
  תקופות בעריכת שלחן ערוך רבינו הזקן
  אגרת נבר הזקן "אגרות קודש אדמו

 ו אל הגאון החסידו והלכו"מראשית כזאת הודעותיו מעליבהיותי , י לביתו להתווכח עמו ולהסיר תלו
וכאשר דברו , וסגר הדלת בעדו פעמיים, ה"ער זצלה]דאק[ר מעדיל הארא"שם עם הרב החסיד המוח מהור

ובאשר יוצח בוודאי הה בזה , ר"הה זה הרב המפורסם שלהם בא להתווכח עם כת, ולי העיר רבולו גד
וכאשר החלו להפציר בו מאד חלף והלך לו וסע מן העיר ושהה . דחה אותם בדיחויים, יהיה שלום על ישראל

 לוויכוח ולא ם כןגק שקלאב "כ במדיתיו סעו לק"ואח .כידוע לזקי עירם, שם עד יום סיעתו מהעיר
ושיו טעמם והבטחתם אשר הבטיחו תחלה שלא לעשות לו , ועשו לו מעשים אשר לא יעשו, עלתה בידיו

הגאון החסיד , ותלו עצמן באילן גדול, רק בראותם שאין להם מה להשיב על דבריו באו ביד חזקה, מאומה
  .ו"ר
  אגרת נדשם 
 ולטכס, ראווע' בק ה"זלה המוח הגדול רביו של כפיו בצל ותלחס כולם ובאו ,בבתיהם לשבת יכלו שלא עד
 כן לו פתר וכאשר ... לגדם מעשה שום לעשות בהן בחר לא ה"זצללה הגדול רביו אך ... לעשות מה כדת עצה
  .המדיות בכל ש"א ורבבות לאלפים תרבו רי זהאח אשר ... 'הי
  ז"ד וסט"אגרת נח סישם 

 ללמוד שם והתחלתי ,למעזריטש משם סעתי ,בויטעפסק שהייתי זמן במשך ,ערךב שה םעשרי בן בהיותי
  .ה"זללה בער' מ הרב אצל קבלה

  שם אגרת סג
  .ראווא ק"וק מיזעריטש ק"בק קדם מימי', שי' דעמי רבא שהוא ממר לי הודעת יתירה חבה

  שם אגרת פט
 ק"לק כולם ואספו, בבתיהם לישב יכלו אול, דוואלין הצדיקים לכל גדולה צרה מזה והיתה...  ב"תקל בקיץ

  .עצה לטכס ע" הגדול לרבו ההיא בעת ראווא
  שם אגרת צט

 יב בהיות" היה בקיץ תקל, אם די בהסרת הדלדולים במקום יציאת ובליטת הסירכא לחודיה,והה פלפול זה
 דעתו הקדושה דדי  והסכימה,אק ראוו"ע בק" ושר דובער"ו רביו הגדול הגאון המפורסם מה"בבית אדמ

  .בכך
  )ב אגרת ג"יסוד המעלה ח(מ מוויטעבסק "ק מוהרמ"אגרת הרה

' רצוי וחפצי היה להיות קי מה, אשר בהיותי במחם הקדוש, והה אתם עדי ישראל וסהדי במרומים
  .ולא אסתייעא מילתא, והלכתי ליתן אמתלא לכל הדברים והאמת, ומישראל

  הקדמת בני הגאון המחבר לשלחן ערוך רבינו הזקן
ע " דוב בער מוריו ורביו ... לכתת רגליו ולעלות לפי ולפים להיכל קדשו של ...וכאשר היותו בן עשרים 

והיתה התחלתו ... ל " ויבחר בכבוד אדויו אביו מוריו ורביו ז ...מגיד מישרים דקהילא קדישא מיזעריטש
ל שם הואיל באר את התורה בהלכות ציצית "בת תחכמוי במקום תחות של הרב הקדוש הבהיותו יושב בש
ושיהם גמרו שמה עד בואם שמה הי תרי צתרי דדהבא שבת אחים יחד הגאוים , והלכות פסח

טרם סיעתם על , ע" פחסו " ואחיו הרב משמעלקאר "המפורסמים קדושי עליון עמודי עולם הרב מוהר
ר "והיה לגד עייהם כתבי אאמו, ת למדיות אשכז לקהילת יקלשבורג וקהילת פרקפורט דמייןכסא הרבו

י ההלכות האה ויאה , ל וקלסוהו ושבחוהו עד למאד מאד"בש ואמרו לו חזק והתחזק לברך על המוגמר לך
ואחר רוב ...  חיים גמר זה החיבור על אורח' ובמיעוט שים ב .וזכות התורה יעמוד לך ולזרעך ולכל ישראל

כמו בהיותו בן שלשים שה שחזר על כל התלמוד , שים שהוסיף פליאות חכמה על חכמתו בעמקות ובקיאות
ק מאהליב שאצל הר "כאשר שמעו מפה קדוש שבהיותו בק, ז פעמים"עם כל הראשוים והאחרוים ט

יל להגיה ולחדש בספרו זה מחלק אז התח ... ז בעמידה לילה ויום"דיסטור חזר על כל התלמוד פעם הט
  .י"והתחיל מהלכות ט, ח"או

  קל' ד סי"ת צמח צדק יו"שו
  ).ע שים רבות" אחר חיבור הש בלאדי בזקותותבושכ(המהדורא בתרא שלו 

  )ב"זאלקווא תקל(תוצאות חיים הסכמה לספר 
  .יש הורוויץפחס הלוי א'  הק,ק"ב לפ"ו חשוון תקל"ט' היום יום ד... ק בראד "בהיותי פה ק
  מהעתק פנקס פראנפורט, 143 ' ערבני פרנקפורט
שמלקי ' ר: רשימת המועמדים...  הועלתה בחירת הרב על סדר יומה של ישיבת הועד 1771באביב שת 

  .פיחס' בהצבעה בין אלה בחר ר... פיחס ' אחיו ר... הורוויץ 
  )64' חסידים ומתנגדים ע(זמיר עריצים 

לא , י"חסיד ' ר אלי"מוהר' בחורף העבר אצל הגאון האמתי איש אלל ממיסק בכאן מעדי' והרב מ' כשהי
י הגאון בכל החורף הל"ראה פ.  

  


