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 ה גליון  מאה  ותשעים“ב

 לקט  אמרים,  מסופרים וספרים,           

 לפרשת  השבוע  מסודרים, ערוכים ומבוארים,     

 מעלבארן‘ אדיר’על ידי מכון 

ז “ פרשת בשלח שבת שירה תשע  



 

 ה גליון  מאה  ותשעים“ב

 לקט  אמרים,  מסופרים וספרים,           

 לפרשת  השבוע  מסודרים, ערוכים ומבוארים,     

 מעלבארן‘ אדיר’על ידי מכון 

ז “ פרשת בשלח שבת שירה תשע  

 והיה ביום הששי והכינו  את אשר יביאו.

שבת קיז. אמר רב חסדא לעולם ישכים אדם להוצאת שבת ‘  במס 

י “ שנאמר והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו, לאלתר.  וכתב רש 

בשעת  הבאה  הכנה.  והבאה בהשכמה  היא, דכתיב וילקטו אותו בבקר  

 בבקר.

נ,  הביא ילפותא אחרת להא  דישכים אדם “ הטורי זהב בריש סימן ר 

      , אין והיה אלא מידבבקר לצרכי שבת  שנאמר והיה  ביום  הששי  

 א יז[. “שנאמר והיה כי  קם  הפלשתי ]ש

שיבלי הלקט שכתב בשם ‘  הביאה הבית יוסף בשם ס דרשה זו  

ר חסדא מנין שכל המוציא הוצאה לשבת מצוה שישכים “ תנחומא : א 

ויוציא בשחרית  שנאמר והיה ביום הששי , ודרשו חכמים אין והיה 

וכבר תמה הפרי מגדים בסימן  -והיה כי  קם  הפלשתי. ‘ אלא מיד  שנא

נ על הטורי זהב, ואיני יודע למה שבקוהו למה שכתב הטור  הביאו “ ר 

הלבוש,  והכינו  אשר יביאו, דומיא דהבאה דהיתה בבקר  דכתיב 

שעות, והיה מיד,  מצוה ביום ‘  וילקטו אותו בבקר,  ואפשר בקר ד 

ס  “ נ  כתב  דט “ ]ובביאור הלכה סימן  ר ג.  “ ד הפמ “ הששי מיד אם אפשר, עכ 

 שעות[.‘ ל ג“בדבריו וצ

ן כתב  יד “ שבת קיז, העתיק  מחידושי  הר ‘   שבת של מי ’ ובספר     -   

ל : מדכתיב  והיה  קדייק,  דמשמע   בהויית יום  הששי מיד “ וז 

כ אפילו מאורתא, ליתא, דיום כתיב, ועוד שהמן לא “והכינו,וכי תימא א

ומקשה בשבת של מי, דלבית שמאי   -כ.    “ היו לוקטים אותו בלילה. ע 

ל  שאני  הוצאת “שאמרו מחד שבית לשבתיך, איך מכינים  מקודם ?, וי

כ מנה יפה דמתרמי “שבת דההיא דוקא  ביום  הששי  ולא קודם,  משא

קניות, דוקא  ביום  הששי, אבל  -]כלומר,  הוצאותבתוך השבוע ליכא איסורא.   

‘, הכנהת  מנה יפה  אפשר  מקודם. ומכאן  למשלמי  שכירות שבועית לפועלים וכו 

בהשכמת  יום  שלא ימתינו  ליום  הששי, כי מצות ההוצאה לצרכי שבת  היא    

 [הששי...

                                                        *       *      * 

ל  לא  הביא  הך  דרשה,  יש לומר  דלשיטתו אזיל “ י  ז “ והטעם שרש 

‘  והיה ’ , ולפיכך אין ראיה מ  כל  אותו  היום הוא   ‘  מיד ’ דמשמעות  

 י לטעמא  דהכנה  דומיא  דהבאה . “דצריך להשכים, והוצרך רש

י  הם  במסכת  ערכין דף  לא. במתניתין  המוכר בית בבתי “ודברי רש -

דלא כרבי, דאמר ‘  ערי חומה הרי זה  גואל  מיד. ובגמרא אמרינן  מתני 

י, מתניתין  דקתני  הרי  זה   גואל “ אין ימים  פחות   משנים.   וכתב  רש 

מותר לגאול, דלא כרבי.  נראה אפילו  בו  ביום  שמכר   מיד, דמשמע   

ובתוספות מסכת .     י  דמיד  פירושו כל  אותו  היום “ בעליל מדברי רש 

עירובין  סג: בענינא  דהמלאך שבא אל יהושע ואמר לו על של עתה 

בתוך  מיד  וילן יהושע  בלילה  ההוא   באתי, על עוון ביטול תורה.   

והאי   מיד  לאו לאלתר הוא העמק שלן בעומקה של הלכה.  וכתבו :    

אלא כשהופנה והלך לעומקה של הלכה, אבל לבתר מעשה דמלאך 

ד.   ועוד נמצא בדברי רבנו שמשון בפירושו  למשניות “ טובא הוי. עכ 

  -כל  אותו  היום  מיד  קרי ליה   יהודה,  ‘ דלר‘ משנה  ד‘ טהרות פרק ט

‘ וממילא כאן שהוצרכנו לילפותא  שמשמעו לאלתר כלשון הגמ 

] כל זה מדברי   . י לטעמא דהכנה דומיא דהבאה “ בשבת. הוצרך רש 

ל מהוניאד בספרו ילקוט המאירי “ זצ אברהם מאיר איזרעאל  מ  “ הג 

                                  שבת[ .‘ למס

                      *    *    *                                  

 אז ישיר משה  

ד על שם “ י ,אמר לו לבו  שישיר וכן עשה. למדנו שהיו “ ברש 

י, “ ל בשם הגדולים מערכת רש “ א ז “ הרב חיד   -המחשבה  נאמרה.  

מונה והולך שבחיו  ומציין : והיה לו יד ושם בקבלה וכך ראיתי בכתב 

ד  על  שם  “ ובחון  לשון הזהב בפרשת בשלח,שכתב יו יד.  

 בפסוק אז ישיר משה . המחשבה, 

ומכיון שכבר  כתבו , שניתן לדרוש ולרמז  על כל  קוץ  שבדברי 

ל, אפשר שיש כאן גילוי ורמז למה שמובא בספרי קודש, “ רשיז 

שמחשבת האדם כוללת עשר ידות יותר,ממה שמצמצם ומוציא 

תצוה כתב : זה גלוי ‘  באמרי פיו.  בספר דגל מחנה אפרים פ 

כי  אי אפשר לדבר מה חלק עשירי  מהמחשבה,  שהדיבור הוא   

ם “ ה  איתא בתיקונים, כתב : איתא ברמב “שחושב. ובליקוטים שם ד

, ועוד : שמעתי בשם אדוני דהדיבור הוא חלק עשירית מהמחשבה 

מהמחשבה ואיני ‘  או חלק י ‘  ה כי הדיבור הוא חלק ז “ אבי זקני זללה 

ר דוד יואל “ ]וראה עוד מקורות שציין הג ‘. או חלק ז‘ זוכר על בוריו אם חלק י

י בלשונו “ וכלל זאת רש שבת[.   ‘  מגדים חדשים למס ‘  א בהק “ וייס שליט 

להורות כי עמקות וד על שם המחשבה נאמרה,  “ הזהב,הי 

ד פעמים על הנכתב “ המחשבה ותפיסתה עולה יו 

  ונאמר. 



 .אז ישיר משה 

י אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה. וכפשוטו יש “ וברש 

י “ ומפרשי רש ‘ .  מקום עיון מה הצורך לפרש שעלה בלבו וכו 

דייקו שנראה לכאורה שהיתה סיבה שלא לומר שירה,אלא 

 כשראה הנס עלה בלבו.

ה ממלאכי השרת לומר שירה “ והנה מאותה סיבה שמנע הקב 

כמובא בגמרא מגילה יג. היה לו ‘ מעשי ידי טובעין בים‘משום 

למשה אף הוא להמנע מלומר שירה, אלא כשראה משה עוצם 

ת עלה לבו על גדותיו ולא היה ביכלתו “ הנס וגודל חסדי השי 

מלהתאפק ולמנוע מלשיר את השירה הזאת, ותא חזי בלשון 

כלומר ‘  ש לומר שירה “ ביקשו מלה ‘ הגמרא מגילה דאיתא  

ה “ שבאו ושאלו הלכה מהו לומר שירה, ועל זה השיבם הקב 

ואילו היה משה מסתפק  ושואל  אין  הכי ‘ ,  מעשה ידי וכו 

עלה בלבו נמי אפשר דבטענת מעשה ידי היה נמנע, אבל  

ונפרץ על גדותיו  שישיר מגודל הרגשת התודה בראותו הנס, 

 לומר שירה ...‘ ביקש’ולא 

ובזה נבין דברי חכמים וחידותם במסכת סנהדרין צד, ביקש 

ה לעשות חזקיה משיח, ואמרה מדת הדין שכיון שעשית “הקב

 -לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך,תעשהו משיח ?   

ראוי היה חזקיה לומר שירה ‘:  ש  פרק ד “ והלשון במדרש שה 

אלא גבה לבו  מלומר שירה לפני ‘  על מפלת סנחריב וכו 

ה, ולשון זה מורה כי חזקיהו המלך עצר את רגשי הקודש “הקב

‘, וכו ‘  מעשה ידי ‘מלפרוץ מחיצות לבו ולא אמר שירה מטעם ד

ה שעלו וגאו רגשי קדש בלבו . וזוהי “ולא היה במדרגת משרע

טענת מדת הדין שאינו במדרגת משה רבנו ולא  מן  הראוי 

           ל[“מ נתן געשטעטנר זצ“.  ]ספר להורות נתן להגלעשותו  משיח

                        *       *       * 

שהנצול ‘,  י כשראה הנס וכו “ ביארו דברי רש בספרים שונים  

מסכנה בזכות אחרים, אינו זוכה לראות במפלתן של רשעים,  

ואין ראוי לו לומר שירה. וכשראה משה הנס, וישראל כמוהו, 

והא   -עלה בלבו לומר שירה.  ‘,  וגו ‘  וירא ישראל ‘ כדכתיב  

שהצריך לזכות אחרים אינו רואה במפלת הרשעים, מפורש 

בהצלת לוט.  ובדברי הבני ‘  אל תבט אחריך ’ י בפסוק  “ ברש 

כתוב : מקובל מרבותנו ‘[   אות י ‘  יששכר  ]ניסן מאמר ג 

כשנעשה לאדם נס והוא בזכותו זוכה בעצמו לראות במפלת 

י עושה לו נס “ אויביו, אך אם אין הישועה בזכותו הגם שהש 

 בישועה להנצל, אבל אינו זוכה לראות במפלת אויביו. 

. ראיתי בספר יגל שאין ראוי לו לומר שירה ומה שכתבנו     -

יעקב כאן שהביא הדברים בשם ספר דרכי נועם, ומבאר דהיינו 

ה לא אמר שירה במפלת סנחריב,  כי “טעמא שחזקיהו המלך ע

לא ניצול בזכות עצמו שנאמר וגנותי על העיר הזאת למעני 

לז[ . והעיר בעל יגל יעקב דיש מקום ‘  ולמען דוד עבדי ]ישעי 

עיון  לפי זה, מה טענה מדת הדין על חזקיהו שלא אמר שירה 

במפלת סנחריב, והלא כיון , שההצלה היתה בזכות דוד, ולא 

 בזכות עצמו, לפיכך נמנע מלומר שירה כמובן. 

 

ל, “ מ זצ “ ר  מהרי “ ובימי חרפי שמעתי כמה פעמים מפי מו   -

ואני בחסדך בטחתי יגל ’ שאמר ]בשם אחרים[ בפירוש הפסוק  

שאותו שאין בידו ‘,  כי גמל עלי ‘  לבי בישועתך אשירה לה 

ת גברו עליו, לבו מלא גילה, ואולם “ זכויות, ורק חסדי השי 

כי גמל עלי, ‘  ל.  אשירה לה “ לשורר בפה לא ניתן לו רשות וכנ 

ובינותי בספרים ומצאתי פירוש זה    -כשגומלים לי על מעשי.  

ל, בספר נחלת אברהם “ צ ם בינעט ז “ הגאון מהר בשם  

מ אברהם אבא הרצל  מפרשבורג  בפרשתנו : כשאין אני “להג

זוכה מצד מעשי ורק אני מוכרח לבטוח בחסדך אז יגל לבי  

כי ‘  בישועתך, אבל לא אוכל לשיר  שירה.. אמנם אשירה לה 

גמל עלי, כשגומל לי הטובות דרך גמול, דהיינו שזכיתי בהם 

 ד.  “מצד מעשי אז אשירה בקול רם. עכ

י אסאד, בדברי “ ושוב העירוני  שכן כתב תלמידו הגאון מהר 

א כאן,  והמשיך : ומעתה יתפרש לנכון כונת המדרש, “ מהרי 

דבלא זה לא יוכל לומר שירה דאפשר דאין אז כשראה הנס,  

ההצלה בזכות עצמם אלא בזכות האבות הקדושים, אבל 

כ “ כשראה את הנס,דהיינו שראה במפלת מצרים אם כן ע 

תיקון ‘ ]וכן מובא ב ד. “שנצולו בזכות עצמם, ולכך אמרו שירה. עכ

י “ מ משה פאללאק מבאניהאד, תלמיד מהר “ משה לפורים דף פח מהג 

 אסאד[.

                                        ~      ~     ~ 

 

 ומצרים נסים לקראתו.

ם מברעזאן, על אחד שנדר על דעת רבים “נשאל הגאון מהרש

שלא יבא לאסיפת חבורה אחת שהיתה בעירו, ויהי היום 

ונקרא על ידי אחד ממכיריו שעשה סעודה והלך לביתו, ובעודו 

שם באו בני החבורה ,ומסתפק אם צריך לצאת משם,או שמא 

 כיון שאינו מקום קובע לאסיפתם אינו בכלל הנדר.   

ם : בנדון דידן שקיבל על עצמו שלא יבא “והשיב הגאון מהרש

לאסיפה שלהם,אין בכלל האיסור אלא שלא יבא   הוא   

ס סוטה יא.שאמרו המצרים “ אליהם, וכהאי גוונא מצינו בש 

ה שאינו מביא “ נדונם במים )את ישראל( כבר נשבע  הקב 

אי נמי  הוא  אינו מביא אבל הם באין ‘ ,  מבול לעולם, וכו 

ונופלין בתוכו, וכן הוא אומר ומצרים נסים לקראתו, וכן הוא 

ושפיר יש לפרש דלא יבא הוא   -בשמות רבה פרשת בשלח   

 דוקא, כיון דליכא הוכחה שנתכוון לאסור בכל גווני.... 

 

 

  

 

 

 

לזכר י  “ יצחק אייזיק פאללאק נ ר  “ גליון השבוע  נדבת  הר 

 צ  יד  שבט.       “ל  יום היא“זר  אברהם “שלמה  ב‘ נשמת אביו  ר

ל,  וזוגתו  מרת  “ר  אברהם ז“שלמה  ב‘ נתנדב לזכר נשמות  ר

ר “יצחק משה  ב‘ ולזכר  נשמות  ר ה “ר  יצחק משה  ע“דינה  ב

ל,  והאחים  אברהם ,יהודה,  שמואל, שלמה זאב., בני  “יחזקאל ז

 ‘    ל ]קראוס[. נדבת משפחתם  שיחי“ר מאיר ז“הר



 

 יד שבט תקטז. -יהושע'  ה'פני  פאלק זצוק"ל יהושע  יעקב  רבי   הקדוש  גאוןה      

      ============================================ 

יליד עיר ואם בישראל קראקא היה רבנו הגדול בעל 'פני יהושע', שם הוא נולד בשנת תמ"א, 
רבי אברהם הלוי, חתן הגאון הק' רבי יהושע לאביו רבי צבי הירש, ולאמו מרת מרים שהיה בת 

בהיותו עדיין ילד בן ט',   זצוק"ל בעל 'מגיני שלמה' על הש"ס, שהיה אב"ד בלעמבערג וקראקא.
ויש  התיישבו אבותיו בעיר רישא שם קיבל תחלת חינוכו ולימודו מהגאון ר' צבי הירש באלחוב.

בכל אגרותיו   – ולס זצ"ל אב"ד טיסמניץ. שכתבו כי בבחרותו קיבל תורה מפי הגאון רבי יוסף ה
 וכתביו התייחס רבנו בעיר מולדתו ונהג  לחתום : יעקב יושע מקראקא. 

הנגיד ר' שלמה סג"ל לאנדא מלעמבערג לקחו לחתן לבתו, והתיישב רבנו בעיר לעמבערג, ולא 
ארכו הימים עד שקיבץ סביבו חבורה של תלמידים הגונים והחל להרביץ תורה ברבים,וכל מחסורו 

ר'  כלהשלים חותנו הנגיד . הרב אב"ד בלמבערג באותה עת היה רבי משה פנחס, שנקרא בפי 
והאברך רבי יעקב יושע הרבה לפלפל עמו ולהשתעשע . נלב"ע בסוף שנת תס"ב ,"לזצ משה חריף

 בדברי תורתו.

נס נפלא שבו ניצל ממות לחים נעשה לרבנו, שבעקבותיו ומחמתו זכינו לתורתו המופלאה הנתונה 
לנו בכרכי ספרי חידושי פני יהושע, המאירים פני תבל קרוב לשלש מאות שנה מאז שהופיעו 

נת תצ"ט הביא רבנו לדפוס באמסטרדם כרך ראשון מחידושיו על סדר נשים, ובהקדמה בדפוס. בש
לספרו הוא מגולל את פרשת הנס שנעשה לו, וקבלתו 'לשקוד על דלתי העיון בסוגיות הש"ס 

 והפוסקים וללון בעומקה של הלכה'. 

 

 ואלו דברי קדשו שם : 

ביום חרון אף ד' יום ג' כסלו שנת תס"ג והנה קבלתי עלי לחובה ונדרתי בדבר הנדור ביום צרתי 
לפ"ק בק"ק לבוב.   שלו הייתי בביתי ורענן בהיכלי עם חברים תלמידים המקשיבים לקולי, 
ופתע פתאום היתה העיר לגל הפוכה ההפוכה כמן רגע ולא חלו בה ידים.  וקול זועה לא שמענו 

עלה בארמנותנו  כי אם קול הבערה שיצאה לחלק ומראה האש הגדולה והמתלקחת אשר
ובחלונינו על ידי כמה חביות גדולות ונוראות מלאים פולוור ]אבק שריפה ונפץ[ שהיו לשריפת 
אש עד שנהרסו הבתים ממגורתם, כמה בתים גדולים ובצורות חומה עד לשמים, הושפלו עד 
לעפר ערו ערו עד היסוד בהם, ונהרגו ששה ושלשים נפשות מישראל, ובתוך החללים גם כן 

רת ביתי זו אשתי הראשונה נ"ע ואמה, ואבי אמה,עד שהגיע ג"כ לצרת הבת בתי הקטנה אחת מג
 היא לאמה וחביבה עלי ביתר שאת. 

גם אנכי הייתי מן הנפילים מאיגרא רמה לבירא עמיקתא ובאתי בעמקי מצולה בארץ התחתית   
ממש כבתוך המכתש מחמת כובד המשא הגלי גלים שנפלו עלי קורות בתינו, יותר מקורות בית 
הבד , לא נתנוני  השב רוחי וידי ואברי אינם ברשותי, אמרתי נגזרתי בדמי ימי אלכה, פקדתי יתר 

לא אביט אדם עוד עם יושבי חלד.  ומתיירא הייתי שלא ייעשה ביתי קברי לנסקלין שנותי, 
ולנשרפין ולנהרגין ונחנקין, עלי היו כלנה ארבעתן כאחת. ודין ארבע מיתות לא בטלו ממנו.  
זאת ועוד אחרת  שקורות הבית רהיטיו ועציו ואבניו נדמו עלי כעדים גמורים אמרתי פן יפגעו בי  

 דים בי בראשונה להמיתני. להיות יד הע

אמנם בחמלת  ה' עלי לא נתנני אלוקים להרע עמדי, וכמו ערך שליש או רביע שעה אחר ששקט 
וסר מזעף קול המולה, רק עדיין קול שפעת המולת המון לאלפים ולרבבות הולך וסוער הרומסין 



אף דלא סגי  על הגג  תבקע הארץ לקולם, ורבים אשר המיתו ברמיסתן יותר מאשר בראשונה,
 .  בלאו הכי שכוונתם להציל ולפקוח הגל. סוף דבר יצאתי מכלל ודאי סכנת נפשות לידי ספק

אז אמרתי עודני בתוך הגל  אם יהיה אלוקים עמדי והוציאני מן המקום הזה לשלום 

ויבנה לי בית נאמן להרבות גבולי בתלמידים, לא אמנע עצמי מכותלי בית המדרש 

ון בסוגיות הש"ס והפוסקים וללון בעומקה של הלכה אף לינות ולשקוד על דלתי העי

הרבה בענין אחד. ובזה חשקה נפשי לילך בעקבות אבותי ה"ה אבי אמי רבתא הגאון 

המנוח המפורסם הרב המאה"ג מ"ו יושע זצ"ל אשר שמו בקרבי האב"ד ור"מ בעיר 

שב מה שמניחין קראקא,שחיבר ספר מגיני שלמה ליישב קושיות התוספות על רש"י וליי

התוספות בתימה, ולעת ההיא עדיין לא זכינו לאורו של הספר הנ"ל רק מאשר אבותנו 

]ספר מגיני שלמה נדפס לראשונה  .בדרכיו ספרו לנו, ולמשמע אוזן תאבה נפשי ללכת גם אני

 בשנת תעד באמסטרדם[.

 אני טרם אכלה לדבר הדברים אל לבי שמע ד' בקול עניי ונתן לי מהלכים בין

העמודים,כמין שביל ממש  נעשה לי  ויצאתי בשלום בלי פגע, וחבל לא היה בי, אז 

ידעתי נאמנה כי מה' היה הדבר ממש במקום שאין מצילין,ומאז והלאה שמתי הדברים 

אל לבי,  שיהא עיקר לימודי בדבר הלכה בסוגיות הש"ס והפוסקים, ושלא להעלות 

 -דים שהם רחוקים ממרכז לימוד האמת. בכתב שום דבר בעניני הדרוש  או שאר לימו

רק כל זמן שנתחדש לי שום דבר בסוגית הגמ' או בפירש"י   –אם לא לעתים רחוקים 

ותוספות והיה הדבר נוטה  בעיני שהוא על צד דרך האמיתית לפי דרך קדמוננו 

    ורבותנו  אותה אבחר ואקרב לכתוב  בספר הזכרונות. עכ"ד.

בכבוד גדול לבת נגידים, ונתקבל לרב  בעיירה טארלא בפולין, ומשם שוב נישא רבנו שנית 
ללינסק, )שנקראת גם לינסקא( בגלילות העיר סאניק בגאליציה. מעוצם שקידתו ללא הרף על 
דלתי התורה בהיותו רב שם מסופר, כי בלילות החורף הארוכים היה רבנו מתיישב ללמוד בבית 

שפתיו ולא  זקנו סביבות נקרשו שערות 4המקפיא זק קורהכנסת, שלא היה בו תנור חימום, ומה
ו, שמש הקהלה שדר שם צמוד לבית הכנסת, היה משיך בלימודהיה מסוגל לבטא בשפתיים ולה

]בשם בעל 'דברי  –נוהג להביא אליו ספל מים חמים שבו הפשיר את הקרח, וכך חזר ללימודיו... ! 
פנ"י בנפילת הבתים,קיבל עליו לישב שתי שנים  חיים' נזכר ענין זה כך : אחר שנעשה הנס לבעל

ללמוד בבית הכנסת מדי יום ח"י שעות רצופות, ובחורף מהקור הגדול נקרשו שערות זקנו 
 מהגליד, והביאו לו מים חמין,ואז סידר החידושים להביאם לדפוס. עכ"ל ס' אלף כתב  אות תתמג[.

 הרבנות בלעמבערג                                                   

שהיה אב"ד  הגה"ק חכם צבי זצ"לנתבקש לישיבה של מעלה  ,בראש חודש אייר שנת תעח
לעמבערג בארבע שנים האחרונות לחייו.  ראשי הקהלה ואנשי השם שבה התלבטו הרבה בשאלת 
הרבנות בקהלה הגדולה והחשובה. רבים חפצו לקבל את הגאון רבי ארי' לייב זצ"ל חתן החכ"צ, 
שהיה אח"כ רב באמסטרדאם, ואחרים הציעו להביא ללעמבערג את רבנו הפני יושע שהכירוהו 

מעת ישבו בעיר בזיווגו הראשון.  זמן ניכר עבר וחילוקי הדעות עמדו במקומם,ובינתיים  היטב
שמלפנים כיהן בה ברבנות זקנו הגדול בעל 'מגיני שלמה.  קיבל עליו רבנו את רבנות העיר טיקטין,

ואולם קרובי רבנו התאמצו להביאו ללעמבערג, וגברה ידם ונתקבל רבנו לרב בעיר וגם 'בגלילות 
 ב'. לבו

כששה שנים נהג שם את הרבנות ביד רמה, ומאותה תקופה יש בידנו מקורות שרבנו הבעש"ט ז"ל 
בא ללבוב לקבל פניו, והראה לפניו סכינו כי היה  שו"ב ומלמד בעיירה סמוכה, ורבנו נפעם 

בספר 'רמתיים צופים' מסופר בשם הרה"ק רבי  - מקדושתו בראותו על הסכין צורת שם הויה.



ב מלענטשנא,שהבעש"ט ז"ל הוצרך לבא ללעמבערג לקבל נזיפה על שעבר על תקנת שלמה לי
ובבואו וד לתקנת הקהל שיכנסו כולם לעיר. הקהל,ושימץ כש"ץ בימים הנוראים לבני העיירה, בניג

ובשם בעל בשלום שאדם גדול הוא.  ח הרב לראשי הקהל שיפטרוהולבית בעל פני יהושע, של
בפי העולם שהבעש"ט ז"ל הלך במיוחד לשמש את הגה"ק בעל תבואות 'דברי חיים' נמסר ששגור 

]ס' אלף כתב אות שור בזלקווא, ולא היא, אלא שהלך במיוחד  לשמש את רבנו הפני  יהושע זצ"ל. 

ויצוין עוד שידידות נפלאה שררה בין הפני יהושע לבין הגאון הק' בעל תבואות שור,  [.תתמד
]ס' דור ם  לא יופיע התואר 'הגאון', כי אין בזמננו הראוי לכך... והסכימו שבחילופי מכתבים ביניה

 דעה להרי"א קמלהאר[

עיר וסביבתה ה, ובמעמד שבעה גדולי הרבנים מלעמבערג בשנת תפ"ב כינס רבנו את בני העיר
הכריז מחדש חרם חמור על אלו שעדיין נוהים אחרי תלמידי כת ש"צ שר"י, כפי שמעתיק היעב"ץ 

ורת הקנאות' ממכתבו של רבנו אליו על הנעשה, ובהמשך כתוב שם : וכמה פושעים ז"ל בספרו 'ת
וחטאים מכת הארורה הזאת עמדו אתנו על הבימה והמה התודו על עוונם בבכי ובזעקה גדולה עד 
למאד, ואמרו כזאת וכזאת עשינו כפי נוסח הסידור שסדרנו, והוכרחו לנהוג בעצמן דין אבלות 

ים ונזיפות אשר יצא מאתנו שבעה רבנים ואנא ברישא שהייתי אבד"ק לבוב ונדוי זולת שאר עונש
 והגליל בעת ההיא.עכ"ד. 

חפץ רבנו לישב בשלוה, בעיר הגדולה שבה הרביץ תורה לתלמידים רבים שהתקבצו ובאו 
לישיבתו, אלא ששר העיר גזר עליו לעזוב את הרבנות ולמסרה לידי הג"ר משה חיים שהיה בן בתו 

רבי משה חריף ]שהיה רב בלבוב בימי נעוריו של רבנו הפנ"י[, בתמיכתם של כמה תקיפי  של הגאון
אז מלבוב והתיישב בבוטשאטש בבית  רהעיר שחפצו ביקרו של הג"ר משה חיים. הפנ"י עק

, מחותנו הקצין רבי ארי' ליבוש ראש מדינה דגלילות לבוב ]חותנו של הג"ר ישכר בעריש בן הפנ"י[
קרא אז לאסיפה רבתי של מנהיגי קהלות 'גליל לבוב', וקיבלו עליהם את רבנותו ומחותנו הקצין 

של הפני יהושע ב'גליל לבוב', שכלל הרבה עייירות נודעות כבראד, זלקאווא,טיסמניץ בוטשטאטש 
ועוד. מאז ואילך נתפרדה החבילה, וכל גלילות לבוב התאגדו תחת דגלו של רבנו, ואילו העיר 

סכסוכים בדיני ממונות התרבו אז בין הנהגת  –מרותו של הג"ר משה חיים. עצמה היתה נתונה ל
העיר הגדולה, ומנהיגי הגלילות, ושניהם עמדו לדין בפני רבני 'ועד ארבע ארצות' שהתכנסה בעיר 

 יערוסלאב בסוף שנת תפ"ד. 

תפ"ח מפני עלילה נוראה שנפלה אז על חשובי העיר  בשנת]הג"ר משה חיים אף הוא נגזר עליו לעזוב את לבוב 
ובראשם שני אחים יקרים גו"צ בעלי תורה וגדולה, רבי חיים ורבי יהושע רייצעס הי"ד, שחשדום השלטונות שהשפיעו 
על יהודי מומר שישוב לעמו ותורתו, ובערב חג השבועות שנת תפ"ח,  נהרגו ונשרפו הני תרי אחים קדושים בככר 

ואז נתפס  הגאון רמ"ח בעלילה ונמלט באישון  -משנת חכמים למהר"ם חאגיז זצ"ל[  . ]ומובא כל הענין בס'העיר הי"ד
 לילה מן העיר. [ 

                                                             *           *          * 

ברבנות עירם, וכבן חמשים שנה  לא ארכו הימים ונקרא רבנו על ידי מנהיגי העיר ברלין לכהן פאר
ותיו בכפי הנראה מתשו]היה בסוף שנת ת"צ כשעלה על כס הרבנות שם ברוב פאר וכבוד. 

, והיה חותם  : חונה בק' בערלין בוהסכמותיו באותה עת, לא ויתר ועזב  את  משרתו ברבנות לבו
תלה, והרביץ תורה רבות פעל בעיר זו בהעמדת הדת על .  [ומצודתו פרוסה לק"ק לבוב והגליל

לתלמידים, ובהיותו עומד בפרץ ולא חת מפני כל עורר עליו מחלוקת מצד  נכבד ובעל בעמיו נגיד 
ושוע בבערלין שרבנו לא פסק לטובתו בדין תורה. מסתבר שזה היה אחד הטעמים שבחר בשנת 

על שבות תצ"ד לעבור לרבנות העיר הגדולה מיץ, על מקומו של הגאון רבי יעקב ריישר זצ"ל ב
דאודר, וחתם : הצעיר יעקב יושע -באותה שנה נתן הסכמתו לש"ס שנדפס בפרנקפורט –יעקב . 

 מקראקא חונה בק"ק בערלין ומצודתו פרוסה, לק"ק מיץ.  

 ספרו הגדול פני יהושע                                   

בכל ', ופני יהושע'בעודו יושב על כס הרבנות בעיר מיץ ]מעטץ[ הביא לדפוס כרך ראשון מספרו 
מקום אשר דבר המלך הגיע, הפליאו לומדי תורה את חידושיו העמוקים והמתוקים, שמתוכם ניכר 

 .גודל עיונו והפלגת חכמתו



פסק בענין איסור 'חדש' בזמן הזה. 'קונטרס אחרון' ו בכרך זה  שהוא חידושים על סדר נשים, הוסיף בסופ 
רנא זצ"ל, מזכיר  אוצר החיים פרשת בא להרה"ק מקאמ . ובספר'שהרב חיד"א מכנהו 'פסק עצום

שבקונטרס אחרון מחמיר הפנ"י ואוסר חדש אפילו בשל נכרי, "והוא היה גאון הגאונים קדוש וחסיד, 
 מיהושע עד יהושע לא קם כיהושע " ![.

.  'כאשר הורוני משמים', או 'ואולי מקום הניחו לי מן השמים'יהושע שכתב  יש מקומות בספר פני 
תלמיד הח"ס ז"ל מעיד בשמו : באזני שמעתי מפה קדוש אדמו"ר הג' חתם סופר זצוק"ל,שמחיבור 

  -  עעש זצ"ל חו"מ סימן עז[ד]שו"ת אבני צדק לרבי מנחם מנדל מהרשב"א לא קם כחיבור הפני יהושע ! 
חיים זצ"ל מצאנז שח פעם כי תורת הפני יהושע בחידושיו לב"מ פרק ראשון, נאמרו ובעל דברי 

אמר לזוגתו  מ,“כי בקר אחר לעת זקנתו בפפד על ידי מעשה שהיה בשמים ]ס'איז א הימעל תורה[.
ר “ר ישכר בעריש אב“הג  הוא, ]הרב שגר בריחוק מקום נו בנ הלילה נפטרדעי לך ש הרבנית,

שעומד  כי בא אליו בחלום, נודע לו הדבר בבירור, ו ,[ומנ"כ בבערלין ה“נת תקע בש“פודהייץ, נלב
כי הוא למד  אין בידוו ר איזה חידוש מאביו הגאון,לומ מכבדים אותווד של מעלה,“הוא בפני ב

עודהו נגלה ו  תורתו.וממנו קיבל ונמשך אחריו  ע,“יונתן אייבישיץ זי‘ בישיבת הגאון הרבי ר
ואמר  הרב מצאנז כי  - איזה קטע מחידושיו למסכת בבא מציעא.  אביובחלום למד עמו 

י, נדפס בחידושיו בסוגיא דההוא רעיא או בסוגיא דמצא שטר “של רבנו הפנ“ היממעל תורה“ה
ואף זאת אמר הרב מצאנז, שאם כי חיבור הפני יהושע מיוסד פג [.   ]ספר תולדות קול ארי' עמ'.  חוב

ואציין כאן מה ששמעתי מפי הר"ר  . מכוונים כל דבריו להלכה ולמעשה על חידושי סוגיות הש"ס,
שמעון אליעזר זוסמאן סופר ז"ל, שרבו הגה"ק מהרי"ץ דושינסקיא זצוק"ל, אמר פעם כי הגאון הרבי ר' 

מק עיונו היה ויהונתן בחריפותו היה עליו לכתוב חיבוריו כחידושי סוגיות הש"ס, ואילו ה'פני יהושע, בע
  .דר חיבוריו על שולחן ערוך. עכ"דצריך לס

בספר 'רמתיים צופים' כתוב בשם הרבי מקוצק רבי מנחם מנדל זצ"ל,שקודם שהביא הפני יהושע 
לדפוס את חיבורו למד הש"ס כולו ל"ו פעמים!, ובשם המגיד הק' מקאזניץ זי"ע, שרוח הקודש 

)אות סגולה(  בעל ויגד יעקב,בקונטרס 'צידה לדרך' הנהגות . -  .הופיעה בבית מדרשו של הפנ"י
 כתוב, שמעתי בשם מהרי"ד מבעלז ,שסגולה לשמחה ללמוד בספר פני יהושע.  

נציין כאן ענין נפלא מחידושיו למס' מגילה דף יד. שמפרש לפי דרכו חשבון 'עשרת אלפים ככר  -
רבים לאחר ימים כסף', המכוון כנגד מחצית השקל של כל ישראל כמוזכר בתוספות. וכתב :  

ושם  שכתבתי כל זה איסתייעא מילתא שהוצרכתי לעיין בלשון הרוקח בהלכות פורים....

 מצאתי את שאהבה נפשי בענין עשרת אלפים ככר כסף גם כן ממש על הדרך שכתבתי כאן,

ונתתי שמחה בלבי ממש כיום מועד כקריאת המגילה שזכיתי לכוין לדעת הגדול בעל הרוקח 

בר מזליה אנא להאי מילתא. ולדעתי בלי ספק שדברי התוספות כאן  ז"ל שזכה לרוה"ק, ואולי

במסכת ראש השנה, יש    יצאו מפה קדוש בעל רוקח עצמו, שהיה בימי חכמי התוספות כנודע. !

וכתוב לילה והיום בכל כדור הארץ כידוע, אריכות דברים בספר המאור, כיצד מחשבים שעות ה
שכתב בעל המאור ז"ל בחכמת התכונה בענין כדור הארץ,   שם בפני יהושע וז"ל : אמנם כן כל מה

 מצאתי סעד לדבריו מספר הזהר על פי חכמת הקבלה בכמה מקומות. עכ"ד. 

עם פרסום ספרו הנפלא יצא שמו לתהלה, והקהלה הגדולה והמפוארה פראנקפורט דמיין, נתנו 
ברוב פאר והדר בשנת  עיניו בו אחר פטירת רבם הגאון בעל 'שב יעקב' בשנת תק. והגיע לשם

]על מקומו בעיר מיץ נתקבל אז הגאון הרבי ר' יונתן אייבישיץ זצוק"ל, ובדרכו מפראג לרבנות מיץ, עבר דרך תקא. 
פראנקפורט לקבל פני רבנו שאך התחיל בכהונתו. לפי המקובל, היה לרבנו הפנ"י השגות על דרכו והנהגתו של רבי 

 .[ נטה רבנו הפנ"י לצד היעב"ץ שהיה לו עם היעב"ץ זצ"ל, יונתן, וכן מאוחר יותר בדין ודברים

 ברבנות  פראנקפורט דמיין                                          

עיר גדולה לאלקים מלאה חכמים וסופרים היתה קהלת פפד"מ באותה עת, ובחכמת תורתו 
התפרסמה תשובתו בכחא וצדקתו הרכינו כולם ראשם למלא אחר דבריו ותקנותיו. מאותם הימים 

דהיתרא, על כהנים ברחוב היהודים שהבתים היו צפופים ומחוברים אחד לשני, ובעת שנעדר אחד 
נוסף לטרדתו  -.ל"ע היה עליהם לקום באישון לילה ולצאת לרחוב העיר מחמת טומאת אהל



ה בא בנשיאת עול הרבנות יסד ישיבה גדולה לאלקים, והרביץ תורה בכל עת פנוי, ובשנת תק"
 בתו הנודעה לתהלה. ילסייע לו בנו הגאון רבי ארי' לייב זצ"ל בהרבצת תורה ביש

בשנת תק"י דבר נפל בישראל, ומחלוקת עזה פרצה בקהלת פראנקפורט בין שני משפחות נודעות, 
להשקיט המריבה, לא עלתה בידו. מחלוקת זו הגיעה לשיאה יו וככל שרבנו הפנ"י השקיע מכוחות

י, כשצד אחד נאמנים היו להרב אב"ד וחרדו לכבודו, והכת השניה חלקו בתוקף בתחלת שנת תק"
על מנהיגי הקהלה ועל הרב אב"ד, ומכתב חריף יצא מתחת יד הרב ותשעה מגדולי טובי העיר 

יהונתן אייבשיץ זצ"ל לרב בהאמבורג,  . באותה שנה נתקבל הרבי ר'למחות ולהתריע על מעשיהם
קץ למחלוקת  דרך פפד"מ ושהה בה ימים אחדים במטרה להביאבלת הרבנות עבר ובדרכו לק

עלתה בידו, ואז לקח רבנו הפני יהושע מקלו א שקרעה את הקהלה לגזרים. ואף הוא בגדלותו ל
. אחר זמן מה עקר משם לפי שעה בעיר מנהייםנטה אהלו הרחק ותרמילו ועזב את העיר הגדולה, ו

וכה לפפד"מ, כדי לעמוד מקרוב על סדרי הנהגת והתיישב בקהלה העתיקה וורמייזא, שהיא סמ
 הקהלה. 

באותה עת היתה הגולה כמדורת אש מפאת המחלוקת הנודעה בין הרבי ר' יונתן והיעב"ץ זצ"ל, 
ורבנו הפני יהושע בגדלו עמד לימין היעב"ץ, ובבואו להתיישב בוורמייזא, התבקש ממנהיגי העיר 

ייזא וראשיה היו מאוהבי הרבי ר' יונתן.  בשנת תקי"ב לא לחוות דעתו באותה פרשה, כי רבני וורמ
בהיות רבנו בוורמייזא, קבל פניו שם רבנו החיד"א ז"ל, שבא בשליחות ארץ הקדש, ובספרו שם 
הגדולים כתב עליו : ויצא שמו בכל העולם באמצעות חיבורי טהרה פני יהושע ארבעה חלקים על 

זה ימים, ומראהו כמראה מלאך ואני הצעיר זכיתי לקבל פני שכינה איהש"ס. 
בספר 'מעגל טוב' שבו  –ונתן לי במתנה ספר פנ"י על סדר מועד שנדפס בו בפרק. האלקים,

העלה הרחיד"א זכרונות ממסעיו בשליחות אה"ק, הוא מוסר על ביקורו בוורמייזא אצל רבנו בהאי 
 לישנא : 

...הלכתי למקום הוועד אצל הי"ב פרנסים ומנהיגים בפפד"מ,והרציתי לפניהם מלוגא דשטרא...והם 
המדברים איברא חזותך מוכחת כי איש נאמן אתה, אולם מה נעשה ואיש אין בארץ לקיים כל 
דבר... ועלתה על לבי ללכת לק"ק ווירמש אשר שם הגאון מוהר"ר יהושע אב"ד ור"מ דק"ק פפד"מ 

ת המחלוקת זה שלש שנים הרחיק נדוד, אולי יכיר איזה חתימות..  יום ג' עקב נסענו אשר מפא
עם העגלה ההולכת פעם אחת בשבוע מפפד"מ לוורמייש"ה, ובאנו יום ד' סמוך למנחה ותכף 
הלכתי לקבל פני הרב בעל פני יהושע ומראהו כמראה מלאך האלקים והוא בחסדו הסביר לי פנים, 

קי דעדו עלי ונתנפלתי לרגליו...ובכלל הדברים סיפרתי לו כי ספרו הבהיר ונומיתי לו כל הרפת
נראה בעליל לארץ הצבי, וכל חכמי ורבני ירושלם ת"ו נהנו מזיו אור תורתו ורוח מבינתו ביופי 
חכמתו. ובפרט הרב המופלא כמהר"ר יצחק הכהן זלה"ה ]רפאפורט[, שמח בלבו אשר העלה ואשר 

ב 'קונטרס אחרון'. וגם אני הצעיר בהיותי בק' הענא שם ראיתי חלק שני הביא  מספרו בתי כהונה 
וששתי כעל כל הון... ויצוה הרב הנז' לתת לי מדור  פרק תחלת תקיב[  פפד"מ באותוחלק ב' נדפס ב ]פנ"י

 לפי כבוד ארץ ישראל.

י איזמיר ]פרנס...הלכתי לבית הרב הנז' והולכתי עמי הכתבים,ויצו להביא כתב הפקידים מקושטא 

ששלחו לו וירא כי החתימות דידי  [ונעשה בפקוחם על כתבי השליחות למען ארץ ישראל היו ממונים בטורקיה
ודידיה היו לאחדים שכלם מתאימות. נענה הרב ואמר אל תירא כי אתך אני ועדותי זאת כי 

ק"ק המבורגו החתימות אמת... ונתגלגלו הדברים וסיפר לי עניני הרב מוה"ר יונתן מפראג אב"ד ד
ואלטנא ואנזיביק, דברים מבהילים והראה לי כתבים שונים ומראיהם כלפידים ולהקת רבני פולין 

וכה הראני טופס כתב רבני  –ואשכנז בסגנון אחד נגד הקמיעות אשר כתב מוהר"ר יהונתן... 
נהו מליצי יושר וזכות על  מוהר"ר  יאונתן, ואשתפך חמימי על כת שכנגדו לאחזוקי קושטא' 

כקשר רשעים שאינו של קיימא. ויאמר  אלי מוהר"ר  יאושע, דיעלה על הדעת שרבני קושטא דרכו 
קסתם בבלי דעת  על מה אדני המחלוקת הטבעו ומי ומי אנשי הכת האחרת... ושם ראיתי שני 
קונטרסים בדפוס ושם נאמר דברים שלא משתמע להו לרבנן. איברא  עולם חשך בעדי על חילול 

כי חכמי ישראל חולקים על רב כתבי עת[ חילול ה' אשר בגוים נשמע ונכתב בגאזיטא"ס ]התורה ו
 מופלג..אוי לאזנים שכך שומעות  וה' הטוב יכפר בעד.



בדברי ימים של אותה תקופה מוזכר אמנם כי רבנו הפנ"י תמך בימין היעב"ץ ז"ל במאבקו. ועדות 
ס ז"ל, כי הקפיד החת"ס מאד  שלא נאמנה בידנו מרב מובהק ששימש עשר שנים את  החת"

להעמיד יחד בארגז הספרים שלו, ספרי פני יהושע וכרתי ופליתי או אורים ותומים. ופעם הבחין 
וראה  שהעמיד יחד  ספרים  אלו צמודים בארגז,  שמאן זצ"ל רב בקאדלבורג[י]הג"ר דוד יעקב פרהתלמיד 

 .]ס' אלף כתב,וזכרון למשה[ושאלו על כך, והשיב  מרן  'גילו לי מן השמים שעשו שלמא בהדייהו'! 

 באחרית ימיו                                                          

להתישב  תו לעלות לארץ הקודשט כי היה בדערבשנת תקי"ג, הסיר מעליו עול רבנות פראנקפו
בירושלים,  וכה הם דבריו באגרת מחודש כסליו תקיג, בוורמייזא . ]בהסכמתו לספר דברי דוד 

 אמס' תקיג[ : 

כבר נודע שמיום בואי למדינה זו ואף גם מקדם, גדרתי בעדי מבלי ליתן הסכמה על שום ספר 
ת שע"פ התקנה והחרמות, שלא הורשה  מחדש... וזה היה על פי הפצרת כל אנשי ק"ק פפד"מ, להיו

לדפוס ולמכור שום ספר בלי הסכמת והורמנת הרב מרא דאתרא, ואם כן איפא מה אעשה  
לראשונים אשר שלמים וכן רבים  נמנעו להדפיס ספרים בפפ"ד וסביבותיה מחמת העדר הסכמתי, 

השיבה שכבר פרקתי מעלי עול  הרבנות יען  כי הגיעו ימי הזקנה וועכשיו ביותר 
, לולא מן השמים עכבוני על ידי הני תיגרי להתבודד ולבקש מנוח,ולעיר הקדש שמתי פני 

וקטגורי' שרבתה בעוה"ר ונפישי דמצערי רבנן, והנני פה כאורח נטה ללון עד אשר מן השמים 
 ירחמו עלי בכלל שארי אחינו בנ"י הצריכים להושע. עכ"ל.

וללה פפד"מ, ובתחלת שנת תקט"ז, בא לשם בנו לקראת חג הפסח שנת תקט"ו חזר לעירו המה
הגאון רבי נתן מדאבראמיל,וטרח להביא לדפוס פני יהושע חלק ג', וכמה גליונות הובאו לפניו עוד 
בחיים חיותו. מפני חולשתו עבר לעיר הסמוכה אופנבאך ושם נפל למשכב בחליו האחרון ויצאה 

יום א' שלאחריו הביאוהו לעירו פפד"מ ב  -נשמתו בטהרה עש"ק יד שבט סמוך לכניסת שבת. 
ומנ"כ בבית החיים העתיק  שבו מצאו מקום מנוחתם גדולי עולם קדמונים ששימשו ברבנות 

 פראנקפורט. 

ב'תהלה למשה' תולדות בעל ישמח משה זצ"ל, מסופר בשמו,  כי סמוך ממש לפטירת רבנו הפני 
דים בעירו בהלכה אחת ועמד על יהושע היו מרחשין שפוותיה, ואמר שמאז התווכח עם הלומ

דעתו. וכעת שלחו לו מבית דין של מעלה לכבדו בדרשה כשיבא שמה, ושיחזור על אותו החידוש 
ועוד מסופר בשם מרן החת"ס ז"ל   -שהתווכחו עמו בשעתו, ועל כן הוא חוזר כעת על משנתו.   

כי סמוך לפטירתו אמר ששמע מאלוף נעוריו הג"מ משה לילג דיין בפפד"מ תלמיד הפני יהושע, 
שהחל לכתוב חבור על התורה לרמז איך כל מנהגי חכמנו ז"ל מרומזים בתורה, וכתב שלשים 
גליונות עד פרשת נח, ומן השמים עיכבוהו לחבר חיבור  נורא זה, ושאם היה זוכה לכתבו,היה 

 מקרב ביאת המשיח ע"כ.  ]אלף כתב  אות מח.[

ד, להגאון ר' אלעזר פלעקלס ראב"ד פראג, מובא כי הגאון בספר 'תשובה מאהבה' ח"א סימן קע - 
רשכבה"ג בעל פני יהושע צוה  שלא להספידו, ואמר רבנו הנודע ביהודא זי"ע, שאין שומעין בזה 

למי שהוא רבן של כל בני גולה, והספידו ברבים. כמו כן מצינו בדברי הגאון הק' רבי אברהם אביש  
בן  -כשהספיד בשנת תקכ"ב את הגאון רבי נתן מדאבראמיל  זצ"ל, ממלא מקומו ברבנות פפד"מ,

אמר כך : היה פה  בקהלתנו נר ישראל בוצינא קדישא, עמוד הימיני פטיש  –הגאון פני יהושע 

שר  היה החזק, אשכול איש שהכל בו  מקרא משנה גמרא והלכה ואגדות, ומקובל גדול,והוא
התורה וגדול הדור הגאון רשכבה"ג רבנו יעקב יושע זצוקללה"ה שהיה אב"ד ור"מ 

אשר לקח אותו אלקים. ובודאי בעת הלקח ארון  פה כמה שנים, ונולד באמ"ת, ומת ביוש"ר
אלקים היה הספד גדול כאשר כן היה בכל תפוצות ישראל, ועיקר ההספד היה על העדר חכמתו 

וכל זמן שהיה בנו הצדיק הגאון בחים חיותו  גם  -לא הניח תמורתו. ותורתו אשר נאבד מאתנו ו
,      אביו הגאון ראש גולת אריאל ז"ל נחשב כאילו הוא חי ולא נפסקה זכותו מכלל ישראל, ועתה וכו'

 ]ספר שארית נתן וורשא תרנ"ז[   

 נו ועל כל ישראל יזכותו יגן על                   

 מקור עיקרי :   ספר עטרת יהושע תולדות הפני יהושע, על ידי הר"ר דוד ליב צינץ ז"ל מצאנז 
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