע העשיל זצי׳ל
 בן הגאון הצדיק המפורסם מוי משולם זלמן אשבגז• זצ״ל

 והתנא בבי נשיאה הגאין מיה׳ בנימין ביוידא זצ״ל
 אבד״ק הוראדני והגליל בשנת הרי״ג

 נקרא ללובלין למלא מקום אבותיו
 והופע עליו נהרה וביום ה׳ אדר ראשץ

 שנה תרכ׳׳ז נעלה ממנה, ופנה זיוה
 הודה והדרה

 ההי נפשו בצרור החיים צרורה
 מליץ טוב בעד שה פזורה

 כמו בהיות נפשו בגוו עצורה

 הגאון מוי.׳ שגיאור זלמן
, ר כ י י  בשנת תרכ״ח נתקבל הגאון מוה׳ שניאור זלמן שליצ׳יא לאי-י׳ד י־״.ר.ן ח
 תורת חכר על ד׳ חלקי ש״ע ובחודש אייר תרניב עזב את עיינו ונסע לארה״ק להשתמע

) יי ן ע כ ת  שמה , וכעת יושב הגאון הנזכר בירושלים עה״ק תבנה ו

 הרב הגאון כהו׳ הילל ארי׳ ליבשיץ
 ^כהן כעת פאר בפה עירנו, והי׳ מקודם אבר״ק סובאלק בעהט״ח ש׳ בית הילל
 על חו״ם בן הגאון טוה׳ זאב דוב ליבשיץ שליטא , אבד׳׳ק ס־ערניק בעהמ״ח ספר מעין

 חיים) ב ח על דרוש ופלפול בהגאון ר׳ היים ליבשי־ן ז״ל ׳ אבד״ק סרעדניק מחוז קא ונע
 הרב חגאון מוה׳ הילל אדי׳ ליבשיץ הנזכר, מלבד גדלו בהורה, הוא חכם תי־ואר ויודע
 איזה שפות אירופית על בורין , קיבל משרת היבנות בפה בחנוכה שנת תרנ״ג י ואליו
 המה בניו, א) הרב הגאון טוה׳ יחזקאל ליכשיץ אבי״ק פלאצק, ב) הרב הגדול מוחי

 אליעזר ליבשיץ, נ) הרב הגדול מוה׳ יעקב ליכשיץ אבר״ק סאלטיז במדינת קארלאנד

י ס א ו ר  מ

   
Notatka
Mędrzec  nasz nauczyciel Szneur Zalman

  
Notatka
Uczony mędrzec nas nauczyciel Hilel Ari Lib(p)szyc

  
Notatka
Uzupełnienia
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 מכתב א)

 ב״ה א׳ ח1ה״מ פסח סעראצק .
 כבי;־ הרבני הנכבד מיה׳ כלמה ברוך ניסענבויס נ״י

י כנ בתי תולדות י ,  מחמת קלוש־ המועל ובחולשת מזגי נכתב ע״י אחר , כבר ״
 פיר ליבל־ן על ספר ישלחר,יו להמשכיל נחום האקאלאב מ״ל מכ״ע הצפירה יירשנו
 מסם . וגס תח״י נמצא כיד כאשר ישלחנו העתקות המצבות כנמצא תחת כבודו אזי
ן וואלףאוירבהך ו שמע א)הר׳ י  אשלחהו בצירוף העתקות המגבית מלובלין הנמצאים הח״
 ז״ל הי׳ ר״מ בק״ק לובלין , יאב־״ק פראי , פוזנא , הובא בס׳ אור לצדיקים נר׳
ח ״ ו ש / , לב ארי׳ פ׳ דברים ,קרב; שבת פ״ג הי׳ ג ׳ ס שער נפילת אפי  מאיר ?אפי
ט ב ׳ כ״ז ייש לו הסכמה בכפר שיח יצחק על לקלוק (י״גי נ  מהר״ס ז ״ לובלין פי
 שע״ז) והוא הי׳ ביחד כס המהר״ס מלובלין והר׳ מאלף הג״ל הי׳ חת; המהרש״ל
 וחותני פל מר זקני מוהר׳ אליעזר ליפמא; היילפרין לבי הגאון החסיד המפורסם
 מיהר״ר זאב יוחלף היילפרין אבד״ק אל־ק ;הנזכר בפרח השער לס׳ מחנה ארו; ד׳
 אלעקפעני־ הקכ״ח לפ״ק) פרעי המחלוקת שהי׳ לי בלובלין עם מהר״ס הג״ל
 והמחלוקת שהי׳ לו כפראי עם התיס׳ יו״כי כהיניס באצבע הגאון החסיל מוה׳
 שלמה יצחק היילפרין אבל״ק בראעש־ן , עארציפול (הובא במאיר נתיבים ובשה״ג
 החדש) והיא באדעס תח״י משה אליעזר בעליגסא; ומשם נמצא העתקה בלונדי; תח״י
 הר׳ יוסף כה; צדק וגס אצלי ישם כתיב כי נפער בפיזגא ולפי דברי מעלהו נפער
 בפראג בעובו לשליח לי העתקת מצבתי והיא הי׳ בלובלין שית של״כי על שנה שמ״ה
 קולס המהר״ל מפראג ב) הר׳ אהרן שמעון שפירא הובא בספר אלי׳ רבה על
 או״ח לנכדו ובשי״ת גחלת שבעה והיא הי׳ בן הר׳ בנימין מאלף שפירא שהובא בם׳

 לב ארי׳ פ׳ וארא זכרונו בהאסיף תרמ״ז והיא הי׳ בלובלין משגת הט״ז ע־ שנת ,
 חכ״ב ג) הר׳ ייסקי אבל״ק ליבלין הוא הר׳ יוסף בהר׳ אברהם קאלמינקעס בלובלין
 ויש לו הסכמה בס׳ אירה הקזלש מגלילות א״י להר׳ ירשי; במוה׳ אגיעזר סג״ל
 דפוס אמשגירדס שצווה ביחד עם הגאון מיה׳ יואל סירקיש בעל הב״ח והגאון ר׳ משה
 ר׳ מעגדיל: כי׳ , יבם׳ בלכת המים , שמות אנשים להר׳ מיכל ר׳ יחפש אות ז׳ מזכיי
 להגאין ר׳ אלי׳ קגמינקש אב״ז ור״מ דק״ק לביב (נפער שצ״ו) ואחיו הגאון מיה׳ יופל
 קלמצקש מפראג וכו׳ ובפנקס היעד בלביב אשר כח״י החכה מוה׳ שלמה באבער מלבוב
 בא עה״ח על פסק אחד יוסף בר׳ אברהם קלמנקש מלובלין ל) ר׳ מטנדיל הייקריל
׳ נחמן ממעזריעש בהגאו; מ׳ מנחם מענדיל מרגליות ה  הי׳ בשנת ת׳׳ס בהרה״ג מ
 הובא בשי״ת צמח צדק יבכפר מירא<כיא עה׳ית ובס׳ תמים יחדיו ה) ר׳ אלי׳ ימצא
 בשי״ת יל אליהו ממלל מעלות הוועד דד׳ ארצות י) ר׳ יוסף אבד״ק ייסלינג וק״ק
 ביכאווי ודיי; דק״ק לובלין ומצבתו בליבלין סמיך להרה״ג מוה׳ אפרים זלמן (אבי ר׳
 מאיר ר׳ זלמנס בהרי: תבנית אות ־וסף, בחיבר ס׳ ר,והס ד׳ דפים פפד״מ תק״ג
 על שמינית בדגי; כתוב על השכר וז״ל וליקט ואפף הרב המאוה״ג מיה׳ י,פף
 אבד״ק ייסליגג ודק׳׳ק ביחאווי ודיי; דק״ק לובלין בהרב המאוה״ג מוה׳ ארי׳ לי־ ב
 בהגאו; זכרי׳ מענדיל אבד״ק בעלזא והגליל ב; הגאון והמפורסם בדורו גדול מרב;
׳ , ארי׳ ליב זצ׳׳ל אב״ד דק״ק קראקא והגל־ל ינ״ו שהי׳ נקרא -  כמו רב רבנן מוס
: ז) הניוון ל ״ כ  ליב ר׳ פישלס חתן הרב המאיה׳־ג מזה׳ אפרים פישל אבד״ק ליקאיי ע
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, כ; מהר״ם ר״ה ׳ י  ר׳ יהודה יודל אב׳׳ד ור״מ בחוץ סביב לעיר לבוב בשנת הי׳׳ב ה
 ר׳ משה ר׳ הירשם מלובלין והוא חיבר ספר קול יהודה פש״י על או״ח ונמצא תח״י
 הגאון מ׳ שלמה פליידעש אבד״ק לאדוי והינא בהקדמת הני׳יז עה״ח המכונה לברי
 דוד ויש כידי כתב יחוס בדוי כתוב הג״מ יאסקי אבד״ק לובלין הוליד את הגאון מ׳
 צבי הירש כבא , (גס את הגאין מי׳ שמוחל בעמ״ח ס׳ לחם רב שנדפס שס״ט ימתיחס
 לנכד מהר״ל מפראג ) ומוה׳ צבי סבא הוליד את הג״מ משה ומוה׳ משה הוליד את
 הגאון מיה׳ יהודא יודל בעל קול יהודה כת״י שהי׳ אבד״ק בגליל העליון למינסק ואח״ב
 בקאיולי והסכמתו כיל ס׳ לקט שמואל , וחותם כערל בגולה אחר גולה אב״־ חוץ
 לעיר לביב ובנו הוא הגחון הקדיש מיה׳ יאסקי ז״ל מזובגא אב״ד בגליל העליון ממינסק
׳ ה  ואח״כ בדובנא ושם מ״כ והי׳ מקודם אב״ד וויידסליב , שידלוב , רבו בל הגחון מ
 שמואל קיידגובר בע״ס תפארת שמואל ויש לו הסכמה במי״א דפים דיהרענכורט פ״א
 ועל ס׳ ארבעה חרשים כו׳ והמעתיקים ס׳ היחש מהר׳יל מפראג כר,ב, מילא אשת מוה׳
 הירש סבאמקי והוליד את הרב ה״ה משה סבאטקי נאמן הקהלה ודיין בקלויז אולם
 שמעתי שבספר קול יהודה שנמצא בלאדי אינו כתיב כך ח) הגאון יצחק שפירא היא
 ב; הג״מ נתן שפירא מק'ק הוראדנא בע״ס מבוא שערים ובס׳ מגלה עמוקות מה -
 נמצא הספד על הג״מ יצחק שפירא הנ״ל שנפער בשנת שפ״ג ומצבתו בל־בלי; שקיעה
 ח;י בעשר *) . ט) הג״מ נתן שפירא הדפוס ס׳ הזהר בלובלין והובא בס׳ ברכה המים
 לר׳ מיכל בר׳ יוזפא על סדר גטי; וגם בספר טוב גטין לר׳ זלמן מרגליות הובא ב״פ
 ובגו הי׳ הגאון מוה׳ ישראל שפירא אבד״ק קאליש הסכמתו בס׳ לב ארי׳ עה״ת בספר
 מנ״א דפים דיהרענפירט בהוצאה ראשינה, הוא הי׳ חת; הג״מ ישראל חיסר בהגאין
 1׳ יחיאל לוריא בעל המה־כ״ל גם עשה הקדמה לס׳ עמודי׳ שבעה להד׳ אהר; זעליג

 מזאלקאייי קראקא שצ״ה ,
 אכקשהו אילי מצא מצבת הרבגיש ליפקא אשת מהרש׳יל גס הרבנות אשת הגאי;
ת מ  מוה׳ יעקב אבד״ק לובלין בת מי היתה , וייס ושנת פטירתה , גס אבקנהו אם י
־ ההגכיס  הדבר שהעתיקו כל המצבות כיש בחצר מות הישן גא להודיעני עכ״פ כמי
 אכר נמצא זכרון במצבות ואתו הסליהה אולי לא כנבתי לו הוארי הכביד כי לא ני־ע
 לי כבודו מתמול שלבוס מי היא דברי ידידך בלתו מכירו דו״ש ה״ק יוסף במיהר״א

 ז״ל אבד״ק סעראצק ,

 בלובלין נמצא מצבת הגאון מיה״ר מאיר אבד״ק ליבלין וחישנים עליו
 כהוא מהר״ס מליבלין הנודע אבל הרואה יראה כ׳ נפטר שנת הפ״ג והיא הי׳ היי; הג״מ
 העשיל יבזיוג ראשי; הי׳ חת; הט״ז ונמצא ממנו הסכמות ה־בה והגיד לי פכשג; ת״ח
 נדפס הילקוט בלובלין ינמצא שם הסכמה מוה׳ מאיר חבד״ק ליבלי; יזה רולי
־ יודיעני ע ד  הנמצא בס׳ איתן האזרחי שהי׳ אבד״ק לובלין ולאדמיר אילי יש לו מזה י
ח מהדורא בתרא ובגו הג״מ ישראל אי^ר אבד״ק מ ה ע  ים אם נמצא מצבת הגאון ב

, ל ״ נ  ליבלין ימחיל להודיעני ה

 *) המ.:בה הזהה נעה לא נידעה ,עי הדייל

 מכתב כ)

 , ב״ה ועש״ק אחרי י׳יי סעראצק ,
 כבוד הרבני החכם הנכבד כי׳ כיש מוה׳ שלמה כרוך ג״י

 לתנובה מכתבי לאשר אחר השריפה ל״ע אי; דעתי צלולה וספרי אי; אתי השיבהו
 מנופיא א) הר׳ מרדני יפה כנראה בא לובלינה שמ״ח אחרי יצא המהר״ם מלובלין
 משם שהי׳ פעם ראשונה וכנראה שימצא במחברת עיר גבורים רבני הוראדגי (ווילנא
 תר״מ) בר׳ אברהם יפה אחי הר׳ קלונימוס המחוקק בש״ס דפוס לובלין של״ו בהג״מ
 מרדכי יפה אבד״ק הוראדנא (דר׳ הרכבי בפתיהא להארחיוו רוכקא יעוור׳)
 בהרב הכולל לפולין אברהם מבעהמין נפטר בפוזן ג׳ אדר שגי שע״ב (ובתולדות
 הר׳ רפאל הלמבורגר כ׳ שעו) והוא ט״ס ובתשו׳ מהר״ם לובלין קכ״ה כ׳ שבר״ח
 אדר שע׳יב הי׳ מיטל על ערש דוי מבניי אשר התיחסו אחרי׳ למאות לא ידעתי זילת
ק גיקלשפורג נפטר שם ת״ז ובתו ד ב  אש־ ידעתי מבנו הר׳ אברהם אבריל א
 זקנתי אשת החכם הרופא מי׳ יחיאל מיכל הלוי עפבטיין בהגאון אברהם עפשטיין אבד׳יק
 הוראדגא , בריסק , לובלין והובא בתשו׳ פני יהושע ח״א סי׳ ס״ט סייג ב״ח החלשות
 סי׳ ל״ו הי׳ ס״ג צ״ג ישנות סי׳ ק״ס ס״ב גאוני בתראי סי׳ כ״ו ס׳יב והסכים בס׳ קול
 יהודה (פראג ה״א) בהג״מ מאיר סגל הובא בתכו׳ מהר׳יס לובלין ק״א יעוד, אחרי
 המהר״מיפה הי׳ כנראה המהר״ל מפראג(ב״ח החדשות סי׳) ב) הר׳ אפרים זה הי׳
 בירושלים ר׳ימ ואח״ז הי׳ בלובלין ר״מ אחרי הר׳ ישראל בר׳ שלום שכנא והביאי בתשו׳
 מהרי״ט צהלי; תלמידו וכי שהגיח תלמידים גאונים יותר מק׳ והובא בסמ״ע חו״מ
 סי׳ ס״ט ס׳ ק״כ ובדרישה י״ד סי׳ ט״י ושם כ׳ שהי׳ גס אבד״ק בדיסק והתיייס
 אליו נכדי בהקדמת שו״ש שער אפרים אחריו הי׳ עוד הג״מ אפרים ויישל ג"כ אבד״ק
 בדיסק יליבלי; יעלה לירישלים חתן רבינו המהרש״ל הביאו בב״ח אי״ח ס״ם רע״ו
 ובהאסיף תרמ׳׳ט צד קכ״ו בנו הי׳ הר׳ צבי הירש אבי הג"מ אברהם אפרים פישל
 האבל׳׳ק ליקאבי , לביב , ונפטר כס המ״ג חוגנו של זקני הגאון ר׳ גיב
 מקראקא הובא בשה״ג החדש , עיר הצדק , ג) ר׳ אפרים זלמן שור האבד״ק
 שעבערשי; , הוראדנא , בריסק , לובלין, הובא בב״ח החדשות הי׳ ב׳ לב ארי׳ פ׳
 וירא , לחם הפנים , יו ד סי׳ רע״ה נא לישלוח אלי נופח מצבתו ושנה פטירתו אבי
 הגאי; יעקב כור ההבד״ק לויצק , בריסק , בראד , והרבנות מירל אשת הר׳ יעקב
 . קאפיל בעציר אבד״ק ניימארק בהג״מ אהרן אבד״ק וואלירשטיין, ממנה היו משפחת
 ר׳ זלמן ר׳ מירלם ר׳ משה מירלס וכל משפחת מירלם ד) ר׳ הירש בר׳ אברהם
 הי׳ לדעתי אחי הר׳ יצחק א־יזיק אבד״ק הוראדנא שהובא בסיף פ׳ גבורת אנשים
, ובמשאש בנימין, ומהר׳ימ מלובני; י ״  ובה׳ פ׳ י פי׳ פ׳יג ור״ה הלז הובא ג״כ בה׳ פ
, וחותנו של הר׳ מכה אבי ן ר ק אפטא ווין הובא בצייני ו ד ב  בהגלון מוה׳ אברהם א
׳ יודל שהבאתי במכתבי לראשון ה) ר׳ מאיר אשכנזי הובא בם׳ חסדי ד׳ להר״מ  י
ה ד ב  מרגליות מקראקא ששמע , קול השכינה , ובכו ר׳ יהודא ליב כנראה שהוא א
, ובימיו הי׳ הגאון ר׳ ליב מפטאנב ח ״  לביב בדיסק , שהביאו המהר״מ לובלין סי׳ פ
, ר׳ ליב ר׳ היגיכס בת׳ ב״ח ר׳ ליב חנהליש אבל״ק  הובא בתכו׳ ב״ח וגאוני בתראי
 ליבלין הובא בפמ״ג או״ח סי׳ תקפ״ה ואולי זה המהר״ל שהובא בב״ח החדשות ו) הרב
 ר׳ יוסף אבד״ק ייסלינג וביחוב ימצא גס בפנקס הח״ק (תח״י ר׳ יחזקאל שווערדשארף >
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י ה הצ״ה ביחד עם הר׳ יצחק אייזיק בהרג משידלוב והר׳ הירצקא והר׳ חיים בהר נ מ : 
 משידלוב ודי שאול(אחי ר׳ אברהם) ר׳ חיימס ר׳ מאלפס ז) הר׳ יוסף מסלוצק בהג״מ
ק מינסק הובא בפתח השער לס׳ מראות הצובאות לנכדי הג׳׳ח ד ב  זכרי׳ מענדיל א
 משה זאב האבד״ק טיקעין ביאליסעק , ובנו הר׳ זכרי׳ מענדיל מלובלין הובא בפרי
 תבואה סי׳ נ״א , אבי הר׳ דוד טעביל חותנו של הר׳ שלמה ליב מליקאווי ולינטשיץ
 ואבי ר׳ יוסף מענדיל מענדעלסא; מלובלין ח) ר׳ שלמה ר׳ ליכישיס הובא בששו׳
, של״ה כמה פעמים , משאת בנימק בסופו בחירי׳ דינים, לחם רב סי׳ ט ״  מהרש״ל סי׳ ע
׳ , נחלת שבעה סי׳ מו אות ח׳ , ניוב גטין אות א ׳ , מהר״ס מלובלין שאלה נ ד ״  ל״ג ל
, ב״ח חדשות ו , תשו׳ ב״ח סי׳ פ״ א ׳ א׳ ז׳ ר״ה ס״ג יו׳׳ד סי׳ קפ״  ס׳ קמ׳׳ו בח׳ או״ח(סי
, ר׳ שלמה מלובלין, רש״ל סי׳ מ ט , בט ר׳ יהודה ז  כי׳ מ״ב, ובמנ״א או״ח סי׳ תס״
 בשלשלת הקבלה , בנו ר׳ משה לוריא ר״מ דייק לובלין הובא בהערות לעיר הצדק ,
, ובעיר נבוריס , י) ר׳ ;בי ) ע) ר׳ משה בהר׳ יד אליהו, הובא בעיר תהלה  י 35
 הירש בר׳ עזריאל הרב דאליק הובא יום פטירתו בפנקס בהכנ׳׳ס דמהר״מ , ובפתח
 השער לס׳ בית לחס יהודה כ׳ שהי׳ בביהמ׳׳ד של הפרנס ר׳ אברהם ר׳
 חיימס זקינו של ר׳ איסרל לאנדא בלובלין בהר׳ יצחק אבד״ק וילאדאמי בהר׳ יהודה
ק סזוירז בר׳ אברהם ד ב  בע״ס ביש יהודה בהר׳ יוסף הצדיק מפוזן בר׳ משה פנחס א
 ר׳ חיימס שהובא בלוחות העדות ובתורת הקנאות ליעבץ כאשר ישלחנו כל העתקות
 המצבות אודיעהו על כאו״א אי״ה בל״נ , נפלאתי מדוע לא העתיק אלי מצבת הגאון
 מוה׳ יעקב האבד״ק לובלין (אבי הר׳ העשיל) בר׳ אפרים נפתלי הירש והוא שוכב
 למרגלותיו של הפרנס ר׳ אברהם אבלי(ששוכב בתוך בנין חומה קטנה) בהג״מ ישראל
ק לובלין בהרב מדורת בחרא נא מאוד לשלחני העהקותיו ואגמלהו טוב ד ב  איסר א
ע לא העתיק כל המצבות הסמוכות להמהרש׳יל ובכיח היו נשוה חיל רבנות ו א)מד ״הי  אי
 ומהם נמצא חקר לכל יחוכיהס כי אז לא השתחוו לעגלי זהב לכל נותן בצע כסף
 ולאט לאט להעתיק ובכיח, המהר״מ לובלין , ור׳ ישראל בר׳ שלום שכנא , והמהדורא
, ואשת המהרש״ל ור׳ יעקב ובנו של ר׳ מנשה בר׳ ישראל ולעשות גומר על א ר ת  ב
, והלבוש, ור׳ ג  כל מצבה שזו הועתקה, מלובלין לא נסעו הרבנים זולת המהר״ל מפרא
, כפי הנודע גס אשתו הראשונה של הר׳ העשיל נפערה ל  מרדכי זסקינד, והר״ר העשי
 בלובלין ולקח את הרבנות דינה אשת הר׳ נפתלי כ״ץ מלובלין ועעוש בפי הגדולה
 שאול, גס במגילת יוחסין למהר״ל כ׳ שהגאון הקלוש ר׳ יצחק בהר׳ נפתלי כ׳׳ן הנ״ל
 נפער בלובלין ובפנקס הח״ק משנה הש״ה כ׳ אחרי מטת הרבנים מלכה אשת ר׳ יצחק
 ר׳ נפתליש רומז על אשתו כנראה , בעטרת צבי לר׳ הירשלי האלבערשפאט (דף
 כ״ז) נכד הג״מ מאיר חופ״ק לובלין הר׳ הירש מרגליות אבד״ק לובלין בהג״מ שאול
המסורה העתיקה תגיד כי בלובלין הי׳ חצר מות הישן הנקרא עלהזאמד ״ל,  אבד״ק הנ
 ושם מנוחת התנא אפרים מקשאה תלמיד ר׳ מאיר שבא ליסד קהלה בפולין ואז הי׳
 נקרא ווינאווי עדיין והיא מכל הזקנים בטח לא בשקר נחלו אוננו הזקנים
 ולהיות כי ייטרדנו להשיב להלכה לרחוק וחילשתו קצרתי נא לשלוח אלי העתקת ר׳
 יעקב וכל המצבות אף מיבשים הסמוכות למהרש״ל הגירוד ה׳׳ק יוסף במוהר״א ז״ל ,
, להיוש שמדפיסים כעת באדעס משפחת  אולי יוכל להודיענו דבר והוא גדול אלי
 היילפרין, ולהיות שזקני הפני ארי׳ הי׳ התן הג״מ עובי׳ יחיאל מיכל היילפרין מבערזאן
ק בר׳ אברהם ד ד היילפרין מלובלין מתייחם י  בקשוני להודיע מכלס יש״ב הר׳ ה

׳ אלחנן בר׳ מיכל הנ״ל) היילפרין חשן הפני יהישע נא להודיענ ר ב ) ן ר י  להג״מ ה
 התייחסותו כסדר דור אחר דור עד הר׳ הירץ (ר׳ תנהליש) הג״ל ולהודעני מכל

ל, ׳ ׳  בני זקני וצאצאיו הג

 מכתב נ)

ה א׳ בחוקותי נ״ד לפ״ק סעראצק .  ב״
 כבוד ידיד נפשי החכם הנכבד מו׳ שלמה ברוך נישענביים נ״י

 במכתבי הקודס שפטתי על מצבש הר׳ אפרים שהוא רבו של מהרי״ט צהלין, ולא רציתי..
 כומר שהיא ר׳ זלמן שור אבי הג׳׳מ נפתלי הירש שור(אבי זקני התורה חיים והר׳ זלמן שור
 תבואה שור) כי בהסכמת הר׳ נפשלי הירש חותם(במדרש רבה הולאה ראשונה עם המתנו׳
 כהונה) בר׳ משה אפרים אך בס׳ גדולת שאול הועתק מס׳ יש מנחילי; רק שמו אפרים
 גס בשו״ת מהר״ם פאדובה סי׳ מ״ה כנייו אפרים ע״כ נראה בטח שהמצבה הוא להר׳
 אפרים שור וכן בנו הי׳ נקרא רק (זלמן) אפרים שור על שמו וכן במצבה כתוב רב
 תבואות בכח שיר והי׳ ב; ר׳ אברהם שור מגזע ר׳ יוסף בכור כור (בית אפרים ה׳
ה סי׳ ו׳ י״ע מעלוש יוחסין כה״י) כנראה שהר׳ אפרים בר׳ אברהם שור הוא  אע״
׳ צ״ו) כנראה מהעתק ש המצבה מנכדו ר׳ זלמן שור בע״ס  החתום בשו״ש מהרש״ל(סי
 הביאות שור ישג׳ שגס אביו הג״מ נפתלי הירש שור הי׳ אבד״ק לובלין ובשו״ת רמ״ח
 חתום הירש עלזאסר שהיא כאשכנז ב) הג״מ יעקב אבד״ק לובלין נפער ת״ד ובהערות
 לעיר הצדק (צד !-7) כ׳ שנפטר שנש ת״ה וטעה בזה כי בס׳ תפארת ישראל כת״י
 להר׳ ישראל אבד״ק בעלזיץ הוא באוקספורד והועתק במ״ע המגיד שנה י״ד שם
 פ׳ וישב סי׳ ק״נ הספידו שנש ת״ד וחיבור חידושי הש״ש כש״י (הקדמת ס׳ תפארת
 למשה לנכדו על ירד) ועל יו״ד חו״מ אה״ע (עיר הצדק צד נ״ז) בהקדמת ס׳ ברכש
 משה לש״ב הגאון אבד״ק קאמינקא נדפס בשני מקומות שהובא הר׳ יעקב מלובלין ופה
 אעתיק עם קצת תוספות הובא בשו״ה אמונת שמואל סי׳ כ״ח וכ״ט שו״ת ב״ח סי׳ ק״ה
/ שנה ב׳ סי׳ י״ג, עריה שלום פ׳ בא , סי׳ ה ׳ , ביכורים שנה א ג ״ ק  כ״ש אה״ע טי׳ כ״ח ס
 ב ־כת הזבח (ח״מ סי׳ ע׳׳ב שס״ח) ברכת המיס אות ג׳ (דף ל״ז) ברכת שמואל (פ׳
 ויחי במדבר) גאוני בשרא׳ סי׳ י״ז וסי׳ ל״ח גאון צבי על יבמות בסופו דרוש נחמד
 לתלמידו הג׳׳מ דוד לגדא מאמשע׳ דף כ״ו) דרוש שמואל(דף ס״ג) זרע אברהם על המ״ר
 (בראשית פמ״ג) חלקי אבנים (פ׳ נח ויצא) חלקת מחוקק סי׳ י״ז ס״ק ס״ו
׳ בחוקות, רות) לחם הפנים רס״י פ ) ר ו  ידי משה על המ״ר (בראשית פמ״ג) כתגוש א
״ט, משנש אליעזר(פ׳ חוקת) ו , לב ארי׳ עה״ת (פ׳ וישביתרו) מגילה איבה להתוס׳ י ה ׳ ׳  ק
, פני יהושע ח״א ה וסף(פ׳ וירא וישב) עיר דוד סי׳ ל״ , עדוש בי (  :נחל קדומים (פ׳ יהרו
, קול יהודה חולין (דף ע״ח) שמחת הרגל על ריש, תפארת למשה ויש לו ד ״  אה״ע סי׳ י
י דענ  לו הסכמה בסידור של״ה (ד׳ אמשטי־דם) ש״ב הג״מ יהודא לגדא מסאדיגוריא הי
 בשם כתב יחוס שהר׳ יעקב הי׳ חת; הר׳ שמואל ויטקיש ובמנחת משה טעה בזה הר׳
מ ק קאנסטאנטין ר״מ בבריסק ר״ ד ב  יעקב הי׳ בן הג׳ימ אפרים נפתלי הירש ז״ל א
 זראבד״ק לובלין פרנס דד״א נפטר בלודמר א׳ כ״ה תמוז שפ״ב והשה״ג לחידא ה׳ י״א
ה בזה הר׳ אפרים נפתלי הירש הי׳ בן הג״מ יוסף יונה (*וסח המצבה ששלחנו הג״מ ע  ט

 יעכב



״מ נפתלי הירש שידז׳׳ל האבד״ק  יעקב שור האבד״ק לידמיר) אשתו מרת אוכלה בת הי
 בדיסק לובלין חתן הנאין מ׳ ישראל נה;אין ר״ר שכנא מלובלין . ג) הרבנית מ׳ בילא
 אשת הג״מ אבד״ק בריסי] מלאני שאשת הג״מ יונה תאומים בע״ס קיקיון דיונה שמה
 ה־בנות בילא וכני בגדולת שאיל שכיתה בת הג״מ מאיר קאצינעלינבוג; בר׳ שאול
ס ח נ , ושם כתוב שאשת הר׳ מאיר קייב הישה הרבנות הינדא בת אא״ז הג״מ פ ל ה א  מ
 הול־וויץ מקראקא . נראה שהרבנות בילא הישה אשתו השני׳ וכנראה שהיתה בת ה; מ
 משה ר׳ מענדלש האבד״ק לודמיר כי הי׳ לי בניס ונכדו בשם משה נא לשלחנו מצבת.
 ר׳ יוסף שלמה רופא ולהודעני שוד מנשוש חיל הסמוכות להמהרש״ל ד׳) הי.״מ אברהם
 הלוי עפשטיין אבד״ק הוראדנא בדיסק ליבלי; יש לו תשו׳ בשו״ת ב״ח החדשות סי׳ ל״ו
׳ והובא בסידור־איל־ ׳ ס״ב ס״ג ל"נ נתיני בתראי כי׳ כ״ו פני יהושע ח״א אה״ע סי׳ כ  ס
 הישר לר״מ סאפירש נידון הקדושה בשמ״ע בן הרב הנאון מוי מאיר הלוי עפשניי; היבא
 בששו׳ מהר״ם לובלין כי׳ כ״ה ק״א נכד הנ״מ נתן הלוי עפשעיין האבד״ק פפד״מ
׳ כ״ד כ״ה ס״י פסקיס כתבי׳ להתה״ד סי׳ קל״: רני׳:. ,  היבה בתכו׳ מה.־״מ מינן פ
 מבני בניו של הרא״ה מברצלונו (כ״כאלי הנ"מ אפרים מרדכי מגאוני הראדאק בשם
 כש׳יי) הר׳ אברהם הלייהי׳ אבי הנ׳ימ יחיאל מיכל הליי עפשטיין(חתן רב־נו הלבוש)
 תישנו של מר זקני הנ״מ אברהם האלפרין אבד״ק קאוולי (הקדמת ס׳ אמת ליעקב)
 להד׳ יעקב ראבינאוויטש מאדעססא הר׳ אברהם טפשטיין הלוי מצאנוהו בשנת שצ״ט׳
 בכי׳׳ת פני יהושע סי׳ כ׳׳ג להר׳ אברהם מטארניפול ב; הרב בעל משאת בנימי; שהי׳
 אבד״ק בדיסק ובשנת שצ״ד מצאני להר׳ אברהם טפשטיין כהי׳ אבד״ק בדיסק וחתום
 על הפנקס ליטא בחודש אליל שצ״ד ושנת שצ״ו ובא אח־י ה נ ״מ יעקב שהי׳ אבי הרי
 העשיל מלובלין מבואר מזה שר׳ אברהם עפשטיין הי׳ בהוראדנא משנת שע״ו(שמצאנוהו•
ס בתור אבד״ק הוראדנא אז . ושנת שפ״חחודשאב וחודש אלול שצ״ב וחודש אדר ו  ח־
 שצ״ד) עד שנת שצ״ד ומשם לבריסק עד שנת שצ ט ובשנה שצ״ט בא ללובלין ובשנת
׳ קיל יהודה להר״י ליב רופא ופרא•. ת״א) והי׳ משנש שצ״ט עד ה״ג  ת״א הסכים על פ
 בניבלי; והי׳ ביחד עם הר׳ יעקב נא לשלוח אלי מצבת הר׳ אברהם הלוי טפשטיין כי
 יפי־ אור על כמה ענ־נים בפנקס הזכרת כשמות בבהכנ״ם בהוראדנא הרבנות ריצא
 בהג״מ אברהם הליי ה) המהר״ל מפראג כנראה הי׳ בלובלין שנש שנ״ו שנ״ט כי אז
, ר׳ משה לוריא הי׳ ר״מ  הי׳ הב״ח אבד״ק בעלי ונוהב עליו בשו״ת ב״ח הכותב על הלחן
 בלובלין משנה שס״טעד שע״ז ו! בש״ך יו״ד סי׳ ק״י ס״ק נ״ב הביא חבירו האלוה
 מו׳ מרדכי אשכנזי ובס׳ אור מערב להר׳ משה קורדיווארי ז־׳׳ל נמצא הקדמתו וחותם
. ובחצר מות בליילי; נמצא מצבתו ׳ פה נעדר י  מרדני בנא״א מיה׳ יהידא ליב אשכנז
רה, והעמיד תלמידם לאידה , בפלפול ובסברא הרב  ונקבר ארי שבחבורה שהרבי־ הו
 הגדול הגאון כ ש מי״ה יהודה ליב בן מוהר׳ מאיר זצ״ל אשכנזי בי!0 א׳ שבע תי״ב לפ׳י׳ק
 (וכבודו נ״י כ׳ בטעות כ״א שבט שנ״ו, כי אולי לא ראה בעצמי הו זהו אחר נא לשלוח
 העתקתו) והוא לדעתי הר׳ ליב הנהלוש שהי׳ בזמן רבינו הב״ח שהביאו כמובא במכתבי
ט שתר׳ ליב חגהליש הי׳ אחי הגי מ יעקב  הקודס יבשה״ג החדש אות י׳ סעי׳ ס״
 טעמערליש ובשפתי ישינים הי׳ צ׳ ספרא דצניעותא די עקב להמקובל אלקי מו׳ יעקב.
 עטמרלש(אמשטרדם תכ״ט) א״כ צריך לחקור אחרי הש׳ דצניעותא הג״ל לראות מ־ היי

, ל ״ ג  אביו ונדע עי״ז הר׳ ליב חגהליש ה
 במכתני

 ז) במכתבי הראשון הבא.;י ה;״מ יהודה יודל אב״ד ור״מ דקאוולי בע״ם קיל
 , יהודה (כת״י הח ז יד הג״מ שלמה פריידעש האבד״ק להדי) בהג״מ משה בהג״מ הירש
 , מלובלין בהג״מ יוסף אבד״ק לובלין הסכים בס׳ לב ארי• עה״ת (ווילמישדארף) להר׳
 ל־ב ברי העשי בס׳ לקש שמואל לר׳ שמואל טיביש בר׳ יחפה (ווינעניא של״ג) בס׳
נן(אמשטרדם הל ח ו  דברי שמואל עה״ת לר׳ שמואל זייניויל בר׳ חניך מלובלין אבד״ק מי
א) והיבא  כתינ ז פסים הגדה ש״פ לר׳ יוסף בר׳ משה די; מפרעמסלא (פפד״א תל׳
 בקב הישר פ׳ ג״ט וכנראה שהר׳ יודל הי׳• ג'׳כ אבד״ק לובלין אחר הר׳ הירש בר׳
׳ אברהם י ה . ח) בהקדמת כו״ש השיב ר״א כ׳ כ ט ״ ג  זכרי׳ מענדיל משנת תנ״א עד ת
 מגאש הי׳ מחותני של הר׳ מאיר ז״ק האבד״ק לביב (לובלין) א״כ הי׳ בערך שנ; ת׳
 וכנראה שהר׳ אברהם מיקאשי שיכונהו בלובל־ן נשתרבב מכס מי:ש ובמצבי־,י שם כ׳
 בסופו גש , ונמחק ממנו , וצרי־ לברר מאוד על מצבת הר׳ אברהם נמגאני אס הי׳
 זה כי לא נכתב עליו שוס שוארים ובשה״ג להח־ד״א כ׳ שהי׳ אב־״ק ליבלין אחר

 המהרש״ל תיכף וצע״ג מטרדותו אקצר הק׳ יוסף במוהר׳יא ז״ל אב־״ק העדאצק ,

 ככתב ד)

 ב״ה ב׳ שלח נדל״ת סעיאצק מחוז וארשוי.
 כבו־ יד״ג הנכבד מיי שלמה ברוך ניסענבויס נ״י .•>'

 אחד״ש לתשובת מכתבי , טרדתי רבו להשיב בשורה , ואמנם הדפיסו עלי כי
 ב פ ־ט הלז אני יחיד בדור . וזקנו שו קשה עלי ובאותו זמן כמעט שאין ל׳ ספרים , עוג
ד, ואין ביה לימוד ודביקות בהבירא , אבל כוונתו ללמד ונמצא למד מו  על־ לבעל מהלי
 שהתוודע גס אנכי מעמו לזאת רק עשה אשיב , ואס יודעני עכ"פ מאית; הסמוכים
 להמהרש״ל ערך ששה מצבות אודיעו הלאה ובלא זה לא אשיב . אס לא ישלחנו א)
 הגאון מ׳ יעקב חיים האבד׳׳ק לובלין(אחי הג״מ צבי הירש אבד״ק ליקאווי הובא *הקדמת
 בייש אחרון לח.:נו ואחי הג״מ משה פנחס ההב־״ק כווירז הקצין מו׳ ישראל
 איסר פרנס ואחי הג״מ מאיר מלובלין ואחי מרת הענדיל לובלין תקי״ט)
 היבא בברכת אברהם לזקנו על פסחים בהרב הטפסר פרנס דד״א מו״ה אברהם
 ליבלין תקכ״ג (אשתו מרת פיגלא לובלין תק׳׳כ בה הג״מ יוסף לובלי; תצ״ו) החי הג׳ימ
 שמואל אבד״ק קאצק ואחי הרבנית בריינדל לובלין ואחי הרבנות כיינדל אשש הג״כג
 אבד״ק זעלחוב לובלין תקי״ז והרבנות שרה תייק . והרבנות הינדית אשת הג״מ פנחס
 אבד״ק קיראב תק״ל ואחי הרב מו׳ יעקב ור׳ שאול בני הרב מו חיים ליבלץ הס״ז אחי
׳ ו י  הג״מ נפתלי הירש אבד״ק לובלין המ׳׳ב והה; הד׳ העשי; מקראקא ואחי הרב כ
ף הר׳ יעקב א  אליעזר ואחי הי ״מ מש: בגי הרב מו״ה שמואל ב; ההליך) מו׳ בנימי; מ
 ר.ייכ הי׳ חת; ה;״מ יעקב ינתק האבד״ק זאמישטש אבי הרב משנת חכמים על הרמב״ם
 בהג״מ משה חיים בהג׳׳מ ישראל מלובלין חת; הג״מ משה חריף מלבוב ועוד קהלות הר׳
ל הר׳ חיים אבד״ק הרובשוב  יעקב חיים הוליד את הג׳׳מ יצחק האבד״ק טארנוי הותנו נ
 (בהג״מ יוסף האב־״ק זאמישטש בעל משנה חכמים אבי הרה״ג מו׳ משה יעקב
 יכגילערינטר כינוי שריף בשנוי וחי.״,נו של ה־ה״ג מרדכי הירש בהג״מ יהישע אח־ אבי



 זקנו הה״ג מו׳ נתן מלובלין בגו הג״מ ישכר בעריש אכד״ק הנובר . ב) הגאון כיו׳׳
 שאול מרגליות יש לו הסכמה בס׳ גאוני בתראי עמודי כסף , הר הכרמל , שגגר המלך
וררס להפמ ג  כלילת יופי , והי׳ מקורס אבד״ק זבא־יז , קאמרנא , הובא בס׳ גינת ו
ע בהגאון בעל מאיר נתיבים חתן הקצין מו׳ שאול(אתי הטפסר מו׳ אברהס) בר׳ ״  נ
 היים מלובלין הרב מאיר נתיבים הי׳ נכד הרב הקדוש ומהיר המפורסם זקני מו׳ יצחק
 מזאלקיר שהובא בפתח השער לס׳ ברכת אברהם לנכדו זקנו הג״מ אברהם אביש
ד מ , הר׳ שאול אבד״ק ליבלין הי׳ אחי הר׳ נחמן אבד״ק פולנאה ואחי הרב מו׳ נ פ  מ
 מרדכי אבד״ק רומלוב ואחי הרב מי׳ בצלאל אבד״ק זוועהיל, ואחי הרבנית אשת הג״מ
 נפתלי הירץ אבד׳יק שאריגראד ואחי הרבנות אשת הרב מו׳ נחמן שמחה בהג״מ נחמן
מ יצחק באבד האבד״ק ״ י  כ״ץ הקצין מוי שאול בר׳ חיים מלובלין הנ״ל הי׳ חהן ה
׳ ן הקצין מו ת (חג ״ ה , הסכמתי בספר צנצנת מנחם . שס משמואל ע ד א ר  בערזאן ב
 ליד דל מזאלקווי חתן רביני הש״ך) בהרב החסיד מו״ה ישכר בעריש מקראקא בהגאון
 מו״ה העשיל מקראקא , הר׳ הירש בהר׳ שאול מרגליות הי׳ אבי חורגו של הג״מ משולם
 זלמן אשכנזי אבד״ק לובלין. הרב מו״ה צבי הירש מרגליות האבד״ק לובלין בהר׳ שאר.
 הנ״ל הי׳ חתן הג״מ ארי׳ ליב האבד״ק רישא לבוב , גלוגא , אמשערדס נפער ז׳ בל
, ובשאגה ארי׳ לגיסו חתן רבינו י ו ס ע  פסח הקט״ו והוספד בס׳ זכרו; משה להראבד״ק ד
 החכם צבי המפודסס הר׳ הירש מרגליות הי׳ אבי החסיד . מו״ה יהושע העשקי חתן
 הרבני הקצין מו׳ אליעזר מפיעטרקוב אבי הרב ברית אברהם שו״ת הרבני מי׳ איטשי
ק ׳ ד ב  זלמן אבי הר׳ בהול קראקאוויר מלובלין. ג) הגאון מו׳ עזריאל הליי הורווין א
׳ י  קראשניק , לובל,! ויש מאתו כת׳יי אצל נכדו הובא בשו״ה בריש אברהם חלק א״מ כ
א עטרת זקנים על ש״ס י  א׳ ביש אפרים חלק או״ח סי׳ ה׳ מיס חיים חלק אה״ע סי׳ כ
׳ , דיני גניי; סי׳ ק ע ״ ה , פרי הבוהה סי׳ ב׳ ועוד ב׳ פ׳ שם , תפארת צבי הלק א ז מ ל ק ה  ב
 הוליד את הרב מו׳ הר והרב מו׳ אפרים פישל(חהן הנ״מ מאיר ר׳ זנמנס מלובלין)
 אבי הר׳ יוסף אבי הר׳ פישל(חת; הג״מ איסר וואהל מלובלין) ובתו הישה אשת החריף
 הקני; מו׳ משה ליב ב; זקני הגאון מו׳ ישראל איסר האבד״ק רוצוועל הובא בהקדמה
 לס׳ ברכש אברהם למר זקנו הקדיש מפפד״מ והי׳ ביחד עם הרב אור שבעת הימים
 הרבי מליבלי; הנקרא החוזה מפוני; והי׳ הרבה בניהס אחרי׳ בא הג״מ יעקב האבד״ק
 ליכא ונתקבל בגיבלין לאב״ד בשובו מיוזעפאף להדפיס סכרו ביש יעקב ומסיבת הכסף
ה יהושע העשיל באבר ר , אחריו בא הגאון מ ם ש  הדיוש לו שלא יכלו למלא עקר מ
, והובא בשו״ת נחלת יעקב להגאון מליסא וכשו״ש בית אפרים פאל י  האבד״ק טארנ
׳ קמ״א , ובדעת קדושים על יי׳'ד שחיטות וטריפוש ויש לו הסכמה בס׳ ע סי  הלק אה״
ת זקנים , הולדות אברהם (לר״א מאולינאוו) שובע שמחות אחי ר ע  אור פגי משה ג
ג מ נתן באב״ד האבד״ק יאברוב ראווי , אבי הג״מ יצחק מרישא זקנו של הה״ ״  הג
 מו׳ נש; באב״ד נ״י שהי׳ מו"צ ד״ק לובלין ואבד״ק יוזעפאף בהקצין המופלג מוהר׳
 שמואל יעקליס ב; מר זקנו הקצין כר ונגיד מו״ה יעקב באב״ד מבראד בהאסיף תרנ״ר
 צד קכ״ז ונפער שם עש״ק כ״ז אלול תק״ח אשתו המפורסמת ואשת חיל חכמה לב
 הנקראת גאלדינו רייזאלי נפטרה בבראד א׳ י״ב אלול הקכ״ז בש הג״מ שמואל הלוי
 האבד״ק ווראניק מעזריטש בעל ההגהות לתשו׳ זקני פגי יהושע ח״כ ויש לו השיבה באבן
׳ ד׳ ויש לו הסכמה בם׳ ברכת יעקב על חו״מ בית אהרן על חנ״ך  השוהם ומ״ע סי

 דרכי

־ צבי על תקוגי זוהר מגיני שלמה (אמשט׳) עיר חומה על משניות  דרכי משה ירד חמד
 הגאון מי׳ יצחק האבד״ק לויצק ויילנא פוזן שהביא המג״א ורבו הסכמותיו ב; השר
 וגדול מו׳ אברהס הלוי מקראקא הסכמותיו בס׳ זרע אברהם עה״ש עי; יעקב בהרב
׳ נתן מצויזמער חתן האלוף מו׳ משה חתן הקצין הקדוש מו׳ אברהם קאשע מלובלין  מי
 הר׳ אברהם הלוי הי׳ חתן הפני יהושע ומגני שלמה הר׳ יעקב באב״ד הי׳ ב; הג״מ
 יצחק באב״ד שהובא לעיל (או ש ב׳) הר׳ יהושע העשיל באב״ד הנ״ל הי׳ חת; הקצין
 ה:!רנם מו׳ ישראל איסר בהר׳ מרדני ר׳ליבישיס בהג׳ימ ישראל איסר האבד״ק לובלין
מ משה מליפלי; בעל מהדו״ב (חתן המהרש״א) נכד הרמ״א אשת ר׳ העשיל הרבנות ״ ג :  ב
 בילא היתה אחוש הרבנות אשש הג״מ משה פנחס האבד״ק סווירז הנ״ל (אות אי) אבי
 הג״מ יוסף הצדיק מפוזן נכדיו בלובלין, הרבנות מאלטשי אשת הג״מ יוסף האימים
, הב׳׳ש אחרון ן ז  האבד״ק בורשטין והג״מ שמואל האבד״ק טארניפאל פרשעווארסק, פי
 סיבת עקירש הר׳ העשיל מלובלין ל^י דבת העיר כיו ידי הפרנסי חידש האחים ר׳ וואלף
 ר׳ פייביל מלובלין והר הירש (חתן זקני הג׳׳מ אברהם בעהמ ח ס׳ מחזה אברהם כת״י
 אצלי על הש״ס מלובלין ואביו של הר׳ משה גימפל חיתנו של ר׳ אברהם חותכו של ר׳ פנחס
 זאב שהוא בלובלין) ט״י שה שנהג בדרך תלמידי הבעש״ט והם התנצלו שנא הי׳ לו הרשיון
 להעתיק משננו מגאליציע עפ״י הממשלה בני הר׳ העשיצ א) הג"מ משה באבל אבד״ק
 פרשעווארסק , אבי הג״מ יוסף האבד׳׳ק טארניפא! ב) הג״מ אברהם ארי׳ האבד״ק
״ל(בהג״ממשה באב״ד מפרשעווארסק  מקובלענץ חושכו של הג״מ חיים באב״ד אבד״ק הנ
ק סטריסוב , ואבי הג״מ ד ב מ העשיל א ״ ;  אבי הג״מ משה באב״ד משם ואבי ה
מ יצחק באב״ר אבד״ק ״  שמואל האבד״ק סאנדווי ווישנא סמוך לפרעמסלא) ואבי הג
ה באב״ר אבד״ק טרעבמלא הסמוך לטארגיפאלל חת; הר׳ הירש :  קאליש אבי הג״מ מ
 תאומים חתן הרב מליסא הרב חוות דעת ועוד אחריו בא מן הה״ג החכיד ועניו מו״ה
י זאב א.יינשטיי; ״מ מרדנ  משולם זלמן אשננזי בהג״מ משולם זלמן ׳ מפאיארי; אחי הג
 מלבוב בני הג״מ משה מלביב אשתי מרת נייטלי בת הג״מ ליביש מאמשטרדם הובא

. סף ו  לעיל (אות ג׳) ותקצר הק׳ י

 י

 מכתב ה)

ה ועש״ק קרח נדלפ״ק סעראצק . ״  ב
 כבוד הנכבד מו׳ שלמה ציסעצבויס נ״י

נבד שרבו עליו ס לבקש חיית דעתי בעני; נ תברבצי , בא מנ ו ב ת נ  בעת בוא מ
 כמה גדולים , הגס שנוגע זה להכשר לפסח אחר שהיא להלנה הקדמתי להשיב שם
מ יצחק שפירא ״ ויגוע יצחק זקן ושבע ימים בשנת שפ״ג , נתבקש ״ י  א) מצבת ה
 לישיבה של מעלה למרומים יד ושם הי׳ לו בשבע חנמות הרגנוה , והעמיד תלמידים

 רביס שמו נודע בנל העולם , לו דומי׳ ההלה עמוד הגולה (השאר חסר למרגלותיו)׳
 בגרב גטין מביאו ר׳ יצחק ר׳ נטעש בעעות שס ואביו הי׳ הרנ״ש מהורה דנא בע״ם
 מבוא שעלים על השערי דורא ואחיו הי׳ הר׳ ישנר מווירמייזא שהביאו המהר״מבשם
׳ תקוני  מחותנו ובצמח דיל הובאו בשם כרב מקאוולי כמדומני וחתום כהסכמה על ס

 זבח



רד ס באה״נו על י ״ ע מ זכרי׳ מענדיל ב ״ י ה מ יום? ב ״  זבח שו״ב (לובלין שש׳׳ד) ב) ה:
 ואה״ע בהגאון מריה ליב הנקרא הוכר' ר׳ ליב אבד״ק קראקא שהובא בשם הגדוליס
׳ מו׳ זכרי׳ מנננדיל שהובא בשרי הבואט מ יוסף הנ״ל הי׳ אבי הקצין המפו ״ נ  החדש . ה
 סי׳ ג״א אבי הקצין מו׳ דוד טעביל חותנו של הג״מ שלמה ליב האבד״ק לינטשין ואבי הד׳
. חיתני של הג״מ חיים יעקב שפירא האבד״ק אוסטראווי קויל עארנו ; את ז דפל  יוסף מענ
ס בית אברהם והובא ׳ בלובלין הג״מ אברהם הכהן האבד״ק נורלא בע״ ) הי  זאמיששש נ
׳ י״ד ובשו״ה ר׳ חיים כהן מלבוב אבל ת צבי(לר׳הירשלי האלבערשטאט) סי ר ט  בשו״ת ע
 לא הי׳ כ״א איזה חדשים ורצו לקבל בנו הר׳ יהישע העשיל האבד״ק לו־מיר שהיבא
ד תלמידים לאלפים והמדעים ן ר׳ שכנא העמי ו א  בשו״ת תפארת צבי כמה פעמים ד) מ
ע ובשו״ש שארית יוסף הד׳  הי׳ חתני הרמ״א הר׳ לעמיל מלובלין שהובא בד״מ אה״
 שלמה ר׳ ליבישיס הנקרא מהרש״ל השני הר׳ משת הלפרין בעיים זכרון משה הר׳ חיים
ס ספר החיים הר׳ זכרי׳ מענדיל הנקרא זכרי׳ הנביא הר׳ ע ריאל זיפקינד מפה; ״ ע  ל
 המדפיס ס׳ איסור והיתר הארוך הר׳ אלעזר בעל מעשה ד׳ והצוואה לקבור אצלו רופא
׳ נקרא בימיו רבי ובניו היו כלם רבנים כ״א בנו  ידוע בלובלין ה) הר׳ העשיל הי
) ועל ס׳ זרע אברהם ד ״ מ ת ) ב ק ע  ר׳ ישכר בעריש הי׳ קצין נכבד חתום על ס׳ עין י
ת ב; הגאון הגדיל בדורו והיי נקרא ר׳ בעריש דעם רעבים ובנו הגאי! מו׳ יצחק ״ ה  ע
 האבד״ק בראד חתם א׳׳ע באב״ד וממנו כל יוצאי ירכו הזכרים ובן בגו הקצין זקני הד׳
 יעקב באב״ד מבראד חיתנו של זקנו הג״מ יצחק ה רווין מהאמבורג ו) הר׳ משה באב״ד
 מלובלין הוא הר׳ משה דאברישעס שרגם דד״א הובא בהקדמת שו״ת מנחת משה אש־,ו
 מרת דאברישע היתה בת הגאון מו׳ מאיר האבד״ק לובלין שהי׳ חתן הטורי זהב מאשתו
 הראשונה ואשתו השני׳ מרת העסא שגולדה אחרי מות אבי׳ הר״ר העש ל מנובל־; וקראקא
 הר׳ משה ראב״ד היי אחי הר׳ יצחק באב״ד הנ״ל ואחי הג״מ אלעזר האבד״ק ראזגוי
 דובנא (שתביאו הגאי! נכדו בצל״ח ברכית (דף נ״ז) והובא ממנו מעשה בם׳ נעימה
״מ יעקב יוקיל מ יהושע העשיל האבד״ק טארלי חותכו של זקנו הג ״  קדושה) ואחי זקני הג
 מגלוגא יבראד אבי זקני הר׳ יצחק מהאמבורג הנ״ל ז) הר׳ משה באב״ד מלובלין השני
, חעלמא נפטר בלובלין ה׳ חשוון תפ״ג יש א ט פ  הי׳ ב! הג"מ מאיר האבד״ק לובלין, א
ת) אבן העוזר (על מסכתות) ברית שלום , זרע בירך  לו הסכמה בס׳ אוהל יעקב(אגדו
, מגן אברהם (הוצאה ראשונה אמשטרדם) פנים מאירות הר׳ משה  שלישי , זרע ישראל
א מ״ק חעלמא הסכמתו בס׳ דמשק א;־עז ד ״ ד ז ס כ ר ״מ יהושע המשיל פ הג  הלז הי׳ אחי
״מ ישכר בעריש האבד״קלובמלא הסכמתו בס׳ בית לחם יהודה (זאלקווי תפ״ט)  ואחי הי
מ עוזר אבד״ק באמבערג הובא בחק יעקב (סי׳ תי״ג סק״ז) וזה חתם רק כן ״ :  ואחי ה
־ וגא משפחת באב״ד וצריך לידע זמן ושנת החתימה לידע מי הי׳ זה ה־אכו; ח) הר׳  אב״
חם אב־״ה נ מפ ״ י נדור שהובא באדני פז בהג  משה בר׳ מאניש היא הגאון ר׳ מאניש ם:
 לביב בהגאון מו׳ מאניש חתן רבינו הש״ך ט) כפי המדומה אלי הר׳ נתן שפירא והרשומיש
׳ פ עיד י ) פה אינם סמוכים להמהרש״ל אולי ייטיב עוד להודיעני עכ״  באות (ב׳. ח.
. י) הר׳ יהודה ליב בר׳ שלמה כיין לדעז• ל  מצביש כי ראיתי השמונים לו הס נשות חי
 הי׳ זה הגאי! מו׳ שלמה זלמן הכה; ראבד״ק קראקא וחתום בפנקס לביב משנת שנז״ג
 וחתום שם עוד יא) שלמה ספרא דמתא לובלין אולי היא המשולח מלובלין להמשיח השקר
ס פ־ים להלל ופעם לחנל , כ ו פ ת כ  י׳ ש״ץ יש״ו ני במחברת תולדות שבזי צבי נדפם מ
 י ומיוחם לו הומר שמרושבתית־ להר׳ שלמה חזק׳ י״ב) ר׳ גילי׳ בע! הביאור עגשי׳ שרשיס

ס שאירו הגאון מה־״מ מלובלין וכנראה נ  ננל העקרים הי׳ ג׳׳כ בלובלין ובביאורו מביא ב
א ועוד גדולי דורו באו אתרי המהר״ס הג״ל המהרש״  שהסכמתו הי׳ בתור אב״ד י
 יג) ר׳ ישראל שהובא בצוואת יש נוחלין לר׳ שעפטיל מפוזן הוא לדעתי אבי הג״מ נפתלי
, לבוב , ונפטר בלביב והוא בזיווג ראשו; הי׳ ן י ן כדקנ  הירץ אבד״ק לובלין , קאוולי , ״
 חת; הג׳ימ צבי הירש האבד״ק גיבוב לובלין ונפטר שם תכ׳יא בר׳ זכרי׳ הנביא וממנה
ד ובזיווג שני הי׳ חת; ר׳ משה חריף הכני ט א ט ש ר ב ל  הוליד את הג״מ צבי ה־רשלי ה
 אבד״ק לביב . יד) רבים שאלוני על אמתת המסורה שהר׳ מאיר חזן בעל האקדמות
 בא גלובליגה ונפער שם וביל־ותי לא שמעתי זה בלובלין טו) במגילת יוחסין להמהר״ל
ק סטעפאן נקבר בלובלין סמוך לאביו הנ״מ נפתל• ״ ד ב א  מפראג שהגאון מר יצחק כ״ץ ה
ד ר׳ אברהם מוגאש שהובא בשו״ש השיב ן האבד״ק לובלין אולי נמצא מצבתי שם טז) לי ״  כ
ם מוגאש בטרך ש׳ יש לו השיבות בשו״ש אבקש ה ר ב ׳ א  אליעזר בערך ת׳ הי׳ עוד ר
ג א׳ ע״ו הביא ר׳ אברהם מיכר ירקות שתי׳ אבד״ק ׳ י״ד והחידא בשה״  רוכל להב״י סי
ך יתכן שנפטר שנה גש והמהרש״ל בא ליבלינה שי״ב  לובלין אחר מהרש״ל(של״ד) והאי
חתו על נכו; . גם באמישת ס־פור וה ועוד כיפורים ו  סוף דבר אי; מי שיודע מקוס מנ
ם אחר שלאורך הזמן ו־יחיק המקום לא ידע להבדיל  שהביא מהר״ר העשיל כתבתי במקו
ל הי׳ אבי ר׳ יעקב מלובלין מה שנודע איאמיתתו י ש ע ה ׳ ר  האמת מן השקר , שהביא ש

, ר צ ק  !מטרדתו א
 הק׳ יום־• כמח־״א ז״ל אכד״ק פעיאצק

 המצבה הלז ראיתי יותר משלושים שנה כיב שבט תקנ״ד יכן ר׳ משה
־ וכן ימצא זה בפנקס הנפטרים המתח בביהכג׳׳ם  ־ר׳ מאניש תקנ״ד ולא תקל״

 .זהר״מ מלובלין ,

 טמאים למכתבי הגאון הר׳ יוסף לעווינשטץ הקודמים,
רע (א) הרבנות שרה נפטרה בליבלין ד׳ אייל ו  בני הגאון מוה׳ שמחה ראפפ
ס עטרת צבי בהג״מ נפתלי הירן  הקל״א אשש הג״מ הירשלי האלבערשטאטר בע״
ב , והובא בפנקס הח״ק ובפנקס אל.מלא רחמים לבי , ן בלי  האבד״ק קאייצי , טיקטין לו
טל, סלוצק , לבוב, י מ חיים כה; ראפפורע האבד״ק ז ״ ג  בביהכג ס דז׳ קרואים (ב) ה
׳ חיים כהן והובא באדני פז (פ׳ חיי סולדות) אגרש ס זכר החיים , ושו״ת ר ״ ע  ב
 להפמ׳׳ג או״ח דברי ארי׳ כש״י ראש יוסף חולי; י״א (י) הרבגיש אשת הג״מ חיים
 יהודה ליב איטיגגא אבד״ק יאריטשוב , לבוב , בע״ס דברי ארי׳ יהודה והובא בשו״ח
׳ ז׳ (ד) הג״מ גרשון כהן ראפפורט אבד״ק אייברענהיים ׳ ו׳ וחו״מ סי  ר׳ חייס חי״ד פי
 בעלזאס מגענצא (עורבים וב״י) (ה) אשת הג״מ שלמה זלמן האבד״ק ביאלי הובא
 בשה״ג הח׳ (ו) הג״מ שלמה ראפפורט האבדיק חעלמא (נכדו בהקדמת שו״ת ברכת
 יעקב) ז) הג״מ ישראל הכהן ראפפורט האבד״ק פינסק הובא בסיומא דספרא לשו״ת
 ר׳ חיים מלבוב חיתנו של הרי יצחק אבד״ק מאלאזין אבי הגאונים המפורסמים מיה׳
מ בנימי; הכהן הובא בששו׳ אחיו ר׳ ״ ;  חייס וואלאזגער ור׳ זלמן וואלאזנער (ח) ה
: בגב״ע ״מ צבי הירש הכהן אבל״ק וואלקוזיסק חתו ׳ א׳ (ט) הג  חיים חאה״ע סי
 בתשו׳ כנסת יחזקאל והיבא בס׳ דברי ארי׳ יהודה , אביהם הג״מ שמחה
 הכהן ראפפורט האבד״ק הוראדנא ולובלין משנת תצ״ה עד תקמ״א אחרי הג״מ איי־יק
 האבד״ק לוב.׳; יש לו הסכמה בס׳ אול ישראל , בית יעקב , (תצ״ד) מניני שלמה•
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ה (תצ׳׳ג) שס שמואל (תצ״ח) ברית שלום זרע בירך שלשי ראש יוסף על נ ו  עלה ד
 הש״ס , עיר הימה על משניות , והובא באוצרות חיים (לנכדו הר׳ חיים מאוסטרה
, כנסה י ח י ׳ לך ו ב , שכל טוב (זאלקאווי תק״גי) פ ׳ ס״ז ע״א ע״  בס׳ מים חיים) סי
 יחזקאל סי׳ ט״ו ס״ז זכר חיים (לבנו ר׳ חיים מלביב) דרוש טי׳ו ט״ז פרדס רמוניס
 לד׳ ליב מפשטיין דברי ארי׳ (כת״י לחתנו ר׳ חיים ליב איטיניא הוא בראגאיוי אצל
ר רי- י ע , ז ת צבי (וחתנו הירשלי האלבטרשטאטר) דף ל ר ט ע , ל ש ו ״מ משה מ ד״נ הנ  י
׳ פ״ב קול יהודה , ונתקבל לאבד״ק לבוב ונפטר בדרך בשעבערשין ע״י קללה  סי
״מ ישראל סווינזר אבד״ק מ דוד אבד״ק שעברשין לזקני המהר״מ מלובלין (חתן הנ ״  הג
מ נחמן הכהן האבד״ק דובנא , לבוב ויש לי הסכמה בס׳ לב ״ :  דובנא , הוא הי׳ ב; ה
׳ טה״ח וחתיס בפנקס ווילנא הל א ובפנקס לבוב בהג״מ מאיר ראשפורט מבעלזא  הרי
׳ נ׳יב ושי׳ מ״ר מ יוסף הלפרין האבד״ק לבוב הובא בחשו׳ איתן האזרחי סי ״ נ  וחתן ה
״מ ׳ אמור) ובתפארת ישראל פ׳ לך בה: פ ) י ח ר ז א  צ״צ סי׳ מ״ב והספידו בס׳ איתן ה
 אליקיס ככגציל היבא במהל״מ לובלין קכ״ב בהג״מ יעקב יהושע הלפרין מאפטא הובא
ס נחלת יעקב (פאדווי שפ״נ) בר׳ אלחנן הלפרין) חתן ׳ בע״ ׳ כ ,  בשארית יוסף ה
ם ו כ ס ה ד ק ריצוועל , לובלין , י א ״מ יהישט העשיל הורווין ה  המהר״מ לובלין , ב) הנ
 טל ס׳ תפארת ישראל זישיא לר׳ ישראל משקלאב, אחי הרב המקנה והפלאה, בהנ״מ
 צבי הירש אבד״ק טשארטקוב בהנאון (זקני) הר׳ מאיר הורווי, מטיקטין הי׳ שם משנת

מ  תקל׳׳ב טד תק״
 כ) ה;מ׳ יוסף האומים האבד״ק אוסטראווצי הי׳ אבריק לובלין משנת תקמ״א
׳ י״ח כתנור. אור פ׳ נשא , והובא בפמ״א ח״ב סי ס ד י״ח השרי הקמ׳׳ג ונפטר ש  ט
לוב אבד״ק קרעשוב בהגמ׳ חזקי׳ יהושע פייביל ' ׳  סייעתא דשמיא פ׳ וישב בהנמ׳ ארי
ס מסבירות , נדפס עס פי׳ על המסורה י נ ׳ נ  האבד״ק צילץ, פרגמיסלא , יש לו ס
יקהל, שלח פנחס) חתן הנאה״: ׳ ו פ  (הסכמהו בס׳ ברית שלוס והובא בס׳ לקט שמואל(
׳ יונה האבד״ק מ ׳ ארי׳ ליב האבד״ק קראקא הוכר ר׳ ליב נכד המהרש״ל) בן ה;  מו
 הוראדנא מיץ, ניקלשפורג בעס׳ קיקיון דינה והובא בס׳ לב ארי׳ טה״ה טין יעקב (ההן
׳ מאיר ק״ב האבד״ק בריסק בהר׳ שאול וואהל בר׳ שמואל יהודה הנאבד׳יק פאדווי ח  הנ
ק מפראג ו ר י  בהמהר״מ פאדויין בהר׳ ישעי׳ תאומים חתן מר הגאון (זקני) מו׳ ישראל ה
 שהובא בצמח דוד ויחוס עד בעל המאור ז״ל הר׳ יוסף תאומים הי׳ אבי הר׳ ארי׳ ליב
׳ ע״ב הר׳ שאול ׳ גור ארי׳ יהודה והובא בחשו׳ ריח כה; חאה״ע כי  אבריק בראד בעס
׳ עטרת  פ״ביל תאומים האבד״ק אוסטראווצי(אבי הגמ׳ ברוך אבד״ק לייפניק בעה״מ ס
, והר׳ ליביש ניטלים מזאוויחוואסט , ד) הנח׳ יוסף האבד״ק ביאלי ם ע  חכמים ברוך ט
 וראבל״ק לובלין נפטר שם ער״ה אלול ר״ב ספר״א חקמ״י והובא בתורת הקנאות לה׳
׳ יעקב אבי״ק לויצק, לענטשני בעם׳ כיכבי יעקב בהגמ׳ ארי׳ ליב האבד׳׳ק מ בהג , ן עב״  י
, ה) הה״ג מו׳ נטע מאיר ספרא ר א ר י י נ ר א  סלוצק , הוראדנא בהגמ׳ נתן האבד״ק ט
ע מאיר משם (חה; הקצו; מו׳ ע ־ שם תקפ״ב אבי הקצו; מו׳ נ ט פ  ודינא ריק לובלין נ
׳ מו׳ יוסף סגי כהוד דודי מלובלין והימי : רער חיים מקארוב נכד התב״ש) אבי ה  סענ
 שלמה ליב אבד״ק ליקאווי, לינטשין בעם׳ מנחת הבוקר ו) הגאון בעל כוכבי יעקב הי׳
 מו״צ וראבד״ק לובלין, אשתו הרבנית פערל נפטרה שם ואייר תק״ל בת הגמ׳ יהושע
א לר"מ שידליווצר)  אבד״ק שירלוב הסכמתו בס׳ זרע בירך שלשי פנים מאירות ח'
על לדק להש״ך בהג״מ יהודה ליב אבד״ק ראקוב סטאשיב . שידלוב , קראקא והגליל ו  נ

 בהגמ'

 בהג״מ יצחק אייזיק האבד״ק פרעמסלא חתום בפנקס ווילנא ת״ז (בהג״מ גמעלקי
 מאושטראזוא) חתי, זקני רבינו המגיגי שלמה ישז״ת פני יהושע (ז הנ״מ יעקב קאפיל
 אבד״ק לובלין הובא בס׳ תיבת גומא להפמ״ג הי׳ שם משנת תקכ״ט עד תקל״ב בעל
 משנת חכמיס ח) אשת הג״מ יעקב הייס אבד״ק לובלין הרבנות חי׳ אשת הי״מ יוסף
ד״ק זאמישעש ואחרי מותו נשאת לה;״מ שאול  מזאמושטש בת הג״מ יעקב יצחק אנ

ס בנין אריאל ככד הר׳ העשיל .  אבד״ק אמשערדם בע״
 בס׳ איתן האזרחי פ׳ אמיר דרשתי בהספד הגאון כמוהר׳ מאיר ז״ל אב״ד ור״מ
י מו׳ ״ י א , לודמיר אוסטרה שם פ׳ נשא האלוף המופלג ר״י ו ן  דק״ק לבוב , לובלי
 יעקב ר׳ ליפמ״לש מלובלין שצ״ו, בס׳ זכרו; לר׳ יצחק שפירא , הסכמת הי׳׳מ אליהו בהר׳
 אברהס מלובלין אבד״ק לבוב וכן בס׳ אור חדש לר׳ חיים בוכנער מקראקא שצ״ו והוא
 ר׳ אליהו קלמנקיש ס׳ פרי שבת להר׳ יהודה בר׳ משה מלובלין(זאלקווי תקט״ה) בס׳
 תיבת גומא להפמ״ג פ׳ תבא ר׳ קאפיל מלובלין ר׳ יעקב בר׳ בנימין וחלף באיזה זמן
 מצבתו (?) ר׳ משה בר׳ בנימין ו,יאלף באיזה זמן אס לא הי׳ בני ר׳ בנימין וואלף אבי
 הר׳ נפתלי הירש חתן דר׳ העשיל או אבי ר׳ מאיר חת; ר׳ העשילרבני לובלין. המנוח
 ר׳ הירצל קאפלס בלובלין הי׳ לו תכריך העתקות המצבות שטרח בהשתדלות ה:׳׳מ
 דובעריש אשכנ;י האב״ד דשם הכן הס עתה אם באפשר ת לחפש אחרי דוקעמנעין
 בהארכיוו בלובלין, בבית העצה , מזכרו; היהודים הראשונים אשר היו בלובלין, באיזה
 זמן היו שם רב לפנים בפולין הי׳ בתואר ״סנדק״ ״דאקטיר״ ״סטארשי״ מי הס
 השוכבים סמוך להמהרש״ל נא להודיענו יהי׳ מי שיהי׳ בטח שם מ׳ ליפקא אשת
, בפנקם דבהכנ״ס פינעשיב :שלח  המהדורא בתרא ר׳ ישראל אישר בהמהדורא בהרא
. לקדושים .  אלי בני החכם המשכיל מוהר׳ יצחק מאיר ב״ק קאשיק . אל מלא רחמיס .

, ׳ ו כ  אשר בק״ק קראקא סמוך מהן הורתינו שנת שצ״ו העל אלה תתאפק ו
 אמ״ר . . . נשמת

. .  אמ״ר . . . לקדושים אשר בק״ק לובלין ת״ע .
 אמ״ר מארץ רוסיא ואוקריינא בשנת זאת לך סיין

 אמ״ר את נשמת קדושי ישראל בק״ק לובלין קוראב , ווישניצא חטנטשין , זוואלין ,
 צויזמער , אהעא , עארלא , קלימגטוב , פינטשיב , ראקוב , חמעלניק , לונטשיץ,
 ושאר קהלית גדולות גפונין ובראשם הגאון הגדול מרנא ורננא מורינו הרב ר׳ יעקב

 במוהר׳ אורי שהרביץ תירה בישראל.
 כפי הנראה שזה היי בפנקס בק״ק לובלין וגביהכנ״ם ד׳ ז׳ קרואים נמלא ג״כ

, ו י  בפנקס הזכרת נשמות להודיעני מאיזה זמן נמצא שם ומי ה



 טלואים
 ר׳ שלשה ספרא הגזכי כדף 81 כא עה״ח על כרוז אחד של החברה קדישא

 בעירנו , הנכבד בערכו לאשר מצאתי לנכון להעתיקו פה , וזה לשונו ,

 כרוז שבת עקב תנ״ד לפ״ק
 ,־עיט צ׳ כל הקהל הקודש דא לאזען האלופי׳ הקציגי׳ ראשי ומנהיגי הקהלת

.  יצ״ו בצירוף האלופים, ראשי׳ וגבאי׳ דחכרה הקדושה דקברנים יצ״ו מודיע זיין מאח־
 דד׳ חדשים מקרוב באו רבים המתפרצים בעם ה' אלה , יצאי אנשים בגי בליעל .

 בקיבנו מוין זעלכי מעשים רעים , ומכוערים, מקולקלים וועלכע לא נשמע בקהלתינו
 יצ״ו מיום הו־דה ועד עתה, דז זענין או־ף געשטגין רשעים רודפים מוסרים אין ג־אין
 איינר רען אנד ע־; אויף רעל, חיות ממש , אויך דז זיך פיל לייט ווילן מציל זיין פון
 תינות ע״י שררות , ופ־עטעקציוס רעד גיבן זיך לפריצים וגלחות כרי דז מען לאל
 קענין פון זיא ז־א־ נתינות מוציא זיין אין זיין גורם להקהל יצ״ו טרדות וטרחות ווי
 מען קען איין פ־וטה פין זיא מוצ,א זיין דעשט גלייכען אויך דיא זיך אכטין התמנות

 ע׳׳י שררות אוץ־ דיא רא מזייפי שטרות דין ומעירי עדות שקר רז זיך פיל זעלכי זכין .
 כמה פעמים האט געטראפען בקהילתינו יצ״ו, אין הקהל יצ״ו זיין טרוד בטרדות הקהלה
 י־י״ו זיין עמיסי ד,תלאו׳ אי; אז דיא אין אנדרי קהלות אז ידוע ומפורסם 'לבל איז דז
ק עוסק צו זיין מיט זעלכי לייט לעשות בהם משפט חרוץ ולענוש לרשע ב א  ניט צי־ט ה
, אין דיא זעלגיגע לייט מיינען ווייל זעלכי זאבין פר שוויגן דז וועד חיו  רע כרשעתו
 הותרה הרצועה לית רץ ולית ד״; והתברך בלבבו לאמור שלום יהי' לי בי בשרירות
 לבי אלך דז זיא זייני; ממש מכלי הכרם , ירם ד׳ צבאות , לא יאבה ד׳ סלוח להם
 אוי להם ולגשמותם ארורים הם לה׳ ורבצו ברם בל האלות הכתובות בספר התורה
 זיא געדעגקין ניט אז הש״י איז מא־יך אף אפי׳ לרשעי׳ אולי ישובו מדרכיהם הרעים
 ומאן ראם־ הקב׳־ה וותרן הוא יוותרו וויא עש בלייבט ב־יא אים גישט פר פלי; אין
 ?עלבי לייט אין חרצובות למוהם ולבם בריא אולם אין זענין ניט משים על לבם רז
 זייא מהריב זיין במעשיהם הרעים אזו איין קהלה מפוארה כלילת יופי משוש כל
 הארץ צדק ילין בה וערה מרצחים בכן האבין הקציני׳ ראשי מנהיגי הקהלה יצ״ו
 מפקח אי; דע־ זך גוועזי; אין האבע; גזעהן דאז זיא ניט צייט האבען זעלבי לייט צי
 פ־ ריב;.ע; אזוי האבען זייא דיא זעלביגי רשעים וואש זעלכי מעשים טוען דעי הכרה
 הקדושה קב־ני׳ יצ״ו אין דער הנט אריץ גענעבין באשר הוא סוף כל האדם והחי יה;
 אל לבו דברים של מיתה דז קיינר פון דער זך קען ניצול וועיין ומי גבר יהי׳ ולא
 יראה מות , ע יכ לאזין החברה הקדושה הג״ל בצירוף הקציגי׳ ראשי מנהיגי הקהלה
 יצ״ו מתרה ומכריז זיין ביום שבת קודש בתוך המון חוגג ברי שכל אשר בשם ישראל
 יכינה קער זיך רען ברו! וואל אין דן אדיין צו נעמין אין מעורר לבו לתשובה זיין
 אולי באזניו ישמע ובלכבו יבין ושב ורפא לו רז החברה קדישא הנ״ל האבין אויף
 ז־ך מקבל גוועזץ בחרם חמור ובכל מיני הומרא שבעולם דז דיא זעלביגו לייט וואש

 יעיב־ לאבי; האבץ גטאן ו,״א דוא מען אוש גרופין האט זעגין אויף גציייבנט גווארען
! דז 1 , 

 דז זיא ווערין איין גשריבען ווע־ץ אין זיאר שווארצי; כוך וועש זיא האבין לאזין מאכן
 או־ף זעלבי רשעים אז זיאר יום פקודה וועיט קומן דז מען זיך מיט דע; זעלביגי
 קיינר פין החברה יצ״ו ניט ווערט מתעסק זיין בשום עסק בעולם אין מען ווערט זיך
 מיט זיא נוהג זיין כמנודים וטוחרמי׳ רק קבורתו קבו־ת חמור יהי׳ סחוב והשלך אין
 דער זעלביג־ זאל זיך ניט לאזען רען יצר הרע איין רירן רז מען חס ווערט זיין לאחר
 מותו על בניי או משפחתו משום יקיא רחיי אדר דיא קיגדר ווערין עש קענין א£
 רייבען ברצי כסף דז דעי זעלביגי בזיון ווערט אים ניט גישעהן , ועל סמך זה ווערט
 ער ניט וועדי; מתחרט ז״; בחייו על מעשים רעים שעשה אין מקבל דין ועונש צו זיין
 אויף זעלבי מעיבים ראש זא איטליבר וויסען רז החברה יצ״ו האבין אויף זיך מקבל
 מקבל גוו־זין באלה ובשבועה כל אחר על רעת הברו אין קיץ הופרה בעולם זאל
 העלפין ואפי׳ א׳ יכול לעכב רז כל הין לא יועיל ביום עברה דז זעלכער בזיון זאל
 גשעהן דוקא ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים והיו דראון לכל בשר , ומוסרי׳
 הרשעים רז ווערין זעהן רז מען זעלכי בזיון אן מוט לאהד מיתה אין ווע־ין ווייטר זעלכי
 זאכץ ניט טאן, ועיי עצמו אינו נמחק כן רעם שווארצין כוך דהחברה יצ״ו, ווען מען ד<ן
 זעלבען איין גשריכן האט למען יהי׳ למזכרת עון למשטרת לאות לבני טרי , ע״ב לאזין
ה רדישא ׳ציו מזהיר ומתרה זיין בזה הכרוז רז די זעיביגי רשעים וואש האבץ  רחבי
 זעלבי מעשים רעיםגטאןעד הגה זאלן קומן לפני הקהל יצ״ו ולפני החביה קדישא יצ״ו
 מקבל דין ועונש צו זיין על המעשים הרעים האלו אין ווערין מתחרט זיי; בלב שלם א יף
, באס לאו איאידיא זעלביגי רשעים וואש אויףגצייבנט  דיאמע׳נים אז ושב ורפא לו
 ויין בייא זיא דינם ועונשם במוס והתום אצל החברה יצ״ו דם מען זיף מיט ז״א וואיט
 ניהג זיין וויא טען דא אוש גרופען האט בלי חס והנשארים ישמעו וייראו ולא יוסיפו

 לעשות עוד כרבי הזה ולהשומעים ינעם ואליהם תבוא ברבת טיב ,
ק זיך בעקלאגט לפני ב א ק מודיע זיין דז השמשי׳ ה  דעשט גלייכץ לאזט מ
 ההברה הקרושה דז ריב אגש• ההביה גיבין ניט מסלק דיא גראשין וואש פץ איטלינם
 קומט בבל שבוע אין מען ווייש וואל דז כמעט כל הטורח פץ רען התעבקות איז מוטל
 אויף זיא בכן האט מען בוחר גוועזין מן החברה יעי'ו משגיחים דיא זאלין משגיח זיין

 בכל תקונים שלהם .
 אזר האבץ ז־יא מקבל גוועזין , אויף אטייל לייט וואש זאר יכולת ניט איז צו
 נעבין א״ג בכל שבוע דאז זאלין חצי גדול דהיינו כיה גדולים בכל השנה ע״ב לאזט
 מען י־,יריע זיין ומתרה זיין בזה הכרוז ווער רעם הצי גדול אייך ניט ווערט אפ ריכטץ
 אזוי איז איין געשריבען גיווארען דז דער זעלבער זאל נדחה ווערין מהחברה דז אים
 זאל קיין התנצלות בעולם ניט העלפין ע״ב זאל איטליבר זהיר ונזהר זיין דעס ברון

 גאך צו קומען (ע"כ) .
 דעסט גלייבען ארך איז גבליבן אצל האלופים שבעה ט׳יע א־ז ארך אויף
 געציבניט גוואיען בין התקנות ווען איינר מהחברה ווערט גיץ בערכאות וכיוצא בו
 ממעשים רעים חייו ווען גלייך וועט ניט אזו המור זיין אז דיא מעשים וואש מען האט
 דא האט מזכיר גוועזין באס אח־ החקירה והדרישה ווערט מבורר ווערין והנה אמת
ק ז־א אויף זיך מקבל גוועזין עב״פ דז רעד ערשטעי עונש זאל ב א  נכי! הרב־ אזוי ה
 זיין דז מען זאל אים בח״ה ש״פ קיץ קלפי געבין יהי' מי שיהי׳ זולת א: דיי עונשים
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 ביז דז ער וועט קויין לפני ההברה מקבל רץ צו זיין על הטעשהיהרעה הזה וואש עד
 גטאן האט ע״כ זאל א־טלכר זהיר ונזהר זיין בדרך הישר צו גיין .

ה ד נ  דעסט גלייכען לאזט מען מהרה זיין אז מטש רוב בני ד,קהלה זאנץ זענין ה
 לייט ועל בל צרה שלא תבוא קומט קיינר צו קיץ שום התעסקו׳ בבן וועט מען וירד
 טיבר זיין משמורת אין אן וועמין ראש משטר וועט זיין עצש״ת אין וועט ניט גי־ן אלו
 אי• ער נדחה מהחברה בלי שום אמתלא ותירוץ בעולם יהי׳ מי שיד,י׳ ארעד ער זאל

 איינעם צאל־ן וואש זאל כיין להתעסקות המצוה וד׳ ישמור טבל רע ,
 בפנינו ב״ד ח״ט העיר ער בשר בת״ע ביאל יו״ע וז״ל , בב־א־ לפאליש בב״ה
 עמדו שם שני האחים ר׳ משה ודי יונה בני הרב יצחק קלמנש ואטד ר׳ יונה אלי
 שהקהל שלחו עליכם הקברנים שיובתב אחי ר״ט לפנקס שלכם ותוך כרי דיבורו עד
 שלא הספיק לסיים דבריו קפץ ר׳ משה ואמר רשימות איזה מד,ראשי׳ או גבאי׳ א;י

 אלך להבומרים ואגיד שלפני מות א׳ א׳ ר׳ מגהם תג״ד לפ׳׳ק,

 •נאום יעקב הלוי אשכנזי

 ונאים ארי׳ ליב ר׳ בנימינש

 ונאום שלמה ספרא 1)

 העתקת־ אות באות מגוף הבהב גבית עדות , נאום יינדס ג״י סופר

 בשנת 550! לבפה׳ג(ש״י למנינינו) גרן המלך זגמונר או גוסט הזכות ליהיר׳
 יוסף מלובלין להדפיס ספרים בשפת עבר , כמדינת פולין,וצור, לבל יהין איש זולתו,
 להדפיס את יספרים האלו גם למכ־ם . ואם יעבור איש על הפקודה הזאת . עליו

 לשדם מארק בסף ענושים והספרים יהיו מוחרמים .
, ובשנת  בשנת 1570 )ש״ל למניניגו היד,;בעיר לובלין רופא יהודי, יצחק מאי
, אשר בא במחלוקת עם רופא נוצרי,  1580 (ש״ט למננינו) היה רופא יהודי אהרן
1 11113(1111 1>131>111 1-32(01 ^0211׳גי8101ש) 1;י81ץ\2110§821 0 3. 

) פנקס שני הי,ברה קדישא בעימו דף רנ׳׳ו ננ״ב ! 

 רשימה מהספרים הנדפסים בדפוס לובלין
.  במאה הרביעית וההמשית לאלף הששי
 אשר אספתי ולקמתי ממקומות מפוזרות
 בס׳ אוצר הספרים לחרב החנם בן יעקב •

) ״אדם שבלי" חיב־ מאת ה־׳ שמעון ב״ר שמואל על י״ג מדות ועשרת  א
 הדברות ע״ר הקבלה והמחקר ועם פי׳ המחבר עצמו בשם ״גליון״ ובסופו ההגה לשבי

 פשע , ונקרא ג"כ הדרת קודש גרפם בלובלין ״ש״נ״ט 1) ,
) ״אהבת ציון״ חברו ה״ר אברהם ב״ר משה אשכנזי היילפ־ין פי׳ עה״ת וח״ט  ב

 ועל קצת פי׳ רש״י ליבלץ שצ״ט 2) ,
) אדרת אליהו חברו ר׳ אליהו ב״ר קלוגימוס מלובלין פשטים כסדר התורה  ג

 ובסופו הפלה ששלחו לו מא״י פ״פ דאדר תנ״ד 3) ,
) ״אהבת השם״ הב־ו ה״ר ׳דירי׳ גאטליעב ב״ר אברהם ישראל מלבוב דרשות  ד
 על אהבת ד׳ ויראתי וביאור פ׳ ועתה ישראל ובו׳(דברים י׳ י״ב) בני פנים ופירוש במה
 פרשיות ומדרשים תמוהים להוא חלק מ־ט״ז פנים שחיבר בזה כמנין ירא־ לובלין ת ה 4)
 ך,) ״אור תירה״ חיבר ה״ר אורי׳ ב״ר דור בן נישה קאלמייר פשטים על התורה

,  ועל המדרשים ונכלל׳ ב־ גם חידושי מהרש״א שהיה זקנו הגדול תל״ב לובלין 5 י
 1) ״אירח לחיים״ חיבר מאת ה״ר שלמה אפרים ב״ר א־רן לונטשיץ עניני

 תשובה ומוסר ובסופו זמר לסעודה בל חייט, לובלין שנ׳׳ה 6) ,
 ז) ״אלפסי״ או ספ־ הלבות, הלבות רב אלפס עם פ־ש״י מהתלמוד ובם ט״ט
, ,  בגליו; לביאור האלפסי מן הטורים ושערי שבועות ג׳ חלקים, לובלין שע״ח ש״פ 7)
) ״אמרות טהורות״ חיבר ד,״ר בנימין וואלף ב״ר יצחק סג״ל לייטמע־יץ פי׳  ־
 מלות חמורות בס׳ הזהר כסדר א״ב בערכין הובא ע״י בנו הר׳ שאול לדפוס לובלין

 ה״ה 8) ,
) ,אמרי שפר״ חיבר ה״ר נפתלי ב״ר אשר אלטשול־ מראה מכים על כל מלה  ט
 ועל כל תיבה אנה נדרשת ועל איזה עני; ונחלק לל״ב נתיבות יכל נתיב בהדר א׳׳ב
 ומועיל לדרשנים ובסופו שיר לשודד אחר אקדמות ושיר נאה לנתינת ס״ת , לובלין

 שס״ב 9) ,
 י) ״ארחות ד,״ם״ והוא הפתיחה עם ס״ד פסקות המתחילות בני עם א״ב רבן

ת, לובלין של׳־ב 10) ,  מירא ועם מדרש עשרת הדברו
 יא) ,,האשל״ חיברו ה״ר אשר יעקב אברהם ב״ר ארי׳ יהודה ליב בן הגאון יוסף
 קלטנקיש דרשות עד,״ת עפ״י מאמרי דז״ל וקצתו מה ששמע בפראג בשם זקנו הנ״ל

 נדפס ע״ש בראשית , לובלין תל ד 11) ,
) ״ביאיר פוסקים״ על יו״ד ה״ט היב־ו ד,״ר משה מהוראדנא ור׳ הירש ב  י

, (  מלובלין וקצת השיבות גאיני זמנם 2}
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Notatka
Lista książek wydrukowanych w drukarni lubelskiej w wieku IV, V szóstego tysiąclecia, które zebrałem i umieściłem w niej [w niniejszej książce] z rozproszonych miejsc skarb książkowy (listę książek[?]) dla uczonego, mądrego Ben Jakowa.



0 ,בחינות עולם״ חיברו ה״ר ידעיה הפניני כ״ר אביהם בדרשי עש ם  י
 ניבחר הפנינים מניקור וגק־א אג־ת שמים לרום ועם בקשת הלמרן לאבי,־ ר׳ אברהם

י ה״ר משח ב־״א פרווינציאלי,לובלין שע״ר 13) ,  הבררשי מונה ע
) ״בית דין של שמואל״ ה ר שם •א ל טקשן ב״ר פנחס הנהן פירוש על מגילת ד  י

 רות ואסתר,לובלין שש״י 14.) ,
 ט1) ״ברית אברהם״ וחסד לאביהם חיב־ו ה״ר אברהם הורוויץ הלוי הנקרא
 ה״ר אברהם שעפטלים הראשון וורויס ותפלות ודרכי תשובה על כל חטא ועון והשני פי׳

 מספיק על שמונה פרקים להרטב״ם, לובלין של״ז 15) ,
 י1ז) ״ברית הלוי׳ חיב־ו ה״ר אליהו ב״ר אברהם הלוי עטטינגען פי׳ על תפלות
 משה רבינו ע״ח בפי ואתחנן בשש״ה אופנים ובלל בו כל תרי״ג טצות בפרוטרוט
 כתשובת ר׳ אליו ״רב לך״ השיב לו על בל דבריו ונדרש עפ״י מאמרי תלמוד ושדרש

 דינים, לובלין ה״ה 16 ,
 ין) ״ב־בת המזון, וזמירות עש פי׳ ה״ר נתן ב״ר שמעון שפירא מהוראדנא

,  לובלין של״ה 17)
 יד,) ״דבק טוב״ חיברו ה״ר שמעון ב״ר יצחק הלוי אינשבורק פירש על רש׳י
 עה״ת ועם ציורים בטקוטות הנצרכים , לובלין (ע״י צבי בן קלוניטוס •יפה ונשלם בין

 שנה שיים פ״י 18) ,
) ,דרישה ופרישה״ חיברו יושע פאלק ב״ר אלכסנדר תכהן על טור יו״ר ט  י
 ע״י בנו ה״ר יוזפא ועשה לו ,כתונת פסים" הם הגהותיו בתוך הס׳ וחותם לפעמים

 בסוף ההגהה ר״ת כ״פ , לובלין שצ׳יה (על טור אה״ע שם שצ ח 19 ,
) ס׳ ״הזה־״ עה״ת עם כמה תום׳ וחידושים עם הגהות ותיקונים לה״ר נת  כ

 שפירא, לובלין שפ׳׳ג 20) ,
ת לשבת״ ולמוש״ק להטהרש״ל עם פירוש וברכת הסזון גרפס ראשונה ו ר י מ ז , ( א  כ

 בשש פדר הזמירות עס פירוש , לובלין שג״ו 21) ,
, לובלין 22) , ) ״זמר לחנוכת ס״ת״ חיברו ה״ר משה ב״ר נפתלי הבה; ב  כ

) ״חבורי לקט" חיברו ה ר אברהם כייר יהודה חזן פירוש על נביאים וכתובים ג  כ
 בל מלות חמורות מבוארות בל״א, לובלין שע״ב 23) ,

) ״חידה על אותיות אהוי׳ להראב״ע עם פירוש לא נורע למי, לובלין תט״א 24) ד  כ
, ״חידושי הלכות״ להגאון ר׳ יהושע העשיל בהיר יעקב מקראקא נאספו עיי ד  כ

 •ן?־ אהרן קלונקר תלמידו ונדפסו בשם תולדות אהרן, לובלין תמ״ב 25) ,
אט אבד״ק שעבערשין על י ) ״חידושי הלכות״ לה״ר יוסף ב ר מתתיהו רלנ ו  כ

 סבבה עירובין, לובלין שס״ב 26) ,
 בל) ״חידושי הלכות" לה״ר שמואל אליעזר ב ר יהודה הלוי אירליש (מה־ש״א)
 על י״ח מסכתות בש״ם לובלין שע ב וחייב על יו״ר לובלין שפ״א בנ״ל רפוי.! כ׳ עם

 מהרש״ל, לובלין שי״ב 27) ,
 טורי

ש86 ד1) שס 88 18) שס ש (10 85 = ס 11 15)ש י 13 08 14) ־ י ס =  ה
2) כס 100 24) שש 174 25) :ש ״ שש 3 0 ('22 : 2 1 1 5  יי') שס 20) כס 3

 •ג) 8לי ל2) שס 183 28) שס 200)

ר דוד ב״ר שמואל סג״ל על ש״עיו״רהדפיסי בחייו, ) ״טורי זהב״ חיברו ה ח  כ
 :וכלי; חיו 28) ,

א״ ) ״טורים עם בית יש־אל׳• לה״ר יהושע פאלק הבחן ב׳׳ר אלכסגד־ בי ט  כ
 <דול ורהב על הטירים ונפרד לשנים שם האחד דרישה ושם השני פרישה , ליבליו

 שצ״ה 29) ,
) ״טעמי המצות״ ר׳ מנחם ב״ר משה הבבלי טעמי המצות בקיצור עם הגהות  ל

, לובלין של'א 30) ,  ביאורים הנשלחים מארץ הצבי
ן ״מורה חטאים' חיבר מ־ביגו אליעזר ב״ר יהודא מגרמיזא וודוים ותפלות א  ל
 לתשובה על כל חטא ופשע ודרכי תשובה ונקרא ג״ב ס׳ הכפרות ויש קורץ לו מודה
 חטאים ואיירי דזוטר נלוו לו בדפוס עוד כמה ספ־ים קטנים במו בקשת הממון דין
 חבוט הקבר , דרך טובים, מפרש חטאים צוואת ר׳ יהודה החסיד וכדומה כלס טעניני

ו^ו שע״ז 31),  מוסר,לובלין שעי
) ״יין הרקח" חיברו רביגו אליעזר מגרטיזא פירוש על חמש מגילות בצירופים ב  ל

 ונמטריאית ע״פ קבלה על מגילות שה״ש ורות , לובלין שס״ח 32) ,
) ״ילקוט חדש״ חיברו ה״ר ישראל אבריק בעלז״; ל־,וטי מאמרים לדרשגים ג  ל
, יובל•  המדרשים ושארי ספרים ומסידר בערכין בסדר א״ב ונק־א ג״ב ילקוט ישראלי

 ת ח 33) ,
י מפתח ) ״ילקוט שמעוני עם נוסחאות שונות והגהות לר׳ מאיר בר׳ פתח" ו ד  ל

 מאמרים , לובלין תמ״ג 34) ,
) ״ים של שלמה״ להגאון מהרש״ל ז״ל ש״י, לובלין 35) ,  לד,

) ״לבוש התכלת* כל דיני ש׳יע א״ח ח״א עד הלכות שבה לפי סימניו וסעיפי ן  ל
 בטור וביי והרמ״א בטעם ובסברא לכל דין ודין , ב) לבוש החוד כל דיג׳ ש״ע א״ת

, לובלין ש״ג 36) ,  ח״ב מהלכות שבת ער הוטו
) ״כד הקמח" לרבינו בחיי ב״ר אשר עם מ״מ הפסוקים ומאמרי וז״ל  לז

 לובלין שנ״ו ג״ז 31) ,
) ,,כיצד סדר משנה״ חברו ד,׳׳ר משה ב״ר אהרן מודאפטשיק סדר הלימיד ח  ל

 והנהגות המורים והתלמידים זה עם זה עיד מוסר , לובלין שצי׳ה 38) ,
) ״כלי יקר חיברו היד שלמה אפרים ב״ר אהין איש לונטשיץ ביאור ע* ט  ל

 רש״י ופשטים ע״דימאמ־י רז״ל כסדר התורה,לובלין שס״ב39'ו ,
) ״כתר זהב״ חיברו היד יו״ט המקובל, לובלין שע״ר 40) ,  ט

) ״כתונת פסים" חיברו ה״ר יוסף ביד יצהק הלו׳ באור מעלות ההורה על א  ט
 שבע חבטות נוסד על פסוק וידבר ד׳ את כל הדברים האלו לאמור כל תיבה על הכמה
, סובב הולך על הקדמות ויסודות רובם מס׳ המורה ובו י״ג פרקים, לובלין שעיר 41 )  אחת
ת פסים״ ה:ברו ה״ר יוסף בד משה דיין מפרעמכלא ביאור על הגדה נ ו ת כ , ( ב  ט

 של פסח ודרושים למועדים, לובלין הג״א 42) ,
) ״לבוש פגה יקרת״ ביאורים ותום׳ הגהות ע״ס מורה נבובים להרמב״ם ״אדרי׳ ג  מ

 — היקר
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 היקר״ על הלכות קדוש החודש להרמב״ם ועל הבסת התבונה עם הגהות ה״ר יהודה
 ב״ר נתן הלוי וכילוה לו ביאורי יפה ״לבוש אבן יקרה״ נדפס עם פירש הרלנט׳ ״ לובלין.

 שני׳ ה 143 ,
) ״לקום׳ האור״ חיברו ה״ר ארי׳ ליב דיין מלובלין ביאור ענ־ן הלכות קידוש  מד.
 החודש להרמב״ם ־נחלק לב׳ הלקים ח״א מאור הקטון על מאורות חיצונים בענין קרוש
 החודש עפ״י הראיה, וע"פ השבץ המולדות יכו׳ חייב מאור הגדול על מאורות הפנימית

 יהנסתרים) לובלין תב״ז 44) ׳
) ״מאמר האחרות" חיברי ה״ריוסף יעקב חקירות נכבדות בשרשי אחדות ה  מ
 השם נלוו לו ם׳ או־ החיים להרחיק לימוד הפילוםיפיא ום׳ יסוד האמונה בעגיני המצות

, לובלין שנ״ז 45) , ׳  ויראת ר
 מל) ״מאמר קדישין״ חיברו ה״ר חיים קדיש ב״ר שלמה זלמן מלונטשיץ פירוש

 עד שו״ב טהרי״ז עם הגהות מלוקטים מפוסקים אחרונים , לובלין תב״ט 46) ,
ר יעקב ב׳׳ר יצדק פירוש על נביאים וכתובים בל״א מלוקט• ו ה הבי ד' י  מל) ״המג

 מכל המפורשים ועם המשך הפסוקים , לובלין שפ״ג פ״ו 47) ,
ד מישרים" חיברו רבינו י כף ב״ר אפרים קארו(הב״י) פשטים וסודות. י ג מ " ו ה  מ
 שנתגלו לו ע״י המגיד פרי שבת בשבתו כסדר התורה עד פ׳ מצו־ע, לובלין ת״ו 48־)
) מדרש עשרת הדברות אגרות על עשרת הדברות בפשמים ופאמ־ים על ט  מ
י ודבור מענינו נופר על הג השבועות וכן נקרא באחד מכ״י הווטיקן הנדה של  כל דבי

 שבועות נדפס עם ס׳ ארוזות חיים, לובלין של״ב ל׳יג 49) ,
) ס׳ מהרי״ל או מנהגי מהרי״ל רבינו יעקב ב״ר משה פולי; פג״ל תקון פנהגי  נ
 כל השנה בבל מדינת אשכנז ודיני או״ה עם ביאיר מלות הקשות ובפיפו קציר השערים

 לר״י מרורא והלכות שו״ב להר׳׳י, לובלין שנ״ו 50) ,
) ״מהלך״ אי ״מהלך שבילי הדעת" חיברו ה״ר משה ב״ר יוסף קמחי דקדוק א  נ
 להיק ונוסף בו לוח חלוקת הפועלים והגהות ר׳ שלפה זלט; א״יכנזי פפולנא עם תום׳

 הגהות לד,״ר שבתי סופר מפרעפפלא, לובלין שפ״ב 51) ,
) פהזור בפי מנהג פולין פיהם ומעהרין עם פירוש ה״ר צבי הירש ר׳ לונרילס ב  נ

 ־^יבלין של״ט 52) ,
! ״פרא דכיא״ חברו היד מרדכי מרקיל ב״ר יחיאל פירוש על מגלת אכה־ ג  נ

 לובלין שצ״ז 53, ,
) ״מליין יושר״ חיברו ה״ר יעקב ביר יצחק מיאניוו פשטים נעים כסדר ד  נ
 התורה בלי א מלוקט מסי עקידה ואלש־ך וכלי חמדה ובלי יקר והוא תום׳ לספרו צאינה

 דאינה, לובלין שפ״ב 54) ,
) ״מלבי יהודה" חיברו ה״ר יהודה ב״ר משה ט״ו דרשות , לובלין שע״י 55),  נד,
) ״מנוח הלבבות״ חיברו ה״ר מנוח הענדיל בר שמריהו פירוש על ספר ו  נ

 הובות הלבבות , לובלין שנ״ו 56) ,
 נ״) מנדה חרשה" היברו ח״ר יחיאל מיכל מוראפפשיקב״ר ירידי׳ פירוש קצור

 ־ , על
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ס 335 50) שס 337 ; (56 

ו 57) ,  מלוקט מפפרים קדמונים ובסופו קצת לקופים, לובלין של'
) ״מנחת יהודה" חיברו ה״ר יהודה ליב ב״ר עובדיה איילינבורג ביאור על ח  נ
 פי־ש״י עה״ת ונבללו בו ביאורי טה־ש״ל ולקוטים מם׳ ״לבוש האורה׳׳ וקצת מס׳ ״מזרחי"

 בקיצור , לובלין שפ״ט 68) ,
) ״מסורה המקרא״ היברו ה״ר שמעון ב״ר יצחק הלו־ מפתח ופס׳ לבל ! י  נ

, לובלין של׳׳ב 59) ,  הפסוקים בכל התלמוד (ס׳ תולדות אהרן
 ש) ״מ־אה מופר" ובלשון אשכנז צירט שפ־געל בל המשלים והמליצות אשר
 בבל הש״ם כסדר א״ב בערכין ובחרוזות וגם בל״א בחרורוזרות הוא הובא לביד,״ד ע״י

, לובלין ת׳ 60) ״ פפאן  ה׳׳ר אביגדור ב״ר אליעזר לי
) ״משיב נפש" היברו ד,״ר יואל פי־קיש ב״ר שמואל (הב״ח) מגלת רות עם א  ס

, ( 6  עירוש גם פירש״י וקצת ביאור ׳על פרש״׳ בשם בא־ מים, לובלין שע״ז )
) ״משניות״ עם פירוש רבינועובדיהו מברטנורא , לובלין שנייה נ״י 62) , 2 0 

, לובלין ג ״ ) ״סליחות״ כמנהג ליטא עם פירוש ד,״ר ט־דכי מאי־רוש וחתנו ת ג  ס
 שסייג 63) ,

) ״סליחות״ מפולין קטן וואלין רייפין גם סליחות הקדושים עם סליחות ד  ס
ת, לובלין ה׳׳ד 64 65) ,  לשובב־ם ת״

) פפד ״עברוגות" וחגי העפים ונמצא בו עיגול ד״י נחשון גאון אשר לא ה  ש
 נודע מקורו עם הגהות מאת ה״ר דיר ב״ר יעקב טלאמאז לתום׳ החגאות והידורים

 לובלין שע״ה ה׳ 66) , י •י
) ״עוללות אפרים" היכרו ה״ר שלפה אפרים ב״ר אה־ן לינטשיין דרשות  שן
 ופשטים ונפרד לארבעה ראשים א) מענין פוף האדם ובו ואו עפודים ב) דרשוה לבל
 המועדים פי ו עמודים , ג) דרשות לבל פרשיות התורה לנשואין ומילות ופריון הבן
 והספדים במ״ב עמידים , ד) ג׳ עפודי עילם הורה ועבודה וגמ״ח, לובלין של״ג 66) ,
) ״עלה דיונה" חיברו ה״ר חיים יונה תאומים ח־דו׳ על דיני ממונות בש״ע חייט  שז
׳ חיים יונה , לובלין ר ב  ובסופו קצת חידושים מספרו מסדרי משנה על הרמב״ם ונקרא ג

 שנ״ט 67) ,
) ״עמודיה שבעה״ חיברו ה״ר בצלאל ב״רשלמה מקאברי; פשטים ודרושים ק  ש

 ונחלק לז׳ עמודים , לובלין תב״י 68) ,
ר יוסף אלבו ביאור עקרי האפונה ויפודי הדת והתורה, ) ם׳ ״עקרים׳ חיברו ה ט  ש

 ופלפולים באמונה ובו ד׳ מאמרים וכל מאפר נחלק לפרקים , לובלין שנ״ז 69! ,
 ;ז) ״הפרוה והפ־קן" היא מאמר ח׳ מם׳ אמונות והרעות מהעתקת ה״ר ברכיה

, לובלין שנ״ז 70) ,  הנקדן
) ״פחד יצחק״ היב־ו ה״ר יצחק ב״ר אברהם היות ביאור על אגדות הח־בן א  ע

נ שפ״ג 71) , - אגדות ונחלק למאה שערים, לובלין של׳ א ש  בפי׳ הנ־יץן ו
 <2) ״פירוש על המפורד,'׳ חיברו ה״ר יעקב דור בר,קדיש ד׳ יצחק טחענטשץ
־ת לר״א בחור לפ־ש את  אבד־׳ק צויזמער הוס׳ על שער שברי לוחית מם׳ ספורה הפפו

 י. הסתומות
) --01370) כס 370 62) כס 6 ס 0  (57 אוצר הספ־יס (.33 58)-ס 341 59> כס 245 -
ס 449 ״ ( 6 8 4 4 4 כס 5 4 ס 431 00) כס 1 פ ( 6  380 03 שס 421 64) •421 5

4 כס 71) 5  <!0) כס 450 0") כס 7



 הסתימות והנעלטות בסמיג ופמ״ק ועמו ס׳ מעמי המסורה קצר. פ שבים על מפורר. עס
 הוספות לבנו הי ד יהודה יצחק דרשן, לובלין ה״דה׳ 72),

 עגין ״פלח הרמון' חיברו הדרשן היד בצלאל ב״ר שלמה מקאבדין -רשות על
 מאם־ קטיוג אמון מנוא בשעיר ואיל במ׳׳ם פנים ולא נדפס רה על ב׳ אופנים, לובל־•-

 הכיב 73) .
) ״פני משה" חיברו ה״ר משה ב״ר ישבר יפה דרוש אחד מדברותיו ע": ד  ע

 בראשית, לובלין ר.מ א 74),
 <ה)..פרקי ר׳ אל־עזר" התנא ר׳ אליעזר הנדול בן הורד,נום מדרשים ואגדה־

 וחידושים מימות עולם .*מעיצה בראשית ובו נייד פרקים, לובלין שנייה 75) ,
 <1) ״פרקי אליהו' חיברו ה'ר אליהו בחור הלוי אשכנזי בלל• דקדוק האותיות

 והנקודות בי״ג שירים שקולים וחרוזים עם פירוש, לובלין שפ׳א 76) ,
) ״קבלת שבת" או זמירות לשבת סדר קבלת שבת עם פירוש ובל״א, לובלי  עז

ח 77) ,  הל'
 ע!־!) ״קינות" כמנהג פול ן ופיהם,רייסען וליטא ובסופו מנהג אשכנז עם פירוש

 ד,״ר אשר ביר יוסף ועם פירוש לה״ד חיים חזן ב״ר יצחק ליפשיץ, לובלין שע״ז 78) ,
.רוח חן" חיברו ה״ר יהודה אבן תכו; הם׳ הזה בולל ביאור הפילוסיפיא בם׳  עט),
 המורה ושארי ספרי המחק־ והקדמות וכללים בלשון הפליפיפים בי״א פרקים , לובלי׳

 ש"פ 79) ,
 £) ״שו״ת טהרש״ל׳ שוית ופסקים הנוהגים בגלילות אשכנז, עם לוח מפתחות

 לובלין של״ה שם שניטשפ״ב 80! ,
) ״שברי לוחות" חיברו ה״ר מיכל ב״ר אלעזר מנעמדוב דרשות על קצת א  פ

 פ־שיות וביאור מאמרי אל תקרא כך אלא כך בר־ז״ל, לובלין ת״ם 81) ,
ת ובדיקות״ הם דיני שו״ב שחיברו ממחברים שונים ואולם אחד הי׳ טו .שחי  פב)
 מ־ר״י ווייל תלמיד טהרי״ל אשר יסודי השו׳׳ב פיטם ונתקבל בכל תפוצות ישראל להלכה
 ולמעשה ועליהם הוסיפו רבים ובן שלמים ביאורים אין מספר שו״ב הנ״ל נדפס עם

 נקודות, לובלין שע״ד 82) ,
! ״שיח השדה" חברו היד אל;־ז־ אבד״ק אפטא מאמר על סדר מאטרור ג  פ

 ופדר תפלות וברכות שחרית ושארי תפלות, לובלין ת ־ 183 ,
) ״שיר וזמר על הגלית לעורר לב האדם לתשובה עם ל״א נלוה לו ם׳ יצירת ד  פ
 האדם לספר טובות ד׳ עם האדם מיום לדתו ער יום מותו כל״א ום׳ מגן אברהם נם

 אאע״ה באור כשדים ושירים בל״א , לובלין שצ״ב 84) ,
) ,שיר ודחוד״ והוא שיר נכבד עפ״י קבלה וחתום בראשי חרוזות אני יוסף ה  פ

 ביר אביהם אבן ואקיר תפ״א, לובלין 85) ,
) ״שיר היהודי' לבני משה אשר מעב־ לנהר סמבטיון הפלה ניראה לכל ימ  פ!

 השבוע בחרוזים עפיי הקבלה , לובלין תמ׳יא 86) ,
) ״שיר ותפלה* על הגאולה לה״ר אלחנן פדאנקפורט, לובלין שפ״י 87) , ז  פ

) ״שיר הלוים״ חברו ה״ר יצחק ב״ר ידידיה ליברמן פדר שיר שהיו הלו־ם ח  פ

ס 77) 516 *7) 528 ) ־ ז ׳  איצר הס:ריס 72)400 3') י•48 4י) 7*4 י•7) *יי4 ;
 79) 544 80' 561 81),507 י 8) 571 83) 111 84) 575 (85. 86) 576 87) 579

 אוסרים בביהמ׳׳ק בחול שבת ויויט ושאר ימות השנה, לובלין תל״ז 83) ,
ר א״ר דינים ועגינים בלד־ ד,שלחן ) ״שיחן ארבע" חברו ה״ר בחיי ב ט  פ
 האכילה ונחלק יד׳ שערים ובשער הד׳ מדבר על פעירת הצר קיט ל;׳'ל ועני״י תהית

 המתים, לובל ן שג״י £9 ,
 צ) ״של־ן עיוך" מטור יו״ד עם פירוש ה״ר דוד ב״ר שמואל הלוי, לובלין תיי 90)•.
) ״שימוש תהלים" כגולות ושמות קדושים ומלאכים היוצאים מכל פסוקי א  צ

 התלים לכתבם לסגלה או לאמ־ם בכוונה ענין ההפלה הי יא , לוכ ין 91 ,
ד הרמ״ק בי:.ור על מאמרי י ) ״שערי ג; עדן" חיכרו ה ר משה מרומי הלג ב  צ

 ריב" ל עפ״י מאמ־י זהר ופשטים על היראה ושערי גן עדן לובלין שנ״ז 92) ,
 ם' השערים או שערי דו־א הנקרא איפור והיתר חביו ה ר יצחק מ־ ו־א כל
ת שלפה לה ר שלמה ב״ר יחיאל  דיני מאכלות אסירות ורעי הבלים ההגהו׳ עם פירוש עמי
 לוריא (מהרש״ל) ובסופו פד־ הניקור ובעל דעטור וכללוה או״ה לה״ר אברהם ב׳׳ר אליה
 הכהן שיג־ח לח ק בהלברשטט, ועד האחרון הל׳ נדה -תנ־ל ב״ד סימנים עם כמה חידושים
 והגהות נוספות ע״י המביא לביהד״פ ה״ר אליהו בהר״ם לואני־ן , לובלין שנ״ט 93) ,

, ) ״שרש ישי״ ה״ר שלמה בן אלקבין הלוי פירוש על מגילת רות נדפס עמה ד  צ
 לובלין שניז 94) ,

 צד,} ,תבואות שורי' חיבר מאת ה״ר אפרים זלמן שור ביר נפתלי הירש קיצור
 ב׳׳י על ד׳ טורים עם תום׳ הלבה דינים זטעמים שלא נמצאו בב"1, לובלין שע"'י 95) /

) ,.החנות על אורך הגלותי׳ נקרא מגן אברהם ומעשה נמרד עם ל א וקצת ו  צ
 מידות, לובלין שצ.ב 96) ,

, לובלין שי״ט 97) ,  צל) ״תלמוד בבלי״ עם פירש״י ותום׳
 צח),.תמים יחדיו״ חיברימאת ה״ר ישראל כייר משה בל מאמרי זהר השייכים לב׳
 תחלי׳ ומשלי בסדר הפוסקי׳ ובראשו דרוש על הנשמה כעץ מבוא הספר,לובלין •הנ״ב 98
ו ״תפלה ליורדי הים" ור,ולכי מדבריות להרמב״ן וקצת פיוטים ושירים להאר״י מ  צ

 ז״ל וזמר לחנוכת ס״ת , לובלין שי ב 99) ,
 ח ו ״הפלות מכל השיה., עם ההגדה של פסח והושענית ויוצריה ובליה־ת עם
 פירוש שחיביו יחדיו ה״ר צבי הירש ב״ר חנוך זונדל הנק־א ר׳ הירש ר׳ זינדלם וה ר

 כדרכי ב״ר אברהם קאפימנש, לובלין של״א חי 1) ,
ן ד,שלחן״ חיבר מאת ה ר הורה במה־״י סג ל כדר הסעודה עם תפלות ו ק ת , ( א  ק

,  ומזמורים נחלק לז׳ ימי השבוע, לובלין שי כ 101)
) ״תקץ שטרות" ח.בר מאה ה״ר יהודה ב״ר ברזלי אלברצלוני טופסי שכרות ב  ק

,לוגלץ שצ נ 102) , ׳  יכל מיני התקשרות ותנאים ובו
) ״תלון קריאת שמע״ חיכי מאת ה ר יהודה ב״ר דוד הכהן קיש על המיטה ;  ק
 עם ביונית ותקוני הר״ט קורדווי והאר'י זי ל ועם תקוץ אשמורת והוגד יי זי ל עם תקין

 הצות , לובלין תכ״ה 103) ,

 איצד יכש־יס 88) 0י־5 89) 184־ 90) 586 91) 586 92) 02 ) 93) 6 0 94) 610 95) 614
 96) 150 97) 653 98) 656 99) 0 >() 100־׳ 2 101) 666 102) 006 103 669



 אדוני היקר. ש. ניסעניוים
 מכה•: ה׳ הננו שולח לך היום , מהבטחתי את ההערות . אשר כר,נהי לרגל העמידים
 קבלתי מידך ואתה בטובך תשלח לי את הגהה ביחד עם הבת״י למע; לא יצא

 מידינו דבר שאינו מתוקן. והנני מוקירך המוב; לשרתך . כ ה לחודש אייר תרנ״ט

 דוד קויפמא!
 אדוני היכר.

 מככב כ׳ הנני מברכך על המוגמר , ואומר לנ־עלא מבא ייש־ כחך וברוך טעמך והנני
 שולה לך היום למרות כל טרחתי ומלאכית׳ איצ־ עברו ראש את יתר הגהותי
 *שר הבטחתי לשלוח לך ועתה ארוני תעיין היטב הרק על הגהה . והיית אך.

(  שטח כאות לב מכבדך החייט ושלומך 99 8/

 דוד קויפטאן
 נוטפות והעדות מאת הד׳ החנם הגדול הפדאפעספאד ד. קויפמאן
 צר 14 ההעתקות המעטות מפנקס ח״ק של ק״ק לובלין הן זר תהלה ועטרה תפארה
 לאחינו ביי בסוף המאה ה־״ז אשר בבל צרות אחיהם הרחוקים והמפוז ־ים בכל קצ י הבל להם
 צר ובכל עת מציא קיימו מצות פריון שבוים בגופם ובממונם כאשר באו אליהם המשולחים
 מהארצות ומהקהלות אשר שתו את קביעת בום התרעלה וחמת המציבים ובן חמלו ורחמו על
 איש־ ק״ק בילגיאד אשר באי בצוקה ובשביה ביום ויסעטפטעמבר שנת 1888 כאשר
 ־.ובקעה העיר וגם היה׳ למהפכת זרים אה־י אשר באת במצור ובמצוק במשך שלשה שבועו׳
 !אחינו ב״י היושבים בקרבה הלכו שבי לפני אויב ער אשד נפדו ברמי אחיהם ו.ם ברחו
 נמלטו וגלו מעיר לעיר ומקהלה לקת״ה כגודל הרב ר' יוסף א" מושניני ו־׳ יוסף כן רנאן
 אשר קורותיו ותולדותיו ספרתי במכ״ע 03יוו11[, 103)0111 168) 110 ־\ 110 כין־ לז׳ 284 ותלאה
נם הרבה ביום  וכן נודע לנו ע"פ הפנקס הזה שאתרי מהפכת קהלה אובין אשרנצ־הו
 ה־ג רב כאשר גבר יד היל הקיסר על חיל הישמעאלים ביום ב׳ סעפטעמכר ׳גינת 1686 בא
 אחד מפליטי אובן ושמו ר׳ שמעון גם לעיר לובלין לקבץ כסף לפריון אשתו ובניו אשר
 נפלו ביד צ־ ובכן יזבר שם העיר הזאת בכלל הקהלות אשי קמו לעזרת האומללים האלה
 בגפשותם ולעומת שחזקה על הנדכאים האלה יד הזמן כן התנדבו ראיצי שבטי ישראל
 לתמוך בידם ולהצילם ממלתעות אויביהם עיי' מת שכתבתי בכי ע הנ״ל כרך ב״א
 33! והלאה וכס׳ מגלת אובין לד׳ א־צק בן הקדוש ר׳ זלמן ר׳ מאשיש שולהאף סג״לזצייל
 אשר הוצאתי לאור בשנת ת־נ״ה . וגם האורח מיאס שבא ללובלין לפדיון שבוים ראה
 את שבט עברת ר׳ בעת הזאת ברעש הגדול אש־ הפך חימוה בעלגראד וחזון העיר יאס
 היא 1:1887. בלתי נפרץ על לוחות ספרותנו ורך לעתים רחוקות יזכר שמה ובה ראה ר׳
 יוסף שלמה דיל טריגו הנקרא ישייר מקאנדא את הרב וה־יפא ר׳ שלמה בן ארואי כאשר
 נסע לא־ץ הקדושה כשנת שמונים לימי חייו באש־ יזכיר כראש םפ־ו תעלומות חכמה

־  צ

 צד 15 בלי תפונה הלוו כומרי לובלין אתמעותם להקהלה ולגבות את הובוהם
 באו ומשכנו לפעמים גם את כלי הקדש וכבר גלוי וידוע ממקום אחר כ׳ מהשקט ובבטחה
 נתנו ראשי הבומ־ים בעירי פולין את ממונם ליהודים והקר,לוה שלמו להם רבות במרה
 גדולה ובן נמצא ב־ן נושי קהלת פוזן במאה הי״ז שמות כל מיני כומרים טכימ־ים
 שונים עיי׳ פערלעם בספרו על קורות קהלת פוזנא צד 67 העדה 12 ועיי׳ מה שכתבתי
 על עול החובות אשר הכביד על ציאר קהלת פוזגא בזמן הגאון ר׳ יצחק בן אברהם בט ע

̂ם10ג כרךל״ט 46־38 . 96־91  ;1ז1י80111
 צד 16 ער הגל הזד, ואוביןמקיר תזעק שאין זה מצבתו של הגאון ר׳ יעקב פאלק אשר
 ד,־עיש את העולם ברוחו הכביר והוא היה שר התורה וראש המדברים בבל מקום בזמנו
 גאון מצוץ ורב; של כל בגי הגולה ולא שמענו מימינו שהיה רב ואב״ד בלובלין וידיד
 נפשי ר׳ שלמה ולמן חיים האלבערשטאם הראש והראשון איער חוה את הדעת הזאת
 שהגאון המפולפל הזה נטמן פה בקבר בהוציאו לאור את מצבתו ע״פ העתקה הח׳ ר׳ נתן
 קורניל במי ע ישורון להח׳ קאבאק שנה ה׳ קנ״ג כבר חז־ מרעד,ו באשר הודה במכתבו לר׳
 שמואל ורנד ע־״ דעת קדושים בסוף הספר צר 70 בהערה. ובבר קדם להטיל ספק בדעת
 הזאת הת׳ המנוח ר׳ שמואל יוסף פין בם׳ כנסת ז׳טראל צד 563 ולהיות שנלכדו
 בשחיתות ההשערה הזאת רבים וכן שלמים ובראשם הח׳ ריט״ל צונץ זצ״ל במחברתו
 03י1111.[י1ן;1)ט110!\1031) 0^8;3,1ם10ג 16(1 צד 34 והרב המנוח ר׳ נחום בחלל בספרו
 השנתי חלק ז' 36 הערה ב׳ אעיר עור כי גם שמו של הטמון תחת המצבה בלובלין יעיד
 עליו כי איננו ר׳ יעקב פאלק הנודע אש־ מעולם לא נזיר בשם ר׳ קאפלמאן ובעוד שלא
 יערה עלינו רוח ממרום ולא יבקע לנו אור חדש ממקום אהד נורד, ולא נבוש
 שלא ידע איש את קבירת ר׳ יעקב פאלק אשר דבר אין לו עם ר׳ קאפלמאן
 מלובלין ודברי המצבה עורנם צייבים בריקה בפילה ומכופלת כי העתקת. ר׳ נתן
 קוריניל הוא משונה מהעתקתה אשר לפנינו וסדר הבת ם נראה יותר צודק בהעתקתו :
 ״הוא אביר יעקב התם אשר שמו בכם נחתם אשר היד, בקי בחכמת כל הספרים
 ובפרט בששה סדרים״ ובעור שנמצא שם אב־ ר׳ קאפלמאן נקיא בפי קורניל ר׳ ייסף כי
 הוחק על המצבה הגאון מות׳ יעקב בר׳ יוסף ז״ל נפמי ב״ג סיון ש א לפ״ק . הנהו נקרא
 בהעתקתינו. יהודה הלוי ז״ל ורק על פי ע־ות המצבה ועפ״י חפש מחופש של איתיותיה
 כאשר ה; חרותות על לוח האב; נדע נאמנה את גזעו וזרע קודש מצבתו של הגאון ר׳
 קאפלמאן *! ולבי נבין בטוח כ• גם בסוף ההעתקה נפלה שגיד, במצבה וצ״ל . נפטר
 . (בשיק) כ ג פיון ונקבר יום א׳ ש״א לפ״ק כי כאמה ביום שבת קודש יצאה נשמתו של
 הגאין הזה כי יום ב״ג מיון ש״א היה ביום המרגוע והוא י״ח יוני שנת 1541 למספר

 הנהוג :

 צד 17 אם קבלה היא נקבל אבל חזותו של צ־ןן הלז יוביה עליו ששלוח צבור ולא
 מוכר ירקות איש עניו מתהלך בתומו ולא גאו; נודע ומהולל ברב התשבחות טמון פה .
 צר 19 הפעם גם על פי שנים ערים לא יקים רב־ כי למרות הסכמת של העתקת

 י) ובקנה סהכס כנזכר עיינתו שניה , בהמצגה וגש עתה נוכההי לדעת שכס אביו של
 :באין הר׳ יעקב קופנימן הי׳ יהודה הלוי, המתבר ,

 **) לא יכוהו לקרוא מעל המצפה ולהודכג א^ נכון הס נכה־: ״יש״ק'׳ כי הכורה הנזכרה שקיע
 •יתה כלאימה. הננתכר .
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ל (ע ל ישורין קיר) ודהעתלה אשי לפנינו י ת  בצבת ר׳ שכנא ע"פ ר׳ נתן מ
: ונתבקש למע־ה כישיבה מהוללה אומר לי לב־ כי צ ל בשיבה *) ד ח א  שקראו ׳:־ניתן כ
י לולא זאת לא יסכום הפרט שי״ט המוחזק והנאמן כבמסמרות נטועים כי רק כשנה  נ
ם. ״כישיבה מהוללה״ ורק  הזאת היה ר״ח כסליו ביום ו׳ ועוד זאת אין להם שחר לדב־י
ת בש־בה טובה ולא תפש בלשון המכרא ה כ  על זה ירמזו דברי המצבה שהישן תחתי
 הזה מפני החרוז ואמר מהוללה במקום טובה להתאים הח־וז עם מלת למעלה והרוחנו
 בזה שיצא לגו מפורש מפי המצבה שהגאון ר׳ שכנא בא בגבורות ומת בשיבה טובה

 כברבת ד׳ אשר עליו
י 27 ולהיות י 23 גם המצבה הזאת כבר ראתה אוד במ״ע המג־ד שגה ב . צ  צ
 ששונות ההעתקות בא־זה פרטים ברא־ הוא הצ־ון היה שיחופש אחריו חפש מהופש למען גדע
 אם אמת הדבר בי גם אביו של הגאון ר־ שלמה לור־א יכונה על מצבתו בשם הכבוד
 הגאון מוהר״ר יחיאל לוריא **) כאשר כתיב בהעתקתו של ר׳ דוד לוריא . וע ד שלשלת
 יחוסה של משפחת לוריא וקרובי מהרש״ל גאוני ווירמיישא וק״ק ורגקי־ורט עיי׳ מה
 שכתבתי בכפרי על ר׳ יאיר ח־ים בכרך צר 6 והלאה ובפרט מה שתקגתי ב־חוסו של

י 7 הערה 1  ר׳ אהרן לור־א הנמצא על שער של ם׳ שו״ת מהרש ל שם צ
 צר 26 ר׳ אברהם אברל יפה לא היה בגו כי אם נכדו של בעל הלבושים וטיט ו
ד וכל הטעיות האלה נולדו  לא עלה על כסא ההוראה בעיר נ•קלשפורג ולא ה־השסאב״
 על ברכי ם׳ קבוצת הכמים לר״ו ורנהיים אשר שם נמצאו בסופו איזה מצבור, מבית עלמין

 של ק״ק נ״ש וכלן גלקו בחסר ער שאין להשען עליהן .
 צר 27 היא ר׳ שלמה אשר על־ו יטיף מלתו בעל צמח דור בהזכירו שבשנת שנ״א
 יחד על עפר נחתו ג׳ גאוני עולם והס ו־׳ יוכף כ״ץ מק־אקא ור׳ משת לוי־א. מוו־־מיישא
 עיי׳ מה שכתבתי על־ו בספרי על הגאון ר׳ יאיר ח־יס בכרך צד 6 הלאה ־גס החב־ר
 והשלם המופלג בחכמה אור התורה מהרי ר שלמה ראש הישיבה ואב ב ד בקיק לובלין ובעל
ש ז״ל מלובלין שקבל '  השלייה יזכירו בריש שבועות בזה״ל וקבלתי ממורי הגא־ן מה-
 איש מפי איש מפי הגאון רביגו יעקב פולק ז ל וכבר העיר החי שזח'ה בישורון ה קיו
 כי ר׳ שלמה בר׳ ליבישם ור׳ שלמה ליברמגש מעיר ברזל משונים הטה איש מרעהו
 ואינם איש אהד כאשר דמה ההכם המנוח פערלעס אשי יזכיר בספרו על קהלת פוזנא צד
 40 שר׳ שלמה ברי ליב־שס היה גם אב״ד פיזנא . ובם׳ לוחית זכרו; לר׳ ח ד פריעדכערג.
י 16 הערה 9 נזכר הגאון ר׳ יוסף בר׳ שמואל אשר בשם ר׳ יאפקי מלובלין יכונה  צ

 והוא עלה על מדין בעדת לובלין קודם ר׳ שלמה בר׳ ליב־שם

 צד 32 ע״ד המחלוקת בין דגאון מהד״ם לובלין והרב ר׳ יוכף אשכנזי בעיר מיי!
 עיי׳ מה שכתבתי במב״ע 16חו116 כדך כ יב 96 והלאה

 צד 33 הרה׳׳ג ר׳ יוםףלעוו־נשטיין מגה והשב כ׳ תלמידי מהר״ם ליבלין בתולדוהיו
 (עיין הגור; א 45) ואליהם יתחשב עוד שם טהר״ם מייל שטיללינגן עיי׳ מת שכתבת

 בט ע החרשי ברך מ״ב צד 25
י בם׳ הולדות י  צד 38 על הגאון ר׳ יעקב אכי הגאון ר׳ העיגייל ;

 *) על המצכה כתוב בישיבה ומה שהרב ההכס כנזכר אימי שכפרנו בי׳׳ט לא יסכים לז*
. ( בר המי  ?תשובה בנדה, סי היוד שאתר הבית אינ:ה מנוקזת ובכן נכין הפרני שי״ט (

 **) שש הביו של הגאון מהרש ל יכונה על כמצבה בכם הגאון •ה־ל/1 לוריא , (ימי,כר) •

 אנשי שם להח׳ המנוח ר׳ אליעזר לאנדבהוטה צד 69 וה־א נזב־ כמו עשר
 פעמים בם׳ לקט שמואל

׳  צד 41 מבנותיו של הגבר המצוין ר׳ ־ח־אל לוריא בגו של היופא המפורכם י
 שלמה לוריא נודעו מרת אכתר כלהו של הגאון בעל הוי״ט אשת בנו ר׳ אברהם ומרת
 חנה אשתו של ר׳ נתן בגו של הקצין הנודע והקרוב למלבות השתדלן הגדול ר׳ יעקב
 ב״ש או ר׳ יעקב שמילם בפראג(עיי׳ גל עד פי' 136) ומרה ח־ה אשת מוהר״ר היים בן
 הגאון מהר׳יר נפתלי כ ץ אב״ד ור ש דק״ק לובי־; הנפטרת ביום ב׳ ב׳ כפל־ו הפ״ז
 בפראג (שם סי׳ פייט) ואם בן איפוא נתקשרו במסורת בדית ההתחתנות ד׳ משפחות
 מצויינות בישראל הלא הנה משפחת בעל התוי״ט, ומשפחת העל? ער, ליריא, ור׳ נפתלי

 ב״ץ היא משפחת הגאון מהר״ל מפראג
 צד 42 תלמידו של הגאון ר׳ יעקב טעמערליש הנקרא ר׳ יהודה ליבא אב״ד העלישוי
 הוא די־ב חמפירכם בשם ר׳ ליב ציני; כאשר הזכרתי בטי'ע החדש׳ ברך ל״ה צד 500 והלאה
 ובם' ל,ודה לזכרון צר 87 ועתה נודע לנו עור אחי ר׳ ליב והיא אב״ד או־פמרלינג במדינת
 מעהרין ר׳ אלכסנדר ציני; השוכב בכית הקברות בק״ק נ״ש באשר הרא־ת־ במ״עההדיגיו
. ומקום קבורתו של הגאון ר׳ יעקב טכמערליש בחשך יכובד, בי בין .  ברך מ״ג צר .
 מצביה ק״ק ווינא הישנות והעומדות להגלות , לא זכ־הו עור למצוא את ציון הגבר
 המצו ן אשר את שמו הי׳ מעריצים ומפאר־ם בזמנו ולא הי׳ נותנים את מצבות קבורתו׳
 למלתעוה הנשיה ולטרף לשני הזמן אם באמת הרימו לו גל בתוך הישנים באדמת בית
 עלמין בווינא . שם: על המדפיכים בלובלי; לב־ת קלמגיקש יעה נלך עתה לאורו של היוד׳ג
פל  ר׳ יוכף כרן צדק אשר הגיה גזע הצדיקים והמטיבים לישראל האלה אשר עד רנה עי

 היה ההולתם במחברתו היקרה הנקרא שבת אחים הנדפם בפי האפם .
 צר 44 אולי צ" ל בן ארנין והוא שם משפרה עיש מדינה שם: בראש
, ויש עוד שגויס אחרים בין ' ז נ ג , ״פה נ ת מ ר׳ ישראל איכר לוריא יחפרו ב׳ ת ׳  מצבת הג

י 27 והה;׳ תרה אשר לפנינו ה המצבה ע״יר׳ דוד לוריא בדמגיד •גנה ב׳ צ ק ת ע  ה
 יתרת פרט ד שנה שס׳יו נמצא שם שע״ה ושם אבי הנטמן ה ה ר׳ יה־אל נקיא שם בשם
 הכבוד ״בהמאור הגדול הגאון מדר״ר יחיאל לוריא ״וכוף דברי המצבה אשר נלקה
 בחבר בהעתקה אשר לפנינו נמצא שם כתיקונו ועולה יפה בלי גדעון: לאיר(והעלה) [צ״ל
 יה עלה] על גבי המזבח העליון על יד מיכאל שר הנדוד זכותו וצדקתו יעמוד לנו בהירי אל
 צד 45 חרוזי מצבת הר׳ משה בר׳ יהושע לא יוכיחו למדי שהישן תהתה השלים
דת  נפשו על קדוש השם כי מלת,,קדושי" ר״ל בנן של קדושים ״וריח נ־ה־הי" ירמוז על מי
ט ״אשר  הצדיק שהיא כעין עולה וכפרה לעמו ולדורו ״ומרוטה להי״ כנוי לישראל וגם הפי
ת בו א נברר רק מפנו שנמצאו בו פ־מן היגנה אשר כ  ע״ש ה משה לעיני בל ישראל״ י

 המנוח ושמו רמיוחד . ודבר אין לו עם מיתה בידי !•.דם וקדוש השם ברבים.

 צד 47 לא הגאון מוה׳ שאול שמעון כי אם אחיו הגאון מהרש׳יא ה־א מחבר הפליחה
 על הקדושים אשר חרפו נפשם למות בעיר ווארשוי בשנת שג״ו ה״ה ר׳ משה ור׳ יהוו ה
 ברי יקוה־אל (עיי׳ ציג׳ן בפפרו על הפייטים הנק׳ 165> 16^06? 3,16״0״גחץ8
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י 464•  צר 48 בבר חרץ משפטו בטיב טעם ודעה רש״י פץ בם׳ כנכה ישראל צ
-׳השוכב בב־ת עלמי; בל י בל י; הוא יופף שלמה אתר ועדה המצבה עצמה רן על פי

 ההעתרה



 ההעתקה שפרט שנכה שע״ו הן על פי האחרת שהראה לנו שנת שפ״ח שיבר אין לה עס
 הי״ש״ר מקנדיאה הלא עתה בבר נודע בבטחה שביום נ׳ ז״ך חשון ת״י עוד ההם את
בה ישב בתור רופא הקהלה במו י״טשנים (ע־׳  שטו עלפנקם ק״ק פראנקפורטאשד בקי
 מאמרו של הרד,״ח ר״מ הורו\ץ בטב״ע ;)•11101ט1;-1? מ1 1-1216^ 1180116)1̂1 31858.2111
 צד 13 והלאה ובדאי הוא בעל חות יאיר שנסמוך על דב־יו דף ר ע ע״ב בהעירו בי ראה ונם
 הביר את היש״ר בהיותו בפ־א: ובבואו לווירמיישא בשנת תי״ב ע־•׳ ספד• על ריי׳א בב־ך
. ומי יהן ויגולו לפנינו שרשי משפחת דיל מ־ד־ני במהרה בימינן  צד 109 הערה 4
 כי אז גביר שבבל מאה ומאה יצאו מגזעה רופאים מ־ופאים שונים מצוינים ומפוארים ואי־

 להתפלא ב־ במה יו0ף שלמה היו בשוקי הרפואה
 צר 60 מבין כותלי בת־ המצבה היקיה הזאת נכר שעלילת דם ה־הה בעובר

ט אחרי ילד או ילדה שנאבדו ט  ק״ק לובלין ב־ רוח עוע־ם התעה את רודפיהם לחפש ולה
 וגב אה מקדש הקהלה נאצו בהפרם באדמת קדשה אם לא יעלה קול ההרונ המדומה אל
 אזנם מ; האדמה ולהיות שר׳ נחמן בר׳ יהושע יעקב היה נאמן או שתדלן הקהלה היד

 .נבחן ונאפן עד שהשלים את נפשו לאלהיו וקדש שם שמים ברבים
 צד 52 הספר 0;)ט116ם,3ם£3,20 מיוחם בטעות להח׳ מונטאלטו באשר הוביח הח

 גרעין המניה בקורות היהודים כרך ט׳ הוצאה שלישית צר 485 הערה ו והספד אשר שמו
 מתחיל במלות 0*1,17 1:0גז0י1 ר״ל ספר נעשה וכו׳ וסי 10),3,48ל1 ר״ל הבור הם אהד

 ולא שנים כאשר הורה ג״ב ה־כם הג״ל
ו דור ישרים צד 13 הערה 18 ידנו שר׳ נפתלי  צר 55 הרה״ג ר' יוסף כהן צדק כספי
 כ״ץאב״ד בלובלין נפטר בשנת ארבעים ושתים לימי חלדו ביום ב׳ ה׳ תשרי ה״ט לפ״ק
 ובהעתקה שלפנינו נראה ברור שנפטר בשנת ת״ו כאשר אותיות מלת ק״ר״ו״ש״ ברור מלל

 יום וחודש לא זכרו שם בלל
 צד 56 מצאתי את שמו של הגאון ר׳ העשיל חתום על קבוץ אחד שנכתב בעיר
 לבוב להיות בידי הרופא אשי קדוש אמרו לו בח־יו ה״ה הרופא ר׳ חיים בן הגאון

־  .מהדר משה רופא ממשפחת קצינאלינבייגץ מעיר לובלין אח־י ההרג הנורא בערב
 בכות שגת תטי׳ז ואלה דב־י חתימתו : נאום הטרוד יהושע הנקרא העשיל בן הגאון
ברךליטצד 558  מהר״ר יעקב זצ״ל אב״ד רק״ק לובלין עיי׳ מה שכתבתי במ״עהחדשי
 צד 59 בס׳ מרגניהא שפירא צד ן נדפסה מצבת הגאון ר׳ נתן בר׳ יצחק שפירא
 עד החרוז שיותר גכץ במו שנדפס לפנינו ״כמסיג־ נהוגים״ וגם טעות דמיבח נמצא
ת : ״אל בית עולמים״ כתוב שם : ח , כי ה ן ב א  ושם כי לא נקרא על נכון מעל לוח ה
: ״למרומים״ וגם הפרט נשחת ונמחק בי ז ו  ״על בית שלמה״ למרות שווי הסופות בח־
 במקום ״למנוחות ו״לייש״ליוים״ נדפס שם : ״למנוחת ולשלום״ . וע״ד בנו של ר׳ נתן
 ה״ה אב״ר ווירמי־שא ר׳ יששכר שפירא . עיי׳ מה שכתבתי בספרי על ר׳ יאיר חיים

 בכרך צר 9 הערה 3

 צד 64 כבר הראיתי לדעה באוצר הספרות שנה ד׳ צי 500 אשר שם
 .הוצאתי לאור את צואת הגאון ר׳ נפתלי הירש אב ד לובלין שנתעלמו לפי שעה
 מעיני ר׳ ה׳יג דעטביצר בספרו כלילת יופי ה״א פ״ד ע״ב דברי המוסיף על צמח
 דוד כי שם לא נכתב בברור פרט שנת מותו של הגאון ר׳ הירש ר׳ העשלס ועתה אתרי
. ויש להוסיף על הולדת ר׳ נפתלי ה־ ש שנתקבל -אשר נתחזקה עדותו מקצתו ותחזק כולו

 לאבי׳ד

ן  לאב״ד פראנקפורט דמיי, אבל מן השמים עכבוהו ועל כן נמצאהו שובב בבית עלמי
ד על תורתו של הגאין הזה יק־אה מעל ספר לקט שמואל אשר  בלובלין.•והרוצה לעמו
, נ״א ע׳יב א ״ , מ״ו ע ב . ע״ ה  גזבר שם בשם ר׳ הירש אב״ד לובלין חתן ר׳ העשיל דף מ״

 נ״ג עיר ״
 צד 65 אולי הוא הנזכר בסי לקט שמואל דף ט יח ע א בשם ־׳ הירש אב״ד לובלין

 כלי הוספת הבנוי ח׳ ר העשיל
׳ ־א־ר חיים בברך צר 66 הער׳ 2 .  צד 66 עיי׳ על מהר״ם ז־טק־נד ספרי על י

 צד 67 השמועה הרעה ממיתתו של הגאון ר׳ שמחה הכהן ראפפורט בעיר
 שעברשץ עשתה רושם בכל קצוי ארץ כ׳ כאשר הראיתי בספרי על הש״ר מווינא הנק־א
 •01-1110111101̂' 8.110.3011 צר 51 הערה 2 עשה הגאון והשתדלן המצוין בדורו הזה הספד
 ביו׳ ב׳ כ׳ חשון תעייה ל׳ על פטירת הגאונים מהר״ר שמחה בייץ ומהרי:־ דוד אב״ד טריביטש

 תתנו של הגאון בעל צמה צדק
י כן ר׳ אלחנן איבא בשוקי ספרתג• עיי׳ ספרי גול־ ע  צד 70 גם הרי ר׳ יששכר ב
 ווינא צד 82 הער׳ 2 אשר הטפתי סלתי על תולדות ר׳ יששכר בער בן המקובל האלקי

 המוהר״ר אלחנן אב״ד קרעמזיר
ם מלובלין ואודי ה־א ס י נ מ ׳ ר ר י א מ ׳ ר ר ב ז ח עייר נ  צר 71 בם׳ לקט שמואל דף נ

 בנו של ר׳ מנחם מאניש הדיין השוכב בלובלין
 צר 73 אם לא אשגה ברואה האלוף ר׳ משה יהושע רופא אשר ״רכים תמהו עליו
 ואמרו שלא נמצא כמוהו״ הוא ר׳ משה רופא ממשפחת קצינאלץ בוגין אבי ד׳ חיים רופא
 אשר קרוש אמרו לו בחייו והוא הנודד ממקומו והמכתת את רגליו לקבץ בסף
ג והאבדן הגדול בעיר לובלין באש־ העיר  לפדיון שבוים בשנת תט״ז אחר הה־
 עליו מאור הגולה שר התורה הגאון ר׳ העשל באשר הראיתי לדעת במ״ע ההרשי כרך ל״ט
 צד 554 והלאה ואשתו של ר׳ משה וג׳ בניה וגי בנותיה באו במצור ובמצוק יהלכו שבי

 •ירינו צר עד שקם ר׳ חיים וגאלם ופרם מירי או־ביהם
 צד 77 למקורות אשר נשארו לנו לערה על חהריגה והמהומה הנוראה שנעשתה
ב התעודה הנכתב והנחתם בק״ק ת כ י ז בלובלין יתחשב כעת נם מ  בערב סכות שנת תט
ן לר׳ חיים רופא אשד הוצאתי לאור במ״ע החרשי כרך ל״ט צד  לבוב ביום ג׳ ד׳ אדר הטי
 557 ושם נקרא שהוא ״היה בההרינה הדשה כערב סוכות שנת תי״ו בק״ק לובלין עיר
ו ומהם נשחטו ומהם נשרפו ג ר ה נ ם ה  ואם בישראל שהרגו כמה ובמה אלפי׳ מישראל מ

 יחד אבות ובני׳ ובנות .
 צד 78 עד הנה לא נודע לנו שם רב בברעסלא קודם לראשית המאה הי״ה למספר

 הנהוג עיי׳ בראנן בס׳ עטרת צבי לחג מלאת שבעים שנה לחיי גרעין צר 218 והלאה
 צר 79 כאשר אראה אי׳יה במקום אהר רופא המליכה \611יינ ¥11.1118 הוא ר׳

.  הי־ם בד׳ משה יהושע רופא ממשפחת קאצינאלינבו־גין היא ולא אחר
ה ; ת סימן הרי ח  צר 80 בפנקס הקברות אשר לק״ק ק־אטאש ן מצאתי כתוב ה
 האלוף המרומים התו׳ המופלא הינק וחכים המנוח מ׳ יעקב נכד של יעקב ד׳ שמואל
: וכבוד מ׳ יעקב הנ״ל קבע דירתו בק״ק רישא : נפטר בברעסלא ן י בל  רעכילש מק ק לו
 יו׳ א׳ ט׳ ניסן הע״ח ל׳ והובא לבאן ביו׳ ב׳ יוד ניסן ונקבר פה אצל מ׳ שלמה בר׳ מני זצ״ל
 ואצל הקצין ט׳ לאזר הגיל מברעסלא הנ״ל סי׳ תרנ״ט ואם כן איפוא נודע גם מכאן שהיו

 מבנים



׳ שמואל רעבילש ׳ שמואל רענילש הוא חת; י  •מכנים החתנים על שש חותניהם בי ר׳ יעקב י
 השובב כעדות מצבתו בבית עלמי; בלובלי;

לה יוהםין לר׳ מאיר פערלש דפום ווארשו׳ צד 34 נזכר הנאון  צד 83 בם׳ מנ
 מות׳ טענריל הייקריל מלובלין וכנראה נקרא על שם מום בנופו כי היה איש נב; .

 צד 86 בפנקס ק״ק טרעכיטש במדינת כעהרין נמצא כתוב והתום , בין שנות
׳ד־תק״ח את שם השמש והנאמן ר׳ אברהם לובלין וכאשר נראה מחתימת ידו במלואה  הפי
א אברהם במהר״ראהרןז״ל אויע־באך מלובלין יאול־ התחשב למשפחת הרב קי ה נ י  ה

ד 76  מיה׳ שמואל בהקדוש מוח׳ דוד אוירבאך מלובלין חנזבר צ
 צד 94 עיי׳ מה שכתבתי על הגאון ר׳ חיים יונה האומים פרענקל במ״ע החדשו

 ברך מ״ב צר 322 והלאה
 צד 00! שורה 12 מקור המלה פאליש אשר ישתמשו בה גם בארצות ממלכת
 אומטרא במובן עזרה עודנו צריך חפש מחופש כי מה שחשבו שמוצאו מזמן רדיפות שנת
 ת״ח ותט׳ז אשר בהן התאספו גולי פולי; בבל מקומות פזוריהן בעזרת בהי הבניסיות
-להיות שלא היה מקום לזעק גם בהיכל פנימה הוא דבר שאין לו שחר להיות שנמצא
 המלה במובנה הזה גם אצל יושבי ארץ פולין וגס מה שכתב הה׳ ציני; בספרו על הדרשות
 ־,נקרא 110116]118ג>00£168111 היצאה שניה . 456 בהערה שגזע המלה הוא

:  ./130׳^,3'1 שבלשון כנען הוראתה 10י31>111;0 איננו קולע עור אר המטרה
 צר 104 אולי ירמוז •הציור אש־ נמצא על המצבה סי׳ ל״ו למזל הסרטן אשר
-יתאים עם חודש מרחשוון שמת בו ר׳ אברהם פרנס בי מזל הקשת יתיחס לירח כסליו .
א המלות ״צנצנת המן" קי י 06] גם מזה ראיה שלמצבת סלוצק אשר בראשה נ * 
 :אץ לה דבר עם בעל הספר צנצנת המן כאשר יד,שבו שם . כי שם הכבוד הזה נמצא

 למכביר בראש מצבות ממצבות שונות עיי׳ הצפירה שנה ב״ו צד 3 49
: ברור בעיני כי במקום מצבת הדי• מאיר כר׳ נפתלי הירש שכתוב ״למאיר יכא_ ם  ש
 כשמש״ ירמוז לשם מאיר גם לגדולתו והפא־תו שהי׳ מאיר בשמש אבל בא בעוד יומו בי*

 שקע בצהרים אורו
ילהחת במשור.׳ במישור ואילי  צר 107 במצבת ר׳ יצחק צבי הירש שורה ג׳ צ׳

 תחת ״נהייתו" : חייהו
 צד 08] במקום שכתוב במצבת ר׳ נתן בטוה״ר יצחק אייזיק שורה 5 ״הי׳ מת

 גבר ונערץ צ״ל ה" מתגבר ונע־ץ במובן מלות הפיוט גבןר ונערץ
 צר 0)1 הערה* רמז לנעמי אשת אלימלך וגם אלמלך הזה היד, איש נאט׳ נאום

 ב מעשיו טובים ר״ל אשר הללוהו ושבחוהו על פעולתיו הישרים
 צד 114 בין בניו של ר׳ הירש הריף המכונה ר׳ הירש ביאלא־לא נמצא שמו של
 ר׳ יהודה ליב עיי׳ תולדות ק״ק האלבערשטט להרהיג אויערבאך צד 67 ואולי ירמזו דברי
 המצבה על ר׳ צבי הירש המכונה הירש לעווין אב״ד לונדון האלבערשטט וברלין והוא
ה כנו של ר׳ ארי׳ ליב אב״ד דק״ק גלאגיי ואמשטרדם . וא״ב היה אבי הריין ר׳ אפריש  הי
 פישל נקרא על שם זקנו הגאון גיסו של היעב״ץ והוא נפטר בליל ז׳ דפכח שנת הקט״י
 אבל גם בין בניו של ר׳ צבי הירש לא נמצא את שמו של ר׳ ארי׳ ליב עיי׳ ם׳ הולדות

 אנשי השם להח׳ ר׳ ליזד לאגדם היטה צד 109 והלאה .
 צד 120 במקום ליהודים ואפרים צ״ל ליהודה ואפרים. שם ז ר׳ מרדכי כרי• יהודה

א י  ד

 היא נצר תפארה שלשלת היוחס׳; נין ונכד להגאון ר׳ שמחה בר׳ נחמן הכהן ראפפורט
 אשר בהן פאר בעיר לובלין ער שנקרא בשנת תע״ז לשבת על בם ההוראה בק״ק לבוב

 ומה בדרך בעיר שעברשין ביום ׳' אב תע״ז
 צד 25! אולי ירמזו המלות מטע קדושים על גזעו של ר' יונח יצחק בר׳ מאיר
 כי הוא היה נצר משפחת תאומים . פרנקל אם לא יכזבגו חשמות אשר הולכים

 ומתגלגלים במשפחה היק־ה הזאת :

 בצדק נוכל לאמור כי אלה דברי דור האחרונים. יען עברו ימים מעטים . והנה
, ש״ק פ׳ ת  אהה שמועח לא טובה , שור ושבר ! החכם הבילל מיה׳ דוד קויפמאן ז״ל מ
 מ״מ הרנ״ט, ברמי ימיו עת עמדו על המלאכה ידו האחת נטתה קו וירו השניה אוחזת
 בכף הסירים לבנות צלעי ותאי היכל ספרותינו לפאר ולשכלל יפיו. אבדה שאינה

 חוזרת אכרה ספ־ותיגו לדאבון לב בל מוקיריה . יחוג• ד׳ עפי״י

 נוספות והערות מאת הרב החכם הכולל חוקי
 קדמוניות היחודים ברוסיא ופולין חפראפעססאר

 א. א. הרכבי נ״י בפטרבורג.
 ב״ה פטרבורג ר׳ מנה־ התי־ב״ט

 שלום וברכה לך חכם ומופר נכבד , שלמה שמך וטי יתן ותהי שלמה משנתך ,
 הן ראיתי את העלים ממחברתך אשר שלחת לי בטובך והתענגתי לראית
 כי העיר ה׳ את רוחך לאסוף ולקבץ את הזכרונות לקורות •ישראל בקהלי,ך
 המפוארה מימים קדמונים . ווה לי עשרים ושתים שנה בעת דברי אודות קהלת
 ישראל בלודמיי" (הואיוולאדימיר וואלינסק) קראתי את הק־יאה באזני חכמי ישראל
 אשר בליטא ופולין עייר ההכרח לקבץ את היריעות ושרירי ימי קרם מכל הקהלות
 החשובות במדינות אלה (מאסף נדחים חלק א׳ נוטר 6) אש־ בניהן השבתי את קהלת
 לובלין. ואם ער העת ההיא (בשנת הרל״ח) היו לנו חבורים מיוחדים רק על
 עיר ווילנא ועיר קראקא בעברית ועל קהלת פ״נא באשכנזית נוספו לני
י גבויים תר״ם) בריכלן י ע  אחרי כן הספרים אודות הקהלות הוראדנא (
 דליטא (עיר ההלה) לביב אי לעמנער: (כלילת יופי חרט יה ותרן • אנע״
ק (רבני מינסק הרנ״ח) ומעט מזע־ ס נ י ם תרניה , ובאשכנזית מדייר קארי) מ  ש
ג ר עיים אחרות . ולעת בזאת ידפיס ירידי הנכבד ה־הי ו ע ו י ו ש ר א ד ! 2 ו י י ק  גם ע
א (באשי הודיענו במכתב• ר ק ל א בעי את חבורו עיר קהלת ז  מיה״ר שלמה כו
 היקר) מלבד ה:׳אמרים המפוז־ים על פני מכתבי העתים והזכרינית שבאו דרך א;ב

 בחבורים

  
Notatka
Dodatkowe komentarze uczonego, mądrego, wszechstronnego badacza starożytnych (dawnych) Żydów w Rosji i w Polsce profesor A.A Harkawy świeca (światło) Izraela w Petersburgu



 בחכו־ ים חרשים ככזו בספר רעת קדושים (תרנ״ו־תרניח) וכפ־ תולדות משפחות
 נינצבורג (ת־נ״ט) והמרים אחרים בעברית ושפית העמים . אשר על כן נוכל לקוי־
 בי לא ירבו הימים ובל המשתוקק לדעת קורות ישראל בבל עיר גדולה ומפורסמת
 בדב־י הימים בארצותינו יהי בידו לכל הפחות אסיפה השרית ,׳גלמי כלי הספרות
 ואך זכורים יהי׳ לשוב העוברים באמונה במקצוע זה איש איש בקרית מגורו ועיר
 מולדתו אצל כל הקוראים הנבונים המוקירים את קורות עמנו וקדמוניותיו . ואש־י
 חלקך איש נכבד בי גם נפשך באה בסוד המחברים האלה ובקהלם יחד גם
 בכורך י והנה בטובך קראת נם לי להשתתף בזה ולקשור העטרה בראש קהלת
 לובלין המפיא־ה ואף כי בבל לבבי ובכל מאודי חפצתי להיות סניף לדבר מצות
 רבה כזו אולם כבר הודעתיך את הסבות המונעות אותו לעת בזאת , ועל
 כי לפטרך בלא כלום א׳ אפשר לכן אתן לך מעט הע־ות על העמודים הראשונים
 מטחברתך . וביחוד בדברים אשר נגעתי בהם זה לא בבר במאמ־י . ואולי אשיב
 ביצות האל לדבר עור מענין טחביתך במאסף נדה ם המתעתד לצאת לאי־

 על יד מה ע דטליץ אחרי קבלי את מהברתך שנשלמה בדפוס .
: במגיד שנה שניה (16 6() עמוד 63 הרפים ר׳ א־י׳ ליב  ואלה הן הע־והי
 שפעער הערה קצרה אורות רבני העיר לובלין. וראה שם שנה עשירית עמוד 134

 אודות ר׳ ליבלי איגד ור׳ צדיק מלובלין.
 במחב־תך עטור 4 השערתך כי הר׳ יעקב שהיה ־ב בטרידענט בשנת דלית
 הוא הוא הד׳ יעקב קופלמאן שנפטר בלובלין בשנת ש״א היא רחוקה כי לפיה היד
 רב בלובלין במשך ששים ושתים שנה ובלי הוכחות ב־ורוה אין לומר דבר כזה יעל
 כל פנים השערתך זאת סותרת *) דבריך למטה (עמוד 16) כי הר׳ יעקב הנפט־
 בשנת ש״א הוא הר׳ יעקב פאלק בעל החלוקים וזה האחרון היה ראש ישיבה

 בפראג וק־אקא אך מעולם לא היה רב בט־ידענט .
 עמוד 5 דב־יך בי בשנת שכ״ט ניסר בית דפוס בלובלין אינם מדוקדקים כי
ע כ  הורה עם פרש״י נדפסה כבר בלובלין בשנת שי״ח ושנת שב״ב (ראה אוצה״ם לבךי

 עמוד 633 נוטר 265) ולדעת קצת נדפסה כבר בשנת שט״ז (11556 כאשר העי י
 ברשומת הספ־יס העברים שנדפכו ביוסיא ופולין הנועדים לבוא בשער המ״בה

 (פטרבורג 1894 עמוד 10)
 שש־אודוח וער הארצות ראה עתה מאמ־י הנספח לחלק ז׳ מדברי ימי ישראל
 מגרעטץ העתקת דח׳ שפ״ע כי לא־•; ליטא היה וער מיוחר ולא היתה שייכת לד׳
( ( 5 5 ־ 1 6 ת. וראה גם הפסקים שנדפסו על ירי בהאסיף הששי (עמוד 3  א־צו

 והערותי שם .
 עמוד ן־אודות שופט היהודים נםג1י1001>1)111 ג16>1ז1 צרוך להעיר בי על הרוב

 נשא המשרה הזאת איש נוצרי עוזר הוואיוואדא כן בל טא וכן בפולין ,
 עמיד 2) ־אין מן הנמנע כי הר״ש וואהל בנה בהכנ״ס בלובלין שאילי היתד,
 מטרתו להיות בית תפלה למוהרי מדינת ליטא ורבניה שבאו בפעם בפעם לזמן

 הירידים
 *) ה:־.גרתי אינה סוהרת כלל לפרי כי מה שהמרתי שהר׳ יעקב היפנור נשנה ש״א
 הו ז ה־׳ •ננקב פינק לא אמרתי בבירור , ובעצמי הנונתי ספק כזה . כאשר יראה כני

. ״המחבל״ ר פ ס  קירא בפנים נ

ם מרדיפות הצורר ס ממדינות י ח ר ו ב  הירידים ללובלין . ולהם נצטרפו בפה״ג ה
 אחרות ולבן נק־א בהבנ׳יס של לייפער ולענין ביהבנ״ם של מהרש ל כתוב במאס ־
 רא״ל שפעער אשר ציינתו למעלה כי אין א־מ־ים בו ב־בת הניתן ליעף כה (האש
 ער היום יחזיקו במנהג זה ? *) יזהו בדעת הבית יוסף בשו״ע ונגד דעת הרמ״א

 ומנהג אשכנו)
״  עמיד 14־הגר צדק (בערך שנת תנ״א־תנ״ח) אולי הוא הר׳ ישראל ב
 אברהם אבינו(ר ל נר צדק) בעל ם׳ מפתח לשון הקודש הנדפס באמשטרדם בשנת
 הע״ג (אוצה״ס עמוד 360 גומר 882!) ורמש'ש רשם עוד בי גם הספר בל״א בי!"
י ונדפס באמשט־דם בשנת תנ״ו(ובמפת־׳  דער פערצייכוננג נתייחס לד׳ ישראל ג

 רמש'ש גרפם יצחק תחת ישראל)
 עמור 16־בענ־ן הר׳ •עקב קאפ״מאן והר׳ יעקב פאלק צריך להעיר כי רעת
 הר׳ רפאל נטע ראבינאוויץ ז ל , ויבדל לחיים הריר שזח״ה נוטה שהם שני אנשים

 נפרדים (ראה סי׳ דעת קדושים הלק ב׳ עמוד 70 בהע־ה) ובן נוטה דעתי .
 עטור 17־הר׳ אביהם בר׳ אושעיא הלא היה ש'ץ ככתוב על מצבתו וא״ב
 הר׳ אבי־הם מוכר ירקות הרב בורא• היה איש אחר וגם הרא״ל שפעעי־ במקום

 הגזבר יאט־ כי זה האח־ון היה נודע בבינוי ר• אב־הט קאשי .
 עמוד 18 ־ספ־ ה־׳ חיים בר׳ בצלאל נקרא וי־וח מים חיים ,

 שם ועטור 19 ־נגד עדות ה־׳ יש־אל בנו של הר׳ שכנא שהיה עניו טבל
 אדם והביא נם ראיה טובחת לרבדיו יצאת לשפוט הלביש גאה וגאון כטדו־וכזאת
 לא יעשה **) . ומן המליצה הכתובה בגליון הש״ס לשכנו תדרשו(המובאה גם מהא״ל
 שפעעי שטן אין ללמוד בכיור על תבונת הרב הזה בי אולי נכתבה מאתר מתלמידיו

 וגם על מצבתו כתוב : החסיד והעניו .
 עמיד 20־לעת בלאה נדע עי• דוקומנט הנדפס אצל בערשאדסקי בי בשנת שכ״ט
 ,׳:יה המהרש״ל עיר בעיר איסטרהא . ולכל הקודם בא ללובלין בסוף השנה הזאת
 עמוד 21־בבר העיר הר׳ רפאל נטע ראבינאוויץ בהערות ותיקונים לעיר הצדק
 (׳המגיד שנת העשרים עמוד 54 ובהעתקה מיוחדת עטור 30) בי בטלות ובוטחין על

 נבו־ת הזקן ובנו הגאון הבינה לה־' שבנא וה־׳ ישראל בנו .
 שס־אורות התייחסות הטהרש״ל להר׳ יצחז! בצלאלש (בן צ״ל) מלודמיר יש
 להעיר כ־ במשך הימים צמחה מחלוקת עצומה ביניהם כאשר דברתי מזה במאמרי
 עייר לודטיר במאסף נדחים שם , ואחרי דבר מזה הרח״ן רבע יצר כדברי אשר אמנם

 בפהיינ לא ראה אותם .
 עמוד 22־אורות הר׳ משה מירב׳ מרגליות ראה עוד איזה פרטים בס׳ עיר
 הצדק לרו׳יט צונץ(עמוד 5־42) ונוסח מצבתו אצל וואלף משונה מהנוסח הנמצא עתה

 על המצבה ושש הובאו שתי הנוסחאות .

ה. גס אין אומרים כלל מזמור שיר חנוכת בהפלה. ״המ־זבר"  *) עד היוש יהזיקו במנהג ז
 **) זה שימרתי כי הגאון הנזכר הלביש גאה וגאון כמדו המכהי יהדותי ע; לברי הגאון
 גע: משאת בנימין הנזכר בפנים הספר בהפצי להזק המסירה שעל משנת םנהדלין בהש״ס 5נ

 הגאון הר׳ הכנא הי׳ כתיב ננ״ד שמו של משיה ואני אומר שכנא שמו,המהבר״
 יא



ה ועד הארצות כישנה ש״נ כשם  עמוד 23 הר׳ שמעון וואלף חתום על תקנ
 ר׳ ויאלף אויערבאך מפוזנא ראה דברי הימים ליעד הארצות עמוד 17 סימן י״א •כ,

י 25) . ו  בשנת שפה־שפ׳יט היה אב״ד בפויגא (שם עט
 עמור 26־לדעהי לא היה הר״ט יפה ראב״ר בלובלין בשנת שמ״ח כ׳ כשנה
ק ט׳ מנתיב ר פ ב ) נ א ר פ  זי חתם על הפסק כפהנא המובא נס׳ נתיביה עולם למהר״ל מ
 הלשון! ובפסק זה יבקשו ;;־בנים ההתימים מידיד ם אשר בקריה נאמנה קיק לובלין
אה כי י  ןך״ל הנבחרים והמנהיגים של ועד הרבנים דשם) שיכר:זו את הפסק ומזה נ
 ר\הנ דלובלין לא ר יה בין החתומים על הפסק הכי׳ ל ן וראה דברי הימים להועד עמוד
 @1) כי אס ה־׳ שלמה בר׳ יהודה נתן פסק מיוחד והוא היה אז ראש מתיבתא בלובלין
דברי הימים לד,ועד כי כגוף ת ועד הארצות כבר העירותי ב  עמוד ך2-ע״ר תקנ
 הפנקס דפוזגא (שהוא המקור לתקנה זו) שלשים הרבנים ובניהם הר׳ שלמה ב־
 הודה הנקרא שם דער יונג ר׳ שלמה מלובלין (הצעיר בערך אל הר׳ שלמה הזלן
ב בלבנון כ• אם בשנת שן ועל התקנת  הוא מהרש״ל) חתמו לא בשנת שט״ז ככתו

 משנת שמ״ז לא הובאו בפגקם שם שמות הרבנים החתומים .
 עמוד 28-ספ־ שלשלת הקבלה נדפס ממחברו בויניציאה בשנת שמי ז ולא היכל להיות
 בו קינה על הנפט־ים בשנת שנ״א וכנרא׳ נוספה הקינה באחת ההוצאות שבפולין שאיני בידי
 עטור 31-ה־׳ יצחק שפירא תקן הקנה בשנת ש״י היא היא התקנה שנזב־ה
 למעלה אצל הר׳ שלמה ר׳ ליבישיס לשנת שט״ז ובשניהם צריך לתקן ש״נ באשד
 הערותי קודם לזה וצריך להוסיף בי הר׳ יצחק זה נבח־ מלובלין בדיני ועד הא־צות
 לשנת שנייה ושניו ביהד עם הר׳ משה כ״׳ן ראה דבר• הימים להועד עמוד 24 םימי י׳׳ז
 עד הנה הגיעו הערותי המעטות על העמודים ה־אשיגים ממחברתך אשר
ה אחרי ת ת ו  וכתבתי בלי עיון ובלי חמרה בהיותו במצר רעוע ואקוד, עור לרב־ א
נות וישוב הדה באשר ירחיב לי ה׳ ושלים ישפית לי .  צאתה לאור הדפום במתי
 אסיים בתודה רבה ובברכת שלום לך איש יקר ונכבד על אשר השתדלה
, יהי שלום בחילך  באמונה להרחיב גבולות חכמת ישראל וקורותיו בארץ מ,ילדתנו

י ג ב כ ר ו ה ה י ל ם א ה ר ב  וחילך לאורייתא בהפץ מוקירך ומכבדך א

 נוספות והערות מאת הרב החכם הבולל חוקר קדמונית היהודיג
 מוזז שלמה בובער נ״י

 ביה יום ב׳ ביד מנחם אב תרני׳ט
 לכבוד החכם וכוי מוהר״ש גיסענבוים נ״י

 מכתבך היקר מן ז׳ אב עם הגליוגות ( בירסטענאבצוג) עד צד 128 מספ־ך
, וראיתי לשמחת לבבי כ׳ אסף חוט־:־ב ן ו כ  אשר תיציא כעת לאור בא לירי אל נ
 לבנין בית נבון ונשא תולדות עיר לובלין וקורותיה ותולדות רבניה יגאניה וחכמיה
; האירו  מנהגיה ופרגסיה . עיר אשר ישבו בה גאוני ישראל אדירי התורה אשר הא־,
 מכבודם . שמה הרביצו תורה גאוני עמודי ההוראה אשר מפיהם אנו חיים הכל ערך
כא יישר י עלאנ  כסדר נכון בשקידה עצומה ובקיאות נפלאה ובמועצת ורעת אמרי; לפי

 •יא .ר

 דדלא 1 שמך הטוב לא ישבח ער עולם על הטוב והחסר אשר עשית עם החיים והמתים
 ואשר דרשה ממנו להעיר במקום שיש להעיר ולהוסיף איזה דברים על מלאכתך
 הקשית לשאול ממנו . בי אני יושב כעת במעון הקיץ בכפ־ לוביאנקי לשאוף רוח
 צח ,׳אתמהמה פה עד קורם דייה א״ה ואתי אין ספרים הנחוצים לעיין בהם ולקהת•
 עמדי רק ספר אור החיים מהחוקר הר׳ ה ים מיכל ז״ל וספר דעת קדושים ומלבד
 זה אני עסיק כעת במלאכה ספריות לערוך הערות למדרש שבל טוב מד׳ מנחם ברי
 שלמה זי׳ל כ״י מאוצר הספרים מאקספורר וכבר אמ־ו בד קא• בהאי מסבתא לא
 תשאלנו במסבת אחריתי אולם יע; כ׳ יקרה מלאכתך בעינו מאוד שמת• עיני על
 הגיליונות ואביא לפניך איזה גרגרים אשר מצאתי להעיר ולהיס־ף ובאשר אבוא אי״ה
 לביתו ארד עיר הפעם לעמקי החקירה והדרישה ואת אשר אמצא אביאם לפניך . בזה

 אצא ואימר שלום ממנו הדו״ש והמבבדך נצח

 שלמה באבער.
 (צד 16) הר׳ יעקב הלוי בד׳ יהודה קופלמן הביא בי המצבה היותר עתיקה
 בלובלין היא משנה ש. א. ציון הגאון ר׳ יעקב הלוי והוא הנודע בשם ר׳ יעקב פולק
 אשר היה ראש ישיבה ואבד״ק פ־אג ולא העיר שהי' כ-״חלה ראש ישיבה בקראקא
 ומשם נסע לפראג ומפראג ללובלין עיין אורותיו בקורות היהודים לגרעטץ חייט
 ונבוך רו״מ אס ר׳ יעקב הלוי היא ר׳ יעקב פולק והביא נוסח המצבה בי חרות עליה
 בר׳ יהודה הלו׳ ז״ל . ואני ראיתי בי הובא נוסח המצבה מלובלין וחרות עליה הגאון
 ר׳ יעקב ב״ריוסף זיל ;ולא אוכל להעלות על זכרונו באיזה ספר ראיתי העתקה מנוסח
 המצבה) לכן עליי מהראוי לשום בעצמו עינו על נוסח המצבה ולברר מי היא השוכן
 ׳בקבר *) , ועיין גם במב״ע הגרן מה שהעיר שם ידידי הרה״ג החכם הגורע מוה״ר

 וסף כהן צדק (צר 6 בהערה 4) והביא שם את החכמים אש־ דברו ממנו .
) הר׳ אברהם טוב־ ירקות . הביא בשם חיר"א בשה״ג שמהרש ל צוה  (צר 7!
 לפני מותו לקבלו לאב״ר במקומו וכתב כי זה לא יתכן כי מהרש״ל נפטר בשנת
 של״ד והר׳ אברהם הנקרא ר׳ אברהם קושי נפטר בשנת ש״ג מלבד כי אין להה־י־ט
 בי ד׳ אברהם מוכר ירקות ודי אביהם קאש• אחר הם גם מנוסח דמצבה אין להחליט
 כי נפטר בשנת ש״ג״ כי חרות עליה ג״ש" לפ׳יק מה הכריחו לחוצב האבן להרות
ת ג״ש״ם״ ת  ג״ש״ ולא ש״ג״ רק בלי ספק נשמטה איזה אות מן ג׳ ש׳ ואולי היה ה
 לפ״ק לכן אין להכריע יום המיתה . גם יובל היות כי המצבה היא מאיש אחר והי׳
 שמו ר׳ אברהם בר׳ אושעי׳ ש״ץ . גם לא כתוב עלי• שום הואר אשד נוהגים לרב

 הערה רק ״במות ר׳ אביהם בר׳ אושעי׳ ש״ץ ז״ל"
 (צר 78) הרי שלום שכנא ז״ל , הביא אחד מתלמידיו הי׳ רבנו ה־מ־א ז״ל עיין
 הנין אשר הוציא לאור הרב החכם השלם מוה׳ ש״א הארארעצקי ושם ערך בטוב טעם

 ודעת תולדתו
 (שם) הרמ״א הי׳ גם חתנו שב; כתב בד״ט ר׳ סי׳ ק״י יש לתקן יוייד סי׳ ק״י
 (שם) מתלמידיו של הר׳ שלום שבנא הי׳ גם הר׳ משה היילפרין בעהט״ח ס׳ זברון

 *) כבר הערותי בהערות ההכס הל״ר המנות לול קויפמהן ז״ל לספרי כי עיינתי בפעס
 כ;נ־ה ונוכ־תי ששם הביו של הנהון הי׳ הר׳ יהודה הנוי ז״ל ״המהבר"

  
Notatka
Szlomo Buber



 משה את בנו הר׳ אברהם הבאתי באג,*׳ שם סי׳ י״א וגם את הר׳ משד, הנ״ל עיש
פח המצבה םר.ג״מ שכנא . לא גבון עשה החוצב אבן לקצר ו  (צר 19) הביא נ
 בהפלות בחסרון האות האחרון במל למשי ישיב׳ הפי מ׳ שני הוא ד״ת ישיבה תפס ט׳ שנים
 זבן נתפס החמי׳ בע׳ הדו' הוא ד״ת החסיד בעון הדור ייתר מב׳ אש׳ היה לפניו הוא
 ר׳׳ת מכל אשר היי לפניו הוא ר״ה מבד אשר היה לפניו והנה נופה חפצבה נדפס
 בדעה קדושים אבני קודש פי' 25 באיזה שניים ובמקום שותי£ בהדרי באבני קודש

 שותים בתרירא .
 (שם) הביא בנופה המצבה ב״י״ש״יב״ה והוא פרט השנה בלי ספק חרות על

 האבן ב״י״ש״י״ב״ה ויהי׳ בגימטריא שי״ט
י 20) מהרש״ל . עיין אודותיי בם׳ כרם שלטה מהרב החכם מוה״ר שמואל צ ) 

 אבא האראדעצקי ואין הם׳ אתי פה .
הם אבד״ק פרעמסלא  (צר 121 אחד מתלמידי המהרש״ל הי׳ הר׳ משה בר׳ אבי
 בעל מטה משה ידידי הרה״ג החכם המצוין מוהרי כהן צדק כתב תולדות בעל מטה

• . ן  משה באחת מחבוריו(ואין אתי פה) ודבריו נכוחים וישרים למבי
י ד  (צד 22) גם הגט׳ אפרים לינטשיץ בעהמ״ס ם׳ עוללות אפרים הי׳ מתלמי

 המהרש״ל עיי׳ אורותיו בם׳ איר החיים להחוקר מוה׳׳ר חיים מיכל ז״ל פ" 501
 (שם) נם הגאון הר׳ חיים אחי הגאון מוה״ר יהודא ליווא (מהר״ל) הי׳ תלמידו
״ל פי' 863 וחושב שם הספרים שחיבר , הנ ׳ בצלאל עיין אודותיו בפ׳  הוא הר׳ חיים בי
 (צד 23) הביא נופח המצבה ממהרש״ל ז״ל העתקה מהמצבה נמצא ג״ב ברעה
 קדושים אבני קודש פי׳ 26 המלות ״שמו נודע בפוף העולם בכל שערים״ חפרים
. ואשר הביא רו״מ כי איזה מלות חסרים ובאבני קודש שם הובא ״הרב הגאון ם  ש

 הגדול מופת הדור״ .
 שם הג״ט שמעון וואלף אווירבאך . הביא המחלוקת שהי׳ לו עם הגאון מהר״ם
״י ב יד . הגאון הגדול מהי ת  מלובלין כתובים מאת הג״מ שלמה יצחק היילפרין כ

 לעווינשטיין העתיק כל הדברים מן הכ״י הזה בטכ״ע הגרן צד 41
 (צד 27) הגט׳ שלמה ר׳ ליבישיס . הביא כי בא על החתום בכרוז שיצא
 מטעם רבני ד׳ ארצות בעיר לובלין שנת שמ״ז שלא להשתדל להשיג משרת רבנית
 ע״י כסף הכרוז מובא בהלבנון (שנת תרכי ז) והביא בין החתומים הי׳ ג״ב הר׳ א־יזיק
 מלבוב היא הר׳ יצחק אייזיק בר׳ יחיאל עיין אנשי שם פי׳ רפ״ה והכאתי שם כי היא
 התום על התקנה הנ״ל . והביא כי חתום גם הר׳ חניך הענדיל . היא אשר הבאתי
 באנשי שם פי׳ קע״א נם חתם הר׳ וואלף אוירבאך שהביאו צר 23 גם חתם שם
 הר׳ יוסף קאזיא עיי׳ אנשי שם פי׳ רט״ו והבאתי שם כי התום ׳;ל התקנה ברבר
ת אשר נדפסה בהלבנון והבאתי כי נעתקה במב״ע הצפירה משנת הרן ו בנ  קנו,״! הי
 בהוספה לגל ו; 28! . ועיי׳ גם אודותיו דברי הרב הגדול והחכם הכולל ־ר׳ כלאך
 טפיזנא ׳דברים טובים ונכוחים למבין . גם הביא בי; החתומים בא ג״ב חתימת הר׳
י הכהן שהבאתי באנשי ש ישי לעמבערג הוא ה־׳ יעקב קאפיל בר׳ א  קאפיל כ״ץ ממג
לרע ר כי לדאבון ם'  סי׳ ר״ ם והבאתי שם כי הוא החתים על התקנה הנ״ל . ופה המקו
־ גדול באיזה ערים בגאליציע שאי; להשיג ־•מרת רבנית ה פ ו געשה כעת מ  נפשנ

ב להערה פבום גדול י  אם לא ישלם ר
 צד

ב ת  (צד 31) הגט׳ יצחק בר׳ נטע הכהן שפירא . אודיה משפחת שפירא כ
 דברים בהשבל ודעת הרב החכם השלם טוה״ר חיים דובעייש פריערבערג במחברר׳
ת אשר יצא לאיר לפני יפים לא כבירים . אבל יען כי איננה אתי בכאן כתבתי ח  א
ם ע  להחבם הנ״ל לשלחה אלי שנית ויאות לבקשתי וקבלתי טמנו המחברת הנקיבה ב
 .״מרגנותא שפירא״ ו־איתי כי נכבדות מדובר בה מהג׳׳ם שמשון שפירא ובנו הג״ס
א גם ר׳ נטע) ומן הג״מ יצחק ב־ הג״ט נתן נטע הנ״ל . והביא קי  נתן שפירא (הוא הנ
 שם בי הר׳ יצחק שפירא היה ראש ישיבה בעיר קאוולי ונסע ליראק ז והחל להדפיס
 ר,מ׳ אמרי שפר מאביו ונסע משם ללובלין כי נתמנה לדיין ור י שם וע״ש מה שהביא
 את אשר קרה עם הספר הזה והדפיסו אה״ב בלובלין ובא בהסכמה על ס׳ הקוני
 !בח בועד לובלין ובן עיים עץ שתול על העקרים . ובן אחיו הג״מ נתן בעל מגלה
 עמוקות נשא עליו אבל כבד . ולהר׳ יצחק שפירא הי׳ בן ושם ו הר׳ נתן וחתנו ה"
 חר׳ יוסף שלמה לוד א רופא בלובלין אשר אדבר ממנו להלן בהערות לצר 47 ובטחבר

ם גם אורות בנו הר׳ נתן הנ״יל י י ב ?) הנ״ל נמצא ד  ן
 (שם) הביא סדר גטין של ר׳ יצחק ר׳ בנמש יש לתקן ר׳ נטעם כמו שהובא

הק׳ יצחק בייץ ר׳ נטעם״ . פ בצר 28 בין החהופים על התקנה ״  ג
 (שם) הביא שתיקן ביריד לובייין שנה ש״י שלא יתמנה רב בשוחד מטין
 (,הלבנון שנת תרב״ו) התקנה יצאה ביריד גיאמניץ בלובלין שנת שט״ז ובשנת ש״ן
 נתחזקה התקנה לבן יש לתקן שין נם יש לתקן הלבנון שנת תרכ״ז עיי׳ לעיל צד

 27 ובהוספות שלי .
 (שם) הביא נוסח מצבתו . גם בדעת קדושים אבני זכרו; פי׳ 27 הנוסח
 מהמצבה ואהרי הטלות ״שמו גורע בבל העולם״ הובא שם ״שפירא ויאה אמריה׳ ולא
 יותר וכן הובא במחברת מ־גניתא שפירא צר 6 והמלות שהביא רו״ט, לו רומיה תר,לה .

ד הגולה . . . . זה לא הובא שם . ו  עפ
 (שם) הגאון מהר ם לובלין תולדתו כתב הרב הגאון הגדול מוהר״י לעווינשטיין
ן והוא מעשה ירי אומן גדול ובקי נפלא בפדר הדורות אשר אין י נ  ונדפסה בם ע ה
 כמוהו וירד עד התהום והעלה פנינים בידו ולו יאתה תהלה על הפלאבה היקרה
. וגם הרב החכם המהולל הרש״א הא־אדעצקי הוסיף ניפך משלו ודבריו טובים ו ז ל  ה

י אנשי שם אורותיו בפי׳ שמ״ג .  ונכוחים . ועיין גם בספי
 (צד 33) הביא אחד מכניו היה הגאון אה־ן ראש ישיבה בק״ק לבוב טעה
 בזה בי הג"מ מוה״ר אהרן אבא הלוי היה חותן בנו ד,ג״מ גדלי׳ וכן הביא• הגאון
״י לעווינשטיין בהגורן שם צד 47 בנו הג״מ גדליהו היה חתן מוהר׳׳ר אהרן אבא  הי
 ד,לוי ר״מ רק״ק לבוב והוא אשר הבאתי באנשי שם פי׳ מ״ג ושכן יכנהו הגאו

 מהרים לובלין ״מחותני"
 (שש) הביא בשם ספר יון מצולה שקרה לר׳ אהרן בשנת ת״ח נשבה בין עשרה
 רבנים וישימו אותו בפשפר והיונים היו יודעים אותו (היינו פר,־ם לובלין) שהוא עשיר
 גדול ויפדה את בנו ככל פפון שפוסקין עליו הם׳ יון מצולה אין פה אתו אבל כל
 זה לא יתכן כי הוא לא הי׳ בנו גם מהר״ם לובלין נפטר שגת שע״ו ואיך יכול

 לפדותו בשנת ת״ח .
ת הי׳ לפהר״ם לובלין והיתה אשת הגאון פוה׳ יוסף ז״ל אב״ר  (שש) הביא בי ב

 רחוץ



 דהוץ לעיר לביב ומנוההו כבור יצב . היא הגאון הר׳ יוסף נר׳ אליקום ;עץ עיין־
 אנשי שם סי׳ רנ״ד .

ף י  (צד 34) כתב מקום קברו נעלם מאתנו ובלי תפונה מצבתו היתד, ט
י 45 הביא ה״ל״ ו־גוע וימת ביום ר׳ ן צ  לשני הזמן הגאון מהר׳׳י לעווינשטיין בהגי
 י׳ א־יר שנת שע״ו ועתה לא נודע מקום קבורתו בלובלין ובין נוכחי מצבות חצר
 מות מאז נמצא גם נופח מצבתו ואלה הדברים נחרתו על מצבתו : מ״ש״י״ח״ ה״
ו. מאיר לארץ וקדושיו אור חכמים וישרים . יחידבדוריגו  א״ב״י״ רכב ישראל ופרשי
 ״בכל עברים . ראש לועד הנבחרים ביום רביעי נבלו הטאורם נ־ לדור דודים . גם
ם. רב־ ודין קשה וחמורים לו הקריבו א עלינו חושך יום בצת־י  ״שר למאי־ ובא קי
ים . ידו הגדולה ה־ אה בחכמת סתרים •ירביץ הורה והעמידה בד,תרים  ״להשיב בפבי
 ״וי לנו בחודש זיו . הורם העטרה מכל המירים מורינו ויבינו הגאון רבן של כל בני
 ״הגולה מוה״ר מאיר זצלה״ה כר׳ גדליה האביר ור"מ דקהלהינו . לבדר אחרי מות
 ״קדוש פ . קדישתו ופרישתו ׳זכר ויגן עלינו יכופר לדור אהרון שקול כמשה

 ואהרן הנצבה .
 (שם) הגאון מררש״א, הביא כי נפטר ד׳ בפליו שצ״ב נובח המצבה שלחתי
 אל ה־ב המופלג בעל מגילת יוחסין ונדפסה שם . ואודותיו כתב בטיב טעם ורעת.

 הרב החכם השלם מוה׳ שמואל אבא האראדעצקי במחב־הו שם משמואל
ים זלמן שור . הכיא נולד לאביו הגאין נפתל׳ הירש  (צר 35) הג״מ אפי
י 46 שהביא הרב הנאין מהרי׳ י לעווינשטיין מתלמידי מה־ם לובלין  ראיתו בהגרן צ
י אבריק שעבערשין , בריכק הוראדנא , לובלין - ים זלמן שו  הי׳ גם הג"מ אפי
 בעהמ׳יח ם' תבואות שור נפטר בלובלין כ ח תשרי שצייר היא הי׳ בן הגאון מיה׳
 נפתלי הירש אבד״ק לובלין והגליל עב" ל . ואשי הביא כי הי׳ בן להג״ט נפתלי
 הירש אבד״ק לובלין לא כוון יפה כ׳ אביו לא הי׳ אבד״ק ליבלין ובלובלין הי׳ שני
 רבנים בשם ר׳ נפתלי הירש האחד בן הג״ט יצחק בנ״ל ההובא בספרו צר 55 והשני
 כן הגאון בנימין וואלף הביאו צד \6 והג״ט מוה׳ נפתלי הירש אביו של הגאון׳
 אפיים זלמן שור הי׳ בן ה־׳ משה כמו שתראה בם׳ אור החיים סי' 520 שכתר
׳ אפרים זלמן שור מלובלין במי נפתלי הירש במי משה ר' אפרים זלמן שור הרביץ  הי
 הורה בשעבע־שין והפכים שם בשנת שע״ז על ספר עץ שתול והי׳ ההן ה־׳ שאול

 וואהל ובנו היה מוחי יעקב שוד טבריסק וחיבר ס׳ ״תבואת שור"
י י י 36׳) הביא שיויים מן המצבה וניפח המצבה נעתק למעני והבאתי ב־ פ צ ) • 
 קריה נשגבה אות ב״ח בהערה (נדפס בהאשכיל ח א צד 141) וכעת ראיתי שנדפס
 ג״ב בדעה ק-־ושים אבני זב־ון פי' 29 : א״יאלים ומציקים . י. . . פ״שטו ידם באיש
את ״י . י . .  אלקים ולקחו ד״בנו וגאוננו נר ישראל ראש גולה יש־אל .
. משכיל בדרך תמים וישר ורב כחי . .  ד׳ מבטח עוז א״פ״ר״י״ם״ לראשנו מעוז .
 בתבואת שור , מיתתו יכפר בעדנו ויהפך לשמהה אכלנו וישלח א״פ״י״י״ם״ משית
׳ט ׳  צדקנו אמן סלה , הגאץ הגדול . . . מוה׳ אפרים זצ״ל נקרא זלמן שור אביר וי
״ שי״ן צ ר י״ק ש  דק״ק לובלין ב; הגאין רק ק לובלין מוה׳ נפתלי ב״ח ת

 דלית לפ״ק תנצבה
 (שם) הגאון מוה׳ יוסף יוסק׳ הנקרא ר׳ יוסף קלמנקיש עיי׳ אודותיו אנשי שם

בם הנודע  פי׳ רי״ז ואורות אחיו בפי׳ נייח וכפי זכרוני הוציא לאור ירידי ה ה״ג הי
׳ יופף י ב מעם ורעת תולדות הגאון ה טי  סוד,דיי כהן צדק נ״י מחברת אחת והא־יך י

 ז״ל ואחיו ה־׳ אליהו ז ל וכלו אומר ככור וישרים למבין
 (צד 38) הג"מ יעקב ב־׳ אפרים נפתלי הירש , מדובר ממנו בדעת קדושים
א י י 48 הנ י 88 ע״ש ונם המצבה נעתקה שם באבני קידש סי׳ ''׳3 ובהגרן צ  צ
; !נפטר שם יום ו׳ מיז  הגאי; היייל הגאון מוה׳ יעקב אבד׳׳ק ליקאווי ב־יבק מבלי

 כסליו ת״ד והיא הי׳ ב! הג״ט נפתלי הירש האבד״ק לורטי*
ב היה נאה דורש בק-אקא ז כ י 39) הר׳ דוד דרשן הביאו בעל אור החיים ו צ ) 
 בזמן ה־מ א ושאל מאתו ככתיב בהשיבה פי׳ פ״א והי׳ נודע בדורו ל כשירד ונמצא שיר
 לו כסוף פ׳ ה־ב מיה׳ הירש למדרש המש מגילות הנדפס קראקא שכ״ט אשר שי בשבח
י ב״טאב שב״ט . היא הר׳ נפתלי הירץ ב־׳ מנחם ריש מתיבתא ב־יבוב עיין אנשי  המרב

 שם כיי המיה .
 (שם) הושב הספרים שחיבר . באור החיים שם הביא ג״ב ם׳ הד,לה לריר־

 על תיי״ג מצית עם ־מזים (קדאקא של יא)
) שם הביא את הגט׳ אב־רם אפ~ים פישל אבר ׳ק ליקא־ו . לבוב 4  (צר 0
 נפטר שם ה״ג יש להקי תייג עיי׳ אנשי שם סי׳ פ״ב ,חרות על המצבה כי לקד

 איוי׳ת״ו" אלקים ליצירה .
 (שם) הביא נוסח המצבה מן הגאון מוח׳ אפרים המצבה היא מצבת הגאון

י לצד 36  ד,"ז אפ־ים זלמן שור עיי' לעיל בהערה שי
צי 43) הביא הגאון מוה׳ יהודה ליב בר׳ מאיר אשכנזי היה אבד״ק לבוב ) 

־ שיש לתקן היה אבד״ק ליבלי; . ׳  ב־
 (צד 41) ה־׳ משה בייינדילש אשר הביא מכתב להר׳ מ־דכי כ״ץ בק״ק
׳ דוד כ״ץ הובא באנשי י  לבוב ביום י״ד תמו״ז שפ״ד . אולי חוא הר׳ מרדכי ב

 שם פי׳ שפ״ו
' יוסף שלמה רופא מקנדיא הנקרא  (שם) נכבדות מרובי מכבודו אורות ה־
 יש־ מקאנדיא . וסיים אודות מקום פטורתו נחלקו הדעות יש אומרים שנפטר בפ־אג
 ואחרים אומרים בעיר• לובלין ושניהם מביאים להם ראיות מציוני ב־.׳ הקברות בהעדים
 הנזכרות נוכחת מצבתו בעיר פראג נמצאה בגל־ער צר 81 . וגם בלובלין נמצא־
ת עליה (היינו בלובלין) מצבת ו  שיורים ממצבה נשברה אשי לפי דעת ״עלי הדם" חי
 השר יוכף שלמה רופא מאי־קנדיא שמו נודע בשערים והי׳ טוב־,ר בכת־ים . כ־או
 ר" מוטל בין גדולים וש־ים והי׳ רופא מומחא לנפשות ובשרים פה נטמן הארון והלוחות
 והשביים שנת שע״ו [צ״ל שפיו] לפ״ק אולם לרעתי הרי׳ יום־ שלמה מ ־גדיא (ישייר
 מקאנדיא) נפטר בפ־אג . והמצבה בעיר לובלין היא מצבת הר׳ שלמה רופא אשר
 בנו הר׳ יחיאל היי מחותנו של הגאון בעל היי ים היינו בנו הר׳ אברהם נשא כת ר'
 יחיאל כמי שהובא מרו׳׳ב צד 41 והמצבה בלובלין היא מר׳ שלמה רופא דנ״ל ואולי
 הי׳ שמו יוס״ שלמה ונוסח המצבה מעיר לובלין הוא ג״ב בדעת קדושים אבני קודש
 סי' 28 וח־ות עליה מצבה השר ר' יוסף שלמד, רופא מהבר איזה פפ־ים בקי'ק לובלי;
 שסו נודע בשערים והיה מוכתר בכתרים בטאו היה מוטי1 בין גדילים ושרים והיי רופא
אה  מומחה לנפשות וכשדים 5ה נטמן הארון והלוחות ור,שברים שנת שפ״ו . לכן הי



 המלות ״מאי־קאט״א׳׳ הה־יא בעלי הדם הוסיף אהד המעתיקים ופה שהגופה ־עור,
א; כי כותב המצבה ידע מנוסח אשר חרות על ישר מקאגדיא וכתב ג״ג  להנוס־ז בפי

. ה ידי בכאן ה  נוסח כזה או לה־פך והס׳ גל־ער אין ת
י 50) הגם׳ אליהו ברי אברהם קלמנקיש ר״מ ואביר בק״ק לבוב . והוא ז ) 
 אחיו של הג״מ יוכף בר׳ אברהם קלמגקיש עיי׳ אנשי שם סי׳ נ״ח ולעיל בהערות,
 לצר 36 כתבתי בי ־דירי הרב הגדול מהר״י בהן צדק כתב אורותיו בא־זה מחברת
 אשד הוציא לאור יאבה לחקור על שם המחברת ולהביא דבריו בקיצור כי יוסף הוא

 השליט בחקירות הדורות מגדולי ישראל ובל רז לא אנוס ליה י
 (צי 55) ד,נ"מ נפתלי ב״־ן בר׳ יצחק בר׳ שמשון אודות אביו הג״ם יצחק בר׳
 שמשון כתבתי באדיבות כמבוא למדרש תהלים הערה ר׳ והזכרתי שם ג״ב את בנו

 הג״ט נפתלי בייץ אב׳׳ר דק״ק בערלין .
 (שם) הביא נופח המצבה . ניסח מצבתו נעתקה ג״ב ברעת קדושים אבני קודש

 םי' 31 קצת בפרר אחר

 (צד 66) הגאון הר׳ העשיל עיי׳ אורותיו בדעת קדושים צר 93 ונכבדות
 מדובר בו .

 (צר 58) הביא כי הט״ז היה תלמיד מהגאון ר׳ העשיל . לא אדע המקור
 לזה זאת גורע כי הט ז שקול וטרי עמו בהיותו אצלו בק״ק לובלין עיי׳ אנשי שם

 פי׳ קל״ח
 ושם) הביא נופח המצבה מהגאון ריר העשיל ובהמצבה חרות ,,נפטר יום א׳

 כ׳ תשרי הכ״ר לפ״ק״
 (צר 59) הג״ט אהרן שמעון בר׳ בניפין וואלף שפירא עיי׳ אורותיו אנשי שם

 סי׳ ל ח
 (צר 60) הביא נופח הפצבה מם׳ גל-עד וחרות ח״פ״ת״ ליצירה וכפוף חרות

 ח״ב״ת״ לפ״ק אין ספק ש־ ובא שם ח״מ״ה" לפ״ק
 (צד 61) ד,ג"מ משה בעה״ט ם' מהחרא בתרא . הגאון הר״י לעוונשטיין
 בהגרן צר 45 הביא בי הוא הי׳ אחר מתלמידי פה־־׳ים לובלין והביאו בתשובת

 מהר" ם סי׳ פ״ו פ״ז י
 (שם) הג״ם נפתלי הירש בר׳ בניפין וואלף . יש להוסיף על הדברים שהביא
 רו"מ הכתוב עליו בדעת קדושים צר 99 והיי תחלה אבריק פינטשוב ושם הפכים
 בשנה תל״ג ע״ם לקט שמואל וחתם חוב״ק פינטשוב ו^ייש שחושב עוד פפרים אשר
 הפכים עליהם וגם חתום בפנקס ר׳ ארצות תפ״א ועיי׳ ג״ב מה שכתב הרב הגאון
 הר״י לעווינשטיין הגרן צד 47 ןאשר הביא רו״מ תלמידו הי׳ הג״ט יוסף אבר״ק סעניץ
 בעהמ״ח ם׳ ראש •וסף יש להלן אבר ק סעלץ . וניפח המצבה הובא ג״ב בדעת

 קדושים אבני קודש סי׳ 32
ט תע׳ ׳  (צד 64) הג״מ צבי הירש בר׳ זכרי׳ מענחל עיי׳ אודותיו באנשי שם פי

 ובר,עמת הגייט יוסף לעווינשטיין בהערות שם צר 247
 (שם) הביא ואחר מות הגאונים רק״ק לבוב הייה הגאון בעל הט״ז שהי׳ אב״ד
 בחוץ לעיר והגאון מוה״ר נפתלי הירץ בר׳ זעלקי שהי׳ אכ״ד דתוך העיר עיי׳ אנשי

 שם סי' תפ״יז
 שם

 (שש) ,בלו בני העיר לבוב את הג״ס יד,ורה יוחל בן טהר״ם ר״ה מלובלין
 לאב״ד ור״מ בחוץ לעיר הוא דית הר׳ טשר, ר׳ הירש עיי׳ אורותיו אנשי שש

 פי־ קפיח
 צד 65) בנו הי׳ הר׳ יחוש׳: העשיל טלבוב עיי׳ אנשי שם פי' ר׳

 (שם) הביא נוסח המצבה כי נפטר יום א׳ ו תשרי תנ״א באנשי שם הבאתי
 ;יפת המצבה כ׳ נפט־ א״ו״י״ תשרי ת״ג׳־א" לכן יש לתקן יום א׳ ו תשרי אבל זמי
ב מ ל  מיתתו כא״1ר תבי׳י. יום !י׳ ו׳ תשרי לא יתכן כי שאלתי חכם אהד ב
 <עיין בלוח השניפ והשיב לי ו׳ תשרי שנת תנ״א חל בשבת ולא ביום א׳
 (צר 66) הביא את ה־׳ •.זידכי זסקינד ובא על הההוס ביחד עם הנ״ט פנחס
 משה והג״ט יואל בר׳ יצחק אי־זיק והנ״ט ארי׳ ליב מלארמיר הראשון הוא הרי משה
 •:ריף השניב־׳ יש־אל עיי׳ אנשי שם סי׳ ת״י השני עיי׳ אנשי ש2 סי׳ ד״י והשלישי
 ;:וא הג״ש א־י' ליב בר׳ משה עיי׳ אנשי שם סי׳ פ ט . ופה המקים להעיר כי בן

 הי׳ לו ושטו הר׳ טשה שהי׳ אב״ד ור״מ בק״ק האמבורג ואלטינא .
 (צר 67) הג״ט שמחה הכהן בר׳ נחמן רפפורט עיי׳ אודותיו אג־^י שם סי׳

 הקמה ובהערות הגאון הר״י לעווינשטיץ שם צר 249 .
 (שם) הגאון הנ״ל חפץ לשבת בלבוב על כסא אבי אמי הג״מ יוסף בר

 אליקים געץ עיין אנשי שם סי׳ רכ״ד .
 (שם) ונפטר בעיר שעברשין ביום ז׳ אב תע״ח החוקר הריי רייפמאן ראה את
 המצבה וחרות עליה תע״ז רק הגאון ח״ן רעמביצר רצה לשער כי טעות נפל במצבה
 וצ״ל תע״ח . וראיתי בדעת קדושים צר 53 ן הביא ג״ב כי נפטר ז׳ אב תע״ז ויפה
 העיר שם החכם הגדול הר״ש וויענער כי אין לשבש בחנם שנת טיתתו והנכון תע״ז
 (שם) הביא אחר מבניו הי׳ הגי מ חיים הכהן ר״פ אבד״ק לבוב עיי׳ אנשי

 שם סי׳ קס״ח
 (שם) בנו השני הי׳ הג״ט בנימין הכהן ר״פ עיין אנשי שם סי׳ קט״ו

 (שם) חושב ז' בנים וב׳ בנות עיי׳ אנשי שם צר 240 הבאתי בשם רעת קדושים
 כי הי׳ לו עשרה בנים וחפש בנות והבאתי גם שמותם .

 (שם) בתו היתה אשת הג״ט חיים יהודה ליב אבי״ש יארטשיב לבוב בעהמ״ח
 ם׳ דברי ארי׳ יהודה . אורותיו עיי׳ אנשי שם פי׳ קס״ו ובמלואים צד 233 והבאתי

 שט כי לא הי׳ אב״ד רק נסע לשם מעיר לבוב מאיזה סבה אשר לא נורעח
 <אודות הפפר דברי ארי׳ בררתי שם במלואים כי הספר הנמצא ביד הרב הגאון מוה׳.
 משה מישל שמואל שפירא בראגאווי לא חברו הר׳ חיים יהודה ליב םג"ל איטיננא
 רק גיפו שהי׳ ג״ב חתן הג״ם שפחה הכהן ר"פ, הג״מ ארי׳ ליב אבריק נאווהררק גם

 בוויטעבסק הוא חברו ע״ש
 (צד 68) הג״ט מאיר בהג״ט בנימין וואלף. עיין אנשי שם במלואים צד 234
 הבאתיו בטו שהובא בדעת קדושים צר 60 ועיי׳ הגרן צר 48 מה שבתב אורותיו

 הרב הגאון סהר״י לעווינשטיין
 (שם) הביא . בניו הם הרב מוה׳ משה והר׳ ישכר בער אבד״ק לובמלא בדעת
 קדושים צר 63 הביא וז״ל להג״ט מאיר אבד״ק לובלין שני בנים ובת בנו הראשון
 ה־׳ דוד בלובלין (פנקם לובלין) אשתו היתה בת הג״ט הירש האלברשטאט . ובנו

 השני



 השני מוה׳ משה והוא מאשתו השני׳ בת הג״מ .י ׳ העשיל ובת הי׳ לו מרת דאבייש
 אשת הגאון הפרנם דד״א מוה׳ משה מלובלין שנק,לא ר׳ משה ראברישעס והיא
י 48 הביא וז״ל הרה״י.  מאשתו הראשונה בת המ״ז והגאון מהר״י לעווינשט״; בהגרן צ
 מות׳ מאיר האבד״ק תעלמא . אפטא . לובלין הי׳ חתן הגאון בעל המ״ז והול־ר ממגה
 מרת דאבריש אשת הגאון מ׳ משה . אחר פטירת אשתו לקח את מרת העסיא בת
 הגאון רבי ר ע יטיל והוליד ממנה אה הגאון מוח׳ יהושע העשיל ז״ל מחעלמא פו״ט
 דד״א . ובני השני הוא מוה׳ משה פרנפ דד״א . ודבריו אינם עולם יפה . האט קרא

 את כנו מאשתו הראשונה בשם משה וכמו כן מאשתו השניה ,
 (שם! הביא נופח המצבה , וראיתי נופח מצבה מתוקן יוה־ בדעת קדושים
 אבני קודש פי' 35 חשף השמש וירח קדר . ובו פטירה צאן קדשים רועה נעדר ,
 יום הששי ויכל המלוכה מכבוד מנוחת הגאין מהר״ר מאיר 5צ ל בי נעדר אשר אור
 הורתו ד,־׳ זורח בק״ק לובלין והגליל יום ה׳ במרחשוון נסתלק והלך בחדר (על אכן
ט דמעה מעין לא נעדר זה׳ פרצות ישראל  מרגלותיו) לפני ולפנים מן החרד פ״ג״ת לפ־
ף ר א (ר״ה ר׳ אברהם) חתן הגאון מיה׳ דור בעל הט״ז ל א  ינדוי בהר״ר בנימין ו

 ובזיווג שגי חתן הגאון מות׳ העשיל ז״ל ״
ב שפתי בהן שקיל וט־י צ״ל שפתי כהן . י  (צר 74) תלמיד ה

 (צד 81) הר׳ בנימי; וואלף בר׳ אברהם ה־ילפרין , סייס בם' אנשי שם צד
 48 ידובר ג"כ אודותיו . היא שם סי׳ קיי׳א ולא העיר לעיין גם שם במלואים צד

 234 שם מלאתי את דברי והבאתי ג״ב שנפטר ב״ז כסליו תס״ה .
 (צד 82) הג״ט אליהו בר׳ שמואל . יש להוסיף מה שהביא אודותיו החכם
׳ אליהי בטי שמואל מלובלין ־ ה  הגדול מוה׳ חיים מיכל זיל בספרו אור החיים ם" 409 .
 שימש גדילים הרבה בבחרותו בק״ק בריפק וגם לחמיו הרב מהריי׳א ולדורו אחי אמו
יסק  הר׳ מענדיל ב ץ אב״ד במדינת רופיא וה־ביץ תורה יהי׳ אב׳׳ד בביאלי ובבי
י במדינת מעהרין והפליג בזקנה ש  דליטא ובשאר קהלות בפולין ואח״ב בא־יבישיץ א
ב בעל פרחי ־  וכפוף ימיו עלה לע־ה״כן חברון תוב״ב ושם היתה מנוחתו ובני ה

 שיענים והוא חבר ספר יד אליהו נדפס אמסם׳ הע״ב
 (צד 83) הר׳ חיים בר׳ שמואל עיי׳ אנשי שם במלי־אים צר 234

 (שס) הביא על המצבה ח־ותים חת; האלוף ט׳ ולאלף ר״א ר״ל . הוא ר״ת ר׳
הם ר׳ ליפמגש . והוא הרי בנימי; וואלף ההיבא בצר 81 . ואשר העירותי עליו  אבי
 לעיל . וטח שהביא על המצבה חרות נפט־ כיוס הי ע נירה ימים בשבט תם ו ובדעת
 קרשים אבני קודש ם־׳ 34 הובא נוסח המצבה שנפטר ש״ק עשרה ימים לחודש
 שבט תפ״ז ושאלתי על זה חכם אחד בלבוב לעיין כלוה השנים , וכתב אלי י׳ שבט
 הס״ו חל ביום ב׳ ולא ביום ה׳ ובשנת חס״ז חל י׳ שבט כיום ה' . ולא בש״ק לכן

 יותר נכון שצריך להיות הס״ז
ל . בדעת קדושים צד 61 הביא סי י 85) הר׳ אברהם אבלי בהג״ט ר׳ אי צ ) 

 בא עה״ח בפנקס ח״ק בלוב־י; משנת תנ״ו עד שנת ר.צ א והוא אשר הבאתיו בקריה ׳'
ל ח״א צר 134) ו ע״ש מה שהבאתי אורותיו בשם הרב הגאון (האשכי  נשגבה סי׳ א׳

 הר״י לעווינשטיין וגם נוסח המצבה הבאתי שם .
 (שם) הביא נוסח המצבה ולא נמצא שית מיתתו אבל ,בדעת קדושים אבני

 קודש

 קודש פי׳ 36 הובא ניפח המצבה : י־״ג הנגיד האלוף פרנם הוער דד יא מוח׳ אבלי
 ״בז הרב אב״ד טוה׳ ישראל אים־ בהרב הגאון מ׳ משה ז״ל שהיי אב״ר ור״מ דק״ק

 ״לובלין ד׳ דחוה״מ פפח תק״ז לפ״ק
׳ יעקב והביא כי כפוף ימיו נתישב באמשטרדם וההאכפן י  (צר 86) הרי אליהו ב
׳ ליב בהג״מ שאול בן הגאון הר׳ י  בבית הרב אב״ד מוח׳ ארי׳ ליב . הוא הגאון הר׳ אי

 העש־ל ז״ל עיי׳ אודותיו אנשי שם . ם" צי• .
׳ יוסף בר׳ ארי׳ ליב עיין אנשי שם סי׳ פ ב . י  (צר 87) ה

 (צר 91) הג״ם שאול בר׳ מאיר מרגליות עיין אנשי שם סי׳ תק״ג
. באנשי שם הבאתי גיס נוסח המצבה רק פרט ו ת ב צ  (צר 93) הביא נוסה מ

 השנה לא נעתק יפה
. וגם ג י תקמ״ ־ ש ה ח ״ י ־ ט פ  (צר 94) הג״ט יוסף תאומים הביא נוסח מצבתו בי נ

. ( י ח י י ק ת ת נ  בדעת קדושים אבני קודש סי׳ 37 הובא נוסה המצבה והביא ש
 (שסו הביא נוסח המצבה מהג״מ צבי הירש מרגליות ״בבור הגאון המפואר

 טוה׳ שאול יש לתקן כבוד הרב הגאון המפואר [צבי הירש ב; הגאי; מור,׳] שאול
׳ משה י י 81 יי;ת בנו ה צ ׳ בנימי; וואלף . אביו הובא ב י ד  (צר 98) הד׳ משה ב
 הבאתי באנשי שם םי' 48 בשם הגאון הרי״ל ועי׳ש במלואים צר 234 ושם הובא בי
 נפט־ ה׳ שבט תקיא וכן בדעת קדושים צר 61 הוא שנפטר ה׳ שבט . והר׳ משה הי׳

 אחי הגאון הר׳ מאיר אבד״ק אפטא ולובלין
׳ משה הביאו צד 98 והמלות י ו ר״א ר״ל אביו ה  (צר 99) ר׳ דור בר׳ משהר״
ש, פמנ י ל ׳ ל והיא ר״ה ר׳ וואלף (ר׳ בנימין וואלף הביאו צד 81) ר׳ אברהם ר ר״אר״ ו ״  ו
 (צד 102) הר׳ שלבה ספרא וריינא הובא גם כאנשי שם פי׳ תקט״ו בא עה״ה
 בפנקס הקהל טלבוב הר׳ שלמד ספרא דמתא לובלין אבל נראה בי הוא אחר

 ומוקדם בזמן .
) ר׳ אברהם פרנס היא דנק־א ד׳ אברחם ר׳ היימש וכאשר הביא  (צד 04!
ז  בעל דעת קדושים הי׳ גבאי ראש ומנהיג קצין ומחזיק ישיבה בלובלין בשנת הס'
ראש המדברים בוער ד׳ ארצות ביעיסלב חתום בם׳ לוחית הערות בין רבני ׳ י ה  ותע הו

 לובלין ברייה אייר תק־״א ״הקטן אברהם ר״ח מלובלין״
' 38 אבל ,  (שם) הביא נופח המצבה . וגם הובא בדעת קדושים אבני קודש כ
 בנוסח שהביא ונס בדעת קדושים יש לתכן וכצ׳־ל(״׳״ג׳יו״ע״ ו״ימה" בשיבה ט״ו״ב״ה״
 (בגימט־יא תקב״ג) ובן עור שם והי ב״ר״ך״ איה א״ב״ר״ה״ם" ב״ב״ל״ בן יש לנקד
 ויעלה המספר הקב ג גם במקום שהביא בצדק הלך למנוחות יש לתקן בצדקו כמו

 שהוא באבני קודש .
 ומה שהובא בריח ר״י ר״א ר״ל הוא ר״ה ר׳ חיים ד״י צ״ל ר״ו ר״ת ר׳ וואלף

 ר׳ אברהם ר׳ ליפטנש .
׳ אברהם . הוא ר׳ אברהם פרנם שהביאו צד 104 . י  (צד 105) הר׳ צבי הירש ב
 (שם) אחיו של הג"מ יעקב חיים הוא הר׳ יעקב חיים ההובא צד 89 גם הובא
 בדעת קדושים צר 67 יגם הג״ט משה פנחם אבד״ק פו,־ירז הי׳ אהיו כמו שהביא צד

 *) האות ומניפה עני זה כי העם נכונים דברי הדעה ק־^שיס כנפניר בשנת הקי״ה הוא שנמצא
נים אהרי זה. הנדזבר.  את שמו ההוס בפנקסי עדהינו כרבה :



 104 והוא היינו הרי משה פנחס הי׳ ראב״ר בק׳׳ק זאלקווא במו שהבאתי בספרי קריה
 נשגבה (החת מכבש הרפוס) $

 (שם) הביא ניסח המצבה נוסח מצבתי הובא ני׳ב בדעת קדושים סי׳ 39 ובמקום
 נפטר ביוס א׳ ב״ר טבת כתוב שם נפטר ביום א׳ ר״ח טבת .

 (ער 101) הביא הגאון יי מאניש בהג״ט פנחס אבד״ק לביב . לא נודע למי
 כוון בוה .

 (צר 109) הר׳ מאיר בר׳ אברהם . אחיו של הר׳ יעקב חיים ואחיו ׳*ל הרי
 צבי הירש . אביו הביא צד 104 ואת הר׳ יעקב חיים הביא צר 89 והר׳ צבי הירש
 צר 105 יבעל דעת קדושים צד 67 הביא כי עוד אח היי להם (היינו בן הר׳ אברהם)

 ושטו הרי ארי׳ ליב .
 (שם) הביא נוסח המצבה מר׳ מאיד שנפטר בש״ק כ״ו המוז תקמ״ג ובדעת
 קדושים שם הביא בי בא על החתים בפנקס הח״ק בלובלין בשנת תקנ׳׳ר ושאלתי
 חכם אהד בלבוב לעיין בלוח השנים אם כיי תמוז תקמ״ג חל בשבת והשיב לי כי

 כן הוא לכן לא יתכן כי חתם בפנקס בשנה הקנ״ר אילי כתוב שם תקל״ר .
 (צר 110) הביא נוסח המצבה מר׳ משולם זלמן בהג״ם יוסף נוסחת המצבה
 הובא גם בדעת קדושים אבני קודש סי' 42 במקום עלה יעלה חרות שם עלה מעלה

 נס נמצא שם הסיום ״חתן הגביר ר׳ נתן״ ואולי הוא ר׳ נתן אשר הביא צר 108
ת אביו א  (צר 116) הר׳ אברהם בן הגאון הר׳ יעקב יצחק הלוי הורוויטץ )

 הביא צד 119
 (צר 121) הר׳ יצחק נתן נטע בר׳ משה פרץ, בעל דעת קדושים צד 68 הביא
 בשם הקדמת הנ״ט זלמן מרגליות לם׳ מגלה עמוקות כי הר׳ משה פרץ הי׳ בן ם׳ נתן
. 71 והביא בי בן ר  נטע פרנס בלבוב מגזע הגאון בעל מגלה עמוקות ועיי׳ שם צ
 הר׳ משה פרץ הגאון מהי חיים נחמן מרובנא הי׳ חתן הגאון מוה׳ זלמן מרגליות ז״ל .
 (צד 122) נוסה המצבה הובאת גם בדעת קדושים אבני קידש 44 ושם אחדי

 הטלות ״צדיק בתומו התהלך״ נמצא בנוסח הנ״ל ״עד ב׳ דפי; בו המלך״
 (צד 127) הג׳ימיושע העשיל אשכנזי בר׳ משולם זלמן. את אביו הביא צר 97
 (שם) הביא בנוסח המצבה כי נפטר ה׳ אדר רא.״ץ הרכ״ז בדעת קדושים צר
 135 הביא ב׳ נפטר ב׳ אדר ראשון תרכ״ז וכן הביא שם את נוסח המצבה באבני
ות ב׳ אדר . גם הביא בעל רעת קדושים בי הסבים בשנת  קודש ם״ 46 וגם שם חי
 הרי״ט ע״ס אהל יעקב על דברים להמגיר מדובנא והיי׳ חתן הגאון מ׳ בנימין ברוידא

 אביר הו־אדגא ,

 ואלה מוסיף על הראשונים
 הנני להביא בזה איזה גדולי ישראל מלובלין אשר רו'מ לא הביאם בספרו ,
 וסררתים ע" פ סדר א״ב ואין נפק בי עיר ה־בה יש להוסיף עליהם אבל אין לי פה

 הספרים הנחיצ־ס ליה .
׳ אכרהם בד׳ בנימין וואלף אנשי שם צר 234 הבאתי בשם דעת קדושים  א) הי

 שהר׳ אביהם הוא בנו של הר׳ בנימין בנימין •ואלף
 הרי-

 ב) הר׳ אברהם ב־׳ ארי׳ ליב קלמנקש בר׳ יוסף יפה מלובלין בן הביא בעל אור
. אולם זה הוא ההובא באנשי שם סי׳  החיים סי' 59 וחיבר ם׳ מעין החכמה ום׳ האשל

 ק״א הר׳ אשר יעקב בר׳ ארי׳ ליב קלמנקש ע״ש .
נם ומנהיג בלובלין חת>  ג) הר׳ אברהם בר׳ אליעזר ליפמאן היילפרין הי׳ פי
 הגאון מה־ם מלובלין ובא על דחתום בשנת הט״ו בין מ היגי ד׳ ארצות בוועד לובלין
 בירוד גראטגיץ דעת קדושים צר 58 הפסק הזה הביא לנו הרב ההכם דכולל מוהרא״א
. והוא הי׳ בן הר׳ בנימין וואלף ובן הבאתי  הרכבי בהאסיף שנה ששית צד 155
 באנשי שם צר 234 ושם בהערות מהגאון מה־י״ל צר 242 הביא ג״ב הר׳ אב־הם
 הי׳ חת; המהר״ם מלובלין אולם בהגרן צד 47 הביא כי אביו הר׳ אליעזר ליפמאן

 היילפרין הי׳ חתן מהייי׳ט לובלין .
 ד) הר׳ אלעזר ליפמאן היילפרין ברי אברהם היילפרין הוא אשר הבאתי באות ג׳
 ועיי׳ הגרן צד 47 מה שהביא אודותיו הגאון הר״י לעווינשטיין ואביו הר׳ אברהם הוא

 ההובא באנשי שם םי׳ י״א .
 ה) הר׳ אלעזר בהג״ט בנ־מין וואלף נפטר בלובלין יייב שבט תקב״א הדייל

 בהגורן שם צר 48
 ו) הר׳ אליעזר ייפטאן(זופמאן) בר׳ א־י׳ ליב כ״ץ מלובלין וחתום בפנקם זאלקווא

 (הנמצא ת״י) עיין קריה נשגבה סי׳ ל׳ (האשכול ח״א צד 142)
 ז) הר׳ ארי׳ ליב כ״ץ מלובלין הוא ההובא באות ו ובקריה נשגבה שם הבאתי
׳ ארי׳ ליב היה חתן הר׳ אלעזר ליפמאן היייפ־ין ההובא לעיל  בשם הנאה הרי״ל כי הי

 בסי׳ ג׳ ור׳
 ח) הר׳ אשר לעמיל בן הג״מ יצחק. אביו הר׳ יצחק הי׳ ר״ט בלבוב (עיין אנשי
 שם סי׳ רצ״ב) ובנו הר׳ אשר לעמיל כאשר הביא הגאון ה־״י לעווינשטיין בהגרן צר
 39 הי׳ הד מבי דינא רבה דלובלין. ונזבר בדרבי משה באה״ע בכתיבת השטות אות א׳

 ובברכת המים אות א׳
י 29 .  ט) הר׳ בעריש היילפרין הי׳ מ״מ בלובלין כמובא בדעת קדושים צ

 י) הר׳ גדליהו בר׳ יצחק מלובלין הי׳ מתלמידי הגאון ר׳ שכנא ז״ל המייל בהגרן שם
 יא) הר׳ דוד בר׳ מאיר ואשתו היתד. בת הנ״ט צבי הירש הלבערשטאט כן

 הובא בדעת קדושים צד 63 .
׳ בנימין תהבתהר ת הדסה כאשר הובא בדעת קדושים צד 61הי י  יב) היבנית ט
 וואלף היילפרין הד,ובא בצר 81 והיתד, אשת האלוף הגדול מוה׳ דיים בהאלוף מוה׳ שמואל
 בהאלוף מוח׳ וואלף בעהמ״ח ס׳ עיר בנימין נכד בעל מניני שלמה ועיין בהגרן צר 48

 ור׳ חיים בר׳ שמואל הוא ההובא צד 83 וע״ש לרף ההוא בהערות שלי
 יג) הג"מ זעלינ בדי אביהם בר׳ ליפמאן מלובלין והר׳ זעליג הי׳ חותנו של הג״ם

 אלעזר ליזר נפטר בלובלין תפ״ו כן הביא הגאון הרי״ל בהגרן צר 48
 יד) הר׳ יהודה הכהן ר אפורט מלובלין בן הר׳ דוד ועלה הר׳ יהודה הכה•

 בשנת הים לירושלים דעת קדושים צי־ 150 בשם שה״ג לחירא .
׳ יהודה ליב בר׳ נפתלי בייץ מליבלין חיבר ם׳ תולדות יהודה נדפס י  טו) ה

 בפראג תי״ז כן הובא באור חתיים סי׳ 1014
׳ משה מלובלין עיין אנשי שם םי' קפ' ה  טז) הר׳ יהודה יודל בי

  
Notatka
I tych dodaje na początku [?] [lista uzupełniająca – kolejne nazwiska]



 יז) הר־ יהושע ־;:שיל בר׳ מאיר . ה־׳ פאיר היה בנו של ר׳ ישראל איפ־ליש
 נ ר׳ אברהם אבלי עיין קריה נשגבה פי׳ א׳ (האשכול ח״א צר 134) ריטש הבאתי נובה
ם בר אבה; ובר אוריןהרב אלהי חו י  חסד בה מלובלין : פה נטמן איש המיט במעשיו ו
. ה נ צ נ ת ר ״ פ ק  החריף התורני מוה׳ יהושע העשיל ב; מוה׳ מאיר ר׳ איפר ר׳ אבלישש׳ ת
 יה) הר׳ יופף יופקי בהר׳ צבי הירש מבא ולו שני בניפ הגאון הרי שמואל בעהט׳יח
 להט רב יבנו השני חד׳ צבי הירש פכא כן הובא בדעת קדושים צר 77 ועיין אנשי שם
 צר 243 בהערות הגאון הר״י לעווינשטיין שאביו של הר׳ יופף יופק־ הי׳ הר׳ שפואל עיש •

 יפי הרי יוסף בר׳ שמואל עיין לעיל אות י״ח הר׳ יוסף יופקי בהר׳ צב• ה־רש
ג ׳ יחיאל מיכל ברי אברהם בר׳ אלעזר היילפרין מלובלין שהי׳ שם פ־נם ומנהי  כ) ה־
 (הוספות׳ לעיל אות ג׳) והר׳ יחיאל הובא בפנקס הח״ק בלובלין בשנת המ״ח ב; הביא

 בעל דעת קדושים צד 59
י ר׳ ליבישם הר׳ ישראל אים־ הי׳ פרנס דד״א דב אל איפר בר׳ מי  בא) הר׳ ישי
 בלובלין דעת קדושים צר 64 והי׳ אחיו של הג״ט אברהם אבלי אבד״ק זאלקווא קריר,

א צד 136) ״ ח ל ׳ כ ש א ה ) ז ״  נשגבה . סי׳ ט
 כב) הר׳ ישראל איפר בר׳ אברהם אבלי הוא ר׳ אבררם אבלי שהבאתי בקריה
 נשגבה אות א׳ (האשכול ח״א צד 134) והבאתי שם נופח מצבתו ״פה נטמן הרבני החריף
 המופלא הנגיד המפורפם מיה׳ ישראל איפר בחרב הגדול הפרנס דדי׳א מוה׳ אבלי ר׳
 איפרלש ג׳ ניסן שנת תל,"מ והובא גם בדעת קדושים אבני קידש ם" 41 ונקבר אצל אביו

 הר׳ אבלי ז״ל דעת קדושים צר 64 .
 בג) הר׳ מא־ר בר׳ ישראל איפר מלובלין את אביו הבאתי לעיל באות ב״ו ובנו הרי
 מאיר הובא בדעת קדושים צד 67 ונוכה מצבתו הכאתי בקריה נשגבה אות א׳ האשכול
 ח״א צר 134 וכן הובאה בדעת קדושים אבני קודש בי׳ 43 וחרות עליה ,פ״נ בנן של
י הפופלא מוה׳ מאיר בחרבני הנגיד הפפורפס האלוף ד׳ ישראל איפר  גזע ישישים ה־בנ

. ק  ר׳ אבליש נפטר שנת תקיים לפ״
י 244 הביא ״ל בהערותיו לאנשי שם צ י  כד) הר׳ מרדכי בר׳ אברהם . הגאון הי
׳ אח׳ אביו של הג״מ מאיר ז״ק נהרג בלובלין על קה״ש י׳ אב שניו ובפנקס רב  וז״ל הר׳ מי

ב עליו על הר׳ מרדכי בהקדוש ר׳ אברהם . ת  דק״ק פינטשוב כ
׳ משה בר׳ מאיר הנקרא ר׳ משה דאברישעם על שם אשתו בה הגאון י  כה) ה

 הט״ר . עיין לעיל בהערוהי לצד 68
׳ יהודה י ׳ הערש ר׳ יאכק־ם מלובלין בנו של הר׳ משה הי׳ הגאון ה י ׳ משה ב י  בו) ה
 יודל שהי׳ אכ״ד בלבוב (אנשי שם שי׳ קפ״חן וחתם יהודה המכונה יודל בא" א מהר״ם
׳ פשה ר׳ הירש ר׳ יאפקים) מלובלין ועיין גם אודותיו דעת קדושים צד 98 י (ר״ה ה  ר״ה ד״י
ם הגדול מגדולי  כי) הר׳ משה פנחס בר״א ר״ח מלובלין בא בחתיכתו על החי
 ישראל בעי־ זאלקווא בשנת תקי״א אשר באו לסייע לחגאון מוהר״י אייבשיטץ ז״ל ונדפס

 בלוחות העדות דפוס אלטיגא ,
 כחי׳ הר׳ נפתלי הירץ בר׳ ישראל אשכנזי הוא ההובא באנשי שם סי' תט״ח והגאון
ד 246 הביא בשפ פנקס טיקטין כי מקאןולי נתקבל לטיקטין בשנת י צ ל  הרי״ל בהערות ש
, ומובא בפנקס דביהבנ״ם ז׳ קרואים יזכור את כי׳ וחתום ן  תסייא ומשם הלך ללובלי

ב. קס דח״ק דליבלין ומשם הלך ללבו פנ : 
 הר׳

 בט! הר׳ נפתלי הירש עיי׳ לעיל בהערות שלי צר 35
 ל) הר׳ נתנאל מלובלין תלמיד טהר׳׳ם לובלין הובא מהגאון הרי״ל בהגרן צד 46

 לא) הג״מ נתן הי׳ חתן הגאון ישראל איפר אבד״ק לובלין והר׳ גהן באשר הביא
 הגאון הרי״ל הגרן צד 52 נתקבל לאבד״ק לובלין ונדפפו ממנו הגהות בסוף שו״ת

פ יא) ר  שיבת ציון(ווארשוי ה
 לב) הר׳ פנחס בר׳ בנימין וואלף היילפרין הי׳ גבאי משמרות בלובלין בשנת
2 בשם דעת קדושים צד 61 בשם פנקס דח״ק • ) י 4 ד באשר הבאתי באנשי שם צ י  תע
׳ צבי הירש ביי בנימי; וואלף היילפרין באנשי שם פי' קי״א הבאתי בשם י  לג) ה
ת תקי״א עפ״י פנקם ב ׳ צבי הירש ב־׳ בנימין וואלף נפטר כ״ו ט  הגאון הרי״ל בי הי

ם ש ד פ ק נ פ ה פ ש  דח״ק מלובלין ובן הובא כן בדעת קדושים צר 61 ב
 לד) דר׳ שאול בר׳ פנחס פלובלין חתם על החרם הגדול מגדולי ישראל כשנת
א נ פאלטי ת העדות דפו הו ו ל דפםבם׳  תקי״א אשר באו לסייע להגאון הר״י אייבשיץ ז״ל נ
ו כ1  לה) חד׳ שלמה בר׳ גרשון מלובלין בהרה״ג מוה׳ אברהם אבלי נפטר הקם'

 הובא בדעת קדושים צר 20 .
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 (מהרנז״לאל׳ד דקהיהנו)
 ־י."מ שמעון וואלף ב׳׳ר דוד טעכיל

 אויר באך;א1״ר דקהלהינו)
 תג״ם שלטה ר׳ לייביש־ס (הניד

 ־קדלתיניו
 תג"מ שמואל אידלש (מה־ש״א)

 (אב״ד דקסלתינו)
־ רופא מ '  ה;״ ש

 תג"מ שמואל כייר יוסף
 הג"מ שאול שמעין דיין
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 ר׳ שלמה ספרא
 ר׳ שלטה דרשן
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 ר׳ שאול בי׳ר נחום
 הנ׳׳ט שניאור זלמן(אצ״י דקהלתעו)
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