יומא דנשמתא
הגה״ק רבי יצחק כ״ץ מפראג זי״ע
יומא דהילולא י״ב סיון )שפ״ד(
אחד מראשי משפחת הכהונה המיוחסת מימי קדם ,היא משפחת "כהן צדק" ,היה הגה"ק רבי יצחק כ"ץ זי"ע ,חתנו הנודע
של רבינו המהר"ל מפראג זי"ע.
על הדר גאונו ותפארת גדולתו יעידון ויגידון השבחים העצומים שנחקקו עלי אבן מצבתו בבית העלמין העתיק בפראג" :גאון
ישראל וקדושו ,נודע בשערים שמו ...ראש חכמים איש תבונה ,נבון ואיש תואר הדורה ,הדר גאון בישראל ופינה ,ודמיונו ארי
שבחבורה ,חברו הכהנים ,א ף דין הכהונה ,שפתיו ישמרו דעת תורה ...ובעדות ה' נאמנה ,כנשר קל וכארי לגבורה ,ותורה שם
ובספרים הבינה ,וגם חקרה בפלפול וסברא ,ספרים הרבה חידש ושנה ,ערוכים הם בכל חכמה יקרה ,תשובות השאלות השיב
וענה למרחקים ומלתו ברורה ,גדולה אל מקום תורה נתונה ,ביראה בענוה בט הרה ,לדל היה כאב פועל אמונה ,בגוף נפש ומאוד
נתן תשורה ...כרב יצחק שמו הטוב מכונה ,והוא נודע בישראל למורה ,וראש היה לעם קודש ממונה ,לאב"ד וראש כל החבורה,
והוא ישב בתוך עמו ושנה ,והדריכם בכל דרך ישרה ,בבית המדרש ידיו אמונה ,ומצריו אלקיו לו לעזרה') "...כתובות מבית -
העלמין היהודי העתיק בפראג' ,ירושלים תשמ"ח ,עמ' .(286
אלה תולדות יצחק:

אורו של רבינו יצחק ]איצק[ כ"ץ החל לזרוח בעיר ואם
בישראל פראג ,בשנת ש"ו ,בה נולד לאביו רבי שמשון זצ"ל,
שלפי המקובל היה נכד הגאון רבי עקיבא כהן ,טפסר ונשיא
באויבן-ישן ,1ששורש גזעו הגיע עד אהרן הכהן.
בנעוריו יצק מים על ידי רבו הגדול המהר"ל מפראג זי"ע
אשר לקחו כחתן לבתו הבכירה הצדיקת מרת לאה ע"ה ,ואחרי
שנפטרה בדמי ימיה ללא בנים נשא בזיוו"ש את אחותה
הצדיקת מרת פיגלא ע"ה.
מעודו היה מפורסם לחריף עצום ובעל סברא ישרה,
"וכמעט לית דנצח לי' בדינא" ,וזאת בנוסף לשקידתו
המופלגת" ,ביום וליל  -כסוס מאס בשינה ,כדי לעסוק במשנה
אף גמרא" )מנוסח מצבתו(.
חותנו המהר"ל השתעשע עמו רבות בשעשועין דאורייתא,
ופונה אליו בתשובה אחת בענין עדות בעגונה" :כב' ידידי
הנעלה הרב המובהק חתני כמוהר"ר יצחק כ"ץ שי'" )נדפסה
ב'ספר הזכרון' להגרי"ב ז'ולטי ,ירושלים תשמ"ז ,עמ' רעז(; וכן
בתשובה נוספת בנדון ספר תורה שנמצא ביד גוי" :יתן בלבבך
תורתו ,וישפיע לך מזיו חכמתו ,ויוסיף לך אמונתו ,ועל פניך
תהא יראתו ,חתני הנעלה המרומם יצחק כ"ץ יצ"ו" )שם ,עמ'
רפא(.2
לעומתו היה רבינו מתכבד מאוד בחמיו והיה כרוך אחריו,
עד "שהיה נקרא בשמו בפה כל ר' איצק ר' ליבמש ,על שם
חמיו הגאון מוה"ר ליב פראג הנזכר ,והיה מופלג בצחות לשון
אין דוגמתו" )לשון נכדו בעל ה'חות יאיר' בהקדמתו(.
תחילה הרביץ תורה בעיר אוסטרליץ במדינת מעהרין )לפי
מגילת יוחסין של הג"ר יוסף ליב סג"ל בראנדס זצ"ל( ,ובשנת של"ג
מילא את מקום חותנו המהר"ל כרבה של ניקלשבורג ומדינת
מעהרין ,משם עבר לכהן בעיר ווינא במדינת אוסטרייך .אחר
3
כך שב לעיר מולדתו פראג ,ושם כיהן כראב"ד "מורה שוה"
והיה גם "פרימוס" )שתדלן( עד ליום פטירתו.
חותמו של כהן:

מנוסח מצבתו יוצא ש"ספרים הרבה חידש ושנה ,ערוכים
הם בכל חכמה יקרה"] ,וככל הנראה אף ניהל את עניני השו"ת
של המהר"ל ו"תשובות השאלות השיב וענה למרחקים"[ ,אך
חבל על דאבדין שכל אלה אבדו ולא זכינו לאורם ,ולא נודע
זכרם כי אם מה שמוזכר באיזהו מקומן ,כדלקמן ,ושמו נמצא
חתום בשו"ת 'חוט השני' )סוס"י לב( בהסכם על פסק המחבר:
"דברי הק' יצחק בר שמשון כ"ץ ז"ל חתן הגאון הגדול
בישראל שמו מוהרר"ל י"ץ".
במקום גדולתו שם אנו מוצאים ענותנותו .לדוגמא:
בהקדמתו הארוכה והמליצית לשו"ת מהר"ם מרוטנבורג
)שהביא לדפוס בפראג שס"ח( הוא מרמז את שמו באותיות
מנוקדות" :אנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם ,יצחק
ב"ר שמשון הכהן זכרו לברכה חתן הגאון הגדול מהר"ר ליב
נר"ו חזק ואמץ אמן סלה" .ואף זה לא בהדיא אלא בראשי
פרקים ,שאילולא גילה לנו נכדו בעל ה'חות יאיר' )בהקדמתו(
שזקנו כתב את ההקדמה ,לא היה איש שם על לב שרבינו
כתבם.
כן בנוגע להגהות שעל ספר 'פענח רזא' לרבינו יצחק ב"ר
יהודה הלוי )שנדפס לראשונה בפראג שס"ג( ,גילה בעל 'סדר
הדורות' שרבינו חיברם ,כי לא חתם אלא בתיבת יצחק לבד.
וכך כותב החיד"א בספרו 'שם הגדולים' )מע"ס ,מע' פ אות קכג(:
"בא וראה מפלאות תמים דעים אשר נתן בלב הרב המחבר
לקרותו 'פענח רזא' שהם ב' פעמים גימטריא 'יצחק' )דתיבת
'פענח' בגימטריא 'יצחק' ,ותיבת 'רזא' ג"כ בגימטריא 'יצחק'( ,כי הרב
המחבר שמו יצחק ,ואחר כמה וכמה שנים הדפיסו ועשה בו
הגהות הרב מה' יצחק ,ושני הרבנים המחבר והמגיה רמוזים
בשם 'פענח רזא'  -בי"ת פעמים יצחק".
בתוך הגהותיו ל'פענח רזא' )פר' בראשית( הוא מזכיר ספר
שחיבר בשם 'סדרי בראשית'" ,והוא סובל ז' מאות ועשרים

ענינים על תש"ך הפוכי )=צירופי( מלת 'בראשית' ,כי בת ששה
אותיות בונה תש"ך הפוכים לפי חשבון שתים בונות שתים
שלש בונות ששה וכו'" .כן מציין )שם בפר' נצבים( על חיבור
נוסף" :וכבר יש לנו עוד רמזים רבים בזה ב'קונטריס
הזכרונות' ,יעויינו משם ,אם יגמור עלינו הגומר ית' שיצא
לאורה בקרוב" .ברם ,כאמור ,חיבורים אלו נשארו בכתובים
ולא זכינו לאורם.
הוא ראה את משימתו העיקרית בהפצת התורה גם בקרב
פשוטי העם ,ולשם כך הדפיס עבורם חומש עם ביאור בלשון
אשכנז )פראג שס"ח( ,וכתב פירוש קצר למדרש 'שוחר טוב' על
תהלים ומשלי )פראג שע"ג( .4כן השלים כמה סדרות בספר 'חתן
דמים' לרבינו שלמה זלמן רונקיל) 5פראג שס"ו( ,מאחר
שהמעתיק ר' משה ב"ר יששכר הלוי ז"ל לא מצא דרשות של
המחבר לפרשת ויצא ולפרשת וילך ,ועל כן ביקש מרבינו
שיכתוב עבורו דרשות לפרשיות אלו בדרכו של המחבר ,כדי
להשלים בכך את הספר.
וכה מודיע המעתיק בתחילת פרשת וילך" :אל עין הקורא
בחבור הקצרה ,מהודענה לכון כי מתוך עסקי במלאכת הדפוס
נתחדש לי כי לא נמצא בספר זה כלום בפרשת ויצא מהמחבר
מי שהוא ולא ידעתי מה היה לו ,וכן אחר כך בגישתי הלום
לפרשת וילך משה ,ולבקשתי נתפצר ונתפייס לי החסיד עליו
נאמר שפתי כה"ן ישמרו דעת ,הוא הגאון ריש מתיבתא
ודיינא ,כרב אשי ורבינא ,מוהר"ר יצחק כהן חיי"א חתן הגאון
הגדול מופת דורינו ,אשר שבחו לא יכילנא למלל ,אין גומרין
עליו ההלל ,מוהר"ר ליווא חיי"א ,לחדש כל פעם מה שתעלה
מצודתו לפום ריהטא לפי שעת דחק ולחוץ המדפיסים ,למען
לא יקרחה קרחה ב' סדרות אלה מהספר ,והנם מפרפראות
שיחת חולין שפתי כה"ן צד"ק מוהר"ר יצחק חיי"א הנזכר,
בזכות זה תבא עליו ברכה".
בנוסף לזה היה גם בעל לשון ויודע פרק בשיר ,כאשר אנו
רואים מהקדמתו ל'דרוש על התורה ועל המצות' של חותנו
מהר"ל מפראג )פראג שנ"ג( ול'ספר החיים' לדודו רבי חיים ב"ר
בצלאל )פראג שע"א( .כמו כן נמצאו הסכמותיו על ספרים שונים
שחוברו על ידי גדולי דורו.
ושב הכהן:

נח נפשיה דרבי יצחק כהן גדול ביום י"ב סיון שנת שפ"ד,
ועל מצבת קבורתו בפראג ,שחודשה בשנת תקי"ט ,נחרת" :על
הרים שאו בכי וקינה ...וספדו כהנים ביגונה ,ובמר נפש בכו
ספוד במרה ...בכור דלים ושר גדול במחנה ,אשר נפל ומט רגל
ישרה ,נכאים תהגו הגה כיונה ,הלא הוסר והורם העטרה...
במקום זה פאר חכמה ושאונה ,שאול כסה וירד בה הדרה,
בקבר זה הדר הודו צפונה."...
וכך כתב עליו הגאון רבי יוסף ליב סג"ל בראנדס זצ"ל
במגילת היוחסין שלו )שנכתבה בפיורדא שנת תקכ"ח( ,וז"ל" :הוא
תפס ישיבה רוב ימיו בק"ק אוסטרליץ ובק"ק ניקלשבורג,
ונפטר בכבוד גדול בן ס"ח שנים ,וקראו עליו כל בני דורו 'מכל
אבקת רוכל' ,שהי' רב מובהק ,שורר בקול נעים ,יודע בטיב
לשונות ,עשיר מופלג ,סופר מהיר בלשון צח מאוד ,ומוהל
מומחה ,וחכם ,ומכיר בטיב כל אומנות שבעולם" )פורסם מכת"י
ע"י חוקר היוחסין הרה"ח ר' נפתלי אהרן וקשטיין שליט"א ב'ויתילדו',
מספר .(273

רעיתו הרבנית פיגלא ע"ה נפטרה ביום ד' שבט שפ"ט ,ועל
מצבתה בפראג חרות בין יתר שבחיה" :אשת חיל מי ימצא...
בכו לאשה חכמה לבעלה ואישה עטרה ...ופיה פתוח בחכמה,
לשונה בחסד ותורה ,למודה בדעה ובינה ,בכל דינים
דבהגמרא  ...ביראת ד' ערומה ,חדשות הכינה וחקרה ,לדקדק
במצות באימה ,בזהירות וזריזות וטהרה ,פרישות וקדושה
עצומה ,בכל משמר נזהרה ...ובעלה בטוח בישרה ,שבחה הלא
אין לסיימה ,ואף אין ספורו לספרה ,שתיקה בכן היא תהלה,
לזאת החסידה וכשירה') "...גל-עד' ,פראג תרט"ז ,מספר .(91
מצאצאיו אחריו ידועים לנו שני בנים גדולי ישראל שבהם
נתאחדו כתר כהונה וכתר מלכות ,האחד רבי חיים כ"ץ שמילא
את מקום אביו בניקלשבורג והמדינה ,ומשם נתקבל לר"מ
בפראג ,ואחרי כן שימש ברבנות הקהלה בפראנקפורט דמיין,6
ובסוף ימיו בפוזנא; והשני רבי נפתלי כ"ץ אב"ד פרוסטיץ,

ניקלשבורג והמדינה ,פינסק שבליטא ,ולאחרונה בלובלין )זקנו
של הגה"ק רבי נפתלי כ"ץ  -בעל ה'סמיכת חכמים'( .גם אחותם

היחידה הצדיקת מרת חוה ע"ה אשת הגאון רבי אברהם שמואל
בכרך זצ"ל אב"ד וורמייזא  -בעל שו"ת 'חוט השני' ,היתה אשה
משכלת ונודעה בחכמתה וקדושתה המופלגת ,ועל שמה קרא
נכדה הגאון רבי יאיר חיים בכרך זצ"ל את שם ספרו 'חות יאיר'.
ומן הראוי להביא מדברי בעל ה'חות יאיר' בהקדמתו בו
האריך בשבחה ולמדנותה של זקנתו ..." :ומלבד כל זה בחרתי
עוד בשם הזה )'-חות יאיר'( להיות למזכרת טוב לזקניתי החסידה
מרת חוה זצ"לֵ ,אם אבי הגאון מוהר"ר שמשון זצ"ל ,כי ראוי'
היא לכך ,הן מצד שממנה נשתלשל לי ולבית אבי יחוסו של עטרת
תפארת הגאון הנודע ונזכר בפי המחברים מהר"ר ליב פראג ...הן
מצד למודה ,שהיתה יחידה במינה בדורה בתורה ,ונהירנא
שהיה לה מדרש רבה בלי פירוש ,ולמדה בה על פי השגתה ושכלה,
ובמקומות רבות השיגה על הרב בעל 'מתנות כהונה' פירוש
הרבות ופירשה באופן אחר שכל השומע יבחין שהדין עמה ...וכן
עשתה בפירושי מחזורים וסליחות ובפירוש רש"י בחומש ועשרים
וארבע ובתרגומים וספרים החיצונים ,וכמה פעמים שנתחבטו
בדבר גדולי הדור ובאה היא והושיטה בקנה ,והיתה מופלגת
בכתב ולשון צח ומצוחצח ,גם הפלגת חסידתה והנהגתה אי
אפשר להעלות על נייר" .בהמשך מעיד ש"שני אחיה הגדולים
הרבנים האדירים הגאונים רבני פולין" נהגו כבוד רב באחותם
המלומדת "ואי אפשר להפליג מחלוּקת כבוד והידור שנהגו שני
אחים הגאונים הנ"ל באחותם זקנתי הנ"ל".
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן

שפתותיו דובבות
פנינים יקרים מהגהותיו של רבינו יצחק ב״ר שמשון ב׳פענח רזא׳

ועתה יגדל נא כח ד' )במדבר יד ,יז(" ,יגדל"  -יו"ד רבתי" .כי
היו"ד הוא אות וסימן לשמו יתברך מכמה פנים אשר לא נאריך
בהם ,שלכן הושׂמה ראשונה בשם הנכבד ,והנה רמז לו באומרו
'יגדל' ביו"ד רבתי ,כלומר יו'ד גד'ל ,שכביכול הוא יתברך
מתגדל ומקבל כח מהם בהתקיימם שמוסיפים כח למעלה
כשעושים רצונו כנודע ,וכן להפך ח"ו כביכול מתישין כחו שלכן
יו"ד של 'צור ילדך תשי' )דברים לב ,יח( היא זעירא ,כאלו אמר
ת'ש יו'ד ,וק"ל".
㸨

אשר ילדה א ָֹתהּ ללוי במצרים )במדבר כז ,נט( .ויש מפרשים
דאיתא במדרש כי אשתו של לוי 'אותה' שמה" ,והמופת לזה,
שבכל הספרים המדוייקים לא נמצא מפיק ה"א במלת 'אותה',
גם טעם תביר שתחת 'אותה' ]בא[ להכרית המלה ממלת 'לוי'
מוכיח כן".
㸨

לא תוסיפו על הדבר וגו' ולא תגרעו ממנו לשמור את מצות ה'
וגו' )דברים ד ,ב(" .ולא תגרעו ממנו לשמור את"  -סופי תיבות
בגימטריא תרי"ג ,שאין לגרוע מתרי"ג מצות" .ורמז זה בסופי
תיבות ,באשר הוא נאמר על לבסוף כשיתקיים בלע המות
לנצח ,שיעקר יצר הרע מן העולם ,אזי יוכל כל אחד לקיים את
כולם לבלתי לגרוע מהם ,אבל עתה אי אפשר ,ומכל מקום כל
המקיים את האפשר לו מעלה עליו הכתוב כאלו קיים את
כולם ,לכן אמר' :לא תגרעו' בלשון רבים ,כלומר שבין כולם לא
יגרעו מהם ,זה עושה קצתם וזה קצתם ,כל אחד את האפשר
לו ,עד שסוף סוף הכל נעשה .ולרמז זה גופו גם כן בא רמז
המספר תרי"ג בסופי תיבות ,לומר ,שאף אם אין אחד עושה
כולם ,סוף סוף כולם נעשים".
 .1לפי גירסאות שונות הוא הגבר עליו יסופר שבנוסף לגדלו ועשרו
הרב ,ברכו ה' גם ברוב בנים ,והיו לו י"ב וי"ג בנות ,וי"ב מהן
נישאו לכהנים ]והאחת ,יוכבד שמה ,נישאה ללוי ,לרבי שבתי שעפטיל הלוי
הורוויץ זי"ע  -זקנו של השל"ה הק'[ .כשהיה עולה הוא עם בניו וחתניו
לדוכן ,היה מתפאר שהוא מקיים את ה'כ"ה תברכו' כמשמעו
)וראה מה שהבאנו והערנו בקצרה בזה במדור 'פלאות עדותיך'(.
 .2יצויין שלפי המסורת מסופר שרבינו סייע לחותנו המהר"ל
ביצירת הגולם ,וכן ליוהו בביקורו אצל הקיסר רודאלף השני ביום
י' אדר שנ"ב )כפי שנמצא שמו חתום על כת"י סיפור הראיון של המהר"ל
אצל הקיסר ,נדפס בספר 'מגילת יוחסין' להר"מ פערעליש ,לונדון תרס"ב ,דף

יא ;:וראה ב'הארי שבחכמי פראג' ,ירושלים תשס"ב ,עמ' פא-פז(.
 .3בתי דינים אחדים היו בפראג ,והגבוה שבהם היה נקרא "בית דין
מורה שוה" ,על שם זכות דעה שוה לכל חברי הבי"ד לפסוק כמו
האב"ד.
 .4יצויין ,במבוא למדרש 'שוחר טוב' עם 'באור הרא"מ' )שנדפס
בווארשא תרכ"ה( ,מפקפק המחבר הג"ר רבי אהרן משה פאדווא
מקארלין בשם בנו אודות יחוס הביאור הנפוץ למדרש שוח"ט אל
רבי יצחק כ"ץ דנן ,ולדעתו אין ביאור זה ממנו ,כי אם ממחבר
אחר אשר שמו "רבי יצחק בר"ש" .ברם ראה מש"כ ר' שלמה
באבער במבוא ל'מדרש תהלים שוחר טוב' )ווילנא תרנ"א ,עמ' נז
הערה ד( שדחה את ראיותיו אחת לאחת.
 .5נחלקו הדעות בדבר זהות המחבר רבי זלמן רונקיל ,שכן ידועים
שני חכמים באותו השם ,הראשון היה מחכמי אשכנז בדורו של
המהרי"ל והמהרי"ו ,והשני מחכמי פולין בדורו של הרמ"א )ראה
מאמרו של הרב יצחק יודלוב ברבעון 'צפונות' ,גל' י עמ' פ-פב; ומשם במבוא

לספר 'חתן דמים' ,מהדו' אשדוד תש"ס(.
 .6הגאון רבי יוסף יוזפא האן נוירלינגן זצ"ל מזכירו בספרו 'יוסף
אומץ' )פפד"מ תפ"ג ,סי' תשך( ..." :ובעת שהיה הגאון מהר"ר חיים
מפראג פה אב"ד נשאתי ונתתי עמו בדבר זה עד שהודה לי ודרש
כן בפרקיה בשבת הגדול פה ק"ק ורנקבורט" )ועוע"ש סי' תשכט(.

מאת :הרה"ח ר' ישכר בעריש ווייס שליט"א

