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ויתילדו 79 -
עזרת אבותינו  -אסופת שאלות ובירורים
להשלמת חוליות משפחתיות בשרשרת הדורות

בירורים במשפחות :ה"ברוך טעם" ,צאנז-הלברשטאם,
קמינר ,גוטליב-סטראפקוב  פענוח זהותו
העלומה של 'המגיד מלאדיזין'
 רבי נפתלי מטאלטשין ,וזקינו "המגיד מלאדאזין"  משפחת רבי
אברהם גרשון מקיטוב ,גיסו של מרן ה"בעל שם טוב" זי"ע  רבי
נחום מלאדיזין ,מגיד או אב"ד  "מעשה בק"ק טעפליק ...שהיה שבר
בעצם האמצעי בעוף אינדיק ...ובא השאלה הנ"ל לפני אחד מן
המורים אשר מקלו יגיד לו - "...תיאורו של הנכד לגדולתו של זקינו
רבי נחום מלאדיזין  רבי אליעזר חיות בן ה"זרע יצחק"  -הוא ראש
המשפחות המיוחסות  פירוט סדר היחס המדוייק  זוגתו  -מצאצאי
רבי לייב חסיד והרמ"א  מדוע ראה הגאון הקדוש מסטראפקוב את
עצמו כקרוב משפחתו של רבי חיים יוסף מפיסטין בעל ה"תוספות
חיים"  שלשת חותניו של ה"ברוך טעם" מלייפניק  יחוס חותנו
הראשון  האם צאצאיו הוא מזיווגו הראשון או השני  חתניו,
ה"דברי חיים" ורבי מאיר יחיאל קמינר  מקור השם" :יוכבד רבקה"
 "לשם ולתפארת"  -כתב היוחסין של רבי שמשון סאפהאזשניק 
כל אלו  -ועוד ,במאמר שלפנינו 


נעתרנו שוב לבקשת הקוראי
היקרי שיחיו ,ואנו מקדישי הפע את
היריעה כולה ל"‡ÌÈ¯Â¯È·Â ˙ÂÏ‡˘ ˙ÙÂÒ
˙¯˘¯˘· ˙ÂÈ˙ÁÙ˘Ó ˙ÂÈÏÂÁ ˙ÓÏ˘‰Ï
 ,"˙Â¯Â„‰תחת הכותרת."ÂÈ˙Â·‡ ˙¯ÊÚ" :
זו המסגרת שבה אנו מפרסמי ה
הקוראי
של
תגובותיה
את
למדורינו  " ,"Â„ÏÈ˙ÈÂוה את פניותיה של

אלו המבקשי את  ˙¯ÊÚציבור הקוראי,
למצוא את שושלת בית ‡· ÂÈ˙Âולמעלה
בקודש.
‡‰ÚÈ¯È· ÔÈ‡˘ ,ÌÈ˘È‚„ÓÂ ÌÈ·˘ Â
¯ÈÚÊÓ ËÚÓ ‡Ï‡ ‚Èˆ‰Ï È„Î· ˙ÈÁÎÂ‰
,ÂÈÁÏ˘ Ï‡ ÂÚÈ‚‰˘ ˙Â˘˜·‰Â ˙ÂÈÙ‰Ó
,ÌÈÙÒÂ ÌÈ¯Â¯È·Â ˙ÂÏ‡˘Ï „ÚÂÓÏ ÔÂÊÁ „ÂÚÂ
·.‰"È‡ ÌÈ‡·‰ ÌÈ¯Ó‡Ó
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פרק ראשון

יחוס צאצאי ה"ברוך טעם" מלייפניק
א-חותנו הראשון של ה"ברוך טעם"
  ÔÈÓ‡˜„ÂÙÓזקינו של "ÌÈÈÁ È¯·„"‰
שנקרא על שמו[ ,ומש ואיל יחוסו מפורט
בספרי היוחסי למעלה בקודש לגדולי
הדורות וגאוני אר.

אחד מענקי הדורות הקודמי היה
הגאו הקדוש ¯·ÌÈÓÂ‡˙-Ï˜Ú¯Ù ÍÂ¯· È
‡·"„ „˜"˜ ."ÌÚË ÍÂ¯·"‰ ÏÚ· ,˜ÈÙÈÈÏ
לתולדותיו ,נתחברו ספרי רבי ,ואי כא
המקו להרחיב בה] .מהידועי והמצויני
שבספרי תולדותיו ,ספר "אהל ברו" ,והוא:
"תולדותיו וקורותיו של רבנו ברו תאומי
פרענקיל זצ"ל אב"ד ור"מ בעיר לייפניק
במדינת מעהרי ...ויחוס ותולדות אבותיו
וצאצאיו" ,מאת הגאו ¯·ÈÂÏ‰ Ô˙Â‰È È
‡.[‡˘¯‡ÂÂ· ı"ÂÓ ıÈ˘·ÈÈ
מקובל בי צאצאי ה"ברו טע" ,שכל
יוצאי חלציו  כול מזיווגו הראשו ה.
כלומר ,נכדיו של חותנו הראשו  ¯·‰„Â‰È È
] ,Ò¯Ù [Ï„ÂÈשהיה ראש הקהל דק"ק
וישניצא ופרנס דגליל קראקא .ר' יודל פרנס,
היה יחס מופלג  בהיותו ב בתו של הגאו
המפורס ¯·˜"˜„ „"·‡ ‡„Ï Ï"‚Ò ˜ÁˆÈ È
˜¯‡˜‡] ,אחי אביו של ,"‰„Â‰È· Ú„Â"‰
ואחי אביו של הגאו ¯·ÈÂÏ‰ ÌÈÈÁ È

*
לאחרונה ,נשאלנו מאת רבי הנמני
על צאצאי  "ÌÚË ÍÂ¯·"‰על מקור הדבר.
לאחר שבדקנו את הדברי ,לא זו בלבד שלא
מצאנו לכ מקור ברור ,אלא שמבדיקה
ראשונה נראה א שאי הדבר מוכרח כלל,
וכי על פי חשבו השני יתכ באמת שישנ
צאצאי ג מזוגתו השניה ,א כי אי הדבר
מוכרח.
ÈÙ· ˙‡Ê· ˘Â¯Ù ,ÍÎ˘ ÔÂÈÎÓ
Ï˘ ÂÈ‡Â˘ÈÂ ÂÈÈÁ ˙Â˘ ˙ÙÓ ˙‡ ÌÈ‡¯Â˜‰
¯Á‡ÏÂ ,ÂÈ‡ˆ‡ˆÓ ‰ÓÎÂ "ÌÚË ÍÂ¯·"‰
˘˜·˙‡ ˜Â„·Ï ÂÏ ÚÈÈÒ˙˘ ˙·Á¯ ‰ÂÓ˙ Ï
Â‡ ÛÒÂ Ú„ÈÓ ÏÚ ÚÂÓ˘Ï ÁÓ˘ ,ÌÈ¯·„‰
¯Â·Èˆ ˙‡Ó ‰Ê ÔÈÚ· È‰˘ÏÎ ˙¯ÂÒÓ
.ÂÈÁÈ˘ ¯˜È‰ ÌÈ‡¯Â˜‰

ב-פרטים מספר לתולדות ה"ברוך טעם"
ובכ ,"ÌÚË ÍÂ¯·"‰ .נולד בשנת תק"כ.
בהיותו כב שמונה עשר ,בשנת תקל"ח ,נשא
את זוגתו הראשונה ,בתו של ¯·‰„Â‰È È
] ‡ˆÈ˘ÈÂÓ Ò¯Ù [Ï„ÂÈהנ"ל .בשנה זו ,עלה

ונתעלה לכה פאר כאב"ד דק"ק וישניצא.
לאחר פטירת זוגתו הראשונה ,נשא
ה"ברו טע" את זוגתו השניה ,בתו של
הגאו ¯·.‡ÒÈÏÓ ÈÂÏ‰ ·ÈÈÏ ‰„Â‰È È
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˘‚¯Â·˘Ï˜ÈÓ ıÈ·¯Â‰ ÈÂÏ‰ ‡˜ÏÚÓ˘ Ï‡ÂÓ
זי"ע ,וחת דודו אחי אביו  הרה"ק ¯·È
ÏÚ· - Ë¯ÂÙ˜¯ÙÓ ıÈ·¯Â‰ ÈÂÏ‰ ÒÁÈÙ
 ,"‰‡ÏÙ‰"‰שנתאלמנה בתקופה זו מבעל
נעוריה הגאו ¯·Ë¯ÂÙ‡ÙÙ¯ Ô‰Î‰ ‰˘Ó È
.È„‡¯·Ó
בשנת תקפ"ח ,ביו ז' בתמוז ,בהיותו
כב שישי ושמונה שנה ,נפטר ה"ברו
טע" זי"ע.

א כי אי אנו יודעי את שנת פטירת
זוגתו הראשונה של ה"ברו טע" ,וג לא
את שנת נישואיו השניי  לאחר פטירת
הראשונה ,אול זאת אנו יודעי ,שבשנת
תקס"ט  נפטרה זוגתו השניה.
לאחר מכ ,בסביבות שנת תק"ע ,נשא
ה"ברו טע" את זוגתו השלישית ,שהיתה
בתו של הגה"ק ¯·ıÈÂÂ¯Â‰ ÈÂÏ‰ Ú˘Â‰È È·ˆ È
‡·"„ „˜"˜  ,˘ËÈ·È¯Ëב הרה"ק '¯ È·¯‰

ג-תאריכי לידתם של ילדיו
כאמור בפתח דברינו ,אי לנו לכאורה
ידיעה ברורה על ילדיו של ה"ברו טע",
מאיזה מנשותיו נולדו כל אחד מה .והנה,
למרות שרבי מכותבי "תולדותיו" מצייני
ש"לא ידוע מאיזה מנשותיו נולדו צאצאיו",
בכל זאת ,כותבי ה"יוחסי" מתעלמי
מקביעת עובדה זו ,ומצייני כדבר פשוט,
שצאצאי ה"ברו טע" נולדו לו מזוגתו
הראשונה!
עתה ,ננסה לבדוק הא נית להוכיח
את הדבר על פי תאריכי לידת ילדיו.
אנו יודעי שבסביבות שנת תק"מ,
נולד לו בנו בכורו הגה"ק ¯·ÏÈ˘Ú‰ Ú˘Â‰È È
 ‡¯Ó‡˜Ó ÌÈÓÂ‡˙-Ï˜Ú¯Ùזי"ע.
בסביבות שנת תקנ"ז ,נולדה לו בתו
הרבנית מרת רחל פייגא ע"ה ,זוגתו
הראשונה של הרה"ק בעל "ÌÈÈÁ È¯·„"‰
 Ê‡ˆÓזי"ע] .בשנה זו ,נולד ה"דברי חיי"
זי"ע עצמו[.
אחת מבנותיו של ה"ברו טע" 
הרבנית מרת יוכבד רבקה ע"ה ,נישאה ל¯·È
 ¯ÈÓ˜ ÈÂÏ‰ Ï‡ÈÁÈ ¯È‡Óזצ"ל ,ב אחר ב

לבעל  "Ì‰¯·‡ Ô‚Ó"‰זי"ע ,והוא היה אביו
של הגאו החסיד ¯·¯ÈÓ˜ ÈÂÏ‰ ‰„Â‰È È
מחנטשי  בעל ה"דגל יהודה" חותנו של
הרה"ק · ¯Â‚Ó "˙Ó‡ ˙Ù˘"‰ ÏÚזי"ע.
בת זו ,נולדה בסביבות שנת תקס"ה,
והיא היתה כאמור  זוגתו הראשונה של ¯·È
] .¯ÈÓ˜ Ï‡ÈÁÈ ¯È‡Óנפטרה בצעירותה 
בשנת תקצ"ד .בסביבות שנת תקפ"ז ,נולד
בנה בעל .["‰„Â‰È Ï‚„"‰
מאחר ואנו יודעי שבשנת תקל"ח
נשא ה"ברו טע" את זוגתו הראשונה ,וא
ג זאת אנו יודעי  שבשנת תקס"ט נפטרה
זוגתו השניה ,מעתה אי לנו כל הכרח לומר
על אחד מהילדי הנ"ל שנולד מהראשונה
בדווקא ,או שמא דווקא מהשניה] .א כי על
פי סברא ,מסתבר שהב הבכור נולד
מהראשונה ,משו שנולד כשנה לאחר
נישואיה ,ולא שמענו שהראשונה נפטרה
מיד לאחר הנישואי[.
Â‡ ‰ÁÎÂ‰ ‡ÂˆÓÏ ÌÈ˜Â˜Ê Â‡ .ÌÂÎÈÒÏ
ÂÈ˙Â· - Ï"‰ ˙ÂÈÁ‡‰˘ ,¯˙ÂÈ ‰¯Â¯· ˙¯ÂÒÓ
˘È¯·„"‰ ÏÚ· Ï˘ Ì‰È˙Â˘ ,"ÌÚË ÍÂ¯·"‰ Ï
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] ,˜ÒÂÏÙÓראה אודותיו בספר "אהל ברו",
ד ט' ע"ד ,וד מ"א ע"ג ,ועוד[ .בתו ,הרבנית
מרת חיה ע"ה ,אשת הגאו ¯·ÛÈ˘ Â‰ÈÚ˘È È
מזאמושטש] ,ראה" :נטעי נאמנה"[ .בתו,
הרבנית מרת גיטל ע"ה ,אשת הגאו ¯·È
 Û‡Ë˘„Ï‡‚ ÔÓÏÊמקראקא] ,ראה" :אהל
ברו" ,ד ל"ד ע"ג ,בש "ענ ע אבות"[.

Â„ÏÂ ,¯ÈÓ˜ Ï‡ÈÁÈ ¯È‡Ó È·¯ ÂÒÈ‚Â "ÌÈÈÁ
ÍÂ¯·"‰ Ï˘ ‰È˘‰ ‡ÏÂ ‰Â˘‡¯‰ Â˙‚ÂÊÓ
!"ÌÚË

*
יתר ילדי ה"ברו טע"] ,שאי אנו
יודעי אודותיה תאריכי מדוייקי[ ,ה:
בנו ,הגאו ¯·ÌÈÓÂ‡˙-Ï˜Ú¯Ù ÛÒÂÈ È

ד-חתנו ,ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע
כאמור לעיל ,שתי מבנותיו של
ה"ברו טע" נישאו להרה"ק ¯·ÌÈÈÁ È
Ê‡ˆÓ "ÌÈÈÁ È¯·„"‰ ÏÚ· - Ì‡Ë˘¯·Ï‰
זי"ע.

*
מר  "ÌÈÈÁ È¯·„"‰נולד בשנת תקנ"ז,
ונקרא על ש זקינו הגאו ¯·ÈÂÏ‰ ÌÈÈÁ È
 ,ÔÈÓ‡˜„ÂÙÓ ‡„Ïשנפטר בבראדי באותה
שנה ,ביו הפורי  י"ד באדר תקנ"ז.
]הגאו ¯·ÌË˘¯·Ï‡‰ ˘Â·ÈÈÏ ‰È¯‡ È
  „‡¯‚È¯‡ËÓאבי ה"דברי חיי" ,היה בנו
של הגאו ¯·,È„‡¯·Ó ÌË˘¯·Ï‡‰ ‰ÁÓ˘ È
שהיה חתנו של הגאו ¯·ÈÂÏ‰ Â‰ÈÚ˘È È
 ,È„‡¯·Ó ıÈ·¯Â‰חתנו של הגאו ¯·ÌÈÈÁ È
.[ÔÈÓ‡˜„ÂÙ ˜"˜„ „"·‡ - È„‡¯·Ó ‡„Ï ÈÂÏ‰
בשנת תקע"ד ,נשא ה"דברי חיי" את
זוגתו הראשונה  הרבנית מרת רחל פייגא
ע"ה ,בתו של  ."ÌÚË ÍÂ¯·"‰בשנת תקע"ה,
נולד לה בנ בכור הרה"ק ·È¯·„"‰ ÏÚ
 ‡ÂÂ‡È˘Ó "Ï‡˜ÊÁÈזי"ע.
]בשנת נישואיו של ה"דברי חיי" ,כבר

היה חותנו ה"ברו טע" נשוי לזוגתו
השלישית .זוגתו ,הביאה עמה בת שנולדה
לה מזיווגה הראשו .בתה עמדה אז בפרק
'האשה נקנית' ,ואמהזוגתו ,חפצה להשיאה
א היא לבעל ה"דברי חיי" זי"ע .ראה
בהרחבה בספר "אהל ברו" ד י"ח ע"א[.
בשנת תר"ה ,ביו כ' בניס  חול
המועד של פסח ,נפטרה אשת נעוריו הרבנית
מרת רחל פייגא ע"ה ,ובשנה זו או לאחריה 
נשא ה"דברי חיי" את אחותה לו לאשה.
בר ,היא נפטרה בצעירותה ,ולא השאירה
אחריה זש"ק רח"ל.
אי לנו כלל פרטי אודות זוגתו
השניה .אול ,ככל הנראה היא נפטרה
בסביבות שנת תרי"ב ,שהרי בשנת תרי"ד 
כבר ילדה לו זוגתו השלישית את בנ הילד
אריה לייביש הלברשטא ע"ה ,שנפטר
בילדותו רח"ל.
ÂÈ„È· ÔÈ‡ ,ÂÏ‡ ÌÈË¯ÙÓ Ì‚ ,·Â˘Â
Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ Â‚ÂÂÈÊÓ Â„ÏÂ Ì‰ Ì‡ ÁÈÎÂ‰Ï
.‰È˘‰ Â˙‚ÂÊÓ Â‡ ,"ÌÚË ÍÂ¯·"‰
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ה-שם זוגתו הראשונה של ה"ברוך טעם" ,ושם אמו
  ¯ÈÓ˜ ÈÂÏ‰ Ï‡ÈÁÈחותנו זקינו של הרה"ק
· ¯Â‚Ó "˙Ó‡ ˙Ù˘"‰ ÏÚזי"ע .וכי הבת
נקראת כש אמה?
אול ,יותר מסתבר כפי שיש
המוסרי את ש "אמו" של ה"ברו טע":
"יוכבד רבקה" ,ולא ש "זוגתו".

יתכ ,שא היינו יודעי את שמותיה
של זוגתו הראשונה והשניה של ה"ברו
טע" ,היינו יכולי לבדוק על פי שמות
הצאצאי ,של מי משניה  מוצא .משו
כ ,בנות טע לציי כא ,שאכ אי אנו
יודעי כלל את שמותיה של נשותיו.
יש שכתבו בטעות שאשתו הראשונה
של ה"ברו טע"  שמה "יוכבד רבקה" .יתכ
ששיער הכותב כ ,מאחר שמצא את הש
הזה נפו מאוד אצל צאצאי ה"ברו טע".
בר ,יש לתמוה על כ ,הרי אחת
מבנותיו של ה"ברו טע" היא הרבנית מרת
יוכבד רבקה קמינר ע"ה ,אשת ¯·¯È‡Ó È

*
Â‡ ‰ÁÎÂ‰ ÌÈ‡¯Â˜‰ „È· ˘È Ì‡‰
ÍÂ¯·"‰ Ï˘ ÂÈ˙Â· ÏÚ ,¯˙ÂÈ ‰¯Â¯· ˙¯ÂÒÓ
"ÌÈÈÁ È¯·„"‰ ÏÚ· Ï˘ Ì‰È˙Â˘ ,"ÌÚË
Â„ÏÂ Ì‰˘ ,¯ÈÓ˜ Ï‡ÈÁÈ ¯È‡Ó È·¯ ÂÒÈ‚Â
ÍÂ¯·"‰ Ï˘ ‰È˘‰ ‡ÏÂ ‰Â˘‡¯‰ Â˙‚ÂÊÓ
?"ÌÚË

פרק שני

"לשם ולתפארת"
א-כתב היוחסין של רבי שמשון סאפהאזשניק
בתוספת של "המודיע" של ערב שבת
קודש "זאת חנוכה" תש"ע ,פירס ידידינו
 ÒÈÈ·Â¯‚ ¯ËÏ‡ Ï‡¯˘È ·¯‰הי"ו מאמר נכבד
תחת הכותרת,"Í˙Ó‡ ÚÈ„ÂÈ ÌÈ·Ï ·‡" :
שתוכנה ,התרחשות מרתקת ומרגשת,
שנכתב
מסתורי
בקמיע
שתחילתה
בקריוואזיר שבאוקראינה ,ובו מגילת יוחסי
שנכתב על ידי הסבא ¯·ÔÂ˘Ó˘ È
 ˜È˘Ê‡‰Ù‡Òמקריוואזיר.
באחד הקטעי שלקראת סיו המאמר

נכתב" :מסתבר ,שלבד מסיפור החיי יוצא
הדופ שנלווה למגילה ,הרי שג תוכנה של
המגילה נדיר ובלתי שגרתי ...תגליות
מרעישות ,מתבררות מאותה מגילה ...כמו
כ ,במגילה זיהויי של דמויות חדשות
המוזכרות במגילה ÔÈ˘ËÏ‡ËÓ ÈÏ˙Ù È·¯Î
וזקינו 'ÌÈÈÁ È·¯ ,'ÔÈÊ‡„‡ÏÓ „È‚Ó‰
 ÚÂÂÁ‡¯ÓÓוזקינו הרב הצדיק ¯·Ï˘ÈÙ È
 ,¯Ú·‡¯· ‡ÏÈ·ÈÏ È·¯ ,ıÈÂÂÙÈ„Óועוד דמויות
רבות כדוגמת ,עשויי להעסיק עוד ימי
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ב"המודיע".
]א בש נאה נקבנו את הקונטרס:
"לש ולתפארת" ,על ש הקטע המסיי את
דברי רבי שמשו  הכותב" :ובכ בני כי
תגדלו תקראו את הגליו הזה ותתחזקו
להיות יהודי כשרי נאמני לדת
ולאומת ללכת בדר הטוב והישר בעיני
אלקי ואד ,למע תהיו ˙¯‡Ù˙ÏÂ Ì˘Ï
למשפחתיכ ,ולא תשכחו את ד' ואת
עמכ"[.
*
לפנינו ,אחד התעלומות שבמגילת
יוחסי ,והרחבה בנבכי המשא ומת לפענוח
הדמויות ,בתקוה שהציבור היקר ינהג בנו
כמאז  בטובת עי ,ויסייע בידינו באיתור
מידע נוס להשלמת החוליות החסרות ,דבר
שיביא אותנו לגלות את אחד הדמויות
העלומות במשפחת גיסו של Ì˘ ÏÚ·"‰ Ô¯Ó
 ÊÂ·ÈÊÚÓÓ "·ÂËזי"ע.

רבי את חוקרי היוחסי וההיסטוריה
החסידית .יתר דברי המגילה והתגליות
המופלאות היוצאי ממנה ,הלוא ה
מונחי כתובי באוצרו ,ועתידי ה בעז"ה
לראות אור במדורי 'ויתילדו'".
מאז ,אנו נשאלי חדשי לבקרי על
מועד הפרסו הצפוי ,ומשתוקקי לדעת
אודות החידושי שבמגילה זו.
בר ,מאחר שהדברי חרגו הרבה
מהיריעה שהקצבנו לה במסגרת "ויתילדו",
והרשימות הנלוות לפענוח המגילה התארכו
לה ביותר ,עד כדי צור לערו את המגילה
בתוספת הבירורי סביב  בהגשה
מורחבת ,מעי "קונטרס" בפני עצמו ,לא היה
סיפק בידינו לערכו במגרת זו של
ה"ויתילדו" .בעזרת השי"ת ,נפרס את
המגילה בשלימותה ,כשסביב לה  תמצית
הבירורי ,המסקנות ,תולדות הדמויות ,וכו'
 בהזדמנות הראשונה שתזדמ לנו 

ב-המגיד מלאדיזין
כ כותב רבי שמשו במגילה¯"‰" :
ÈÏ˙Ù ¯"‰ Ô˙Á ‰È‰ ,Ï"Ê ‡ÙÈÏ ·˜ÚÈ
."ÔÈÊ‡„‡ÏÓ „È‚Ó‰ ·¯‰ „Î ,ÔÈ˘ÏÂËÓ
כמה תעלומות לפנינו .ראשית ,שומה
עלינו לפענח את דמותו של ¯·ÈÏ˙Ù È
] .ÔÈ˘ÏÂËÓוהא אנו יכולי לגלות  לש
דוגמא  את ש משפחתו[?
ועוד ,עלינו לגלות את שמו ואת זהותו
של  ,ÔÈÊÈ„‡ÏÓ „È‚Ó‰שעובדת העלמת שמו
על ידי הכותב  למרות שביקש לפרט את
שמות אבות המשפחה ולא להשאיר דברי
סתומי ,מלמדינו ,שמדובר כא בדמות

ידועה ומפורסמת ,שדי לנו בהזכירו בתואר:
"המגיד מלאדיזי" ,וכבר אנו יודעי במי
המדובר ,וא נדע מי היו אבותיו ואבותיו,
ומשו כ א לא המשי בפירוט שלשלת
אבותיו למעלה בקודש] ,א כי ג יתכ
שהוא לא ידע את רצ המש השתלשלות
הדורות[.

*
בתלאביב בשנת תש"ג ,נדפס הספר
"ש ושארית" על ידי הגאו החסיד ¯·ÈÂÏ È
] ,ÔÓÒÂ¯‚ ÈÂÏ‰ב ¯·-ÔÓÒÂ¯‚ ÈÂÏ‰ ÌÈÈÁ ÛÒÂÈ È
¯· ,È‡Âממשפחת "¯· "È‡Âהמיוחסת ,ב
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 ,"ÔÈÊÈ„‡ÏÓשנפטר בשנת תקנ"ג ,שהיה בנו
של ¯· ,·ÈÈÏ ‰„Â‰È Èבנו של ¯·Ì‰¯·‡ È
‚¯˘ ,·ÂËÈ˜Ó ÔÂגיסו של מר "·ÂË Ì˘ ÏÚ·"‰
זי"ע.
- "ÔÈÊÈ„‡ÏÓ „È‚Ó‰" ‰Ê ‡Â‰ Ì‡‰
.?ÔÈ˘ËÏÂËÓ ÈÏ˙Ù È·¯ Ï˘ ÂÈ˜Ê

אחר ב ל"ו דורות עד ¯·ÂÈ·¯ Ô· ˜ÁˆÈ ÂÈ
 .˙ÂÙÒÂ˙‰ ÈÏÚ·Ó ‡Â·¯Ó ÈÂÏ‰ ‰„Â‰Èהספר
מצוי בשלבי עריכה מחודשת ,בש" :ש
ושארית השל"  בעהשי"ת ,על ידי עור
המדור[.
בהשלמות שבסו הספר ,במערכת
"קיטוב" ,מביא את הרה"ק ¯·„È‚Ó‰ - ÌÂÁ È

ג-"המגיד מלאדיזין" ,רבי יהודה לייב או רבי נחום?
מעיו בספר "שבחי הבעל ש טוב",
]חובר על ידי ¯· ,ıÈÈÏÓ ¯Ú· ·Â„ Èונדפס
לראשונה בקאפוסט בשנת תקע"ה .וראה
במבוא הנרחב והמקי ביותר שער לספר זה
  ÔÈÈ˘„ÂÓ Ú˘Â‰È ·¯‰שההדיר את שבחי
הבעש"ט ,והדפיסו מחדש בירושלי בשנת
תשמ"ב[ ,נמצינו למדי שלא רבי נחו הוא
זה שהיה "המגיד מלאדיזי" ,כי א אביו 
רבי יהודה לייב ,הוא זה "המגיד מישרי
דק"ק לאדיזי"  כלשו הספר.
לאחר שה"ש ושארית" מציי על
הרה"ק ¯· ,"ÔÈÊÈ„‡ÏÓ „È‚Ó‰ - ÌÂÁ Èשהוא
נפטר בשנת תקנ"ג ,אנו יודעי בוודאות
שאכ חל כא שיבוש .שהרי על אביו ¯·È
ÔÂ˘¯‚ Ì‰¯·‡ È·¯ Ï˘ Â· ·ÈÈÏ ‰„Â‰È
 ·ÂËÈ˜Óאנו יודעי שאכ נפטר בשנת
תקנ"ג ,ואי זה תארי פטירתו של הב  רבי
נחו.
משו כ ,קרוב לוודאי שג התואר:
"המגיד מלאדיזי" נמסר בטעות לבנו רבי
נחו מלאדיזי] .שנת פטירה זו  אגב ,מקורו
בספרו של ÔÈÈË˘ÈÂÂÚÏ ÛÒÂÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰
"  ˜ˆ‡¯ÚÒÓדור ודור ודורשיו" ,אות ל',

קל"ב .ויש לבדוק עדיי את מקורו שלו
עצמו .אודות האב  רבי יהודה לייב ,ראה
מאמריו של  ÈÒÙÏ‡ ˜ÁˆÈ ·¯‰בחיבוריו
לתולדות החסידות ,ובמיוחד בספרו שיצא
לאחרונה בש" :תודת החסידות" ,כר
ראשו ,ער "  159רבי יהודה ליב
מלאדיזי"[.
Ì˘"‰ Ï˘ ÂÊ ˙ÂÚË ˙Ú·Â ÔÈÓ
ÔÈÊÈ„‡ÏÓ ÌÂÁ È·¯ ÔÎ Ì‡ ‡Â‰ ÈÓ ?"˙È¯‡˘Â
‡Â‰ ÔÈ˘ËÏÂËÓ ÈÏ˙Ù È·¯ ÔÎ‡ Ì‡‰Â ?‰Ê
„È‚Ó‰" - ÂÈ·‡ Â‡ ÌÂÁ È·¯ Ï˘ Â„Î
?"ÔÈÊÈ„‡ÏÓ

*
אלא ,שככלל ,מ התימה הוא לומר על
¯·  ˜È˘Ê‡‰Ù‡Ò ÔÂ˘Ó˘ Èכותב המגילה,
שהוא דילג על יחוס כה חשוב של ¯·ÔÂ˘¯‚ È
  ·ÂËÈ˜Óגיסו של  ,Ú"ÈÊ Ë"˘Ú·‰ Ô¯Óאלא
א כ נדע בוודאות שייחוס זה היה מוכר
בתקופה זו ,ור' שמשו לא ראה כל צור
לחזור על כ .אול ,ג כ הדבר תמוה,
מאחר שאנו רואי שהוא מפרט ג דורות
ידועי ,כמשפחת ה"תולדות יעקב יוס"
ועוד.
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ד-רבי נחום מלאדיזין  -אביו של רבי נפתלי מטולטשין ,האמנם?
  ˜È˘Ê‡‰Ù‡Òכותב המגילה ,דילג על יחוס
כה חשוב של ¯·  ·ÂËÈ˜Ó ÔÂ˘¯‚ Èגיסו של
.Ú"ÈÊ Ë"˘Ú·‰ Ô¯Ó

בעצ ,מי הוא "¯·"ÔÈ˘ËÏÂËÓ ÈÏ˙Ù È
עצמו?
למרבה ההפתעה ,מצאנו לאחר עיו
וחיפוש רב ,דמות העונה לש "¯·ÈÏ˙Ù È
 ,"ÔÈ˘ËÏÂËÓאשר א הוא  מוצאו
מ"!"ÔÈÊÈ„‡Ï
המדובר הוא באביו של הגאו ¯·È
‡·¯ ,·ÂÈ˜ ˜"˜„ „"·‡ ÈÏ·‡ Ì‰ה"הÈ·¯" :
‡·¯ÈÏ˙Ù È·¯ Ô· ,·ÂÈ˜Ó ÈÏ·‡ Ì‰
˜"˜„ „"·‡ ÌÂÁ ÌÁÓ È·¯ Ô· ,ÔÈ˘ËÏÂËÓ
!!!"ÔÈÊÈ„‡Ï
‡Â‰ ‡Â‰ ,‰Ê ÈÏ˙Ù È·¯ Ï˘ ÂÈ·‡ Ì‡‰
¯·?"˙È¯‡˘Â Ì˘"‰ Ï˘ ÔÈÊÈ„‡ÏÓ ÌÂÁ È
הא יהיה מותר לנו ליצור כא יחוס
מחודש ומפולפל כזה :א[ ¯·ÈÏ˙Ù È
 .ÔÈ˘ËÏÂËÓב[ ב ¯·„"·‡ - ÌÂÁ ÌÁÓ È
„˜"˜  .ÔÈÊÈ„‡Ïג[ ב ¯·„È‚Ó‰" - ·ÈÈÏ ‰„Â‰È È
 ."ÔÈÊÈ„‡ÏÓד[ ב ¯· ·ÂËÈ˜Ó ÔÂ˘¯‚ Ì‰¯·‡ È
גיסו של הבעש"ט.
אלא ,שכבר מילתינו אמורה ,אודות
הקושי לקבל את העובדה ש¯·ÔÂ˘Ó˘ È

ה-רבי מנחם נחום מלאדיזין  -פרטים אודותיו
את יחוסו של רבי אבלי זה ,אנו
מוצאי בכל חיבוריו .כ נכתב על שער
הספר "הגהות על ש"ע הלכות פסח"  "של
הרב הגאו האמיתי מופת הדור וקדושו
המפורס רב של ישראל ÔÓÏÊ ¯Â‡È˘ ‰"ÂÓ

 ‡ËÈÏÓנ"ע ,שחיבר כבוד הרב המופלג חרי
ובקי ,·‡È˜ ˜"˜„ ˆ"ÂÓ ÈÏ·‡ Ì‰¯·‡ ‰"ÂÓ
·,ÔÈ˘ËÏÂËÓ È" ÈÏ˙Ù ‰"ÂÓ ‚ÏÙÂÓ‰ È·¯‰
·ÌÂÁ ÌÁÓ Â"‰Ó ÁÂÓ‰ ÔÂ‡‚‰ ·¯‰
] ."ÔÈÊÈ„‡Ï ˜"˜„ „"·‡ 'È‰˘ ‰"‰ÏÏÊהספר
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בס"ד

נדפס בברדיטשוב בשנת תק"ס ,ובסדילקוב
בשנת תק" .ראה הערתו המלומדת של הרב
יודלוב בעני זה[.
וזה נוסח חתימתו בסיו ההקדמה:
"כ"ד איש צעיר התלמידי בטל במיעוטו,
דובר בעטו˜"˜„ ˆ"ÂÓ ÈÏ·‡ Ì‰¯·‡ '˜‰ ,
˜È" ÈÏ˙Ù 'Ó ‚ÏÙÂÓ‰ È·¯‰ ‡"‡· ,·‡È
„ÈÒÁ‰ ‚"‰‡Ó‰ ·¯‰ Ô˙Á ,ÔÈ˘ËÏÂËÓ
˘·‰"‰ÏÏÊ Ô‰Î‰ ÈÎ„¯Ó ‰"Ó ÁÂÓ‰ ‰Â‰Î
˘] ·"‡ ‰È‰אב"ד?[ „˜"˜ ·‡˜"˜„Â ‡ËÏ
] .Ô‡Ò¯ÚÁחותנו ,רבי מרדכי הכה ,נפטר
ביו כ"א בשבט שנת תקפ"ג ,והספדו של
חתנוהמחבר נדפס בספרו "בית אברה" ,ד
ל"ג[.
רבי אבלי זה ,הדפיס בסדילקאב בי
השני :תקפ"גתקפ"ו ,את הספר "אהבת
יהונת" ,ע הוספות רבות מפי ספרי
וסופרי ומחידושיו שלו עצמו" ,ליקוטי
חדשי" ו"ליקוטי נחמדי" ועוד .וכ נכתב
בשער הספר" :אס וליקטÈÏ·‡ Ì‰¯·‡ '¯ ...
È" ÈÏ˙Ù ...È·¯‰· ,·‡È˜ ˜"˜„ ˆ"ÂÓ
)ÌÁÓ '‰ÂÓ ÁÂÓ‰ ...·¯‰· ,(ÔÈ˘ËÏÂËÓ
."ÔÂÊÈ„‡Ï ˜"˜„ „"·‡ ...ÌÂÁ
]על הספר הסכימו :הרה"ק ¯·ÈÎ„¯Ó È
·"¯  ÏÈ·‡¯˘ËÓ ÌÂÁ ÌÁÓזי"ע ,הגאו ¯·È
,Ô˘È ÔÈËËÒ‡˜ ˜"˜„ „"·‡ - ‰˘Ó ¯"· ÛÒÂÈ
בנו  ¯·" .¯ÈÓ‡ËÂÊ ˜"˜„ „"·‡ Ô·Â‡¯ Èבי
דינא רבה פה ברדיטשוב"ÏÈÙ‡˜ ·˜ÚÈ È·¯ :
·"¯ ,‡ËÈÏÓ Ï"‚Ò ÔÓÏÊ ¯"· ¯È‡Ó È·¯ ,‰˘Ó
¯· .˜ÁˆÈ ¯"· ·ÈÏ ‰È¯‡ Èהגאו ¯·˜ÁˆÈ È
‡.˙ÂÈÏ‚¯Ó Ï‡Ïˆ· ¯"· ˜ÈÊÈÈ

*
באופ מיוחד ,מרבה רבי אבלי מאוד
בשבחו של זקינו ¯·,ÔÈÊÈ„‡ÏÓ ÌÂÁ ÌÁÓ È
בספרו "בית אברה" שנדפס בסאדילקוב

בשנת תקצ"ה ,הכולל :חידושי דיני על סדר
ה"שלח ערו" בהלכות השכיחות ומצויות,
שאלות ותשובות בהלכה ,ביאורי לשו"ע
"חוש משפט" ,חידושי על הרמב",
דרשות ,ועוד.
לדוגמא .בחידושיו ליורה דעה סימ
נהנו ,בד"ה "והנה זה רבות בשני" ,הוא
מספר" :והנה זה רבות בשני ,ואבותי נ"ע
ספרו לי שארע מעשה בק"ק טעפליק בשנת
תקמ"ב ,עת אשר היה אב"ד ש È·‡ È˜Ê
‡È˜·Â ÛÈ¯Á‰ ÏÂ„‚‰ ¯Â‡Ó‰ ·¯‰ ‰"‰ ÈÓ
 ,‰"‰ÏÏÊ Ô‰Î‰ ¯Ú· ·Â„ ‰"ÂÓשהיה שבר
בעצ האמצעי בעו אינדיק ...ובא השאלה
הנ"ל לפני אחד מ המורי אשר מקלו יגיד
לו ,והתיר השאלה הנ"ל בלי שו בדיקה...
ונתוודע הדבר להאב"ד  ה"ה זקני הרב הנ"ל,
והטרי .והמתיר איסורי הנ"ל ,היה מקשה
ערפו לבלי להודות על האמת ,וציוה זקני
הרב ז"ל לחתנו  הוא כבוד ‡·ÁÂÓ‰ È
 ,Ï"Ê ÈÏ˙Ù 'Ó ÛÈ¯Á‰ ‚ÏÙÂÓ‰שיסע ע עצ
השאלה הנ"ל לכל גדולי הדור ,להראות אי
היה לב המתיר גס בהוראה ,ועמד על עניות
דעתו הקלה ,וקילקל השורה להקל מתו
חומר בלי צורה"...
"וש אבי ז"ל פעמי רגליו אל גדולי
דורו ,אחד המיוחד מבחר העדר הרב הגאו
המפורס בדורו החסיד והצדיק אמיתי
מופת הדור Ï"ˆÊ Ô‰Î‰ ı¯È‰ ÈÏ˙Ù ¯"¯‰ÂÓ
‡·„"˜ ˘‡¯ ,„‡¯‚-Èחת הגאו אמיתי רב
של כל בני הגולה ‰"‰ÏÏÊ ˙ÂÈÏ‚¯Ó ¯È‡Ó 'Ó
· 'ÌÈ·È˙ ¯È‡Ó' ˙"Â˘ ¯ÙÒ ¯·ÁÓ ÏÚושאר
חיבורי ,ולבית דינו הגדול  הרבני
המאורות הגדולי הגאוני ז"ל .ודבר שלח
ביעקב הוא כבוד ש"ב הרב הגאו הצדיק
אמיתי המפורס בדורו Ï"ˆÊ ·˜ÚÈ 'Ó
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שהיה מחותנו של זקני אבי אמי הרב דוב
בער הכה הנ"ל ,ובפרט כי אבי  הוא בנו
 ÈÏ˙Ù ‰"ÂÓז"ל  הוא היה המולי השאלה
והמביא תשובת ,ולכ השיב ימינו בזה ,כי
אמר שיתקיי על ידי אחרי .ומזה הטע
ג הגאו  Ô‰Î‰ ı¯È‰ ÈÏ˙Ù 'Óז"ל לא רצה
בעצמו לבא על החתו ,וציוה לבית דינו
הגדול הרבני הגדלי שיעיינו בזה"...
וראה עוד בהשמטות שבסו הספר,
אות ט"ז ,ש הוא מציי לכמה מקומות
שבה הדפיס מחידושי תורתו של זקינו ¯·È
.ÔÈÊÈ„‡ÏÓ ÌÂÁ ÌÁÓ

‡·„˜"˜ ‡ ,Ô‡ÓÂולהרב הגאו החרי ובקי
המפורס בדורו Ï"ˆÊ ˘¯È‰ È·ˆ ‰"ÂÓ
‡·„˜"˜  ·ÂÏ‰‡Óודק' נעמרוב רבתא,
ולשאר גאוני וגדולי עול ,וכול החזיקו
במעוז זקיני הרב מ' דוב בער הכה הנ"ל .ועל
המתיר כתבו מרורות כלענה".
והג שהיה סמו ונראה לש È˜Ê
‡·˘Ó ‡Ï ¯˘‡ ˜‰·ÂÓ‰ ÔÂ‡‚‰ ·¯‰ - È·‡ È
„ÂÓÏ˙‰ ÌÈ· È˜·Â ÛÈ¯Á‰ ‰¯Â˙ Ï˘ ÂÏ‰‡Ó
„ÈÓÚ‰˘ „ÈÓÚÓ‰ ¯Á‡ ÍÏÂ‰ ÏÎ‰Â ÌÈ˜ÒÂÙ·Â
˙Â¯Â„· ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ·Ï È¯˜Á ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ„ÈÓÏ
ÌÂÁ ÌÁÓ 'Ó ¯‡ÂÙÓ ÂÓ˘ Â‰È ‡Â‰
 ,ÔÈÊÈ„‡Ï ˜"˜„ Ó"¯Â „"·‡ ‰"‰ÏÏˆÊלא רצה
לכנוס בעובי הקורה בזה ,משו חשדא,

ו-רבי נפתלי "אווערבאך" מטולטשין!
א אכ מדובר ב¯·ÔÈ˘ËÏÂËÓ ÈÏ˙Ù È
אבי רבי אבלי מקיוב ,שהיה בנו של הגאו
¯·˜"˜„ „"·‡ ÌÂÁ ÌÁÓ È
 ,ÔÈÊÈ„‡Ïיש לציי כא פרט
נוס ומעניי.
בכל חיבוריו של רבי
אבר אבלי ,אי אנו מוצאי
את ש משפחתו ,וכ הוא
מכונה בפי כל כותבי
תולדותיו" :רבי אברה אבלי
ב רבי נפתלי מטולטשי".
ללא ש משפחה.
אול ,לא הבחינו ,כי
בתו הספר ,אנו מוצאי
אותו חות בש משפחה,
]כמדומה  שמדובר בתופעה יחידה ,ואי עוד
מקו נוס שבו הוא חות בנוסח זה[.

בספרו "בית אברה" סימ מ"ג,
בסיכו הדברי  "העולה מכל זה להלכה

ולמעשה" ,אות ד' ,הוא חות בנוסח
זה¯"¯‰ÂÓ È·¯‰· ÈÏ·‡ Ì‰¯·‡ ÔË˜‰" :
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"È

‡Í‡·¯ÚÂÂ

ˆ"ÂÓ

א[ ¯·.ÔÈ˘ËÏÂËÓ Í‡·¯ÚÂÂ‡ ÈÏ˙Ù È
ב[ ב ¯·- Í‡·¯ÚÂÂ‡ ÌÂÁ ÌÁÓ È
‡·"„ „˜"˜ .ÔÈÊÈ„‡Ï
ג[ ב ¯·„È‚Ó‰" - ·ÈÈÏ ‰„Â‰È È
."ÔÈÊÈ„‡ÏÓ
ד[ ב ¯·  ·ÂËÈ˜Ó ÔÂ˘¯‚ Ì‰¯·‡ Èגיסו
של הבעש"ט.
בר ,מעול לא שמענו שש
משפחתו של ¯··ÂËÈ˜Ó ÔÂ˘¯‚ Ì‰¯·‡ È
היה ,"Í‡·¯ÚÂÂ‡" :וג לא ש משפחת
של ילדיו ונכדיו.
,ÌÈ‡¯Â˜‰ ÔÈ·Ó ÈÓ È‡ „È· ˘È Ì‡‰
¯ÈÏ˙Ù È·¯ Ï˘ Ì˙Â‰Ê ÔÂ¯˙ÙÏ ÛÒÂ ÔÂÈÚ
?"ÔÈÊ‡„‡ÏÓ „È‚Ó‰" ÂÈ˜ÊÂ ÔÈ˘ËÏÂËÓ

„˜"Ù

ÈÏ˙Ù
˜."·‡È
מעתה אנו יודעי ג את ש
משפחתו" :אווערבא" ,א כי איננו יודעי
לעת עתה ,לאיזה ענ ממשפחת אווערבו
לשיי את "¯·ÌÂÁ ÌÁÓ ¯"· ÈÏ˙Ù È
‡."ÔÈ˘ËÏÂËÓ ÍÂ·¯ÚÂÂ

*
מעתה ,אנו צריכי לבדוק מחדש
א אנו יכולי לפלפל וליצור את היחוס
שהבאנו לעיל ,ולפיו  סדר היחס
כ הוא:

פרק שלישי

משפחת גוטליב  -צאצאי ה"זרע יצחק" זי"ע
א-רבי מאיר ליכטשיין ,נכד ה"זרע יצחק"
במאמר הקוד" ,ויתילדו" מספר ,78
למדנו את דברי הגה"ק ¯··ÈÏËÂ‚ ÛÒÂÈ ÌÈÈÁ È
 ·Â˜Ù‡¯ËÒÓזי"ע ,שכתב בהסכמתו לספר
"תוספות חיי" מאת הגה"ק ¯·ÛÒÂÈ ÌÈÈÁ È
·¯ ÔÈËÒÈÙÓ ÔÈÈË˘˜Âזי"ע ,בזה הלשו:
"ג החיבור אי צרי להסכמתי ,כי
כבר קדמוני רבני גדולי אשר תמכו ידיו,
‡Ï˘ Â˙ÁÙ˘Ó· ˜·„‰Ï È˙ÈÎÊ˘ ˙ÂÈ‰ Í
˙ÒÁÂÈÓ‰ ‰ÁÙ˘ÓÓ ‰˘‡ ‡˘ÈÏ - ¯·ÁÓ‰
· ,Ï‡¯˘Èלכ הנני סני לכל הני רברוותא
שהסכימו להדפיס הספר"!
לאחר די ודברי תו כדי משא ומת

נרחב  על פי נוסח מצבותיה של שתי
נשותיו ,בתוספת פיענוח כתב יד מחודש של
"כתב יוחסי" עתיק ,ולאחר בדיקת
המסמכי הרלוונטיי של רישומי הלידות
והפטירות של בני המשפחה שבסטראפקוב,
הגענו למסקנה דלהל:
¯· ·Â˜Ù‡¯ËÒÓ ÛÒÂÈ ÌÈÈÁ Èנשא
תחילה את הרבנית מרת בריינדל ע"ה,
שהיתה בתו של הנגיד החסיד ¯·¯È‡Ó È
 .Ï‡ˆ¯ÚËÓ ÔÈÈ˘ËÎÈÏלאחר פטירתה ,נשא
את אחותה  הרבנית מרת ויטל ע"ה ,אלמנת
גיסו הרה"צ המפורס ¯·„ÚÓÈˆ ÈÎ„¯Ó È
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 "˜ÁˆÈ Ú¯Ê"‰ ÏÚ· - ‡ÈÏ‡˜ÒÓ ˙ÂÈÁזי"ע.
]אגב .לא הרחבנו ביחוסו ותולדותיו של ¯·È
‡¯ ,·ÈÏËÂ‚ ·ÈÈÏ ‰Èאביו של רבי חיי יוס,
משו שעדיי הדברי אינ ברורי דיו,
ועוד חזו ג לכ במאמר בפני עצמו
בעהשי"ת[.

 ,Ï‡ˆ¯ÚËÓשהיתה א היא בתו של חותנו 
¯· ÔÈÈ˘ËÎÈÏ ¯È‡Ó Èהנ"ל.
קביעה נוספת קבענו ש ,שחותנו ¯·È
 ÔÈÈ˘ËÎÈÏ ¯È‡Óהיה קרוב משפחתו של
 ,ÔÈËÒÈÙÓ "ÌÈÈÁ ˙ÂÙÒÂ˙"‰בכ ששניה היו
מצאצאיו של אותו גאו וקדוש ¯·˜ÁˆÈ È

ב-דרגה קרובה של קירבה משפחתית
מיד לאחר גילוי ומציאת המצבות
בבית החיי היש של ק"ק סטראפקוב,
והגילוי על יד אודות ¯· ÔÈÈ˘ËÎÈÏ ¯È‡Ó È
חותנו של ¯··ÈÏËÂ‚ ÛÒÂÈ ÌÈÈÁ È
  ·Â˜Ù‡¯ËÒÓשהוא היה נכדו של Ú¯Ê"‰
 "˜ÁˆÈזי"ע ,פרסמנו את הדברי ב"המודיע"
של ערב ש"ק פרשת פקודישקלי תשס"ח,
תחת הכותרתÔÈÓÏÚ‰ ˙È·· ˙Â·ˆÓ ÈÂÏÈ‚" :
."‰È˜·ÂÏÒ·˘ ·Â˜Ù‡¯ËÒ· Ô˘È‰
או אז ,נתבקשנו על ידי בני המשפחה
לעבור לשלב הבא ,ולנסות לפענח את פירוט
שלשלת היחס מ¯·ÔÈÈ˘ËÎÈÏ ¯È‡Ó È
 Ï‡ˆ¯ÚËÓועד בעל  "˜ÁˆÈ Ú¯Ê"‰זי"ע.
לאחר לימוד הנושא ,ולאחר אי ספור
השערות ונסיונות שלא צלחו  לעלות על
פירוט סדר היחס ,הסקנו ,שעל מנת להגיע
לתוצאות מבוססות ,מוטל עלינו לברר
תחילה את פירוט שלשלת היוחסי של
 ÔÈËÒÈÙÓ "ÌÈÈÁ ˙ÂÙÒÂ˙"‰עצמו עד בעל
 ,‡ÈÏ‡˜ÒÓ "˜ÁˆÈ Ú¯Ê"‰ושיתכ שבדר זו
נוכל לנסות ולבדוק ג את השתלשלות סדר
היחס של ¯·.ÔÈÈ˘ËÎÈÏ ¯È‡Ó È
וכל כ למה? שכ ,אנו מוצאי את
¯· ·Â˜Ù‡¯ËÒÓ ÛÒÂÈ ÌÈÈÁ Èהזוק את טע
כתיבת ההסכמה ,בכ שהוא זכה "˜·„‰Ï

·‰˘‡ ‡˘ÈÏ - ¯·ÁÓ‰ Ï˘ Â˙ÁÙ˘Ó
 ,Ï‡¯˘È· ˙ÒÁÂÈÓ‰ ‰ÁÙ˘ÓÓומתו כ אנו
יוצאי מנקודת הנחה ,שקירבת המשפחה
אינה רחוקה כל כ.

ובהרחבת יתר .הרי על פי חשבו
השני ,אנו משערי שמדובר בהפרש של
לכל הפחות כחמשה דורות .כלומר,
שה"תוספות חיי" היה "נכד" של אחד
מ"נכדיו" של ה"זרע יצחק".
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 ·Â˜Ù‡¯ËÒÓ ÛÒÂÈאת עצמו  לאחר שנשא
את בתו של ¯·  ÔÈÈ˘ËÎÈÏ ¯È‡Ó Èכמי שזכה
"‰˘‡ ‡˘ÈÏ - ¯·ÁÓ‰ Ï˘ Â˙ÁÙ˘Ó· ˜·„‰Ï
 !Ï‡¯˘È· ˙ÒÁÂÈÓ‰ ‰ÁÙ˘ÓÓהלזה קרוב
משפחה יקרא?! כאשר אנו מדברי על דרגת
קירבה של לא פחות מ"שלישיבשלישי",
ויתכ ג "רביעי ברביעי"?!
‰Á‰· ÈÎ Ì‡ - ÌÈÁÈÓ Â‡ ,ÍÎ ÌÂ˘Ó
Â‡ Ô·‰ Â˙Â‡˘ - ÏÏÎ ˙Ú·Â˜ È˙Ï·Â ‰¯È‰Ê
‰Ó˘ ‰Ê ‡Â‰˘ ,"˜ÁˆÈ Ú¯Ê"‰ Ï˘ Ô˙Á‰
"ÌÈÈÁ ˙ÂÙÒÂ˙"‰ ˙ÁÙ˘Ó ˙Â·‡ È˘‡¯ ÌÚ
˙Â·‡Ó Ì‚ ‰È‰˘ ‰Ê ‡Â‰ ‡Â‰ ,ÔÈËÒÈÙÓ
‡·!Ï‡ˆ¯ÚËÓ ÔÈÈ˘ËÎÈÏ ¯È‡Ó È·¯ Ï˘ ÂÈ˙Â
וא כני אנו בדברינו אלה ,הרי
שהתקדמנו מעתה בדור נוס  לקראת
הפיענוח המלא של פירוט סדר היחס.

שכ ,ה"זרע יצחק" נולד בסביבות שנת
ת' .נניח שבנו האחרו נולד בי השני :ת"מ
ת"נ .נכדו  בי השני :ת"עת"פ .נינו 
בשנות ת"קתק"י .ב נינו  תק"לתק"מ.
מעתה ,כיו שרבי חיי יוס מסטראפקוב
נולד בשנת תקנ"ד] ,כ אנו מוצאי בתעודת
הפטירה שלו ,ולא בסביבות שנת תק"נ  כפי
שכתב ב"תולדות איש חי"[ ,עליו להיות לכל
הפחות נכד  ומסתבר יותר :ני  של נכדו
של ה"זרע יצחק".
והנה ,א נסיק שה "ÌÈÈÁ ˙ÂÙÒÂ˙"‰
 ,ÔÈËÒÈÙÓוה קרוב משפחתו  ¯·¯È‡Ó È
 ,Ï‡ˆ¯ÚËÓ ÔÈÈ˘ËÎÈÏהיו דור חמישי של
 ,"˜ÁˆÈ Ú¯Ê"‰ושכל אחד מה מוצאו מ"ב"
או "חת" אחר של ה"זרע יצחק" ,יהיה קשה
מעט להבי שעל ידי כ הרגיש ¯·ÌÈÈÁ È

ג-ה"תוספות חיים" נכד ה"זרע יצחק"  -כיצד?
עתה ,לאחר שהיה ברור לנו שעלינו
ללמוד תחילה את יחוס משפחתו של
 "ÌÈÈÁ ˙ÂÙÒÂ˙"‰למעלה בקודש ,ורק לאחר
מכ לנסות לאתר את שלשלת יחוסו האבוד
של ¯·  Ï‡ˆ¯ÚËÓ ÔÈÈ˘ËÎÈÏ ¯È‡Ó Èא הוא,
פנינו לשער הספר "תוספות חיי" של
הרה"ק ¯·.ÔÈËÒÈÙÓ ÛÒÂÈ ÌÈÈÁ È
ובכ .חלק מיחוסו של הרה"ק ¯·È
 ÔÈÈË˘˜Â¯· ÛÒÂÈ ÌÈÈÁאב"ד דק"ק פיסטי,
נרש על שער ספרו  ה"תוספות חיי",
שחלקו הראשו נדפס בטשערנאווי בשנת
תרכ"ב ,וחלקו השני  בלעמבערג בשנת
תרכ"ג .כהוכחה למדת הדיוק שבו ,עלינו
לציי שהספר נדפס בחיי המחבר הקדוש,
ועל ידי בנו  הגאו ¯·¯ËÏ‡ Ô˙ Ï‡¯˘È È

·¯ ÔÈÈË˘˜Âאב"ד דק"ק פיסטי ומח"ס
"אמונת ישראל".
וכ הוא כתב בשער..." :מפי האי סבא
קדישא ,כבוד הרב החסיד המפורס בנגלות
ובנסתרות ,ואת ה' מאוד ירא ,צדיק וישר,
מהולל בשבחי ,המתאבק בעפר רגלי
הצדיקי ,כקש"ת  ÛÒÂÈ ÌÈÈÁ ¯"¯‰ÂÓשיחי'
לאור ימי ,ב איש חי המפורס בחסידותו
וענוותנותו ופרישותו בקדושה ובטהרה,
כבוד  ˜ÁˆÈ Ú˘Â‰È ¯"¯‰ÂÓזצלה"ה ,ב הגאו
Á¯È ¯ÙÒ Ò"ÁÓ‰Ú· Ï"ˆÊ Ì‰¯·‡ ¯"¯‰ÂÓ
 ,ÌÈ˙È‡‰הנדפס נלוה לספר שו"ת אית
האזרחי .ומצד אמו ,הוא נכד הגאו ¯"¯‰ÂÓ
˜ÁˆÈ Ú¯Ê ¯ÙÒ Á"Ó‰Ú· - Ï"ˆÊ ˙ÂÈÁ ˜ÁˆÈ
זי"ע."...
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הוא אחיו של  ."ÌÈÈÁ ˙ÂÙÒÂ˙"‰ובהמש
מציי אודות יחוס אביהÚ˘Â‰È '¯" :
¯Á‡ Ô· ,˙ÂÈÁ ˙ÁÙ˘ÓÏ Ô˙Á ‰È‰ ,˜ÁˆÈ
·ÈÙ‡ ÏÚ· ˙ÂÈÁ ˜ÁˆÈ '¯ ˜"‰‚‰Ï Ô
¯·¯·."È
מכיו שכ ,פירסמנו את הדברי
ב"ויתילדו" מספר ] ,56בערב ש"ק פרשת
ויחי ,י"ג בטבת תשס"ט[ ,ב"עזרת אבותינו"
אות ה'  "משפחת רבי חיי יוס גוטליב
מסטראפקוב" ,ולאחר הרחבת הנושא ,כתבנו
ש:
¯È‡Ó È·¯ ‰È‰ „ˆÈÎ Ú„ÂÈ˘ ÈÓ ˘È Ì‡‰
ÈÓ ˘È Ì‡‰Â ?"˜ÁˆÈ Ú¯Ê"‰ ÚÊ‚Ó ,ÔÈÈ˘ËÎÈÏ
˘ÔÈËÒÂÙÓ ÛÒÂÈ ÌÈÈÁ È·¯ ÒÁÈÈ˙‰ „ˆÈÎ Ú„ÂÈ
?"˜ÁˆÈ Ú¯Ê"‰ ÏÚ·Ï Ú"ÈÊ

והנה ,למרות שב המחבר מציי
במפורש שהשתלשלות יחוסו עד הרה"ק ¯·È
"˜ÁˆÈ Ú¯Ê"‰ ÏÚ· ‡ÈÏ‡˜ÒÓ ˙ÂÈÁ ˜ÁˆÈ
עובר דר אמו של בעל ,"ÌÈÈÁ ˙ÂÙÒÂ˙"‰
אול לא פירט את סדר היחס דור אחר דור.

*
בהקדמת ספר "ש ושארית" הנזכר
לעיל ,מזכיר המחבר את יחוסו של דודו
הגאו "¯ËÏ‡ Ï‡Ïˆ· '¯ ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ·¯‰
¯ Ë¯ÂÙÙז"ל רב בטארגאויצא ראוונא
ובאורזיסטשוב" ,ב הגאו ¯·ÔÈÈ„ - ‰˘Ó È
·˜"˜ ‡ ,·Â˘ËÒÈÊ¯Âב הגאו ¯·Ï‡¯˘È È
 ,¯È‡Óב הגאו ¯· ,˜ÁˆÈ Ú˘Â‰È Èב
הגאו ¯·ÏÚ· - ·ÈÏÒ‰‡·Ó Ì‰¯·‡ È
 ."ÌÈ˙È‡‰ Á¯È"‰רבי ישראל מאיר הנ"ל,

ד-פירוט הדורות המדוייק
לאור פרסו השאלה ,היפנה אותנו
ידידינו  ¯„ÂÂ ¯È‡Ó ·¯‰הי"ו לגירסא
מדוייקת יותר.
שנתיי לאחר הדפסת הספר "ש
ושארית" הנ"ל ,בשנת תש"ה ,נדפס
הספר" :זרע יצחק" מחדש ,על ידי החסיד
¯· ÔÈÈË˘˜Â¯· Ô˙ Ï‡¯˘È Èמתלאביב,
ב ¯· ,ËÈÏ‡˜ÒÓ ÔÈÈË˘˜Â¯· ÈÎ„¯Ó Èבנו
של ¯·ÔÈÈË˘˜Â¯· ¯ËÏ‡ Ô˙ Ï‡¯˘È È
 ÔÈËÒÈÙÓהנ"ל ,ב ] ."ÌÈÈÁ ˙ÂÙÒÂ˙"‰מש,
העתיקו  ¯„ÂÂ ¯È‡Ó ·¯‰בספרו החדש:
"מאורי גליציה" חלק ו'  כר ההשלמות
והתיקוני ,בערכו[.
ש מפרט הנכד את סדר יחוסו של
זקינו  כ:

א[ בעל .ÔÈËÒÈÙÓ "ÌÈÈÁ ˙ÂÙÒÂ˙"‰
ב[ ב ¯·.˜ÁˆÈ Ú˘Â‰È È
ג[ חת ¯·.È„‡¯· ˜"˜„ „"·‡¯ - ÌÈÈÁ È
˙ÂÈÁ
‡¯ÊÚÈÏ
¯·È
חת
ד[
.˜Ò¯‡ÂÂÚ˘ÙÓ
ה[ ב  "˜ÁˆÈ Ú¯Ê"‰מסקאליא זי"ע.

*
והנה ,למרות שאי אנו יודעי עדיי
את סדר היחוס ,אול ,כפי שכתבנו לעיל,
קרוב לוודאי שרבי מאיר ליכטשיי
וה"תוספות חיי" היו מצאצאי ה"זרע יצחק"
על ידי אחד מבניו או חתניו ,שהוא היה
הסבא המשות לשניה ג יחד.
Ô˙È Ì‡‰ ÌÈ˜„Â· Â‡ ,‰˙Ú ˙ÚÏ
:ÍÎ ˙Â¯Â„‰ ¯„Ò ˙‡ ‰Ê ÈÙ ÏÚ ÚÂ·˜Ï
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בס"ד

א[ ¯·.·Â˜Ù‡¯ËÒÓ ·ÈÏËÂ‚ ÛÒÂÈ ÌÈÈÁ È
ב[ חת ¯· ÔÈÈ˘ËÎÈÏ ¯È‡Ó Èמטערצאל.
ג[ ב או חת רבי ?
ד[ ב או חת ¯·˙ÂÈÁ ¯ÊÚÈÏ‡ È
.˜Ò¯‡ÂÂÚ˘ÙÓ
ה[ ב  "˜ÁˆÈ Ú¯Ê"‰מסקאליא זי"ע.

*
¯· ,˙ÂÈÁ ¯ÊÚÈÏ‡ Èשימש כר"מ דק"ק
פשעווארסק ובק"ק שטשערי ,ונפטר ביו
י"א אדר ב' שנת תקכ"ז ,ומנו"כ בבראדי .הוא
הדפיס את ה"זרע יצחק" וא ער לו הקדמה
גדולה.

זוגתו ,היתה בתו של הגאו רבי ÈÎ„¯Ó
‡·"„ „˜"˜ ˜‡ˆ˜ ,ב הגאו ¯·Ï‡È˙Â˜È È
 ,˘ËÈ·‰‡¯„ ˜"˜„ „"·‡ - ÈÂÏ‰ ÔÓÏÊב
הגאו ¯·˜"˜„ „"·‡ - Ï"‚Ò ÛÒÂÈ È
] ,‡Ï˘ÈÓÚ¯Ùחתנו של הגאו רבי ‰„Â‰È
‡¯ ,„ÈÒÁ ·ÈÏ '¯ - ˘ÈÏÊÈÈÓ ·ÈÈÏ ‰Èב בנו של
¯· ,‡˜‡¯˜Ó ˘ÈÏÊÈÈÓ ÌÂ· ‰ÁÓ˘ Èחת
הגאו המפורס  ‡"Ó¯‰זי"ע[.
רבי מרדכי מקאצק הנ"ל ,היה ב בתו
של הגאו ¯·„"·‡ - ‚¯Â·ˆÈ‚ ÈÎ„¯Ó È
„˜"˜ ·¯ ,‡ËÈÏ„ ˜ÒÈשהיה א הוא נכדו
של .‡"Ó¯‰

שלמי תודה ותשואות חן

לכל שולחי המכתבי ,המקורות ,המסמכי והחומר הרב ,ה לשאלות ובירורי כללי בענפי יוחסי
למיניה ,וה לכל אות שאלות ותהיות אשר אנו מעלי במדורינו כפע בפע ,ויפורסמו בעזרת השי"ת
במקומ בבא העת ,על מנת להוסי ענפי ושרשי לשושלת בית אבותינו .כא המקו לציי את הרב
יצחק אלפסי והרב בנימי ידידה פנטילאט ,אשר סייעו בידינו רבות באיתור כתב היד של מגילת רבי שמשו
סאפהאזשניק ,וצאצאיו .תוד מיוחדת למר תומר ברונר  נתניה ,המסייע לנו בלב של ובנפש חפצה ,טוב
עי הוא יבור .יישר כח לידידינו הרב יצחק לייפער ,על הסיוע העצו בפיענוח כמה דמויות עלומות
במגילה זו .כא המקו ג להודות למאות שולחי ההשלמות וההערות ל"ש ושארית השל" שבעריכתנו,
]שמות הטוב בוא יבואו ברינה ולברכה ,ה בספר עצמו אי"ה ,וה במאמרי שבה נדו אודות תיקוני
והערות אלו[ .מקורות עיקריי נוספי ליריעה זו :ספר ש ושארית השל  העומד בשלבי עריכה על
ידינו ,מיסודו של הרב לוי גרוסמ ז"ל  "טרקליני החסידות"  ספרו החדש של הרב יצחק אלפסי ,הנמצא
בשלבי עריכה  אל מרגליות ,מאורי גליציה ,מאת הרב מאיר וונדר  רשימות אדמו"ר מהר"ש ענגלארד
מראדזי שליט"א  בני ברק  רשימות חוקר היוחסי הרב דוב בעריש וועבער  ניו יורק 

מגילות וכתבי יוחסין

אנו פוני שוב לכל השולחי תגובות ,הארות והערות ,בירורי" ,מגילות יוחסי" ,וכיוצא בזה .אנא
כתבו באותיות ברורות וגדולות .להשתדל להשאיר שוליי ריקות ,ולא לכתוב מקצה הד ועד קצהו השני.
לא נוכל להתייחס למכתבי הנשלחי ללא ש מלא ,ומספר טלפו .מספר פקס והדוא"ל ,מופיע בראש
הכתבה .נא ,פרטו נתוני רבי ככל האפשר של האישי המופיעי בשלשלת היחס ,שמות מלאי,
משפחה ,פרטי ,תאריכי לידה ,פטירה ,ש הורי ,ב/בת זוג ,צאצאי ,עיסוק ,מקו מגורי ,ועוד .הדבר
מקל על אימות הנתוני ,וחוס חיפושי מיותרי.
אנו שבי ומדגישי ,כי אי מ הצור לשלוח את אות הדברי כמה פעמי .חזקה על הדוא"ל ,או
הפקס ,שעושי את שליחות כראוי .אלא שאיננו מסוגלי ואיננו יכולי להתייחס לכל פניה ופניה תיכ
ומיד .אנו משתדלי בעהשי"ת להתייחס לכל הפוני לפי העת והזמ העומד לרשותנו ,ובעת הצור א
ליצור קשר .במסגרת זו של הופעת המדור אחת לשבועיי בלבד ,אי ביכלתינו להכליל את כל הפניות
תיכ ומיד בהגיע אלינו ,ובפרט שהדברי צריכי לימוד ועיו וליבו כראוי .אי לכ ,מונחי לפעמי על
שלחנינו חומר שהגיעו מאת הקוראי הי"ו לפני כשנה ויותר .אול  כאמור ,אנו משתדלי לטפל בכל
הפניות ,ובהגיע העת ,יפורסמו אי"ה במדורינו בהרחבה ובטוב טע כראוי.
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