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  ד"בס
  :בגליו�

        ב                                     לא היה כדוגמתו בקרב רבני תקופתנולא היה כדוגמתו בקרב רבני תקופתנולא היה כדוגמתו בקרב רבני תקופתנולא היה כדוגמתו בקרב רבני תקופתנו

   וסדר יומולדמותו/ אחר מטתו של רבי עקיבא איגר 

        ה                                                        הרבנות בטאלטשוואהרבנות בטאלטשוואהרבנות בטאלטשוואהרבנות בטאלטשווא

מכתב אודותיו / ו "ט�ד"מינויו של רבי יוס� גרינוולד בשנת תרי
  ערוגת הבוש�'אל נכדו בעל 

        ח                                                          הדיי� בראצפערטהדיי� בראצפערטהדיי� בראצפערטהדיי� בראצפערט

 דובערישדובערישדובערישדובעריש מהרב �תנאל הכה� פריעד מוצאו ויחוסו של רבי נ
  וועבערוועבערוועבערוועבער

        זט                                     גט מירושלי� לבאניאגט מירושלי� לבאניאגט מירושלי� לבאניאגט מירושלי� לבאניא

  ירושלי� ומשפחתו�רבי נפתלי גרינוולד מבאניא

        יח           ''''כתב סופרכתב סופרכתב סופרכתב סופר''''מבית מדרשו של המבית מדרשו של המבית מדרשו של המבית מדרשו של ה

ד רבי אברה� הלוי "הרב/ פרק לתולדות חכמי טאפאלטשא� 
  ס תמורה"י עמ" בכתופראגר וחיבור

        כג                                   עוללותעוללותעוללותעוללות

""רבי ברו! בענדיט כ/ ס "החת� מקו� קבורת ֵא
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  לא היה כדוגמתו בקרב רבני תקופתנולא היה כדוגמתו בקרב רבני תקופתנולא היה כדוגמתו בקרב רבני תקופתנולא היה כדוגמתו בקרב רבני תקופתנו

משתקפת ג� ד פוזנא "אבז רבינו עקיבא איגר "דמותו הקורנת אור של דו
שעל א� מלחמת� העיקשת לעקור את היהדות מקרב , מכתבי העתי� בתקופתו

הוכרחו להודות לאחר פטירתו , רבינו עמד כחומה בצורה כנגד�ש, בני עמינו
לפנינו שני מאמרי� שפורסמו בעתו� . א היה כדוגמתו בקרב רבני תקופתנושל

הכולל , הקטע האחרו�. 101 ,95 גליונות 837ס 'אלגמיינע צייטונג דעס יודנטומ'
' עמ) 868פעסט ( א" חאל�ספר ביתפורס� ב, של רבינוהמפורט ג� את סדר יומו 

192�נית צחה ללשו� של רגו� מגרמימרקובי" עבור הת. חיה ב' התודה לגב. 3
  .ימינו

        שלמה יהודה הכה� שפיצרשלמה יהודה הכה� שפיצרשלמה יהודה הכה� שפיצרשלמה יהודה הכה� שפיצר

  

שנולד , ר משה איגר"ג תשרי אחרי השעה תשע עזב רבנו עקיבא ב"ביו� י. פוז�
שבו התהל! , את העול� הזה, ב"ד מרחשוו� תקי"באייזנשטאט בהונגריה ביו� י

כבר שני� רבות היה חלוש . ועבר לעול� שכולו טוב, יותר משבעי� וחמש שנה
בחודש שעבר לקה . ולעתי� קרובות הפריד א! פסע בינו לבי� הקבר, ריושברי

עד  שמש! מספר ימי� העידו א! סימני� קלושי� שהינו עדיי� , בשיתוק חמור בגופו
�והצדיק הקשיש זכה עוד , אול� שלהבת נשמתו הדועכת התלהטה עוד פע�. בחיי

ו קופד לחלוטי� רק פתיל חיי. של ע� ישראל] יו� כיפור[לחגוג את היו� הקדוש 
  . ה זיכה אותו באות אחרו� זה של שלו� ושל מחילה"אחרי שהקב

א שנות כהונתו כא� תעיד העובדה שמשעת "על גודל ההערצה לה זכה במהל! כ
פטירתו ועד אחרי קבורתו נותרו כל החנויות והדוכני� של חברי הקהילה היהודית 

�ג� עגלות רבות של . ויהכמעט כל יהודי המקו� השתתפו במסע ההלו. סגורי
במיוחד יש להדגיש שג� הבישו� של המחוז . נכבדי� נוצריי� הצטרפו לתהלוכה

בבית . והעיד בכ! על רוחו ההומנית, הראה באופ� זה את השתתפותו בצער
�בו בזמ� חולקה צדקה לעניי� יהודי� . הקברות נשאו הדייני� שלושה הספדי

�  .ונוצריי� שהגיעו בהמוניה

חתו נזכיר כא� כי חמישה עשר ילדיו שעדיי� בחיי� מבכי� את אביה� בקשר למשפ
אובדנה היתה . נפטרה שנה אחת לפניו, ]שני[בזיווג שלישי , אשתו האחרונה. הטוב

ככל הנראה המכה האחרונה ששברה את בריאותו הרופפת של הרב הישיש 
  .לחלוטי�

. מודית העמוקהשמעו של הנפטר יצא בשל בקיאותו בספרות ובשל למדנותו התל
על שמו הטוב השכיל לשמור מבחינה . הידע העצו� היה מסודר בשכלו הבהיר

כמו כ� תמיד . חוש צדק מחמיר ודאגה לזולת, מוסרית על ידי הסתפקות במועט
 וא� בחלק בכל אירופהבכל אירופהבכל אירופהבכל אירופההש� שיצא לו . גמל חסד ע� כל אחד שביקש את עזרתו

  .מתו בקרב רבני תקופתנוהיה כה גדול עד שמבחינה זו לא היה כדוגאסיה אסיה אסיה אסיה מ

שמנו , בי� תלמידיו הרבי�. אי� כא� המקו� לתאר בפרוטרוט את עשייתו המאומצת
 �בפרט , יהיו ודאי כאלה,  מאות נפש ונפוצו לכל רחבי אירופהוחמשיותר מאל

�  . שיעמידו לרב� יד וש� בתאר� את חייו, המצטייני� שבה
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בדאגה עקב אחר כל ערעור של . הנפטר שמר על המסורת בנאמנות ראויה לציו�
הוא העדי� לשמר את האוצר עתיק היומי� כמקשה אחת . חומת היהדות המסורה

�מתו! פחד להמעיט בערכו על ידי התכתו לצורות , בצורתו הישנה וללא שינויי
שלדעתו לא עלו בקנה אחת ע� , לפיכ! עסק רבות במניעת שינויי�. חדשות

  .היהדות האמיתית

, א  שהופיעה באחד העיתוני� המקומיי�"דעת הפטירה על רעקלהל� העתק של הו
  :ובה קטע מצוואתו של הנפטר המשק� את אופי הצוואה כולה

  הודעת פטירה

�איגר נקרא ] עקיבא ב� משה[יעקב מוזס ' הרב הראשי ר, אבינו הטוב וירא השמי
מחייו הארציי� לחיי� ] ג תשרי"י[ביו� , ברצו� הצודק של הטוב והמטיב לכל

, ובמיוחד לתלמידיו וחבריו, אנו מודיעי� זאת לידידיו ומעריציו. טובי� יותר
  :ומצרפי� בזאת קטע מצוואתו כדלהל�

"�בתוספת , על פטירתי יש להודיע לתלמידי וחברי באמצעות העיתוני� הציבוריי
וכ� אחר , בקשתי מה� שלזכותי ילמדו בשנה הראשונה יו� יו� פרק משניות אחד

וחו" מזה אני מבקש לא להספיד אותי בשו� מקו� . צייט שליכ! ביו� היאהר
  ".מלבד במקו� הקבורה

  ]ח"ח תשרי תקצ"י[, פוז�

�  הבני� והחתני� המתאבלי

****        
אנו , ]ראה לעיל[שמתוכ� כבר ציטטנו בעבר , מדברי ההספד על הרב איגר המנוח

ש� . משה איגר] ב�[עקיבא ' שמו המלא של הנפטר היה ר: מוסרי� עוד זאת
�לפני� כיה� כרב המדינה ]. מאייזנשטאט: פירוש[ש "גינז מא: משפחתו נקרא ג

מונה למנהיג הרוחני של הקהילה היהודית ] ה"תקע[ובשנת , פרידלנד� במארקיש
את כהונתו כא� ייקר כל כ! עד שדחה את כל הצעותיה� של קהילות גדולות . כא�

   . משרות שהיו מסבות לו יתרונות כספיי� ניכרי�, יותר

ההלוויה התקיימה בשעה שלש אחר הצהרי� בצורה מכובדת ונוגעת ללב כיאה 
אוחז במקלו ובאחד מכתבי היד , לפני הנפטר הל! שמש בית הדי�. לאבל הגדול

אחרי הנפטר צעדו החתני� ! פנו מקו�: והכריז, הרבי� שאות� הותיר הרב אחריו
 על בניו ועל בנותיו  כי הנפטר אסר בצוואתו–איגר ] רבי עקיבא[המתאבלי� של 

חברי , אחריה� פסעו יתר הרבני�.  וג� תלמידיו הרבי�–להשתת� בהלוויתו 
שלא ויתרו על , וכ� כמעט כל חברי הקהילה, גבאי� של חברות, החברה קדישא

  . ההשתתפות על א� מגיפת הכולירה האיומה המשתוללת כעת בעיר

 � 29בסו� נסעו . הגויי�מבשולי מסע ההלוויה הארו! מאוד צעדו נכבדי� רבי
בה� ישבו בעיקר נציגי� של המעמד הבורגני הגבוה שנשלחו להשתת� , כרכרות

אילו היו , ההלוויה יכלה להיות מכובדת בהרבה. לכבודו של הנפטרבהלוויה 
בר� נית� לתר" את המחדל בפטירתו . מודיעי� על פטירתו לרשויות באופ� רשמי

 שכחו נציגיה לדווח על כ! ,על הקהילהובשל גודל המכה שניתכה , הפתאומית
  .לרשויות כנדרש
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. במסע ההלוויה הפרה הכמות האדירה של משתתפי� את אווירת האבל השקטה
 �בבית הקברות נשאו מספר דייני� ותלמידי חכמי� אחרי� הספדי� במילי

  .אור של חיי הנפטר�ובה� תיאורי� ציוריי� ומלאי, פשוטות הנוגעות ללב

****        

 החיצוניתהחיצוניתהחיצוניתהחיצוניתמבלי להיזכר בהופעתו , רד מקברו של רבי עקיבא איגרלא נוכל להיפ
עיני . ראשו היה מעט גדול מדי בהשוואה ליתר הגו�, קומה�היה קט�. שעוררה חיבה
. תווי פניו שיקפו רצינות וכבוד. גבוה ורחב, מצחו היה קמור, יוקדותהתכלת שלו 

באופ� כללי . תוקלעתי� מלווה במי� עצב מ, על שפתיו היה נסו! חיו! מאושר
קול . הכנעה ואור! רוח מתו! יראת שמי�, סבל חרישי, שהשיקפו פניו הצרות חול

אול� , ולהטלעתי� קרובות ג� מלא תנופה , דיבורו היה בדר! כלל צלול ונחר"
כ! , א� לא ברור בשל מבטאו ההונגרי, בעת מסירת שיעור היה מקוטע וקלוש

  .תחלהשתלמידי� חדשי� התקשו להבי� אותו בה

בו התמיד האד� החלוש מבחינה גופנית ,  הקפדניסדר יומוסדר יומוסדר יומוסדר יומומעורר השתאות היה 
  :סדר זה מעניי� דיו בכדי שנביא אותו כא�. מעשרי� וחמש שני�מעשרי� וחמש שני�מעשרי� וחמש שני�מעשרי� וחמש שני�יותר 

השכי� רבי עקיבא איגר לקו� , על א� ששכב לישו� רק סמו! לחצות הלילה
ה שש עד השע. ואחר כ! למד משנה עד לשעה שש, ממיטתו בשעה ארבע בבוקר

�השעה שבע עד שמונה , שבע היו מוקדשות למסירת שיעור למספר בעלי בתי
שאות� לא , בי� שמונה לתשע אכל ארוחת בוקר יחד ע� בני ביתו. לתפילת שחרית

ארוחת הבוקר היתה מורכבת מספל קפה . ראה אחר כ! שוב מש! כל היו� כולו
ומשתי� עשרה עד , יעורש: מעשר עד אחד עשרה; !"תנ: ללא סוכר  מתשע עד עשר

המרק .  לא סעד ליד שולח� ערו!א� פע�א� פע�א� פע�א� פע�] בימי החול. [חזרה על הנלמד: אחת
  .הפשוט שאותו אכל בצהרי� הוגש לו לצד הגמרא הפתוחה

הספרי� הספרי� הספרי� הספרי� צ נח על הספה ומצויד בעיפרו� עבר על "בי� השעות אחת ושתי� אחה
� או לישיבת ראשי בי� שתי� לארבע הל! לבית די�, אחר כ!.  שהביאו לוהחדשי�החדשי�החדשי�החדשי

ומיד אחר , ל שתה כוס יי�"בשובו מהישיבות הנ. הקהילה שהתקיימו בשעות אלה
עלינו . כ! יצא לסבב ניחו� חולי� וביקור חולי� בליווי השמש של החברה קדישא

ללא הבדל דרגה ,  האבלי� והחולי� שבקהילהכלכלכלכללהזכיר כא� שהיה רגיל לבקר את 
  .ומעמד

 �את תפילת מנחה בתפילי� הוא קבע אותה תמיד לשעה על מנת שיוכל להתפלל ג
". מג� אברה�"ולאחר מכ� מסר בפני כמה בעלי בתי� שיעור ב, צ"ארבע אחה

הכליל תמיד תפילה , שאותה התפלל יחד ע� בעלי הבתי� האלה, בתפילת מעריב
�, השעות שמונה עד עשר בערב הוקדשו לקריאת וכתיבת מכתבי�. למע� החולי

  .ד השעה שתי� עשרה בלילהואחר כ! למד ע

�על , בערי� הגדולות השתתפו בהלוויותיה� של עניי� בדר! כלל מעט מאוד אנשי
כ� הורה רבי עקיבא לחברה קדישא לקיי� את ההלוויות תמיד בשעות לפני 

או אז נהג להצטר� למסע ההלוויה וצעד בראש . הצהריי� ולעבור לפני בית מדרשו
  .ות מספרכמאתיי� או שלוש מא, תלמידיו
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אז לאחר המרח" נהג רבי עקיבא לטייל . צ"ל היה יו� שישי אחה"שונה מ� הסדר הנ
. ערו!ערו!ערו!ערו!שבת היתה היו� היחיד בשבוע שבו היסב לסעודה לשולח� . עד כניסת השבת

 .פה נזכיר עוד שהיה ג� מוהל והכניס אלפי� בבריתו של אברה� אבינו
�  

        הרבנות בטאלטשוואהרבנות בטאלטשוואהרבנות בטאלטשוואהרבנות בטאלטשווא

. גדולי� בתורה ובצדקות, ו בראש� רבני� מפורסמי�קהלת טאלטשווא זכתה ועמד

' באר שבע'הרב הראשו� שידוע שכיה� כא� הוא רבי משה דוד אשכנזי בעל ה

. ג"ק בשנת תר"וכיה� בה עד לעלותו לארה, ב"נתקבל בשנת תקס. 'תולדות אד�'ו

במקורות מסוימי� מובא שבנו [כ "ז וש� מנו"ח תמוז תרט"ד צפת ביו� י"נפטר כאב

מילא מקו� אביו , ק"שא� הוא עלה לארה, ד בעקשאווי"" שלמה אשכנזי אברבי

�  ].מסופקני א� בכלל מילא את מקו� אביו. בטאלטשווא במש! עשר שני

זה שלש שני� "שכ� , שהקהלה מחפשת רב) י"במכתב בכת(ו לער! מצאנו "בשנת תר

ז "שנת תרוב". יע� נדבה רוחו אותו לנסוע לאר" הקדושה... לוקח אדוננו מורנו

וכיה� בה עד עלותו על כס הרבנות ', דעת סופר'נתמנה רבי אהר� גרינברגר בעל ה

  .ג"ח תשרי תרנ"ש� כיה� למעלה מארבעי� שנה עד לפטירתו י, במיהאלאווי"

שכיה� לפני כ� , רבי יוס� גרינוולד, ד"בשלהי שנת תרי, לממלא מקומו נתמנה

ונתנו לו בו , ת ביקורו במקו�ההחלטה על מינויו היה בע. ברבנות יאנושהאז

הוא . במקו� כתב מינוי

חזר לביתו ע� הבטחה 

 �שיודיעו לו את התנאי

בהעתקות . וזמ� בואו

, ממכתבי� של הקהלה

מצאנו את נוסח הכתב 

   :שנמסרה לו

" �בהתאס� נדיבי ע

ו "ט קהלתנו יצ"רו

נמנו וגמרו לכונ� כס 

�, תחכמוני כמקד

ולתת איש על העדה 

ו לנהל עדר עדת

במטה נוע� מסילות 

סלולות לתורה 
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ומ� אז , המאור הגדול למחוקק צדק במשענתו... וקיימו וקבלו את כבוד , ולתעודה

וזאת העטרה שעיטרה , ו"ד דקהלת טאלטשווא יצ"והלאה זה שמו נקראו לו רב אב

להנהיג ולהיישיר כל עניני , לו קהלתנו ושמו על שכמו המשרה ובידו שרביט הזהב

קפת הטוב והמועיל לכל עניניה� הכלליי� לתקנת הציבור ותועלת בהש' הכנסי

מ "ה וה� בעניני גרושי� וקדושי� וד"ה� בהוראת או' ולהורות לע� דרכי ה, הקוב"

ולהחזיק ישיבה להרבי" תורה , פ קומפרמוס"כפי רשיו� הממשלה ע] ודיני ממונות[=

ולהשגיח ג� על , ולדרוש במקהלות בשבתות ומועדי� כפי מנהג ישראל, ולהאדיר

�לפנות כל , ילדי ישורו� אשר בבית החינו! ישי� עי� השקפתו לתועלת� ושלמות

ובלעדיו בל יעוז אנוש להרי� ראש להכניס . סיג ומכשול מדרכיה� דרכי הקודש

  .ו"עצמו בעניני� כאלה לעשות מאומה בלי ידיעתו במקהלתנו יצ

ת הרבנות יוגבל במעמד כל י מדי שבוע בשבוע וזמ� התחל"אמנ� ההספקה להרב נ

  .פ רוב הדעות"אנשי העיר ע

  "וחמשה טובי העיר] ראש הקהל[=ה "ז חתמו עצמ� ר"וע

לאחר שראש הקהל חזר בו , השתהתה" זמ� התחלת הרבנות"ההחלטה על 

המעיי� בתולדותיו שנדפסו . וא� החליט למנות רב אחר, מהסכמתו למינוי

יראה מקצת ', עטרת עקיבא'ה שכתבתי בוכ� במ) לנכדו(' תולדות ערוגת הבוש�'ב

יותר מזה מתברר מתו! טיוטות של . מהסערה שהיתה עד להגעתו לכה� בפועל

שכתב לאחר אחת  אגרתונעתיק רק , אמנ� לא נארי! בזה, מכתבי� שנותרו כאמור

אל , מנכבדי הקהלה בטאלטשוואאחד , כשלשי� שנה רבי אלכסנדר זושא קליי�

  .לאחר שנתמנה לרבה של הומנא', ערוגת הבוש�'בעל נכדו רבי משה גרינוולד 

  ו"ד דקהלת הומנא יצ"ג הגאו� האב"לכבוד הרב המה

ארוצה חפשי וירוח , ה� רוח בטני הציקתני ושבולת התשוקה שטפתני לאמור שלח

עד כי פתינו לבי לכונ� מדברותי ולבא אל המל! שלא כדת בטר� צלחה עלי רוח , ל!

ה ברב ענוה וצדק "התקוה הבטיחני אשר הדרת כתו, צחה ושפה ברורה כמשפט

  :וזה, ומוסרו הנפלאה ית� מקו� לדברי אלה

, וזה היו� כשלושי� שנה ועוד, ו"אני המדבר הנני מתושבי קהלת טאלטשווא יצ

וכאשר פנה מאתנו , ה נתקבל לרב אצלינו פה"י זללה"זקנו המנוח כבוד הרב מהר

ממו נגדו איזה יחידי� לבלע ולהשחית התקו, לביתו בטר� בואו הנה למכו� שבתו

ובלט קשרו עליו קשר אמי" וישימו אחד מ� הקושרי� , אחוזתו ולהרסו במצבו

ויקראהו לבא הנה לקחת מקומו . הקימו לו לשט�... ואת הרב מפ, לראש הקהל

. ל מפאת הרבנות שקבל"ל איזה טענות נגד זקינו ז"באשר נודע למו שיש להרב הנ

והראה לנו , וסיפר לנו סבת ביאתו, ...ראה פניו אצלנו הרב מפופתאו� בא הנה והת

אז הרציתי הדברי� . שכתב לו לבא הנה ולדרוש] מראש הקהל[=ה "האגרת מר

יע� לנו כבר רב שנתקבל , ה שלא מדעת אנשי העיר כתב לו זאת"ל שר"להרב הנ
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וש ונבקשהו לבל יעפיל לדר. ואי� לשנות, כ בפועל"במעמד רוב אנשי הקהלה ות

�אשר כרתו עמו ברית ' כי רוב ההמוני הי, ולא יועיל לעצמו, במקו� שחב לאחרי

אול� . מוטב יקבל שכר על הפרישה ולא על הדרישה. באמנה אתו מבלי פר"' הנז

ס באופ� בלי "בעוזריו וידרוש דרש בבהכנ' ה הי"ור, ל לא קבל זאת מאתנו"הרב הנ

  .למהתלות וללעג למקשיביו' נאות ויהי

בקש אותי לעמוד לימינו ללחו� את , ל" נודע הדבר לכבוד זקנו המנוח זוכאשר

�והבאתי הדברי� לפני גדולי , ואני נעתרתי לבקשתו. לחמיו לשבר רשת הקושרי

והשתדלות לא שבה , העומדי� במצפת ישורו� לנס] 'כתב סופר'ביניה� בעל ה[דורנו 

�ולמתקוממיו , ל"קנו זכי קמו אצילי אר" איש מכסאו להטות הכ� לזכות ז, ריק

אמנ� בכל זאת לא רפתה רוח� להשיב חרב . חידלו רגז והקולות יחדלו�... קראו 

עד כי צדק משמי� נשק� אחרי כלות שנה תמימה , מלחמה את אחיה� אל תערה

�, לחרדת אלקי�' ה אשר בראשו נפל שדוד פתאו� ויהי"ור, ועוד עלה הכורת עליה

ואז מרבית אנשי . י נבהלו נחפזו ושמו יד לפהושארית� כל פועלי או� התפרדו כ

ו שמו בי פניה� לברר הדבר אשר החילותי ולהביא את הרב אל מקומו "קהלתנו יצ

�וכ� עשיתי לו ונאספהו אל עירנו בכבוד והדר אל מכו� שבתו בשאו� עלז . בשלו

המשרה על שכמו בשלו� ומישור כל ימי שבתו אצלנו ' ותהי, והמו� רבה לתפארת

  .וכל זה נודע אצלינו ומפורס� לכל. פה

אי! , אול� מה שיש בדבר מ� החידוש בלי ספק מנפלאות תמי� דעי� מה שאספר

נתבקר פנקסו והומדד לו כמדתו בתכונה נגדיות שקולה ' ג� כבוד הרב מפ

אחרי כלות זמ� כשלושי� שנה , ל"כפי מה שהעווה נגד זקנו ז, ומדוקדקת בער! שוה

 אנה לידו והובילו למשפטו למקו� משפטו להשקותו קבעת כי בעל הגמולות, ועוד

ו אשר במעו� "ק הומנא יצ"ויבהלוהו רעיוניו לק. לשל� לאיש כמעשהו' כוס ביד ה

וכפי הנשמע רבי� , ד"קו להאחז באחיזתה להתקבל ש� לרב אב' חזיונו נטה אלי

וכ� .  אבר!מאנשי שלומו נטו אחריו והטילו עליו הוד לנטלו ולנשאו לרב וקראו לפני

ובמש! זמ� לא כביר . כי קהלת הומנא נתנה לו למורשה, התפאר בשובו לביתו

והשתדלותו שבה , ובי� כה וכה הקי" משנתו והנה חלו�, הקהלה שינתה את טעמה

  .ונתקיי� בו בהתנשא זמות ונתנבלת, כי תנופת שוא הונ�, בידי� ריקניות

איש , ע"נעמ� וב� יוס� נסו� דבר קורא הדורות מראש הצמיח צמח צדק נצר 

בעיר הומנא ' חמודות ובעל קרני� ויעטרהו שורק במקו� נאמ� לגדור בע� ה

אשר עמד נגד זקני , ל"ולו יאתה להיות יורש עצר מבית יוס� תחת הרב הנ, והגליל

  .משפט עשה' וחזרה העטרה לישנה ונודע ה, לשטנו] עמו[

וני יודע היטב הדברי� כמו שנפלו ולהיות עני� זה כמעט אומר חזי לי חזי כי מי כמ

�ואי! ידע ערכ� זה על זה , והמרחק המקומי והזמני רק ביניה�, בזמניה� למקומות

�, באשר הנה משולבות אשה אל אחותה ביחד מסובב אל סבות והנמש! אל הקוד

לכ� מצאתי עצמי . איש אשר שני המאורעות בשני המקומות עקבותיה� לא נודעו לו
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' להודיע בזה משפטי ה, ת ומשפטיו לע� נולד כי עשה"אות השימחוייב לספר נפל

  .צדקו יחדיו ונגד זקניו כבוד

ו במה שכתבתי כאילו הייתי שמח "ה לבל יחשוד אותי ח"והנני כמתנצל לפני הכת

זולת על דר! , סהדי במרומי� ועדי בשחק כי לא כונתי לזה, חלילה לי מזה, לאיד

ויאמר אד� א! יש ' ק� פעמיו ימח" בד� וגוהמשורר שנאמר ישמח צדיק כי חזה נ

לכ� . פרי לצדיק' וזה פרי, וזה מה שכונתי במה שכתבתי. אלקי� שופטי� באר"

  .וזה מה שרציתי, ה ירצ�"וג� כת', אקוה אשר אגרותי אלה יפיקו לי רצו� מה

  .ק פה טאלטשווא"ה לפ"ח שנת תרמ"דברי ידידו הבעה, ולתשובתו הרמה אחכה

שכ� עוד שנה לאחריה הוא לא ', ערוגת הבוש�'לא היה לרצו� הכנראה שהמכתב 

  .על א� שייחל וציפה לכ!, ענה תשובה לכותב המכתב

ז עלה על כס הרבנות "ובשנת תרי, רבי יוס� נשאר בטאלטשווא תקופה קצרה

על מקומו . ל"ב תר"ט אד"בה כיה� עד להסתלקותו ביו� י, בטשעטשאווי"

ת יד יצחק "לער! רבי אברה� יצחק גליק בעל שוט "בטאלטשווא נתמנה בשנת תרי

הרב האחרו� . ט"אייר תרס' ושימש ש� כיובל שני� עד לפטירתו ביו� ב, ס"ושא

ש בשנות "נהרג עקה. ח"שנתמנה בשנת תרפ, היה רבי עקיבא פנחס קורניצר

  .החורב�

� 
  דובעריש וועבערדובעריש וועבערדובעריש וועבערדובעריש וועבערהרב 

  ברוקלי�

        הדיי� בראצפערטהדיי� בראצפערטהדיי� בראצפערטהדיי� בראצפערט
  � פריעדמוצאו ויחוסו של רבי נתנאל הכה

על נוספי�  למסור פרטי� העור! לבקשת תינעתר, 2�1אודות מה שנידו� בעלה 

בשורות  על כ� אנסה לתאר ." ראטצפערט"ר נתנאל הכה� פריעד דומ"מוצאו של הג

וברור שיש עוד ,  את כל מה שנודע עד הנה בעני� מקור מחצבתו ומשפחתוהבאות

  .  מה שעלתה בידי עד הנה אתכא�אמנ� אמסור , מקו� לחקור ולמלא החסרו�

' ה ר"מו" המופלג בתורה"! לאביו הרבני "שנת תרבר נתנאל הכה� נולד לער! "הג

ה בת "ליבא ע' ולאמו מ, ק מאד"ל מיקירי ונכבדי ק"שלמה יואל הכה� פריעד ז

  .ק מאד"ל מק"נייוואהנער ז] ר יעקב"ב[אברה� ' ה ר"הרבני הנגיד מו

מאלצא / אל הכה� פריעד היה מכפר מאלשי" שלמה יו' ה ר"מוצאו של הרבני מו

, ש�ק והתיישבו "קה מבנות יקירי תאחלמאד לשאת  בא .הסמוכה למיהאלעווי"

 ישלמה יואל לגור במקו� מגור' אמנ� כנראה שזמ� מסויי� אחר הנישואי� חזר ר

ר נתנאל "וכנראה שג� הג, שש� נולדו לו כמה מילדיו, אבותיו בכפר מאלשי"
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נולדו קוד� ואחר שנת ש שכ� ילדיו , נולד עוד בכפר מאלשי"" ראטצפערט"דומ

ר יהושע העשיל הכה� פריעד "ב הג"בכפר זה נולד ג� ש[. כ נולדו במאלשי""תר

  .]ע לקמ�"ע, ד קאפיש"אב

, ל"שלמה יואל הנ' ה ר"ק מאד חמיו של הרבני מו"אברה� נייוואהנער מק' על ר

  .כא� קנאבלא! ואביא בקצרה �  כבר הארכתי בספרי מגילת יוחסי� לבית לעווי

, ק מאד"ראש העדה בקונעשה , ס"שנת תקביעקב לער! ' אברה� נולד לאביו ר' ר

ק בעל א! פרי תבואה "דבק לצדיקי הדור ומקורב אצל הרה, תלמיד חכ� ונגיד

 ,"נייוואהנער"בש� ראשו� במשפחתו שנקרא מקובל במשפחה שהוא ה, מליסקא

 � בלשו� אידיש ,"תושב חדש"קראו אותו , שבשכשהגיע לעיר מאד להתיימשו

  ".נייוואהנער"

י בספרית בית המדרש לרבני� "כת[ ק מאדא"בק" נר למאור"ובפנקס חברה קדישא 

]תודה לה� ובמיוחד להרב זכריה שוורצברד, ובאדיבות� העתקתי, 8499a' באמריקה מס
 

  :20' ב עמ"משנת תרי

 ה אברה� נייוואהנערה אברה� נייוואהנערה אברה� נייוואהנערה אברה� נייוואהנער""""נגיד מונגיד מונגיד מונגיד מוההההה "ו עלה ה"באסיפת בני חברא דנר תמיד יצ"

 ת"נלהיות כאחד מבני החברא 

 כס�לכל דבר שבקדושה ונת� 

ה פסח "דחו' א, 3:48ערכו עליו 

  .ק"לפאברה� ' ת'י'ר'זכור ב

ר נת� פייטיל רייני" "התמנות הג

ר " כאשר מסופר על הג,פיגא'  השתדלות הצדיקת מבזכותק מאד היתה "ד בק"לאב

 :)ט' עמ, א"טאלטשאווא תרע(  רבני מאד�אוני הגר נת� פייטיל בספר תולדות ג

כי בעת עזב את העיר דיענדיעש הל! לשוש באר" נע ונד אולי יזדמ� לו ' הנה הי"

ה אברה� " ויסר אל בית הגביר המפורסי� מוו עד כי בא עירנ,איזה פרנסה

בביתו כי נסע תמיד לרגל '  והוא לא הי,ל ראש הקהלה בעת ההוא"נייוואהנער ז

'  והנה אשת ר.ק"ל לשבת בביתו עד ש"ז'  ויואל הג,ק בא לביתו" רק על ש,רומסח

 והוא , ותת� לו מטה כסא שלח� ומנורה,אשת חיל מאוד' אברה� הראש הקהל הי

 ,ל לביתו"אברה� ז'  ויהי כי בא ר.ק כי מצא מקו� מנוח לו"למד ש� בהתמדה עד ש

ק " ואחרי ש.תמדת לימודוותספר לו אשתו מ� האורח הנכבד אשר בא לבית� מ� ה

, ל כי א� ירצה ימצא עוד שבוע זאת בביתו ויספק לו מזונו"אברה� הנ' אמר לו ר

 כי איש ,ל לביתו אמרה לו אשתו"אברה� הנ' ק השני כאשר בא ר" ובש.ויעש כ�

 , ואברה� שמע לעצת אשתו.טוב לקבלו לרב ומורה'  ולדעתה הי,כזה יקר המציאות
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רח הנכבד אשר וסיפר לאנשי עדתו מהאו

עצו הקהל וקבלו אותו י וית,לפניו' הקרה ד

   ".ק"לאבדק

למשפחת ] בת שרה[ה "פיגא ע' אשתו מ

וכ� ברישו� , ט"תרכי המפקד משנת "עפ( ברייער

נפטרה , )ו"יצחק יעקב בשנת תרנ' פטירת בנה ר

י רישו� פטירתה "עפ( ד שנה"בת פ, במאד

וכ! חרות על , ה" ביו� כפור שנת תרמ)במאד

�  :מצבתה ש

האשה  / ק"ה לפ"נפטרה ביו� הכפרי� תרמ"

היקרה 

והחשובה 

 / מרת

 /  /  /  / פיגאפיגאפיגאפיגא

נייוואהנער  / ר אברה�"אשת התורני הנגיד מוהר

לדיה גדלה יייי / תחה ידיה לאביוני�פפפפ / ל"ז

�שת ח� אאאא / ותורתו' ידולי צדקת הגגגג / בפניני

 / יתה היתה לכבוד משפחתהבבבב / לבעלה וצדקתו

 מה נודע בכל הללוהשששש / ל! לפניה רוב צדקתהתתתת

יות בצרור עליוני� הההה / אוה בנות ויאשרוהרררר/ 

  "'ה' ב' צ' נ' ת / חייה

מ "שבט שנת תר' נפטר ש� ביו� ואברה� ' ר

  :וכ! חרות על מצבתו ש�, כ"וש� מנו

ביו�  / כתר תורה / ש� טוב ונקבר בכבודבנפטר "
הישיש הגביר התורני  / נ"פ / ק"לפ / ר"ויו שבט תמ

 /  /  /  / אברה� נייאוואהנעראברה� נייאוואהנעראברה� נייאוואהנעראברה� נייאוואהנער / ר"מוהר / ת"שוהנכבד כ
יש אאאא / ל"ה יעקב ז"ב� הנכבד היקר מו / ל"זצ

 / תו! עמו הל! כל עת נכוחותבבבב / אמוני� רב ברכות
יה כמה שני� הההה / אש עדתו ג� בחבורותמורררר

זקוניו בבבב / נוער נשא עליו עול התורהממממ / לתפארתמו
יניו ונכדיו אמ" בדר! ננננ / ג� משכמו לא הסירה

ער וזק� ננננ / סדיו רבו לספר� הלשו� תלאהחחחח / היראה
וא מרומי� יתענג בעוז הההה / מקונני� יו� מותו

' צ' נ' ת / ברכה נשאר בלב עדתוללללכרונו זזזז / צדקתו
  "'החיי' ב
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יעקב יצחק נייוואהנער ' ה ר" הרבני מוביניה�,  כמה ילדי�ידועי�אברה� ' להנגיד ר

הרבני , ק מעזאטשאטה"בקירוח� נייוואהנער ראש הקהל ' ה ר"הרבני מו, ממאד

ה אפרי� "שרה אשת הרבני מו' מ, ק בודאפעסט"מענדל נייוואהנער מק' ה ר"מו

ה שלמה "ל אשת הרבני מו"ליבא הנ' ומ, ק מאד"ציפסער מק] ר חיי� צבי"ב[מרדכי 

 .ל"ק מאד הנ"יואל הכה� פריעד מק

ק "יו בקל חזר כנראה לגור בסו� ימ"שלמה יואל הכה� פריעד הנ' ה ר"התורני מו

. ד"ד שבט שנת תרמ"ג שנה נפטר ביו� כ" ובגיל מ,ולא הארי! ימי� הרבה, מאד

בית נפתלי פרשת ' ד מאד בס"נפתלי הכה� שווארט" אב' ק ר"י הגה"נספד ע

 �ל "ה שלמה יואל הכה� פריעד ז"הספד על כבוד הרבני המופלג בתורה מו"משפטי

  :מצבתו וכ! חרות על  ".במאדע) ד"משפטי� תרמ' ביו� ה(

  

   נ"פ

  שלמה יואלשלמה יואלשלמה יואלשלמה יואלה "היקר מו' התו

  ל"פריעד הכה� ז

  'ד ל"ד שבט תרמ"נפטר כ

  ותורתו'  של� ע� השלמה יואלשלמה יואלשלמה יואלשלמה יואל

  ועבודתו'  אמוני� להב�ב�ב�ב�

  אר היה לבניו ומשפחתופפפפ

  דו פרש לכל באי קורתויייי

  דולת צדקתו תהי מליצתוגגגג

  ת תמימי� לאסו� נשמתואאאא

  'ה' ב' צ' נ' ת

ה במאד נשארה אלמנה "ליבא ע' אשתו מ

ביו� , ט שנה"נפטרה בת סו ,שני�' כמעט כ

ה וכ! " תרסבשנת] א"אד' כ[= 20פעברואר 

�  :חרות על מצבתה ש
ה "מו / בת הרבני המופלג /  /  /  / ליבאליבאליבאליבא / 'מ / האשה הצנועה והחשובה / אשת חיל / נ"פ

�  'ה' ב' צ' נ' ת / ה"תרס............................. ' נ / ...... /  אברה

ליבא נולדו כמה ילדי� ' מ' שלמה יואל הכה� פריעד וזו' ופלג בתורה רלהרבני המ

�  : ואביא בקיצור הנודעי

 לער! שנת אנולד במאלצ, ק מאד"הכה� פריעד מק' ר גדלי"וההרבני מבנ� . אאאא

עלקא רחל ' מאת , ק מאד" בק]נ"תר [1889 בשנת 6ביו� נאוועמבער ונשא , ה"תרכ
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ק "דיי� בקר אשר זעליג פלאנער "הג לאביה ,ה במאד"נולדה לער! שנת תרכ, ה"ע

 .כ"א וש� מנו"ז כסליו שנת תש"נפטר במאד כ' גדלי' ר, ]א"עליו הרחבתי במק[מאד 

�  :וכ! חרות על מצבתו ש

 / נהנה' כל ימיו הי / ה"הכה� פריעד ע / ב� שלמה' גדלי / ה"איש ת� וישר כ / נ"פ

 / ז לחדש כסליו"נ כ"נו / להתפללנ "הול! לביהכ / 'בכל ערב ובקר הי / מיגיע כפיו

  ש� אמו ליבא / 'ה' ב' צ' נ' ת / ק"א לפ"תש

ק מעזאטשאטה ביו� "קונשאה ב, ז"נולדה במאלצא לער! שנת תרכ Haniבתו . בבבב

סמו!  Banfalvaק "נולד בק, שווארט" Josefה "להרבני מו, 1887שנת  18אקטאובער 

 Rozalia' מ' שווארט" וזו Ignaczה "ב� הרבני מו, ז"לער! שנת תרי, לפוטנאק

ה� גרו . ירוח� נייוואהנער'  דודו רהעד, ]סמו! לטשאטה[ Igricziק "שטער� מק

  ל וש� נולדו לה� ילדי�"ק הנ"בק

ק מאד ביו� " בקהשאינ, ט"נולדה במאלצא לער! שנת תרי, ה"גאלדא ע' בתו מ. גגגג

' מ' וזו[ישער פ Tobiasה "פישער ב� מו] Jakab[' להאלמ� ר, ח"בשנת תרמ 22מאי 

הוא היה אלמ� ב� . ]Alsonovai/Novajidrany[ק אידראני "מק] אסתר לבית שוואר"

 המסדר קידושי� היה .א שני�"גאלדא שהיתה בתולה בת ל' מאת ונשא , ו שני�"מ

  .מאדד "אבר נפתלי הכה� שוואר" "הג

ק בעל "תלמידו של הגה, ק טשאטה"" פריעד מק"נת� נטע כ' ה ר"בנו הרבני מו. דדדד

ק טשאטה "ונשא בק, ל"נולד במאלצא לער! שנת תר, קול אריה ממאד ובערגסאס

נולדה בטשאטה לער! שנת , ה"למרת רבקה ע] ה"תרנ[ 1895שנת  1ביו� יאנואר 

ק "ת קלאמנער מקלבי Hani' מ' וזו[יאנאפ  Ignaczה "בת הרבני מו, ד"תרל

  .מעזאטשאטה

ק "ונשאה בק, 1872שנת  15נולדה במאלצא ביו� סעפטעמבער  Rezi' בתו מ. הההה

ה אברה� פרידמא� "להרבני מו] ס"תר[ 1899שנת  26מעזאטשאטה ביו� דעצעמבער 

  .שרה לבית לעפקאוויטש' מ' ק מאד וזו"פרידמא� מק Markusה "ב� הרבני מו

ח שנה "נפטר ש� ב� נ, ק מאד"ל מק"הכה� פריעד זמרדכי ' ה ר"בנו הרבני מו. וווו

 . מצבתו נשתמר על הבית העלמי� אבל נקל� רובו.ג"שבט תרע' ק ט"ביו� עש

   .רעגינא לבית היי�' אשתו מ

ק "כ בק"נולד לער! שנת תר, " ראטצפערט"ר נתנאל הכה� פריעד דומ"בנו הג. זזזז

שנת  20 ונשא ביו� יוני )"אבל ברור שנולד בכפר מאלשי, ה ברישו� נישואיו"כ( מאד

בת הרבני ] Hani[למרת חיה , )רישו� הנישואי� ש�( ק ראטצפערט"בק] ד"תרמ[ 1884

בתו [דבורה לבית רייני" ' מ' ק ראטצפערט וזו"קלונימוס קלמ� שוואר" מק' ה ר"מו

  ] ר נת� פייטל רייני" ממאד"של הג
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ל נפטר בראטצפערט "ר נתנאל הכה� זצ"הג

ז וכ! חרות על מצבתו " רפב מרחשו�"ביו� י

�  :ש

   פה נטמ� וספו�

  פש הרב הגאו� צדיק וקדוש עליו�ננננ

  אומנתו והוא כה� לאל עליו�' ורתו היתתתת

  פלה עטרת ראשינו ונאס� כבוד תארינוננננ

  י! שבת משוש וערבה כל שמחתינואאאא

  בינו דוה וחשכה עינינו ליו� בכיותינולללל

  לילו שמי� וזעקו אדמה קול תמרורי�הההה

  י יפר" ומי יתר" שברי�י הויות מככככ

  ביא בכליותינו מספד מר על עניו כאפרהההה

  שב בדד ונבכה ונתפלשה בעפר ואפרננננ

  ל" זצנתנאל הכה�נתנאל הכה�נתנאל הכה�נתנאל הכה�' הרב ר

  א"" דפה ראצפערטא יע"דמו

  ב מרחשו�"נפטר בש� טוב י

  ק"ת לפ"מזמר

  ה"תנצב

 �' ה ר" של הרבני מומגוריוכאמור מקו

שלמה יואל היה בכפר מאלשי" הסמו! 

באיזור זה היה מקור , י"למיהאלעוו

י רישו� "עפ (בוטקא/ א בכפר בידקעווי" "שנת תרבהוא נולד לער! , משפחתו

בל ש� אמו א, שלמה יואל לא נחרת על מצבתו' ש� אביו של ר �). פטירתו במאד

  .נחרת ושמה היה פיגא

ל אשר היה נגיד "ה נתנאל הכה� פריעד ז"נית� לשער שאביו היה הרבני הנגיד מו

ר נתנאל הדיי� "כ בנו הג"ועל שמו נקרא אח, ל"כפר בידקעווי" הנותושב 

  .מראטצפערט

 כדי שיקל להקוראי� להבי� ,ואפרט בפרטות,  השערה זהתי על מה יסד בזהואציע

 מהקוראי� למלאות החסרות  מיואולי יוכל,  אני בא ולמה נטה לבי לומר כ��מאי

 .ואולי ג� להעמיד הנכו� על מכונו

 אשר התייחס ,ק בראדי"ל בק"שלמה הכה� ז' ה ר"שמו הרבני מואיש אחד היה ו

 מבראדי ,ל"ר מאיר כהנא זצ"הג) קרובו(גר יחד ע� י ה.ק בעל סמיכת חכמי�"להגה
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' ור, ד טשעטשאווי""מאיר נתקבל לאב'  ר.לעיר טשעטשאווי" במדינת סלאוואקיא

חי , עטשאווי"הסמו! לטש Tusa / Tusic / Tusiceשלמה הכה� התיישב בכפר טישע" 

�ר יהושע העשיל הכה� פריעד "בנציו� ווייס נכדו של הג' כה דברי ר, ש� ונקבר ש

  ): ד"בילגוריי תרפ(זכרו� יהושע ' מקאפיש בתולדותיו לס

ל היה דר בכפר טישע" סמו! לעיר טשעטשאווי" וש� מנוחתו "שלמה זקנינו הנ' ר

צ "אד בעת שבא הגהובא לדור שמה ממדינת גאליציע מעיר הגדולה בר, כבוד

ק "ד בק"ל מבראד שנתקבל להיות רב אב"ר מאיר כהנא זצ"המפורס� מוה

ר "ק אאמו"שמעתי מכ[, טשעטשאווי" בא הוא עמו מבראד ביחד לטשעטשאווי"

ממשפחתו של ' ה שאמר שהי"ק זצל"ק אאז"א ששמע מכ"א שליט"צ מוהר"הגה

ה מעשהו ועסקו היה ש� ומ, ל"ואחר זה קבע דירתו בכפר טישע" הנ, ]ל"הגאו� הנ

וזה , ה אמר שלא הכיר אותו רק מאביו שמע כ�"ק זצל"ק אאז"כי ג� כ, לא נודע לי

, רק בית החיי� יש� נמצא ש�, שני� רבות לא דרו בכפר ההוא שו� איש ישראלי

וכמה פעמי� שמעתי ממנו וג� [בשני� קדמוניות ישוב מישראלי� ' וכפי הנראה הי

בה פעמי� שאמר שמקובל אצלו שהוא בא ממשפחות שאר אנשי� שמעו ממנו הר

ק פראנקפורט דמיי� "ר נפתלי הכה� האבד"ק מוה"בית אביו מגזע של הרב הגה

  ]. ה בעל סמיכת חכמי�"זצלה

אשר התיישבו , ל מבראדי"שלמה הכה� ז' ה ר"בני הרבני מו, שני אחי� נודע לנו

  ל"בכפרי� הסמוכי� לטישע" הנ

ב בכפר ב בכפר ב בכפר ב בכפר """"ל שהיה שול שהיה שול שהיה שול שהיה שו""""הכה� פריעד זהכה� פריעד זהכה� פריעד זהכה� פריעד ז' ' ' ' גדליגדליגדליגדלי' ' ' ' ה רה רה רה ר""""מומומומוהרבני האבר! הרבני האבר! הרבני האבר! הרבני האבר! : אחד הצעיר

  .ל"הסמו! לכפר הנ  Malcice / Malca / Malcza מאלשי"מאלשי"מאלשי"מאלשי"

ר יהושע "שהרי בנו הג, ג"נפטר בדמי ימיו כב� שלשי� לער! שנת תקפ' גדלי' ר

כ "ע, ל"הנ' גדלי' שני� כשנפטר אביו ר' ו לער! והיה ב� ז"העשיל נולד בשנת תקע

 בני ברק ,ס ברכת אברה�"גזע קודש בסו' ראה ג� בקו[ ג"שנפטר לער! שנת תקפ

' ולה� היה רק ג. ]דוד שפיט"' שלשלת הזהב לר' ה בס"כ[ ה" עחנהחנהחנהחנה'  אשתו מ.]ה"תשס

 ק קאפיש"יהושע העשיל הכה� פריעד אבד' ק ר"ה הגה"ה, בני� ובת אחד' ילדי� ב

אל הכה� פריעד ר נתנ"ר יחיאל מיכל הכה� פריעד אבי הג"והג, 'זכרו� יהושע'בעל 

  .ה" עה מרת יוטא"והבת ה, 'פני מבי�'ת " בעל שוק באלמאש אויווארוש"אבד

ר יהושע העשיל הכה� פריעד מקאפיש "בנציו� ווייס נכדו של הג'  כתב רוכה

  :ל"זכרו� יהושע הנ' בתולדותיו לס

ל היה דר בכפר מאלשי" ואומנתו היתה במלאכת הקודש שהיה "ז' גדלי' הרבני ר

ובעוד צעיר לימי� כער! שלשי� שני� הל! לעולמו , ל והגלילות" כפר הנב של"שו

  ,למנוחות וש� מנוחתו כבוד

  ל מכפר בידקעווי"ל מכפר בידקעווי"ל מכפר בידקעווי"ל מכפר בידקעווי"""""נתנאל הכה� פריעד זנתנאל הכה� פריעד זנתנאל הכה� פריעד זנתנאל הכה� פריעד ז' ' ' ' ה רה רה רה ר""""הרבני הנגיד מוהרבני הנגיד מוהרבני הנגיד מוהרבני הנגיד מו: השני הגדול
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וש� היה , ל"הסמוכה לטישע" הנ Butka / Budkovceהוא התיישב בכפר בידקעווי" 

  :ל"כאשר כתב הנ, לנגיד וקצי�

דר בכפר ' והוא הי, ל"נתנאל הכה� ז' ה הרבני המופלג הנגיד ר"אחיו הגדול ה

ל היה הוא "ואצל שר והאדו� של הכפר הנ, בידקעווי" סמו! ונראה לכפר מאלשי"

משק ביתו המוציא ומכניס שנקרא איינקויפער השורי� להמאסט שלו ולהשגיח 

כידוע שהיה כ� בשני� , וכל הונו והנהלת רכושו היה נתוני� ביד, על עובדי אדמה

' ומזה היה ר. לה� איזה יהודי אחד להשגיח על הונ�' קדמוניות שהשרי� הי

ל מפרנס את עצמו בכבוד והיה בעל מכניס אורח גדול ביתו פתוח לכל "נתנאל הנ

ח "ייקר וכבד ת, ובכל הגלילות והסביבות היה מכירי� היטב שמו הטוב, עבר אורח

  .ועסק במצות

ה נתנאל "ל קשור ע� אחיו הרבני מו"הכה� ז' גדלי' ה ר"של הרבני מואופ� פטירתו 

  : ויסופר מעשה פלא ש�,ל"ז

אחי , בא הוא אל אחיו ואמר לו, ל"הנ' גדלי' וזמ� מה קוד� פטירת זקנינו הרבני ר

ושאלתי ובקשתי , יקירי וחביבי באתי בכוו� אצל! כי דבר גדול יש לי לדבר עמ!

אול� לא אוכל לדבר מזה עד אשר , ות! שתעשה עמדיבאיזה טובה גדולה לבקש א

ואז אספר ל! , תקבל עלי! ותאמר לי שלא תבכה בשביל זה בשמע! הדברי� הללו

וא� , את יזמי לבי ואת אשר עמדי במטמונות הלב שלא אוכל לגלות זאת רק ל!

ל מחמת גודל האהבה שהיה קשורה "נתנאל הנ' ואחיו ר. לאו לא אדבר מאומה

�תפלא מאד על המראה ההוא מה זה ועל מה זה בא פתאו� אצלו לא ה, ביניה

�והדבר סוד אשר טמו� בקרבו לא רוצה לדבר רק בתנאי , שבת ולא חודש היו

השתומ� מאוד על דבר ההוא ולא היה בידו ברירה אחרת רק , שלא יוריד דמעות

השתומ� מאד על דבר ההוא ולא היה בידו ברירה , בתנאי שלא להוריד דמעות

ל ספר נא לי את "נתנאל הנ' ואמר לו אחיו ר. אחרת רק להבטיח לו שלא יבכה

ז "האד� השפל בעוה, ואז פתח פיו הקדוש בקודש מלי� ואמר לו, אשר בלבב!

, וידוע תדע כי בא זמני ועתי ליל! בדר! כל האר", איננו חי לעול� וימיו כצל עובר

, הלא צעיר לימי� אתה, ללול למה תדבר כדברי� ה"נתנאל הנ' וצעק עליו אחיו ר

�ולמה להעלות על לשונ! אלה הדברי� שצרי! האד� , ויש ל! אשה ובני� קטני

' ומיד התחיל ר. לעשות מחסו� ורס� לפיו לשמור פיו ולשונו מלדבר דברי� כאלו

ודבריו עשו , ל לאד� גדול"ז' גדלי' כי באמת הכיר את אחיו ר, ל לבכות"נתנאל ז

אחי יקירי הלא הבטחת , אחיו' גדלי' והשיב לו ר. לבכותרוש� בלבו עד שהתחיל 

ורק בעבור זה באתי אצל! כי ידעתי , ותדע שכבר הוחלט הדבר כ�, לי שלא תבכה

ולכ� באתי לבקש אות! , שאתה אחי ואתה בעל מכניס אורח גדול ועסק במצות

 �שתעשה נא עמדי חסד ואמת לאחר מותי תקבל עלי! להשגיח על אשתי ע

ולימי� מועטי� נתקיי� , ולשי� עי� השגחה עליה� בכל מכל כל, השלשה בני

ונשארה האלמנה ע� שני בני� , אדר יו� הלולא דיליה' דבריו ושבק ל� חיי� בז
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ל "ז' גדלי' כי אביה� ר, ולא היה ביד� מאומה, זכרי� ובת אחת בערו� ובחוסר כל

ולקח לביתו , עליו אחיול עשה כ� כאשר צוה "נתנאל הנ' ור. עני ואביו� כל ימיו' הי

�הרב מקאפיש [ה "צ זצלה"ק הגה"ק אאז"שני� היה אז כ' כב� ז, את הא� והבני

ה "ג מו"הוא היה הרה, והשני גדול בשתי שני�, ל"שנשאר יתו� מאב ר] ל"הנ

ק "ר נתנאל הכה� האבד"ג המפורס� מוה"ל אביו של הרה"יחיאל מיכל הכה� זצ

ה א� של הרבני המופלג המנוח " יוטא עוהבת מרת, ה"באלמאז איווארוש זצל

ק "ב בק"ר מאיר שו"ח הרבני המופלג מוה"ולבחל, ל מקאפיש"ר נתנאל ז"מוה

  .י"מיהאלאווי" נ

ונפטר , ילדי�' ל לא היה רק ג"הכה� פריעד ז' גדלי' שלהאבר! ר, ומעתה זה ברור

', גדלי' שלמה יואל לא יתכ� שיהיה נמנה בי� ילדי ר' ור, ג לער!"כבר בשנת תקפ

" פיגא"ה תשלמה יואל הי' וג� שאמו של ר, רק השלשה הנזכרי�' גדלי' שלא היה לר

שלמה יואל נולד ' רו, ג"נפטר כבר לער! שנת תקפ' גדלי'  שר מזה ויותר."חנה"ולא 

  .א"רק לער! שנת תר

שלמה יואל אשר נולד בבודקעווי" בנו של אחד מתושבי ' יותר מסתבר שהיה רכ! ש

אשר כנראה הארי! יותר , ל מבודקעווי""נתנאל הכה� פריעד ז' ה ר"ה, בודקעווי"

שלמה יואל ' מעתה היה ר ו.ל"ז' גדלי' את צאצאי אחיו רכאמור וגידל , ימי� מאחיו

 השמות ג�מוב� לפי זה . יחיאל מיכל' ר יהושע העשיל מקאפיש ואחיו ר"ב� דוד להג

 �כ� ש, שלמה יואל הכה�'  רנפוצי� אצל צאצאישהיו " גדליהו"ו" נתנאל"הנדירי

 בתקוה כי יתגלה לנו א� השערתנו . ודוד�ה�ונקראו אחר אבי, משפחה אחת המה

  .אכ� נכונה

  פה ברוקלי�   � דובעריש וועבערדובעריש וועבערדובעריש וועבערדובעריש וועבער

�  
        גט מירושלי� לבאניאגט מירושלי� לבאניאגט מירושלי� לבאניאגט מירושלי� לבאניא

מצאצאי רבי שמואל , " הראשו� בקהלת חוסט רבי יעקב יליד זידיטשוב"הרב והמו

ורג וגיסו של רבי צבי הירש בעל עטרת צבי ד ניקלשב"שמעלקא הלוי הורווי" אב

ב "ח אדר תקפ"ביו� כ, בכפר בריד, נפטר בעת ביקורו בגלילות רבנותו. מזידיטשוב

  .כ"וש� מנו

השיא את בתו מרת פעסיל לרבי נפתלי , ח רבי חיי� דוב מסאספאלו"חתנו הת

ד "בנו של רבי ישראל חיי� שנתגדל בבית דודו רבי אלעזר לעוו אב, גרינוולד

י נולד לה� בנ� רבי יעקב גרינוולד תלמיד "בשנת תר. שמ� רוקח'סאנטוב בעל 

ד לער! נפטרה אמו "בשנת תרי. 'כתב סופר'� שיק וה"ביניה� המהר, גדולי דורו

והנער רבי יעקב נתגדל אצל זקנו רבי חיי� דוב , מרת פעסיל בימי עלומיה
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 לאחר נישואיו התיישב .ולמד ג� אצל דודו רבי ישראל חיי� מטארני, בסאספאלו

  .ש� שימש כמגיד מישרי�, רבי יעקב בסיגעט

, באניא�ה התגורר בנאדי"בשנת תרכ. ""ב ומו"אביו רבי נפתלי שימש בצעירותו כשו

ושמה ישב על התורה , כ נדד לאר" הקדושה לירושלי�"ואח. "ב"ועדיי� בשנת תרל

�כ בהר"מנו". ועבודה עד יו� מותו�  .הזיתי

 �רבי יקותיאל , אלו שאובי� מתו! ספרי החוקר בתולדות חכמי הגרפרטי� מועטי

. ל"ס אבות לאביו רבי יעקב גרינוולד הנ"עמ' חלק יעקב'ומספר  , יהודה גרינוולד

מתי היה כבר גר רבי נפתלי 

בירושלי� ומי היתה אשתו 

  .השניה לא היה ידוע לנו

אשתקד יצא לאור הספר 

'�י "ע' הרוב" בי� המשפתי

 שלו� אליעזר ידידנו הרב

הכולל , שטרא� מברוקלי�

מדברי תורת� של רבי צבי 

ד "יהודה הלוי הורווי" אב

באניא ובנו רבי שלמה � נאדי

הלוי הורווי" מבאנפי 

בפרקי התולדות . הוניאד

 �שבראש הספר הובא צילו

מסמ! שעליו חתו� הרב 

 ובית ל"באניא הנ� מנאדי

ולהפתעתי גיליתי , דינו

י שהמדובר הוא מרבי נפתל

  .וזוגתו

המסמ! הוא מחודש אלול 

מתחייבת לקבל גט " יטא בת יחיאל המכונה מיכל"האשה מרת "ומאשר ש, ד"תרנ

מירושלי� קרתא "שישלח " ה ישראל חיי�"ה נפתלי ב� מו"מו"פיטורי� מבעלה 

ק סירבה זוגתו להצטר� "כנראה שבעת עלותו לארה". א להרב דפה"קדישא תובב

מי הוא אביה רבי יחיאל . לח לה גט פיטורי� מהת� להכאשישהנידו� ' היולכ� , אליה

 .ע"מיכל ושאר פרטי� לא ידועי� לנו לע

�  
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        ''''כתב סופרכתב סופרכתב סופרכתב סופר''''מבית מדרשו של המבית מדרשו של המבית מדרשו של המבית מדרשו של ה

כולל הערות ,  עמודי�78י המכיל "היה למראה עיני קונטרס בכתט "בשנת תשס

�תארי! או מקו� , ללא חתימת המחבר, וחידושי� על מסכת תמורה ד� על ד

  .כתיבה

בכדי לנסות לדלות פרטי� שיועילו אולי לזהות את , ברתי על כל עמודי הקונטרסע

מצאתי שמות של . כותבו

�שהכותב מזכיר , חכמי

 �את הערותיה� בעניני

   .שהעלה על גבי הכתב

הוא מכנה אות� בחלקי 

� שששש""""מהרימהרימהרימהרי: שמות וברמזי

' עמ(י "ש נ"הקשה מהרי[

15 ,27 ,38 ,51 ,60 ,65 ,72( ;

; )22(עיר י ה"ש נ"מהרי

ש "מהרי' ישבתי בזה קושי

ש "ומהרי; )37(י שהקשה "נ

מה ; )68, 51(י אמר "נ

; )55(י "ש נ"שהקשה מהרי

; )61(י "ש נ"ואמר מהרי

� )] 73(י "ש נ"יישב מהרי 

" "מהר' והב [" לינק" לינק" לינק" לינק""""מהרמהרמהרמהר

' עמ(י רצה לומר "לינק נ

י אמר "" לינק נ"ומהר; )23

)56 [(�ויפה  [ממממ""""י פי פי פי פ""""מהרמהרמהרמהר 

' עמ(י "נמ "י פ"אמר מהר

מ "י פ"והעירני מהור; )67

  )].38(י "י נ"מהרא' ותי [יייי""""מהראמהראמהראמהרא �; )]69(י "נ

, )סלובקיה(את המכנה המשות� לשלושת הראשוני� מצאתי בעיר טאפאלטשא� 

מה� מרביצי תורה , ובתוכ� תלמידי חכמי� מובהקי�, אשר בה היתה קהלה נכבדת

  .ות בציל�ונהרו מכל הסביבה ומחוצה לה לחס, בישיבות שניהלו

�' כתב סופר'תלמידו הגדול של ה. יצחק שווייגריצחק שווייגריצחק שווייגריצחק שווייגרהוא רבי , אחד המפורסמי� שבה

יחזקאל לינק ' א ע� בתו של הגביר רבי ישעי"עד לנישואיו בשנת תרל, בפרשבורג
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בו הרבי" , לאחר נישואיו ייסד חמיו עבורו בית מדרש. פרנס הקהלה בטאפאלטשא�

, מ נתמנה ג� לדיי�"בשנת תר. ד לפטירתותורה לצעירי הצא� במש! עשרות שני� ע

בנו הוציא לאור את . ג"ג תשרי תרפ"נפטר י. ובמש! הימי� ראש בית הדי� בעירו

: אליו מתכוו� כנראה הכותב המכנהו. חיבורו הגדול ברכת יצחק על התורה ודרשות

  .שששש""""מהרימהרימהרימהרי

רג ג� הוא שאב תורה בפרשבו, צבי הרש לינקצבי הרש לינקצבי הרש לינקצבי הרש לינקהוא רבי ) אחי אשתו(ל "גיסו של הנ

בתקופה אחת ע� רבי יוס� צבי דושינסקי רבה של גאלאנטא ', שבט סופר'אצל ה

�שלמד ש� עד לנישואיו , וחוסט ובסו� ימיו רבה של העדה החרדית בירושלי

רבי צבי הרש עבר .  שמזכיר הכותב דנ�" לינק" לינק" לינק" לינק""""מהרמהרמהרמהרהוא יהיה א� כ� . א"בשנת תרנ

� להכתרת רעו רבי יוס� צבי ונמנה בי� היוזמי, לאחר נישואיו להתגורר בגאלאנטא

הספד עליו מגיסו . ג"ב חשו� תרע"רבי צבי הרש נפטר י. ה"לרב העיר בשנת תרנ

  .ל נדפס בספרו ברכת יצחק"הנ

אחר . רבי צבי יהודה פרידמ�', חת� סופר'בטאפאלטשא� התגורר ג� חתנו של ה

ר נישואיו לאח. כתב סופר'כ בפרשבורג אצל דודו ה" למד גפרידמ�פרידמ�פרידמ�פרידמ�' ' ' ' ישעיישעיישעיישעירבי , מבניו

המשי! להתגורר במקו� , ע� בתו של רבי פנחס לינק הראש בית די� בטאפאלטשא�

ב "נפטר כ. בו הרבי" תורה, )שומרי התורה(וייסד בביתו בית המדרש מחזיקי תורה 

  .ל" שנזכר בקונטרס הנממממ""""י פי פי פי פ""""מהרמהרמהרמהרהוא כנראה . ו"אלול תרצ

) ) ) ) ליבליבליבליב((((רה� יהודה רה� יהודה רה� יהודה רה� יהודה אבאבאבאבהוא כנראה רבי ,  הנזכר כאמור בכתב הידיייי""""מהראמהראמהראמהראובקשר ל

מופנה אליו בטאפאלטשא� בשנת ' שבט סופר'ת "תשובה אליו בשו. טרוטצרטרוטצרטרוטצרטרוטצר

ש� . סעלעצע�ט כבר כיה� כרבה של צעצע ולאחר מכ� בשאק"בשנת תרמ. א"תרמ

  .א"ח סיו� תרצ"נפטר ביו� י

מסתבר להניח שג� , ל התגוררו בטאפאלטשא�"לאור כל זאת שכל המוזכרי� הנ

�המפתח שבעזרתו . אול� נותרה עדיי� התעלומה לזהותו, הכותב בעצמו גר ש

י " נבבבב""""� לק� לק� לק� לק""""מהרמהרמהרמהרהרב ' קושי: "י"ד לפיענוחו הוא איזכור נוס� בכתה"הגעתי בס

לאקענבא! הראש �  בנו של רבי דוד ניימ�משה ניימ�משה ניימ�משה ניימ�משה ניימ�ה רבי "ה). 60' עמ" (שהקשה לי

נת ומש, בפרשבורג' כתב סופר'כ בישיבת ה"רבי משה למד ג. בית די� בפרשבורג

עד לפטירתו , מ כיה� כרבה של קהלת זשאמבאקרעט הסמוכה לטאפאלטשא�"תר

הלכה 'השאיר אחריו את חיבוריו הגדולי� . כ בפרשבורג" ומנוג"ג סיו� תרצ"ביו� י

  .ס וסוגיות"ת וחידושי ש"שו, חלקי�' ג' למשה

, ל כדי להיווכח ע� מי מחכמי טאפאלטשא� עמד בקשרי מכתבי�"עיינתי בספריו הנ

 ראש בית הדי� אברה� הלוי פראגראברה� הלוי פראגראברה� הלוי פראגראברה� הלוי פראגרצאתי כי ישנ� הרבה תשובות אל רבי ומ

י נמצאי� צילומי� "תח. ס"הנושאי� והנותני� בעמקי סוגיות הש, בטאפאלטשא�
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 �ממכתבי� ספורי� של רבי אברה

�, ע� חתימת ידו מתאריכי� שוני

 �המשווה ביניה� יווכח שיש שינויי

די משמעותיי� ביניה� בצורת 

מכתב אחד היה ממש אמנ� . הכתב

בקונטרס ש לצורת הכתב דומה

  .שלפנינו

ונסיתי , לא הסתפקתי בהוכחה זו 

לכ� עיינתי . למצוא הוכחות נוספות

' הלכה למשה'בתוכ� התשובות שב

�ד "ועלה בידי בס, אל רבי אברה

 �לקבוע ברורות שאכ� רבי אברה

הלכה 'שכ� ב. הוא הכותב שלפנינו

תשובה , מח' א סי"ח' למשה

י "ה אברה� פראגר נ"ג מו"רהלה"

כ להביא "מש"אודות , "ש"ק ט"רבדק

פ דאי� "ק' ח סי"ס או"ראיה לחת

�כ "ומש... עשה בשריפת כלאי כר

כ אמאי אמרו אפרו מותר "דא

 �בנפלה דליקה מאליה כדמוכח סו

  ...".והא לא נעשה מצוותו, תמורה

גמרא ): "75' עמ(י שלפנינו "ובכת

 דלא ח כגו� דנפלה דליקה"אמר רב

ל ראיה "מכא� נ, הוי אינש דנמעול

דהא כא� , ש"דאי� עשה בשריפת ערלה וכלאי כר� יעי... קפ' ח סי"ס או"חת' לשיט

ברישא כל ... הקדש... כ כיו� דקתני חו""וא', בעצי הקדש מיירא בדליקה מאלי

�... ה מותרי� דנעשה מצוות�"דמשו... ג"הנשרפי� אפר� מותר מיירא נמי בכה 

אול� די בזה כדי להוכיח שאכ� רבי . שכ� ד� זה קרוע בחלקו, נו לפנינוההמש! אינ

  .אברה� פראגר הוא בעל הקונטרס

ולאור הנתוני� דלעיל נית� ג� , ז"רבי אברה� הגיע לטאפאלטשא� בשנת תרמ

אז קבע לימודו . לקבוע שהקונטרס נכתב בתקופה הראשונה לבואו לטאפאלטשא�

  .ו ע� חכמי העיר וסביבתהנ בעניני� אל"ונו, במסכת תמורה

*  
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ח "רבי אברה� נולד בשנת תקצ

בפרשבורג לאביו רבי מרדכי הלוי 

ד "אבי רבי יעקב פראגר אב[פראגר 

, ]ת שאילת יעקב"אדא בעל שו

י רבי דוד צבי עהרנפלד "ונימול ע

 ורבי יאקב 'חת� סופר'חתנו של ה

. ]ס שהה אז ביערגע�"החת[דייטש 

�כ� שאב מבאר תורת� . בפרשבורג' כתב סופר' של הנמנה בי� תלמידיו המובהקי

   .ד פרשבורג"ד ניקלשבורג ורבי נטע וואל� ליבר רב"של רבי שלמה קוועטש אב

ונשאר להתגורר ש� , לודאש� במאראשה נשא את זוגתו לבית לעבלי"בשנת תרכ

ובמש! הימי� הוכתר כרב , ט כבר חזר לפרשבורג"ובשנת תרכ, )ז"עדיי� בשנת תרכ(

ז נתמנה לדיי� וראש בית הדי� "בשנת תרמ.  בחברת פועלי צדקומגיד

על  .כ"ב וש� מנו"כסלו תרס' בה כיה� פאר עד לפטירתו ביו� כ, בטאפאלטשא�

   ): וועבערצילומו קבלנו מהרב דובעריש(מצבתו נחרט 

  ק"ב לפ"א בו תרס"כ' ביו� ב' כסליו ונ' כ' ביו� א' נ

  'ט' פ

  איש דגול מרבבה שר בתורה

  ה טהורה מוכתר ברו�וירא

  המעלות ומדות נשגבות אוהב

  ר"ת מוהר"ואהוב לכל כקש

        אברה� פראגעראברה� פראגעראברה� פראגעראברה� פראגער

  הלוי

  ל"ד דקהילתנו זצוק"רב

  רו� הקדש נלקח מאתנואאאא

  חיר הבחירי� ואוהב ישראלבבבב

  אש וראשו� לבית דיננורררר

  ליכתו בקדש מחיל אל חילהההה

  י יביא וית� לנו תמורתוממממ

  כוערערערערדולת גגגגמונתו אאאאושתו פרפרפרפר

  'ה'ב'צ'נ'ת

  ה" עפיגהפיגהפיגהפיגהוש� אמו 
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מה שאמרתי לפני "ל מצטט "רבי יצחק שווייגר הנ, ש"ד בט"הדיי� ולאחר מכ� הרב

נסתלק הצדיק ... ת"ד דקהלתנו צ"ג רב"ש לפני מטת הה"ק ט"קהל עדת ישורו� בק

ב לכפר בעדינו "שהוא בא לכא� מעיר מולדתו פ', הזה ואבדה מרקת כלי חמדת

כי היה , תמי� בלא מו� נבחר להיות קרב� בעדינוהצדיק הזה ... ונתפס בעו� הדור

ברכת ..." (ל"א פראגער זצ"ח כר"כי לא במהרה ימצא צדיק ות... בקי וצדיק גמור

  ).כ' יצחק עמ

הלכתא רבתא 'ד שימאני בהקדמת ספרו "ג� אחיינו רבי שבתי שעפטיל וייס אב

  :מעלה קוי� לדמות דודו ורבו' לשבתא

ואיזה דר! אר" היה עומד ... לא פגע בכבוד אד�מעול� ... מורי דודי הגאו�"

ח גדול "שהיה ת, כל יודעיו ומכיריו ידעו... ומפלפל א� זכה לדבר ע� בעל השמועה

והגאו� בעל , ל"ז] ליבר[ו נטע וואל� "ומאורי המדינה כהגאו� המובהק מה, ואמיתי

] ידמ�פר[ר הרש "ג ר"והרה, ל"דעש ז] פנט[מענדיל ' והגאו� ר, ל"� שיק ז"מהר

. בקהלה נאה ומפוארת, כול� העידו עליו שראוי לישב על כס הרבנות, ל"דליסקא ז

, היה נות� חומש, טוב ומטיב, והיה נקי כפי�... כ היה מיראי הוראה מאד"ואעפ

היה . היו יכולי� להדפיס ספר מסיפור מעשיות אשר סבל. היה מקבל יסורי� באהבה

ומימיו לא עבר חצות לילה ,  בשינה אצלוומימיו לא עבר חצות לילה, מתמיד גדול

האי! , מי שלא ראה ענותנותו, ואיזה מוקיר ורחי� ודחיל רבנ� היה. בשינה אצלו

והאי! היה מחבב מתינוק קט� שהתחיל ללמוד עד למעלה , ח"הקטי� עצמו נגד ת

ואיזה אש להבה היה א� היה שומע בגנות של , ואיזה אוהב ישראל. היה מחבב

תמיד היה נאנח , ק"והאי! היה מקונ� על חורב� בהמ, יה מחבב שבתוהאי! ה. ח"ת

לא הניח שו� מצוה שלא , ואיזה עסק� במצות היה. ובוכה כאשר הזכיר החורב�

  ...".היה עושה בשמחה בלי שו� פניה

ד חוסט "רבי משה שיק אב: ביניה�, מ של הלכה ע� רבי� מגדולי דורו"עמד במו

; ד טשענגער בעל מנוחת אשר" אנשיל יונגרייז אברבי אשר; � שיק"ת מהר"בעל שו

' ד ב"רבי עמר� בלו� אב; ת ניר לדוד"ד פרשבורג בעל שו"לקנבא! רב�רבי דוד ניימ�

ת "ד פרשבורג בעל שו"רבי שמחה בונ� סופר אב; ת בית שערי�"אויפאלו בעל שו

  . שבט סופר ועוד

�  :מצאצאיו ידועי

ש "נעקה. ד אייזנשטאט"רבי שלו� קוטנא אבתלמיד [בנו יחידו רבי משה הלוי פראגר 

דודו מזכירו בראש ספרו [בתו מרת אסתר אשת רבי שלמה געלי ; ]בשנות החורב�

געלי רב ' נכדו רבי זכרי". ה שלמה געללייא"א החשוב מו"חת� אחי מהר: "'שאילת יעקב'

ו� יונג בתו מרת פייגא אשת רבי של; )]יורק�ניו(הייטס �דקהל עדת ישורו� בוואשינגטו�
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ולאחר מכ� , )ג"כבר בשנת תרמ(גר בטאפאלטשא� . אויפאלו�יליד בערטי[ד וערבוי" "אב

לאחר שלא היו לה� . ב"עד להסתלקותו בשנת תרפ, )ז"כבר בשנת תרמ(ד ווערבוי" "אב

בזיווגה השני נישאה לרבי ברו! קויפמא� בטאפאלטשא� . ]ק נתפרדה החבילה"זש

בתו מרת ; ]בנ� רבי ישראל משה קוחר באוסטרליה. כ"נונפטרו לפני שנות החורב� וש� מ[

נולד בפאי לאביו רבי מרדכי [דבורה אשת רבי אברה� גרינברגר דיי� בצעלדאמעלעק 

ח "ה דיי� בשארישאפ ומשנת תרס"משנת תרס. 'שבט סופר'תלמיד ה. גרינברגר

לה� נולדו . כ"א וש� מנו"ב אב תרפ"מרת דבורה נפטרה בעת לידה כ. בצעלדאמעלעק

�) ו"משנת תש(ד בפרשבורג "בנ� רבי שמחה בונ� גרינברגר דיי� ורב: וביניה�, שבעה ילדי

ב "בנ� רבי ישראל משה גרינברגר שו; )ז"ב סיו� תשל"נפטר כ(יורק �ולאחר מכ� רב בניו

ד בת רבי "ש נשא רבי אברה� את מרת חיילה הי"בזיוו). ה"ו טבת תשכ"נפטר ט(בחיפה 

בתו ; ]כ בצעלדאמעלעק"ב ומנו"ה כסלו תש"נפטר כ. י� בהאלאשיצחק הלוי שוואר" די

 אשת ]כ בירושלי�"ח ומנו"א תשרי תשל"נפטרה י. נ לער!"ילידת תר[ מרת רבקה רחל

ולאחר מכ�  בטאפאלטשא� מלמד. ר שלמה ברייער ממאטערסדאר�"ב[רבי משה ברייער 

� וש� ג"ב סיו� תשי" י עד לפטירתו ביו� בירושלי� התגוררבסו� ימיו. במאטערסדאר

בנ� רבי ; )נפטר בירושלי�( בטאפאלטשא� בנ� רבי אברה� ברייער: מצאצאיה�. כ"מנו

' נפטר ה (אביב�בנ� רבי מרדכי ברייער בתל; )ב"ז ניס� תשס"נפטר כ (אליהו אליקי� ברייער

ר "ד אשת רבי דוד ב"בת� מרת חיה הי; בנ� רבי שלמה ברייער בירושלי�; )ג"ניס� תשנ

נפטרה  ( בת� מרת סרל;ד" בת� הבתולה צפורה הי; בפישטיא�ד"רייכר הייוס� שט

 אשת רבי ישראל משה הלוי בת� מרת מרי� לאה; אשת רבי משה חיי� פרלמ�) בהרצליה

  .])ב"תשרי תשס' נפטר כ( בני ברק –מאנדל מפרשבורג 

�  

        עוללותעוללותעוללותעוללות

  מ"בפפדס מרת ריזל "ֵא� החת  מקו� קבורת� 2לעלה 

ל אמר לי שהמצבה השקועה באדמה שמולה "רב זאב לאנג זצעלי לציי� שדודי ה

�אלא שבימיו כבר היתה המצבה כה . היא מקו� קבורתה, הוא עומד בצילו

  .מטושטשת ושקועה באדמה שלא היה נית� לקרוא את הכתוב בה

כי מדי , או שקברה היה ממש סמו! לה, הוא אמר שהספק היה א� זו מצבתה שלה

נשות פראנקפורט במקו� זה בידיעה שה� עומדי� ממש  מ400� תשעה באב נאספו כ

  .אצל קברה

   בני ברק– בנימי� שלמה המבורגרבנימי� שלמה המבורגרבנימי� שלמה המבורגרבנימי� שלמה המבורגר

****        
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  בפראג דיי� ""כ בענדיט ברו! רבי; מבוקי� 'גדלי רבי חת� ""כ בענדיט ברו!  רבי� 2לעלה 

" "יעקב כ' י נכד ר"זה כמה שני� שאמרתי לחתני נ! אפריו� נמטייה

, ""מהרית "שובפראג המוזכר בדיי� אינו ה, אביו נדיט ברו! בע' שר ,וורדיי�מקליינ

  ).'ס ותלמידיו"חת'י שכתוב כ� ב"ואעפ. ( יותרשהיה מאוחר

  שגרתלמיד חכ�, טובער� ""ברו! בענדיט כ' בפראג הוא ראמנ� יש לברר א� הדיי� 

היה חתנו של . ומש� הכירו , ש� דושינסקיא""ילת כהונת מהרינטא בתחאלאבג

. 'הנשר'כמה ממאמריו נדפסו בקוב" . מיהאלפא� ד זאלא"פישער אברבי יעקב הכה� 

. שלו ע� רישומי� ממנו] מרבי ברו! בענדיט גאיטיי�[' כס� נבחר'יש עמי הספר 

המחבר  .. .אדוני ... הזה שיי! לי' הס: הרישו� קצו" קצת למעלה ואני קוראא "בח

: ובחלק שני ברור. ]?'רמאדוני זקני המחב '  'וכנראה כ.. [.ברו! בענדיט' הק. ע"זי

פ "מידנ'זה ' כתב שקיבל ס) עקפעלד( 'פאת השדה'בשער ו. 'ברו! בענדיט הכה�'

ה יודא ליב פליישער נאוויזאמקי נכד המחבר "ת מו" כש...המושל� בכל המעלות

גר הוא היה .. [.ק יש"ל אשר כעת מורה דת ואמונה לנטעי שעשועי� בק"ומו

 ברו! בענדיט ...אלה הדברי�' ].אב� עזראמשנה לעזרא על שוואר בעל עמעבט

ק " וחות� עש,בכס� נבחר בכלל עוסק במצוה יש הגהה ארוכה ממנו .'...מגאלנטא

הוא חות� , ז"תרצשנת ב'  החמישי סימ� ס'נשרה'בכ� ג� . ח פה סעניצא"תבא תרצ

  .יא�' ס' ב בק"שוכ  ולפני כ�. 'מסעניצא'

  מלבור�� שמעו� אופמא�שמעו� אופמא�שמעו� אופמא�שמעו� אופמא�' ' ' ' הקהקהקהק

�  :בשולי הדברי

ה "אי, גליק מבוקי�'  חתנו של רבי גדלי"" כפרטי� נוספי� אודות רבי ברו! בענדיט

  .בעלה הבא

  

  

 

 

  
  קינסטליכער. ז.א.י הרב מ"נער! ע

  תגובות ורשומות יתקבלו ברצו�

  כל הזכויות שמורות


