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THE MAHARAL of PRAGUE (1512-1609)
Rabbi Yehuda ben Bezlael Lowe.

● Born in Posen (Poland). Rosh yeshiva, Posek and Kabbalist.
● (1535-1573) Rav of Nikolsburg (Chief Rabbi of Moravia).
● (1573-1609) Chief Rabbi of Prague (Bohemia. Czech Republic)
● 1592 Audience with Rudolph II. Emperor of Habsburg. King of

Bohemia. Holy Roman Emperor. Renaissance Europe.
● Golem? Altneu shul. Buried in Prague. Statue in Prague Townhall.

Contemporary of:
Rema. Maharshal. Maharsha. R.Yosef Karo. Arizal. R.Moshe Cordovero.
Kli Yakar. Levush. Abarbanel.

His disciples.
R.Yomtov Lipman Heller.(1579-1624) ‘Tosafot Yom Tov’ on Mishna.
R.Yeshaya Halevi Horowitz (1555-1630) ‘Shnei Luchot Ha’Brit’.

Major Writings:
1. “Gur Aryeh” on Rashi on Chumash
2. Chidushei Aggadot on Shas Bavli
3. “Be’er Ha’Golah” on difficult midrashim
4. “Gvurot Hashem” on Pesach & creation of Klal Yisrael.
5. “Tiferet Yisrael” on Shavuot & inner meaning of mitzvot.
6. “Netzach Yisrael” on Tisha b’Av and Mashiach.
7. “Netivot Olam” - topics in mussar and middot.
8. “Or Chadash” on Purim
9. “Ner Mitzvah” on Channukah
10. “Derech Chayim” on Pirkei Avot

Many social issues he addressed including:
Mastering Tanach and Mishna fully before learning Gemara.
Issur of Non-Jewish wine. Importance of knowing science.
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MEGILLAT ESTHER. CH.8 V.15
And Mordecai left the king's presence with
royal raiment, blue and white and a huge
golden crown and a wrap of linen and purple,
and the city of Shushan shouted and rejoiced.

ֶל�טו י ַהֶּמ֗ א | ִמִּלְפֵנ֣ י יָָצ֣ ּוָמְרֳּדַכ֞
ֶרת ֶלת וָ֔חּור ַוֲֽעֶט֤ ִּבְל֤בּוׁש ַמְלכּו֙ת ְּתֵכ֣

ן י� ּ֖בּוץ וְַאְרָּגָמ֑ ה וְַתְכִר֥ ָזָה֙ב ְּגדֹוָל֔
ה וְָׂשֵמָֽחה: ן ָצֲֽהָל֖ יר ׁשּוָׁש֔ וְָהִע֣

16The Jews had light and joy, and gladness
and honor.

הטז ה וְִׂשְמָח֑ ה אֹוָר֖ ים ָהֽיְָת֥ ַלּיְהּוִד֕
ר: וְָׂשׂ֖שן וִיָקֽ

MAHARAL: SEFER OHR CHADASH
ובגמרא (מגילה טז, ב) ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר (אסתר ח, טז) א"ר

ותורה אור (משלי ו, כג),וכן הוא אומר כי נר מצוהאורה זו תורהאליעזר א"ר יהודא
וששון א"ר אלעזר זו מילהוכן הוא אומר ושמחת בחגיך (דברים טז, יד),שמחה זו י"ט

וכן הוא אומראלו תפיליןויקרוכן הוא אומר שש אנכי על אמרתיך (תהלים קיט, קסב),
וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך (דברים כח, י) ותניא ר' אליעזר אומר

אלו תפילין שבראש,

Haman was genocidal but did he oppose Torah and Mitzvot?
ופי' דבר זה כאשר היו גוברים על המן זכו ישראל למדריגה עליונה מאוד וזכו לתורה אף כי

כבר היה להם התורה זכו להיות דביקים במעלות התורה השכלית וקודם זה אף שהיה
בתורה ולכך זכוהמבטל את דביקת ישראלהוא עמלקהתורה להם היה להם מונע

ישראל באותו זמן אל הדביקות במעלת התורה לגמרי וכן כל אלו שנזכר כי כאשר גברו על
עם המן היה דביקים לגמרי במעלת י"ט ובמעלת המילה ובמעלת התפילין

The Deveikut of Torah and mitzvot was lost and regained.
והתורה היא ראשונה להיות האדם דבק במעלה הזאת ואף כי התורה מדריגתה ומעלה

על כל מ"מ מפני שהיא שייך אל השכל והשכל הוא עליון לכך הוא קודם לקבל אותה
מדריגה שהיא התורה ואח"כ מדריגת הי"ט שהוא לנפש האדם כי השמחה הוא לנפש

והוא מדריגה עוד יותר אשר זכו אליה וי"ט הוא יום קדוש ואח"כ המילה שהיא בגוף האדם
והיא מצות קדושה שהרי כתיב (ירמיה יא, טו) ובשר קדש יעברו מעליך, זהו המילה,
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