
�טועים.�לפליטתשייך

�י�ב"מ�ישראל�במרה�אהרןר, �הסידי�רבני�נין�תה.מהוומצינו
�המקובל�להגאון�חל"ח�בש'�שכ'קראקא
�לכהוב�הדרך�להם�להורות�צ"למהרמ"ז
�קכ��סי'�ת'�ות�וטהרך�ער"המ"ת

�תח"י�בכ"י�נמצא�הי'�ההשובהוקונטרס
�ס"ת�ה'�בק"א�ע"ש�הפנים�לחםבעל

�ש"ס�סרב�יוי"ג�תח"י�כס"ק�כטחוגמ�
��ס�מו"ס�סיכ�מ"כ�חתן�נ"י�רטגכרנגפחלי
�להו�כייפי�הווי�מיכף�ומעולם�ז"ל(ליסמין
�בחכמה�ספרד�לחכמי�ואשכנו�שליןחנמי

�כוונה�מקונטרס�שם�הביא�זה�דכעיןזו
�כה"י�עם��בעל�הח"י�שהי'�ס"הכתיבת
�חכמה�ראשיה�בעל�המקובל�הג'שכ'

��ז"ל�מעבלין�מו"ה�הרבלהג'

�ז"ל�משה�ר'�בהמרוש�יצחמר'
�רפ"ק�נשמות�הזכרות�מפנקסייכנראה

�בהור�גם�ואולי�בפיק�בקודש�משמשהי'
�נשמה�את�אלק"י�יזכור�שם�וז"ל�העדהרב

�משה�ר'�בהקרוש�יצחק�מו"ה�הרבמורינו
�קונמרם�וע'�כל"ו(�ס'����ונפטרזצ"ל
�מו"ה�המבקר�החכם�לידידי�לוחוהשברי

��נ"י�וומשמייןפיה

�דפ"קראקא�ורופא�רב�פישל�כמאטד:ר'
��ס�ן(גס'

�הי'�הוא�ראך�קצה�ונראה�לנרץר'
�הידועים�מאוהן�רפ"ק�הראשוןהרב

�והי'�ור"פ�ע"ר�ש'�בין�נשיאותו�ונהגלנו
�כרכת�ט'�ז"ל�פולק�יעקב�הג"מ�שלרבו
�הרב�קורם�עוד�והי'�נסורס��סססריס
�זקנו�הברכה�עמק�בעל�המקובל�אשרר'

��זצ"ל�מלובלין�מהר"מ�הגאוןשל

�במו"ה�הירש�צבי�ר'�הקדוש
�היש�סטאבניצרמשח
��חכ"ס(�רון�ח'נהרג

�בהחביר�הירש�צבי�רן�חמרוש
�בן�הי"ד�הכהוישראל

�רשע�עלילה�עליו�העלילו�היה�שנהמו"ס
�וקידש�בנסיון�עמד�במבצר,�אותוותפסו
�טס"ק�ראשו�אח�יההיזו�ברבים�השםאת
�נתנו�לא�דפ"ק�והפו"מ�חנו��ס3ט�ז'�

�לילה�שבין�הלילה�אוהו�כל�לעיניהםשינה
�נפשם�על�חסו�ולא�הי��לא�בקר�ועדהי'

�שניהן�עד�גדולים�בשחדיםומאודם
�לקבירה

�בם�המכונהחציררםולצנועיר'
�והמחבר�ישנים�שפתי�בהמ"סאשכנזי

�שטרום�בעיר�ונולד�הזה,�בס'�כ"פהזכירו
�פראג�בק"ק�בס�משורר�יהי'�ת�ס'

�שמוה�כל�וליקט�אסף�הנ"ל�ס'�שםונובר
�חכמים�שפחי�וס'�והמחברים,המפרים

�האחרונים�ובדפוסי�ערש"י�מלוקםפי'
�ואח"כ�יעשה��לא�וכן�שמו�אתהעלימו
�וסמייך�דירנפורם�בק"ק�ביה"ר�לוהקים
�בר"מ�משפם�חקי�פעל�ועל�חט"ט�ס'

�שפתותיו�ובחירי�ידידי�והדרי�הוריש"ב
�שפהי�בהמים�משורר�מהריש�השניכחוט
�שהעלים�המח'�הג'�על�וצ"ע�ע"שחכמים
�מה"ד�בעל�על�צ"ע�וביוהר�לגמרישמו
�בהם�ומשהעשע�משם�לקוחים�דבריודרוב
�כבודו,�שם�זכר�ולא�שתה�ומבארוהמיד
�המשכי"ל�הרב�המנוה�ירידי�על�צ"עוכן
�בשמוה�בזה�שהרגיש�שם�הגהבעל

�בשמוה�שמות�שהעלים�ועלהספרים,
�מידי:�ולא�אמר�ולא�לי'�ניחאהמחברים

�
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�והשממות.תיקונים
�שונצך����צ�י'יי.י�י.י"יען��

�סגי'��כסה"ד�וב"�לגרסחג'כבנמ"גמ�ס�
�מכימי(�סריס�תוס'ועי�סיסגתוס'

�ספ"כ�ועהג��וכ"�זהגערןקטכגסכיך���נ
�דע"ו�לחקסק'הכ
�רמיך��ון,�וכ"�גקכ!סס'ה�וכס"�כסיטוד

�מק1נ,�מ"כ�תוס"טהס'פריקפליךכ6
�עמק�כס'�ו"ן�הר�חר1ןהקניסקי"גןגס

�פ"ס(ן�ם�כרכסרכ�רכס�טג
�סר��ו1ייג6�כרפוסוכ�סוכייויטנמחקס��ג"ד7ססמד

��מכר:�מטס�ס,�מקוסכ6ןהו.י6רנ'הו�לג.כד
�ס"ס�יי��עטו"ו�כ"הסמירנ�כם.טסכמיקסכ
מק"ג��כ�יו�ג.םמ'�כ�ם�ומיכו�
�סמכקר�והרכ�וכי'���ו)יככן�סמוררור�המורגורררמגכ
�ם:סמט����כס�קנסיכס'�כ'�סר6כ"עכמנח�הל6כ'עכסכתגדד

�תנ"ס����ן�מלכן��ות�רמח,��נכ'וו"ימסכת
�ע"ס�מסכת�הר6כ"עמ"

�ועסו"תכסמיסי6ס:ר��כי'�טל�כו�ק�וי)ו"ךומ"כגסג"מ�ווכ"קטוטו
�תג����ג"�כמו�כרהסכהסב-טת��גסג"מ�יעקכנהג-מ
�כ'�מ6נ1ס�מסג"מס.חם�מ"מדק"ק�סור�וושי

�וסמה,�הו��גן�עוזסנל�ו�ב"ק�ומ"ככ1ג
�כק"מ�תיש(���כר�י

�ג��ג1�����כ�קהעמי�ככ�ה��לג'ווכפטירת
�נ�ן�העסי�כסג"מגן�מסד.��קת�ק

�כהג"מ�ס"ו1י��מטס�כתסון
��י

�רנ
�גפ"ק�רי'�כמו"ססמל
�זסגסרן�ויק"מ�וכ"ו!ע"קככ�ד�יעקכ�נהנ"מ�כ
�מ"כ�הר6סון�נס'טה�וכ"

�הטען:�נ�יטע"טוי�סודןגח
�יסרק,�הנ"מ�כי�וכ"תנטעמ1ווקמר�מ6רןטו�כ
�מגס�כע)��כטרסטטכד"ק�ע��ס"גתן�ע"נ�נתןןככב
�ומ��מרקן�תפ6רתטכס'�וסףוגרון�כהונם�שרוןןבג
��תקכ�כדרו��כ"ריוסף�ורחנ"ה�כר�ור���ן�ככה

�גב�ה"�וכ��נ"מהכד"קנו�כ"ריונה�קימןגר'ירה
�טמ"ן�ומין�כריסקנל"ק�הג�ן�חתןה"�הג�ן�ים"ן�

�תכ-טכעת'ו-טכעת'ו*ט �מ1סל��כהג'�וכ"�גגר�ןרכ�מהס'�סי'כח�י�יס ��גרתן������ס"ן�מ1�
�י�כתו�גן�ג"�מגדןמנחס�יסחמ7פ'סיסס7פ'סיסגח
�יעים.ן'����גט

�ס6ורח.�חתן�כע)סג�ן
�וע"ג�ג"�סער!�הגץעטעחנעגותי1ת��ת1ת�עוכמ
פסי,�מסחןחיסו

�גיסדיי:�סש)ריסלקי
�כ"קד"י�וכ"ועתיס'�עורץר'יגפגמהמן�סממןןסכמח �מקדמי�ע"ן�וג"�ס"וופנחסחכפדר�ג�ל�ןריחיו ��ס�ה(�ד"ק�ר"חס'גומגנ1�דומיוןרכזכ
�����מ"ך�ושי�ס"וכ�קכפונמחק�יכל6ןרםנט
�ס�ח"�גס�תקס"י(חס�ן�סטנ.מהרס��מסרס"ןןרמכ�
����חסד�תורת��ןמרפקתככי�ככוריןסכ
�ליי�וכר���כממשט�כס'עוד�מס'�עולן�סג ��ו�חתך���הטעתיןחסד
�כ�ר1ס�ס�וכס'�ו�התזן�גג"ח�נ"רןטכמה
ת�ס:��רי"ס��טןכסו

�����וכ"��מ1ס:י�מהר�טוכ�ומחק�דפ)ט,זיפו)כ1ן�דכ
����לפריסטעה�ע��כ��ןבוסו
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ב"ה
�לדור�אחרדבר

�אמנם�האם�מיפרים�לפליטה�מלין�באקרמות�בח"א�דעתי�גליתי�כבר��יקרקורא
�שלא�מה�ולהוסיף�לרבוה�הגדולים�בשמות�להשתמש�בזה�דרכיאין

�חבוריהם�המחבר�שהגיא�באלו�להשלים�ורק�אך�כלל�ז"ל�חיד'א�הגאון�המחכרהזכירם
�שמוחם�שהביא�להיפך�או�הגדולים�במערכת�שמותם�העלה�ולא�הספריםבמערכת

��הספרים�במערכת�בה"ב�הבוריהם�שמות�הביא�ולא�בח"א�הגדוליםבטערכה �ולההלה�לשם�ארורים�לחיים�להזכירם�הרשתי�קראקא�ק"ק�מולדתי�עיר�לכנוריאך
�דור�וסופרי'�נדולי'�רבני'�הזה,�היום�ער�ר'�מש'�עירנו�חכמי�גםולתפארה

�במפרי�זכרונם�הונאו�שלא�איחם�וחכמיו,�רוה�דור�וקדושיו,�דור�דור�וו'ירשיו,דיר
�ולא�קצרתי�היצאוה�לרוב�ואולם�בח"א,�זו�בעכורה�ההחלהי�וכבר�קדמיניוה,תורשי
�המ�חיים�עוד�ועי"ז�להמנות,�והחמרין�להשלימו�באתי�ועתה�מזעיר,�מעט�רקהילתי
�הדשות�והרבה�לו,�יאמר�קדוש�בציו"ן,�הנשאר�כל�והי'�לנצח,�זכרם�ישכחו�ויאאתנו

�ו,כוהם�בעדנו,�טיב�ימליצו�זה�ובוכות�הרכנוה,�הליטרטור�בשדה�עי"ז�ולדוונצורות
��לפ"ק�ע�רד;רברף:ינן"�צוחה�ואין�יוצאה�אין�פרן�אין�עלינו,יגן

�מר:מז.ם:�רמה�קראקא�ע.ך�רבני�ען���כזה�כיכב�יהמצאוכ"מ

������

סך2רים�בציויןכנשארפלימת
א.

�מי"ה�בהחמיד�הלוי�אבא�הנ.מ�
��ת��ייר�ה'אייזק

�חדר.ה�בכל�החו"ב�היללש�י'�אברהםי(
��תקייט(�עזןי�

�שמואל�במו"ה�מצויין�ריין�אברהם�
�כס���נ'�הקע"תאנשל'ש

�דומ�ן�שרי�עבךל���רהמ�
������כגט�כ"ידקראקא

�בהנ'�סקאוא�אבד"ק�הלריאברהם
�נ'�דסוטה�ובפ"בבעהיו"ם

�מחבר�שיח��אברהם�מי"ה�ובניבזה"ל
���ע"ש�וכו'�לירושלמיפי'

�אשל�בהמ"ס�אדפנהייםאצרתם
�אי"ח�עלאביהם

�אחיינים�יוצקי�משוגה�מלוקמיםרינים
�עם�נדפם�נוספות�שת�באה"ב�הוךונם

��י"ו(�כ'�ועה"גבאור"ט
�משה�בר'�גריידוך�מאיך���רןקם�

��תרתם(�ידן���דקקריין

�נכד�קלינגברג�מרדכי�אברהם� �הצדיק�הג'י
�אלפי�בהם"ס�ז"ל(�מג,אמרנא�אייזקמיהר"י
�התיקונים�על-�זית�עיה�וס'�עה"תמנשה

��תןע"ג(�מס���טכת"י
�החסיר�דמהא�וספרא�דיין�אהרן� ��תקת"ד(�גין�ג"וי

�יעקליש�ר'�אייזק�ת"ר�שתמה�בר'עדורן ��ת"צ(�צגת�גגהי
�קדישא�מבא�עפשטיין�הידי�אחרז� �ספרי�לאור�הוציאו�חו"ד�י

�והניח�עה"ת�ושמש�כא.ר�הה"צ�אביודמר
�גס1יז�ז'�נקרא�שמו�ועל�בהמ"דאתריי

�תרי"ג(
�חוקר�חפיר�איש�מרמום�אתרו�

�חכם�חו"בוסנגלל
�על�הסופר�קסת�בהנדס�שינותבלשונית
�אשכנז�פל'�חסידים�וא'�השטים�מןשו"ת
�רעעת��כ'�יר�י'�ק'קהמבורנ�מיליד'צחה

אהרן
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כסופרים�בציוןהנשארפייסנו;
�דפ"קראקא�מצויין�דיין�צ"ה�אהרן�

�תר���דר�כ"ן�וואלפגנגברוו"ו
�מ"מ�אלימלך�זלמן�שניאור�שלקרן�

�וההניא�הבעש"ם�נכד�קראם�רק"ק
��תרע"ד(�הנון�י"ס�חיים�דבריובעשו"ת

�ומנהיג�הראת�קרענניל�אהרן
�הג'�נכדהקהלהי

��חס"כ(�דר"ס�כ'�מקראקא�בירך�זרעבעל

�עזרה�שערי�בהמ"ס�להיכר�לליכמלך �הנ"מ�נכד�ההזקה�ידי
��חר"ף(�נ�כ"ג�חריףיצחק

�בהצדיק�אייזנטאל�המיד�אלימלד
�פנחס�מו"הי
�בחסידי�והי'�הרכת��הסרי�ע"דמנניוושוב
�וראיה.�מלובלין�והצדיק�מקאזני"ןהצדיק
�ובעל�חיים�דברי�בעל�כמו�הדורשצדיקי
�עד�אוהו�מבבדין�הי'�שלמההפארה

מאוד!
�יעקב�נמו"ה�מדרגא�אדרי�לד"ה�

�דייןקאפלש
��הי"ו(�נ���דקראקאמצויין
�הענדל�ני'�יימייין�ליזר�אייעיר

�הדיין�צמ"ס�דיד�במי"ה�י4י*ייך�
�ככה�ד'�דקראקאהנדגל

��הקדוש�רבינו�נקרא�והי'תקע"כ(
�דומ�ן�יוצף�במויה�ומליעזך�מך"ך;�

��הך"ו(�תמו�י��קראקץדפ"ק

�ויינהלר�בר"נ�קלונימום�אלעזרק
�מסתיר�והי'�ועניו�חס.דחו"ב

��תרס"ג(�גייר�יען�חוסיו�יודע�וה'מעשיו
�העליר�הלוי�אלכסנדרמרה

��בעהיי"מ�בהגאוןמפראג
�החו"ב�פאס�איצק�בנ"י�אלמונן�מו"הן

�לטר"ח�הגדולווהמדקדק
�������

�בם�מיונה�שור�זלמי�אפרים� �חמיו�ע"ש�י
�סס"ו��טבח�ג'�הנ"ל�עברל�אברהםבהנ"מ
�יאפאפורם�הכהן�ליב�יהדד*אשרי'

�ברוך�בהג"מ
�ס"ת��כ'�ה"ה�הייצפלראבר"ק
�אבד"ק�שאול�בהג"מ�ליב�יתודאארי'

��תקט��מסה�ושמ"ך)ו'איד
�הי"ד�יומף�מו"ה�בהקדוש�אשר�

�קינות�על�פי'�חי'מקראקא
�מס�יוצרות�על�ופי'�סו�ס(�קר6ק�לת"ב
�הוא�דהוא�לומר�מאוד�ורחוקסת"ע(
�וכן�ב:ה"ל�ליבלין�מהר"מ�בשו"תהמובא
�מי"ה�המקובל�החשד�א"ז�בדברימצאהי
�מודוה�על�קדוש�אהד�מ'�שח"אשר

�קדושהו�ומרוב�ברכה�עמק�בשםההפלה
�בו�ישתמשו�שלא�לביה"ו.�הביאולא

��ע"ש�מהוגנים�שאינםאנשים

�להורה�סייג�בהם"ם�אנשילאשי
�סל"נ:�ס'�עה"ב�תקג"ו(�סל"נו

ף

ב.
�חרשות�פנים�ס'�המהבר�דהוא�מחלימים�אאלף�ר'�הנקרא�זאב�הקניטן�הר'�

�במויה�וואלף�בנימו�מ,�כלקדוש���מבד"ר�חדמירקיש
������כם���ד'�וילמרדני�ויש�ייא.דום�ב,�ואבד"קד"קראקא

ב.
�הקכ���הב�ה'�ציה�במויה�משה�גדשיאהר'

�במהרים�ליב�יודא�בהנ'מ�ענדן�ך���או"ח:�מ'טהעלש'ע�בהמ*סהמדמלא�י'ן
�כעתיו"ם)�בום;�מדינה�דייןכיפר�מקןאקא�הגביה�דיי;�גבריאל�
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סדפרים�בציוןהנשארפליטת

�רוד�יד�מהמ"מ�זינצהיים�יודהרי

עת�
�ק�ט���

�בהמ"ס�ז"ל�הרמ"א�הצמיד�דרשן�ז4ון4�
�ס�ה(�נדפם�לדוד�המעלותשיר

�המצות�על�לדוד�ההלהוס'
�קראק"

�סיח(
�ס���שערים�מבא�ס'�מגיה�הי'וגם

��ושמ"ך�לאה"קועלה
�שמואל�ר,�ד"ר�נקרא�שלום�נמן"ה�דדך�

�דח"ק�הפנקם�וז"ל�מאשלשר'
�וכו'�ופרישא�חסירא�המפורמתהצדיק

��ת���ה�ן�ר"חינ"ב
�אחיר-�בריסק�דק"ק�י"מ�מעוקלדוד

�המכונה�ליב�הנ"משל
�ליב:�ר'�הויכרדער

�הרב�עליו�יכ'�אבליש�ר'�ז4וןא�
�וכו'�צם"סהישיש
�חק���תגוזי"ג

�דיר�ייק~מ�נהמים�יפה�מעפל�דוד�
��הורה�אהבתפ"ק

ה.
�אנד"ק�לאנגרמו�פלל�דץך'���במו"ה�המהולל�הדיין�הילל�הר'�

�מו"ה�ובהרב�משעכאווי�היללש�ר'אברהם
�תר"ס��גיסן�נ"ע�יוזעפאף�אבד"קשלמה��תקת"ס(�סיון�

�בהרב�כ"ין�דדא"ף�זאב�הר'�
החמיד

�כק.ם�וממלא�ראב"ד�מברדמוהרצ"ה
�של�צדקו�לימין�ועבד�קיאקא�פ"קהרב
�הי'�והוא�מתנגדיו�ננד�א�ת�בע"הנתון
�רפ"ק�הרבנות�כסא�על�לישב�אליוהקורא
�תקי"גן:�טית�ס'�העדות�לוחות�בש'כמבואי

�לערניצר�בר"ש�וואלף�זאב�הר'�
�המצוייןהדיין

��הנ"ט(�סגי�תדרכ'
�אביו�קיויזנר�מענדל�זכר"�הר'�

�הג"םשי

�בש"מ�ינקרא�ליב(�ר'�הויכר�המכונהליב
�דוד�הנ"מ�והוא�בן�עוד�וה"ל�הנביאזכרי'
�א'�ה"ל�נשואות�כנות�וגם�כנ"למעכל
�בעריש�מי"ה�הגביר�אשת�מלכהמרת

�פאפרש�מיהרז"וו�הכניר�הרב�בןפאפרש
�והרבנית�שמו�על�ונקרא�ביהכ"נשבנה

�יורא�בהנ"ם�ניסן�הנ"מ�אשה�חי'ס'
��עש"ם�יהודה�בית�בה"ס�ניסןבהג"מ

�דפ"ק�החו"ב�המופלא�הדיין�דער'זעדקי
�תק)ו"נ��ייר�נ"טינ"ב

ה.
�צבי�מררכי�במו"ה�משה�חיים�פר'

�מל�בהמ"סמפ"ק
�וס'�הנינה�על�לחגיגה�וזכר�מו"קחיים
�פלפול�עיד�משניות�על�חייםנשמת
�מבראויי�נמנזהן�מוהר"י�הרה"ג�חתןופשמ

�ושמייך
�אביהם�ברן�קראכמל�היים�הר'�

�בהמ"םחיימש
�ת���סיוררה�דרושים�חייםמקור

�הו"ו�איש�הלוי�ארי'�היים�הר'�
�קראקאאבד"ק

�עירובין�תיקין�ום'�ארי'�חיי�שו"תבהמ"ם
�קראקא�בעיר�שבת�טלטול�היהרנידון
�ואף�וכדומה�שראנקן�טלפון�טעגרףע"י

�כמה�בצירוף�לנכדו�אז�עמדתישאנכי
�על�בעמיו�עשה�גדול�דבר�עב-זגדולים,
�הטלטול�בהיחר�תחלה,�בהצלה��
�דברים�שכמה�ובפרם�ההפה,�עירפה

נתקלו
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סדפרים�בציוןהנשאר�פלימת
�תרס"ס��סיון�י"ג�יניב�היום,�עד�מאזנתקנו

�חיים�ר'�הנקרזז�לאלך�רזיים�הר'�
�חדנארליצר

�עניניו,�בכל�ועניו,�חסיד�בקראקאמבד"ר
��תרסה(�חסריכ"ט

�בתמ"ס�מפוזנא�דיין�דזעניך�ובנדךהר'
�ביכוריםראשית

�ומ"ש�ב"י�חינוך�בעשו"ת�הג'�שלזקנו
�העניך�חנוך�מ"י�ה'�אות�ח"אבפל"ם
�במו"ה�צ"ל�ספוזנא�דיין�אברהםבמו"ה

��שניימוך�אבד"ק�ליביודא
�מוקה�בהרב�לייצא�הנני'�הרי�

�מייזילשאלי'
�לעולם�וטאיר�קראקא�דפ"ק�מצוייןדיין

�ובנמהר�כנגלה�ובקי�החריףבתורתו
��חקע"כ(�טנת�ה'�בחסידותמפורסם

�ד,נני'�מו'ה�
�לשארי

�געלדווערמה�ליפש
�החו"ב�צ"הבמויה

�אייבשיץ�אבד"ק�אהרן�הנ"מ�מנכריהחסיר
�תרח"י��גיסן�כ"נ�אוית�בעל�הגאון�שלאחיו

מ*
�פה�רח"ק�הפנקס�וז"ל�שמשן�ס,�י'�משה�ת"ו�שבתי�בר'�מוסיי�מרה�הרב

ן
��ומכ"יכ"נ ��תקע

ק�ז
�כת"נ�����י'�ובחסידוה�בתורה

�מו"ה�בהקדוש�כפדו�דכמ�מך"ה�הרב�

יי"ן4

�בכוהר"מ�ליב�יהורא�מו"ה�הרב�
�הרב�ובנוסופר

�וכן�קראקא�פק"ק�מדינה�דיין�נתןמו"ה
�סמן���דפ"ק�דיין�הי�נרטון�מו"האחיו
�שלמה�ר'�של�חהנו�הי'�ורמ"םסס�

�ז"ל:�הרמ"א�של�מחוחנו�מייזילשבמוהר"א
�מודרוס�במו"ה�ליב�יהדרא�מ'�הרב�

�הגדולהריין
��ת"ט(�רכתי.כ

�נמך"וק�וקר�
�זעליג�במו"ה�ליב�יך:דד�י

��תק�ס(�סיוןג"ס

��ליב�יתודא�הר'�הקדוש�הרב� �שמואל�במי"ה�קצבי
�סס"ו��יר�ו'�הי"ד�דראכניק�ליבהנקרא

�הנקרא�ליב�יהדן-א�לד"ההר�
�חסיד�ליבר'

�בס'�הובא�שבת�תקנית�בהמ.סמקראקא
�המכונה�הוא�ואולי�ע"ש�חכמיםכבוד
�פי'�יהודה�יד�בהמ"ם�אניס�ליב�ר'בשם

�מאמרות:�עשרהעל

�מינני�נגף�יהודה�מו"ההרב
�בהמ"סתוניס

��המכלתא�על�פי'�יהודה�שכותהיקר
�בהנ'�ליווא�יהדדא�מו"ה�הרב

�והובאבעתיו"מ
�שנית�המביא�היי�והיא�פ-ט�במקואוה�שם

�ציון�בתוארית�ועמ"ש�ת"ר(�קר6ק6לדפום
��סמ"ב�יו"ר�מעיכהח"א
�וואלפ3נג�שיבוש�יהדדה�מי�וקרב

�ליבוש�ר'�הנקראדומ"ץ
��תרג��סכט�י"ס�הירשנ'ש�אהרןר'
�יירברגר�ליבוש�יהודה�מי�הרב�

�ודורשהחו"ב
�כבר"ת��נ�לג"ו�תלים�בח"ק�הרבה�שני'מוב

�ינקרא�דרעזנר�יהושע�מו"ה�הרב
�יושיער'

�ומ"מ:�דקהלתינו�מצייין�וייןבאדר
��בתרי"ג(�טכתנ"ך

�במיהרזו'ו�יאסקי�רדכמף�מ'�הר��
�תקפח��כסויוט"ו

�הדיין�פייווש�בהנ"מ�יומף�מו"ה�הרב
�באם�נפמרהחסיר

��לאה"ק�בנסעו�ת"ט(���י"טהירך

�מנחם�ישעי'�בהג"ם�ידכזף�כב'�רזרב�
�ס�מ��נ'�דר�כ'מענדל

��סקי"ח�יו"ר�אות�חזא�פל.סוע'
�אחיו�העליר�הלוי�יוסת�מו"ההרב

�בעתיו"מ�הג'של
��תי"ע(�טכת��ט�לבוב�דק"ק�מרינהדיין
�האלענדר�הכהן�יומף�מי�הרב�

�פה�ונפמר�אמסאנאאבד"ק

יוסף
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כ[ךכ~ריכ[�בציוןהנשארהליערן
�מאנים�מנחם�במו.ה�יומק�מו"ה�הרב

�קראקא�ראבד"ק
��תרע"ר(��מן�ח'�לעררברגרהמבונה

�ראבד"ק�ענגל�יךסף�במן"ה���נ�
�הגאוןוקראקא

�ש"ס�לשונו�על�רגל�ולו�הכדולהזכרן
�ול"ה�וכו'�וספרי�ספרא�וירושלמינבלי
�עלינו�ונאמן�ממנו�שגבה�אשר_קפיאה
�שום�שכח�שלא�ממנו�שמעהי�אשרערו�י �צנא�אחריו�והניח�היום�ועד�מעודודבר �בפלפול�באמפר�ואחר�מאה�ספראמלא
�מהם�והרבה�וקבלה�ואגרה�הש"סוכללי �ברת�המלחמה�ולרנלי�לאור�יצאוכבר �ער�ישיבתו,�שם�וקבע�ווינא�לעירכזפ-ק �תכן�ךר"ה���נשמתו,�השמימהעלהה �שם�והעטידוהר-ף(

��קבורהו�על��הי
�רא~נת;ד�קריון�אסף�כו"ה� במוהרי"םי �ובנן�שלמה�הפארת�בעל�מהם.דיחחי.ב �שבה�מידי�לאב.ונים�נחן�פזר�חמ"לבעל �ממנין�יוהר�שלחנו�על�טסיבין�הי'בשבתו �הולים�כמשמע,�מומין�בעפי�ואףעניים �והוא�לקבלם�אדם�שום�שערומנוגעים �ביזהר,�����שהי�אה�יחר�עמהםישב �בגופו�ובלה�התן�לשמח�תסיף�מהררונם

��תרפ��ייי��דופממונו
�הסיד�מ"ב�ש"בלערגיצר�הירשלי�צבי�יושיע�מרה�הר'� �שעסק�אה�בהירה�גדול�מהמיךועניו �פתהים,�לו�םפרימ�ושלשהבמהורה, �ושנוגים,�חרופים�טרקחימ,מנדלות �אהובים,�כים�מכוונים;�הורה�שללאטיהה ��תרס�כ(�ןך��ך�י��ככתיבים,והמה

�רש�

����

�שלמה�בר'�מייל�יחיאל
�הגדולהרב ��חק���לר���הדיין �הצו�רוד�יחיאלמיכל�מו"ה�רך'ט
�רייןהלדי �ן��ה���ת-יי��ק�דקראקאומי"ץ

�איילנבר3�יעקב�מו"ה�הר'�
�הולדותבהם"ם �ום'�הס���ירכס�עה"ח�דרושיםיעקב ��י�ישו"ה�יי"ר�ש"ע�על�בלולהטנתה �הנ"ט(

�במיתריים�גראפפלר�יעקב�מוחי(
מדאכרמיל �בע"פ�יורע�הי'�משנה�מד-י�ששההחו"ב

�ממנו�ושמעתי�דל�אל�משכיל�ה"וגם
�מריה�מגה�גדול�טיחוש�ה"לדפ"א

�הרופאים�וכל�גדולים�יסורין�וה"לפיסטל[
�דוקא�אפעראטיאן[�שצריך�ההליטורפ"ק
�מכין�והי'�לוויען�ליסע�בדעתו�גמרוע"ב
�לזה�יררוש�מעות�כמה�ומהשב�לוהא"ע
�שמ"ע�הפלה�מתפלל�הי'�כלןקודם
�לבו�קירות�ומהוך�דמעות�הרבהושפך
�הענני�כי�אקראך�צרהי�ביים�ואמרפתח �ר"ה�ובי�רבש"ע

�יות-
�המך�לפזר�טוב �ימירין�לי�מלנרום�הגונים�לענייםהזה �והפלה,�הורה�ולבטל�גדולים�יזהרעוד

�וכרי�ישמע�צדיקים�הפלת�סהרהועד �בעצמו�והרני'ט�הימנו�בדייז�היסיריןרגע �וזה�הי��כלא�והי'�פהאים�הנגע�נרפאכ4
��הרע��טנה��פלא,

�פ"ר�יהושע'ם�בר'�יעקב�מו"ה�ה��
��רפ"ק�ריין��היי"ר(�חסר.�

�הראש�בן�תם�איש�יעקב�מו"ה�הר'�
�ח'�אלחנןמו"ה

�סק������ג"ג�ואב"ד�ר"מ�יואלהנ"מ
�בהמה�נורמהויזך�יעקב�מד"ההרי

�הום'�פסקי �טך��רבא.�באליהו�שהונא�אתיוןלרב
��כס(�ק"ן�וכה-ס�ק�ט'
�יונת�בר'�איצקל�יחוקק�כמך"ה�דץר'

וויעליטשקר ��תקיע(�סיון�נ'�הישישההריף
�

�הנקרא�אייזק�יצחק�מו"ה�הר'�
�אייזק"ר' �בני�לכל�מפורסם�הריין�צ"ה�בטחהקאץ �תקע���כסניו�יו"י�המאה"נדוןו

�מן"ה�נהרב�צבי�יצהק�מו"ה�הר'ט
�ספראמשה ��תקס"ד(�ימן��ו�דפ"ק�מצוייןדיין

�אוני'�בר'�אהרן�יצהק�ב:ך"ה�דץר'�
הנקרא �המפייסם�החפיר�הרב�דיינישר"א

�הנקרא�משולם�כך'�יצהק�כ:ן"ה�וך'��
��ה��ס'�פרדםריי

�בר'�אייזק�יצהא�מו"ה�הקרוצו�
אשר

��ת"כ(�תרס��כ�הי"ד�קטןשמוא" �שטה�מו"ה�בהקרויט�יצהק�ןק�כמךהוצ'

יצהק
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מדפרים�בציוןהנשארפלימה
�וכופר�חבם�הצדיק�יצחק�מפה�הרי� ��ק"ג(����ער"הי
�חדש�עיר�אבד"ק�יצהמ�כמך"ה�הר'�

��ת"ק(�הסין�ג'�קהלהינו'וראב"ד
�בטו"ה�איצר�יצהק�מו"ה�הא'�

�אבירלש�ר"יעקב
�אברהם�בריו;�עשויות�תק���יירי�
�נחומש.�ר'�איצק�ר'�הנקרא�סמ"ט,יו"ד
�החם'ד�הובני�של�אביו�דפ"ק�מצוייןרי.ן

�של�וקנו�בוימינגר�העשל�מו"ההנכיר
�דפ'ק�הקעה�נשיא�ההסיךה-ב.ך:גביר

�בוימיננר�אימשה�יצחק�מזיהקרא,א
�חיות�יצחק�ותו-הנ"מ�ההןי2לי�א:
�כויה�לו�בדומה�ואחיו�ז"ל�בראדיהאבד"ק

��נ"י�ב"מקלמן
בהנ"מי�האימים�ייכף�יצדיק�מך"ך:הר'
�לשבת�ונקיא�ברסדא�אבד"ק�יונהחיים
�לכאן�לבא�זכינו�ולא�קראקא�לאבד"קעל
�ברם4א:�בס"ק�בעונתו�שלא�השמש�באבי

�בהם��עינקנירה�יצהמ�מצההר'
�איומה�וע'הענק

�קס.נ��ע'�וצח"אבנדנלות
�יז"ל�לטיף�ן'�יצהק�מד"ההר'

�ההיים
�ספרי�על�למהייך�ראיתיבהקדמתו
�רגליך�השמוי�מהם�אשרהמקובלים
�השלה�בהם�איר�האמת�עלולהעמידך

�לם'ף�ן'�ר"י�האלק"י�החכם�ה"הידיך
�המו-�צריי�ס�והעירם�השמים�ס'שחי' �מפנינים�יקרים�וכדבריהם�המלך�גנויוס'

�ע.ש
�ברי�אישהורי�יצהמ�מד"ההרי

�הפרחימשה
��ופרח�כפיגור�היקרבהמ"ם

�גדלי'�במי"ה�יצד;ס�כמו"רר�דקר'�
�ר'המכונה

�צדיק�איש�הפנקם�וז"ל�מורדו'טאייזק
�הקהלה�ומנהיג�הראיט�האלוףתמים

��ח���הסיןע"ז
�ר'�הנקרא�צבי�יצהק�מו"ה�הר'�

�הירשאיצק
�את�הספיד�והוא�קראקא�פ.ק�ודרשןדיין

�ימן�כ"ז��זצ"ל�ושם'ט�מאור�בעלהצדיק
�דפ"ק:�ספרא�מטה�מו"ה�בהרבנילקמ"ן(

�ארנשטיין�ראובן�יצהב�טד"ה�הר'�
�בהמ"םהכהן'

�זצ"ל�סהרש"ס�דנ'�מתלמיהי�פניניםהרוזי
�ודיין�דרשן�הי'�ימיו�ובסיףהאבדפ"ק

��ושם"ךבלונדון

�יאפאפורט�היים�יצהק�מרה�הר'�
�אוסטרא�אבד"קהברז

�הג"ש�תוען�דחנ;כר�י(�מכד��ככתי�נ'ת
�אבלי�בעל�הנאין�אבי�ביאלא�אבד'קזו"ו
�קבע�הנזרות�ולרגלי�מסאכאטשובטל

�פטירהו�יום�עד�אתנו�ושכן�פיקמשכנו

�היכוי�קוסקה�יקדושיאל�מו"ההקרוש
�כש"ט(�ת���ה'�בלובל.ן�אותו�שדנושמואל
��דפ"ק�הח"ק�בפנקס�טצאהיכך
�י, �י�י�ייי�יעירו�י�ר*��ך-דץ�ך �י�עי���נחגו�ע4נ4ו���וו��ן �תק���הרוז��ךברפ"ק

��קינעס�פישל�בר'�למן�בר'ר"וע

�נהו�בהים�יששכר�כמרה�הר'י(
���שפירא

�ס���ת�נסקר�נ��סהס1נס�סרכ�תסס:קס
��מן�ס'�ת"ד�כ'�סעירת�הן�נהג�יסככי
�רביעי�בן�עיר�מצינו�ולפי��דקי"ד(ע"ס
�ספ.ג�היא�ציון�שארית�וע'�מנ"עלבעל

�ע"ש
�בכייהמצייין�ודי.י�מנהיי�ישעי'�מו"ה�הרב�

��חי��והר"ח�אשכנזי�נתןיהודא
�ף� ���רזה�י �ה��י��י4���ר ���י��א,�ן��ו�כין�נ�ן�ן

���ש
קראקא

��פרין�מו'ה�להרב�קודם�רס"זבש'

�הכהן�יחיאל�ישראל�מו"ה�הר'�
�דפ"קו�מבד"רחך

�ושמיך,�לבוב�לאבד"ק�נעטרואח"כ
�בו"ה�הנביר�והרב�הא;יחי�איהןבעשו"ה

��ההנו�הי'�ר.יאייזק
����י4ו����י�ף��י�י*י"דץ��ף�� ���י�ע"י�ע,יע�ן�חע�עשן��ן��ן�ן�ן

�תפארת�ראש�דפ"קפו-מ
�ו"י�הנ"מ�חותן�תקם��תנ���ךישראל �אברהם�בריה�בשו"ת�ב"פ�הנזכרמלותק

��גאוני�עם�עצמו�התחתןנם �����ה

�קארנגא"ד�משה'לי�ר'�הרב�קענדילבהי
�בתי�ובן�מס"ק�הריף�ליבר�הג"מ�ההןהי' �ליפיטי.ן�נתן�יצהק�מי"ה�הרבפעסל

�ההן�הי'�שלי(�סנדק�הי'�סנטובאבד"ק
�הי'�אמת��ובהו�רוקח�שמן�בעלהג'
�ק�נגיל�מיה�מו"ה�ההסיד�אבי�אב.אשה
�זעווות�יננה�מליבלין�ההש�מחסידיוהי'
�מ��ה�ובנו�ושמלך����עה"קלצ.ון
�ני.מן�ישרא"�הנ"מ�י2ל�אביו�הי'יוסף

�ישראי�מהנה�בהמ"ם�דפיקדיין.הנדול ��א"ת�ישראל�וגבוייב"ח
י�ראל
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כ(דפרינט�בציוןהנשארפלימת
�יים"ץריכמר�ליב�יהדדא�ישראל�מו"ה�הרי�

�קרשאנוב�אנד"ק�נחמי'�בהנ"מדפ"ק
�תרכ"ה��סנטג'

�בראנדעם�בערל�ישכך�מו"ה�
�ווהיקהחויב

�שיטית�על�ישכר�דברי�בהמ"םוחסיד
��חרפ"נ(�סנט�י"יהש"ס

�וסופר�דרשן�במויה�ישעי'�מו"ה
��הע"נ(�סנטנ'

�קארנגא"ד�מררכי�ישואל�מו"ה�
�החו"בבמוהר"א

�מקראקא�חריף�ליבר�מרה�הגאוןנכד
�הנאין�כאדמו"ר�אצל�לסד�ענהוכמו

�בווארשא�זצ"ל�הריעם�חי'�בעלהצדיק

�עייר�ט'�שם�חמיו�שלחן�על�סמוךכשהי'
�תרעו(

�נרם"ץ�שאמראמה�ישוכלל�מוזה�

�נדול�בעיון�למד�במסחר�ידיו�ששלחואף
�ממ"ד�לעיר�הוליכוהו�מפחרן�רגליזפ*א
�כארמו'ר�ברבנית�שם�משמש�שהי'עת

�הי'�וכבר�זצ"ל�סיפר�שמעוןהרהנ"מ
�משהעשוק�והי'�ישיבתו�ובקר�לפזק,מצו"פ
�ושאל�היר"ם�שימות�בררבה�עמיוממייל
�והשיבו�ברבנות�טהטש�מ�עיר�באיהאיתו
�והי'�מקראקא,�פ�ומ�סורר�רק�הואכי

�הוא�סוח"ר�אם�ואסר�ע'ו�מאודמתפלא
�חובשי�עאכו"כ�הוא,�כך�בסהר"וובא

�המצויינים�ורבנים�הלומדיםביהמ"ד
�חרד"ל��דר��ג�לג"נ�דשם

מ*
�מצויין�דיין�מאיך�מי"ה�הרב�

�המופלאבהרב
�ריר(�מס�אי'�ובפנקם�מופר�ליב�יויאמו"ה

�שמו�על�ונקרא�לביהמ"ד�כיהווהקדיש
�תקס"ד(�דר�ט"וי�נ

�החסיד�הצדיק�כמאיך�כמך"ין�דץר'�
�ישעי,�הנחום�שולם�ר'�שלמהמו"ה

��הי"כ(�המתי"ג
�אבד'ק�המכ�רן�כמשורר.�כמך"יןהר'

�המאורפולדא'
�ועד�הארץ�מקצה�הגדול,�הנכרןהגדול
�המדת�כל�ולו�כמוהו�נמצא�לאקצהו
�ופוסקים�בהלמור�במשנה�במקראישראל
�מופלנ�האלק"י�התנא�ופילוספיאדקרוק
�מפולדא�הגירוש�ואחר�האר"יבקבלה
�פתאום�ומה�לקראקא�ומשם�לא.דנתקבל
�בשנה�נידרויזל�בעיר�ונקבר�הדרךבאם

�יאפאפורט�הכהו�מאיר�מו"ה�הרי�
�ז5תנר�י(�ו�נ"ד�סכתיכסג"מ

�ראבלר�ואח"כ�לוקאווי�אבד"קמלפנים
�חד"ת�הרבה�אחריו�והניח�קראקאפ"ק

��תרס�ן�האן�יו"דבכ"י
�בהמים�הענדל�מנוה�מגיההרב

�מנוחחכמה
��כע"כ(�פר4נ�שים�על�והנהותחי'

�דמשמ�מענדל�מנהם�מי�הר'�
�י�יוסף�בהג"ם�דפ"קדום�ן

�בלילה�לישון�הלך�יד�כהב�בהמ"סדמשק
�בנוקר�עמד�ילא�כלל�מיחוש�שוםבלי
��תרס"ן(�תכרי���גניה�איש�שוםוליה
�מ�ה�מענדל�מנהם�מו"ה.�הר'�

�חהןנ.ניסן
��ס���סיון�ג"ח�מנ"ע�בעלהנאון

�קולרי�ד:ד�ךדי*ו�כמרותכי�כמ'זץרןני( �הנקרא�י�דפ"ק�מצוייןדיין
�תרצח��סניו���נה'ש,�ליב�ר'�מאטלר'
�הצדיק�דייכש�מרדכי�מ'�הר'�

�בתורההמופלג
�בקדו"מ�נשמהו�יציאת�וקודםוחמידוה

�מעפר�יסודו�אדם�יפה�בנגון�סננןהי'
���חק�ט(�גזי�דר�ג'וינ"ב
�מק'�יצחק�במו"ה�מרדכיהקדדתם

�עמרעלקיש
�באמינהי �חקת���התוו�ן"ד�הי"ר�נשמהו�מסרולשמים

�כ"ת�מרעללער�מרדכי�מ'�הריי(
�שימותו�נ'�בהמ"םחו"ב
��רע�ת(�חכתי"ר

�מקיאקא�קרשניק�מרדכי�מ'�הר'�
�הב"חבנמן

�או"ח�ע'�באהינ�בעל�הג'�שלוקרובו
�שם�במחה"ש�הקפ"יסי'

��עה�
�קט"כ��נ�

�אברהם�נמ�ה�מרדכי�מדיה�הר'�
�קאפלפנש�ר"מונקרא

�זנל"מ�ש"י(�קורקף�והפלותו�למחוירפי'
לוה
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סדמןריכם�בציוןהנשארפליטת
�וז"ל�דמ"ק�הח"ק�בפקם�מ"ש�נהכויןלזה
�פי'�שעשה�מרדכי�מו"ר�בה�דבורהס'
�ס.ון�י"ר�מורדוש�אברהם�א"ר�רסרורעל
�מענדל�הרהנ"מ�הערני�ולזהה�

�ונעה�סקא?א�אבד"ק�שלים"אק'רשבוים
��בפפד"ממושן

�רןבינלמכפייו�כמרדכי�ממך"ןקהר'
�דפ"קו�מניד

�פ"א�על�לפיקים�דורש�כתמ"סקראקא
�לעלות�וזכה�פסח�הנדה�על�דרור�סרוס'

��ושמייךלאה"ק
�הגדול�הדיין�החו"ב�מררבי�כמי�הר'�

�וויעליטשקרחר"י
��חק��ער"ה

�חמיו�יעקיש�י'�משה�מו"רר�הר,�
�המקובל�הגאוןשל

�משמו�הורה�והביא�עמוקות�מגלהבהמ"ס
�של�ואחיו�ע"ש�בכירך�עשו�אנכיע"פ

�הוא�אף�יעקלש�ר'�אייזק�מו"ההנכיר
�מנסחים�משכנות�כיה�מקלט�ביהבנה

�ע"י�כשנרדפים�מצא�לעה�ממצרלחלצם
�נדולה�מערה�החתי'�והי'�געלויףשילר

��היוםער
�בהמנוח�אהרן�בר'�כמשה�מך"דק�דזר'�

�פנתם�מו"ההמופלא
��דהוהמ"ס�כ'�הו"ו� ��תקע

�בר'�קארין�משתלי�מו"ה�הרי�

�עליו�עכר�ולא�בהם"ר�מאהל�משלא
��תקס"ט(�אלול�נ"נ�משינה�לילהחצות

�קארנגאלד�משה.לי�מו.ה�הר.�
��ת"ס(����ע"ג�ז"ל�חריףליסר

�במו"ה�יצחמ�משה�מו"ה�הר'�
�הנ"מ�חתן'יעקב

��ת"ס(�סיון�היי�מלבוב�אשכנזכרהם

�הדיין�משרלם�משה�מו"ה�הר'�
�בה"קהחסיד

��ח"י(�סנט�י"ן�יחיאלמו'ה
�מיזלש�היים�כמשה�וער"ה�רזר'�

�הזקןהדיין
�ן�מישר(�כסליו�י"ג�סג"ל�שמיאלבמי"ה

�יששכר�בר'�משה�ע"ה�הר'�
�בהם"סמקראקס

�תמיהיט�מדרשים�מפרש�משהפני
��ת"ת(�ונלין

�הדיין�משטעטשין�כמשה�מו"ה�הר'�
המצויין,

��תק5יך(�כליו�ט"ו�בעיון�הורהומפי'ן
�הג'נכד�ליפשיץ�יופף�משה�מו"ה�הר'�

�וחסיד�וותיק�חו"ב�עילאי�דבי�ארי'ניול
��תרפס(�יין�י��במס"נ�ה'�עובדוהי'

�דוקלר�הירש�צבי�היררכיסו"ה
�החו.בבר"י

�בכל�קינו,�עם�המתחמר�החסידהגביר
�שנה�במעוט�הענוג�במעוט�ואינוכחו

�ישב�וה'�כב'�ימיו�ורוב�שיחה,במעוט
�ופ"א�הורה�בלא�ד"א�הלך�ולאבתענית,
�בצאנה�תרכ"ז�בר"ה�יתד�מהלונןהיינו
�בעי�הגאון�מרן�קדושה�כנפי�צלתחת �במטה�יחד�ישנים�והיינו�חיים,�דבריספר
�משניות�שונה�הי'�לישן�יכולין�ול"האחת
�עד�הרע"ב�פי'�עם�פה�בעל�פרקיםאיזה
�טאגע�היומי�פנקס�ה"ל�גם�הבוקר,אור
�המעוות�לתקן�בו�קרא�לילה�ובכלפוך(

�קורם�שבועות�וב'�להמנות,והחסרון
�פ"ק�האב"ד�הרה"ג�עליו�ההענהפטירתו
�פתאום�שמת�בחלומו�שראה�עלת"ח
�אחר�תיכף�כי�הי'�וכן�ממתו,�אחיוהלך
�בשעה�השכם�בבקר�פתאום�מתהפסח

��תרכיז(�גיסן����ביום�ידיושנטל

נ.
�בהנ'�בהגלן�נדתכמי'�מו"ה�הרב�

�בהג"ממהר"מ
��כס5י��ב"ה�ת"כ�ז"ל�מנחםישעי'

�שרענצל�כמאיר�נכנרנלי�מו"ה�הר'�
�החסידהרב

�תר�ט(�גיסן�י'�מנחם�ב"ר�רפ"ק�דייןהחו"ב

�הו"ו�עבוש�חיים�דרהג"מ�שלגיסו
�שמואל�סו"ה�הרה"ג�של�וניפואכרפ"ק
�חתני�ז"ל�פודקאמין�האבד"קנטנזאהן
�צבי�מיכאל�מו"ה�רבנן�ומוקירהנביר
�ביהמ"י�אחריו�נשאר�ז"ל�הכהןציפרם ��נקרא�שמוועל
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פרפרים�בציוןהנשארפלימת
�ילקוט�לס'�הוספה�לקם�שכחת�בהמ"ס�כעץ�יעקב�יצחק�נמו'ה�נתןטו"ה

��הראובני�המלבורג�אבד'קמפפד"מ
�רנ�ין=צק

ם.
��תקים(�סכט�ס'ס�אפרים�מו"ה�הרב�חתן�המופלא�הריין�מיני�מו"ה�הרב�

כ�
�שלמה�ברי�גאלרש�פנחם'ל�מו"ההר'

�בתורההמופלג
������חשו�כ"ז�הצדיקובהמירות

�הויו�איש�הלוי�פנתם�מו"ה�הר'�
�בראדשיןאבד"ק

�ליבוש�חיים�הג"מ�אחי�תר"ף(�גיסןח'
��האבדפ"קהויו

�הורוויץ�איש�הרדי�כלנחם�מעה�הר'�
�מו"ה�הרבבן

�תורה�אהבת�בהמ"ס�רוד�מיכליחיאל
��תרס"ו(�חפזת"י

�ראבדפ"ק�אלי'�כענדים�מו"ה�הר'�
�משהבהעם

�הנ"ה�עם�פנחס�גבעת�בהמ'סדעמביצר(
�מו'ץ�נ"י�קירשבוים�מנדל�הג"םמתלמידו

��תר"ף(�מג�י��פפד"מדק"ק
�הכהן�תנחום�בהנ"מ�ולסדק�מו*ה�הר'�

�משה�הנ"מ�שלאביו
�קיקיון�בעל�הנאון�של�נימו�לויצקאבד'ק

�דיונה
�הנאון�ש�דור�במי"ה�כ2נחמ�מו"ה�

�כמ,כח��נעטר�כךהגדול
�סע"ו(�סין���ונקבר�לכאן,�אותווהביאו
��דפ"ק�הח"ק�בינקם�נמצאוכן

צ.
�שלום�במי"ה�הירש�ובבי�מו"ה�הר'�

�בהמ"סמעליש
�לגיסו�ס'�בתוך�נדפס�עה"ת�צביעטרת
�הג'�חתן�ת"ו(�קר6ק6�עה"ת�כירךזרע

�ונפטר�סכ"נ(�כ5יס�שם�והיבאבעתיו"ט
�חותנו�וכמש"ש�זש"ק�ביי�שנותיובמבהר
��ת"ס(�סיין�נ'�בהסכמתוהג'

�הריין�לחירש�לבבי�מו"ה�הר'�
המפורסם

��ת"כ(����ג��כ"ץ�יואלבמי'ה
�משוים�בר'�וקורש�צבור�מו"ה�הר'�

�הגדולהדרשן
��ה"ט(�דר�ש"כמווילנא

�בר'�האמש�הירש�פכחני�מו"ה�הר'�
�דיין�דרשןירחמיאל

�דריגלא�שבתא�בהמ"ם�פ"קומוכיח
�הורש�דראש�ושבת�שב"ת�לשה"גדרמות
�דברים�ישרה�דרך�ום'�גנ"ת(טירטה
��חג"ז(�מס�וקמיעות�סגולותאחדים

�ישראל�בהח"ר�היצתם�צבי�כלקדוש�
�יעז�בן�בחור�הי"דהכהן

�במצור�אותו�הפסו�שוא�עלילתוע"י
�ביום�ראשו�אוו�והתיזו�בנסיוןועמר
�וממון�הפצרות�וע"י�תמ��סכטד
��לקבורה�ולתנו�להוציאו�בידם�עלהרב
�הכהן�ד:עשקא�שב�י�מו"ה�הר'�

�ראבד"קיראפאפירם'
�זוכלין,�אבד*ק�הי'�ומלפניםקראקא
��ז"ל�הש"ך�הגאון�נכד�תרג��סיןכ"ג

�מנשה�במו"ה�הירע�פבב2י�מו"ה�הר'�
�טרדות�לעומת�אףקימל

�ולמד�הורה�של�מאהל�מש�לאממחרו.
�אחריו�ונשאר�האחרון�יומו�עדבעיון
�מדרי�ששה�על�ביכורים�הוספת�מ'חד"ת
�חסין�ט"ו�ינ"נ�ניכורים�עמור�ום'משנה
�והי'�לשבת�נדוף�אפטרופוס�והתתרג"כ(
�קודם�החניות�פהחי�על�ע"ש�בכלמסבב

�וכשהגיע�החניות�לסנור�לזרזםביהש"מ
�א'�כסף�מכיסו�לו�ניחן�הי'�ענילחנוני

�על�כ"כ�בהול�הי'�שלא�כדי�שניםאו
�מרגעים�עוד�לו�יעלה�וי�א�אשרממונו

�ארי
צבי

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



הנשאעיטת

�פינתם�במו"ה�הירש�צבי�מו"ה�יר'�
�המופלגהרב

��תקס��גיסן�נ'�ופרישותבחסידות
�קכמנש�הירש�צבי�מו"ה�הר'�

�הישיש�הרב
��תק���הפיו�י"גחו"פ

�צדיק�צמח�איש�ובנמוק�מו"ה�הר'�
�ולכן�אפריםבמו"ה
��תג"נ(����ז'שור

�ש"ב�ליפשי*ן�להירשלי�צבי�מו"ה�
�צבי�יארי'

�ימלל�מי�ופרישהו�חסידותובמוהרי"מן

כ[דפןרימבציון
�בעצמו�מקיים�יהי'�ההלל�עליו�גוכריןאין

�גדרך�ובלכתך�בביהך�בשבהך�בםודברת
�והן�בביתו�הן�בעיון�תמיך�לומדשהי'

�בערי�שנים�הרבה�נוסע�שהי'בדרכו,
�מאוד�פרוש�והי'�אפריקא,�אזיעןאירופא
�דר"ח���מותו�יום�ער�בפיו�בא�לאובשר

��הרס"ב[ת"ר

�רוביו�אלעזר�ותירש�צוני�ב1ו"ה�
�דפ"קודומ"ץ

�קארטשין�אסדיק�אהרן�הנ"מ�שלאביו
�יו"ט�וה'�גיטין�ה'�על�אהרן�ביתבהם"ם ��תרג"ס[�יירי�

���������

ען.א
�הכהן�ברצ"ה�דפ"ק�יימ*ץ�נוטווירמה�קלמן�קלינימום�מו"ה�הר'�

��תרסוכ(�כנעט"ו
�גסלט�ח'�לשמים�אור�בעל�הרה"צ�נכי�והי'�החו"נ�רייבהלר�קלועי�ב1ו"ה� ��חרע��אלישע�נטו"ה�דפ"ק�ר��ו

������

רש

�וסופר�חכם�מחוקק(�חלקת�נהמ"ס�מ�ה�בהרהג"מ�רעואל�מו'ה�הר'�
��וש"ע�ט"מ�ר'�אות�ח"א�שה-ג�וע'�חנ"ן(�קיןער"ח

����������

ע*ירי

�המג"ד�וויו�נמו"ה�שאול�מו"ה�הר'�
�תק���ניסן�ע'המפורסם

�כהמים�בם�משורר�עיצבנה�מו"ההר'
�הובר�ישניםשפתי

�הי'�יכן�קל-ג�סי'�שיין�אות�בח"בלעיל
�רש"י�ע'�מפורש�ביאור�חכמ'ם�שפתימ'

��מספר�אין�פעמים�נדפס�התורהפי'
�שבהי�ר'�בנימן�נר'�שבקהי�טויה�הר'�

�צדיק�אישקראשניק
��תן���יר�יו"ר�המפורסםוחסיר

�משה�במו"ה�זלמן�המלכמה�מו"ה�הר'�
�זאמערער

��תקס"ה(�זוג"י�נ"ררומ"ץ
�האומים�אהרן�במו"ה�שלכמה�מו'ה�הר'�

�הגרול�האלוףמפראג
��ת��וכע�ער"הבתורה

�אהרן�ברי�שימה�מו"ה�הקדוש�
�חינקה�זעליג�ת"רהי"ד
���סע��השןהי

�משפםדורשו�בהמים�פכורינטוז�שקימר:�סו-ההר'
�אגג.ל�ר"ב�וחי'�מ�חו'�לטור�מקוםמורה

��תט"י(ס��יקו
��גאלדשטאף�כר"ת�זלמן�שלמה�מו'ה�

�זלמן�ר'�ונקראי
�טעם�ברוך�בעל�הגאון�חהןלייקעם

��תרגב[�כנת�
�מק"ק�אלעור�בר'�לממעדן�מו"ההקדוש

�ומסרסאכאמשוב
�הי"ר�לובי'ט�בעיר�ונשרף�קד"ה�עלנפשו
�בהנקט�מצאתי�כך�סער[�ורהס1ןנירה

��רפ"קהח"ק
שמואל
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מפרים�בציוזהנשאיפרימת
�חיים�בר'�ןנרריל�שכקראל�מו"ההר'

�קאפלש,אברהם
�גדול�זכרן�חו"פ�בשנים�ורך�בחכמהאב
�פה�על�הש"ס�שיטות�כל�ולמד�נהירומגי
�כל�בתענית�וישב�גדולים�בסיגופיםעסק

�שלמה�במו"ה�שלקראל�מו"ה�הרי�

�רופאקאלהארי
��ת��ט3ט�כ,מומחה

�דייו�לאנדא�שעזראל�מו"ה�הר'�
�פנחס�במו"המיץ

��תרפ"ס(����מ��לאנדא�שאולבהג"מ
�מופר�בונם�בנצחה�מו"ה�הר'�

�אבדפ"קבהג'
�חכם�כונס(�טיוחה�דוד�יסי6ל�גקי6ועי'
�ויודע�מקחם�ונאה�דורש�ונההוסופר

�לשונו�תחת�וחלב�דבש�קונו�אתלרצות
��תרכ"ט(�ורז'

�הבקי�הבירה�שר�שכלע��מו"ה�הר'ק
�תורה�חדריבכל

�חתן�פונה�אליו�שהכל�תל�המדינהומנהיג
�יאליש�שמואל�מו"ה�ומגהירהראש

��ש"ז(יו"כ
�מנ"ל�שייבוש�ודרגא�מי"ה�הר'ק

�מת"ישמערן �מינקת�בענין�תשובה�ממנו�נדפסדפ'ק
�סכ"ט�מנחם�צבי�זכרון�בשו"תחבירו

��ע"ש�תקציבמש'
�אבד"ק�נכינזדקן�שכמאן4�מו"ה�הר'�

�ושם"ךפודקאמין'
�שנה�פ"ק�יחד�וימדבו�תרע"ו(�דרכ"ס
�הגביר�חמיו�של�מדרשו�בביתומחצה

��ציפרעסמוהר"מ
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