
�סופרים.קימת
�להשתמש�בזה�דרכי�אין�אמנם.�אם�ודומי,�הרגעי�עמדי�עמוד�פה��יקרקורא

�ז"ל�המחבר�הזכירם�שלא�מה�והמחברים�הגדולים�בשמוהכאן
�שנהחרש�דבר�בשביל�רק�המח'�בא�שלא�או�בעוצרוהי"ו,�חתום�עמרו�הכמוםטבעם
�המח'�שהביא�באלו�ואך�כמזכיר�רק�באתי�עכ"ז�בחסרו"ת�ויחנו�מונחים,�והשארבו,

�וכן�הגרולים,�במערכת�ששוהם�הביא�ולא�העלה�ילא�הספרים,�במערכתחבוריהם
�יעקב�בן�הח'�אמנם�ואם�בח"ב,�ספריהם�הביא�ולא�בח"א�שמותם�שהביא�אוהןלהיפך
�למאה.�עשרה�אף�הזכיר�שלא�הי'�במלעי_הי�מהרפה�עכ"ז�זו,�במלאכה�ההחילכבר
�לההלה�לשם�ארוכים�לחיים�להזכירם�הרשת.�קראקא�קיק�מולדתי�עיר�לכבורוכן

�עדיין�הובאו�שלא�אותם�ומופרי'�נדולי'�רבניה�קדושי'�עירנו�חכמי�נםולתפארה
�חרשוה�והרבה�לנצח,�וב-ם�ישכחו�שלא�היום,�ער�קדמונ.וה�דורשי�בספריזכרונם
��כזה�כוכב�שתמצא��וכ"מ�הרבנית,�העברית�ליטרטיי�נידה�עיף�יולדוונצורוה

��מרומ�ם(�המה�וחכמי'�ק-אקא�עיר�רבני�

א.
�עח"ב�הרוקח�של�דבי�אברהם�ר'ה(

�שם
�עומר�בהמ"ם�נבישךן�אברהם�רןנ(

��שם�עח"בהשכחה
�גדלי'�במהך"ש�אברהם�ר'נ(

�אברהם�ברית�בהמ"םמירושלים
�דב"ש�ובשויה�נ"ך(�ח'�וכח"כ�הילקותעל

�ת"נ��וסמ"ךמע"ב
�פי'�נהמ"ח�הלוי�אברהם�ר'ד(

���על�הראיה�וה�הראינה
�ה"ח:�בשנת�והי'�שם�עבח"ב�העניהמגלת
�אשכנ1י�היילפררז�אברהם�ר'ס(

�כהג"מ��שי'�ציין�אהבהבהמ"ם
��שם�ועח"ב�משה�זכרון�בהמ"סמשה
�כמכי�חיים�במכה�אברהם�ר1ו(

�על�באר�ומי�אברהם�בארבהמ"ס
�בעיר�טושבו�ואיהן�ל"ד(�ך'משניות
�עיר�דרך�מפרו�עם�ובעברו�ליט�קידאן
�לישש"ם�ונתבקש�חלההנובר

�י�
�דר

����קל"א�ומ'�י"ר�ב'�עבח"בחמ"ד(
�פורטו�יחיאל�במרה�אברהם�ר'�

����דעו�קרן�יאיר�חוהבהמ"ס
�ג'�ואוה�שם�עח"ב�ופרפראות�גי'כולל

��שםבק"א
�חיות�יצחק�במטה�אברהם�ר'�

��שם�עחעב�תמים�הילךבהמ"ס

�ריב�במו"ה�אברהםר'ט(
�המעמדות�סדר�פי'�מאראודי

��מי"א�למ"ר�אות�ת"לסז"ד(
�שפיץ�נפתלי�אברהם�ר'י(

�ט"ו�וסחיך�ווירמיי�אאבד"ק
�נפתלי�הנ"מ�של�טחוהנו�הט"ב(�ו)
�עש"ס�רצון�מלא�בהמ"ס�ז"ל�מפוזנאכמן

�דה"ל�שם�מהקרמתו�ונראה��םועבח"ב
�והדבר�ע"ש�מעתיות�בקבלה�גם�ושםיד

��ע"ש�מ�ד�יו"ד�אות�ועמש"לפלא �נמך"זק�אברהם�ך,�וש-דר���
�הי"ד,�יצחקיהודה

�קרושים���דפ"קראקא�דבהכ"נ�פנקםועל
�לספירה�ד"ם�בש"ק�קראקא�פק"קנהרגו
�מו"ה�הרב�מורינו�ובראתם�שצלי�

�לקברוה�ובאו�וכו'�יצחק�במו"האברהם ��שבועות�יבישרא,
�יעקב�אברהם�ר'�הידושי�

בההב"ר
�נהי

�הי"ד
�תכרי�כ'�טע,צילש�תקב�ר'המכונה

��ש"ץ�הגה�וע'תכ"ד(
�ירחיף�במך"זק�אברהם�ך'�נ(

�מיי�לש�בונם�מו"ה�הרבאבי
�ס"ס(�וסוו"ך�מקראקא��ל�הרמ"אחתן
�ומ"ש�ת"ס(�ד"ק�הש"ך�ס'�הקדמהוע'
�נחום�טנחם�מי"ה�הטדפ.ס�נכרזעליו

�טייזילש
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קאנדרלים�מיפייםפייטתמערכת
�שלמה�בהג"מ�נתן�אברהם�ר1יר(

�סחייס�ונמסר�מנ"ע�בעלבהגאון
�בחודש�פהאום�מה�סטוק(�סם�יםזפ"קר6ק6

�עד�שבתוהו�שם�ובפנקס�הל"חכסליו
�למאור

�במו"ה�שמשון�אבךהם�יןסו(
�נפטר�זוואלין�אנד"קשרמה

�דבהי�ובפנקסי�תק"ו(�ללול�ג'בפ"קראקא
�אמ"ר�עליו�שיסדו�מצינו�דפ"סכנמיורנ

�המאה"ג�הרב�א"נ�שם�ז"ל�מיוחדוכו'
�בוצ"ק�נ"י�ועניו�תסיר�והמהורהקדוש
�חבורים�חבר�הרגה�הלמידיםהעמיד
�עליו�שההא�ה��ראוי�וסברא,בפלפול
�הנוי�בכלו�ורגליו�ידיו�שורה,שכינה
�ובמפרי�בנבלה�אטרי�אלפסי�בבלןתלמיד
�כנה�הקודש�בשכל�העמיק�שארה,תשובת

��וכו'�למעלה�עליותיובמים
�אלי'�בהג"מ�אברהם�ך'ט�

�מבד"ר�חדמלמנקש
�ובפנקם�גי"ת(�מגחם�ו"ך�וסנז"ךדפ"קראקא
�אברהם�בוה"ל�חת"י�מצינו�רפ"קהקהלה
�מו"ה�הראש�חתן�קלמנקש�אוני'בהנ"מ

��וואהלש�יעקב�ר'למן
�יהושע�ה�במו�אברהם�ך'�ז(

�ראבדפ"ק�הךרהריץ�סג"ל
�חוהן�תק�נ(�סין�כ���סת"ךקראקא
�מה"ם�מופר�רנצינ�שמעון�מו"ההרה"צ

���ל�חסיד�ר"שהנקרא
�ליזה�אליעזראברהם�ר'יה(

�וכבד"ר�חד�מלוסקדמשמ
�בהמ"ם.�תר"ו(�תתוז�ייי6�יסת"ךרפ"קראקא

�הקטל(���ןס6�בפלפול�חי'�קורשאבני
�אגפ;ן�ום'�חקפ"נ(��סיכ6ך�דחיייקרא
�נשאר�המקום�ומאבני�חיץ�אבניחדתין

�מדוית�ביהודה�נודע�ועשוייהבכהובים
��ע"ש�ס"ךיו"ד

�אשך�במרן'ה�אברהם�ך;יס(
�ירחק�סנ"ת��יןלאלחש

�כי�כעלם�כק"ק�וח"כ�ט'סתג'ןנועק
�סיורך6�יכורס�וזקת�נסוקס�חוסר"יכרכ

�ט'�וסט"ך�רפ"קראקא�מבד"ר�תרחג"ט(
��תקפ"ס(סנט

�ן�רג��יענך�נעה�אבךהם�זדיכ(
�צלותא�שויה�בהטיסמיאנוס

�משיב�יעשו"ה�אניתם�וברכהראברהם

�סם"ח,�אה"ע�חיים�דברי�מ"ח,�יו"דכהלכה
�ס"ה�ראב"דפקראקא�מ"י�יוסףוהפארה
�ונכד�נין�תר���חתו�י��וקמ"ךשנה

�דק"ק�ר"י�מפינטשוב�הריף�יוחנןלהג"מ
�פפד"מ

�סוף�בהגה"מ�הובא�אצבךנימ�ך'ג�
�ואף�ז"ל�להרמב"ם�הפלהסדר

�אשר�הגרולים�בשמוח�להרגות�דרכישאין
�בח"ב�או�כח"א�א�זכרם�המח'�העלהלא
�ישכון�הטוב�שמו�ראיהי�לא�מאשרעכ"ז
�באלה�ושם,�יד�לו�ליתן�אמרתי�שם,באהלי
�ר"א�ל"ר�בחים�ועהו"ס�שם,הולדוה

��הקדושאברניק
�אליעיך�במן"ה�אהרן�ך'כנ(

�בהמ"ס�צמפלברגאבריק
�חמאת�הורה�ס'�קצור�בהמ"ם�אהרןקרבן

��שםועבח"ב
�ברוך�מו"ה�יעיל�חסךן�אהרן�ךןכנ(

��בח"אקלעי
�ומבקראל�במך"זק�אהרן�ריכו(

�אהרן�בית�כהמ"םמפוונא
��מס"א�ב'�אוה�ועבת"כ�ס)זקר�תפתה
�בעל�בהגאון�משה�אהרן�ר'כס(

�פק"ק�נפטי�יוסףשארית
��סע"ו(�ךל�ט'קראקא

�הרג�דפ"קראקא�דח"קהחיים
�מו"ה�לרבים�מומחה�הרופא�החסירהצדיק
�יר�כ"ג�מורפורנו�שמשון�במו"האהרן
�ואח"כ�ספרדי�יליד�ה��ובלייסתג"כ(
�קראקא�חסידי�רכני�כין�חתימתומצאתי
�חרמ"ז�המקובל�להנאון�הל"ח�בש'שכתגו
�ה�ם�לכתוב�הררך�להם�להורותזצ"י
�ולא�הרופא�הקמן�חתימתו�ועלעדיה
�ז"ל�ט)רפורגו�שמשון�במו"ה�אהרןלו

�קכ"א,�סי'�מ'�אוה�ועח"אמגראדיסקא
�החתומים�הרבנים�בין�שם�מצינוועוד
�ישראל�במו"ה�אהרן�והעלוב�הקטןנאם
�����ס'�היק�ח"ן�סנ:�יט��ב"ק?ז"ל

�עפשטיין�מיםאייזק�י�כ�
�יצחק�באר�בהמ"סכמוהרי"ל

��ם�ועבח"ב�
�הנ"מ�חהן�יעקלש�ך'�אייןס�ירייכח(

�מבר"ר�חר�הכהן�חיאךישראל
רפ"ק
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גרן�ים�מיפוייםפלייתכמהמתכתסע
�האורחי�איתן�בעשו"ת�הגאון�אבידפ"ק
�בבל�ומפורסים�המדינה�שהדלן�והי'ז"ל

�ומפואר�גדיל�ביהכ"נ�פה�ובנההעולם
�הי"ג,�ש'�סיון�כ"ו�יניב�קדם(�נס'גנדר

��הם:�סוף�ש"ץ�הגהוע'
�הקצר�ערוך�בהמ"ס�אלידע�ר'כס(

�נ�ץ�מ�ובהגה�שםעבח"ב
�במו"ה�המדמדם�אליהו�ר'�

�הגר"א�בזמן�מווילנאעזריאל
�מבהב�בהמים�ז"ל�לנדסופר�והרייברומא
�ועבחץב�קורש�ומקרא�אלי'�ומענהמאלי'

�תפלה�שערי�בס'�כ"פ�והובא�ע"ש�קי"חמ'
�הקנאות�הורת�ובם'�המדקדקלהרמה

��ע"שליעב"ץ
�דק"ק�ר"מ�קלמנקש�ארשן�ך'��

�כל"ו(�כם5י.�ח'�יכמ"ךלבוב
�הנשמות�ובזכיון�דח"ק�החיים�במפרנזכר

�מצבתו�ועל�קראקא�רפ"ק�ביהכ"נדפנקסי
�ק�ניסן�ט'�נחרהבלבוב

�שמאע�ירוצף�בכמר"זץ�וסלידתך�ר'�כ(
�בהמ"ס�אר"ץ�ע4�ראש�הרוי�
�ס'�חי'�גם�שם�שכח"ב�מילהמכשירי
�ד'�שים�על�וחי'�ד"ח�שו"ת�אשהקרבן

�קק�ד����ךזוך�ג"ג��הקפ"א,ליווארנא

�יושיע�במרש�אריעזך�ר'�נ(
�דמשק�בהמים�מש;ברשין

��שם�בח"ב�הקצר�הו"ח�עלאליעזר
�הספררי�שרמה�בר'�אחיעזר�ר'�י(

�ליאון�די�הרי�הרב�אבי�צורבן
��של"ג�סי'�יו"ר�אוהוע"ל

�בהמ"ם�כהנא�בר"מ�אריעזר�ר'�ת(
�חסידים�משנת�ע"ס�פי'�המלךדרך
��בה"ב�שם�וגדול�קמןעולם

�חהן�ממינטשוב�אליעזר�ר'�י(
�על�משה�ידי�הרב�שלאחוהו

�המ"ר�ל�דר"א�מ�נת�בהס"םהרבוה
��סי"ב�ר�ובאות��םשבח"ב

�אבד"ק�מרידדקט�אחיעזר��ך'��
�ואח"כ�ש"ה�ש'�ערקראקא

�הלכוה�בם'�כ"פ�הובא�ושסץךבפפד"מ
��מקראקא�למה�ץשו"ב

�יצחמ�בהג"מ�אריעיך�ך'�ח(
�רברבי�אפי�בהמ"סחיות

�קראקא�בפ"ק�ונפמר�ופו:נא�פראגאבד"ק

�החיים�יבם'�לישמן�אליעזר�ר'�ט(
�ארי�בתה"ל�כ'�דפ"קראקאדח"ק

�ס��ליפמן�אליעזר�מו"ה�הרבשבחבורה

��מ"ח(מרר
�אבד"ק�א*פיינגא�ומשיעזך�ך'מ(

�פק"ק�לאב"ד�נבחרהעלישויא
�דוי�ערש�על�ומוחל�חולה�בהיוהוקראקא
�תחומים�מותר��סררסן�סנ6ון�מקוסט5
�בא�כי�שם�ויין��רן(�מטס�כסמ"ססי"ך

�הע"נ,�בש'�זה�והי'�בעונתה�שלאהשמש
��ד"ב�ביוסף�ערותוע'

�מפינמשיב�במהרל"ה�אריעזר�ר'מ�
�בהם"ס�דפ"קראקא�מבד"רחד

�חק"י(�ג.י,ויט�משלי�על�התקוהאסירי
�פו"מ�קרעננילש�ליב�מוה"ר�זקניחתן
�ראשוז.�בירך�רע�בעל�הגאונים�נכדדפ"ק

�וממפחס�לבוב�אבד"ק�הירץ�נפתליוהנ"מ
�נקר��סגם�מ�ח�נ'�זס�כפ"ק�תמ�זו

��יע1ד�מנס����כ'�דח"ק�סחייסדכס'
���קרטגנ�ס�ר��גקר6��כ��יוסףכמנס
�סי'�קרטנגי5ס�פייכ5�מו"ס�וכן�ת"נייר
�נח�קרינך�מ'�ונסחו�סט��מנ"מהתן

��תמ"ס(�דר�ט"ו�גפטרס��סנרן
�הלוי�דדךפריזנזך�ך'�מכ(

�מבד"ר�הדבארנשטייז
��סמ"ך�ואלאשיץ�ואבד"קדפ"קראקא

�אבד"ק�הכהן�שלמה�הנ"מ�חהןחרי"ח(
��וראבדפ"קשטשקמשין

�אבר"ק�לנדא�הרוי�אלישע�ך'מנ(
�י"נ��פ"קראקא�נפטרקראם

�ראקוב�אנר"ק�געציר�אלימים�ר'חי(
�טנח�ו'�ושם"ךוראבד"פקראקא

�בירך�ורע�ובס,�לוחית�שברי�וע"סתקפח(
�מוהר"א�החסיד�והרב�בזה"ל�כ'�ד"מג'

�ראקוב�אבד"ק�כשהי'�מקראקאגעציל
�ובפרם�דיינוה�שכר�שנמל�להתחרם
��ע"ש�לכאו"א�אח"כ�והחוירמנימין
�יהושע�בר'�אלכטנדרי�ר,חי(

�החיים�בספר�הובאהכהו
�הוא�ואולי�שמ"כ�ש,�קודם�דפ"קדח"ק
�וכ"נ�ז"ל�הממ"ע�בעל�הנאון�שלאביו

�קראקא�עירנו�מילירי�שהי'�שםמהקרמהו
�ע"ש

�העלעל�סנדר�אלכסנדר�ך'מ�
�יסחב����ענייתןלאנדא

אגרא
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יאתמערכת
�ומקובל�צריק�נאון�אנד"פקראקא���ל(

�דו"כ�הנ"מ�אחר�קם�ז0ן�נשיאוהונמנ
�בהיותו�לאב"ד�נבחר�בי�ז"לטייז"לש
�ממנו�ירד�לא�ובעו"ה�רוי�ערש�עלסומל
��חרט"ז(�קטן�סירים�פמירהו�יוםעד
�רן�ן1קדךשטז(

�פיוס�המיסר�אמנךי
�בעיר�וכו'�תנקףונתנה

�ברבינו�קלונימוס�רבינו�בזמןמאינץ
�משולם

�רקח�וע'�יבק�בך'�ארע1ך�רןמח(
�שם�בח"ב,

�ע"ש:�מלמד�מ'�ועח"ב�אנטךלי�ר'טע(
�קורלנף�אבד"ק�זרמן�אפרים�ר'ג(

�בשם�סכונה�בל"י�שבם'�הנהבעל
�ב'�ועבח"ב�תקי"ז(�סיורד6�אפריםשער

�סס"ז
�איינהרן�צבי�אפרים�רן�ג�

�פ"ק�ונוגמר�אמסמובאבד"ק
��סת"ר(����כידקראקא

�אבד"ק�ריב�יהרךה�ארי,�ר1כנ(
�ז'�וסת"ך�וא"ד�לבוברישא

�ואבי�ח"ץ�בעל�הגאון�חהן�תקע"ו(טפח
�בהם"ט�א"ד�אבד"ק�שאול�מו"ההגאון
�מו"ה�הנאון�וחוהן�עה"ח,�אריאלבנין
�יעקב�שכוה�ועשו"ה�האג�אבד"קשאול

��ע"ש�י"א�ה'�ח"א�ועמש"לסקל,
�בהמ"ס�ריב�יהךדה�אךי'�ר'גנ(

�שחל�וקול�ארי'�שאגתשו"ת
�יכששלח�הטו"ז�של�חורגו�בןאבר"פקראקא

�על�לתהית�ישעי'�מו"ה�הרב�בנוהמו"ז
�נסע�ימ"ש�ש"ץ�השקר�הנניא�שלקנקנו
�אבר"ק�להיוה�נקרא�ומפק"ק�עמו,�הואנם

�סי'�שי"ן�אוה�וע"ל�ושמ"ך,�דליטאבריסק
��שם��ץ�ובהגה'א'

�במו"ה�ריב�יהורה�אריי�ר'גו(
�ירושלים�איש�גרשוןשמואל

�בהם"ס�ז"ל�הב"ח�בהגאון�אי"לבמו"ה
�ח"ן�ס��א'�אות�ועכח"ל�עה"ח�חןלוית

�ע"ש.�ס"ךולמ"ר
�בהגאון�ליב�יודלה�ארין�ריכס(

�בעל�והוא�צדק�צמחבעשו"ה
�ליב�ר'�ונקרא�אביו�רמר�בספרוהגה

�שם�ועבח"ב�מרימש�אבד"ק�והי'קרכמל
�י�ליווא�בשם�גם�נקראוהי'

�י�וםסופרים �ארי'�פני�בהמ"ס�ריב�אריי�רןגי(
�פני�בעל�בהגאון�הנובראבוקק

�ברזן(�כד"ק�מיכ)�מו"ס����יחתןיהושע
�לדן�ישראל�אור�בם'�תשובוהיוונזכרו
�עש"ק�ונ"נ�שע"ה�ש'�נולר�טקליוו�סנט
�אחים�חודש�עולת�ובז'�הקמ"ש�אדרח'
�סי'�יו"ד�אוה�וע"ל�ע"ש,�הספראלי'

��ע"ש�וצ"ה�צ"ב�סי'�פ'�אוה�ובח"ברכ"ה
�שמואל�יופף�בהג"מ�ריב�אדין�ךןהו(

�כללי�קצור�בהמ"ס�מסעדאבד"ק
��שם�ועבח"ב�ל"ד(�פפו�הש"ס

�יצחמ�במך"ה�ריב�ארי'�רןגח(
�ווילנא�רק"ק�רייןשמירא

�פי'�אריאל�תחלת�אריות�מעוןבהמ"ס
�קל"ו:�סי'�מ'�ועבח"ב�סופריסמס'
�זכריי�במו"ה�ליב�אר"�ך'גט(

�הגבוה�ליב�ר'�הנקראמענרל
�וקראקא�פרמםלא�אבריק�לי��ר'סויכר
�ודמות�תל"א�אייר�ט"ו�אמור�ש"קושמ"ך
�אברהם�למו"ה�שהטעה�וזהי�קברו�עלארי'

�ארי'�בין�ש"ל�הנדולים�שם�בעלבהגאון
�באריכות���מ'�ח"א�ועמש"לולבי"א
�דמויינו�ע"י�נם�הטעוה�לו�נצמח�ואוליע"ש,
�לפעמים�מפראג�למהר"ל�גם�קוריןשהי'
�קצור�בם'�וכמ"ש�לי��ר'�סיכרבשם
�ולזה�����נסך�יין�לענין�ק'�אוהשל"ה
�אנו�פכ�וני�מכר6ןי(����ידיריוהעירני

�לה��יהדוה�בלשון�תשובה�הקוניס'
�הגאון�אבי�והוא�חכ"ו(�קר6ק6ההמון
�נהם"ס�בעלוא�אבד"ק�מענדל�זכרי'מו"ה
�שמואל�בית�בעל�הגאון�וחוהן�הימםבאר

�האומים�ולייבול�יהושע�והג"ממ"ט(
�קונטרס�בה"מ�ת6ותיס(�ייגס�מייסכסג"ט

��ת�ט(�נרטס��בשופרהקע
�שמואל�למריה�ליב��ךי'�רןס(

�וסת"ך�אבד"פקראקאמטאינא
�עה"ת:�הדעה�עץ�ועס"ס�חק���ניסןח'

�אבד"ק�אלחנו�במך"רן�ארי'�ך'ס�
�נ'�פ"קראקא�ונפטרלאבאווי

��תוח"ו(סיון
�י"א�יע"ל�מפלייזא�אשר�רןסב(

�פולראן�הר"א�ומש"שמלוניל
��ע"ש�בק"אנהגהוהיו

�המנהךגךי2�מ'�בעל�אשך�ריסג(
��קל"ו�סי'�מ'�אות�שםועבח"ב
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נדשךליטם�סופריםפליטתכמעךכון�צ
�פ"קראקא�קאה�על.�נשרף�הי"ד�יונהש�קרלסרךהע�אבדיל�אשר�ר'סר(

�ק'�ניסן�יו"ד�הגדול�בשבה�שקר�בעלילה�ארי'�שאגה�בעשויהבהגאון
�מרבים�רפ"ק�כנמיוה�בהי�ובפנקסיאנשי"ל�קרקע�חובה�שבקינמרס�הגה'�בעלוהוא

�המלכות�יראה�ומחמה�למאוד�ערבשבחיו��ע"ש�ח"ב�ארי'�בשאגההנרפס
�טה�ועל�הדבר,�סיבה�דבריהםמהמי�אנשיל�אטטך�ר'�צץמדךלטסם( ��לו�הגיע�רוד�מן�מרדכיבר.

�מתתי,�במויה�ושרת�בנימו�רי�
�עבח"ב�מופר�הקודש�מהרהבהמ"ס

�שם
�ליתמו�במך"ה�ךךארת�הניכזב�ר'נ(

�מצוה�מעמי���בנימן�נחלהנהמים
��שם�מיץ�ובהגה�בח"ב�לקמן�בנימיןונחלה
�שבתי�במרה�ואב�ענניהן�ר'נ(

�השלחן�מסגרת�בהמ"סמפינפשוב
��שםעכח"כ

�זקנו�שיאר�בר'�הזמו�בנימי�ר'י(
��שם�עבח"ב�ההניא�בעל�הנאוןשל

�ממולייא�יונה�בר'�בנימ?�ר'ס(
�וע"ל�בנימן�ר'�מסעותבעל
��שםבח"ב

�נמו"ה�אאפר�ךךאלת�ענניכן?�ר'י(
�בהורה�גדול�הכהן�גרשוןישראל

�אף�וכהונה�וגדולה�תורה�ליהודיםוגדול
�עומד�מעם�מקדש�ביה�בנה�הואבמקיא
�הזה�היום�עד�ולתפארת�לתהלה�לשםלנס

��סס"ו(�כסליי�נ'�ג�
�נערצתי�ןמ�בנמך�ךךאלת�ננימ?�ר'ז( �בחצי�נפמר�רפ"קראקא�מברירחד �המיד�ש'�השרי�כ"ה�ירסלב�בירידימיו

�החיים�ונספר�פשעוורסק�בק"קונקבר
�הצריק�הרב�בשם�נעטר�דפ"קראקאדח"ק

�וכו'המפורסים
�מו"ה�בהמקובל�בעץ�יתחכך(�רןח(

�חרשים�ארבעה�בהמ"סאלחנן
��שםעבח"ב

�בהמ"ם�מראפשוויר�בעך�יתרכך(�ר'ט(
�עבח"ב�התוספתות�על�יששכרים
�שם

�העשל�נהג"מ�בער�ישכר(�ר'�
�ומנהיג�ארצוה�דד'�הועדראש

�תת"ט(�ע3ת��ך�פ"קראקא�ונפמרהמדינה
�טרלי�אבר"ק�העשל�מו"ה�הגאוניםאבי

�ברואן�אבד"ק�קראקאוויר�יצחקומו"ה
�מקראקא�גבריאל�הג"מ�וחווןונראדי
�ור�כ'��סמ"ך�ונ"ש�מיץ�עלקישאנד"ק

�תס"ח(
�ראקוב�אבד"ק�נזצריש�וטך2נ(�ר'י�

�כ"ץ�צחק�בהג"מופאמשנוב
�כהונה�כהר�שו"ת�בהמ"ס�סמבניץאבד"ק

�קץי�נק�עע�וגה�ק:טל
�ברופאים�לדרוש�לכאן�ובא�הש"ך,נכד

������נ'�ור���פ"קראקאונפטר
�יז"ל�מוטל2נרשטם�וכרכמן�רזי�

�דפ"קראקא�כנסיוה�דבהיפנרסי
�ר'�הרב�מורייו�הטפסר�הקצין�נשמתאת
�מהלברשטמ�לימא�יהידא�במעה�ברמןישכר
�לחיים�ממות�מישראל�נפשות�כמההציל

�החסיד�המלך�אדוננו�אצלבהשתדלוהו
�הוזל�כידוע�קהלתינו�עבור�והוטביר"ה

�הש"ס�הדפסת�לצורך�עצום�סךמממונו
�בהכ"נ�כמה�בנה�שמו�על�ונקראהנדפס
�להם�וממפיק�לומדים�בהם�והושיבוקלויזין

�לקוטים�חבורי�וע"ס�ע"ש�וכו'�צרכםכל
�בהקדמה�מרגליות�זעליג�עזרא�אבילהג"מ

�ע"ש
�מייזירש�נעריש�ךךב(�ריינ(

�כמת"ס�ב"דק"מגין�להקנסנ"מ
�ובווארשא�קראקא�לנ"ר�ב"ח(�יסוטותחסן

�ביאור�בהמ"ם�תר"ל(�חרר�ט"ווסנייך
�נרפס�מ�להרמכ'�המצות�ע"סהרדים

�ישראל�של�גדול�אפמרופם�והי'בווארשא,
�מלך�יד�התה�ובצרה�בצער�השרויםאחיו
�מנגד�נפשו�שהשליך�עד�וכרומה,ושרים
�גם�הי'�פולין�מרידת�ובזכן�עבורם,כ"פ
�זמן�ווארשא�בק"ק�האסורים�בכיהחבוש
�נכמין,�עתיר�גם�הי'�ומהחלה�עי"ז,מה
�ורצוי�ליהודים�וגדול�גדול�חכםוהי'

למלכות
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טנגדילים�מיפניםפייותמערכת
�מנבחרי�גם�הי'�תי"ח�ובש'למלכות,
�יועצי�בין�לשבה�רפ"קראקאהמדינה
�רייכסראטה(�מועד�אהל�בביתהסדינה
�והיי�קרמזיר,�בעיר�ראשונה�פעם�אזשהי'

��והיועצים�השרים�בעיני�חן�נושא
�עטיר�בתמ"ס�נמבש*ררדא�ברוך�ר'ין(

�עה"ח�הטורים�בעל�ע"סבכורים
��שם�ספרי"ם�פליטהעבח"ב

�רבינו�של�אחיו�המרי�צנרכי'�ר'עו(
�דקנ"ב�נימין�וע"ש�המאורבעל

�והשיר�הלוי,�ברכי'�הר'�אחיו�בשםמש"ש
�הוא.�לו�להראב"ד�הנפש�בעלי�ס'שבסוף
�יפרדו:�וממעיו�הדברים�יצאווממנו

ע*
�הרופא�יחייא�אבן�גדךיא�ר'�

�ניגרא�דור�רון�בן�שמיםרהובר
�ב"פ�הביאו�המח'�הקבלה�שלשלהבהמ"ס
�נפטר�למלכות�קרוב�והי'�הגדולים�שםבס'

��שנים�ב"ן�רמ"ז�שםבקושטא
�שירליאון�ר"י�הלמיה�ארי'�גךךר'כ(

�בח"ב�וע"ל�בסמ"ג�כ"פנזכר
��שם�מיץ�ובהנה�מי"ג�ה'אוה

�הלדי�אליעןך�במך"ה�גרשרן�רןנ(
�לקמן�הובא�א"י�גלילותבהמ"ם

�פעמים�ובמה"ד�ו'�סי'�נ'�אותבח"ב
��מסכראין

�כ"ע�יש:חמ�במצה�גרשה�ר'י(
�שאריה�בעל�הגאון�שלאביו

�בספר�נזכר�זצ"ל�הרמ"א�וחותןיוסף
��רפ"קראקאהחיים

ה
�ענח"ב�בהורה�בן�ברש�דוד�רן�

��פיה�סי'�א'אוה

�הרשב"א�תלמיר�הכהו�דוך�ץןנ(
�סי"מ:�שיין�אוה�ועלור"י

�הלקם�שבולי�ע'�הרדי�דרך�ר'נ(
��נויןכלל

�מעיך�הרופא�מרמרם�די�ךךך�רןן(
�המלוה�שרשי�המבארספוליטו

�ולכמוה�ושאר�ותרגום�בלה"קההמורות
��ל"ג�סי'�נו"ן�אוהוע"ל

����ח'��סנז"ך�מפראג�גנז�ו4ךד�ר'ס(
�צמח�בהמ"ם�שנה�ס"ז�בןסט"נ(

�ס'�חי'�ונם�הזה�בספר�כ"פ�נזכררור
��קדה"ח�על�ונעיםנחמד

�פי'�בה"מ�משברשין�דדך�ריו(
�ד"ס�פ"ע�יונהן�הרגום�עלהקצר

�ומהרים�מהרש"א�הגאונים�בזמןסש�נ(
�ובהגה�צ"ו�סי'�ה'�אוה�ועבח"בז"ל

��שםמ"ץ
�דוד�מנדל�בהמ"ס�בח"ה�דדך�דיז(

���שםעבח"ב

�דור'�יד�בעל�הרב�של�קנו�ךךך�רןח(

�עבח"ב_�החסידים�לס'�הפי'בהמ"ח
��סרח�פ'אוה

�בעל�מלבוב�במהר"ל�ךךר�ך'ס(
�שם�עכח"ב�זהב�תפוחי�לס'הגה

�דוד:�עיר�בהם"ס�הוא�ואולי�מ"ץובהגה
�מבא�אפרים�במך"וץ�ו4ךד4�ר'י(

�סרס(�סיון�ח"י�וסמיךמקראקא
�עליו�כ'�רפ"קראקא�רח"ק�החייםובגז'
�וכו'�לרכים�מומתה�ורופא�ההורהשר
�חוליים�לרפאות�מומחה�נחרת�מצבתוועל
���וכו'�בהדרה�סבא�בתורה,�שר�רוויים,גם

�הוא�הכהו�יואר�ברן�דוד�רןי�
�שפירא�הכהן�יצחק�הרהנ"םאבי

�דוד�הנ�מ�אי'�החיים�ובם'��למקראקא
�ציונה�מיכל�הרבנית�יזוגתו�בר"י

��ע"ש
�צימרש�יךסת�כמן"ה�ו8ךד�ך'ינ(

�המעתיק�הכותב�הואממראמא
�וכנראה�לאו"ח�זקנים�עטרת�מ'והקניה

��מקובל�ג"כהי'
�תלמיד�שפירא�כמעשנך�וקרך�רןינ(

�דפ"קראקא�ודיין�לובליןמהר"מ
אבי

������
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פליטתכמערכת�

�הירושלמי�שפירא�מוהר"ן�המקובל�הרבאבי
�סליו�נו"ן�ועח"א�שמורים��מצהבהמ"ם

��שם�מיץוכהנה
�שמעלמי�הכבמדאך�צ'רדש�ך'יד(

�נכד�מ~וליכ�ינ�ווט�נמנית
�שידלוב�אבך"ק�כלוז��מנ'ג.�כטלסנ�ז

�אלאשיץ�לעיר�ובנסעו�וקראקאחמעלניק

ניטרליםמ.פרים
�פתאום�בחלונו�המוה�עלה�מפ"ק�רחוקלא

�הנ"מ�הוא�ובנו�תקיא(�ס'�טנחסנח~ךס
�טורקא�אבר'ק�מעגיל�מנחם�משהיעקב

�ופרמסלא
�הכהן�ושרך�ר'לטו(

�ויל:�הרשב"א�וע"י
�ו'�כלל�ועשה"ל�גאון�למניאך�רןט�

�ע"ש

�הלקט�שבולי�יע�נאת�הונא�כמר�
��ו'כלל

�טקיאקא�כ~רכפירר�דןירש�נבוני�ך'כ(
�צב.�נהלה�בהמ"ם�הב"חהלאיד
��מכ"ב�נו"ן�עבח"ב�אבותעל

�שמ�בער�הירש�שבבי(�רןנ(
�המיד�מרחשוון�ה'�יקבמקראקא

�נהנטע�מו"ה�בה�ריקל�מ'�הצנתהוזונהי

�רח"ק�ההיים�ס'�עכ"ל�ת"כ�שבטכ"ט
�על�הזון�כל�מכני�ונסויםדפ"קראקא
��כזה�מזב�לשם�זכהאשר

�צורת�העשר�יהושע(�ר'י(
�ובס'�מווילנא�יחף�הנמו'

�שידע�צורף�העשל�הנ"מ�כ'�דמ"קהחיים
�עייר�כ"ד�ינ"כ�שבתורה�אותיוהלצרף

�ת"ס(

�לחי'�חבר�במוהרי"ל�וואלק�ר'�
�ועבח"ב�הנפן�עבודת�ם'אביו
��סם

�וסף�הנ"מ�של�חמיו�רך4ולת�ר'כ(
�וד'�הש"ס�כל�קיאוואשרטרילינגן

��כ"ג�סי'�ז'�אות�עבח"ב�פעמים��גטורים
�בער�דראךת�הרב(�ואב�ך'נ(

�מזאמושץ�היילפריןבמוהרצ"ה
�הכי-ך�חכם�והי'�שיף�בער�וואלף�ר'נקרא
��סנ6וןנכו �סיילסרין�י��מו"ס�סתק

�טפצלית�כסת"ס�סם�על�ר"י�סגקך6תז6מ1סן

�הנאין�של�וכלמירי��פ"ר(�ילס'ויהלליס
�פרי�בעל�והגאון�המשנה�מרכבתבעל

�למחותנו�חכמים�עטרת�ועשוייההבואה
�בפ"קראקא�והיה�טעם�ברוך�בעלהגאון
�מו"ה�הגאון�מסחר�בבית�וסופרמזכ.ר
�מטנו�ונרפס�ז"ל�אברפ"ק�מייזילשרו"ב
�קר5ק6�עירובין�ש"ס�על�זכרון�מנחהמ'

�על�יקר�ס'�בכתובים�נמצא�נםתדג"ו(
�חר"כ(�סכט��כ�בש"ט�פ"ק�נפטרקדה"ח
�לפ"ק�האבל�כביה�חכמים�לבבשנה
�מהר"מ�הג'�אה�כ"פ�בקר�בספרווכנראה
��בחכמה�עמו�ופלפל�בנ"ש�ז"לבנעט

�בעלוא�אבד"ק�כמענדי�ןכרי'�רי�
�על�היטב�באר�בהמ"םוטורבין

�בהב"מ�סם(�ח��וע��וחו"ם�יו"דש"ע
�אברפ"ק�הנכיס(�לי3�ר'�סתכוגס�ליבארי'

�המבמתו�וע'����מ�סליס"ס�יט�קראקא
�נקרא�והי'�תת"ז(�פר5נ�שטעון�חלקלס'
�דיין�הי'�ומהחלה�נאון'ס,�רעם�סענדלר'

�דפ"קרשקא�הגבוה�בביהכ"נ�גבוהושמש
�מסלא�שהי'�הזבה�ברכה�בעל�הגאיןבמן

�שאול�הנ"מ.�ותהנו�הנ"ל�אביומקום
��העשלבהנ"מ

�במו"ה�זנוויל�שמואל(�ר'נ(
�קאפלש�חייםאברהם

�ובס'�חס��סיון��נ�ושם"ךטקראקא
�אב�עליו�כ'�דפ"קראקא�דח"קהקיים
�הין�שנים�כ"ד�בן�בשנים�ורךבחכמה

��וכו'�בע"פ�לו�סרורוה�הש"מ�שיטוהכל
�טיס�ס�ף�גיס��ומק����גס'�מוגר�מ1�ש6��ע'�

�יחוק6י
�ת"ח(�עגת�ע�ג�לעגי�יזד�גטקס
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קדגן4ךלים�טיפריםפייטתמערכת
�משה�בר'�שלמה�ורמז�רזנ(

�החיים�וע'�י�אשכנזירבינו
�בעל�מהר"ץ�בוסן�דהי'�נראהרפ"קראקא

��שו"בהגה
�רונסיר�זרמו�שלמה(�ר'י(

�ראבד"פקראקא�יוארבר'
�מצבתו�על�הרות�וכך��ל�הרמ"אכומן
�עד�מים�הנרול�הרכרן�הדרשן�הגאוןפ"ק
�מופו�ועד�העילם�מסוף�הנרול,�הררשןים

�כ"ט(�ס'��ט��טר�וכו'�רנמהוהיתה
�ג"כ�הי'�מהרי"ל�בזמן�שלפניו�בדורונס

�דמים�חתן�ס'�המח'�הוא�הוה�בשםח"א
�בווירמיישא�נפטר�רונקיל�ר"זוליקוטי

�ורכים�יעקש,�ר'�שמו�הי'�ואביו�קפ"הש'
�ומיכיבם�זב"ז�להם�ונהחלפו�בזהסעו

�יורע:�אני�שנים�ואולם�באחד,שניהם
�מפךזנא�זרמן�ימךתיאל(�י,ס(

�מנ"ט(�קר6ק6�סמ"ק�קצורבהמ"ם
��נולה�עמודי�ס'ועבח"נ

�אשכנזי�ורמו�שרמה(�ריי( �שמואל�קרן�בהמ"םמפוזנא
��שם�מ"ץ�והגהועכח�ב

ח.
�דרכי�שאין�ואף�קלנילא�חגי�ר'ז(

�רק�כאן�כאתי�בשמוהלהוסיף
�בשם�י"ב�מאמי�קרני.ם�בם'�מ"שלעורר
�לא�שמו�ואת��ש�קלנילא�חני�ר'קבלת �אמרהי�לכן�זולהו�מקום�בשוםמצאה.
��שם�באהלי�לשכון�שם,�שמו�אה�לשובגם
�זכאים�הום'�מרדכי�נך'�ןקיים�רי�

�סל*ב�ח.�אוה�ח"א�ע"ל�נ"ךד'
��מ"ק�בהגהומט"מ

�ק:גיגנ�ל�טזטחק�כנבך�ט�וקיי�ר'נ(
�עבח"ב�רס"ה�בש'�פיסמעיר
��קרא�סי'�ב'אית

�אבר"ק�צוז-�ככמו"כ�יטייבו�ריי(
הילדסהיימ

�קקי
�ייסף���

�מ'�והמניה�המו"ל�ת�ך(�הכד"קתקיר
�וע"�הפ"ט(��ו:דז3ק�לוקנו�קרשיםצאן

�סמ"ו
�קונטרס�בה"מ�נ'ארמין�חיים�ר'ז(

�ורמכ"ם�ש"ס�על�לטיםצדקה
�לקמן�נוכר�לאביו�הגז�יתר�בס'נדפם

��ע"ש�נ'�אותריש
�הנמימין�אנד"ק�הנדרש�היים�ר'�

�חתימתו�ומצאתי�דפ�קראקאידיין
�אחר�רפ"ק�לבוקר�שומרים�הח"קבפנקס
�פפד"ם�ק�אבד�שמואל�יוסף�הנ"מחהימת
�הנרול�הררשן�ואחריו�הש.ם�מם'רתבעל
�ביחד�אז�יטהי'�טאש?ש�ר'�שמואלמו"ה
��הנ"ל�דח"ק�המשגיח-ם�ראשיגם
�ז"ל�יהורא�המע"ה�חיים�ריז(

�רפ"ק�החיים�ס'�וז"למקראקא

�ימים�ושבע�קן�החסיד�הצדיקקראקא
�רר"וו�בביהכ"נ�ורב�דיין�ימיו�כלוהי'
�ר"מ�נקרא�אוסגהו�תורתו�וה"פאפר
�עולה�בהמ"ס�הנאון�תוהן�והי'אורגלר

�הסוזן��ט"ו�הנ"ט,��נ"נתמיר
�ריין�ךבמבניצך�נר!ז�יקיים��ך'מ(

�כסליו�ר"ח��ס�ך'דפ"קראקא
�והגה�ח"ן�תורה�שו'ה�בהמ"סהדג"נ(
�ח"ן�דברי�וקונטרס�הראכי'�על�ח"ןלוית
�זצ"ל�קלוגר�מהר"ש�הגאון�הרפיסואשר
�וקונמרם�ע��על�עבודה�עבודת�ספרובסוף
�וקונמרס�לא"י�צדקה�נידון�א"ימגיני
�והי'�מצות�מטשין�נידון�מודעהבימול
�ונדפם�קדמוניות�ודורש�ומבקר�חוקרנ"כ
�תולדוה�כולל�ב"ח�יופי�כלילת�ס'ממנו
�ממנו�מהנשאר�זולה�ולבוב�קראקארבני
�דטביצר�משה�הג"ם�אחי�בכתוביםחרבה

��ויל�הדעת�מימי�בהמ"סזצ"ל
�ק�נ�ב'�וענח"ב�פארן�זקק-אי�ר'ט(

�בק"א���ואוה�י"נ�סי'�ע'ואות
�בן�החכם�ועל�ע"ש,�וכו'�קבלהד"ה
�נוכר�לא�חטאי�שם�בהגהותיו�שםיעקב
�סר�הוא�ואולי�הגאונים�בסרר�נמצאולא

�דפומבדיתא�גאון�אברהם�מר�ב"ראיכומאי
�סר�בר�איכומאי�רב�מר�או�חק"ט(י�
�חקע"נ(�י��במורא�נאון�הכהן�מררכירב

�איבוסאי�היוחסין�בס'�מ"ש�ולפי�וע"ש, �סקי"ג�כ'�בח"ב�ועמש"ל�מיס�הואגב'
��שם�מ"ץבהגה'

�אברהם�נמו"ה�הענוך�חנוך�ר'י(
�בית�חינוך�נהמ"ס�מפו;נאדיין

��שם�עבח"כיהורה
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פלימתבמערכת�

�חכמת�נהם"ם�הענדל�דנדך�רןי�
�פיה:�סי'�מ'�אות�עבח"במנוח'

�ומהיר�בהמ"ם�אולרה�חפץ�בקרינ(
�הרי"ף�בשו"ה�ונ,כר�סם(טח"כ

�הפרחון�לריש�קצע�ערך�ובערון�ע�כ"פ
�חפץ�רבינו�נוכר�עמר�ערך�בערוךוכן
�סי'�להרמב"ם�הדור�ובפאר�נהורמני

�בן�חפץ�רב�הרב�שם�אה�הביאקמ"ב

נדחדליבםמופרים
�קצרהל�בדיך�המצות�ע"מ�שחי'מצליח
�ומש"ץ�ק"א�סי'�ח'�אות�בח"ב�וע"עע"ש

��ע"ש�מיץבהגיה
�בשו"ה�הובא�ישן�אובן�אבריק�חת�רןינ(

�ונפגקס�מ"ג�יו"ר�אפריםשער
כח"ק

�גתן"�רפ"קרמק"
�חן����סרכ�סס

��ס"ס(�מס'�כפ"ךווסח"ן

�הרא"ש�כשו"ת�הובא�ידידי'�ר'מ(
�בח"ג�וע"ל�ע"ש,�ס"ה�ליבבלל

�וכו'�נעשה�ומה�ד"ה�קכ"ם�סי'�ב'אוה
�ע"ש

�הפניני�אברהם�ננך'�ידטן3י'�ריכ(
�בחינה�בהמ"ס�בדרשיהמכונה

�אבוניטו�בשם�אוהו�מכנים�הי'�וגםעולם
�ועשוית�פריפאם�אבוניטו�אואברם

�אוה�ועבח"ב�והי"ח�הי"נ�סי'הרשב"א
�על�ביאורים�חי'�נם�ע"ש�צ"ז�סי'א'

��בקראקא�נדפסיםהלים
�דדך�במו"ה�אריי�ידץרדה�רינ(

�בהמ"ס�קאליש�ליב�ר'הנקרא
��שם�עבח"ב�דרושים�ארי'ניר

�אלטשולר�משה�אהרן�יהודה�ר'י(
�האשם�הורה�ום'�משה�ויחלבהמים
�שם:ועבח"ב

�אליעזך�במך"ה�יהרתה�ר'ס(
��בח"ב�יהודה�מנחתע'

�ראפאפורט�הכהן�יהורה�ר'י(
�מעירו�האוש�יעלהמליבלין

�מהרר"ך�המלך�חתן�שם�ונעשהלירושלים
�הי'�ולכן�כהונה�בתי�בעל�ה��ובנהז"ל

�סי'�ת"ל�אשכנוי�כהן�יהודהחהימתו
��ע"ש�קמ"ו�סי'�מ'�אות�ובח"בשכ"א
�שארית�בהם"ם�טאיטצק�יתדהה�ר'�

��בח�א�ע"ליהודה
�שמעון�ומהנ"מ�ריב�יהורה�ר'ח(

�יהורה�יד�בהמ"ס�מגנצאאבד"ק
�ונקרא�להרמ"ע�מאמרות�עשרה�עלפי'
�פי'�יהודה�רע�ס'�גם�וחי'�אגיש�ליבר'

�נפלא�ופי'�פרד"ס�ע"ר�הגדה�עלארוך
�סנ"צ:�ע'�ועמש"ל�ברה"מעל
�פי'�החייט�בע"מ�הייה�יולנדהר'ט(

�אלקי"ה�טערכהע"ס
�פיר5ר"

�באנ��ירד�פורטיגל�ממגורשי�והי'סי"פ(
�ומפלם�מנוח�לבקש�איש�ור"ן�ואשתוהוא
�לירד�נהנו�לא�וע"כ�ביניהם�מנפהונפל
�שלל,�וישללו�השודדים�בירי�ונפלוממנה
�למכור�נתנו�ולא�מאוד�עד�לחצוםוהשדים
�דתם�הומרו�מהם�שמאה�עד�לחםלהם

�ר"י�ואשת�רעב�מ,לעפוה�מהווחמשים �מחמר�דה�בעלי�בירי�נפל�ואח"כביניהם
�רצה�שלא�על�חייהו�לארץ�רכאווהם

�ובא�היהודים�אותו�ופראו�דתולהמיר
�שהוכרה�עד�נורא�רעב�שם�והי'�פעץלעיר

�כל�ברחיים�טוחן�להיוה�א"עלהשכיר
�בהקרמת�עוד�וע"ש�לחם�פתוחי�בעדהיום
�פליטת�על�במהרה�ירחם�ה'�החייט.ס'
��נברה�תהי'�בל�והשפחה�הנשארה,צאן
�הכהן�משה�בך'�יהרדטוץ�ר'י(

�ואו"ז�בסופו�מהריםעשייה
�שיד�ובהגה'�ותשמדו�השמיד�סי'ח"א

��ע"ש�נ"א�כלל�ושהרמל"ט
�סאראטרו�משה�בר'�יהירות�ר'י� �עייז�ישראל�מקוה�בהמ"סמפאנ.

�שם:בח"ב
�בהמים�מרשמאטי�יורדתה�רןינ(

�כי�ואף�ררשות�יהודהנפוצות
�המפרים,�במערכה�הביאו�החרש�שת"גבעל
��שם�הגדולים�כמערכת�כרו�נשכחמרוע
�כמן1דיךוןנ�ךיב�יוץדרדץ�רןינ(

ל

�כמ"ש�מג"ש�בעל�הנאון�נכר
�אבד"ק�תט"ס(�חיך�זקנו�לס'בהסכמתו
�אבי�ת��ס'�וכנ"ך�וקראקאשרלוב
�אבדפ"ק�שמעלק.�שמואל�דודוסג"מ

�קראקא
�נמו"ה�מרכים�יי:נ�יןץרזשןץ�רן�ד(

�ומת�מוכיח�ליב�ר'�ונקראאורי
��חגך(�המוז�כ��ימיובחצי

ר,
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קהנדורים�מיפניםפייטתמערכת
�נחום�במצה�ריב�יהודה�יריטי(

�נפטר�מאוסטרא�ודרשןגאון
��ת"ט(�כסליו�ק'בפ"קראקא

�קראקא��פ'�ומפרא�דייז�יך*רדה�ר,טז(
�דקופה�דביהכ"נ�פנקםוז"ל

�כחכמת�ובקי�קדוש�איש�הרב�בכת"יראיהי
�רפ"ק�וספרא�דיין�יהודה�מו"ההקבלה
�שמתו�הילדים�בעד�להתפלל�מרבושקבל

�רפא�נא�אל�מליחוה�ואומריםבאבעבועות
�וחמירן�רבני�בין�התהום�הוא�ואולינכו�

�המקובל�להגאון�תל"ח�בש'�שכ'קראקא
�ס"ת�לכתוב�הררך�להם�להורותהרמץ
��זאי"ג�ראובן�במו"ה�יהורה�שמו�וזהער"ה
�ישראל�אברהם�יהדרה�ר'יי(

�הרה"ג�של�קנו�חמיוהנדרש
�קראקא�רפ"ק�וריין�סופר�רפאלמו"ה

�בהקרמהו,�וע"ש�מחוקק�חלקה�בעלבהגאון
�חהימתו�ונמצא�דרק�הגבוהים�מדייניםוהי'

��ה'�מש'�אחדבפס"ד
�בנימ.ן�בטוייה�קיבר�יוןדרה�רייה(

�הנקרא�נווילש�ר'�ליבושת"ר
�קראקא�ראברפ"ק�מקראקא�וכריף�ליברר'

�וקבע�יקוהיאל�הורת�בעל�הנאון�שלהלסירו
�ה��טעם�ברוך�בעל�והגאון�בעירנוישיבה
�ע"ז(��סיע�חכמים�עמרת�ועשויההלמידו
�המפו'�הנאון�הרב�בזה"ל�נחרת�מצבהוועל

�שמו�גרול�בישראל�רבים�תלמיריםהעמיד
�י"ו�יג"כ�וכו'�התורה�שר�ליברמוהר"י
�ב'�כנהוכים�אחריו�הניח�תקע"נ(לכת

�והו"מ����שי'�על�גרוליםחיבורים
��מאורעמוק

�במוץ�ריב�יהורה�ר'�המדוש���
�הי'�הי"ד�מטארנאשלמה

�ברבים�ש"ש�ומקדש�כסייף�ראשומתיזין
��תק�ח(�חסוןת'

�מאיר�במרה�ליב�ידרדר�ר'כ(
�יהודה�ויגש�בהמיםחנליש
��שםעכח"ב

�בהמ"ס��ל*הך�בנמך"וק�יך;דדף:�ר'כ�
��שם�עכח"ב�הגפןעבידה

�וע"ל�הרשב"א�עשוית�יוןרנתן�ריגג(
�וכו��יראיהי�ד"ה����ין��יאות

�יא-נסקי�נ4ן(הריים�תריהן�רזכנ(
��כ"ג�הנט"ן�הרב�של�אביוהזקן

�ומ'�ג"ן�ויו"ר�ב'�נ'�אות�וע"ל�חל"ח(ס'

�ברוה�לבית�בועז�יהושע�ר'כד(
�על�הגבורים�שלמיבהמ"ם

�מרחבים�השים�על�מקום�ומראההרי"ף
�הלכות�פסקי�וקצור�משפט�עין�נקראוש"ע
�ונדפסו�הרמכ"ם�סדר�על�הרי"ףרבינו
�וכעלן�ע"ו�וש'�ת"ד�ק'�עח"ב�הרי"ףסוף

�בל�על�בזה�עברו�האחרונים��מרפיסי
�שמו�את�השמימו�כי�מבעל.ו�טובהמנע

��יעשה�לא�וכן�עיקיכל
��הי�אהרן�כניטה�יהרובמון�ר'כת(

�ס,ר5דנ��כו"ק�ח"קח���סנ"ח
�אות�וע"ל�צני�גאון�בע"מ�הגאוןאני

��פ"בצ'
�בהמ"ם�מל*סא�פלל�יהן?טע�ריכ�

�ואבזה�קטנות�מס'�על�יהוש;בנין
��שם�ועבח"ב�הבח"ה(�ז"פדר"ן
�שלום�במויה�כ"א�זקרו�ן�רןכ�

�מג"ש�בעל�הנאון�ההןשבנא
�נפטר�שנים�כ"מ�ראבד"פקיאקאהי'

�שנים�פיה�בן�מוכהכשיבה
�י�

�כסלי!
�ת"ס(

�נהמ"ס�מעו"ף�אבד"מ�ידאבו�ריכח(
�דרנ�השערים�על�בינהשערי
��שם�ועבה"באלפס

�מזאלקאווי�יימק�במו"ה�יראת�ר'כט(
�עה"ת�הריפתא�פיפלאבהמ"ס

�חריפים�מדברים�וקציים�יקריםלקוטי
��שם�בח"ב�מנומנאונ'

�המם�בר�מייבוש�יראה�ר'י(
�רח"ק�הח.ים�ספר�וז"לכ"ח

�בישראל�וגדול��ר�האלוףדפ"קראסא
��ספה(�חסון�ח��ודיין�סיפרחבם
�בהמ"ס�סף.אן,�סלדנה��ןם�י�ל�

�אות�לעיל�פכר�מקו,טרגם
�ג'�בח"ב�ולקמן�ההיו�סי'יו"ד

�כ"י" �היא�ורבין�פרין�במימיו�פרה�רבהופהדא
�זצ"ל�חה"מ�בעל�הצדיק�הגאוןערוה
�ייי'ם�הלכות�עי'ס�בהסכמהו�עליו�כ'

��ל�להרמב'ין�והלה�בכורות�עלביאור
�ח��וגם�ה,הב,�לשונו�����פ�ךס~ס
�יו"ם�וקראטה�שו"ה�יו"מ�שמחהס'

�שלמן�ים'�תר'ינ(�ירומת��דיררו�ים
�לכל�הפלה�מדיני�חנינה�ושומיצבור
�דיחמנא�שליחא�והי'�חקין(�ס'השנה
��פקס��ס'�וסתיך�ת"י�ירושליםמעה"ק
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גדולים�םיפריםפייטתמערכת�
�יחיל�במו"ה�יונה�ר'��נ(

�מבר"ר�חדמררפסןשימ
�הקהל�בפנקס�ונמצא.חהימתורפ"קראקא

�ואולי�ע"ש�מע"ב�מו"מ�ועמוק�ת"ימש'
�בהחביר�יונה�מו"ה�החמיד�הכ"מהוא
�של�הגדול�דינו�מביה�שהי'�יחיאלר'

�ר�ח�ר"י�נקרץ��ל�העשל�ר"רהגאון
��הנ"מ�שבט�י"ד�פ"ק�נפמרקרכנו)ס(

�מו"ה�בהרב�י"רן�בניכןן�ירסק�ר'�נ(
�אבד"ק�הב"ח�נכד�ליב�ארי'יהורה

�מחובר�עה"ה�יקרוה�אור�בהמ"סשינאווי
�הירץ�נפהלי�גיסו�ניחו�הוא�גבראלמהור
�בהמ"ס�מזאלקאווי�העניך�חנוךבמו"ה
�הן�לויה�כיחד�הס'�נקרא�וע"כ�חןלוית

��שם�ועבח"ב�יקרוהואור
�אהל�בהמ"ס�קםכ4רדי�ירכםוק�ר'�ד(

�נדפס�עה"ת�הראב"ע�פי'יוסף
�שם:�ח"ב�וע"ל�מוברה�טרגליוה�ס'בהוך
�ידלמ�י�ירכיש�רי�ס(

�דק"ק�ריין�האן
�ועיין�אומץ�יומף�בהמ"ספפד"מ
��שםבח"ב

�בהמ"ס�שמש�ירימא�ירסס�רי��
�בווירמייוא�נפמר�נסיםמעשה

�רי"מ�סי'�א'�אות.�ועל�ח�ח(�סכטי"נ
��קפ"מ�סי'�מ'�איה�נה"בולקמן

�מפפד"מ�משה�במו"ה�ידיך�ירסק�ר1�ז(
�תורת�בהמ"ס�פיורדא�דק"קדיין'
��שם�ועבח"ביומף

�עח"ב�מלנימול�קנן�ידינה�רן�ח(
�ובהג"ה�קכ"א�ס���ש'אות
��שםמיץ

�המטן�שמואל�בר'�ירסק�ר'�ט(
�עבה"ב�הישר�לם'�הגהבעל
��שם���וכהגה�ע"גיו"ד

�גבוה�שלחן�עי�מדלכן�יךטף�רןט(
�בח"ב

�כלל�שה"ל�יע,�נרמול�ידליף�רןת�
�ל"ג

�למימי�בן�ששת�בר�יוסת�רןת�
��סייד�ו'�עתעבח"ב

�החיים�ובגז'�ארפידלשינכך�ירפרף�ך'טנ(
�בוה"ל�כהב�דפ"קראקאדח"ק

�אשה�מנחם�ב"ר�בריינרל�מרההרבנית
�ת"ו(�שיר�נ"נ�אוטוליננ�יוסףהג"מ

�אומולינג�ר"י�רהג"מ�כ'�דור�צמחובעל
��ע"ש�שכ"ג�בקרימונאמת
�יעקב�במו"ה�אברהם�רפף�ר,תי(

�תגמותס(���מנחמש�ר"אהנקרא
�הקדוש�החסיד�רפ"ק�החיים�ספרוז"ל

�אומנתו�תורתו�עניו�אי�חסיד�איוהמחור
�לספר�שא"א�גדולים�בסיגופים�א"עסנף

��ע"ב(�חסרי�י��יג�
�חתן�משה�במו"ה�יוסק�ריחס(

�פילץ�אבד"ק�מוסר(�מקירו'
�תק"ם(�ייר�י"נ�יסת"ך�דפ"קראקאידיין

�בחריפות�מס'�על�חושב�מעשהבהמים
��תקג"ו(��בוכגדול

�נסנ6ון�מענדך�זכר"�יומף�רןת�
�סי;טס���ך"ק���רי'ת"ס

�מבד"ר�חד�היסב�באר�בעל�הגאוןנכד
�ועשו"ת�תק�ס(�עייר�י"ז��סת"ךדפ"קראקא

��מ"ל�מנחם�צניוכרון
�מהרי"ה:�הג"ה�ועכח"ב�יוקןמי'�רןמז(
��הוס'�ועכה"ב�כמפרישך�יריבך�רןחח(
�עיין�התניא�בער�ישאל�ר'מט(

�שם�בח"ב

�במרה�יהיריי�ר1�המדישג(
�הי"ד�אפי'שאול

�החסיר�הקדוש�דפ"קראקא�החיים�מ'יזיל
�נהרג�וגמ"ח�בהויה�שלימוה�מיניבכל

��ת"ג��גיסן�זין�שרפה�קנהע"י

�אבר"ק�הלדי�חיים�יךתיאל�ך'ג�
�בהג"מ�ואפאלא�ואפמאאזארוב

�השל"ה�נכד�אפאלא�אבד"ק�יהודהארי'
��תרקח(�תתוו�ח'�פ"קראקאיניב
�רןגג(

�בהמק�צינע�מתתי'�יוק*אי
�רבני�חולדות�כולל�הצדקעיר

��וחכמי'קראקא
��י"א�כלל�יעשה"ל�גבורן�ינאי�רןגנ(
�רפאל�במו"ה�אברהם�יועקב�ר'קי(

�נתלה�בהמ"ס�לייפניקאנד"ק
��שם�עח"ב�עה"תיעקב

�קדושים�דעה�ע'������יעמכ�רןגס(
�בח"ב

�המפרש�כ~רדררס�ברן�י�סב�ר1גי(
�מודרום�בר'�לר"מ�ביהן�גינהלס'

�מ"ץ�ובהגה�סמ"ר�ג'�אות�ועח"נהלוי
�ע"ש
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קדגררה-ים�סיפוניםפייסתמערכת
�הקרוש�טאמאשךךי�יעמב�ר'גז(

��חרש�לקוס�ס'בעל
�לוליי�בנמרדקך"קט�יעסבנ�רןנח(

��שכ��סי'�יו"ד�אוהועח"א
�בהמלם�אריי�יהרתה�יתנמר�רןגע(

��שם�עח"ב�היכלהבנית
�בהם"ם�אלגאזי�ישראך�ין3מב�ר1ט(

�ארעא�יעקב�נאוה�יעקבקהלה
��שם�ועח"בדרבנן

�במוהריי�לוצאטי�ין3מב�רןס�
�ופרח�כניהור�בהאםמצפת"ו

��נ"ח�כ'�עח"ב�הש"ס�אגדוה�על�
�שופרי�בהמוים�מעארך�יעמב�רןסב(

�והגאון�וורמכ"ם�עש"סדיעקב
�לביה"ד�והביאו�וסדרו�ערכו�נאגריהריי
�וע'�תקת"ז(��יוו6רג6�משלו�נופהבהום'

��בח"ב�ספרי"םפלימה
�משעברשין�הרררריץ�הלך"�יעמב�רןסג(

�יש�לס'�הגה�בעל�השל"תאחי
��נ"ל�הגאון�לאביונוחלין

�בהגאון�הדרדדי*ז�קולרי�יןנמב�רןמן(
�שמים�שערי�סידור�הו"להשל"ה

��ת�קראקא�פה�נפמר����ז'לאביו
�דורו�לבין�בינו�סעו�ורבים�ת"נ(חגוכס

�הנ"ל
�בהמ"ס�מהונים�פיתדמי�יעמב�רןסם(

�ספרי"ם�פליטה�וע'�יעקבבריה
�בח"ב

�ירושלים�איש�פאךמ�יעמב�רןסו(
��ר"ן�יו"ד�ועח"אאשכנזי

�קצור�בהם"ס�ומהלדן�יוקמל�רןסו(
��שם�עבח"ב�הלבבוהחובת

�נהמ"ם�צרזמך�אבך"מ�עמב�ר1סח(
�תג"ו(�קר��שו"ת�יעקבביה
��השייךבזמן

�גכך�נומבורג�יאמבט�יעמב�ר1סע(
�בהמ"מ�ךיוגס(�קיקיון�נט5סנרן

�למדר�וביאור�קמנות�מס'�על�יעקבנחלת
�קרובוה�במחזור�נדפס�כח�אמיץהעבודה
�ג'�אוה�ועבח"ב�רטד5כייס(�ו'להרזוו"ה

��ע"שנרים
�מק"ק�יצהמ�במרה�יעמב�ר'יט(

�עה"ת�וראנה�צאנה�בהמ"סיאנוב
�בדברי�מהול�ומפואר�יקר�ס'�אשכנז�בלשון

�קו"ח��טע��נפש�לכל�שוה�ואגרה,מוסר
��רפ"י(סי'

�מוהר"א�בהחמיד�משה�יז3מב�ר'ט�
�משה�ידי�בהמ"ס�אשכנזיהעלין

�הקדוש�וחהן�מהרש"ל�הגאון�נכר�הרבוהעל
�ליב�ר'�הנקרא�סאמנוב�אבד"קמוהרי"ל

�ירי�ס'�הקרמת�וע'�העליר�סגל�שמעי'ר'
�הגאון�בזמן�אברהם�זרע�בעל�לבבומשה
�ובח"ב�מ'�סי'�א'�אוה�ועח"אהרר"א

��ל"ת�סי'��אות
�ספר�המעהיק�ררמא�יעמיק�ר1טנ(

��נאנח�בן�לרייהרקמה
�ווריידברנ�מק"ק�אדלנפא�ין3מ:נ�רןסג(

�דפ"קראקא�דח"ק�החיים�מ'ועל
�שע"ו�אייר�מ"ז�גדליא�במויה�מאירהב"מ
�הגאון�גם�פרק�ובאותו�בלובליןנפמר
�ווריירברג�בק"ק�אולמא�יעקב�מו"ההחסיד

�עכ"ל
�בסו"ה�הגדול�מדכיך�יעמב�ר'סי(

���ושמיך�מקראקא��ליצחק
�המוכיח�רפןק�החיים�ס'�ת"ל�תחר(יו5

�מוהר"י�וחסיד�צריק�ימים�ושבע�זקןהבדור
�ובפנקס�וכו(�המוכיח�ראמנר�נקראבמוהריי
�בהוך�עליו�כ'�ז"ל�פאפר�דר"וודביהכ"נ
�פעלים�רב�המים�צריק�איש�נשמהוהוכרת
�נפשות�בורא�נאמר�ועליו�מעון�השיברבים
�הי'�הוא�וכנראה�ע"ש�וכו'�וחסרונןרבות

�שהיל�כידוע�ויל�העשל�הג"מ�שלהמוכיח
�ומהחלה�המיד,�אוהו�מוכיח�שהי'מוכיח
�הסמול�בכפר�א'�נגיד�אצל�מלמדהי'

�העשל�דהרם�מקרה�קרה�וכאשרלפ"ק
�אחורי�ושמע�שמה,�נגיד�לאותוביקר
�בניו.ושחרם�עם�לומד�הוא�איךהפהח
�מאין�דמעות�מורד�הי'�שהגאון�עדמוסר

�למוכיח,�לעצמו�לקחו�הי'�אויהפוגוה,
�תסרבסוזטסי

�תוסרקי
�תאביי�ססתט��ל ����תיקן�כן�ססתט�נו6ורוסתס�כבת"ססרס�

�נפתלי�במו"ה�משה�יזנמב��רזטס(
�א'�למגרגר�ר��המכונהכ"ץ

�חסרי�ס'�דפ"קראקא�הגדול�ב"רמדייני
�איש�עליו�כ'����החיים�ובם'חת�
�וכו��ימים�ושבע�וקן�החמיד�המיםצדיק
�יעל�אברהם�במו"ה�יעקיב�ר1טי(

�הרב�נחרה�פ"קראקאמצבתו
�אבד"ק�אברהם�בהג"מ�החסירהגאון
�יג"כ�במק"א�ונדולה�הורה�והיל�מיגרך
�הנשמות�זכרון�ובפנקס�תפ"ז(�סכטנ"ך

וביהכ"נ
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נדרלים�מימיםפייטתמערכת�
�ביחור�עליו�ימדו�יעקלש�ר'�ר"אדביהכ"נ

��וכו'אמ"ר
�דך1חנניימ�אבך"מ�יעמם�ריטז(

�כד"ק�כי�מסנ"צוראברפ"ק
�הגאון�של�ותלמידו�המזו"ז�נכדןתכרוו�
�חסיון�ב'�וסמ"ך�מקראקא�חריף�ליברהג"מ

�סי'�אה"ע�אברהם�בריה�ועשויהתקט"ט(
��ע"ש�מל"ג�ח"ב�רוקח�ושמןקי"ח
�במוהר"א�שמעון�יעקב�רןטח(

�דפ"קראקא�סת"ם�סופרדנציג
�הג"מ�של�הלמידו�תק�ח(�טקת�כ"כוסמ"ך
�מזב�בשם�נקרא��ע�מלובלין�יצחקיעקב
�שבחו�ובנסתר�בנגלה�בקי�חסיד�שמעוןר'

�הכ"מ�חתן�והי'�וצדיקים�חסידיםבקהל
�שני�ובזווג�ראבדפ"ק�ה"וו�בר"יאברהם

�ו,וגהו�קלבסוב�אבד"ק�צחק�הג"מ�חתןהי'
�ומי�גדולה�אשה�היהה�מרים�מ'הרבניה
�לפני'�אוהו�מכירו�בביהו�חולהשה"ל

�יג"כ�פרי�העשה�שתפלתה�בהומאמינים
��תך"ט(�טנחז"ך

�ירותח�במך"ה�י�מב�ר'�טס(
�בהמ"ס�מקראקא�ייכ:הר1

�יעקב�ערה�ום'�תקיט(�נרס��יעקבעפר
�חור�ואח"כ�צפת"ו�לאה"ק�ונסע�תר"ס(סם
�וישב�תירה�הר"י�במם�נקרא�והי'לכאן
�וסנז"ך�דפ"קראקא�הוראה�ומורה�מריןעל

��תר"ס(�רר�נ

�גאון�אברהם�מי�וע'�הלדי�י���ו8יס(
�איזה�לו�יחס�ובמה"ד�בח"אוכו' ��עקש�שחברחי,

�ל"א:�כלל�יעשה"ל�הגדור�י�חמ�רילס�
�ועח"א�הראשון�אבךדקב2�י2בזקמ�ר'סכ(

�שם:�מ"ץ�ובהג"ה�ער"ב�סי'יו"ד
�ישרךן�היים�בהא�י2בהמ�ר'סנ(

�ספרדים�ק"ף�המבורגאבד"ק
�בת"ב�ולקמן�עסה"ד�הוכרונוהבהט"ס
�סו"�וקיקי�שם�ט"ץ�ובהגה'�סכ"ו��אוה �מגוקט'ס�ויגיס�טסקי�כו��חוסות�מניסנט"ם

��ס6חרוגיס(מסו"ת

�בהמ"ם�אליעזר��ך'�י�ך,מ�ר'סד(
��כ"פ�נדפם�מומר�הקמןהגן

�הילדות�נהמא�אברלש�י�חמ�ר'ס�
��שם�עבח"ב�אברהם�בן�יצחק�

�של�זקנו�בצלאלש�י�חמ�ר'ס�
�ס�ו(�ס'�אוממרא�אבד"קהמו"ז
��מקי"ג�יו"דועמו"ז

�הפרחי�משה�בר'�הכהן�יסנחמ�רןמז(
�הראשון�ופרח�כפתורבהמ"ם ��שםעבח"ב_

�ח'�אוה�עח"א�החבך�י2נחמ�ך'סח(
�זכר�ציון�מכשרה�ובעלסכ"ב

�בדמשק�אותו�ראה�רפ"ב�ובשנה�לו�
�בביהכ"נ�וחכם�נאמן�רופא�והי'אר"ץ

��דשםזיציליאנו
�אבד"ק�מפראג�חיךר2�י2בחמ�ר'פט(

�אסירי�מגזע�ופוזנאפרומטיץ
�יו"ד�על�רברבי�אפי�בהם"ספרובינצא

�הש"ס�אגדות�על�יצחק�פחד�וס'�סג�ס'
�פסח�ללילי�ושיר�ס�ג(�ז"וו�יצחקושיח
�מט"ח(�ס'�וחקתו�הפסח�הלכותכולל
�ק�����וטא"ס�ארבע�וקרית�יצחקופני
�יצחק�פחד�ס'�ובהקדמת�יצחק�מעמיום'
�וכמוני�מכ"ח(�פוסק�בק"ק�שחיברוכ'

�ונפכר�עכ"ל�וכו'�שנה�שלשים�כבןהיום
�מו"ה�הרב�ונכדו�סט"נ(����ח"יבפראג
�מצודת�ספרו�בהקדמת�כ'�אלמשולרהלל
�ע"ש;�ולבוב�קראקא�אבר"ק�ג"כ�שהי'דור
�את�ורף�שמענו,�ולא�ראינו�לאוזאת
�סו"ה�בזה"ל�רפ"ק�החיים�בס'�מצאתיבנו

��סס"נ(�סיון�ז"ך�חיות�יצחק�בהג"מאליעזר
�יעקב�בר'�לאטיקט�ו8י�י�דזק�ר'�

�סדר�כולל�ציון�שעריבהמ"ס
�תגס��פרנס�ואמוראיםהנאים

�תמ�
�נסק1מס

�הקדמה�כעין�והוא�סנז6ירי(�סרכ�גות
�ובל"ם�המצות�על�יצחק�הולדותלספרו
�שערי�מ'�שם�במ"ש�בעםה"ד�כווןלזה
�קרית�מ'�חי'�גם�ע"ש�המצוה�עלציון
�לאמיש�די�להר"י�נכד�הי'�ואוליספר
�ושו"ת�קנאוה�מנחה�בם'�הנזכר�יהודהבר'

��ארמ"ם�סי'הרשב"א
�בהמ"ס�מאיך�בך'�יצחמ�ר'��

�שירה�פרק�על�פי'�יצחקשיח
��שםועבח"ב

�ישיאליג"ה�ררך�בכך�יצהב�רי�נ(
�בהוך�נדפס�ההושענות�פי'בעל
�חקפ"ס��ס�וגיקו�אבות�בתיס'

�הכוזרי�ס'�בעל�המנגרי�י�ןקמ�רן�ג(
�סל"זנ�יו"ד�אות�ובח"א�שםעבח"ב

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



קץנמולים�םיפייםפייטתמערכת
�הגדול�בהם"ס�עראמה�יצחמ�ר'��

�גפטל�עה"ה�יצחק�עקדתוהיקר
��שם�ועבח"ב�רג"ך(כס'

�גרשרץ�מרדכי�בך'�ינבחמ�רי�ס(
�זעו�מלחמות�משביתבהמים
��שם�עבח"בסס"ו(

�הנ"מ�של�רבי�פראנמן�יצחק�ך,�� �מ'�אות�ועח"א�קלעימרדכ.
�סת"ם

�מקאצק�ננציוו�ה�במרן�יצהמ�רי��
�אפטא�דק"ק�ומונית�דייןדרשן

�עיין�עה"ה�ררושים�יום.�מכללבהמים
��שםנחיב

�אמה�דין�בהמ"ס�נברץ�י4בחמ�ר'�ח(
�וג"ג�רב�מלך�קרית�בעלבהנאון

�ברכת�וע"ס�תקח��כסליו�ח'�ירוסתינעס"ק
�סכ"נ:�ד'�אוה�בח"ב�ולקמן�רם��שםהמ.ם
�מבין�פני�נהמ"ם�נבארו�יוצחק�ר'�ט(

��תקט���סח5וגיקו�סנהדריןעל
�דוך�ה�במו�יצהמ�ר'ק(

�דבהי �וקראקא�אבד'קרסניץשכירא
�מקראקא�כהן�הר"י�בשם�יי"ד�בשיךהובא
�בכל�לוד�ההנרי�סוגי'�פי'�ממנוונדפם
�המלך�חותן�והי'�ב"מ�מס'�סוףהשסי"ן
�נקרא�הי'�שמי�על�ואולי�מלובליןמהר"מ
�כשם�א"ע�לובלין�מהר"ם�חתם�הי'וע"כ
�ר'�שלמה�הקטן�ריל�ור"ת�יצחקהש"ר
�נתיב�למהר"ל�נהיבוה�ס'�וע'יצחקש,
�ט��בקראקא�ונפטר�ע"ש�ס"טהלשון
�הנ"מ�הוא�ובנו�לפ.ק�טוב�בש"מאלול
�ד"ק�חןים�מים�באר�בהם"ס�הכהןיעקב.
�הרבניה�בוה"ל�כ'�מ"ק�החיים�ובס'ס�ס(

�מן�הובא�יצחק�הנ"מ�אלמנה�פילאמ'
��וסע���ואושטיין

�נקרא�הרמ"א�אחי�יודחס�ריקח(
�טוב�דורש�איסרלש�ר'ריי

�יג"נ�וכו'�ערך�אין�עד�עשה�צדקהלעמו

�כמיחוץ�במך"וץי4בחמ�ריקכ(
�שו"ב�מגדולימרשניק

�והי'�סג"נ(�גיסן�כ"נ�וסנו"ךדפ'קראקא
�זו�במלאכה�הגדולים�המאירוח�עםביחד
�שו"ב�הגה�בעהמ"ח�מהר"ץ�הגאוןה"ה

�ברוינשווייג�מררכי�בר'�משה�ומו"הלמהר"ץ
��זבח�היקינ.�ס'בעל

�נתו�במרה�יצחמ�רי��וץמדרשקנ(
�הי"ד�לונמשי.ןאבד"ק

�תקנה�הקדושה�דמ"ק-אקא�החיים�ם'ועל
�ז"ל�אברהם�בר'�אמטר�מ-תוהחמירה

�ה'�עם�בק-אשניק�קריה�על�נהרנההי"ד

�נתן�במויה�יצחק�הג"ח�ובראשםקדושים
�ובפנקם�שצ"ם,���ם'ף�לונ2ש"ן�אבר"קז"ל

�שמות�בין�שמו�נטצא�דקק�ישנהביהכ"נ
�רק�לה:נירו�וצריך��ק�וה.אהגאונים

��מקומו�קנה�ושם�הקדוש��שמותבין
�שפירא�נתן�מ�בהג�צחם�ר'קי(

�ימיו�בדמי�נפטר�מהענ�
�וה"ל�נ"ט(�ס'�כנט�ד"ק�דנים�ב"הבן

�רהוא�מ"ש�ויפ"ז�במק"א,�וגרויהתורה
�ע"ס�מ'ובל'ן�מהר"ם�עם�המננ��םהשי
�א"א���ברו'נשיו.יג�למה�ם�זבחתיקיני
�הולדו�קורם�מהר"פ�פם-�רה-י�בךלזמר

��שרגא�אור�במר"ה�יצחמ�קם(ירי
�הביהכ"נ�נימות�נרוןכפנקס

�הגאון�א"נ�ב:ה"ל�רא'הי�דפ"קדרוו"פ
�אור�בהחב"ר�יצחק�ר'�היב�מו"רהחס.ד
�בה.מו"ר�שיינדל�מ'�הרבניה�ואשתושרגא
��ק�הבירה�שר�מן�מנחם�חיים�ר'הרב
�תולדוה�בהמ"ם�הכהן�ישווק-ץ�ריקו(

�דפ"קראקא�ודקן�דרשןיצחק
�הנזכר�הוא�ואולי�ת���קיר�ו'�סמ"ך
�דפ"ק�הקהל�ובפנקס�סט��ת'�אוהבח"כ
�חתימת�אח-�הכ"ה�בש'�חהימתונמצא
�נ"ל�הגבוה�ר"ל�הנקרא�לינ�ארי'הנ"מ
�נהמ"ם�הדר�ן�מטה�מו"ה�הרב�תוהןוהי'

��משהדרש
��תן�אהרג�במוקה�יצחמ�ר'ק�

�ו��סעס5�כסג"מ�כעריסר"י
�כסגיו�ט'�וחסיד�צדיק�א,ש�הגדולהדרשן

��תע"ו

�בהנ"מ�ךנדא�מנ"ך�י(בחמ�רןקח(
�טרלא�אבר"ק�מאפטאציה

�תססי�וס�וסנו"ך�וקראקא�ואלקוויאפטא �נ'�העדות�לוחות�ובעל�מקכ"ח(סמיקת
�שאין�הזמן�לגאוני�שכראשון�ראשוןעליו

�הח"י�ונמצא�ע"ש�וכו'�הימנולמעלה
��חברו�מינקת�כענין�בכ"יהשובוהיו

�נסנ"מ�מלבוב�הרוי�יצחמ�ריקט(
�נסנ6ון�ק6תרג6��ך"קתחגי

�ט5�כ5נ.כ�סגסרנ�ריי5יס�יסוסע�תו"ססקלות
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גד4רלים�מיפויםפייטתכמערכנת�
�סנ"ת�חיו�טס�תס"ח�ס'�ס3וטוק�טר3קו"ס
�מכיר�סייטי�שגי�סי"ד�כסס�ר"מ�רייניסחיים
�סגתברך���לזקן�טוו�טכיר�ססי'��דס
�טרם�סגל�יום��ותו�סג��סקדוסיסמסי
�מוין�ע5יסס�מקכ5יס�וסיו�ידון�נרווסט5ו

�אבר"ק�והיה�ס"ק��ו3נו�סי�רכסנסמחס
�סיון�י��וסמיך�וקראקא�חעלםלעשנוב
�א"דן�אנד"ק�ליב�ארי'�הג"מ�התןתקג"ס(
�על�חרמו�פרש�אשר�הראשון�הי'והוא
�קן�קנם�אז�שקננו�שבפ"ק�החסידיםבה

�ומהור�קדוש�הרה"צ�ובראשם�בעירנוטהור
�וביום�ז"ל�ושמש�מאור�בהמ"ס�גבראמהר
�בכל�בחיל�קרא�כרוזא�הקמ"ו�תשריב"ה
�הנוסד�החרם�נוסח�פ"קראקא�כנס-והבתי
�הקודש�בלשון�שלו�ובד"ץ�הנ"ל�הרבמפי
�להעהיקו�רצוני�ואין�יהווה�בלשוןוכן

�שמים,�לשם�רק�כונהם�אז�הי'ובודאי
�בזה:�ואכמ"ל�עתים,�המשנהוברוך
�נמצא��צבי�בהג"מ�יצחמ�ר'קי(

�כנסיות�דבהי�בפנקסישמו
�הרבנים�נשמוה�זכרון�בין�יצ"ורפ"ק

��זצ"ל�רפ"קהגאונים
�על�שנהלה�י2בחמ�ר'�וקמדדוטקי�

�הק"ג�אייר�י"מ�מןהעץ
��הי"ד�קרח�א"פעד

�מו"ה�בהמאה"נ�איצב�י2בהמ�ך'קינ(
�מצבתו�ועל�לעלוב�אבד"קיואל

�מצויין�דוין�וכו'�צם"ם�המאה"ג�הרבנחרה
��קט"נ(�טנת�ו'רקהלהינו

�הלברשםןם�איכןשה�י2בהמ�ך'קינ(
�מהלברשממ�צ"ה�הג"מנכד

�אבד"ק�מייזילש�דו"ב�הג"מ�של�גיסוז"ל,
�ע"ד�עה"ח�יצחק�ש.ח�בהמ"םווארשא

��תריס(�ןר�ז"ך�יג"כהפלפול,
�קונמרס�בה"מ�נרליז�ירכמי'��ר'ק'י(

��שם�עבח"ב�שיש�שלמכלא
�בהם"ם�ממ"ד�אבוקק�יראיין�רןקטו(

�מודעה�קונמרם�על�רבאמודעה
�זומא�מודעה�ביאור�ועם�למהרה"שואונס
�סטרי�נסח"ס�דשם�אב"ד�יואבלהג"מ
�הרב�ירידי�ע"י�מחדש�זה�נדפםניגס(
�הכהן�טרעללער�מרדכי�מו"ה�וכו'החו"ב
�בשם�ונקבו�מחי'�קונטרס�עם�מפ"קשלי"מ
��מ"ג�ק'�עבח"ב�למהר"ם�שיסוהג'
�מרדכי�במד"ה�ירוחם�ר'ק"ג(

�החיים�ובס'ראבד"פקראקא

�כ"ס�יג��וכו'�הבירה�שר�עליו�כ'רפ"ק
��תק"כ(סכט

�עשה��הךל�במ4�קשדע�ר1ק��
���ק"בכלל

�כלענדך�כזנחם�יוצעיי�ך'קיא(
�שברשין�אבד"ק�יצחקבמויה

�תסיח��מגחם�כ"ס�והנ"ך�וקראקאלודמיר
�סמ"ר(�ד"ק�ה'�כבדו�באוריםבהמ"ס
�מענד�ר'�נקרא�והי'�מ"ב�ויק"ר�פ'ועמ"כ
�היתר�על�ומ"ש�חותנו�ע"ש�אביגרורשר'

�ואליו�כוונו�לו�ז"ל�מורים�כהקוןעסקות
�לקבלו�רצו�כאן�מקומו�ועל�מרושיםהמה
�שנכסף�על�קבל�ולא�השליה�הרבאת

�הג"ם�הנה�בא�ותחהיו�לאר"ץלעלות
�מקראקא:�ר"פ�הנקרא�בריסק�אבד"קפייבוש
�חרש�עיר�אבר"ק�י2בחמ�ך'קיט(

�חסוון�כ'וראבד"פקראקא
�ת"ק(

�חתן�מקראקא�םג"ך�ידושא�ך'קכ(
�ט6דייס(�ר'�ייזק�מו"ססחסןי

�שם�והובא�אברהם�מגן�בעל�הגאוןאחי
��בהקדמה�וע"שבסי"ג

�איכל�המכרנה�יהיריך�ך'קכ�
�ר'�ייזק�ר'�יעקבבמו"ה

�דפ"קראקא�וררשן�מבד"ר�חדעק5ס"ס(
��חי"ז(�ריר�דר"חנ'

�במוייה�ממראקא�יעקוץ�ך'קככ(
�על�הוספות�בהמ"חשמשון

�וגם�המפו'�מכל�מלוקם�שקליםמס'
��הפ"ז(�רירחידושיו

�מתתי'�ברבינו�והגשרך�יןדקנז�ר'קכנ(
�ברבינו�פאריז�אבד"קמר'ווש

�צרפת�בגרוש�הי'�מרמילייא�אבר"קיוסף
�קס"ט(�ח"ג�באימליא�ונפטר�קע"ו(ס'

�הריב"ט�שו"ת�מ"ג�שרש�מהרי"קעשו"ת
�וט"מ�ההרנ"ח�סי'�אומ,ן�ויוסףרס"מ,

��מטט(מקדר
�ארנקקה�נך"י�יזש1ראך�ר'קכד(

�כ"י�המאור�מנורהנהמ"ם�
��סג"נ(�קר6ק6�הבומנורה

�רבו�מרךיאל�די�ישראל�ר'קלס(
�ב'�עח"א�שממ"ק�בעלשל

�מכ"ח
�ב"גאוך�בנבנשתי�ישראל�ר'קכו(

�הקדמה�המחבר�הוא�כנה"גבעל
�עור�בהיוהו�אביי�רמר�לספרוהנפלאה
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קחגרילים�מופתיםפי'מתמלרכת
�י"ו(�ח'�ועה"ק�שנה�י"ב�בן�בשניםרך
�נדפם�ממנינו�דגם�ההפץ�אל�ההמהואל
�מאיר�אהרן�להנ"מ�ההלים�על�אברךס'

�ממנו�מחובר�באלחוב�אבד"קפרידלנדר
�השע�בן�רק�שעשועים�ילד�עודבהיותו
�מנחת�בהמ"ם�מאליר�יצחק�הנ"מ�וכןשנים
�ונקרא�ועה"ה�ש"ע�שים�הי'�ליקומייצחק
�ואח"כ�ארביסר�כבר�בהיוהו�אב"דלהיוה
�עה"ח�יעקב�הדוה�ומ'�בראדי�דק"קלר"י
�מרעמא�יירל�במוהר"י�יאקב�מו"הלהרב
��ו)�כ'�בפטירתו�שנים�מ��רקשהי'

�ה�שנדפס�דינקוהא�גירסא�וס'תק�ס(
�ה"מ�סי'�����ה�כהב�ומס��כביר,לא

�כונתו���יסר��כיח�ס'�מקוסוסרוס
��כגס"נ(�כט5�ס)�וקרובו�רקזס
�שה"ל�ע'�הכהו�ישראל�ר'קנו(

��ל"רכלל
�משה�במך"זק�י?טטראל�רןקכה(

�מראה�בהמ"ם�מ;נדלשר'
���שם�עבה"בהצדק

�נקיא�ירמף�בך'�יוטראך�ן,ך'קמט(
�חמיו�ע"ש�לאזרש�אימרלר'

�ביה�מכספו�ובנה�שלחנות�לב'�וכהוהי'
��ו�ההדשה�ביהכ"נ�נקרא�מעםמקיש
�בעמיו�יטה�יהרה�ועוד�סרגו�יסכ"ג
�לצמיתת�ידים�רהב�מקום�מקדיששהי'
�הרמ"א�הגאון�ובנו�עלמין�לביהעלמין
�נעטר�רפ"ק�ההיים�ונס'�בד"מ�ב"פהב.או
�יוסף�בר'�ישראל�מו"ה�ההבר�הנאוןבשם
�צ"ד�בעל�כוון�לזה�ואולי�הס"ך(�רךי"ג

��ע"ש�ש"י�קראקא�שראלין�ר'�בס"טומה"ד

�מאייהארא�לשמואל�ישראל��ר'וקלי
�לרבים�מוכהה�ורופא�וטפסרחכם

�היבא�מקראמא�כתריאל�ר'�
�ר'�שנה�מסוף�בשקיקכרו

�בשמוח�להשהטש�דרכנו�שאין�ואףע"ש
�שמות�באלה�כאן�הצדיקיםהקדושי"ם
�שלא�כשביל�עכ"ז�הראשונים�עללהום'ף
�לא�פה�ונם�מקום�בשים�זכרומצאתי
�במאה�כי�ובפרם�מאימה�סטנושמענו
�משהמשין�הי'�עוד�והשך�אור�אשרהשני'

�מה�עד�יודע�אתנו�ואין�כאןבערבוביא
�בכלל�פולין�במדינה�היהודיםמקורות
�נתתי�ולכן�כפרט�וחכמיו�ישראלומגדולי

�ליודעי�הדבר�והנחתי�מוב,�ושם�יד�פהלו �אוהו�לפתור�המה�ידעו�ואוליהקהים
�א'�דבר�על�ורק�קסת��ר'�כסס�ט"ל

�יג��ישראל�ישמה�בהמיםמפ"קראקא
��ומש"ש�ס"א�ק'�אות�ועה"א�ת��סכט�נ

��ע"ת�מ"ץבהגה'
�שלגם�ישראל�ך,��ךשמדישקן�

�במוייה�שכנא�ר'הנקרא
��נ�קד"ה�על�נהלה�הי"ד�איכליחיאל
�ובפנקס�אדר,�היי�עד�הולה�והי'�תנז"כ(דר
�מאוד�מרכין�דביהכן'נ�הנשמוהוכרון

��וקילוסיובשכהיו
�מנ"ט�מייזילש�ישואר�ריקלנ(

�וכו�רס���כרפ"סריסיד�ג
�י"ס�ליס�ך�דפ"ק�ודיין�שעדלי'ןאבריק
�המכמהו�והמצא�ליסר�ל(�געימסוון
�ונבנה�תרכיז(�י1זעס6ף�צבי�הפארהעשו"ה

��שמו�על�ביהמ"דבפ"ק
�ניימאן�בר"י�יהודה�י?טראל�ך'קלנ(

�וס'�ב"ה�ישראל�מהנהבהמים
�עוד�שנשאר�מה�זולה�ה"ת�ישראלגבורי

�הלמידו�דפ"קראקא�מנאר�הרבכתובים
�מכס�י�ך��ג��גיטין�טיב�נעל�הגאוןשל

�ישראל�הפארה�ראש�קבי�נברסרתן(
�מנשה'ם�ר'�שראל�ר'�הנקרא�דפ"קפו"מ

��תקס"ו(�תמ��נ"ך��ג"כזצ"ל
�ך'ק)י(

�ירסן-

�דמשק�בכמדהך,א
�המצוה�ע"ס�יד�כהבנהמ"ס

�דפ"ק�וריין�ורטי2וואל�פיאסצנאאבד"ק
��ת,ירי"ן(�הסין��נ'ק-אקא

�אלישע�בן�יקצמעאך�ר'ק)ס(
��בה"ב�ההמונה�מ2רע'

��הרי"ף�ע'�יוטכמעאל�ר'ק�

�החיים�במפר�מצאה.�כ'�כאן�לעוררבאהי
�פרט�נלי�נהן�בר'�ק�ריאל�ר'�שםדפ"ק
�יעטוש�הנ"ל�ם�באהד�הוא�ואוליהשנה
�כתרי��ו��גסיס�כמות�נ'טין�סדרלס"ט
�כקו"ף�היתעש�ים�קסריח5�כ'�מנע�סךרכני'
��נרת�בסג"מ�ונהסוכ,ת�כ"ף�����ס

���ט"מ,�קצריך��כ'�עסק�כטג'ןס)ווויס
�רפן�פנקס�סגכסנ�ע5�תתסס��תס'

�סזס�ססס�ת�ס'ג,י�נכ,גס�ו�יססריחל,
�יס�סכתרי5ל�רכי�כסם�רימס�יסי'�סלוקכדי
�כסתו�סקרך�ת"ס�נו�מגיהך�ו6ף�לכיוסס'

�פרטס��קי"ס�גפניך�ר6ס���כתערוכמכי'
�����ספית�חיים�ככרי�וכס'�ע"ס,וכו'

��טיס(�סיגר,�סםכטפין

כ*
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גדךלים�סופיים�פליטהמוצרכה�

�בתמ"ס�מ*יהו*זז�ליפמץ�דן�
�הנצח'ן

�מבד"ר�חד�מייז*לש�ך*פכמן�ך'נ(
�יטקכ�תנ"מ�מהןדפ"קראקא

�צמ"ס�והי'�זנזינרך(�נהק��רססכבנ"מ
�בהמכמהו�ג'�בירך�זרע�וע'�גבוהודיין
�הי'�בזמן�ואחריו�ת�ר(�סיון�י"ניג"כ
�ומצבהו�זה�בשם�א'�מצווין�דיין�עודבפיק
�לעולם�מאיר�שהי'�עליו�מע.דיןופנקסו

�התורה�דלהי�על�ושקר�הורהו�כסבורכלו
�וצדיק�קדוש�איש�והי'�ובנמהרבנגלה
�בהרב�מיי,י"ש�ליפמן�חנני'�מו"הבנש"ק

��תקע"נ(�ענת�ח'�אלי'מו"ה
�לעמל�המכךנדץ�אשך(�ך'נ(

�ננו�כמ"ש�דפ"קראקאדיין
�מההי'�למו"ה�דרושים�יה�מהתבהמ"ם

�ליכרמן

מ*
�הקדמות�בער�מאיר�ר'�

�ב'�מאמר�קינוים�בם'מ"כ
�מאיר�רבינו�הגרול�המאור�ולדעהוז"ל
�הא?לאנמ�ולדעת�סכ�ים(�סר�אובי"ץנקרא
�ירין�דן�בם'�ע"ז�וכ'�עןש�צח�רנקרא
�וצ��ע"ש�האקדמוה�בעל�ר"מדהוא
�גולל�בהמ"ם�נךמאיים�כמאיך�ך'נ(

�מאיר�ס'�חי'�גם�שם,�עבח"באור
�ז"ל�האר"י�הקדמה�ע"פ�עה"הלארץ

�פי'�ממנו�נדפס�גם�הק.ז(ס�יג'קי
��נסתר�ע"דיאבוק

�עשה"ל�מאיך�ך'�אבי�וכאיך�ך'נ(
�סי'�יו"ד�אות�ועח"א�רי"ח,כלל

�שם�שהובא�ברים�מאיר�רבינו�ואוליב'
��בנו�הי'�וכ"ג�סכ"ב�מ'אוה

�קושטא�אבריק�יצחקו�מאיךר'י(
��נ"ט�ס��א'�איהעח"ב

�אור�קרן�בש"ס�בכ~ך"ה�בקאיך�ך'ס(
�מ"ץ�ובהגה'�ועבח"ב�משהפני
�שם

�באן�בן�שמראך�בן�כנאוך�ך'�
�הרבות�על�אמה�אוהבהמ"ם

��מחבנו�וו�לא�מ"כ�ובעל�ככ"ט(ס�וגיק1
�שולא�בן�שלמה�בן�כמאיך�דןז(

�ורע"ג�ער"ב�סי'�הרשב"אעשי"ה
�גדול�שחכם�מאוד�הרשב"א�שקלסי'איך
�טור�שכרגו�וכיר���ךנרי��תוי���חי'
�ד6י�קיסייחו�ניסוכ�כס"ס�ק5ס�נרי'ג6
�חתיכות�נכ'�פי'�נרוכ�נט5�ניגס�י3ןמרי'
�חקוי�סס�סייך�יך�קעגס���ניו5ס�
�תו��נו5ס����נטי'�����יקכטדס6
���ןיס�ולתרתי�ט"ב�יסור6�יקכט�ס
�וקיי��תקוים�ס6יסיר�ניוט�כס�טקיס

�דם�סרקקס�ניכמס�סתרןכי�וכס"ס�ט5ר�
�וין�סי'�מר"ת�ג�כ�סי"ן�טרח�ס'טנז�נז

�ת"ס��חטיוכות�ס'�סתיהסוסה"נ
�לבוב�ראבד"ק�תאךמים�ךןובןאיךןח(

�בהמ"ם�קקן"נ(�חת1ז��טושמ"ך
�בעל�הגאון�אבי�פנינים�ורב�רבאאלי'

�פמ"ג
��יונה�על�בהראב��נזכר�כמענשך�ך'ט(
�מיכל�יחיאך(�ך,�ף4ידךש�

�הי"ר�נעמרובאבר"ק
�בהמ"ם�ת"ח�בשנה�קד"ה�על�שםנהרג

��לותורושברי
�ממראמא�ירזכ~וצ�ך'�מיכל�ר'��

�בקצרה�וחליצה�גיטין�מררבה"מ
�אה"ע�בש"ע�הדפוסין�בכל�כמעטנדפס
�ברכה�מ'�כביר�לא�זה�ממנו�נדפםגם

�הקצר�חי'�על�ורחב�ארוך�ביאורהמים
�שם�וגדול�קטן�דבר�שום�הניח�לאהנ"ל
�החר�בינתו�ברוחב�ביארו�לא�אשרהוא

�נז��נסנס'�ס'�ות�ככ"כ��טמסן5והחלק
�בכל�ידו�אה�איש�ירים�לא�וכלעדוסם(

�חליצה�או�גט�למרר�וגליציון�פוליןמדינת
�הנ"מ�ואף�לפניו�פתוח�ספרו�שיהי'מכלי
�שגם�עד�למאור�חבורו�מפליא�הי'העשל
�ע"פ�רק�וחליצה�גם�שום�מסדר�ל"ההוא
�וכו'�התורני�האלוף�החיים�ס'�וז"למפרו
�במו"ה�המנהגים?�על�ס'�שהי'�מיכלמו"ה
�ר"מ�נקרא�ס��גק3ס�סס�מעקלשיוזף
�תכ��חסון�יי"ר�הגבוה�דיין�יוזפשר'

�החב"ר�בה�ריגושי�מ'�הרבניהוזוגתו
�כ'�אביו�ועל�תכ"ט(�סכוטית�כ'אברהם
�שמואל�נמו"ה�יוזפא�יוסף�מו"השמה
��ח�צורף�מעקלש�ר"י�נקרא�ז"לטיימר
�מרדכי�ב"ר�היצל�ס'�וזוגתו�ת"ח(פסח

מעקלש

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



פיימתמערכת
�מו"ה�ואחיו�ת��סגי�ןר�נ'מעקלש
�ומו"ה�תכ"נ(�חסון�ט"ו�במוהר"יאברהם
��תכ"נ(�ס3ט�י"ר�במוהר"ימניש

�של�גל�בתמ"ס�אגרזי�מנחם�ר'י�
�עבח"ב�אגוזים�של�גלבהמ"ם
��ג'�ד'�ובח"אשם

�הלסיד�רעץ�מקיק�עזרי'�כזנותם�ר'ינ(
��ממנטובההר"ע

�זרמן�בנר'�צירן�כמנזקם�ר'�יו(
�מנחם�בהמ"ם�מקראקאגבאיש

�וריין�וואידמלוב�אבריק�עם�עבח"בציון
�ק�רבינו�למן�במוייה�מ"ץ�א"ע�ותהםרפ"ק

�באלטונא�נפטך�ר3יג������סם��י

�בהמ"ם�פורטו�ציר�מנחם�ר'ט�

��שם�עבח"ב�לסוחרעובי
�עבח"ב�שלמה�בך'�כזנחם�ר'��

��טוב�שבלס'
�מלמר�מעכדל�ממחם�ר'�י�

�רפ"ק�הח.ים�ס'�וגלמקראקא
�צדיקים�מל"ו�א'�ממש�ומהור�חסידאיש

��ת"פ(�ב'�ור�י�וכי'
�צזמיר�ארי'�כזנוקם�ר'יח(
ן

�אבדק"ק�רייכנברג(
�בהג"מ�ארי'�מעון�בהמ"סזאלישטש.ק

������משטרקוב�אבהק�נפתלישלמה
��חת"מ�ועשו"התרמ"י�

�במר"ה�מעכדל����ך'יט(
�החיים�ובא'�קאלהארי�אגורז�

�מובהק�הרופא�הרב�מורינו�עליו�כ'דפ"ק
����כ"ך�קלהרי�מענדל�מנחםהר"ר

�תק�ט(
�חהן�רש"ך�חתן�כון�כמנותכם�ר'�כ(

�הרב�עליו�וכ'�מג"שבעד
�סנט�ז"ך�וכו'�עולם�יסוד�צדיקהחסיד

�ב"פ(
�סג"ל�במוהר"ש�כמנלי�בינהם�ך'כ�

�תלמידו�פינק�ר"מ�נקראהורוויץ
�והי'�מפ"ק�חריף�ליבר�מו"ה�הגאוןשל
�ושמו�תר"ו(�טר"פ��נ��רפ"ק�מבד"רחד

�זו�בשנה�ונולדתי�הנני�ש"ב�כיבקרבי
��ו;י"ע�סיוןבר"ח

�בנימן�במו"ה�נחרם�נזנחמ�רןכ�
�דר���וואלברוםהאבר"ק
�תק"נ(

קטגד~רליםסופרים
�כלל�עשה"ל�ש"ץ�מרדכי�ר'כנ(

�קי"מ
�הירפט�בח"ן�כזרדכי�ר'�יכד(

�מהושבי�והי'מקרמ;יר
��מל�שפע�בעל�של�הלמידופ"קראקא

�מסה�נהמ"ס�שמעון�מרדכי�רןכס(
�שלמה�השק�בעל�בהרכשמעון
��שםעה"ב

�הכהן�בריי�שבא�היררכי�ר'�כ�
�מות�אחרי�פ"קראקאפאר

�מדובר�נפלאות�והרבה��ל�הרמ"אקדוש
�ד"ק�משלי�על�ביאור�בהמ"ס�בפ"קממנו
�דוד�צמח�שבעל�הוא�ואולי�סג"ז(�ן"ססנו�
�בש"מ�נפמר�ינגר�הר"מ�בשםמכנהו
�ההמון�שאומרים�ומה�ס��טכת�ט
�הוא�אחה�בעין�סומא�ר"ה�מב"אדהי'
�הי'�אפרים�מו"ה�אחיו�גם�דהרימעוה
�נחקק�קבורהו�מצבה�ועל�ה�בשםנקרא

�וכד��כמרדכי�קם�לא�מרדכי�ועדממרדכי
�שמראול�ב"ר�משה�נזרדכי�ריכ�

�על�ה'�חסדי�בהמ"םמרגליות
�דפ"ק�החייב�ובס'�שמ"מ�ד"ק�מדותהי"ג
�ובו'�המקובל�הדרשן�הגאון�עליוכ'

�שמואל�הנ"מ�חותן�סט"ז(�כסלו�ו"דס"ק
�שמונה�נטע�אשר�פרמסלא�אבריקמרגליות

��בישראלארזים
�שמעון�בטו"ה�זשייכש�כמרדיפני�ך'כה(

�וסמרך�ראבדפ"קראקאמחליש
�עליו�כ'�החיים�ובס'�תס��סנטטר"ח
�הדרשנים,�ראש�בהורה,�אלוף�הבירה,שר
�עליו�בהלכה,�המצויין�דינים,�הבהיראש

��וכו'�נחה,�הי'שכינה
�בהמ"ס�אלמושנינו�מקסה�ר'כס(

�סכ"נ(�ס�ג'קו�למשהתפלה
��מגלות�ה'�על�סשה�ירי�היקרום'
�אליעזר�במוהר��אשכנזי�משה�ר'�

�משה�זכרון�בהמ"םהי'לפרון
�הגאון�אבי�מנוחתו�ירושת"וובעה"ק
�כיד:�ז'�ועבח"ב�ציון�אהבתבהמ"ם

�מים�המקובל�אומטרר�משה�ר'��
�ערוגות�בהמ"ם�בראדידק"ק

�ממנו�נדפם�שם,�עבח"ב�שה"ש�עלהבשם
�והנאון�ההלים�על�משה�דרש�ס'גם

�מאר�בשבחיו�הרבה�ז"ל�מרגליוהמהרא"ז
�כבושם�נראה�ולא�וז"ל�בהסכמתושם
�וכו'�קדשים�קודש�וכלו�בארץ�עודהזה

והבעש"ט
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�סופריםפליטת�כמערכת���

�כי�מפרו�כשראה�עליו�העידוהבעש"מ
�מחברהו�שחי'�בעת�שהע"ה�נפש�בונהלבש

��ע"ש�הקודשמחברת
�נווך��כסנו��ברבתא�בלשה�רן�נ(

�וורמייזא�במברג�הענא�אבד"ק
�למפרו�הגה�בעל�מק"כ(�כם5יו�כ"יוסת"ך
�בשם�ונקובים�אברהם�אשל�ס'�אביודמר
�ר"מ�זה�ואין�לס"ד�א'�ועח"א�משה,אהל
�ק"ת�ח"ב�משה�פני�בשו"ה�הנזכרברודו

��רבים�בו�סעו�כבר�כאשרע"ש
�הגאון�של�חברו�בירדגן�בפשה�רי�נ(

�פ'�וע"ש�עה"ה�חיים�אורבעל
��בח"ב�משביר�וערדברים

�המפרש�בע4�נןפןריך�כמסטוץ�ר'�ד(
��פעמים�איזה�נדפם�יצירהלם'

�שבס'�הגה�בעל�וקנך�כןשדץ�רן��
�הוא�נם�הי'�ואולי�יפ"הקצור

�המקצרו
�בהמ"ס�פררםןך�הכהן�כןשה�רן�ו(

�רווינ��נזקה�דיגי�כ��מיםפלגי
�על�הקמן�יאיר�הוה�ם.�המח'אחי

�גיממייאות
�חהן�הכהן�ברש�כמשה�ר'��

�הקמן�הסידים�בהמ"סהרא"ש
��שם�מ"ץ�ובהגה'עבח"ב

�ררב"ג�שר�בתו�בו�כןשה�רן�ה(
�וב"ו(�בסמ"ק�השלחןבהמים

�בח"ב�מיחסהו�ז"ל�המחבר�הגאוןואולם
�רמ"ח�סי'�או"ח�ועביי�ע"ש�גרשוןלר'

��ע"ש�ז"ל�מהרי"אבשם
�אלי'�יד�בעל�בהנעירן�כןשה�ר'�ט(

�עבח"ב�שושנים�פרחי�ס'חי'
��קל"ג�ופ'�י"גיו"ד

�ראש�ציה�מוהר"א�בהרב�כמשה�רימ(
�מענדלש�ר'�ר"מ�נקרא�רר"אונאמן

�בעתיו"מ�הנאון�וחהן�העשל�הג"מנכד
�הכהן�אסיפת�כהמ"ס�ח"ן(�פכ��כליסט'

��שם�ועח"בעה"ח
�מקדש�ועבח�ב�ריאתי�כןשה�ר1מ�

�מאיש�הדל,�אני�ומש"שמעט
��ש"ץ�בהגהחדל,

�סודות�שושן�ע'�ואר"י�כמשוץ�ר'תג(
�בח"ב

נרדלים
�נהמ"מ�במהר"שמשה
��שם�עבה"כ�משהויכהב
�במהר"ש�וויטלמשה
�וספר�בח"א�מהרח"ועיין

��בח"בהגלגולים
�אבר"ק�במהך"זמש-ה

�משנה�מגיד�בהם"סדראגטשין
�ועבח"ב�חסידים�משנהפי'
�שם

�בהמ"ס�ולמדאי�בך�טשה�רןמז(
�סי'�הרמ"א�עשויה�המיםכתב

�מהר"מ�ושו"ת�ד��גימין�ורמכ"ןקכ"ו
�מימן�מקואוה�ומדרכי�תר"א�סי'ב"ב

�הר"י�ושו"ה�פ"ג�שקלים�ה'�ומנ"עהשמיו
�ר"מ�בשם�נקרא�והי'�ע"ש,�מ"ימברונא
�פ"ק�בנדרים�נזכר�התו'�מבעלי�והן'תק"ו
��כ'�אוה�בח"ב�ספריים�פלימתוע'
�האר"י�הלמיה�פןריימן�כמוטך:�רימז( �הכוונות�ס'�המסדר�בעל�ל �ובהגה'�ס"ה�כ'�אות�עבח"ב�הישןהאר�

��שםס"ץ
�ננמךהך"א�ירכןין�כמתוק�רןחח(

�דק"ק�דח"ק�פנקס�וז"להכהו
�איש��הכנכוה�בעל�החפיר�הגאוןמי'ן

�במו"ה�ירמי'�משה�כמוה�קדושאלקיים
�הורה�שהרביין�בעבור�הכהןאליעזר
�במדינת�הרבה�תלמידים�והעמ.דבישראל
�הי'�מ.ץ�בפ"ק�וגם�ק�ארצוה�בג'פולין
�נפמר�וקינות,�סליחות�יסד�וגם�ורייאב"ד
�יאשתן�תי"ם�בעומר�ל"ג�ערבמש"ק
�ווירמייזא�בק"ק�נפמרה�פיגא�מ'הרבניה

��עכ"ל�תכ"ו�אב�ו'שיק
�היי�מכך�ךנדא�כןשה�ר'�תן(

�ואח"כ�פראג�מרבניא'
�יקירה�ןר��ט��סמיך�ראבד"קראקא

�הרמ"א�וז"ל��ל�הרמ"א�בזמןס"ק(
�קראקא�חכמי�לפני�הדין�ובאבהשובותיו

�משה�הג"מ�לצדקה�המורה�הישישהא'
�גיסי�הגאון�בצרו�אשר�והב'�לנדאמנ"ל
�עמהם�לשליש�ונמנוהי�כ"ץ�יוסףמו"ה
�ושו"ת�סי"ב�וע"ש�עכ"ל�שבהם�הקמןואני

�מכונה�הי'�ואולי�ע"ש�מע"ז�יוסףשאריח
�האיש�משה�ה�כי�שמארך�ר"מ�בשםגם

�הנאון�בזמן�רוד�צמח�מס'�לוידענו
�בעל�ודברי�ע"ש�מלובלין�שכנאסי"ה

�רןחנ(

�י8יחד(

�רןתם(

עיר
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מינרולים�סיעיםפליטתמערכת
�החיים�ובס'�ע"ש,�צע"ק�בזה�הצדקעור

�הלוי�משה�מו"ה�בזה"ל�כ'דפ"קראקא
�ובניו�שכ"א(�לנדא�איש�יקותיאלבר'
�אביהם�ע"פ�שנפטרו�ומנוח�אליעזרמו"ה
�יעקב�כ"מ�הקצין�אשה�גיטל�מ'�בהווכן
�תזכר�טגר5ס�מפס�ר"ת�סו6���י�מ"ע
�יוסף�ס6ריח�כט5�סנ��ו5פי"ו�כסמיךסם
�מחן�ססי'�מ5נהו���וכנחרת�גיסתססי'

�כ"ד�נפצרה�בנרכס(�תסס�מו"סמפו"מ
�מו"ה�ובנו�אסתר�מ'�ובתו�שנ"וניסן

�ומש"ש�עכ"ל.�שע"ב�הלוי�זלמןיקותיאל
�מלבוב�לנדא�משה�במויה�צ"ה�מו"העוד

��הוא�אתר�ודאי�ש"פ�שבםב'

�רפ"ק�שו"בבריינשרדייג�מרדכי�בך�ה�ש�כן�ר1�ג(
�שו"ב�מה'�זבח�תיקוני�בתמ"סקראקא
�זבחי�מ'�הקדמה�וע'�ובקיאותבחריפות
�כ'�יצחק�עולה�ובסן�ת)ז"נ(���מובי'
�משה�למו"ה�ישנים�בבדיגוה�מצאתיוכן

�בעל�מהריץ�לזמן�והי'�מקראקאשו"ב
�והי'�ס"ט(�כס'���ונפטר�שו"בהגה

�וע"ס�יוסף�שאריה�בעל�הגאון�שלהלמידו
�מל"ו�מרגליות�למהרא"ז�אפריםראש
�היקוני�הכולל�בשם�בפראג�ונדפסמקי"ג,
�ופי'�למהרי"וו�שו"ב�ה'�הוא�הפניםזבח
�ופי'�הזבח�היקון�בשם�מכונההקצר
�סהר"ץ�על�והשגוה�צדק�ובהי�כשםהארוך
�כנ"ל�ריאה�בדיקה�ועל�ריב�זבחיבשם
�בדק�ומחזיק�הבדק�היקון�שם�בשינויורק
�מפראג�מהר"ל�המכמוה�בו�ויש�הביתובדק
�אפרים�ועוללות�ומהרש"א�לובליןמהרים
�מנחם�ישעי'�בהג"א�ור"מ�יפהמהר"ם
�וז"ל�מק"ג�סיג�שם�בדק�ובמחזיקמט"ק
�מו"ה�בהקדוש�מרדכי�הר'�הקדוש�זקניכ'

�לבית�המהיו"ש�הי"ד�ברנדברגעקיבא
��קירבאל�יעקב�שלגאון�ששי�דוראבוהיו
�מכתב�החיים�ע'ן�ס'�וימד�וחיקןשחי'
��ש,�וכו'�הקטן�שביעי�הכוהב�ואניידו

�סכת�כת,ס'�גזבר�מקורכן�ר'ץ�����
�יטקכ�ר'�כסס�וכו'�סכן��ס�ט��כ�ז'

�סגזכר����ע"ס�וכמקוכן�סקךוסתקור�
�מקירכי5�סקרון�כסס�כסתם�ס��כדף�ססטון

�כ'�הנ"ל�אפרים�ראש�ובהקדמהע"ס�
�זנח(�תיקוני�ס'�אוהי�הקרה�וד'בוה"ל
�ירו�רעל�קציר�כשמחה�בו�ושמחהילפני
�והיייך�הטו"ז�כונה�אמיהה�עלעמדתי
�אחר�רק�לידי�בא�שלא�לי�והיצרוכו'
�מחדש�זה�ונדפס�ע"ש,�מפרי�רובגמר

�מיכאל�מו"ה�הרב�ע��תרמ"ח(��רס6
��משלו�נופך�בתום'�מראדאמסקשו"ב
�כמזדכי�בהניימ�כחשה�ר1�ג� �ס'�וז"ל�מרגליךר2משה
�משה�מו"ה�החסיר�האלוף�דמ"קהחיים
�ייר�ג'�מרגליות�מרדכי�משהבמו"ה

�סנט(
�אנד"ק�כ~ענדרש�ר'�כפרטה�רןגכ(

�נחמת�וע"ס�ת'�ש'�עדקראקא
�על�לשבה�מכאן�והלך�תקו(�ספ"וציון
�דמעלין�ואף�פוזנא,�דק"ק�הרבנוהכסא

�ודאי�ופיק�הרבנוה�וכס�וכו'בקודש
�אז�שמשו�בכאן�אך�מפו,נא�גדוליוהר
�וליה�ס5ו(�טיר�כה5ק�כ��רבניםב'

�בקורה�למוהר�אך�וע"כ�שלם,כסא
�כלילת�בעל�קושי'�ול"ק�זה�בעניןיוהר
�טעכ5י�הר"ר�ציון�שערי�ס'�ועליופי,

�בקראקא�סקס(�ס'�היוהי�בעהמפי~ג�
�ומוזיה�יואל�מו"ה�האב"ד�הגאוניםהיו
�להכריז�השמשים�על�צווי�מענרלש�ר'משה
�בשעה�יפה�שתיקה�כנסיות�בהיבכל

�רסוקי����רח,�ו6נכ�ע"ש,�וכו'התפלה
�מי�ותיקן�סר�ת�ט�כעי�יסנ�ןנרח� �כסטת�מהכר�סגזסריס��תן�תיוהדסגיך
�וסמם�סתפ5ס�נמר�עד�עטר�מגריךסתפ5ס
�וג6מריס�רפ"ק�גגט'ות�כתי�גכ5ככתוניס

��ס"ק(ככ5
�ז"ש�ירשע�בד:ג"כמ�משדה�ריגנ(

�ס'�וי"ל�שלמה�מגיניבתמ"ס
�ושבע�זקן�בהורה�האלוף�רפ"קהחיים
�משה�מו"ה�ראב"ד�הי'�ימיו�כלימים

�ולא�תת"ח(�מ"ר�כ"ח��ל�יושעבמ"מ
�דמחמת�אייר�כ"ח�הצדק�עיר�בעלכמ"ש
�שע"ג�הנקודות�דב'�וחשב�מעהרהימתו
��נקם.�יוד�ן�לתרין�אדרהי'
�וז"ל�יהדרה�במריה�משה�ר'יי(

�והטהור�החמיר�הצדיק�החייםס'
�לא�משה�ועד�ממשה�נאמר�ליוממש
�דאנשי�בפומי�מרנלא�והי'�כמשהקם

��תג"ב(�סיכות��ח�שקאטשר"מ
�נפתלי�ננדקג"במ�כמצטדק�ך'גס( �ר"מ�הנקרא�שדרהירש
�כ�ס'��סת"ך�ראבד"פקראקא�ענזלשר'

�תגיו(
�ישראל�במרה�משה�רן�ג�

�קדוש�איש�ליברלש�ר"מנקרא
ושקיבל
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נרוקים�מיפויםפייטתמופרכת�
�בפ"קראקא�דישראל�רבא�ספראומקובל
�ווישניצא�לק"ק�רגליו�פזר�הדברוע"י
�החיים�ובם��תט"ט(�סיון�י"ס�שםונפטר
�בישראל�כמוהו�הניח�שלא�עליו�כ'דפ"ק

�וכו'
�שמואל�במויה�דרשו�משה�ר'גז(

�ודיין�הדרשנים�ראשמחליש
��נ�וסמ"ך�דפ"קראקא�בהלכההמצויין
�עה"ה�משה�דרש�היקר�בהמ"ם�ת��כסגיו
�בהמ"ס�הכהן�יצחק�הנ"מ�חהן�בלבובנדפם

��רפ"ק�ודיין�דרשן�ג"כ�יצחקהולדות
�ירמז�שלכזה�ומשוץ�רן�גח(

�הגאון�אחיאבד"פקראקא
�ח"א�וע"ש�צבי�הפארה�בהמ"ססהרצ"ה
�מרוב�כאן�הימים�לו�ארכו�ולאמכ"ח
��סיגיך�לווארשא�מפ"ק�ויסע�הדעוהפירוד

�תקט"וז:�סכט�
�אשר�בהג"מ�ספרא�משה�ר'�גט(

�והי'�אייבשיץ�אכד"קלעמיל
��נ"נ�ישנה�דביהכ"נ�ודיינא�דמהאספרא

��הקג��הגרסח"י
�יעמול�נכזן"הכזוטדץ�רן�ס(

�קשונז�אבד"קמאפטא
�ו"ל�ושעש�מאור�בעז�המקובל�הרבחתן

��חק�נ(�תברי�ר
�ראב"ד�נייכמ"נץ�אליי�כמשה�רןס�

�בהמ"םדפ"ק
�

�למשה�הלכה
�תקס"ס(�טבת�י"כ�יג"ב�וכו'�אלי'ורברי
�נהמ"ס�פילץ�אבד"ק�יוסף�מו"הבהגאון

��חושבמעשה
�המביצר�יזנקננ�במשקץ�רי�סג(

�קראקא�דפ"ק�מבד"רחד
�תרכ"נ(�מגחם�כ'��ג��הדעת�מימיבהמ"ס
�אבד"ק�לעמיל�מוהר"א�המקובל�הגאוןנכד

��ז"לאייבשיץ
�מאינמשין�ךיפשיטץ�כזקשןץ�ר1סנ(

�הרב�וז"ל�מחיגטסין(���ו5י
�הקליח�אדר.�י"א�מוב�מעגל�בס'חיד"א
�בקבלה�מופלא�ס'�וראיהי�במודינאהייתי

�ליפשיץ�מהרים�המפילפל�מהזיבמעשיוה �הורה�הרביץ�הוא�שגם�כשלבוהיו,יקציע
�שם

�ט"מ�בעתיו"ם�בהגאון�הישוץ�ישיסר(
�ומנהיג�דיין�מ�ג(�פ"נטיק5ין

���חכ"נ�טבת�ט"ו�ובנ"ך�פראגדק"ק
�של�הר"ת�עולה�רכך�המ"ג�צ"לואולי
�וענן�חשך�העולם�הזה�היוםמצבהו
�בישראל�הזה�היום�וגדול�שר�כיוערפל,
�מאפטא�חיים�אברהם�הכ"מ�חהן�והי'נפל,

�הרב�חהן�ספ"נ(����כ'�וויעןאבר"ק
�של�אחיו�יעקליש�ר'�משה�מו"ההגביר
��ז"ל�יעקליש�ר'�אייזק�מו"ה�הנבירהרב
�כהם"ם�פראכן�בך"י�כפרןך2י'�ר1ס�

�עבח"ב�הכמה�ראשיהקצור
��שם�מיץובהגה

�צל�בהמ"ם�הלמראם�במתת"�רןס�
�אורה�שערי�על�והגה'העולם

�סלוצק�אבד"ק�הרדב"ז�הרה"גומכבוד
�דמדינת�המקיבלים�דבעלי�שמעתישלי"מ

��קבלהו�עם�נוחים�אינםליטא
�החסיד�רעיים�כנרן�כמרזרזין�רימז(

�דפ"ק�ודיין�בחסירוההמופלא
��סס"ו(�תמוז�ס'קראקא

�הרב�דךמראט�נזוזתי'�ר'�סח(
�פ"ק�דמהא�וספראהחכם

�אברהם�משה�בשם�א"ע�וחהםקראקא
�תקח(�טכס�כ"ס�וג"ג�דלקראממהתי'
�ג"כ:�ספרדי�והי'�הנ"ל�ממשפחה�הי'ובל"ם
�ממיאקא�כממעוזיי�ר'�וכמדרושסט(

�בהמ"ס�הגאון�נכדהייך
�הסכונה�ספ"ו(�ד"ק�קלהרי�ישראלישמח
�בעיר�קד"ה�על�נשרף�אפמייקר,ר"מ

�וכוח�ע"י�תכ"ר(�כסלו�י"רפיעטרקוב
�ו6טיגיקגר(�הנזירים�מכת�א'�עם�שמהשה"ל
�כבר�אבל�לכאן�הנוראה�השמועהוכבא
�מחבר�הי'�בירך�זרע�בעל�ואאיין�לועשו

�כנסיות�בכתי�במפר�ונכתב�אזכרהלכבודו
�השנה�מועדי�בכל�לפובה�ונזכרדפ"ק
�בפ"ק�זו�משפחה�שאריה�נמצא�היוםועד
�נשמה�את�וכו'�רחמים�מלא�אלוז"ל

�דוד�החב"ר�בן�מההן'�ר'�והמזוורהקרוש
�המיוחד�קד"ה�על�ונשמהו�נפשושמסר
�כפחו�וטהרה,�בקדושה�ניחוח�ריחלקרכן
�כסליו�לירח�י"ר�לשריפה�העמוד�עליריו

�ומרה,�גדולה�צעקה�וצעק�וספירהבמנינה
�ובשפה�ביראה�באימה�האלקיים�הואה'

�כלה�ושרפו�ולשונו�פיו�חתכוברורה,
�אש�ככבשן�המדורה,�והגדילהכלול

�חתכו�ועזרי��מישאל�חנניאשלהבהי'
�אוהו�ונתחו�חיותו�בחיים�רצועוהממנו

לנתחים
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פייטתמערכת
�ליסרה,�הוסיפו�וכהנה�כהנהלנהחים
�היורים�בכל:�אוהו�והכניסו�אפרוצברו
�סערה,�ולרוח�לאבק�והיוגה�המוריםויורו
�כל�אדון�והחיטה�ה'�ההאפק�אלההעל

קיאנן4ךליםסופרים.
�לעיני�המחולל�הגדול�שמך�עלהיצירה
�ארורה,�זהים�בירי�חסיריר�דם�ועלהעמים
�תשפוך�דמם�אויבך�מדם�חציךשכר

��וכו'�היערה,�וחית�פריםכדם

�מא.ר�במו"ה�צבי�חיים�נחר'ח(
�נכד�טגנצא�אבר"קמברלין

�ארזים�צי�בהמ�ס�ברודא�הר"אהגאון
�שם:�ועבח"ב�אלמוגיםועצי

�פסח�במויה�צדיק�איש�נ"א�ך1נ(
�נח�הולדות�בהמ"סמקתאקא

�מקיוב�ה�ונדפס�ח"ן(�קר6ק6�הרבותעל
�דפ"ק�החדם�ובם'�ווילנא�ד,�המ"רעם

�הדרשן�ועניו�החסיד�הנאון�עליו�כ'קראקא
�אוה�ועח"ב�ר"ה(�דר�נ'�יו"כהמוללם

��סי"בר'
�ושךוט�בכמך"יה�אתעדה�נזק�ך'�נ(

�הנאון�של�מב"ר�חדלעזעגעלד
�ליקוטי�לס'�הסכמתו�וע'��ל�הלוימוהר"י
�ר'�כס"ק�וג"ג�הקנ"ז,�זאלקאוויאמרים

��חקט�סכט
�בהמך�יוי'טנ"ן�ולייבל�נהמ��ר'י(

��שם�עבח"ב�נבאדברי
�ס'�חי'��צוהב:�נבך'�נטמיר�ראיינךס(

��שם�עבח"ב�נס.םמעשה
�יעמם�במך'ה�הירע�נפערי�ריו(

�המלך�עמק�בהמים�בכרךארחני
��שםעבח"ב

�אור�לם'�חבר�הירץ�נפתרי�ר'ז(
�לנימו�עה"ת�חן�ולויהיקרות

�שינאווי�אבד"ק��וו�בניט.ן�יוסףסו"ה
�א'�אוה�בח"ב�ולקמן�ו"ד�אוהוע"ל

��ח"ןסי'
�אנד"ק�שפיץ�הירי:�נשפרי�דיח(

�שם�ישיבה�ומחזיקווירמיישא
�סנה,�פ"ה�בן�שמה�ונ"נ�שנה�ארבעיםזה

�בקבלה�גם�בק.�והי'�רצון�מלאבהמ"ם

�נפלאות�והראה�שם�הקדמתו�וע'מעשיית
��שם�בח"בוע"ל

�ירנתן�ה�במו'�הירש�נפתר*�ר'ט(
�נתיב�בהמ"ם�אלחנן�הנ"מחתן
�שם:�ועח"ב�הישר�ושבילהישר

�אליעוך�במי"ה�פיעל,�ך,���
�אלקים�נפתולי�ס'�חי'טריוויש

�פ"ק�עמו�ונדפם�הבהיי�סודות�עלפרי

ס'י�
���ליח�ונוזן�ם'�ב'�בח"ב�ושיל

�מפ"פ�טריוויש�אליצור�הנ"מ�הואואולי
�כהנה�והובא�שזה�סי�ד�אבדפייקשהי'

�בפפ"ד�ואח"כ�טו"ב,�הלכית�עלמהר'י.ן
�ושמיך

�במוהרי"ל�מנה.ים�נכניע�נר2ז�ר'יה(
�שר"ר�היה�ואח"כ�האגנויאכר"ק

�ע"ס�נחיב�יאיר�לם'�חכר�ירושה"ודעה"ק �יהר�ות�טנח���ל�להרמ"פ�אורמאור.
�עליו�כ'�נזיר�הלוי�הריי�והגאון�י"ג(ומ'

�של�מלכו�פני�כהואר�הוארובהסכמתו
�בחי'�העיקר�הי'�והוא�ע"ש�וכו'עולם
�כסניף�רק�הי'�מווילגא�הר"י�וחברוהזה

�ל"מ�הגדולים�מהסכמות�וכנראהבעלמא,
��ע"שהזה

�מן�מנחם�בהג"מ�נטע�נרקן��ך'י�
�מהלדמהיים�ישעי'�הנ"מחהן

�א'�מנ"ע�בעל�חהן�סקראקאאשכנזי
�חתימתו�ומצינו�דפ"ק�הגבוהיםמדייני
�חיים�מוקה�של�פס"ד�על�הקהלבפנקם
�אבר"ק�טמואל�יוסף�הג"מ�חותן�צורףיש;י'

��תגה(�תמו��ך�פ"ק�ונפטךפפד"מ
�יאה�בר'�נתז�ר'�ד:קדווט��ינ(

�ביסורין�אוהועינו
�חותכין�והי'�הגדול�שמו�וקידשקשים

��חקים(�גסניו�ט'�בסייףראשו

�ולטה"ל�צדק�כהז�שניאור�ר'�
�דשם�לומר�ואפשר�ליחכלל

�וסק�טניאור�שם�ם�בא'�הואשניאור

�בל'�קן�או�ארון�והוא�ס:ז�יח(כסי"ן
�פ"ד�נימין�במס'�מהרש"ל�ועמ"שלמיין
�אוה�סוף�ח"א�לעיל�המח'�הובאסכ"ו

שי"ג
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�סופריםפליטתכמערכת��

נן*רלי~ �שמות�אה"ע�הב"ש�ומ"ש�ע"ש�בקיאשי"ן
�לדברי�וראי'�צע"קי�שי"ן�אות�סוףאנשים �שם�שבת�דבה'�גופא�הלקםמשיבולי.
�שניאור�ר'�בשם�הדברים�אותןהביא

�ע"ש
�ועם"ש�צובה�נארח�דיין�סעדיא�ר'�

��יששכר�תקון�בא'עליו

�אהרן�במי"ה�חךדדנא�סעדיא�רינ(
�חסידים�משנה�בהמאסמקראקא

�נופך�ותום'�מפרים�מבמה�מלוקם�קצרפי'
�ב"פ�נדפס�טסס"ו(�חסידים�ע"סמשלו
�לא�וכן�המחברו�שם�בלי�ובז�שםבלי
�ומש"ל�ח'�םם"ו�שבעה�נחלת�וע'יעשה

��שם�מ"ץ�ובהגה�צ"ח�ח'בח"ב

ש
�גהמ"ס�הלוי�בר"א�עובריי�ר'�

��סמ"ך�אר"ץ�מרבני�עובדי'חזון
��שם�ועבח"ב�חק)ז��ררח'

�בשבליי�במך"ה�צןריאך�ר'�
�בהמ"ם�מרניגרד�אבד"קאשכנזי
��שם�עבח"ב�עה"ה�עזריאלנחלה

�ימדרזיאל�בך'�זנכזנדאך�רןנ(
�חן�לויה�בהמויםבוניוניטו
��שם�עבח"בדקדוק

�הצפרוני�שלמה�בר�עמנואל�ר'ל(
�ומשורר�מליץ�חכם�רבמרומא

�עמנואל�מחברה�בהמ"ס�ומקובלחוקר
�סוף�כחש�לקמן�ס,נ6�משלי�עלוביאור
�פרמא�דעיר�הס'�ובאוצר�נק"ל(�נ'�ת

�על�גם�בכ"י�סמנו�נמצאובוואטיקאן
�וס'�ואמהר�איכה�רות�שה"ש�איובהלים
�חקירה�עוז�מגדל�ום'�רקדוק�בוחןאבן

�רומא�מחכמי�קצה�נישטם�והי'וקבלה,
�לשירי�דומין�במעם�משיריו�הרבהיען

������סחכם�טס�טתחכר�ומכי'עגבים
�לעקור�שהוכרח�עד�דגטי(�בגוזריכמסורר
��סמ"ך�פערמא�בעיר�מקומו�וקבעמשם
�ולאחר�קדושים�מות�דאהרי�וידוע��ס�
�הרבה�כי�לקורש�אוהו�מעלין�הי'�מן

��רומא�במחזור�הכניסומפייסיה
�מעיר�הכהן�מריגום�בר�יננן�ריס(

��וצ"ז�י"ג�כלל�ועשה"לספונמו
�י1ך1�חס.�מרניניך�עמיננא�רןו(

�אבדפ"ק�ז���מוסר�כלטיןסנ"צ
�רע"א�הגאונים�נכר�חסיריס(�קס5קראקא
�אין�ימלל�מי�וצדקתו�יראתו�החה"מותהנו
�הרבה�אחריו�הניח�גם�ההלל�את�עליוגומרין

���י��יג��בכהוכים�והמהחידושים
��בעונהה�שיא�החמה�ושקעהתרג"נ(

פ*
�תוהם�והי'�מסראמא�פייברש�רן�

�ישראל�בהנ"מ�פייבוש�משולםא"ע
�וחוס)ז"ס�לר'�ושמ"ך�אבד"פקראקאשמואל
�רבו�והיי�בריסק,�אבריק�הי'�ומהחלהמט"ח(

�הקפ"ד�ס"ס�או"ח�ועטו��ורמש"אשלהב"ח
�היבניה�בוה"ל�כ'�רפ"ק�דח"ק�החייםובס'

�אשה�יצחק�מו"ה�בה�פערל�מ'הגבירה
�המוז�י"ז�ינ"נ�אבד"פק�פייבושהג"ס
�וגבאי�דיין�יוסף�מו"ה�הרה"ג�ובנםשפ"ב
�עכ"ל:�הדרך�נאם�ונפטר�לא"י�נסעדפ"ק
��וסחך�דפ"ק�מבד"ר�חד�כפיידדש�רונ(

�א"ע�חוהם�הי'�והוא�סכה(�יב�
�יעקב�במו"ה�פייווש�המכונה�שרגאאור
�מ"ש�ולפי��דייכם(���דיינש�וואלף�ר'קאפל
�ושהי'�הבנ"ה�ש'�רנפמר�ישרים�דורבעל
�לעמל�המכונה�אשר�מו"ה�הדיין�שלאחיו
�טעה�ע"ש�ליברמן�מההי'�הג"מ�שלאביו

�מקיר�אבן�דהרי�לו,�עלהה�ולאבשהים
�פיט�סי'�����הננ"ה�ולא�והועקהבכיה
�ג��כ'�נין�לטט1ת�ים�ונקל�תנכ"ססמ5כס
�הדיין�הרב�דאבי�שם�כ'�בעצמו�רהריועור

�ליברמן�מהתי'�הע"מ�הוא�לעמלמוהר"א
�יה�בהה�בס'�ומש"ש�שנייטוך,אבר"ק

�פייבוש�מו"ה�הרב�דודו�בשם�שמותפ'
��הוא�אמו�מצד�רק�ודאי�מקראקאדיין
�באריכוה�בזה�שם�ישרים�דור�בעל�מסטוכן

�שאין�נורה�היא�מעצמו�שוה�גירהודן
�על�רק�עצמו�וסמך�בה,�לעמודיכולה

��בשערוה�ההלויוההשערוה,
�אמ"ש�כאן�להעיר�באתי�ארחאואגב

�חסדי�פ'�אית�אה"ע�הב"ש�עלח"א �המדינה�בלשון�הליא�פייבש�דשםכנע(
�ה.דוע�רלפי�ע"ש�ביי"ו�או�בב'לכהוב
�וא"ב�הוא�השמש�אור�מביום�צרפהבל'

אור
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קוב�נףךלים�סיפריםפייטתמערכת
�פייבוש�רק�לנתוב�מהראוי�הי'�שרגאשזור
�והרי�מביום,�בל"א�נקרא�הוא�וכןכב'
�ועכ"ז�שרנא�אור�שמו�דהי'�כאןלך

��בוי"ו�פייווש�א"ע�תוהםהי'
�רב�יהושע�עמק�כהמ"ס�פלמר(נ(

�ס'�וסמ"ך�לבוב�דק"קוררשן
�סק"ב�ק'�ובאוה�שם�ועבח"ב�חס"ס(עיר
�מימוה�אהמר�רלא�נחרה�מצבתוועל

��וכו'�כווהי'יהושע
�אבד"ק�וקךףךדיץ�איש�הלרי�פנחס�ר'י(

�כהובוה�על�הפלאה�בהמיםפפד"מ
�יפוה�פנים�ופ'�קירישין�על�המקנהוא'

�אחיו�עם�שי"ה�אחים�שבת�ום'עה"ה
�אנד"ק�שמעלקא�מוהי"ש�הצדיקהנאון
���כ"כ�ופ'�מ"ו�כ'�אוה�יעכח"כ�זצ"לכ"ש
�מאיך�בכןן"ה�שן4יןקך�בשנוקכם�ריס(

�חוקר�הכולל�החבם�הרבסווילנא
�הבריה�ספי�בה"מ�החסידומקובל

�החכמוה�כל�כולל�סטנויה(טג5יקלחפד'ח
�משנת�על�פי'�עצו�טעם�תקג"ז(כרין

�מוכים�מצות�וס'�תרת"ט(�קר6ק6והסירים

�היוצר�ובית�ממהרים�מממוני�סחות(טל
�מזקנים�ושמעתי�בכ"י�עורנו�יצירהע"ס
�וכנחרה�מעשייה,�בקבלה�גם�ושם�יד�לושהי'
�בנגלוה�להגוה�כימים�לילוה�שם�מצבתועל

�נ'�ינ"נ�וכו'�יחודים�ליחדובנמהרות
��חקפ�ימוסנז"ס

�ךךף�במן"ה���רי�ףזמושוז2ו(
�מעשיו�כל�וכשר,�שראיש

�סיון�כ"י�קריה�על�נהרג�בכושר,הי'
��היארתקנ"ט(

�מערכת�בהמאס�הכהן�מירק�ר'ז(
��סי"פ(�סיר6ך5אלקי"ה

�ריףא�ףור�נהכ"כן�נשךזדןין�רי-ח(
�םלאוויטיש�וולאדאוויאבד"ק

�ד'�אוה�ובח"א�ב"ו(�ט'�טנח"כוירוסי
��שם�וש"ץ���בהנהסל"א

�ג"פ�יה�פהח�בהמ"ס�פרזהי'�ך'ט(
��והיק�על�בינה�אמרי�ום'��

�הו"ח�לס'�הנה�בעל�ננוזוזי'�ר'י(
�הנ"ל:�הוא�ואולי�ח"ח(קר6ק6

צ.
�צבי'�האמי�נהמ"ס�הירש�צבי�ר'�

��שם�סופרים�ופליטתעבח"ב
�יעתק�לנ"ט�ףךך�וכירש��בי�ך'�

�אבד"ק�כן"סקר6ק��מל3וכתלוי
�תק�נ(�טבת���יספך�וקראקאטברשין
�והי'�גרןידינג�אכד"ק�מאיר�הנ"מחהן
�אבד"ק�ליב�ארי'�מו"ה�הגאוניםנכד
�הי"ד�רייציס�סוהר"י�הקדוש�והגאוןא"ר

�מלבוב
�במו"ה�הירש��בי�ר'�דהמדך2טנ(

�חדש�משדה�הלוידוד
�קשים�בעינויים�המבצר�על�אותויתעינו

�בנסיון�ועמר�הקמיו�השוון�כ"ח�ר,�לילומרים
�ליהרנ�יצא�כסליו�ובי"ח�לשמים�נפשוומסר
��הי"ד�אוהו�שרפו�ואח"כ�ידיווחהכו
�הירש�צצני�ר'�ה:נהךך�המדךשד(

�מו"הבהמדוש
�החח�למיהה�צמו�מסר�הי"דאברהם

�כעלוה�ויהי�אח"צ�בפירים�ונשרףאביו
�והשיב�הב�באזיקי�כסלך�שים�א"להלהב
�קד"ה�ןל�כאלה�יסורים�למבול�לימוב
�שינע-�ל"ר�המוקר�לביה�וכשבאיה"ש, �א"ע�יהניח�הממאה�בידו�הסרדיוטבו
��וגו'�ישראל�שמע�וצוח�המערכהעל

ק*
�מארץ�חסדאי�בך�משה�ר'�

�גיטין�בימב"ן�הונאפולוניא
�דעור�מבאן�נראה�ולכאורה�ע"שד"ו
�שאה�בארץ�נראו�הנצנים�הרמב"ןבימי
�אן,�כארצנו�נשמע�כבר�ההור"הוקול
�דארץ�אחרי�כזאת�להאמין�קשהואמנם
�והחשך�יבולה�אז�נהנה�לא�עורפולין

�ולא�חתולהו�וערפל�האר'ן�תכמהעור
�בימים�וישראל�יהודה�כר�שוםמצינו
�וצ"ל�שם�הוא�דמ"ס�נ"ל�ויותרהללו,

��ספרד�במרינה�והוא�בב'בולוניא
�נשמה�כרון�ב.ן�כהאפיל�רן��

�דפ"ק�כנסיוה�דבהיהגאונים
�ואולי��קאפיל�הנ"מ�נשמה�גםנמצא

הוא
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פייטהמערכתצ2
�או"ח�בר"מ�הובא�מנ"ל�קפלמן�הנ"מהוא
�הי'�פלק�ר"י�הנ"מ�ואולם�הם�מי'

��קפלסןמכונה

�במו"ה�להלמן�מיוניכ4דכפ�ך'�נ(
�איש�מע"ח�עפשטיין�הלויאהרן

�מאור�כהמ"ם�לו�יאמר�קדושאלקי"ם

�מופר�האשמי�במרה�ראובי�ר'�
�הראובני�ילקים�בהמ"סכ"ץ

�יו"ד�ועבח"ב�שבת�עונג�שבקדושהדבר
�דחיסת"פ���פראג�קיק�ומנ"בל"ת

�ת�נ(
�קרניים�וע"ס�בממננצא�רקנה�ריכ(

��י"רמאמר

נן4דליכםסיפרים
�כ"פ�נרפס�תר"נ(�נרס��ו'�עה"הושמש
�לסרן�תו"ע�סרכ�כגו�ט"י�הךומשים�עםנם
�חסידים�קהל�למיסדי�וראשון�ראש�ה���

�וחלאת�עמל�נפשו�לו�שבעה�ורבהפ"סראקא
�נ'�ינ"ב�ק"ט(�יו"ד�ט��עי"זממהנגדיו

��הק�נ(�המוזדר"ח

�כ"ת�שכנא�ה�במך�רפאך�רינ(
�נכד�רפ"ק�מבד"ר�חדמרישא

��תקרח(�נ��ן�מג"ש�בעלהגאון
�א,מיר�אכד"ק�אשכנזי�ר:ן�כי�ך8יד(

�בהנאון�הגדול�מראהבהמ"ס
�שי"ן�אוה�ועבח"ב�יהורה�מחנהבהמ"ם
��יתם�ספרי"ם�כפליטה�יהודהשרידי

ר*

ש*
�ניסו�האג�אנד"ק�מנ"ל�שאול�ר'�

�חהן��ך(�כד"ק����סננתס5
�מעגל�בם'�חיר"א�הגאון�וז"ל�ליבהנ"מ
�וכו'�החמיד�הגאון�ביה�לבקר�וזכיהיטוב
�ונוחנה�וצנועה�הכמה�היא�הרבניהוז'

�מח'�ושינהה�חרו:�כתבה�ופ"אמליצה
�בכהב,�השיגה�מהריש�הג'�ואחיולכ'

�ע"ש:�כ"ח�יחליפו�ה'�וקוי�היאוהשיבה
�שמעון�במך"ה�ומארל�ר'נ(

�הינון�צרי�שבס'�הנהבעל
��שם�ו;כח"ב�פלקירה�בןלרש"ם
�אבד"ק�ציה�ושהנ"מ�ושארך�ר'נ(

�רהרסנא�כסא�בהמ"םברלין
�שם�ועבח"ב�ר"מ(�כסתיס�סנסו"תמנס
�חיי�ימי�כל�והנה�יקוהיאל�מצפהוס'

�אבר"ק�הי'�מהחלה�ונעם�עמל�מלאושאול
�יקוהיאל�מצפה�ס'�שהו"ל�ואחרפפד"א
�מתנגריו�הרבו�יקיחימל(�הורה��ספנת
�ער�הרב�בבור�מגרר�חוץ�יצא�כיעל

�הרמ"ה�ער�אוהו�ררפו�אלטונאשרייני
�הגאון�אביו�ובהוכם�הגאונים�כיואף
�ללא�הין�החרם�אה�בטלו�נל'בובעל
�מ5מאו,�הורידוהו�פס"ד�ואנשייואיל
�חליו�אה�וחלה�לונרון�לעיר�ונד�נעוילך
�נ"נ�האדם�כל�כררך�שלא�שםונפטר
�זהיר�הוי�אחז"ל�וכבי�תקנס(מרחס�ן
�להנאון�מרדכי�פרשת�ועיטו"ה�וכויבגחלהן
�ע"ש:�ולהלאה�ה'�ממי'�בנעטר"מ

�נ�ס�לגדא�רפאל�שאור��ר'י(
�ונריק�נסנסחכ"ילסתו�

�הסירים(�לקסל�אברפי'קראקאפרסרכגיו(
�הטהורה�מנורה�ההורה�שר�ומקובלגאון
�כ"ח�ינ"נ�שורה�שכינה�עלין�שיהי'ראוי
�אלפים�שר�נחרה�מצבתו�ועל�הדייר(סיון

�לשרירים�אב�ופרשיו�רכבו�ליהודיםוגדול
�או"ח�חת"מ�ועשוית�רכ��ס�ר"ת
�ס"ז,�כיו"ד�כהלכה�משיב�ושו"תס"נ

�מפני�דינים�בהי�ב'�בפיק�הי'ובימיו
�והצר�מפלנוה�לשהי�שנחלקוהמחלוקה
�הג"מ�עם�בעזריה�עומרים�הי'שכנגדו

��זצ"ל�מייזילשדו"ב
�גסנ"מ�אברפ�קראקאשאול��ר'לס(

�כסא�על�לשכת�נקראכעסן(
�הדרך�כאם�ונפטר�איד�דקיקהרבנית
�ועשו"ה�תס"ז(�עייר�י��גלוגאק"ק

�הרבניה�כקא�אודות�בסופו�א"ד�ד'הרמ"א
��בהומפוה��שרפ"ק

�אבד"ק�זאב�גבכמך"ה�שאך��ר'�י(
�דפ"קראקא�ודי,נא�דרשןברודא

�נחרה�מצבתו�ועל�ססכ"ג(�סיין�י'ליסת"ך
�הי'�הקבלה�ובחכמת�ורבא�כאבייבקי

��וכו'�צבאשר
����

�מווארשא�נריגס5ד(�בך"י�שחוי
�רפ"ק�ודיינא�דרשן�ראזואאבד"ק

�עה"ח�נניס�אשכול�בהמ"םקראקא
�כמר"ג��סכט�כ"ס��נ"נ�תקצ"דווארשא
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קיבגדולוים�סיפייםפייטתמערכת
�שבה�בהמ"ם�כטניגליא�ט:נךצי�ר'ח(

�בה"ב:�ספרים�פלימת�וע"ל�מישל
�זרסכןאן�במרזמך"א�קטבתי�ר'ט(

�בהמים�הש"ך�נכדמאלטונא
��שם�שבח"כ�נהיבמאיר

�נהמים�הכהו�במוהר"ם�שבתי�ר'י(
��שם�עבה"ב�כהןמנרה

�רבא�שמושא�בעל�נאה�ש?ךם�רנןיח(
�שהביא�גאון�ר"ש�הואואולי

�באחי�איהא�ואגב����ס'�ח�המה'
�הנזכרים�האמוראים�שמוה�דכמהלהעיר

�כלל�זכרונם�מצאהי�לא�רבאבשמושא
��ובמדרשים�בהלמודים�מקוםבשום
�מקדש�נהמ"ם�נךז(שג?ך�טלרכ!�ר'ינ(

�על�מלך�פס�הההר�למלך
�עבה"ב�ההיקתים�על�מלך�כסאהאדרוה

�פעמים�כספרו�נזכר�כימים�התרת�וס'�
��מספד(�ן

�כ"ץ�ברא"מ�ושכנא�כשלרב!�וע'�נ(
�מג"ש�בעל�הגאון�המלךחהן

�הגאונים�אבי�ז"ל(�לידך�לר"ד�פסק�נ5ר�כ"ס
�ומו"ה�דובנא�אבד"ק�כחן�שמואלמי"ה

�ושיע�ומו"ה�אומפרא�אבד"קאברהם
�הורץ�רפה�ההיים�ס'�וז"לראבר"פק
�וכו'�ולה�אהד�במקום�וגדולהכהונה
�מבהם�אהרן�במויה�שכנא�שלוםמו"ה
�הזנש�למן�ר'�מענדל�ר'�הנקראהכהן
�ר"ל�ס��תנו�ס�סיון�ט���ארונונגנו

�משפחה�פנה�ממנו�יסד�וממנוהס"ה
��היום�דרשיך

�בכמרהרא"ח�קטלנו*�יטלךכט�ר'יד(
�בהמים�רפ"ק�מבד"ר�הדכ"ץ

�שלום�ומשפס�הקפ��מ"ק�נזירשלמי
��תקנט(�סיון�נ'�וב"ג�המצוה�ס'על
�אגרה�בהמ"ס�אלעמי����ר'ט�

��שם�עבה"במומר
�רונטשיץ�אפרים�וטרמה�ר'ט�

�וללוה�בהמוים�פראןאבד"ק
�מפרים�ועוד�גבורים�עיר�יקר�כליאפרים
�מפראג�מהר"ל�הגאון�של�הלמידויקרים
��שם�ועה"ב�סטכן�סגי�ןר�ו'וסת"ך
�בהמים�ררירגה���עטלפיה�רן�ז(

��הזה�בס'�ב"פ�נזכר�יהורהשבם

�הרוי�במוהר�א�שלמה�ר'יח(
�מראה�הלוי�עבורהבהמ"ם

�עבה"ב�הראשונים�מפוסקים�המצוהמקום
�שם

��המפואר�נהמ"ם�מךלכו�ומלמה�ר'יט(
�לס'�הבר�כמ4פלט4ראן�שלכמה�ר'כ(

�וע'�ז"ל�אביו�לרב�הגפןענודה
��שםבה"ב

�בהמ"ס�גייגר�זלמן�טלכןה�רןכ�
��שם�ועח"ב�שלמהכרם

�נהגאון�שמירא�שלנלה�ר1כב(
�עמוקוה�מגלה�נעלהמקובל
��שם�עכח"ב�ל

�משה�במהיה�זלמן�הכלכמה�ר1כנ(
�מצבתו�ועל�דפ"ק�ודייןדרשן

�חכמה�מלא�הכניה�תוהם�בלה"זנחרה
�ובינה,�דעה�ברזה�ולהורות�להביןוהבונה
�צוף�נופה�שפהיו�הרוגה,�בחוץחכמינו

��תקס"ח(�����ג�ג"גהמופנה

��טרטרם(��כן4ן�טכיכןףי�ר1כר(
�אבד"קראפאפארט

�ואב�בהג"ם�פ"קראקא�וראב"דשמשעקטשין
�כ"ץ�יצחק�בהנ"מ�פינמשוב�אבד"קדוב
�וע"ש�כהונה�כהר�בעל�של�ורבואחיו
��ס"ל�צבי�מנחם�וכרון�ובשו"המכ"מ
�יוסף�זלמן�ט?מדש�ר'�כס(

�אבד"קבמרהר"א
�ובנמהר�בנגלה�ובקי�פלאי�אישתיעלופאלי

�לממחוה�תסע�ברופאים�לדרוש�לפיקובא
��תרח"י(�נס�ל

�זתנדט�מקרן�ובר��ףדכאף�ר'ט(
�ע"ש:�ל"מ�כללועשה"ל

�בטלמולה�ריי�ותלדי�קטכן4וך�ר'כז(
�והובא�לרמב"ם�אגרופנוהריץ

��קכ"מ�ל�ועח"ב�הפלה�מה'�פ"בבהנה"מ
�פ'�עה"ב�כ~פרייזא�קטכמר4פל.�ריכח(

�מ"�פ"ב�פסהיס�ומרדכיקכ"ג
�מסכמתן�ר"מ�ס"ס�נסנס�התמ"סהקנ"ב
�מדרויש:�ריש�הלסיד�וה"���סט"ס
�של�רבו�כמט*י:בך"ל�סף�לטכסך�רןכע(

�ועח"א�ההוס'�בעל�פרץרבתו
��מי"ד�פ'אוה
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בדיךליבט�סוקריםפליטתכמערכת�
�בהם"ס�ארמיךך�טי�שמדאל�ר'מ(

�ונם�שם,�עבח*ב�הבושםערוגות
�ועשו"ה�גנים�ומעין�אהבה�דנל��חי'

�דעת�בשפהי�ססק"נ�יו"ד�ופמ"נרב"ש
�הדפוס�בביה�המגיה�בעל�דהי'�וידועשם,
�ועם"ס�בוויניציא�בומבורגו�דניאלשל

�ונפשר�ד"וו(�גאליקו�להר"א�קהלהביאור
�תתיר��סוף�וטהיו"ט�שע"א�ש'�בש"משם
�וויימאר�במוהרים�שמואל�רי��

�הגלגולים�ם'�בח"ב�וכן�שםעח"א
��ז"ל�פינסו�הר"י�חהןוהי'

�לוי�במויה�ךאניירך�קטכןראך�ר'��
�הלסיר�פ;�כלי�שבם'�הנהבעל
��רנ"ג�יו"ד�ועח"א�פראגיהר"י

�ךךילריאך�נך"י�ןצכמך4ל)י�ן8ילנ(
�עבה"ב�למועד�חזוןבהמ"ם

�ל�המלך�יד�ס'�גם�לו�יחס�ובמה"דשם
�אמהר

�בהמה�סורנאגה�שמרדור�ר'�י(
�ה'�הרמב"ם�על�הכסףפרשה

�מקור�בהמ"ם�צרעה�שמואל�ר'�ס(
�היאב"ע�ועח"א�הראב"ע�עלחיים
��טובוה�מרגליות�ס'ובח"ב

�עזריאל�בנכ2ך"וק�קטכמראל�ר'�ו(
�שמואל�חגויה�כהמ"סמלנצברג
��שםועבח"ב

�בהמ"ס�אבילה�דני�קטטראל�ר'��
�על�תורה�כהר�וס'�שמואלאוזן

�המלך�חתן�והי'�שם�עבח"ב�נזירטסי
��ז"ל�החיים�אורבעל

�הכהן�במוהר"א�שמראל�ר;�ח(
�וב?סה"ד�חכם,�הורת�ס'ועה"ב

�מפשר�איכה�לב�מגינת�ס'�גם�לויחס
��איוב�על�וביאור�דניאל�עלחלטין
�חלפן�יטכמךאל�ר'�ותמדרנה��ט(

�אברהם�הר'בהקדוש
��א"ר(�כ�נ'�י"ס�מ�קראקא�הי"רהכהן
�אברהם�במרה�קטכ2ראך�רן�מ(

�ר'�ר"ש�נ"ב�נקרא�הי'מקראקא
�זק!�החס.ר�הצריק�הגרול�ררשןמאאלש
�תס"ח(�נוגחם�כ"ס�ונ"נ�וכו'�ימיםושבע

�שמואל�הנ"מ�עם�ביחד�חהימהוומצאהי
��סכז5ס(�ח"ס�נז�ס�ועץ�ז"ל�פפד"מאנד"ק
�רפאך�במרה�שמואר�רן�מ�

�נפל�וגדול�שר�מצבהווז"ל
�סוע"ה�הארץ�מן�חסיד�אנד�בישראלהיום
�מאהל�מש�לא�הולדו�מיום�ישראל,קדוש
�יכ"נ�וכו'�המפורסים�הרה"ג�הורהשל

�
�

��חקג"ט(�עייר�ז'
�רך:נין�ושהרז��כמךאלא�רי�נ"נ(

��ס�כבי"ס�קארטשיןאבד"ק
�על�אהרן�ביה�בהמ"ם�דמ"ק(�ויין�טזך
�תר�ו��תתיז�ז"ך�פ"קראקא�ונ"נ�גימיןה'

�אבר"ק�כיייכטל:נךיכם�טכוךאך�רןמב(
�נימן�אליעזר�בה"מנארלי.ן

�מייטלבוים�משה�בהג"מ�דרהביטשאבד"ק
�משה�השיב�שו"ה�בהט"ס�אוהל.אבד"ק
��תך)ז"ט(�נורהבוון�ט'�בד"קנפפה

�איד"ק�ררן8ין�צכןך4שעא�ר'�תך(
�אהרן�מו"ה�בהרבקא-משין

�מוהר"ן�הצדיק�הת"ג�כר�רומינאבאבד"ק
�רע�בהמ"ם�ראפשי'ן�אבד"ק��לה"וו
�ברופאים�לדרוש�לפ"ק�בא�ת"תקודש
�המלון�לבית�מהעגלה�לירד�הספיקולא
�תתז�כ'�ייס�במרדה�נשמתו�ש.צאהעד

�הרמ"ד(
�עשה"ל�ימרת*אר�בר'�ושכמהה�ר;תת(

��פ"נ�כלל�ה;נ.תה'
�במוהר"א�בך*ם�צכ~הה�רן�גתו(

�ז"ל�הרמ"א�התןמיי:ילש
�בוא�ובנו�כסיודן�ןר�ט'�בפ"קנפאר
�אבי�תינסק�אבד"ק�בונמש�ר'�יצחקהנ"מ ��מהרש"א�של�מהדו"ב�בעל�משההנ"מ
�השמיני�בן�אשר�ברן�שמעלן�ך,תז( �במלמולה�נפמר�ז"ל�הרא"שלרב.נו

�עשה"ל�יךנה�הר'�קטכמ,נךן�רי�ות(
�סדר�בשם�ו;מש"ש�נ"חכלל
���ששלו

�בהמ"ס�ארנעע:נרנ�צנמעךן�ר'תט(
�אוה�ועח"א�ערשי'�מוכדבק

�שם�אה�מזכירו�המח��והגאון�מ"בע'
�ושם�כ"ן(�סי'�מ'��ות�ה"ה�לס'�הנהבעל

�ולא�שפתיו�על�העלה�לא�בעצמוהמחבר
�מבד"ר�חד�והי'�וצ"ע�מוב�לדבקאמר

רק"ק
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קידנדךלים�מישיםפיימתמערכת
�לירושלים�מעירו�האיש�ועלה�פ"פדקיק

��כבוד�מנוחתוושם
�מליסא�פ*יור�ברי"ט�וטמעת�רן�ג(

�שמוח�סיר�שמעון�נחלתבהמ"ס
�מקומן�ואיזה�נזכרים�פעמים�וכסהתו"א

��שם�ועבח"בבש"ס
�מאיר�בר'�דדאדף�שבועדן�דןג�

�שמעון�שער�בהמ"סמניקלשברג
��שירה�פרקעל

�בהרס�ךךארף�קטבןן3ון�דןגכ(
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