
 



Basic Sketch of Maharal’s Life (as we know it) 
 
- 1525 Born (1512 error) (likely in Poznan) 
- 1546 Married, [he was 32, she was 28, ] Perl, 1546, in Prague (age 19-20) 
- 1553 Chief Rabbi of Moravia for 20 years (Living in Nikolspurg, As Av Beit Din) has 

six children 
- 1573 Moves to Prague to lead the Klaus 1573-1584 
- 1578 Publishes Gur Aryeh while in Prague (age 52/3), marries off children there  
- 1583 R’ Yitzchak Melnik, Chief Rabbi of Prague dies. Maharal Delivers Shabbat 

Shuva Drasha that year but was not chosen as Rabbi. Instead, R’ Yitzchak Chayut 
(Chajes) brother in law.  

- 1584 Served as Rabbi Chief Rabbi of Posnan 1584-1587 
- 1588-1592 Returns to Prague as a Rosh Yeshiva (Klaus) 
- 1592 Meets HRE Emperor Rudolph II (13 Adar) 
- 1592 Prague Elects R’ Mordechai Jaffe as its Rabbi. Poznan invites Maharal back 

for 3 years. 
- 1595 Publishes Netivot Olam 
- 1596 Jaffe and Maharal switch places. Finally becoming Chief Rabbi at 70+ 
- 1596-1609 serves as Chief Rabbi of Prague 
- 1599 Bezalel ben Yehuda dies (October 27) 
- 1602 (arrested on 9th of Av released on Rosh Hashana) 
- 1604 R’ Shlomo Ephraim Luntschitz (Kli Yakar) becomes Chief Rabbi (successor) 
- 1609 Passes away on September 17, 18th of Elul 5369, age 84. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Megillas Yuchsin, R’ Meir Ben Eliezer Perels 

Warsaw, 1864 
 
The above mentioned R.Hayyim had three very important sons: R. Bezalel, R. Jacob and R. Helman. And 
their souls desired to study in Poland with Gaon Maharshal and other Geonim of the country. Thus he 
gave two of them–R. Jacob and R. Helman permission to travel to the Polish Land, whereas the first son, 
R.Bezalel, was to serve his father, and so it happened.  
And they returned completely filled with the Torah all the way to the brim. And the first-born Bezalel 
cried like a crane why had he [father]not let him go to the Polish Land, despite his being far brighter than 
they [his brothers] were. And his father gave him this blessing: Because you have served me, may God 
allow four Lights to arise from you.  
And so it happened that from him four geonim arose. The eldest of them was the Gaon Mvhrr (our teacher 
and master, master rabbi) Hayyim, President of the Rabbinical Court of the Holy Community of 
Friedberg […], the second, the Gaon Mvhrr Sinai, who was the head of the Yeshivah here in Prague and 
who was later accepted as the President of the Rabbinical Court of Mikulov and all of the Moravian land, 
the third, the Gaon Mvhrr Samson, President of the Rabbinical Court of the Holy Community of 
Kremenetz, and the fourth, the youngest, Gaon Mvhrr Judah Lewa, President of the Rabbinical 
Court of the Holy Community of Prague. 

 

 
R’ Shlomo Luria’s Defense of Family Honor 

 

 ים של שלמה מסכת בבא קמא פרק ח 

נד. דין משפחה שנקראה שומא, לכינוי על שם ממזרות, בקול לעז. והמכנה אחד מן אותה 

 המשפחה יסבול דינו:

 
משפחה שיצאה עליה קול ממזרות, שאח נשא את אחותו, שלא הכיר בה. והיא ג"כ לא הכירה אותו, שהיה  

קטן כשהלך ממנה. ונעשה לו אח"כ חתימת זקן. והיא ג"כ נתגרשה למקום אחר, ואח"כ נזדווגו יחד למקום 

הדד, שהיה לו מבטן אמו. ונתבהלה, ונפל לבה, אחר, ונשאה. ובסוף הימים ראתה לו אחותו שומא אחת על 

בזכרה שאחיה הקטן היה לו ג"כ כעין שומא זו על דד. וחקרה ודרשה עמו, עד שנודע להם שהוא אחיה, והיא  

אחותה. וצעקו במר נפש, שהיה להם כמה בנים באיסור. וברחו זה מזו, זהו הקול שיצא על המשפחה, שהם 

וקוראים לאותו המשפחה שומא, על שם אותו המעשה. ואותה המשפחה  רות.מאותם הבנים שנולדו באיסור ממז 

צוחה כי כרוכיא, שהם טהורים וכשרים, ולא כך היה המעשה. אלא נודע להם מיד, קודם שהוליד ממנה שום זרע. 

רק אחר כך נשא האח אשה אחרת, והיא לקחה בעל, והם מאותם הבנים, וכולן נקראו על שם המעשה, וי"א אמת 

ולד ממזר. אבל מ"מ אח"כ שנתפרדו. הולידו בנים ובנות לרוב, והם מאותה המשפחה. וי"א כל המעשה היה שה

והנה אותה המשפחה נשתרשה  שקר. רק שהיה רוצה לישא אותה. וקודם נשואין הכירו זו את זו באותו סימן. 

בתורה, נזדווגו בשכבר אליהם. וכן מתחתנים עמהם  ונתרבה ונפרצה לרוב. וכמה גדולי מורי הוראה בישראל, אשר אין כמותם בחכמה ו

עכשיו מידי יום. א"כ מי שקרא מאחד מאותה משפחה באותו כינוי שומא, אעפ"י שלא א"ל ממזר להדיא, הוי כאלו א"ל ממזר, 

ר מן התורה )קידושין והיכא שא"ל ספק ממזר אתה, אעפ"י שאין בו דין מלקות, כי ספק ממזר מותויסבול הדין, במלקות ובפיוסים, כדלעיל. 

ע"ג ע"א(, רק חכמים אסרוהו. מ"מ מאחר שאין זה ספק, כי ספק ממזר הוא בספק קידושין, או גרושים. אבל כה"ג שהוא קול בעלמא, וספק  

יוס כנ"ל, ספיקא הוא. ופשיטא שבחזקת כשרות הן, ואין לפוסלם. וזהו הוציא עליהם פסול משפחה לדורי דורות. על כן יסבול הדין, במחילה ופ

  רק שפטור ממלקות, מאחר שלא אמר לו בהדיא רק ספק ממזר. ובפרק עשרה יוחסין אוכיח להדיא, שאין באותה משפחה צד איסור:

 

 שו"ת מהרש"ל סימן יב 

נשאלתי מן אנשים גדולים לחוות דעתי במה שנתחדש מקרוב שהוציאו קול ושם רע על משפחה שהוחזקה לכשרות. תשובה שנינו  

בסוף עדיות )פ"ח מ"ז( אמר רבי יהושע מקובל אני מרבי יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו שהלכה למשה מסיני שאין אליהו  

 ... בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב אלא לרחק המקורבין בזרוע ולקרב המרוחקין בזרוע

וב אשר לא שערום אבותינו על אחים  ועתה אומר בנדון אשר לפנינו אשר נקראתי עליה והוא הקול ענות אשר שמענו מקר

האלופים כאלוף המרומם החסיד ה"ה הר"ר חיים יצ"ו וחד דעמו ארי שבתורה הר"ר ליב יצ"ו ושני מאורו' מפיקי' זיו  

  הח"ר סיני יצ"ו וחד דעמו הר"ר שמשון יצ"ו ובזמן קרוב יורו כולם הוראה בישראל כולם אנשי שם דפקיע בשמייהו



אפיקו לקלא בשם ביש כאילו ח"ו יש שמץ ודופי במשפחות מצד אמם ממשפחת האם ואומר אני האמת  ועתה מחדש בעלי דבבא 

שלא הגעתי עדיין לכלל זקנה אבל יניק' אני וחכימא אני מקדמין כי כאשר נולדתי בעיר בית אבותי על ברכי זקני והורגלתי על  

לום מהר"ר יצחק קלוייבר ז"ל והוא היה זקן מופלג מתושבי  זרועותיו הוא היה הטהור חסיד ועניו ירא אלקים פרקו נאה איש הש 

ואביהם של הבנים האלופים הנזכרים היה כבוד ר' בצלאל בר חיים ז"ל והיה לו שייכת מחותנית ממשפחתו לאבי אמו עירו 

יזה הנ"ל מצד זוגתו הרבנית ומאוד היה מקרבם אליו וגם הם היו מקורבים אליו לכל דבר שבקדושה ואם ח"ו שהיה א 

וגם אני מקבל עלי   שמץ בזיווגו ח"ו שהיה נאות להם ולא היה מוחה בידם כי הכל עשו על פיו בין דבר גדול בין דבר קטון

  שבועת שמים וארץ שכמה משפחות שמעתי וקבלתי ממנו לפסול ומשפחה זו היה לעולם בחזקת כשרות בעיניו בלי פקפוק ונידנוד

וסר כל אחד לדרכו לומר שפתי אתי מי אדון לי לומר על זהב עץ ועל עץ כסף ולפסול    ואחרי מות הזקינים שב העם מדרך הישר

הכשר ולהרחיק הקרוב על כן אני נערתי חצני לבא בעזרת ה' כגדודים מלחמה. ולעלות על הבמה. לפרסם כשרות נשיאתם ברמה.  

על אנשי ה' המה. ולרדפו עד חרמה. ואהלו בלי  בפני יושבים קדם וימה. כי אלומתם קמה. ולעשות קנאה ונקמה. במוציא קול ביש  

ועתה אבא בגזירה חמורה. כשלהבת בגחלת קשורה. נדוי חרם שמתא ארורה. על כל יושבי שערה. לקיים  יושב תהא נשמה. 

דברינו כשורה. כאשר מלובן בראיות ברורה. ואיש ואשה בחור ונערה. אשר יחרץ לשונו בתערה. ענש יענש בתוכחת  

איבוד ממון וגוף בקרה. ואז   במגפה תבערה. עד אשר יתחרט מעבירה. ושלם ישלם כאיש המבעיר בעירה. ממארה. ויוקד

   .יתחטא כמטהרה דברי המליץ בשפה ברורה. דברי שלמה בן מהר"ר יחיאל ז"ל לורי"א

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


