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התורה מאדירי אחד של ספר לאור בצאת ה'תחתונים, ו'יגילו ה'עליונים

זצ"ל. יחזקאל" ה"מראה בעל הגה"ק שלפנינו, בדורות

ולתחלת חולין מס' של הראשונים פרקים לשני בגפ"ת וביאורים חידושים זה

מהרש"א תוס' בדברי עמוק עיון תוך הפשט דרך על בנויים החידושים הנשה. גיד פרק

תלמידים. עם שיעוריו מתוך חידושים שהם וכנראה והאחרונים,

בהרבה ההם. מימים הגדולים ספרי כשאר קצרה בלשון המחבר בכתי"ק נכתב

הסתפק אלא וכלשונם ככתבם ותוס' רש"י לשון ולהעתיק להאריך המחבר טרח לא המקומות

צורך ראיתי לא ובכן לפניו, אשר את יבין בעיון חולין מס' הלומד בקצרה. דבריהם בתוכן

הושמו הם וגם הצורך, מפני מועטים במקומות זולת המחבר, לשון את ולהרחיב להוסיף

גמ' לדפי מציין לפעמים כי מזכרונו המחבר כתבם מקומות מהמראי הרבה סוגריים. בתוך

עבר הספר על רגילים. שאינם ר"ת פיענוח עם תוקן זה כל אחור. או קודם דף דיוק באי

בסוגריים. מקומות מראי הכניס ואף לדפוס, להגיהו שליט"א לינדנער יוסף מוה"ר בעיון

שהביא ממה לזה הוכחה התק"פ. שנות באמצע כנראה המחבר רבינו רשמה זה

בצדק שהעיר (כפי תקס"ד-תקס"ו השנים בין החשבון לפי שנולד ליבוש הב' מבנו חידו"ת

כשמציין יחזקאל מראה שו"ת מספרו גם ל'). עמ' עה"ת השלם יחזקאל מראה ספר בתחלת

גיד בפרק אלו. בשנים אצלו מסודרים חידושיו היו שכבר נראה הש"ס, על חידושיו לשאר

החוברת רבות. שנים אחרי המחבר שרשמם וניכר הגליון בצידי הוספות נמצאים הנשה

אין כי פנקסיו מתוך העתיקה שהמחבר ונראה לדפוס, להביאו מאוד מסודר באופן נכתבה

תיבות נכפלו מקומות בכמה גם הקטעים, ובין הגליון בשולי ותיקונים השמטות כמעט בו

היו הזה בכרך הבאים. בפרקים לחידושיו לציין מרבה שהמחבר ועוד העתקה, שזו המראים

שמציין וכפי הבשר כל ופרק הנשה גיד פרק כל על חידושים בחיבורגם כמ"פ המחבר

השנים. במשך נאבדו הדפים אך זה,

מתוך נעתקו המחבר פטירת לאחר יחזקאל מראה בשו"ת שנדפסו מהתשובות

סוגיות" ו"חידושי שו"ת רשום שם הספר בשער ואכן הקטנים), סופר הטעותי (עם זה כת"י

המחבר שערך מהתשובות מקומות בכמה הכנסתי הדברים שלימות למען יחזקאל. מראה

וכפי לציינה מרבה שהמחבר אחת תשובה מקומם. על וסידרתים זה חיבור שכתב אחרי
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ציינתי גם לפעמים הספר. בסוף הדפסתי זה, לכרך להעתיקה בדעתו שהיה בפנים שרשם

פעמים הרבה המחבר מציין הספר בתוך בניו. וספרי המחבר ספרי לשאר מקום מראה

בסוה"ס. במפתח ציינתים ולתשובותיו, מסכתות בשאר לחידושיו

שערי בספרו מאביו, קושיא הביא זצק"ל, מענדל מנחם רבי הגאון המחבר של

ליבוש רבי יחזקאל, המראה של השני בנו ירש הכת"י את זה. בכת"י הכתובה צדק,

בן ר' הגאון לחתנו הגיע וממנו זצ"ל, זאב ישראל ר' לבנו עבר ממנו זצ"ל, מטערצאל

(בשנת לאור שהוצאתי ציון" "אות בספרו ואויפאלו. סארוואש אב"ד הי"ד זצ"ל בלום ציון

יחזקאל מראה שו"ת בעל לקח"ז חולין עמ"ס כת"י בקונטרס וז"ל: זה מקו' מביא תשס"ג)

כן כמו וכו'. זצ"ל מטערצאל ליבוש מו"ה המובהק הה"ג חו"ז בנו קושית הביא זצוק"ל

שערים" בית "ישיבת ע"י שי"ל הלכות" "שערי בקובצי זה מספר סוגיות חי' כמה נתפרסמו

תשס"ב). (שנת כ"ט וקובץ תשנ"ה) (שנת כ"א בקובץ

הכתבים את העביר זצ"ל ציון בן הרב של בנו ע"ה בלום יהודה שמואל ר'

יד הכתבי בין להדפיסם. הלכות" "המשנה בעל שליט"א לאדמו"ח ומסרם המלחמה אחרי

המראה בעל שנתן הרשאה פנקס נ"י, בלום דוב יוסף ר' יבדלחט"א אחיו אצל גם מונח

בישוב קידושין לסדר שערים), הבית מרן של (חותנו כהנא דוב יוסף חיים להרב יחזקאל

זה. פנקס והועתק צולם פג-ו עמ' יחזקאל מראה בעל למרן היובל בספר הגליל. וכל קראסנא

,'א מעתיק יד בכתב המחבר של מכתבים הרבה ישנם בכת"י, הזו החוברת

זה. בחיבור כאן מקומם ואין נדפסו, כבר ככולם שרובם

k k k

קובץ להדפיס זצ"ל, מדעעש יחזקאל הכנסת בעל המחבר, נכד ביקש תרנ"ח

רבינו של הש"ס בשעתומחידושי לדפוס. הגיעו לא מה משום אך יחזקאל, המראה בעל

מספר כאן המעותקת זצ"ל משינאווא שרגא יחזקאל רבי הרה"ק מהאדמו"ר הסכמה קיבל

קפ"א): (מכתב ח"ב חיים עטרת
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'הב של מצוה הבר חגיגת לרגל לאור מוציא הנני זה גיסי בן נ"י

    המחבר בעל של ההילולא יום ערב דחוהמ"פ, ב' ביום

תר"ה. בשנת שנה וששים מאה לפני שנסתלק דחוהמ"פ, ד' ביום

.עלינו אלקינו ה' נועם ויהי בעדנו, טוב להמליץ ידובבו, בקבר המחבר ששפתי
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שנה מדי הלך אשר הוא זיבנבירגן, ומדינת קארלסבורג אב"ד פאנעט יחזקאל

יעשון אשר והמעשה בה ילכו הדרך להם להורות ישראל את ושפט גבולו בכל וסיבב בשנה

בשנת נולד יחזקאל), מראה לשו"ת בהסכמתו זצ"ל לב הייטב (לשון תעשינה לא ואשר

בגליציה). (כהיום שבשלזיה ביליץ בעיירה ולמדן, נגיד איש יוסף, רבי לאביו תקמ"ג,

בישיבת ללמוד נסע משם לייפניק. של רבה טעם הברוך של תורתו מבאר שאב בצעירותו

פישלס ליב רבי לנדאהגאון שמואל רבי הגאונים מפי גם תורה קיבל שם בלמדו בפראג.

פראג. רבני פלעקלס אלעזר ורבי

באותה אשה. לשאת כדי הסמוכה לגליציה יחזקאל החבר הבחור עבר י"ט בן

הותר הבנים לאחד ורק חדשות משפחות מלהקים ההוא במקום מהיהודים נמנע תקופה

ז"ל. העניק משה רבי התורני בת רחל חיה מרת את נשא לינסק בעיר שם להינשא.

שסביביו זצ"ל, רובין מענדיל מנחם רבי הק' הגאון לינסק, בעיר כרב כיהן ההיא

החסידים אל נתקרב שם יחזקאל. רבינו הצטרף אליהם צעירים, לומדים של חבורה נקבצו

והרבי מלובלין החוזה מקאזניץ, המגיד הרועים", "שלושת של בחצרותיהם להסתופף ונסע

להבינם ולרעיו למשפחתו רבינו כתב רבים מכתבים זיעועכ"י. מרימנוב מענדיל מנחם ר'

מרימנוב, מענדל ר' הרבי רבו תורת את רשם אף רבינו והחסידים. הצדיקים בשבח דעת

ציון". "מנחם הספר הודפס שממנו

.שבגליציה אוסטריק בקהילת הרבנות עול את עצמו על רבינו קבל תקס"ז

הונגריה. שבצפון טערצאל בעיירה הרבנות כס על לשבת רבינו נקרא תקע"ג שנת בסוף

זצ"ל. מקאלוב אייזיק יצחק ר' הרבי אל נתקרב שם

ומצודתו קארלסבורג הבירה בעיר הכולל, כרב לשמש תקפ"ג, בשנת רבינו, נבחר

והנודעת רומניה במדינת כיום הכלולה זיבנבירגן ארץ חבל זיבנבירגן. מדינת כל על פרוסה

להבדיל. ישראל ארץ של הגיאוגרפי מגודלה שלש פי שטח על השתרעה טרנסילווניה, בשם

הדת. ענייני על לפקח השררה ניתן ולרבינו משלה, משפט ומערכת שלטון היה לזיבנבירגן

.לה הדרומות מארצות שבאו ספרדים היו בזיבנבירגן שהתיישבו הראשונים

באותה האוסטרו-האבסבורגית. ממלכת חלקי משאר מהגרים השנים במשך נוספו אליהם

הפעיל הכולל לרב רבינו נבחר כאשר ירוד. במדינה היהודים של הרוחני מצבם היה תקופה

היהודים. בריכוזים הקים ומלמדים חדרים כחמשים תילה. על הדת בהעמדת כוחותיו את

היתה שתוקפה להם נתן וקבלה הגונים, שוחטים עם החליף אותם העביר, קלים שוחטים
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עובדי אצל רבות פעל השבת בנושא במבחן. שוב להתייצב השוחטים על היה אז לשנה,

ש העבירהאדמה האתרוגים מסחר ישוב. בכל הקים מקוואות בהיתר. יעבדו הנכרים איכריהם

להכשיל רמאים יבואו שלא המדינה שרי לפני לחק הדבר את וישם ההוראה מורי של לידם

הסוכות בחג יעברו דרכם כפרים, רשימת בצירוף עגלה בעלי שכר הסוכות ובימי ישראל, את

מינים. ד' עם

קידושין לסדר הרשאות נתן להם הוראה, מורי מחוז בכל והעמיד הכשיר הכל

בנות כמאתיים גיטין. שמות קבע מקומות ולהמון ידו, את איש ירים לא ובלעדם וגיטין

שלטון אצל שפעל כך כדי עד ובהשתדלותו בחכמתו חייו ימי במשך שחרר עגונות ישראל

איש. כל מוצא לדעת לפניו, להתייצב מוטל בזיבנבירגן לגור הבא יהודי כל שעל המדינה

לארכה מתוקנים, שהדרכים עת הקיץ, ימות כל נוסע רבינו היה אלה כל

איש בין ושופט דעת לעם מלמד וגדולות, קטנות בקהלות מסבב המדינה, של ולרחבה

פה. בעל תורה, משינון פומיה פסק לא מסעותיו בעת גם לרעהו.

ארץ עניי לטובת צדקה לתרום מדינתו בני לב העיר רגלו כף דרכה אשר מקום

שקליהם. את לגבות גבאים ומינה ז"ל, הנס בעל מאיר רבי מעות ישראל

נענשו ושם עבריינים במעצר הושמו בו מיוחד חדר היה שבעירו הכנסת בית

מקומות מכל ישראל בני המדינה. לכל הוראותיו יצאו דינו מבית דין. הבית פי על

הדוק, בקשר עמד דורו גאוני עם ספיקותיהם. לפשוט אגרותיהם לו הריצו מושבותיהם

רבים ועוד יעקב, הישועות סופר, החתם יששכר, הבני משה, הישמח אפרים, הבית ביניהם

וגדולים.

המועטים חידושיו, מתוך משתקפת ובנסתר, בנגלה התורה בחכמת וחריפותו

בשנת בסיגוט (נדפס יחזקאל, מראה שו"ת ספרו פטירתו. לאחר שנדפסו המרובים, מתוך

עה"ת יחזקאל מראה ספרו תשס"א-תשס"ג), ברק בני כרכים בשני מושלמת מהדורה תרל"ה,

הגדה תשס"ד), מאנסי כרכים בשני מכת"י הוספות עם מושלמת מהדורה תרנ"ד, (דעעש

כמה על חי' קצת תשנ"ד), ירושלים חדשה מהדורה תרל"ט, (סיגוט יחזקאל מראה פסח של

חידושיו ועתה תשכ"ח, ירושלים דפוס עה"ת יחזקאל מראה בסוף גיטין הל' בשו"ע סימנים

לראשונה. הנדפסים חולין מס' על

של לישיבה נתבקש לחייו, הס"ב בשנת דחוהמ"פ, ד' ניסן כ' ביום תר"ה

המתייחסים רבים ויו"ח חכמים, ותלמידי מפורסמים רבנים וחתנים לבנים זכה רבינו מעלה.

ובמראה תשנ"ה), (ארה"ב יחזקאל המראה למרן היובל בספר בארוכה נדפסו תולדותיו אליו.

בתחילתו. עה"ת השלם יחזקאל
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