לתולדות גדולי ישראל*)1
n »s
פ .ת ו ועטשט יץ (קראקא) ,
טרר׳׳ם מלובלין כותב על אבע זקנו הג*ט אשר ,בן דורו של הג״ט יעקב
א)
&ולק  ,בדברים האלה :״ובן מצאתי בדברי אבי זקני המקובל האחרון החסיד טי״ה
,אשר ז*ל  ,אשר הוא היה אביד בעיר ואס בישראל קהל קדאקא כדור שלפנינו וחבר
ספר אחד קדוש על סודות התפלה והברכות ונקרא עסק הבבא ,ומתוך קדושתו
לא הביאו לבית הרפוס*(שאלות והשונות פהדיס מלובלין סימן פ״ג)  .טרבריס האלה
■נראה בי הג״ס אשר  ,אבי זקנו של טהר״ם טלובלין היה אב״ד בעיר קראק*■,
ואולם אין הדבר בן  .וזה אנו רואים משני מאורעות חשובים בנוגע לקורות היהודים
.והרבנות בקראקא בשנת רע״ט ; א) ביום  85מאי שנה  1510יצא דבר מלבות מלפני
וזמלך זיגמונר הראשון לאטר  :״לרגלי המחלוקת שפרצה בקהלת ישראל בעיר הבירה
קדאקא  ,בי ישנס כאלה החפציס שרק רב אחד ישב על בסא הרבנות  ,וישנם כאלה
החפצים לפנות שגי רבנים ,ועל כן טציעיס הננו לפניהם למנות שני רבנים את
פ ר ץ שהיה כבר רב זה שלש שנים; ואלה שאינם חפצים בהרב הזה ימנו לה&
■לרב את א ש ר ,חתנה של ר ח ל ,באשר הציעו לבנינו היהודים בעצמם  ,והרשות
לכל יהורי להיות נשמע לאחד משני הרבנים  .ושניהם ישהטשו בבתר הרבנות ו בני
ד,קהלה מחויכים להכנע לפניהם והממרה את פירט אתת דתו להביא מאה טרק לגנוי
המלוכה״(בירשרסקי בוואסחאד שנת  1898חוברת סיפטטבר וכתרגום עברי טשפ׳׳ר
בדברי ימי ישראל חלק שביעי צד  ,) 316ב) כיום הראשון לחרש נובימברשנת 1519
פרצה מריבה כקראקא בין אנשי העדה הפולנית וכין אנשי העדה הכיהמית ,ל טי
משתי הקהלות !כות בית הכנסת הישן דפה  ,ויגי שו את עצומותיהם .לפני הטלך הנזיל
ויוציא משפט  ,כי לבני העדה הפולנית ,אשר הרב $שר ,חתן רחל  ,עומד בראשם,
משפט הבבורה ,ואפור לבני העדה הביהפית ,אשר הרב פרין עומד בראשם,*)1
») והם ר׳ אשר אבי זקנו על מהר*ם מלובלין ,ר' יעקב פולק ,ר׳ מעה פישל הרופא, .
3הרע׳*ל ,ד ,עבואל פירט ,ר׳ מאיר מטרופה ,ר׳ י עעיה הדרי*!  ,ד׳ עמואל ר׳ חיים י&עיה׳ס,
הקרועים ר׳ ט*ר .וי׳ יהודה בני ר׳ יחיאל  ,ר׳ יצחק ובנו ר׳ מאניש חיות  ,בעל העל״ר .ובנו ר'
■עבתי נעל ווי העפורים ,ר׳ עלום ■*כנא ובנו ר׳ ישראל טלובלי!׳ ,ר׳ עאול וואל ,ר' אכיה6
*דענציל״ ר׳ פלק כ״ !,בעל ר&«'ע  ,ו׳ מנחם ציון גנאי נעל נח0ות ציו;  ,ר׳ דור גגו בעל גטח
דור״ ר׳ ולפן רונקל  ,ד׳ יצחק איילגברג הררשן  ,ר' חיים  .בוכנר כעל אור הרע ׳ ר' גבריאל
ז־.אנר״ק נ*־ 6והמדינה  ,ר' 1תן &הילרםו7ים• ולר.ולרות הט־צשחות הפיוח&ות  :לוריא  ,מארח•* ,
קג־נליגטגי;  ,רפא6ירט  ,קראעניק  ,וואל  ,עור  ,יאלע  ,ח*ר ,קייקיש ,קראבמאל  ,פריפפל ,בוכנר,
*'.נרלם וכאלה הדיגית ונגורוח ע׳׳פ מקורות גאטנים ,
 )4ד.ג״ט ר׳ &יבל ר׳ יויפם מקיאקא מביא נחנורו נרנח■ המים (דף מ״ן ע״א ערף )נפרה)■
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׳להתפלל בטח הכנסת כלי רשות הרב אשר ,חתן רחל ,אחרי כי נודע הדני על
■פי ערים נאםניס  ,בי בני הקהלה הפולנית הקיסו מכספם את הכית ויתקנו אותו
&רי פעם בפעם  ,בטרם היחד ,הקהלת הביהמית בקראקא ! )  .הרי אנו רואים בעליל
סכל ד,אטור  ,כי שני רבנים שדם במדרגת משמרתם  ,עמדו כראש היהודים בקראקא
בימים ההם ,אחד כראש הקהלה הפולנית ואחד בראש הקהלההביהמית ,וכמו ר פרץ
בן ר ,אשר  ,אביו זקנו של מהר״ם מלובלין  ,לא שמשו מעולם בתור אב״ד כקראקא ,
אלא רק בתור רב בלבד ,כי משמרת האכ״ד ,רב הכולל ,טרם ודתה נוהגת ככלל
בימיו של הג״ט א שר ,והאב״ד הראשון בקראקא היה הרב והרופא ר׳ משה פי של,
עגתמנה בשנת ( 1641כיום  12דיצמבר) ביחד עם ר' שכנא מלובלין הנודע (מאת
זזמלך זיגמונד הראשון) ,לרבנים כוללים על כל פולין קטן •)8ומה שמהר״ם מלובלין
קורא  mאכיו זקנו ד אשר בשם אכ״ד בקראקא  ,הוא רק תואר הככזד והפלגת
 rutהרב ר׳ פרץ  ,רב העדה הביהמית  ,וז׳ל  i״מצאתי טהי*י פ ו לק שלח גם אוזר לקהלת שיאג
צסורה נכתב בגט צפורה מלא בוי'ו  ,אף על גוי ש צם רה כתיב חםר וי*ו בתורה  ,ומהר״ר
•ם ר ץ היה מסרר הגט על ידי אותו של«ח*  ,ולמרים אנו מ*ה  ,ב' ד׳ יעקב פולק  ,בעל החילוקים
ורבו על ר׳ שכנא מלובלין  ,היח חד מבי דייר על הרב פרץ  ,הייגו מל רב העלה הביהמית*
י) Motr. Kor. T. 34, f. 170
*> יד דרבנים הכוללים היתה תקיפה מאד בעניני בל הקתלות של פל^ן קטן  ,ולמשל  ,ל*
היה *כול שום רב להדר  ,כלי רשותם  ,קידושין או גט  ,ושום עדה י״ לקבל עליה רב אי חין ,
ובל יושביהן היהירים נתנו להם מם מדי שנה בשנה  ,כסו שהיח הדנר נוהג גם כפולין גדול (כי
יושביה היהודים נתנו מם שנחי לרבניהם הכוללים)  ,והרבנים עשו בהמם כטוב בעיניהם  .עי׳ SchoiT,
 Polsce, p. 12—13זזי  * OrganlKaeya iyd6wבשנת & 1623טרהמלך *יגמלנד הראשון אח הרופא
טשה פישל ,עקב הצטיגותו כחכמת הרפואי בהשתדלות הארבי־יהגסון מפוזגא מכל דמסים ההדרים
(איכליצען שטייערן)  ,שהיו מוטלים על כל בג■ ישראל  ,חוסי שבטו  ,לשלם לו שנה בשנה  ,ובשנת
ג 163מגה אותו לרב הערה הפולנית בקראקא בטוח עליה דכה הג״מ אשר  ,התן רחל ,אביו זקג*
מל מהר״ם מלובלין  ,ובשנת  1637שחרר אותו ואת אשתו הרבנית מרת אסתר ואח אמו מרת חות
שהיו להן מהלכים בחצר המלכה בוינא  ,משבועת הרכוש  ,אשר היהודים בקראקא  ,הן איש והן אשה#
היו מחויבים אז להשבע כמה עולה רכושם ולשלם לפי מכסת הונם וערבו ממים וארנוגיות לגנזי
.המלוכה ,עי',Kraasbar, Hist. &yd6w ttFo). I I p. 163; Bersoha, TobiaszKohn, p. 44—46
&רידביג כותב בלוחות זברלן צד  11סי׳ ד! ״ובשנת רפ״ג ככר השתדל עכורו נעבור הרב
«שת פישל) הכהן הגדול מפועא (ערצכיש^ף) ויתן לו המלך *יגסונד מבהב מיוחד ל&טור את היהודיה
החומים החת ממשלתו מכל תשלומי המסים  ,אשד להם לשלם שגה כשנה'  ,וזה שקר גמור הוא »
הן לא ״את היהודים התפסים תהת ממשלתו״ פםררמלך ממםים ,אלא דק את הידורי הרופא משת
פישל ננלבר ,ללא ״סכל תשלומי המטים״ ,אלא דק ממפים הדירים הפגיעים לו שנה בשנה כנל
איש יהורי ולא ממםים הבלתי מצוים  ,כגון בשעת חירום וכדומה6 ,רידברג לא קרא את הדכר
במקורו הראשון והיינו בספר טוביה כהן מאת בערסאהן הנ״ל  ,אלא בספר עיר הצדק  ,שמחברו ה'
־י״ם צונץלקחו משם למ&פר טוביה כהן) ויעתיקו לחבורו בהערותיו עמוד  , 17לכן נראה מלשונו של 6רירברג
הלקוחה ממש מלה בטלה מלשונו של ה׳ צונץ הכותב שם (כהערות עיר הצרק בפופו עמוד  )17בזת
הלשון  :״ובשנת רס"ג השתדל עבורו הכהן הגדול מפוונא(ערצביש^ף)״ ויתן לו המלך זיגמועד מכתב ההלת
ורשיון מיותר לפטרו מכל תשלומי המ&ים  ,אשר על כל היהודים תחת מסשלתו לשלט שנה
בשנה״ .והרירברג שאעו בקי בטיב הענין  ,שהוא  pעליו ,טעה כדברי צלנץ ורמה,
בי המלך פטר את בל היהלדיסחום* שבטו ,מכל תשלומי המשים ,אשר עליהם לתת לו מדי שנח
כשנה ,וזה טעות רמוכת ,המבצבצת ועולה מאליה ,שלא תעלה על שום לב של בר
דעת  ,לחשוב דבר מגוזם ומתמיה כוה  ,כי המלך יפטור את כ ל יושבי ממלכתו ומה גם את
הי הודי ם מכל חט ם י ם  ,אשר מהם סנה לטוםרות וקיום בל ארץ וכל ממלכה בתכל•
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ופושעים בי סומכין ובוטחין על גבורת הזקן ובנו רגאון (על גבורת ר׳ שכנא יבנו
ר׳ ישראל מ לו ב לין) ..,ואף גם בהיותי ב א ר ץ אוי בי ו ב פוי תחת י ד ם
לא מאם וגעל ה׳ לה 1£כריתו אתי והרבה גבולי בתלמידים הגונים מפל קצוי ארץ״ ,
ועל הדברים האלה יעיר החנם שפיר בדברי יטי ישראל חלק שביעי צד  340הערה
 , 5בי מהרש״ל יכ״ון בדבריו :״ כ ארץ אוי בי ו כ פוי תחת י ד ם ״ ,לטלבות
פולין ששט חשבוהו לאיש ליטאי .כי בנוד ע ,היד .מהרש׳׳לתופס ישיבה שנים רבות
בעיר אוסטרהא אשר בוואלין ,ומדינת וואלין נחשבה או לליטא  .ואולם זר ,אינו
נ כון ,והטעם אינו טעס מספיק משתי תשובות בדבר :אחת ,בי חנוט וגדולו,
התפתחותו והשתלטותו של טהרש׳׳ל היתה בפולין גדול והיינו אצל אנייא טו הנים
יצחק קלויבר בפוזנא (עי׳ שאלות והשובות מהרש״ל סימן י״ב וס״ר)  ,ודוב ימיו
הרביץ הורה בפולין ולא כליטא  ,ולא בא לאסטיהא אלא בהגיעו לשנת הארבעים ,
ושנית  :״וכפוי תחת ירם״ טח תהא עליה ? מה לי הכא ומה לי התס ? ונראד.
יו תר ,כי דברי מהרש׳׳ל טוסבים כ ל ס על ר׳ שבנא ובנו ר׳ ישראל ,אשר תחת.
טרוהם (בהיות ר׳ שכנא רב הכולל על כל פולין קטן מטעם המלך  ,בסו שהבאתי
למעלה בסימן א׳) עטר טהרש׳׳ל בשבתו בפולין קטן ומה גם בלובלין ,עיר סושבו
של ר׳ שכנא ,אשר מצודתו היתה פרושה עליה ועל כל קהלוח המרינה ,ותלמידים:
היו טורדים ופושעים בטהרש״ל וסוטכים ובוטחים על כחו וגבורתו של אותו ה!קן,
והתקיף הגדול ר׳ שכנא  ,אשר כלי רשותו לא היהה יכולה שום ערה לקבל עליה
רב או דין ,ובלהקהלות ,הרבנים וראשי הישיבות סרו למשמעתו והיו כפופים וזקוקים
לו  ,מה שלא היה הדבר כן  ,בשבת מהרש״ל באוסטרהא ,
ועל תולדות משפחת מהרש׳׳ל יש להיסיף ! א) ר׳ יחיאל ב׳׳ר ישראל איסרל
לורי א ,שמת ז׳ אב שג״ב•); ב)טד ת דבורה ב״ר איסרל לוריא הנ״ל ,אשתו של ר,
טשה עור ש ,שנפטרה יום כ׳ סיון שע״ג ; ) aג) וד׳ חד ב״ר יחיאל לוריא הנ״ל,
שי׳לך לעולמו ב״ב טבת שנת ת״ז י) .
ך) ר׳ יהושע ב*ר משה יצחק  ,שחתום ראשון לר׳ יעקב כ״ר בנימן ולר׳ מנחם
ב״ר עוריאל  ,דיני קראקא  ,משנת שי׳׳ט ( עיין שאלות וחשובות טהרש׳ל סימן כ״א) ,
נפפר פה בשנת של״ד בערך ») והניח אחריו שלשה בנים גדולי תורה ,והם :א) ר׳
יוסף  ,שטח בחיי אביו בשנת שכ״ה או שכ״ו «) ; ב) ר׳ אהרן אבדהם  ,שנפטר בשנת

*) ״ונשמח מ־׳ר׳יר יחיא? 4בן התיר ישראל איפול לוריא יוס ה' ף ימים כוודיצ אכ
הי״ר׳ (שנת שנ"כ כמוכח מהזכרות אחחת מלפניו ולאחריו כרף ם״« ע״ג של פנקס החכרה ק י 'עא
בקראקא) .
ג> ,ונשמת מ' דבורה בת הר״ר איסרל לוריא **ל אשת כס׳ רשה עזרש יוט א' כ' פיון
שע״ג״ (ש& דף פ״ו ע״ב) .
*) ״ונשטת במ ,ר\ר בן טהר״ר יחיאל לוריא ז״ל ביו& א' ב״ן גובת תז״ל*(שס דף up״* >Hr'y 5
בפנקם הקהל רפה מובא מיום י ,כפלו ת״ה 1״דנעלה בהר״ר גרביון  vwבהמנוח הרב כמהי׳׳ר
ישראל איהדל ן״ל* <עי' מאמרי דכריש עתיקיפ בההוקר ה״ב מימן 3׳)  ,ואולי הרב ישראל אי&רל t
חו» רבי ישראל אישרל לוריא הגיל .
 ) 4״ונשמת מהר״ד יהושע בר משה יצחק ן*ל* (פנקה החברה קדישא דף ל״י ע*א).
*) %ובור אלהיט רבי יופף בר מהר*ר יהושע שלי*ט בשכר זח חנעב״ה עם א^י׳ו וע& שרר*ל
וענו שאר צדיקים וצדקניות שבגן ערן ונאמר אמן״ <שש רף כ״< ע״ב)1

השבח בעלמא  .ויוצאים אנו כיוצא בזה גס אצל הנ״ט מסף כהן צדק כעל שארית
יזסף ואצל הנ״ט אליעזר אשכנזי בעל מעשי ד ,שנזכרו שניהם בשם אכ׳׳ד,
הראשון במצבה שלו ומתלמידו בעל מחזיק כדק והאחרון מבעל חדושי פני יהושזן
ומבעל סדר הדורות (עי׳ ראש אפרים לר״ז מרנליוה הלבות טרפות סי׳ ל״ו 0״ק קי״ג
והסכטת בעל פני יהושע על הספר יוסף לקח) ,ושניהם לא היו טעול 0אב״ר
בקראקא  ,בעל שאריח יוסף ישב פה רק בחור ר״ט (עי׳ כלילת יופי חלק א׳ דף׳
ר ע״א וע״ב ורף ז׳ ע״א) ובעל מעשי ד —רק בתור איש פרטי «} ,
פרידברג יאמר בספרו לוחות זכרון צר  11סי' «׳ ,בי ״הרב אשר אוח לתת
לבנו לאשה בת הרב משה ראסקאוויטש טבריסק  ,והמלך זינמונד הפר ברית החחון
מפני טעם במוס״ .ולא ידע פרידברג טה הוא שח  .לא הרב אשר חפץ לחת לבנו
לאשח בת דרב משה ראסקאוויטש ,אלא הרב משה ראסקאוויטש הו א רצה (בשנת
שע׳׳ר) להשיא בתו לבן איזה רב (שלא נודע בשמו) מקראקא  ,והמלך זיגמונד הפר
בריח החתון לא מפני טעם כ סו ס ,אלא מטע ם מ פו ר ש ,מפני שנמשך על
הרב טקראקא קו חשד ואשמה בענין טדיני ונשלח ביר פשעו טארץ פולין  .ו בן
מוכח מתעודה הקדומה משנת רע״ד  ,שמביאה הד״ר הרכבי בהעתון,,וואסחאד״ חוב׳
א' שגת  1884ומשם —פיינשמיין בספרו עיר תהלה צד  20-81סי׳ ב . ,ואיך אפשר
איפוא הדבר  ,כי הרב מקראקא שנשלח ביר פשעו מארץ פולין והרב טבריסק חפץ
להתחתן עמו בשנת רע״ד  ,הוא אוהו הרב אשר  ,שלא יצא מעולם מקראקא ושם
מנוחתו בבור  ,במו שכתוב בהקדמת נינו ונכדו  ,בנו של טהר׳ים מלובלין  ,לספר
השו״ת של זה האחרון  :״ועוד מצאתי און לי באמתחתי ומתוך הכתבים והטה בכתובים
ספר קבלה שחבר זקני טוהר״ר א שר בזמן שתפש ישיבה בק״ק קראקא ,ו ש ם
ק בו ר תו עד היום הזה ,ינוח על משכבו בשלום״ (הקדמת שו״ח מהר׳׳םמלובליף ,
וכן לא נכון הוא מה שכותב הרב יוסף לעווינשטיין בספרו דוד ודור ודור שיו צד
ס׳ סי׳ שפ״א ,כי הניט אשר ,זקנו של מהרים מלובלין נפטר כשנח רצ״ט ,בי כבר
בשנת רצ״ב  ,אנו רואים את הרופא ר׳ משה פישל ממלא מקומו אחרי מוחו בתור
רב העדה הפולנית בקראקא (עי׳ עטור שלפני זה הערה , )2
על דבר ד יעקב פולק בעל החילוקים ,רבו של ר׳ שכנא מלובלין ור״ט
ב)
לפגים בפראנ ואחר ■כך בקראקא ולא להיפך (כמו שהוכחתי במאמרי ,רבי יעקב
פולק ולמוד החלוקים״ בהשלח כרך ה׳ צד  , ) 686—43יש להוסיף ,כי היה לו בן
ושמו משה ולבנו משה בת ושטה אסתר ,שהיתר ,אשת הרופא ר׳ שלום ונפטרה
בקראקא ז׳ פיון שנ״ה  ,כמו שבחוב בפנקס החברה קדישא דפה דף נ׳ ע״א  :״ונשמת
מרת אסתר בת משה בנו של ר׳ יאקב פולק אשת שלו׳ דאקטר יו׳ כ׳ ביום טוב
שני של שבועוח ז׳ סיון שנ׳׳ה ונקברה כיום נ׳ ח׳ סיוך .שם בפנקס דף צ׳׳ט ע׳׳ב
אנו קוראים :״ונשמת במר שלום בן הר׳׳ר אליעזר רופא יום ה׳ ג׳ אייר שצ״ו״,ואולי
המי .אוהו ד שלום רופ א ,בעלה של מרח אסתר הנ׳יל ,שמתח בארבעים שנה ויו תר
קודם לפטירתו.
 0טוןרשיל כותב בתשובותיו סוף סימן י״א כדברים האלה , :תלמידים המוררינו.
י) וזר .אנו האיסבצה ״*יא מנו ה אמווו ע?• הג׳ט אליעור אעננוי בעל מעשי ד׳ ״ לא במצברftto .
ולא ג&נקש החכרה קרי•*א רף מ׳ט ע־א בעט .תרמית* .עי׳ מאטוי במבה׳ע  b vר*ו נלאנן כוך  46צד 174י

פ .ה• ויעט^טיין  .לתולעת גדול' ישואל .

בקראקא* צד  12סימן י״ א ,שהיה חותנו של הג״ס יוסף שמואל אב״דוד״ס בפפר״ט ,
המכונה על שם חותנו ר׳ שמואל ר׳ חייס ישעיה׳ס ( עיין כלילת יופי ח״ב דף קס״ך
ע*ב) ,ונפטרה אשתו טרח רוהטה כ״ד נתן מלייפניק ,ט׳׳ז טבת ,ובתו טרהמינדל —
א׳ רר׳ח טבת ת׳יט ו); כ) כנו השני ר׳ יהודה ליב  ,שבתו מרת מלכה מחה נ״כ
תמוז שנת ת׳יי *); נ) בתו מרח יכנט (כשטר .של אם אביר ,הרבנית הנ׳ל) ,אשת ר׳
חייס מענדלש  ,שנאספה בחיי אביה כ׳ שבט שע״א *)  .וזהו נוסה טצכתו של ר׳
ישעיה הרושן ונ תו מדת יכנ ט ,אשר אבן אחת לשניהם:
עטרת בעלה
יניע כפה א
אבלה והאכילה
מרח יבנט בה
טהר״ר ישעיה
דרשן וםו6ר
דמתא זצ׳ל
 . . .תנצכ״ה .

כצבי ו א רי...
וכנטרא :דרשן
וסופר משנה
הגאון מהר״ר
ישעיה כטהר*ד
מאיד דיל יום
א' ד׳ שבט וינוע
זקן ושבע ימים
שבת ( שב׳׳עו) ליציר ה*),

ן) על דנד הקדושים ר׳ טשה ור׳ יהודה בני ר׳ יקותיאל ,שנהדנו במארשא
בשנת שנ״ו והניט משה מרדכי מרגלית ראש מתיבתא טקדאקא חבר עליהם סליחה
(עיין הפיוטים מיפי הבינים צונץ צד  420ועמודי העבודה לרא׳יל טלאנדסהוט חלק
שני עמוד  , )232אנו מוצאים על אודותם פרטים חשובים בפנקס החברה קדישא בקראקא ,
והיינו  ,בי היו מעיר נוטבין וקדשו אח השם בווארשא  ,הראשון במס י״ד והאחרון
ביום י׳יח אייר ,ונקברו שניהם ביום אחד ,ביוס כ׳א אייר כעיר דלאגה חרהוקה
טווארשא שלש פרסאות  ,ובמצות המלך זינטונד השלישי הובלו לקברות  .והנ״ט
מאניש חיות אב״ד וראש מתיבתא בווילנא ( עיין קריה נאמה צד  )68חבר גם כן
סליחה על הקדושים הנ״ל> וז״ל הפנקס  :״ונשמת האחים הנעימים בחייהם ובמותם
לא נפרדו הקדושים ר׳ משד .זר׳ יודא בגי יקותיאל טק״ק גומבין  ,אשר עמדו כנסיון
ונבחנו ונצדפו בעגויים נדולים בעיר ווארשא ,האחד נתעלה בישיבה של מעלה ר׳

,וגעמח מרת רוהטה בת גחן דל מ^ייפגיק יום ה׳ פיו טבת אלמנת חייה ו׳ ישעי׳
)4
ררשנ׳ש״ (רף ק׳ב ע״א> ״ונעטת טרת טינרל בת ר׳ חייפר' יעעיה רר׳שן h׳ רר׳׳ח 15ט( »/רף קייט
עיא) < .טתו שניהן בשנת ת״ט בנראה טרפי הפנקס הניל,
* C״ונשמת טרוז מלבה כת הו״ר יהורא ליב {ב;] ף׳ ישעיח דומן יג׳ל ה' כ״ב  nonחייל®
(דף קנ׳׳ג ע״א) ,
«> ״ונ»-פת ט׳ יוזנט בת האלוף מחר״ד ישעיה דושן אשת כס׳ היי 6טענדלו יום ח׳ ך ׳»בש
 ־שע״א ונקברה ביום ו׳ ב״א שבט״(דף פ״ר<. )h' j
») מגבה זו היא אחת המצנות הרמת  ,החר׳*ות והתשובות  ,עסגאתי לא כבר בבית החייט
הישן גקראקא  ,ואוציאן בקרוב עט הערות ביוגרפיות ביהד עס אותן ענר&טו ככר בס 7לוחות זכרון
גי טלאות הן וטעיות ג«ת ,ודורשות וזרבת תקוייט ,הו«ות וטלואיט הן נעונם הנתונות שעל גבי
המצבות והן במגע לתולדות נושאיה! ויחש  b w .c c dובית ז.בותט ובניהם ,

,

שט״ו בערך  ;) 1ג) וו* משה פי של ,שנאסף י״ט גיסן '1ו״ ס*),
ד ),המגיח הנודע ר׳ שמואל גהקרוש ר׳ יצחקפיהם ,טגיד .בקראקא בבית דפוסו
המפורסם של ר׳ יצחק ב״ר אתרן מפרוסטיץ  ,שכהב (ר׳ שמואל המגיד!) הקרטה
לתורח חטאת להדמ״א ולחכמת שלמה לטהרש-ל ,שנדפסו פה (בבית הדפוס הנ׳יל) ,
הראשון כשנח ש״ל והאחרון בשנת שמ״ב ,הלך לעולמו ביום י״ג פיון שמ״ח והניח
אחריו כן כשם ד ,ישראל שמש שנפטר בר״ח אדר ראשון שעין «)  ,ו ד ישדאל  ntהיה
גם סופר דטחא קראקא  ,חה אנו רואים מראש הפנקס דחבדה קדישא  .ודל ז,מרח אסתר
« . , . m״ל הנקראת בפי כל מרת אסתר וועטפילי נחנה כנדבת לבד .הטוב א ,כחד
הורה של כסףמוזד.כ והצדקה שלנו סייעה גם כן ל!המעט ׳ וגדרה ונדבה הבתר הנ׳׳ל
לגית הכנסת החדשה שלר׳אימרללאזרש (הרט״א) שתהיה לצדקה לדורות עולם ליום
צפור שס״ד לפ״ק פה ק״ק קראקא  .נאם ישראל בלא׳׳א סהר״ר שמואל פיהם זצ׳׳ל
שמש וסופר דק«ק קראקא ונתנו לה טי שברך על הס׳׳ח ביום כפור הנ׳׳ל׳׳ .
ך) רבי מאיר כ״ר יעקכ מטרופה  ,שנמצא חתוס אחרי בעל שאריח יוסף ולפני
הג״מאכרהס מיי!ל ש ,מחותנו של הרט״א ,כתשובת חכמי קדאקא בדכר המחלוקת
בין הר׳י פואה ומשפחת גרשון פאויאה בנוגע לבית הכנסת בעיר ריגיו( עיין הערות
שוח״ה ן״ל בסוף ספד עיר הצדק צד  1ז סימן  , )47נפטר בשנת שט״ח ואשתו
הרבנית מרתיבנט ב״ר ישעיה —שב*ט *) ,והגיח אחריו פה שני בניס גדולים  :א) ר'
שמואל ,שהיה שמש בכית הכנסת הגבוה(משרה גבוהה וחשובה מאד כימים ההס)
ומת בהושענה רגא ש׳׳ םג); ב) ר׳ ישעיה ,דרשן וסופר ,שנזכר בתקנות קראקא משנת
שנ׳׳ה ביחד עם הג״מ משה טרדכי מרגלית ר״ט דפה (עיין ״קדמוניות מפנקסאות
ישנים* צד * ,) 1ונפטר ב׳ שבט שע׳ב ,ואשתו הרבנית מרת טלכה כ׳׳ר אברהם נפטרה
כ״ג אדר ראשון שפ״ג »)  .מבניו של ר׳ ישעיה הדרשן כהג״מ מאיר טטרופה  ,נודעים
לנו :א) כנו הגביר ר׳ חיי םצורף ,הנקראר' חיים ישעיה־ם ,המובא ב,טפנקסי הקהל
*) *ונשמת מהר״ד אהרון אברהם  pםרר״ר יו?י׳*ע מיל״ (שם דף מיד ע*ב) ,
ג} ,ונ׳גטת מעה וי 1{*,גמהריר יושיע העשיל יום ב׳ י׳יט ניפן יום ג׳ דהיוז ש'פ ש״ם״ (עם
.רף נ׳ו ע'ב) .
״ינשטה אים ע,ר מהר״ר שטואל בהק׳׳ר יצחק י׳ג היון שט״ח לפ״יף(פנקם החברה קרישא
דן* מ׳ד ע״ב)  .״מעמת הד׳ר יעראל שטש גן טהר׳יר שמואל פיהם יום א׳ ר״ח אדר הראשון «6וע״ו«
נ■*פ רף ע׳ ע״ב)< הטרפים ר׳ יצחק ב*ד אהרן טפרוסטיץ  ,עטת שם  ,נוכו* גם כן בפנקם הנ״ל«
<־<" לשמו 1״ונשמת כמ׳יו יצחק בהח׳׳ר אהרן ייל הטרפים כיום ענת ונקבר כיו׳ א* טיו כשלו
■שע״ג* (דף טי! ע״א)  .עם דף ג״ו ע*א מנרה ״נעמת כט׳ שמעי׳ כ'ר יצחק דרוקר מלובלין יום א׳
a״( השון שפ־ב׳׳  .ונניאה הוא בגו ׳*ל ר׳ יצחק ג״ר אהרן «6רוםםיץ הנ׳׳ל ,
*) ״ונשמת עהר׳׳ר מאיר נר יעקב ו*ל טדאפא״ (פנקס ההברה קדישא וף ט״ר ע«ב) ונפטר לא
קידם להר* פיי; ובענת עמיה כמוכח מהוכמת אחרות שברף הג״ל,, ,ונשמת מרת יבננו הרבנית בת
ישעיה דל' (שם דף כ׳׳גו ע*ב>«
, C5ונשמת האלוף טהו״ר שמואל במהר׳ר מאיר ויל שטעו כבית הננהת וענוה יום א'
הושענה רכה שים לפיק*(דף נ״ד עיא)  .שם בפנקם דף ס״ב ע'כ אנו קוראים ! ״<נשמת הק׳י׳ר
יקיתיאל קיטקה כן מחריר שמואל י*ל שדנו אותו בלובלין יום ר וו׳ תטוו שם״ט* .ואולי היון
הקדוש ר׳ יקותיאל גגו של י ,שמואל כ״ר מאיר טפרופה הנ״ל,
*) *ינשצד .האלוף מהו׳יר ישעיה  pטהר״ר מאיר רל דרשן וכופר נפטר כיוס ר עש יק פ׳
3א ב״ שבם ש<יכ לפיק ונקבר כיו' א׳ ד׳ שבגו שע״ב״ (רף פ״ה עיא) ״ונשטת ררבניח ט׳ מלכה
בת יובדחם אלמנה מהדיר ישעיה דרשן ז״ל כיום ה׳ ב'ג אדר הראשון שו׳ג* (דף פ״נ ע׳׳א).

ם .ר .וועטשטיי(  ,לתולרית גדולי ו ז ו * , 1:

חכ״ד ׳ ) ! ו ן ו מרדבי ב״ראברהם מורדש ברעטר ,בנו של ר* אברהס טירדש הנ״ל,
ממם י׳ אלול חכ׳ד «) ; ה) ר׳ יצחק אייזיק טורדש מיום טי! חשון תל״ו *)  ,שהיה רא׳18
הקהל בקראקא וחותנו של הג״ט יהודה גוסבינר הלוי ! אחיו של בעל טגן אברהם הטביאו
בהלכות ציצית סיטן י׳׳ג (עיין בלילה יופי ח״א דף  toע״כ) ,שבא חתום בי רינא
רבה של בעל הב׳׳ח על תקנות התנוך והלמוד בקראקא סיום כ׳׳ה טבת שצ׳׳ח ( עיין
,קדמוניות טפנקסאוח ישנים* צד  ;) 7ו) ר׳ יעקב ב׳ד אליקום נעץ טאררוש ,שהיה
כפה שנים נבאי צדקה דפה  ,וימת הוא כ״ב ניסן חט״ו  ,ואהוהו טרח בילא אשת
ר׳ ירחמיאל חאטש ,אביו של המקובל ר ,צגי חאטש כעל שכהא דרגלא ,דרך
ישרה  ,חמדת צבי ונחלת צבי — י״א ניסן תנ״ג *) ;  0ר׳ טאיר כורדש  ,שנפטרה
אשתו מרת הינדל נ ד אליעזר כר״ח אייר חנ׳ד «) ; ח) ר טשה חתן ר׳ נח מורדש ,
שהיה מנהינ בל ימיו  ,אחד מקצינים ררט הקהל והלך• לעולמו ביום ו׳ אלול תפ׳׳ג ») ,
ט) הג׳יט אליעןר בהנ״מ יצחק חיות וחתנו הנ״ט יעקב כהנ״ט ישעיה הורוויץ
בעל השל״ה ,היו שניהם מגדולי חכטי קראקא ונפטרו פ ה :הראשון כיום כ׳׳ז סיון
שם״נ והאחרון מאח חנובה ה׳יג כמו שבחוב בפנקס החכרה קדישא דפה, :ונשמת
מהר״ר אליעזר בן הגאון טהר־ר יצחק ודות יום ו׳ וין־ פיון שסג״ל*(דף נ״ז ע׳׳ב);
״וגשטת האלוף התורני בנן של קדושים מהר״ר יעקב בן הגאון החסיד טהר״ר ישעי׳
הורוויץ כזאת הנוכה ת*נ לפ׳׳ק״ (רף קי״א ע״א)  .הג״ט יעקב הורוויץ  ,אביו של
הג׳ט ישעיה בעל ביח הלוי על בללי הטנו (דפוס וויניציה תכ׳ץ)  ,מלבד שהיה דיין
מצוין (עיין שם בשער הספר וכסוף ההקדמה שלי) היה נם מקצינים רו״ט בקראקא
ונמצא חחים בין האלופים נבאי צדקת דפה משנה שצ״ה(עיין ״רבריס עתיקיס׳ צד , ) 18
הוא היה הצעיר בבית הוריו וסרר את חבורי אביו והזציא טמון הרבה להדפסת
 )1״ונש«ת הזקן הח*ד נגימן וואלף בן הודר גדשון טאודוש בעדג «ח תב׳׳ד ’**6ק" (דף
קם*ח ע׳ב),
*) ״ונשמת ד׳ מודכי נן רח׳׳ד אכרהם טודדש קרעכר מת ביום א׳ י׳ אלול תניד &"p״
(דף קם״ט ע׳יא) ,
י) ״ונשמת איש צדק תמים האלוף הראש מ :רע הקהלה פרר*ר יצחק בן מרריר גדלי׳
הטבונה ר' אייוק מורדש טת וגקבר ביום ג׳ ט״ז ימים כחרש מרתשון ר.ל*ו לפ* 5ף (רף קפ״א ע״א).
בדף קצ״זע״ב מכרה :״נשמת הרבנית מ' יענטל בת הגאון טהר״ר גדליז זצ*ל ביום א' כ״ט טנת
ער*ח עבט אמ*ת״ 1ו^ולי היה האלזף והמנהיג ו' אייזק סוררש בההי״ר נדליה ,אחיה על הרבנית
מרת יענטל הנ*ל ובנו של הג״ט גדליה אבד״ק לובטלא בן מהר״ם מדבלין אי של הג*מ גדליה
ליפשיץ טלובלין בעל עץ שתול על העקרים לתלמידו של טד״ר״ם מלובלין  ,שגפטרז הראשון גשנת
שפ״א והאחרון בשנת שפ*ח .
*) ״לנשמת הריר ועקב כן חח*ר געץ מאררוש ז״ל היה בטה שמם נבאי )לדקה יצאה נשפתו
לנקכו כיום ג׳ ב*ך ני&ן כיום אהרלן דפפח תמ*ו״ (רף ר״ג ע״א)  ,״ונשמת האשה מ׳ בילא כת
ד״ח״ר אליקוס נעץ טאררוש אשת ר״יהאטש מתה ונקברה כיומו' י״א ניסף (תנ״ג בגראה מדףריע
<ףא)  .ר׳ ירחמיאל ,אביו של המקובל בעל חמדת צבי נקרא חאטש ע״ש חמותו מרת שינדל
זזאטש גטלכח מפנקט החברה קדישא דף קע״ט ע״ב ן ולנשמת אשה זקנה שינדל תאטש חסותו של
ר׳ ירחטיאל חאטש כיום ( .,שנת תל״א כנראה מדף הנ״ל) .
*) ״ונשמת ראשה מ׳ היגדל בת מוהר״ר אליעזר אלטנת ר׳ מאיר טוררש טחה ונקכרה ביום
כ׳ בר״ח אייר תנ״ד״ (דף ר«״ר ע*כ).
*) ״ונשמת איש צדיק תמים הי ,טנד״ע כל ימיו א' משלשה מטיבי צעד מוהדד טשח ח״ד
גת מוררש טת ונקבר ביר כ׳ ר אלול חפגיט״ל״ (דף דל״ו ע*א) .

טשר .הנ׳׳ל יום א׳ י״ר אייר שנ״ו לפ״ק ,ור׳ יורא נפטר ביום ה׳ ח״י אייר נל׳׳ג
בעומר  ,ונקכרו כיוס א׳ א״ך טוב לחדש אייר שנ״ו לפיק נעיר ר 6ונה שלש פרסאות
מוורשא בצווי המלך ירוס הודו זיגטונדש השלישי זכותם יעמוד לנו ולכל ישראל עם
נשטח אברהם יצחק ויעקב וכו,״ (דף נ״א ע״א)  .״כ׳ דר״ח אייר אומרי׳ הסליחה שיסד
האלוף מהדיר טאניש בטהר׳׳ר יצחק חיות ז׳׳ל על הקחשיס השני אחיס ר׳ משה ור«
יורא ואומרי׳ פזמון ד׳ ד׳ ז אין אומרים אל רחוס וענינו  . .ואם חל יו 0שני בשבת
אז מקריטי׳ לאוסרס במס ששי ואתעני עד «) ,..״ (שם בראש הפנקס) .
ח) מבניו של ר מרדני מארחש ( או טורר ש) ,שהדפים נקראקא את הסליחות
כמנהג פולניה עס באור בשנת שט״ד ואת המחזור עס פירוש בשנת שנ״« ובלובלין
את סדר התפלות מכל השנה עס באור בשנת של׳יד (ואת הבאור על הטחזחי ועל
התפלות הוציא ביחד עם חתנו ר׳ הירש ד זונדל ש)  ,נודעים לנו בן וכה ; א) ר׳
אברהם מורדש ,שרד נקראקא ונפטר פה ביום ט׳יו תטוז שפ״ג ; ב) ומרת דבור ה,
שמתה ,כאן י״ד סיון ה״א  . )aר׳אנרהם טורדש  ,בגו או חתנו של ר׳ מרדכי מורדש
הנ״ל (כי חתנו בעל בתו דכורה היה נקרא גם  pאכרהם טורדש)  ,היה חותנם
של ד יחיאל טינ ל ,שמש וסופר כקראקא ,ור׳ אפריס גוטפרי 5ט ,דיין גדול דפה,
בנו של הפו״ט ר׳ אלחנן  ,מחותנו של הנ״ט יואל סירקש כעל הנ״ח (עיין מאסרי
״דברי חפץ״ במאסף הוצאת רבינוביץ עורך המליץ צר  3$סימן ל׳ה)  ,שגוע ביום ד׳
אלול שציר «)  .טשפחת מורדש היתד .משפחה רבת הערך נקדאקא  ,ומוצאים אגו
בפנקס החברה קדישא נזכרים בשם הבנוי הזה כסה וכמה נפטרים חשובים  ,בעלי
תריסין ,אלופים ,מנהיגים וגנ אי צדקה ,למשל :א) ר׳ יהודה לינ ב״ר זכריה ביר
מוררש טיוס כ״ז אייר שע״ג * ; 1נ) ד שטואל נ״ר יצחק ח׳ ר׳ חיים מארדוש
טיום א׳ טנת שפ״ט  ; ) 5ג) ר ,נגי טן וואלח נ׳׳ר גרשו! מורדש מיום י״ר ניסן
*> מתיבת ,עד״ ואילך מוושטשות חאותיות לנמוי ואין ?1הציל 0צתבןאף מלה אחת .
*) ״ ונשמת כט׳ אכרהש כר מרדכי טאררוש דל ביופ ה׳ ונקבר לטדורתו כיום ף ט״ 1תמוז
עפ׳ג״ (6נןם הרביד .קדישא דף ם״כ ע״א) .״ונעמי* האשה היקרה דבורה בת מהר״ר פריכי
שעשה הפירוש שעל השרוי t׳  Vאשת הו״ו אביהם טורדש זיל ,יופ ה׳ י״ד פיון תא״ל״ <דף
ע*א).
*) ״ונשפת היקרה כשרה אשת חיל ויראת אלהיט טעמה ובביר ידית בווו היה בצל תושידו
ר«תה נבל אבייה ני מי רהטים היתה מתנהגת זרעה לצדקה <טויבה כת ד נ אנרהם) יד עני ואביון
ד״חזיקח מרת טויבח בת הד׳׳ו אברהם מוריש זלה״ה אשת החכם ופושר הו״ו מיכן* שמש נפטרה
ליל יום כפור קטן ערב ר״ה נפלו שנת שפג״ל׳׳ (רף ם׳ עיב), .ונשמת מחר׳׳ר אפריפ נומפריבט
נמהר״ר אלחנן זיל ח ,כט' אנרחם טאידוש י״ל ביום ונקבו ביום ג׳ ה׳ אלול שצ״ד*(דף צ״דו ע״א) ,
,ונשמח בר חכי׳ נהר״ר יעקב איש חש ואיש חלק בלי חתימת זקן בן להראש ומנהיג בהו׳ו אלחנן
י*ץ (ישמרהו *ורו) וחתן המלך מאון חחשיד ריס זאב״ר כצהר״ר יואל י״ץ (ורוא בעל הכיח)
מת גטיתת טקוח בלתי טהור נ״מ ויפיל ממעלות העליה אחורנית וישבר מפרקתו וימת בליל ה'
כ*נ אלול ששיא״ (רף ע״ו ע-ב)  .ו׳■ אלחנן ,הראש ומנהיג ,אביהם של האחים הגדולים ר׳ אפרים
גינטריכט דיין חתן י׳ אברהם מוודש ור' יעקב מזן בעל הב*ת  ,היה ב׳׳ר מנחם  ,ונ&טר ביום י
כםליו שצ״א כטו שבתוג בפנקם החברה קדישא רף *•א ע־א  j״ ונשטת הריר אלחנן ג ו מנחם ז״ל
בעיב יום ג׳ ונקבר למחותו ביום ג׳ נםליו שצ״א* .
*) .ונשמת יווא ליב בר יהדי׳ בן טורדש י״ל ביום שבת <יך אייו שע*ג לפ״ק״(רףפ״וע׳יב>,
,ונשמת הריר שטואל בר יצחק דל ח׳ ד׳ חיים טאודוש ביום ד' א׳ טבת שפ״ט׳ (רף
ג)

*׳ג ע«א).

<שראל יחיאל הכהן רפאפורט מקראקא  ,אביו של הנ׳׳ט אברהם שרענציל טלבוב ,
היה בנו של הג״ט אריה ליב כהנא רפאפורט אבר״ק פראג  .ואולם זה אינו נכון ,
והג׳ט ישראל יחיאל הכהן היה כנו של ר׳ גרשון ולא של ד אריה ליב רפאפורט
הנ״ל  ,כסו שאנו רואים מפנקס החכרה קדישא כקראקא דף ס״ז ע״א  :״ ונשמת האלוף
הישיש הפרנס כטהריר ישראל יחיאל נ ר ג ר שון הכהן רפא ז״ל יום א׳ טו״ב טבת
שע״ד לפ׳דף  .וכזה סרה נם ספקה השנה של פטירת הגיט ישראל יתיאל הכהן ,
אם נפטר כשנח שע״ר או שע״ז ! )  ,ר׳ ישראל יחיאל ב״ר גרשון כהן רפאפורט
מקראקא  ,היה אחיו של הג׳׳ט שמחה נ״ר גרשון כ״ץ רפאפורט  ,מחבר קול שטחה
(דפום פרוסטיץ שס״ג) ,שישב בסיף ימיו כווינא ובנו ״האלוף סשה* נפטר שט ער׳׳ח
גיסן שצ*ט (עיין מצבות ווינא ל^ראנקל צר  *0סימן ק־״ג)  .ולד׳ שמחה הכהן,
אחיו של ר׳ ישראל יה־אל רפאפויט מקראקא  ,היה פה בן חשוב גדול  ,פרנס העיר
והמרינה  ,והוא ר ,שלטה ר' טענקש(הנקרא כן על שום חותנו הקצין ד מנחם ציון
המכונה טענקא מקראקא)  ,שנמצא חתום בפנקס הקהל דפה בשס אביו :״נ״ר
שטחה הכהן מווינא פורט רפא״  .ר׳ שלמה ב׳יר שטחה הכהן דפאפורט  ,היה איש
אמיר  ,עתיר נכסין  ,שהתחייב עצמו להלוות בחרש אייר ח״ז להג״ט נפתלי הירין
אבר״ק פינטשוב  ,כנו של בעל הב׳יח  ,שטונה מאות זהוביט פר  ,והג״מ נפתלי הירי;
הנ״ל שעבר לו על החוב אח כיח החורף הגדול בהכיה של אבנים  ,שהיה לו בקראקא
מאביו בעל הב;׳ח (עיין ״מפנקסי הקהל בקראקא״ סימן ט׳ וסימן י״ג שי׳יל בספר
חהלה לדוד וגם בחוברת מיוחדח ו״רברי חפץ׳׳ הנ׳יל צד 8ג טיטן י״ג , ).הוא הלך פה
לעולמו ביוט ד׳ אלול׳ שנת תל״ד וחוהנו הפו״ט ר׳ מענקא נבאי צדקה (עיין ״דברים
עתיקים״ סימן י״ב וסימן ט״ו)  ,בעל ביה״כ שנקרא על שמו ואינו עוד בנטעא (ע״ש
הערה  4לסימן י״ד) — ביום שמיני עצרת שנת ת׳ נ)  .ונודעים לנו עוד ממשפחה
רפאפורט בקראקא במי קדם; א) ד דניאל הכהן רפאפורט ,שבא חתום בין דייגי
העיר על פס״ר מיום כ״ה תשרי חק׳׳י (עיין ״קרטוניוח טפנקסאוח ישנים״ צר  6aסוף
סימן ל״ח) ; ב) ור׳ שלמה גיד טשה הכהן רפאפורט  ,דיין וסופר מתא  ,חתנו של
פרנס הדור ר׳ בעריש בהגאון ר׳ ר' העשיל  ,שבא חתום על המכתב בלוחוח הערות
להגאון ר׳ יהונתן כשם הג״ט יצחק סג״ל לנדא האבד״ק קיאקא בשנת תקי״ד ונפטר

*) באיתן האורחי קונטרס אוורון פ׳ יתרו כתוב :״דרשתי נק״ק קראקא שנת שע*ר אחרי־
כלות יטי שלשים שן* אבן ',טא״ט החפיר !•ל*  ,ועט דף גדר ע'ג נדפס  :״וכק'ק קראקא 6׳ יתוו
שנח ש ע׳ו דרשתי בבה*כ הישנה בכלור .שלשים של אבלווו טא״ט ההסיר ז"ל*  .הרכר הזה היח
גורם « ק ברגר שנח מותו של הג*מ ישראל יחיאל הכהן רפאפורט אביו של בעל איתן האזרחי ,
אס טת בשנת שע״ר אן שעיז  ,ולפי רכוי פנקס החברה קדישא יף ם*ז ע״א שהכאתי ברור הדבר ,
גי נפטר שע״ו וצ«ל באיתן האורהי (רף ס’ד)  :״שע*ר* כמקים ״שע׳ר .
י) ״ונשמת האלוף ההורני מהר״ר שלטה בן טהר״ר שמתה הכהן המכונה ר' שלטה ר׳
טענקש כיום ד׳ ר' אלול תל״ר״ נפנקם החכרה קדישא דף קע*ד ע״ב> ״ונשטת פהר״ר מנחם ציון
מענקי כר.ר*ר יששכר כיום «״ע תי׳ו״ (דף ק• ו ע-א)  .ולר סענקא בן ושמו אליקזס הנקרא געציל ,
אר 0גדול בתוות  .,שסר) פה כיו ח8וז תל*ר במו שכחוג בפנקם ההברה קדישא דף קע׳ר ע*א>
,ונשמת מ ח ר ״ ר אליקום דטכוגה נעציל בן הטנוה טזזר״ר מנחם הממנה טענקי זגיל כיום כ׳ כ*י
תטו( חל*ד*  ,בפגקס הצרקה מובא  ,כי ר׳ טענקא הנ׳ל הלוה שטונה טאות זהו׳ פו׳ לקופה של ־
*רקח ונדב לצורך מ*ות בעד עניים לחג הפסח עשרה  •mפו׳  ,סכוס גדול כיפיס ההם .

2*4

ה פי ה י י ב . S

.סידורו שער השטים ולא עלתה לי להדפיסו ,כנראה מהשכמת כעל הב״ח וטהסכמת
.כעל מניני שלטה על הסידור ו!״ל 5״כאשר ראינו כנו הנרול בתורה ובחסידות והוא
■הצעיר ב בי ת א כיו האלוף כמוהר״ר יעקכ סג״לינר״ו טק״ק קראקא לא נין
ולא נתן שינה לעיניו ל סד ר חב ו ריו של א כיו ולא פנה טיטין ושמאל סכל
צוואת אביו הקדוש זצ״ל הה יצא ראשונה להדפיס הסידור והפירוש סביב כאשר
נצטוה ספי כתבו זצ״ל וכו׳ ו ע ל «ה הו צי א כל או נו ו מ או דו וג ס לו ה
■מ א חר י ס״ (הסכמת בעל הכ״וו מחדש ארר ראשון שצ״ו); ״ובנו הנחל בתורה
ובחבטה טהר״ר יעקב הלוי הנ״ל לא עלת ה בי דו ל ה ד פי ס ה סי דו ר ה קדו ש
לזסן הנזכר בכתב הגאון ו ט׳ יואל זלה״ה״ (הסכמת בעל מניני שלטה טשנת ה״ב),
מדברי ההסכמה של הנ*ט יואל סירקש בעל הב׳יח נראה הדבר ברור  ,כי הנ״ט יעקב
בהנאון בעל השל״ה היה מחכטי קראקא ודיין סצוין דפה  ,ולפלא כי החוקריס לא
עטרו ער היוס ע״ן  ,וכדרך אגב אעיר כי טעות הוא בידי בעל דעאטר רבי ישעיה
הורוויץ בטה״ע״אוצר הספרות״ חוברת א' ,באטרו כי הג׳יט יעקב ואביו בעלהשל׳יה(שלא היה מעולם בקראקא) שטשו פה ברבנות  ,וכן לא נכון הוא מה שקורא שם
■את יעקב בעהמע בשס ר ,ונעלס ממנו כי יעקב כעהמע לא היה יהודי אלא נוצרי
טלדה וטכטן ,והיא  Jakob B6bmeהמיסטיקר הנודע בספרות העסיס,
י) לתולדות הג׳ט ישראל כהנ׳׳ט שלוס שכנא מלובלין יש להעיר ,כי היד .לו
יכן ושמו יצחק שנפטר כיוס כ*ט אייר שס״ה כסו שבהוב בפנקס החכרה קדישא
דף נ״ט ע״א  :״ונשמת כט״ר יצחק בן הגאון מהר׳׳ר ישראל ר׳ שכנא ןצ*ל יום ג׳
כ*ט אייר ער״ח סיון שס״ה לפ״ק׳׳ ,
י״א) נוסף על ד' יצחק קצינלינכוגין טקראקא המובא בהקדמת הספר לשון
לטורים (עיין אנשי שם צד  , )283נכדו של השר ר׳ שאול מאל  ,יש להוסיף על
חתניו של זה האחרון את ר׳ יעקב צבי ב ׳ר אברהם קוקקש ועל נכדיו — את ר׳
אברהם ב׳׳ר יעקב צכי מפה  ,שנפטרו  :הרא שון(ר׳ יעקב צבי) י״ב אדר ת״ז  ,והאהרון
(בנו של ד יעקב צבי)י׳י ט ניסן תל״דנ) .ועל תולרות משפחת קצינלינכוגין בכלל,
שס כנוי אבותיו של השר ר' שאול וואל  ,יש להוסיף  :א) ר׳ דוד ב״ר משה
קצינלעבוגין ,שהיה מחכמי וקציני קראקא ונמצא חתום כין שבעה טובי העיר על
תקונהיהס שעשו פה י״! אב שנ״ה ( עיין ״קדמוניות טפנקסאות ישנים״ צד  28סוף סימן
ד ; ),ב) ר׳ משה יצחק ביר יעקב  ,שהיה דיין בקראקא  ,חתן הג׳יט אברהם אשכנ«
קצינלעכוגין מלכוב ( עיין אנשי שס סימן ה׳) ונפטר פה י"ח פיון ת׳י *) ,
י ב) בעל ״סדר היחוס״ אשר בסוף ספר איתן האזרחי כותב (וכן גס בעל
אנשי שס צד  7סימן י״ב ובעל דעת קדושים צד  187שנטשנו אחריו)  ,כי הג״ט

«> ״יימר אליהיט  pmני*טח אי?! הסיד ויער מהר״ר יעקר *ני בהד׳ר אבוזזם ק־"-ש יוה ג'
(שנקם החברה קדישא דמה רף קט*ו ע״ב) ״ונשנגת מרד״ר אברהם בן הח״ר יעקב צבי
♦״ב אדר״
נכד ר׳ שאוי* וואל ו״ל  naוגקבר ביום ר״ יום ג״ דוז״ה של מסח* ה^ר (רף קע״ד ע״א) .
ח׳
ג> ״ונשעת הדיין מהד״ר השה יצחק במהר״ר יעקב ז״ל בשבת ח״י פיון ונקבר א׳
זעאי{ ר׳ אברהם אשבמ מלבוב״ שגת ח״י (דף קב״ב ע״א)  ,והרב דענג ניצער ז״ג* מביא בבללת
יופי ודב דף צ״ז ע״א אח ר׳ השה יצחק ריינבאך ונעלם טטגו כי היא חתנו של הגאלן ד אברהם
טלכוב י
**שכנו
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ר׳ זלטן גבאיש מתה בחשש עיפוש ביוש נ׳ א״ך אלול הליט׳ , ,והנה פרידנרג כוחב
בלוחות ן ב רון ,צד  26הערה  , 14כי אחרי מותו של חגים  1אב ב״ר גד אבד׳ק
מאיידסלב (המובא בסאטדי ״דביי ס עחיקיס״ בהחוקר שנה שניה צד * , ) 7מלא טקוטו
הג״מ מנחם ציון בעל נחמות ציון הנ״ל ,וזה הוא דבר נ טנ ע ,בי הגיס זאב ב  vגד
נפטר (בוואיירסלב) ג׳ תמוז' הכ״ב (עיין נוסח מצבתו בעיר הצדק צד  182סימן ל״, ) 1
והרבה שנים קורס לכן  ,כבר בשנת שצ״ב  ,נזבר הג*ט מנחם ציון הנ*ל כשם ״ז׳׳ל״
(עיין ,דברים עתיקים׳׳ צד  8סימן ט׳)  .ואולם איפכא מסתכרא  ,בי לפנים שמש ברבנות
בוואיידסלב הג׳ים מנחם ציון ואחריו מלא מקיטו שם הג״ט זאב ב״ר ג ד .וטעה בוה
ג״ב הרב יוסף לעווינשטיין אבר״ק סעראצק הכותב בספרו חד ודוד ורור שיו צד 92
סימן חפ״ג  ,כי הניט מנחם ציון( ש א ביו ד זלםן גבאי נפטר בשנת שנ*ד כמו
שהבאנו למעלה) מת בשנת תמ״א .
ט״  0משפחת ״רךאשגיק״,

שם'משפחה

מיוחסת בישראל וביוזור

בקראקא ,

היה מוצאה מעיר קראסניק אשר ככיהס ומושכה בקראקא זה כשלש מאות וחמשיט
שנ ה .חה אנו רואיס מטה שאנו טוצאיס את השם ״שלמה מן קראסניק״ ,שס אחר
המנהיג יס של ערח ישראל בקראקא נזכר ככתבי הארכיב של העיר בבר בשנת
שי׳׳ר ( . ) 1564שם נמצא כ תוב ,כי באותה שנה קנו ראשי יושביה היהודים והיינו
משה העכלער ,ישראל ט ש ארני ,ד*ר אלכסנדר ,ד״ר משה ,ישראל יונה ושלטה מן
״קראסניק״ ,כרים וקרקעות מאת הממשלה ,להרחבת חוג מושבם המוקצה להם בשנת
 1494כעיר קאזימירז הסמוכה ונראה לקראקא נ)  ,וכפי הנראה  ,זה שלמה מקראסניק ,
הפי״ט דפה ,הוא אבי בל בני חטשפחה קר א שני ק ,אשר טמנה יצאו מאן וער הזמן
האחרון במה וכמה אנשים ספודסמים בהורה וג חל ה ,עושר ו ח שיבו ת /קציני ם,
מנהיגים ורבנים  ,ולדוגמא  :א) ר׳ יצחק ב*ר משה קראשניק  ,שהיה שוחט ובודק
וטוהל בקראקא כימי ר׳ צבי הירש בעל שחיטות ובדיקות טהד״ץ ,כנו של ר׳ יצחק
יעקב באכטינש (ג״כ שוחטים ובודקים ומנקרים פה בזמנו של הרמ״א) *)  ,ונפטר פה

נכתב הקני[ נמצא בחוב  ,ני אסור לב״י לבנות כחוץ לתהום קאזיבירז ועל
להשגיח לגל ישליבו כני העדה ובל ואשפה על חומת העיר  ,וכל איש שיטגשה
מרק  .כן גזבר שם  ,כי הורעה להם להקים רק שלשה שערים בחומת העיר  ,ועל
< Praw. przyw. i stata miast Kra-
יותר מנוצרים בעד מקימות טועה לצאן ,עי
). kowa I p. 104, 132, 213, 210, 260, 278, 283 (Acta hint.
* 1גם הקצבים והנודקים בקראקא דוו אנשים של צורר , .גדולי התלםור  ,טווי חוואה ,
ומלומדים כמלחסתה של חזרה ,חכ״ט יעקב כ*ר יוזיפא שורזיגה איש קאשטילאץ כותב עליהם
לאמר . :ואל יעלה על דעתכם שהקצבים זהכודקים מקראקא המה הדיוטים ועסי הארץ ,ושאין
גידיהם רק טצוח אנשים מלוטרח ולא יותר  ,זח איגו א ד ר ב ה ג ל ו י ה וא ומ פ ו ר סם ל כ ל
ט י שה יה בקר אק א ש ג ל הק צ ב ים ו ט ג ק ד י ה ב ש ר המה רבנ ים הכס י ס יו דע י פ
ס  6ר ט ל ו ט ד י ם ג ט ל ה מ ח ה ש ל ת ו רה ' (סוף שו׳ת הרא׳׳ש ו6ום וויניציאה שם*ח)  .כותב
הדברים האלה ירע את הקצבים והבורקיס בקראקא בהיותו חלמיד וע״ט צבי הירש השרב בעל
שחיטות ובדיקות טרו״ץ  ,טפח (עיי! כלילח יו*י וו״א רף ד׳ ע*א)  .הג״ט צגי הירש שו*נ חנ'ל נפטר
6ה ב״ח השון שנ״ג ואשתו מרת ציפירל—כ״ט אדר שס*ג  .ודל ר&גקם דח*ק  :״ונשמת האלוף W 1
צבי נ 'ר יעקב באכטינש מ*ל ה*ה היה  jtnטור,ל תוקע שוחט ובורק ועשה תנור על השחיטות וגריקות
ודיגי ניקור ונתבקש בישיבה של מעלה ניום ג׳ ב*ח השון גשץ ל*0ק*;דף *0וו ע*ג) ,וגשטת ט׳
צ'*ירל אשת ר׳ הירש שוחט באבטינש יום ד׳ כ*ט אור שס*ג« (דף ג״ו ע*כ> .
ואשי הקהל )<
יעגש כארבעה
ג׳י לא לשלם
Piukoainaki,

2H4i

ספר חיו ג ?. ,

פה ביום ט׳ ניסן חקי׳׳ז ואשתו טרח פערל ג״ר בעריש הנ״ל — ג׳ ניסן תפ״ד, ) 1
יג) ע״ר ר׳ דוד ב״ר שלטה גנז  ,בעל צמח דור  ,תלמידו של הרט״א *}  ,שנפטר
בפראג ביום ח׳ אלול שע״ג (עיין גל ער  ,צר  4סימן  , )0יש להעיר  ,כי היה לו
בן בקראקא ושמו ישראל ,שמת פה ביום ז׳ כסליו שע״ט כמ״ש בפנקס הח׳ק דף
ע״ג ע״ב :״ ונשמת הר״ר ישראל בטהר״ר דוד גנז מפראג ביום השבת ז׳ כסליו
ונקבר למחרתו כיום א׳ ת כסליו שע״ט״־,
י ד) הג״מ מנחם ציון ב׳ד זלמן רבינו הנקרא ר מנחם ר׳ זלמן נבאיש  ,כחנו*
הספר נחמות ציון על דרושים (דפוס פפד׳יט חל״))  ,ר׳׳ם ואב״ד בוואיידסלב ואח״ב
■דיין דכח ראשונה בקראקא <בי שלש בתות דיינים היו באן) ,תלמידם של הגאונים
ר׳ משה ר׳מענרלש ריש מתיבתא ור׳ נח בר׳ פסח דרשן ידיין רפה  ,) 3בעל תולדות נח
על שטור .רבה (רפוס קראקא שצ״ד) ,היה — כנראה משער הספר נחמות ציון ודרוש
־י״ב דף ט׳ב ומ״ג שם — בן בנו של ר' משה רבינו אשכנזי ») ואביו של הפרנס ר׳
שלטה זלמן גבאי ,שבא בפנקס הקהל ביום ז׳ טבח שצ״ב וקודם ר״ח אב שצ״ה
חתום ונזכר ראשון להקציגים האלופים והמנהיגים ר' יהודה ב׳ד בנימין יואלף פאפר
מיסד ביה״ב הנקרא על שטו בשנת ש״פ  ,ור׳ אליהו ב׳׳ר משה סג״ל ליפשיץ חותן
הג״ט שלמה זלמן ר״ט ואבר׳ק בריסק ,ורי יצחק ב׳יר משה ר׳ יעקלש ,בן אחיו של
.פרנס הדור ר׳ אייזיק ר׳• יעקלש  ,שהקים פה בשנת ת*ד ביהב״ג המפואר הנקרא על
ש טי*) .ומבניו של המנהיג ר׳ שלמה זלמן גבאי בהג״ט טנחם ציון רבינו אשכנזי
הנ״ל נודעים לנו שני בנים  :א) הגעלה בהריר מנחם הנקרא מן  ,שמובא ב״ספנקסי
הקהל בקראקא״ צד  8סימן ב׳ וימת פה כ״ה אלול תט״ד «); ב) ור׳ אהרן ,שהיה
מגדולי חבטי העיר וחשוביה ,ש*ץ בביה׳־ב הנמה ונפטר ז׳ במליו ת ט״ז!) ,והוא היה
חתן ר׳ מנחם עברל מנש בנראה טהזכרחה של אשתו בפנקס הורק דף קצ״ו ע״ב :
,ונשמת מרת בילא בת ר׳ מנחם מן עכריל מנש אשת ר' אהרן ש*נ (שיחי׳ נצח)

•) ״ונעמת התורני הרבני המופלא מוהריד שלפה פיפר מין יר ד׳ ט׳ גיפן ונקכר יי׳ ח׳
יו׳ר גיפן תקידל׳י (רף רש*י ע*נ), ,יובור אלקיס את נשמת האיצה חשובה פערל בת הטנוח מוהר•ר
בעריש א׳ מורד׳ר שלמה פוטר טתה ונקברת ביום ב׳ ג ,נים; ודש דלי׳ת ( "p'cSדף רל*ו ע*ב) .
*) ,והחפיר מידי ורבי אשר אמנני יגרלגי מו׳ מעה איהרלט(*ל*(הקדמת פטרו נחמר ונעים)•
*) בעל תולדות נח נפטר בי אדר שצ׳ח בטו שכתיב בפנקפ הודק דף ק״ב ע'א  :״ונשמת
■הגאון החפיר ועניו הדרש! המופלג מתריר נוו איש צדיק תטיס גמרר״ו פסון נ&טר יום ד׳ ב׳ אדר
שצ*ח שתהא נשמתו צרודה בצרור החיים עם נשכות אייו ושאר צדיקי עולם אמן*•
* £ר׳ זלמן גבאיש (ב״ר משה רבינו אשכנזי) אביו של ה  cmמנחם ציון בעל גחמות ציון
מת בקראקא ביום ד אדר שנת שנ״ד  ,ודל פגקס הודק דף טיט ע״ב , :ונשמת במי ולפן שלמה בד
■משה רבינז א׳הננו יום הנ״ל* ( 6Vא' (׳ אדר ד ש' 1ל*6ק> ,
 ) 5עיין• ״דברים עתיקים" צד  8סימן ט' וצר  14פימן י״ו .
•) ,ונשמח ד׳ מנחם המכונה מן ב 1המנוח הר״י שלמח זלמן אשכמי דל מת ונקבר ביום
לה אלול תמ״ד״ (דף ד*א ע*א> .י) ״יזכור *לקי׳ »ת נשמת הישיש צור נאמן לשולהיו שהי' ש״ץ בב*ה גביה וכל ימיו לא
מש מתוך האהל ב*ש נאה לו מוחריר אתון במוזזד׳ר שלטה זלמן נבאיש מת בשבח וגקבר ביום
א׳ וי כפליי תפ*ו (דף רכ״ז ע»א>  .הג״ם מנחם ציון היח ש*ב של דג־ם מנחנז מנדל קדופמל בעל
•צמח צדק כנראה מחפנמת כנו של  mהאחרון חג״ט יהודה ליג אבד״ק גיקלשפודג והמדינה הכותב
■עליו שם! ,גורל מעלת פאר גדולת תפארת ש אי רי פארי והדדי מנחם משיב נפשי* .

& .ה ,וועטששיץ  .לתולויות גדולי ישר*?* .

חקפ״ו  ,דיין גהל ב5ךאקא ואח״ב ר״ט יאכ״ד בלונטשיץ  ,שנא חתום פה ביחד עם
בעל טגיני שלמה על פסק דין טיום כ״ו חשון וד׳ כסליו שנח ח״ג( עיין כלילת יופי
ח״ב דף ב״א עיא) ונובר כבר נשגח ח*ו בשם אכ״ד ור״ט דק״ק לוגטשיץ (עיין
״דברים עתיקים״ צד  83סימן ל״ח) ! ) ;  aר שמואל ב׳׳ר טשה ב״ר יעקלש קראשניק ,
שנא חחום על בחב הדבנוח מקראקא לנעל חפאדת לטשה כשנח ודם (עיין דעת
קדושים  ,חלק יתרון דעת צד  )11ונמצא חתום בפנקסי הקהל כין קצינים ואלופים
ומנהיגים דפר .גם בשנת חט*ג  ,תט״ח ,תט״ט ו תני א( עיין ״דברי חפץ״ צד  8sסימן כ*ז
וצד  88סימן ל״ג וצד  89סימן ל׳יד וצד  48סימן ל׳׳ח) .
ט*  0ר׳ יהושע ולק כ״ר אלכסנדר הכהן  ,הנקרא ד פלק כ״ץ  ,תלמידו של
הרט״א ור׳יט בלבוב  ,בעל הסט׳׳ע  ,שנפטר שם בשנח שע״ד(עיין אנשי שס סימן קצ״ו) ,
היה בן בנו של ר׳ יהושע ב״ר אלימלך הכהן ,והוא ואביו ואבי אביו היוטחכטי קראקא ,
ופה נפטרו אבותיו ואבוח אבותיו  ,אביו ר׳ אלכסנדר ני ר יהושע הכהן מת בשנת
של׳׳ד או שליה «)  ,ואמו מרת קענדל כ״ר יוסף —בשנת שכ״ח «) ,ואבי אביו ר׳ יהושע
ב׳׳ר אלימלך הכהן —בשנת שי״ב  ,בשנת עפוש ד,אויר  . 0ומוצאים אנו בפנקס הח״ק
נזכר גם אביו זקנו של אבי בעל הסמ׳׳ע ו היינו' ר אלימלך כ״ר יהושע הכהן ואחיו
(של ר׳ אלימלך) ר׳ משה *) ובניו ד אברהם ור׳ טרדכי ») שטחו כלם בשנת הנ״ל
בשעת המגפה.
י»ן> על בניו של ר׳ אפרים זלמן שור  ,בעל הניאות שור  ,אבד׳׳ק הוראדנא
ולובלין  ,חתן השר ר׳ שאול וואל  ,יש להוסיף בן ושתי בנות  :א) בנו ר׳ צמח ,
שהיה שמש גבוה בנה׳יב החדש תקרא ע״ש הרמ״א ונמצא חתום כתקנות החנוך
והלמוד טקראקא ממם י״ז טבת שצ׳ח (עיין ״קדמוניות טפנקסאות ישנים״ צד , 6

 myהר״ר מאיו קרעטרש הנ״ל ( « ו ו יהורא ג״ץ) ביום א׳ כ״ת חשו! והובאו לכאן גיום ג׳ »׳
רר״וז הנ״ל״(דו״וו טנוו  ,דף קע״« ע*נ) .
*> הנ״ט טרדני קראשניק היד ,חותן הדיין ו׳ יצחק ועלע בהריין ו׳ אגוהם יואל בהר"( ר'
צגי היוש נד,דיין ו׳ יואל פיינש 1ב״ר חיים נ״ץ)  ,ער ונרול נישואל  ,שחיו כלם דיינים גקראקא
ונפטרו פת כטו שנחוג בפנקס הריק  :״ונשמת התורני מוהר״ו יגוזק זעליג במוהד׳ר אברהם יואל
הי׳ נקרא ד זי׳גליג ר' יואלש מת ונקנר ביו׳ נ׳ ט״ו שבט חנ״ר ; ',״ונעמת האעה מ׳ הרבני' שרה
בת מוהי;,ר טרדני קואשניק אשת י׳ זעליג ר׳ יואל*ש טתה בי\פ ה׳ ונקכרה כיום ר י*« חשון חנ־ה'
(דף רט*ו ע״ב); ״ונשטת דחורני מוהר*ר יואל ב; טוהר״ר צגי הירש ד״נש כ״ץ מת ונקבר כעם ג׳ א*1
אדר שני תנדה״ (דף ר*ה ע־א); ״'(כוו אלהים נשמת חחכס דיין ממין טהר״ר צבי בסהר־ד יואלב״ץ
דל יוט א' נ״ו אלול ונקבר ביום כ' <*ך אלול ת״ה« (רף קי״ר ע׳ב); ״ונשטח האלוף שר וגדיל בישראל
חבט וסופר ודיין במרר״ר יואל פייווש בר חיים ב״׳ן בליל שנת ח״י חשון ונקנר גיוס א׳ י*ט חשון
שפיר* (רף פ״ב ע״ב) ,
* 1׳׳ונעטת החב״ר אלנפנררי׳ נ׳ר יהושע הנהן ז־ל* (דף ל*ו ע״ג) .
־) ״וגשטת טרת קענדל גת י׳ יוהף אמו של מתר״ר פלק נ׳״{״ (רף נ*ט ע׳׳נ) .
 )+חכור אלהי ,נשמת יהושע בר אליטלן הכהן ואחיו מרדכי הכהן ואחותם שעריל בת ר׳
ו,׳ אלימלך הבה!״(רף י״א ע״ב) ,
») ,יזכור אלקים נשמת ר אלימלך בר יהושע הבחן ו*ל ונשמת ר׳ משת ני יהושע הכהן זיל
ואשתו טרת אירל ו׳׳ל ונשמת גנו הר״ר יוסף דל״ (שט) ,
 )°״ונשמת הריר אכרחם נו אלימלך הנהן רל* (וף י׳ ע״ט ״ונשמת ר׳ מורני בר אלימלך
חגה! ו'ל״ ( ד ף גר! ע*א) .

ב״ג ניסן שנ״ג גפניו ד יעקב —בר״ח סיוןשס״א ,ור׳משה שוחט — ב״ג אדר שפ״ד,
ובתו  rroקאשה —ח ,אדר שנ״ט !); כ) ר׳ יקותיאל זלמן קיאשניק ,שהיה חתן
ר׳ אנרהם הלוי וחוהן אביו של הקצין ראש הקהל ר׳ יקותיאל זלמן ב״ר יעקב וואל*)
ונפ טרו! אשתו מרת רעבל (ב״ר אברהם הלוי) ב״ב ׳תמוז שס״ו*) ,ובנו ד 1שלטת
יצחק כ'& ארר שני שצ״א *)  ,ואשת האחרון מרת מרים ב״ר יונה ב״ט ניסן ש״ץ , )5
ו בנו תיו —סרת צימלי אשת ד יעקב מיאל הנ״ל ט״ו אדר ראשון שפ״ו ,ומרת פונמשא
אלמנת רז ישעיה ר ניסן ש״ע*); נ) רי שמואל קראשניק ,שמחה אשתו מרת טינדל
ב״ר יוסף ד אלול שע״ו ז) ;  nר שמעון ב״ד אליעזר קראשניק  ,שמת כ״א תשרי
ררח •); ה) ר׳ העשל קראשניק ,שהיה אחד מרו״ט ,משלשה מטיבי צער בשנת
ת״ח (עיין ״קדמוניות מפנקסאות ישנים״ צר  37סימן י״ר) ובנו ר׳ נתן נהרג סמוך
לעיר קראשניק הסמוכה לקראקא ביחד עס ד מאיר ב״ר יהודה קרעמר כ״ץ ביום
ב״ח חשון תכ״ה  0 ; )°ד יעקב מרדכי קראשניק  ,המובא בבאר הנולה או״ח סימן
* 1״ונשמת ד׳ר־יד יצחק בד מעה קראשגיק שוחט ובודק ומוהל יוה הנ״ל״ (יום א׳ ב״ג ני&ן
גש״ן ל&״ק כמונח מרף ם*ט ע״א) ,ונשמת יאקב בהריד יעוזק קראשניק אשר *מל עליו טפגלת של
עצים גדול יו׳ ו׳ ב' ר״ה היון שם*א" (דף ג״ה ?רב)  ,״ונשמת הר״ר טעה בר יצחק ״8ויחט הנקרא ד׳
מעד״ שוחט יום ה׳ ב״ג ארד ש*״ד״ (רף ם*ג ע״א) ״ונשמת מ׳ קאשה בת הר״ר יצחק קראעגיק יום
ו׳ ח׳ אדר שנ״ט" (דף נ״ג ע*א) .
*) לר' זלמן ב״ר יעקב וואל  ,ראש הקר״ל בקראקא  ,היה בן ועטו בדון  ,שהיה חתן י' מעה
רבקש טווילגא  ,בעל באר הגילה  ,בנראה מ6נקם הח״ק דף קנ״ר ע׳א * :ונשמת מרת שרה בת
מהד״ר מעה מווילנא ביום ג׳ ונקברת ד׳ כ״ח בים! אשי! ר׳ ברוך ר' זלמן ר״ה (ראש הקהל) רי״י
(ר יעקב מאל) תי״א/׳ .
ג) ,ונשמת גר רענל בת ר ,אברהם הלוי אלמנת הר״ר יקוחיאל זלמן קראשניק יום ח׳
ב״ב תמוז שכרו* (דף ם ,ע״ב).
* Oונשמת כט״ עלמח יצחק בהד״ר יקותיאל ולמן קראשניק דל מום ד׳ ב״ט אדר עני ע*״**
<דף צ״ה ע״א) .
, ) sונשמת ט׳ מרים בת יונה אשת במ ,יצחק קראשניק כיום ה* כ״ט גיטן ש״ין״ <דף
צ״ג ע״א) י
*> ,ונשמת מ״ צימלי בת הח״ד יקותיאל זלמן קראשניק אשת יעקב וואל יום ה׳ ט״ן אדר
דאעון ש&״ו לפ״ק״ (דף ם׳ ע״א) ; ״ונשמת ט׳ פונטשא בת הר״ר יקוהיאל זלמן קראשניק אלמנת ר׳
ישעיה יום נ׳ וי גיםן שיץ עי׳*ן לפ׳יק< -רף ם״ג ע״א)  .הקצין ר' זלמן ב״ר יעקב וואל חחן ר׳ זלמן
קראשניק נפטר ב*ז תשרי תי״ג  ,וחתניו הגאונים ר׳ יהודה ליב ב״ר טודרום אשכנזי  ,מתותנו על
בעל מגעי שלמה* ור' אברהם בהג״ט אלי׳ קלמנקש מלבוב ור' מעה אברהם מתת״ בהג״ט ייסוף
דלאלץוט מעעברעין  ,הראשון-י״ב טבת ת״ט ,והשני— י׳ אב תי״ב ,והשלישי—ב״ה טבת תל*ח.
וז״ל שנקם וערק :״ונשמו־[ האלוף הקצין הראש והמנהיג כהר״ר יקותיאל זלמן בן הר״ר יעקב וואלש
יו* א׳ כ״ז תשרי תי״ג לם״ק (רף קנ״ד ע*א) ; ״יזבור אלהים נשמת הדיין טהד״ר יהודא ליב במהר״ר
הודרוש יום א' י״ב טבת ח ,ר׳ זלמן ר״ה ידאש הקהל) ת״ט" (דף ק״ב ע״א); ״ונשמר! טהור״ר אברהם
בן הגאון טהור*־ אלי׳ קאליטנקים ח' רי זלמן  nיעקב וואלש ביוס ב׳ י׳ מנחם תיב״ל" <דף ק״ל ע״א)
,ונשמת &הר״ד משה אברהם מתתי׳ בן מוע״ד יוםף דלאקרוט טפרא מחא דקק״ק טת ונקבר ביום
 nב״ה טבת תל״ח" (רף קפ״ד ע״כ>  .עיין ״דברים עתיקים״ צד  18וצד . 22
י) ״ונשמת מר׳ מעדל בת יוםף אשת שמואל קראשגיק יום ד  nאלליל שע״ו לם*ק ובעלח
נתן זהו ,אדום שיזכירו אותה כל השגה״ (דף ם״ט ע״ב) ,
* * iונשמתטהר״ר שטעון כהר״ר אליעזר ז״ל בהושענה רבה כ״א תשרי נקרא דבי שטעון
גץאשניקי ת״ח (רף קי״ז ע״א).
«) *ונשמת ר<דר גחן ב! מהר״ד העעל קראעגיק שנ&ע גם בן מכאן וםמוו לעיר קרענאב גחרג

ש .ח .וועטשטיי!  .לתולמת גדולי י׳*ראן* .

*M

־מיכל — י״ג טבת חל״א  ;) 1ד) דג־ט טשה ביר נפתלי הירש שור הנכךא ר׳ טעה
:ר׳ עמילש  ,שבא חתום על בחב הרבנות לבעל תפארה לסשה מיום נ״ח טבת ת*ם
<עיי דעת קדושים כחלק ״יתרון דעת״ צד  )11ועל  td bטיוס ף ד׳׳ח פיק חש״ו
 (.עי׳ ״דברי חפץ״ צד  96סי׳ ל״ב) והיה רב״ד בקראקאטשנת תט׳׳ח ועד יום מותו ,
יום ה׳ אב חנ״ד *)  .הנ״ט טשה ב׳׳ר נפתלי הירש שור הוא בנראה בנו של הג׳׳ט
•נפתלי הירש שור  ,שהיה בנו של הג׳ט חייס שור וחתנו של בעל מגלה עמוקות
•ונפטר בקראקא בימי עלוטיו ביוט י״ב שבט שצ׳׳ה *)  ,טחתיטחו של הג״ט טשה שור
•על פט״ד הנ׳׳ל נראה כי אביו ר׳ נפתלי הירש שור היה ״רב /ובשם ״נפתלי הירש
שור׳׳ לא נודע לנו רב אחר זולת כנו של כעל הודח חיים וחתנו של בעל טגלה
•עטוקות  ,נינו ונכדו של רג״ט משח ב״ר נפתלי חירש שור הנקרא ר׳ משה ר׳ ענזילש
(ואולי ע׳עו חותנו ר׳ אשר ענזיל אבר׳יק חענטשין ,חותנו של הנ״ט העשיל ב*ר
בעריש ב״ר ר׳ העשל) ,היה הקצין ר׳ שרגא פייבש ב״ר אברהם ,פרנס הכולל ,
הטפסר ,אביר הרועים ,אשר לפגי שרים ומלבים התיצב בצרבי צבור (עי׳ ״דברי
•  7 s0צר ,) 69—72
יח> משפחת ״ יאלש ״ היא טשפחה עתיקה טאד בקראקא  ,נודעת ונקראת פה
ןד .כשלש טאוח שגה  ,ואולי עוד קודט לכן  ,כנראה טפנקם הח־ק דף ע׳׳ג ע״א :
.״ ונשמר .מרת איגה בת ליזר יי^ליז ביום ר׳ ב׳ תטח שע״ח לפ׳׳ק״ .טכני המשפחה
;החשובה והגדולה ההיא נודעים לנו בקראקא מימי קדם 5א) ר׳ מדרבי יאלש ,פו״ט

והתא דקהילתינו ק״ק קראקא יציו וני(ו דגליו בשעת הטנפד .עד,י׳ בצאן נענה תפויין ל׳ לכפר
קאשצושלניק ומשם קנלו אותו אנעי ק״ק ווישניצא בכבוד גדול להיות להט למטן ילמתסד ,לשמוע
תורתו הקדושה מפי קדוש וטת שם בק׳ק ווישניצא כן ע׳׳ה שניט בליל ג׳ י״ט פיון תעט'ל ונקבר
•יובן* נלילר. ".
 )1״ונשמת ד!ר*ר עטשין כן ר׳ חיים עור חאפע נקנד כיום ה׳ כדו מנח בעיפומ״(דף קניד,
•עיא) ״ונשטוו האשה  maאסתר כת ד 7שתחי' אשת ר׳ שמשון חי<טש כעיפוש ב״מ«  )osm״ונעכח
:חדיר יחיאל טינל כן המנוח הר״ר שטשון וזאטש וצ׳׳ל ביום ו׳ י״ג טכח חל״א לש״ק,״ (דף קע״ש
\ע*ב)  .ואולי ר׳ שמשון נר׳ חיים שור הוא בהג׳׳ט חיים עור כעל הודו) תייש .
י) ״יזכור אלה״ את נשמת האלוף בתורה שר הבירה אד• ענחנורד .הדיין הפונוי( כהלכה ננור שמו
טמר״ר משה בוזח׳׳ד נפתלי שתי' ראש כ"ד מתונקכר ביום ג׳ ה׳ ימים לוזרש אב תנד״ל♦ (דף דט״ו ע״א) .
יוג׳ט משח כ׳ר' נפתלי הירש שור וכין הגיס טנחם אויערבן מתן הנ׳׳ם יושף שמואל ו׳ חייה יעעיה׳ם
חיו דבר' ריבות כנדון המנהג שהיה פת לנגן ככלי שיר כחול זזטועד נכתי וענירים משום שמתת
יו״ט (עי׳ תלבח ברורה על ארח הלכות שנח פי ,של״ח 6ק״ג ובלילת יופי ח׳יב דף קנ״א ע״ב) .
הראשון אטד והאחרון התיר  .לחג׳׳מ משח ב«ר נפתלי הידש שור הנקרא ד משה ענולש היח בן
ושמו איייק שנפטר כ״ג אדו שני חש״ט נט״ש בפנקס הודק דף ר״ט <ףג ! ״ונשהת חי־"ר אייייק
,גן מוהר־ר משה ד׳ ענזלש מת נשכת נ״ב ארו שני מקבר גיוס א׳ חפיט לפיק*
*) ״ונשמת טהר"ר צבי הירש נן ו1רנ כטהר׳׳ר ווייט שור ו׳׳ל ת' חוב מתור*( דל כיום י׳
י״ב שבט שצ׳ר.״ (דף צ״ח ע׳׳ב)  ,שם בפנקס וף ק״ב ע*ב נונוח .״נשמת האשה סרת טריינדל פת
הגאון טותריר חיים ו״ל יום כ׳ ו׳ אלול שצ׳׳ת ל׳"  .ונפי הגדאח היתה טי־ת טריינויל כ*ו חיים שוו
הג״ל געל חורת חיים  ,ובפפר תולדות טששחת שור שנדפם זה לא בביר טאת פוירברג (דפים
פפר׳׳ט תרם׳א) לא מצאתי אף דבר חדש אחד מכל טח שהבאתי בית לתולדות המשפחה ההיא
(יהט^נר הוא מקואקא וסביא איזה פעטים דברים בשם פגקטי הקהל וח״ק דפה)  ,אלא «חכל
בואחסול•  ,קמחא טחינא  ,אשר מוצאם ״טוזיד השלישית״ .

ובטעות נרשם שם ״צטח בהרב המחולל מר׳ה אברהם זלמן״ במקום ״אפרים זלמף) וימת
פה ד אלול תכ״ב !); ב) בתו סרת היסה ,אשח הקצין והמנהיג ד יהודה ליב כ׳׳ץ*
חותנו של הג*ס מנחם מענדל אויערבך בעל עטרת זקנים ובנו של הג״ס משה כהג'יש
יוסף ב״ץ בעל שארית יו סף( עיין ״דברים עתיקים״ צד  8סימן ח' וצד  10סימן י״ב) ,
שנפטר י״ט םיון ת״ה ואשתו מרת היסה הנ״לכ״ז אלול ח״י ג); ג) בתו השניה מרת
ריינלה  ,שמתה ח׳ אדר תי״ז *}» ועל תולדות משפחת שור בכלל יש להוסיף עור
מקראקא :א) ר׳ עברל שור ,חתן ר׳ משה גב אי ,שמתה אשתו (של ר״ עברל שור)
סרת ןעלרה ט״ז םי1ץ שפ*ב ,ובהו טרח פעסל — ביום ח׳ אדר ראשון שע׳״ה ,ובגו
ד׳ אפרים זלמן המכונה  — 03נ׳ טבת שפ*ו ; )4ב) ר׳ משה ב״ר משולם שור,
הנקרא משה ליברלש (ע״י מאמרי ״דב יי חפץ״ צד  31סי ,כ״ז) ,סופר דמחא ( עי׳
״קדמוניות מפנקפאות ישנים' צד  28סוף סי' ה ,ו״דכחם עתיקים״ צד  8סי ,ח׳
וצר  16סי־  , pשנפטר כ״מ אדר שני שצ׳׳ט  ; )aג) ר׳ שטשון ב״ר חיים שור האטש,
שנפטר הוא ואשתו מרת אסתר ב״ר פתחיה כעיפוש בשנת תי״ב ובנו ר' יחיאל

, 0יוצור אלהים את נשמת איש צמח צדיק נאמן הקהילה מהר״ר צמח בטחד״ד אפרים ולמן שור
זצ״ל יצאה נשמתו הקדושה בשבח 6׳ שופטים ד׳ אלול* ונקבר לטחיהו יום א׳ ה ,אלול תכב״ל היה שמש
הגבוה בבית הכנהת חדשה ש?* ר׳ איכרל לאזרש דל״(רף קס״ה ע״ב) ״ ור״ צסח זה כותב בראש
הפנקס דח״ק של קראקא כדבריה האלה  :״לזכרו[ שהיום 'וט ג׳ טו״ב פיון תיז״ל נתן הגעלה כמר
פענרל בן הר״ר שמואל נייאש כ*ץ לבה״ח הואח מן ב״ה שהיה בק״ק לובלין שהולכי' בס אנשי
קהלתינו שנקרא -קראקוליר ב״ה אלו בגדי קודש דהייגו שני טעגטליך אחר 4רין דמשק עם כפתורי
קטני׳ פערים זילבר ואחר אטלים ווישגגי סוזירט עם קצת גילרי פםמון ! עוד שצי מכםות קבנים
לכסות משני צרי 0״ת גציטרכלטין סטוטח♦ •עוד שני מכ&ות קצת גדולה לבהות על השלחן ואותו
מכסות נתתי לחבורה לפ״ד של אנשי מעטר♦ ועוד שני פרוכתי' קטני . . . 1נאם צמח בן לא*א רחהיד
מהוריד אפרים זלמן שור שמש דבה״ח״ ,
״ונשמת אשה חשובה סרת הי&ה בת הגאון מהור״ר זלמן שור מבריםק אב״ר וצ׳ל יום M
ז״ך אלול תי״ל*(דף קב״ג עיא) ״י«כור אלהים נשטת המנהיג בהר׳ר יו&ף ידודא ליב בן בהריר אחין
משה ר׳ יוםבש ו״ל ייט םיון תה״ל״ (דף קי יד ע״ב)  .גי האשה היםה היתה אשתו של ר ,ידורת
ליב ב״ץ יוכיחו דברי ההעתקות מפנק&י כךאקא שנדפסו גסה״ע החדשי של קויפטאן יביאן כיד ל״ח
צד  665-70לתולדות דג״מ מנחם מענדיל אויערבך בעל עטרת זקנים  .בעל עטרת וקנים כותב
בפי ,תנ״א ן ״מורי בכ״׳ח בשם ח ט י זקיני רגאון טהר״ר הירש שור״  ,ווה מפני כי הותנו הקצין ר׳
ימרה ליב ב״״ן היה חתן הגיט אפרים זלמן בר־ג״מ נפתלי הירש שור  ,רבו של בעל הב״ח ותלמידו
של הימ״א.
*) ״ונשמת האשד .מרת ריינלה בת טהור״ר אפרים זלמן זיל שור יום ד׳ ח׳ אדר תיז*ל*
(־־ף ק״ם ע*א> .
*. Cונשטת מ׳ ועלרה בת כט״ משח נבא* אלמנת הר״ר אברל שור כיום ד׳ ט״ו היון שפ״ב״
(דף ע״ח ע״ב) ״ונעמת ט׳ פעסל בת הר*ר עברל שור יום ד״ ה׳ ארד ראשון שע״ה לפיק״ (דף ם״ו
ע״ב) ״ונשמת הר״ר אפרים זלמן בם בהר״ר אברהם אברל שור ביום ה׳ ג' טבת שפ״ו״(דף
צ׳ ע*א).
*) ״ינשמת מהר״ר משה סופר בן מהד״ר משולם שור יום ב׳ נ*מ ואדר שצ*ט תגצכ׳ה״
(דף ק״ה ע״א)  .ד׳ משה ב״ר משולם *צור הנקרא ד /משח ליברלש היה אביו זקנו של הג״מ משח
ליכרלש  ,הופר דטו*א קןאקא (עי׳ ״דברי חפץ* צד  80ם* ל״ה> ואח״ג רב העיד ווישניצא  ,שנזכר
בפנקם הה״ק דף רל״ר ע״ב בזמ״ל, sע״ז דוח לבי וחשכו עיני על עטרת שגפלח מעל ראשי על חחפיד
שאבד מן הארץ האיש הטקיבל איש קרוש שלא הניח אחריו במוחו בישראל הטפורםם דודי אחי אמי
הטופ.ג בתורה ובחפירות טוהר*ר משח בן ר׳ ישדאל ר׳ משה ליברלש ספרא רב' דישדאל היץ םופר
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:השני של ר׳ שמואל יאלש הפו״ם שגוע ויאפף אל עמיו ביום ד׳ גיסן תק״ד •) ;
 )ffר׳ אייזק ב״י מרדכי יאלש השלישי  ,שמח י״) כסליו תקל״ה *) ; ט) ד׳ שטעון
■.ב״ר יהודה ליב יאלש טקראקא ,שכא חתום <ך׳ שטעון ב״ר יהודה ליב יאלש) על
פס״ר בשנת חע׳׳ו בחור משולח ומבורר הג״ט שמשון ווערטהייםער ,האנד״ק ווינא
*המדינה ( עי׳ מאמרו של קויפמן ז״ל כאוצר הספרות כרך נ׳ צד  ,} 11-106ואכיו
<הרנ יהודה ליב המבונה ליבש יאליס) מובא בספר דחש שמואל ולקט שמואל
(דפוס מיניציאה חנ״ד) a׳ נצגיט בזה״לן ״עפי״ז הגיר הרב ר׳ליכשיאליס טקראקא״.
ד.שד והטפסר ר׳ שמעון יאלש היה דוד אשתו של הג״ט אליעזר ליפשיץ כעל השיב
ר׳ אליעזר הכוחב עליו שם בהקדמה כדברים האלה; ״שגקראתי לבוא לק״ק קדאקא
:המעוטרה הזאת עיר כלילת יופי משוש בל הארץ רבחי עס רבתי בדיעוח משט
*תגדלתי ונתרוטסתי לכבוד ולתפארת ע׳׳י שאירי וטחו׳ דו ד ה של זו ג תי ר ר כ ני'
•חחי׳ ה מ פור ס ם א בי ה חכ מי ם ו א בי ה חוזי ם הרב הנ גי ד ה תיי ר
ה ג דו ל פ״ ה ד ד״ א כ כו ד ט הו ד ״ ר ש מ עון י א לי ש ז צ ״ ל אשר האציל
&זיו הודו עלי לשם ולתהלח בק״ק הנ״ל להיוח ראש לחכטים חכמי עיר הגדולים
מאוני ם לצאת ולבא לפניהם במלחמתה של תורה להגדילה ולהאדירה ויען בי נלקח
«וטני מחטד עיני מאור הגולה הנ״ל ואראלים אחזו המצוקים ונשכה ארון הקדש הנ״ל
■ולפבח המניעה טנעני מבבור כי הושלך ארצה תפארת ישראל לא ערבה ישיבתי
׳שם״► דברי הרב בעל השיב ר׳ אליעזר ,שכותב על עצמו ,בי נהגרל ונתרומם
להיות ראש לחכטי וגאוני קראקא ״לצאת ולבוא לפניהם במלחמתה של חורה״ ,הם
1ראי 0קצת לגוןמא והפחה בעלמא ( עי׳ כלילת יופי ח״ב דף קל״ד ע׳׳אן ,
י׳׳ ט) בשם הבנוי ,ח״ר״ נודע לנו ר׳ מרדכי ח״ר ב׳׳ר אליעזר  ,חותנו של הג״מ
ג 1שה«) בהנאון ב על' מניני שלטה ובן אביו של הנ״ט חיים טנחס מן האכד׳׳ק ווינא
יכל מדינות אוסטריא  ,שהיה (ר׳ מרדכי ח״ר) פרנס העיר קראקא וארבע הארצות
יותר משלשים שנה והתחייב עצמו ביום י״ב תשרי שנת ת״ט להלוות לחתנו הג״ט
0שה הנ״ל אלף זהו' פי׳ להדפסת השו״ת פני יהושע (עי׳ בלילח יופי ח״ב רף ד׳
•ע״ב ודף ה׳ ע״א)  .וכנוי השם ״ח״ר״ הבלתי טובן עד ודום  ,הוא ר״ח של ״חיים ריזלש״,
שהיה חמיו זקנו של ר׳ מרדכי ח״ר  ,וכך הדבר 5ר׳ מררבי ח״ר היה חתן ר׳ משח
טג״ל ח״ר ב׳׳ר שמואל ור׳ טשה סג״ל ח״ר — חהן ר׳ דוד ״חייט ריזל ש״ ,ועל שטו של
זה האחרון נקראו חתניו וחתני חחניו  ,בניו ובני בניו ,בלם בשם ״ח״ר״ ,ר׳ משה
־סנ״ל ח״ר חותן ר׳ מרדכי ח״ר היה דיין בקראקא ונפטר ביום י״ד בסלו

*) ,משמח ד,ו״ו נפתלי כטדן״ר שמואל יאלש טח ונקבר ניומ ג׳ ד׳ ניפן תק"י'׳ <י(י
.רג״ו ע״ב) .
*) .ונשמח התו' הו״ו אייזיק בהמנוח הו״ד מורני יאליש מת מקנו יו 0א' י'! נשליו
הקלה׳יל' (דף ופ״ה ע״א) .
« 1״ונשמח אשת 3׳ חיה בת הראש מהי״ד פורצי ח׳ר אשת התורני טדר׳ר מער גן הנאי!
בתה בשנת י׳יט ונקצור .ציום א׳ צ׳ המוז תמ״ג׳(רף ק**ח ע*ב)  .״ייצור אלקי׳ את נעמת האלוף
■ההווה שר הציור זקן ושנע ימיט והי׳ כל ימיו ואש כיו /רי! התורני דויר טעה נן הדב הגמל
מוהרי•ר יו עע י״ל יצאה נשמתו הטהורה בעט א׳ פיח אדר ואמון ח*0ה לפ״ק החא נשמתי הקרושה
*רגוד .רצווו■ החייט ומיתתו תהא מצ#יה על כל החייט ובמהרה יצא ג\אל ויביאנו לירושלים אמן*
עוף ריח ע״א) ,

בקראקא ,מוחנו של ר בעריש ב״רר׳ הע שילו) פרנס העיר והמדינה ,שהיו לר
(לר ,מדרכי יאלש) שני בניס  ,ר׳ ישראל יאלש  ,אבד״ק רובנא ולוצק כנודע  ,ור' סיכל*
יאל ש ,שהיה התנו של הרב ד יחזקאל מלודמיר יאכיו של ר' מרדכי יאלש השני י
ארס גדול בתורה ,ונ3טר פה ביום י״ב שבט שנת חע*נג)♦ והותנו של ד מרדכי
יאלש הראשון ,הפו״ם בקראקא  ,היה ר׳ משה יאלש הלוי  ,שהיה נם חותן ר ,נפתלי
יאלשסופד ור׳ שעפטיל סנ״ל הורוויץ בעל ווי העמודים ,בנו של בעל השל״ ה *)י
ב) ר׳ שמואל ב״ר משה חתן ר׳ אברהס יאלש  ,שמת (ר ,שמואל יאלש) י״ד אב
חל״ד*) ,וכפי הנראה הוא בנו של ר׳ משה יאלש הנ״ל ; ג) ר׳ שמואל ב״ר נפתלי
יאלש  ,המובא ב״קדמוניות מפנקסאות ישנים״ צד  50פי׳ כ״ח וב״דברי חפץ* צד 46
סי׳ ל״ט שהיה מנהיג וקצין כל ימיו ונפטר כ״ו ניסן תפ״ד •) ; ר) ר׳ שטעון יאל ש,
פדנם הע*ר והמרינה  ,שר ומפסר״ שהיה חתן המנהיג וקצין ד שמואל כ״ר נפתלי
יאלש הנ״ל ומת ביוס כפורים תפ״ז  )4ומובא ג״ב כ״קדמוניות מפנקסאות ישנים■
הג״ל ; ה) ר׳ מררכי יאלש השלישי ,שהלך פה לעולמו י״ח כסליו תפ״תז)־; י) ר״
בנימין ב״ר שמואל יאלש הפו״ם  ,שנפטר י״ר אב תפ״ח «) ; ז) ר׳ נפתלי יאלש  ,בנו
*) ,משמת האשת ט' ימה בה הראש מוהר;1ר מרדכי יאליש אשת הראש מוהר"ר בערי ע
י בר,נ ,מוהר״ר העשיל מחה ונקברה ביום ה׳ א״ך טבת תט״ט״ (דף ר״ו ע'׳א)  ,״י«בור opbn
נשפת האלוף התורני הראש והמנהיג מוהר״ר ישבר בן הרב הגדול המופלג בדוח טוהר״ר העשי^
דל מת בער״ח חשון ונקבר לעת ערג אחר תפילת ערבית בר'יח חשל( תנ״א לפ"ק״ (דף ר״ה ע״ב)♦
* 1״ונשמת מרח קילא בת הת״ר מנחם מענריל ו״ל חמותו של ר׳ מיכל ר׳ מירכי 9 W
ביום ד' נ*״ו חשון תלייה* (רץ* קע*ד ?רב)  .״יזבור אלקי' נשמת האשה מרת הענא בת הרב מהוי״וד*
ח:קיל מק״ק לאדמר אשת ר״ מיכל יאלש בשלת י״ג תשרי תל״ח" (רף קפ״ד ע״ב) ״ונשמת האלו(י
בתורת מוהר״ר מרדכי בהמנוח מ:הר״ר מיבל יאלש מת בליל ד' ונקבר כיום דז י״ב שבט ת עג ^
(דף רכ ”מ ע'ב) .
ג) ״ונשמת מרת טייבל בת מחור״ר משה יאלש אשת הראש ר״מ (ר' מררבי) יאלש ד* יי »
סיון תיר״ל* (דף קנ״ח ע'א) ״ונשמת האלוף התורני מהר*ר נפתלי במהו״ר יצחק םג׳ל יאליש מופר
על האלופים ר״ח יצ״ו יום ד׳ כ*ד חשון תב״ת* (דף קם;,ט ע״ב) ״ונשמת אשת מדת פעל d־ j
המנות מתר״ר משה יאליש סג״ל אלמנת הגאון םהו״ד שעפטיל זצ״ל ביום ב׳ י*א המוז ח*ם לפ!<ך
<יף קזנ"ז ע״א)  .הנ״מ שעפטיל בעל מי העמודים חתן הג״ט משה הריף הראשון (עי; אנשי שם טי*
ה*מ) ,היה גם התן ר׳ משח יאלש מווג שני ,ר' מדרבי יאזיש גימו של הג״ט שעפטיל הורוו״ן מוב*
בהעתקות מפנקמי קראקא ם״  XXלתולדות הגימ מנחם מענדל אויערבן (עי ,טה״ע החדשי של בר*ן
וקויפכ־ן ברך ל״ח) *
*) *ונשמת הריר שמואל בן החבר ד משה ח ,המנוח ר׳ אברהם יאליש דל מת ונקבר ביו*
ה׳ י*ד מנחם תל״ר״ (קע״ד ע ”ב) .
״יזהור אלקים את נשמת התורני מוהר׳׳ר שמואל ב״ר נפתלי יאלש שהיז מנהיג וקצין ב?4
ימיו ארם חש*ב אחר משלשה מטיבי צער מת ונקבר ביום ד׳ כ״ו ניםן תפדלית'ל״ <דף רל״ו ע*ב).
® <\ tבור אלקים את נשמת הטפפר ושר הבירה מנהיג המדינה הל שהבל אליו פוגה המופל*
ומופלג חריף ובקי בכל חררי תורה ומושלם כבל המעלות ומרות שמנו חכמים ה״ת מוהי^ר שטעון ו»ן
הראש ומנהיג מרריר שמואל יאלש שיצאה נשמתו הקרושה והטהורה בי״ב שחל בשבח במו&ף כשעת
שה״ החזן עוהק כעבודה בקדושה ובמהרה וגקבר ביום א׳ מחרת י״ב תפויי״ן לפ"ק נשמתו תהא
בצרור החיים צרורה ועל כל ישראל תהא מיתתו בפיה שיצילנו ד׳ מכל צוקה וצרה וישלח לנו
המבשר הגואל במהרה אמף (דף רל״ח ע*א) *
, 0ונשמת הישר ובשר הר״ר מררבי יאלש מת ונקבי ביום ג׳ ח״י במליו תפח״ל״(דף רל״&ו
* , tוגשמת הר׳׳ר בנימין בן מר%ר שמואל יאלש מת ונקבר כיום ג׳ י^ד אב תפח׳ל״'
ע״ב> •
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בכה ר׳ ודי ס ,אבי כל מי |#ח״ר״ ,חתן ר׳ יעקב אשכנז  , 0וי הי כניה ,חתניה,
וכני בניה וחתני חחניר .כלס כשם ״ריזלש׳״ ,בטן ן א) ר׳ יצחק ריזל ש ,שהיה חותן
הריש מתיבתא ר׳ אברהם כ;׳ד שלמה פוער ,שבא חתום כין עשרים ותשעה גאוני
פולין על התקנה משנת שץ ,י שלא לקנות הרבנות משר העיר (עי׳ עיי תר״לה
צד  , ) 160-61ונפטרה אשחר סרת חנה (ב״ר יצחק רי?לש) בר״ח שכט שע״וג)
וחמותו סרת פעיל (אשת ר׳ יצחק ריזלש) —י״ג ניסן שג״א ?) ן ב) ר׳ אברהם ב״י־
יצחק ריולש הנ״ל ,שהיה מחכמי ורבני העיד קראקא ומדייני המרינות המבוררים
בשנת שנ״ה מחד עם הג״ט משה מררכי מרגלית  ,ראש ישיבה מפה *) ,ואשתו
מרת זלאטה ב׳ד ירוחם מבעלשיץ ,אשה חכמה ,מתח כאן במס כ״ח טבח
שפ"ב  ; )4ג) ר׳ ישראל איסרל ב״ד אברהם ב״ר יצחק ריזלש הנ״ל  ,שנפט,,
ביום ט׳ א»ר-שפ״ב »)? ק ר׳ ליפמן ב׳׳ר יהודה אשכנז ,שהיה מנהיג בקראקא,
חתן ר׳ אברהם  70יצחק ריזלש הנ׳ל וימת פה ביום כ״ב אדר תי״ם י)  .והנה
הח׳ ר 7יוסף בהן צדק כותב בשם ושארית צד  58סי' כ /כי ר׳ מרדכי ח״ר הוא
ד׳ מרדכי יאלש ו עי' למעלה סי׳ י״ ח) ,ור' משה בן כעל מגעי שלמה ,חתן ר'
מרדכי ח״ר  ,ור׳ בעריש סיר ר׳ העשל ,חתן ר׳ מרדכי יאלש  ,היו בעלי שהי אחיות
בנות איש אחד  ,ואולם לא כן הדבר  ,ור׳ מרדכי ח״ר לחוד ו ד מרדכי יאלש לחוד ,

יעקב  ,חה שקר גמור הוא  ,וד״ז דונקל היה בנו על ר׳ יואל ולא של ו׳ יעקב  ,ובן מכר בכל
1
הפנקשים מל כל ב״ב וב׳׳ט בקדאקא*
*) ,ונשמת אעלה בת יעקב אשכ« *״ל אשת ה«ים רי«ל< ביושבתפ׳ וישב כ״ח כפליו נש"א
לפ״ק״ (דף מ״ו ע"א).
*> ,ונשמת מ' חיה בת הר״ד יצחק די«ל« אלטנת ר'׳מ טתר״ד אברהם פ«נר יום ד' ר״ח שב&
שע״ו לפ״ק" (דף עיד ע״ב) .
*),וגשמת מית פערל אשת יצחק ריןלש יצ״ו יום א׳ י"ג ניםן 1ש"א לפ״ק" (רף מ'״ו ע״ב) ,
במפר משפחות ק״ק פראג צד  849נמצא נוםח מצבתו של ,י' הירש שמש בב"ה פנחם בן האל( ,האלוף)
מ 0יצחק ריזלם «׳׳ל שנפטר בחדש אייר ת״ז' /ואחרי כי לא נמצא בם6ר הג״ל שום נפטר כשם ,רמלם׳' t
קרוב הדבר #כי ר׳ הירש שמש הנ״ל הוא בנו של ר׳ יצחק ריולש מקראקא .
״והממונים לא יניחו לטבור חטאה וגבעה לאנשי העיר אם לא יובא מקידס להאלופים
)4
מחר״ר מרדכי ור׳ שמואל (ורוא ר׳ משה מרדכי נ״ד שמואל מרגלית ד״ט בקיאקא) ומהריד ישעיה
דרשן(עי׳ למעלה הי׳ ו׳) והר״ר א בד הס י צ ת ק רייז ל ש שהמה יחקרו וידרשו היכוב אש נעשו
בבערות כדבעי  ,ונם יזהירו האלופים הניל שלא לממד סה קראקא דו^»ה וגבעות אס לא היבא
לפניהם הנאמן ע׳'ן» (עי׳ ״קדמוניות מפנקפאות ישנים״ צד  , )14״ברירת דייני המרינות עד כלות ידיד
גראמניץ לפ״ק שנ״ו  ,מק״זן קדאקא מוהר״ר מרדכי מדגלית והי״ר אברהם ר י 1ל ש ו שני ה ם
ש קולי ם״ <האםיף כדך ב׳ צד  463סי׳ ג •),ד׳ אכרחם רי«לש הסובא ב*חד עם הג״מ משה
מרדכי מרגלית בהוד דייני המדינות המבוררים מק״ק קראקא בשנת שנ״ח ,הוא כמובן אותו ר,
אברהם יצחק ריזלש המובא עמו ביחד באותה שנה (שנת שגיוז} גם בתקנות העיר .
״ונשמת אשה יקרה וחכמה מרת ול#טה בת הח״ר ירוחם מכעלשיץ יום א׳ ב״ח טבת אעת
&)
האלוף הח״ר אכרהם ד״י יצחק רי*לש תנצב׳יה שפ*ב״ (דף ע״< ע״א)  .כמובן  ,כתוג שם בטעות
\*«י בר״ת של  %יצחק* ללא צרך »
*) ״ונשמת במ׳ ישראל איפרל בכהר״ר אברהם ד״י ריזלש ביום ג׳ ט׳ אייר שפ״ב״ (דף
ע״ח ע״א).
י) ״ונשמת המנהיג הישיש כמוהר״ר ליפט! בר יחודא אשכנז ח׳ מהורהר אברהם דיולש יום
ב״ בץ* אדר תיט׳ל" (רף קס״ב ע"ב)*
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ם*ר ה י ו ב ל .

תי*ג !) ,ואשתו מרת פריידל יג״ר חדי ח״ר — ״׳נ טבח שצ״ו ג)  ,ובתו טרה אסתר אשת ר1׳
מרדכי ח״ר — ״ a1אב שצ״א נ)  ,וחתנו ר׳ טרדכי ח״ר —א׳ דר״ח חשון תכ״ב *) .ור׳ דוד
ח״ר  ,חוחנו של ר׳ משה סג״ל ח' , 7הוא אותו ר׳ דוד ח״ר ,שבגו ר׳ אברהס ח״ר בא
חתום בשנת שצ׳׳א ,שצ״ב ושצ״ג  ,בין קצינים ומנהיגים ,גבאי צדקה ,של העירי
קראקא (עי׳ ״דברים עתיקים״ צד  8סי׳ ח׳ וצד  10סי׳ י״ב .וצר  12סי׳ ט'׳ל).
וםוצאים אנו בפנקס הודק נזכרים בשם הבנוי *ח״ר״ או ״חיים ריזלש״ עוד אגשים■
חשובים גדולים ,ולמשל; א) ר' שלום כ״ץ ,שהיה חתן ד׳ חיים ריזלש ואביו של
אותו ר׳ יצחק כ״ץ ,שנוסח מצבתו נמצאב״עיר הצדק״ צר  174סי' י' &); ב) ד־
אברהס חיים ריזלש  ,) 0הנקרא ר׳ אברהם קייקיש ,שהיה מחותנו של השר ר׳ שאולי
וזאל (עי׳ למעלה סי׳ י״א) ; נ) ר׳ אבערור ב״ר יצחק מברוד ח׳ ר׳ מאיר ח״ר
שנפט י כ״ז אדר שג' שפ״ח ז)< י ) ר) יהודה ליבח״ר ב״ר משה אסתרש ,שמת כ״$
מבת שצ״ג  ; ) 8ה) הקדוש ר׳ יעקב ח״ר ,שבתו מרת חוה אשת ר׳ ליב ח״ר (ו אולי
אשת ר ,ליב ח״ר ב״ר משה הנ״ל)  ,נפטרה י״ב אב שע״ה . )0
בפנקם הח״ק דףל*ח ע״ב אנו מוצאים מכרת! *נשמת מרת די^ל רנקיל ^״ל/
שמתה בשנה של״ז או של״ח כמוכח מרף ההוא  .וכפי הנראה היא אשתו של הג*©־
ד׳ זלמן רונקל מקראקא  ,שנפטר פה בשנת שב״ב  ,) 10ועל שמה ,שס אשהחשובדד
נחלה ,בתו של מהר״ם מפדובה (עי ,גדולת שאול רף כ״ג ע״י ורף כ״ד ע״»
העיהא׳^ ,שהאריכה ימים הרבה והמת כחמש עשרה שנים אחרי מות בעלה ,נקראר

») .וגשטת הקן הריין מהר-ד סשח חיים רמלש נ&טד ביום  .י * בן טחור״ר שמאל םג״ל M
י״ר כ&ליו תי״ג״(דף קנ׳״ד ע״ב) .
האלוף טהר״ר משה ח^ר שמתמ-
*} ״ונשמח החסידה מרח הריידל בת תר ח״ר ז״?*
בענת י״ג טבת שצ״ו תנצביח ונקברה למחר ביום א' י״ר עבת״ (דף צ״ג 1ע״ב) ,
*) ״ונשטת היולדת מ׳ אסתר בת מהי״ר מ  nrח״ר סג״ל אשת בן אחי טהור״ר מדרבי יצ״ו
בשבת ונקברה גיוס א' י״ט אב שצ״א״ (דף צ״ה ע״ב)*
*) #ונשטת האלוף הראש והמנהיג יותר משלמים מונה בקהלתינו ובמדינות בטהוריד מרדכי־
בן מהוריד אליעזר נקרא ד״ט חיי ם דיז ל ש יוגז א' א״ דר*ח חשון תב״ב( #דף קס״ה ע״א) ,
*) *ונשמת מ׳ מלבה בת חיים רי<לז אשת עלו׳ נ״ץ יום ב׳ כ״ג כבת שנ'ז לם#ק״ (דף נ״**
ע״ב) .ר ?*לוס כ*ץ ,חתן ר' חיים רי*ל« ,היה ארם גרול בתורה ,שמובא בפנקס הח־ק דף נ״ה ע״ב
בשש ״מהר״ר׳״  ,תואר גדול מאד בימים ההם♦
*> *וגשמת מ ,ניטל בת אגרה חיים ריזלו '1׳ל הנקרא אכרם קייקיש יום ג ,ב״א טבת שע״ה־
לם״קמ (דף ס״ז ע״ב) .בשם ..קייקיש* מכר'םב<ונקם החיק כמה אנשים חשובים  ,ולמשל :א) *נשטוז•
מ׳ לאה בת הי״ר יצחק *עקסל רל אשת ה א לו ף מ ה ר  0ר משה אלי׳ קייקש יום ג' ב״ג למנחם
שעיא*(דף ס״רע״ב); ב> .ונשמת ה ר ״ר פשה בהר״ר יצחק דל חתן כט' אל״ קייקשיוס ב׳ כ״ו שבט.
שע’־ב לפ״גף (רף ס״ה ע*א)״
י) ״ונשמת הד״ר אביגדור בטחר״ר יצחק מברור ח< נט׳ מאיר ודיר כיום ד!״ דך אדר שני
ששיח'< ,דף צ״א ע*ב) ,
.)5ונשמח כט׳ יהודא ליב ח״ר בר ,טשה אסתרש דל ברם ג״ ב״& ממת שציג״ (רף
 F tע׳יא).
י) ,ונשמת האשה סרת חיה בת הקדוש ר׳ יעקב ח״ר הי״ד אשת ליב יום ו‘ י״ב טנחמ:
ש;רה״ (רף צ״מ ע״א)#
. )I0וגשמת מהר״ר שלטה בי ,יואל ז״׳ל הערן הגדול טהר׳יר ולמן רונקל1צ״ל* (דף ב״ד
י פרידברג בותב בלוחות <ברון צר  40סי ,כ״ח בשם סנקם הח״ק  ,כי ר׳ ולמן רונקל היה בי״ד
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■הצדקה רפה מיום נ׳ כ׳ חשון הב״ו ,וישרת כקדש בתור סופר ודיין כקראקא (עי׳
״קדמוניות טפנקפאות ישגיס״ צד  ,} 3-7ויהי חותני של ר׳ שלטהב״ר נטע חתן ר׳ ר׳
העשל ( עי׳ טאטרי #דברי חפץ״ צד  40סי׳ ל״י) וימת פה במס י״ר שכט ר״כ״ט ,
ובתו טרת חיה —ה׳ שבט תכ״ט ! )  .ר׳ אכרם חיימש ,אביהם של הגאונים ר׳ אהרן
ור׳ טנחם טענדל .קרובטל והוחנם של הגאונים ר' חייס דרשן בעל מקוך החייס זד׳
«ונה ב״ר יחיאל טורפטשיק סופד ודיין בקראקא  ,היה ג״ב לסדן מופלג  ,ארם חשוב
גדו ל ,בנראה מתואר,,סהר״ר״ ו״אלוף בתורה״  ,שכתבו עליו בפנקס הח״ק :א) ״ונשמת
ט' טינקא בת ט הר״ ר אברהם תייטש ביום ה׳ ב״ה אייר שע״ט״ (דף ע״ג ע״ב);
ב) ,ונשכת האשה נוט בת ה א לוף ב תור ה טהר׳׳ר אביהם חייטש זצ׳׳ל יו מ א׳
י״ד כסליו ת״ב ל' ״ (רף ק״ט ע״ב) ; נ) ״ונשמת האשה לאה בה מ ה ר ״ ר אברהם
חיימש י״וד ניסן תג״ל״ (רף קי׳׳א ע״ב)  .שם בפנקס אנו מוצאים ; ״ונשמת הרב
יורא ליב כ״ר מנחם טענדל ח׳ אלול שפ״ב לפ״ק״ (רף ע׳־ט ע״ב) *ונשפה ההרוג
■בהר״ר מאיר בן האלוף כטוהד״ר יהוד׳ ליב האב״ד מק״ק עלקוש שנהרג סמוך לכאן
בנסעו מיערסלב ונקבר פה ק״ק קי־אקא ביום ד׳ ה׳ תשרי הי״ד שצ״ח״ (דף ק״א ע״א) .
ואולי ר׳ יהודה ליב ב״ר טנחם טענדל האבד״ק עלקוש  ,הוא אחיו של ר׳ אברהם
ג״ר טנחם טענדל קרוכטל  ,של אבי כעל צטח צדק  ,וע״ש של הרב ר׳ יהודה
ליג האבר״ק עלקוש נקרא בנו הנורע של כעל צטח צדק בשם ״יהירה ■ליב״ ,
כ א) הנ״ט יצחק איילנבערג  ,הנקרא ר׳ יצחק פריפסל ,דרשן ודיין בקראקא
ני מי בעל הב״ח ובעל מניני שלטה (עי׳ ״כלילת יופי״ ח״ב דף צ״ז ע״ב ו״דכרים
עתיקים״ צד ג 2ס׳ ב״ז) ואח״ב אב״ד בניישטאדט ובליסא ,המובא בספר ברכת
הטיס אות ז׳ (להג״ט מיכל ר׳ יחפס בעל סדר ני טין) ,אביו זקנו של ר׳ יעקב ב״ר
חיים איילנבערג טקראקא בעל הולרות יעקב על התורה (דפום פיורדא תפ״ז)

בפפרו הדפום העברי בקראקא גר  10הערה  , 11עד כי היה *דיך ל״שאלת חכם״ ,לפתרון■הב?1׳*[ הר*ר הרבני בגדין המלח דיסתוטה ההיא (עיש) .
*) ,ונשמת האד*1ף התורני דיין מצוי; הישיש מהריר יוגה גן החבר ר׳ יחיאל מת ביום ר׳
י״ד ׳*  toונקבר למחרתו כמם ה׳ יחדו חטשה עשר בשבט תב״ט״ (דף קעיג ע׳׳ג)  .״ונעטר /אעה
יולדת חיה בת מהר'ר יוגה ר׳ אבדם חייטשמתד ,ביום ג׳ ה׳ ימיש נחוש שבט ונקכרה נתוולת וזלילה
אגל נידות וארוקית אור ליום ג׳ ו׳ שבט חכ*«*(עם) .וביד .אעיר כי טעיתי גטה שכתבתי ב״קדמוניוחמ:6ק&אות ישנים״ צד  7הערת  11ובדברים עתיקים״ עד  s8םי׳ ליב הערה  , 4כי תיבות ,רא׳ח*
הנטצאח כמצבתו של ר' יונה קראנמל (עי׳ עיר הצרק צר  180הי׳ כ״ח) פיסבת על אביו  .ואולם
בעיקר הרנר ,כי ״ר«*'וד היא ר״ת של ,ר׳ אברהם חיימש* כונחי אל האמת ועםרתי ע*ז כבר
ג״קרטוניות״ חנ״ל (ע״ש)• וכפנקם הח׳׳ק דףקצ׳יח ע׳ב א :ו קוראים :״מכור אלקים את נשטח הקדוש
הטהור הח׳ו ימדאל שלוה המכונה שכנא בן הח״ר יחיאל המהתה מיכל שנחפש על הטכצר כלא
חמם בכפו והתעוללו עליי עלילות כרשע ונמהר ליד המרדיוט כשהאיר חיים כיוס התטישי פ׳ תצוד.
««» יטיס לחדש אדר הראשון תא״ו מ״ב לפ״ק וענו אוחו בעמים קשים יטרים  .וקידש השם הנמל
הבורא רוח ויוצר הרים  .ותלו אותו על העץ כיוס ענת קרש ביום שלשה עשר לחדש שנים עשר
הוא חדש אדר אשר לא נשמע כדור דורים  .עד ליל ו׳ י*ט אדר ד\אשון שהובא לדתיב יהודה
וניתן לקביים  .אל נקמות ח׳ אדיו* באדירים  ,ינקום נקמתו מאמרים הרשעים הארויים  ,ונפשו
ונשטהו הקריעה תהא בציור חחיים *רווח  .וישלח לנו הגואל והמבשר גמהיח  .ונאמר אמן״  .ואולי
■חיה הקרוש החבר ר׳ שכנא כן חחבר ר' יחיאל  ,אחיו של הדיין ר׳ יונה קראבטל הניל ,בנו של
*■.חבר ו׳ יחיאל ,
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והם שני אנשים שונים .ולחשוב ולומר ,כי שחי נשים היו לד מדרבי ח״ר ,ואשתו
הראשונה היתה בתו של ר* פשה ח״ד והשניה — ב חו •של ר׳ םשה יאלש וכזווג הראשון
היה נקרא בשם ״ח׳׳ר״ ובזווג השגי — כשם ״יאלש״  ,דבר זה הוא רחוק מאד,
בראותנו אותו מובא בפנקס הח״ק (דף קנייה ע״א ורף קצ״ח ע״ב) כשנת תנ״ב ובשנת
חט״ב  ,הרבה שנים אחרי טות אשתו הראשונה מרח אסתר ב״ר טשה ח״ר (שנפטרה
שצ״א) ואחרי מוח אשתו השניה ימרת טייבל ב״ר סשה יאלש (שמחה תי״י) ,מובא
נ׳׳ב בשם הכנוי ״ה״ר״  .זאת ועוד אחרת; אס אתה אומד כן ,אין לדבר סוף .היום
אנו אומרים על ר׳ מרדכי ח״ר ור׳ טררבי יאלש  ,ומחר —גם על חותניהם ר׳ משה ה״ר
ור׳ משה יאלש ועל ר׳ משה חריף הראשון  ,חותן הג״ט שעפטיל הורוויץ  ,שהיה גם
חתן ד משה יאלש בזווג השני (עי׳ למעלה סי׳ י״ח) ,כי של ש ת ם איש אחר הם.
 oשם ״קראכמל״  ,שם הכנוי של ר׳ יונה (כ״ר יחיאל) קראכטל המובא בט׳״ז
חשן משפט סוף סי׳ ע״ב ושל ר׳ מגחס טענדל (ב״ר אברהם) קראכטל בעל צמח
צדק  ,נודע הוא בקראקא זה יותר משלש טאות שנה  ,כנראה מפנקס הח״ק דפה
רף ע״ב ע׳׳א ! ״ונשמת מרת הינדל בת אברהם בן טהר״ר מענרל קרוכלמנש ז״ל
ביוס ד י׳ שכט שעח״ל״  .וכפי הנראה ,היה ר׳ אברהס ב״ר מנחם מענרל קרוכטל,
אביה של מרה הינדל הנ״ל  ,אביהם של ר ,מנחם מענדל קראכמל כעל צמח צדק
(שנקרא מנחם טענדל כשמו של אבי אביו) ור׳ אהרן קראכמל הנקרא ר׳ אהרן
ר׳ אכרם חיימש ,וחותנם של ד יוגה קראכטל הנ״ל וי׳ חיים קראבמל בעל מקור
החיים  ,ר׳ מנחם טענרל קראכטל  ,בעל צמת צדק  ,היה תלמידו של כעל הב״ח ,
ובראשונה דיין גדול בקראקא ומבורר מפה לועדי ד׳ ארצות ואח״ב כערך שנת שצ״ו
אב״ד בקרעמזיר  ,ובשנת ת׳ץ —בעיר פרוסטיץ  ,ובשנת ח״י — בעיר ניקלשפורג ובל
מדינת מורביה ,ונפטר שם ב ,שבגז חב״א (עי׳ קומת ישראל כקרעטזיר טד׳׳ר
פראנקל־־גרין ח׳׳אפ״ז —צ״ד .והגרן ח״ב צו  .) 8*—39ואחיו ר׳ אהרן קראבטל ,היה
מחבסי ורבני קראקא כבר בשנת שג׳־ה (עי׳ ״קדמוניות טפגקסאות ישגימ״ צד 15
.נעגין המלטדיס״) ,והלך פה לעולמו ביום ב״ג טבת ש״ע ,ו בנו ר׳ יוסף —י״ח אייר
שע״ה ,וחתנו ר׳ חיים ,אדם גדול בתורה — ב׳ דר״חיחשון תט״ו . )1ור׳ חיים קראכמל
בעל מקור החיים ,חתן ר׳ אכרם חייטש ,בהן פה פאר בתור דרשן קבוע ,וימת
בהיותו עדיין צעיר לימים בעדך שנת תט״ו ») ,והניח אחריו רק בת יחידה ,אשת
ר׳ ליב קראכמל  ,צורבא מרבנן ,אביו של ר׳ יחיאל ,שהיה חתן ר׳ יחזקאל פקשר
מפוזנא  ,והדפים אח הספר מקור החיים (עי׳ הקדמת הספר וההסכמות שם)  .וי׳
יונה קראכמל ,חוזנו השני של ר׳ אברהם חייטש ,היה מעיר ניקלשפורג (ולבן נקרא
נם בשם ,מורפטשיק״ ע״ש ארצו ,ארץ מורבי ה)*) ,כמו שאגו רואים מחתימתו בפנקס
יום ב׳ נ ע  rabש״ע ל&״לף (דף
*) ״ונ?«ת הר״י אהרן בן גוד״ר״ר אכרם חיימש
0״ג ע*א >.״ונשמת הר״ר יוסף בן הריר אחר[ ר׳ אברם חיימש יום א' ל*ג בע\מר ח״י אייר שע*ה
לט״ק״ (דף ע״ד ע״א) *ונשמת האלוף התורני והחפיר כמוהר״ר חיים גץ הר״ר ממד Vr .ח' ר״א ר״א
(ר' אהרן ד׳ אברם) חיי&ש יום ג׳ דר״ח חשון חטו״ל״ (דף קנ״ה ע״ב),
ג) מהסכמת דייני כת ראשונה בקראקא ע?* ה&מד מקור חיי& הכותבים כשנח תנ״׳ח על
מחברו ר‘ חיים קרוכמל, 1וזהו כארבעים שנח /אשר הרב הח&יד הדרשן המופלא מהרר״ח חג*?*
גגחבר ם*ר ה*ה מקור חיים נתבקש לישיבה של מעלה*  ,גיאה בי נ&טר בערך שגת חט״ו i
* >.הוראת התיבה ״מור6טשיק״ הנודעת לכל בר בי רב ,היחד! קשת כ״כ בעיני 4פרידברג

 .6ה .וועםיןטיין  trrftah ,גדו<*י יערא^ .

ב׳׳ר יעקב

כונני  ,איש א0י ד ,עחיר נכסין  ,) 1מחשובי וחבטי קראקא ,נפטר פה

ביום כ׳ אלול ת״ד .ג) ,ואשתו סרתבאביל ב״ר מאיר יואל הנ׳ל —ב״ח תמרי תי״ב נ),
וחותגו ד׳ מאיר — בשמחת הויה שנת ת״ג , ) 4
כ ד) אבותיו ואבות אבותיו של ר׳ גבריאל (מצר אמי) האבד״ק נ״ש וההרעה,
#נפטר שם ב׳ אדר ראשון תע״ח (עי׳ כלילת יופי ח״ב דף ס״ח ע״ב ותהלה לדוד
צד  , )8 ) 870חתנו של פרנס הדור ד בעריש ב״ר ר׳ העשל  ) 0ואביו של ר״ בעריש
עשקעלעס האב״ר דמדינות מגנצא  ,מורביה והגר  ,בגורע היו הם ואבות אבותיהם
הזקנים ,טרורי דורו ת ,כלס מחכמי קראקא ,סגדולי נבברי העיר ,רוזנים ואלופי ם.,
קצינים ומנהיגים דפ ה .אביו ר׳ יהודה ליב הנקרא ר׳ ליב־הנרלש (עי׳ מאמרי ״דברי
חפץ״ צר  20סי׳ ט״ז וצד  42סי׳ ל״ח וצד  78ם׳ ח׳) *) ,נפטר בימי עלומיו
ב^נת תי ״ג *) ,והותן אביו י ד משה ב״ר יעקב קאפל — בהושענה רבה שנת

״וו«לניס״ לבשם ״וו^לשע ניססע״ .והאות ״«״ או ״ ,* Moאשד בחורוטו על ר׳ מאיר וואל ,טורה
על שמו העצמי  ,והאות —Bעל שמו הבנוי ״בלוך״ בלומר "Wioeh״ (איטלק . 0ובכר העירותי
ע״ז כמאמרי ״מקור השט ולאל״ בהשלח ברך ר עד . 478
*) לרז גני&ן ויאלף בובגר ,אביו של ר' היים בעל אור הרש  ,היו בית אבנים גדול וכית
מהחד בשתי גיסות סמוכות זל״ו ברחיב היהודים וחזקת ביפה בבית נוציי בעיר קאזימירו  ,בטקים
שלא היתח רשות לשום יהלרי לרלר שם ממגן ההוא (עי׳ כלילת ילפי ח״ג דף קי״ג ע* . 0
״וגשמת הר״ר מיפן בר יעקב חל יוס ב׳ כ' אלול ח״ר .נקרא ר ,וואלף באכנר״ (דף
קי״ד ע״ב>»
*> ״ונשמת מרת באביל בת מאיר ולאל יום ו #כ״ח תשרי תי״ב אשת ר׳ חיים ר״ו (לואלף)
גאכנר״ (דף קכ״ד ע״ב)  .כ&םר אבני *בדלן מהרב רומו׳ ץ צד  117סי׳  11&4נמצא נוסח מצבתה
של  :״דרבנית מרת רעכלן א׳ מה׳ חיים בוכנר נ׳ ו 0י״ג פיון תמ׳׳ד״♦ וכפי הנראה  ,ד״יו לר׳ חיים
בובגר שתי נשים ,והראשונה היתה גתו של ר׳ מאיר וואל ,שבהה בענת תי״ב  ,כהיות ד׳ חיים
בוכנר עדיין כקראקא ,בטרם שנסע מפה ,מעיר מולדתו וסכית אביו ,לקהלות שונות בארצות
אושטריא ואשכנז•
* t״לנשמת מאיר בר ישי דל היה נקרא מאיר וואל בשמחת תורה תג״ל״(דף קי״א ע״א) .
בפנקס הניל רף רל״ט ע״א אנו מוצאים * :ונשמת האלוף הראש הר״ר יוסף כיר מייאר וואלש מת
גיוס ה' לנקבר ביוס ר ח׳ כסליל תפח״ל*  ,לרחוק הדבר ,כי ר׳ יוסף ב״ר מאיר זה הנמצא
בקדמוניות מפנקאות ישני3״צר  63סוף פי׳ ל*ג ,ונפטר בשנת תפ״ח  ,באמור ,הוא בגל של ר׳
מאיר ב״ר ישי וואל ,שמת בש;ת ה־*ג  ,שמונים וחמש שנים לפניו .ואולי הוא גין וצנד ר׳ מאיר
*ואל״ חותנו של ר׳ חיים בוכנר בעל אור הרש .
הרב יוכף לעווינשטיי; כותב בדור ודור ורלרשיו צד  29הי׳ ס״ז ,כי דג״ט גבריאל
)5
האבד״ק ניקלשבורג נפטר תע*ר  ,לוח א*נל וכלן .
*)ר׳ בעריש ב״ר העשיל ,פהם העיר כקראקא והטרעח  ,היה ראש הועד למנהיגי וגאוני ארגע
הארצות גיריר יערסלב כשוף שנת תל״ז  ,עת הסכימו שם על הרפפת ת;״ך באמשטרדם עם העתקה
לשפת אשכגז (עיי כלילת יופי ודבדף ם*ו ע״ב) .כראשית שנת ו.נ״ א ,בחללתו את חליו אשר מת
גו (כער״ת חשון תנ״א>  ,צוה לפני מותו להפריש טעובלנו סך חמשה מאות זהל׳ פ1׳ ולמסור דכסף
ליר הקצינים מנהיגי הקהל גקראקא ולהת את חרותים והיינו שני 1הו' פג׳ הפגיעים מסכום הכסף
ה;״ל טדי שבוע לשבוע ללומדי תורה (עי׳ ״דברי חפץ״ הי׳ ל*ח)-
י) ועב רמכיצר דל כותב בבלילת יופי ח״ב דף ס״ח ע״א ,כי אביו של חג״ט גבריאל
מקראקא ,היה נקרא פה בשם אביו ,,ר׳ ליג ר׳ חיים ו׳ סיניש״ ,ואולם לא כן הדבר ,והוא ודח
מכונה בשם ״ר /ליב הנדלש״  ,כמוכח מ״דברי חפץ״ צר  22סי״ ט״נ וצד  43סי׳ ל*ח .
*> ״ונשמת החסיד מהיר״ד יהודא ליב בן מוהר  rהייס חתן ר׳ משה הנרלש נפטר ביו׳.,״״
<שנת ח^״ג  ,כנראה מהלכרלת אחרות שלפניה ולאחריו ברף קנ״ר ע״א)*

היה חהן ר׳ אברהם משה ישראל ביר יצחק פרופסל  ,א 1ע גדול בתורה  ,ש׳׳ץ וסופד
בכיה׳׳כ הישן בקראקא  ,שנפטר פד .בר״ח אייר שנת שס״ה ,) 1וע״ש חותנו היה נקרא
גשם ״פריפסל״  ,ר׳ יצחק איילנבערג  ,היה חותן הפו״ט י׳ יהודה <0רקש  ,שנמצא
ההוט בין קציגי ומנהיגי קראקא בפנקסי תעדר .מיום ב״ה תטו! ת ט״י( עי' ״טפנקסי
הקהל בקראקא״ צד  x v iסוף סי׳ ט״ז) ומיום ג׳ תמוז תט׳׳ז ( עי׳ ״דברי חפץ״ צד נ1
סי׳ ה׳ ,).ובכתב הרבנות מפה לבעל תפארת לטשה מיום כ״ח טבח ת״ם ( עי׳
דעת קדושים חלק ״יתרון רעת״ צד  .) 11ר' יהודה סירקש ב״י־ אלעור  ,היה נקרא
בשם ״סירקעו׳ ע״ש חמותו מרת סירקא  ,אשה טלוטדת  ,בתו של ר׳ אברהם משה
ישראל פריפסל ,שמתה ביום ח׳ כסליו שנת ת״ח *) .ני הפו״ם ר׳ יהודה סירקש ,
היה חתן״הג״ם יצחק איילננערג הנקרא ר׳ יצחק פריפסל  ,אנו רואים סהזכרת נשטתד.
על אשת דראשון בפנקס הח׳׳ק דף קצ״ן ע״ב ,וז״ל? ,ונשמת אשד! חשובה ט׳ יורת
בת הח״ר יצחק פריפסלש אשת האלוף ר׳ יורא סירקלש יוס ר׳ י״ג כסליו תמ״א״,
כ ב) ר׳ יצחק ב׳׳ר אשר ור׳ זאב בנימין ב״ר ישראל ,שבאו חתומים בין
קצינים וראשים  ,שנעה טיבי העיר קראקא על התקנות דפה סיום י״ז אב שנת שניה
(עי׳ ספרי ״קדמוניות מפנקסזיות ישנים׳ צד  18סיף סי׳ ד׳)  ,נפטרו שניהם בלובלין ,
הראשון ביים ב׳ תמוז שס״ב והאחרון — י׳ אדר שס״ן .וז״ל הפנקס רת״ק בקראקא :
״ונשמת הריר יצחק בר אשר ז״ל שנפטי בלובלין יום ו׳ נ׳ תמוז שפ״ב לפ״ק
היה ר״ה (ראש הקהל) בקהילתינו ״ (רף נ״ו ע״ב) ״ונשמת טהר״ר בנימין ב״ר ישראל
הנקרא ר׳ וואלף ר׳ יצחק בהן ז״ל בלובלין ביום ו׳ י׳ אדר שפ״ז לפ״ק״ (רף ס״א
עי׳א)  .וכפי הנראה ,היה המנהיג ר׳ בניטין ב״ר ישראל הנקרא ר׳ וואלף ר׳ יצחק ב הן,
חתן הג״ם יצהק הכהן שפירא האבד״ק קרעטגיץ ובקראקא ,חותנו של הנאון
מהר״ס מלובלין.
כג) ע״ד ר׳ חיים ב״ר ראלף בוכנר טקראקא  ,בעל אור חדש (רפוס אט״ד
תל׳יא) ,שנפטר בפיוררא(פירטה) ביום י״ו שבט תט״ד (עי׳ ״כלילת יופי״ ח״ב דףקי״ב
ע״א י״טצבות פיוררא״ מירידי הרב בראן צר  x x vס׳  6שנדפסו בספר ״תהלה לחד״
לזברקדפטאן ז״ל וגם בפני עצמן)  ,יש להוסיף ,בי היה חתן הקצין ר׳ מאיר ב״ר י שי
אשכנזי המכונה ר׳ מאיר וואל בלוטר ״איטלקי״ (על הייתו מארץ איטליא) ,שנטצא
עליו שטר חוב של שני אלפים וחמש מאות והו׳ פו׳ משנת ( 1683שפ״ג) בחתימת
ירו ובחותם שלו בגנזי הכתבים של ארביוו העיר קראקא «)  ,ובי אביו ר׳ בנימין וואלף

 )1״ו1עטת האלוף הר״ר אברהט טעה ישראן* בר יצווי ,ז׳׳ל ש״ץ והו6ר נבה״י יום ג' הר׳׳וז
אייר אער היה נקרא ר' יעראל פרו&םל עפ״ד .לפ״ 5ף (דן* נ*ט ע#א) .
ג ) *ונעמת אעה מכמה מרח םירקא כת מרר״רמערז אב<ה& ישראל* םריםםל יום ד'.ה׳ כסליו
ת״ח״ (רף קי״* ע״ג)#
ג) על עני האלפים והמע המאות  ' tinמר עלות ד מאיר וואל טגוצרי 6ר>  ,שעבד לו
היהודי את ביתו ואת בל נכםיו מיידי ודלא ניידי אשר לו בקראקא  .שטר החוב כתוב בלשון *ולגית
ועצי על ר ,מאיר חתום עליו בחתימת ירו ממע בלעון עבר מה :״מאיר בן לא״א יעי ינ!ה דל
אעבנ *1ה^יא מאיר וואל•  ,וואת צורת חותמו ; בראשו אות *ט• ופתחתיו האותיות * Me B״♦
ואחרי בי תרגומו על העם ״מאיר וואל* גטצא עם בעטר בלעו! םולניתג ״reus Wloohה t Nv
אנו רואים מ*ה  ,בי מעמעותה על העם *וואל* בבלל  ,עגקרא בו גם הקצין והער ר׳ עאול וואל ,
אינה אלא ,אימלקי*  ,המורה ע״ע אי ץ מוצאו  ,כט< עאנו קוראים אגו«ים הבאים מאיטליה בעם

ם .ח .יזעם־»פויץ  .למולדות גדולי ישראל .

כה) על בניו של ר׳ אברהם כהן רפאפורט הנקרא ר׳ אברהס שדענציל  ,בעל
איתן האזרחי  ,יש להוסיף שתי בנית  :א) סרת שפרינצא  ,אשתו של הקצין ופר׳ט
ר׳ט שד .ב״ר אייזק כ׳׳ר יעקלש הנודע ,שמתה נ׳ אדר שנת ה״ה;  pוסרת
חווואלש  ,אשתו של הקצין ר׳ זלמן ווינר  ,שנפטרה באסתר תענית שגה תל״ז  .יז״ל
הפנקס רח״ק בקראקא  :״ונשטת האשד .מרת שפרינצא נת טהר״ר אברהס כ״ץ אשת
ר׳ משה ר׳ אייזק יעקלש ג״כ בשבת הנ״ל״ (ב׳ אדר ת״ה ,כמובח 0דף קי״ר ע״א),
״ונשמת אשה מרת חוואלש בת טהר׳׳ר אברהם הכהן טלנוב אשת ר׳ זלמן ווינר־
באסתר תענית״ (תל״ז  ,כנראה מדף קפ״ג ע״ב של ההזכרה)  ,בפנקס דביה׳׳ב של ר׳
אייזק ר' יעקלש מכרה מרת שפרינצא הנ״ל בזה״ל  :״יזכר אלהיס את נשמת הצנועה-
והחסידה סרת שפרינצה כת הגאון מורינו י הרב ר' אכרהם הבהן כעבור שבעלה
האלוף כהר״ר משה בן הקצין טוה״ד אייזיק ר׳ יעקלש נתן מתנה מרובד .בעד
הזכרת נשמתה וכר״ ,בשנת תכ״ד ,בט״ו ה מוז ,בא ר׳ משה ר׳אייזק ר׳יעקלש,התנו
של ר׳ אברהם כ״ץ רפאפורט הנ״ל ,חתום בראש כל האלופים והקצינים וח״ט של
עדת ישראל בקראקא ( עי׳ ״דברי חפץ״ צד 0 17י׳ י״נ) .
כו) על מאמרו של הד*ר לעוזויגסקי בספר ״תהלה לדודי צד  8s5בנוגע לרבני י
העיר הילרסהיים ,יש להעיר ,כי נודע לנו רב ששטש שם כרבנות הרבה שגיס
קורס לר׳ שמואל האסל  ,והוא ר׳ נתן סהילרסהיים  ,מחותנו של הנ׳יט נתן נטע
שפירא ,בעל מגלה עמוקות .ווה אנו רואים מהקדמת הספר מגלה עמוקות על
התורה ומציאת הרבנית מרת אסתר ,אלמנת הרב ר׳ נתן מהילדסהייס ,ממט ט׳
אדר שנת ת״ף(עי׳ טאפרי ״דברים עתיקים״ בהחוקר שנה שניה חוברת ב —ג 0י׳ א׳) . .
הרב רי נחן מהילרטהייס הניח אחריו שתי בנות ושלשה בנים ,ואחר מהם ר׳י שעי ה,
נכד מהריי במהר״ט מפדובה ,היה מחכמי קראקא  ,מנהיג ודיין דפה וחתן ר.ג״מ
נתן נטע שפירא הנ׳׳ל .ר׳ ישעיה המנהיג ו הדיין ,בנו של הרב ר׳ נתן מהילדסהייס ,
היה חותן הג״ט נתן נטע  ,ריין גדול דפד( .כנו של ר׳ חיים פנהט מן האב״ד בווינא
והמדינה) ואביהם של ר׳ נטע  ,חתן ר׳ ר' העשיל (עי׳ ״דברי חפץ׳ צר  19פי׳ ט״ז)
ומחותנו של הג׳ט יונה קראבמל (עי׳׳ש סי׳ ל״ו צד  )40ושל ר׳ שלטה ,שבא חתום
בין קצינים ומנהיגים בקראקא בשנה תש״ג(ע״ש סוף סי׳ כ״ז צר * .) 3ר׳ ישעיה
נפטר בשמחת תורה שנת תי׳יב ! )  ,וחתנו ר׳ נתן נטע — כ*ח תמוז תכ״ג *)  ,ואשת
האחרון — ח׳ תמוז תל״ג , )3

(לו׳ רפאל נ"ר טעה נעל חלקת מחוקק) פח אח ושפו
ר1טח תצ״ו ונקבר בק׳׳ק ווישניצא ר,ויו״ ,
שפיאל  ,שהיה שמש  ,ונקרא ף׳ זצוייל  , vavונפטר כיום י״א ניסן חנ׳׳ג כש״ש כפנקט הח׳ק דף י״ב
ע״ב  j״יזכור אלקי' את נשמת הח״ר עטואל נהרג הגדול טוהר*ר טשה ף,י׳ גקרא ר׳ ממיל ׳res
מת ונקבד כיום ו' י״א ניפן רוג־ט* .
 0״וניפמת המנהיג ודיין העצויין טהו״ר ישעי׳ בן טד,ד״ר יהווא נתן אענצזי מ״ל כשפחח
תווח וגקכי אפיו חג״ (חי*ב  ,כמונוו 0ו!!כוח נעמתי גוף קג״ף ע׳נ) •
*) ,ונשטת מהר/־ צטה גן הגאון טד.ו'ר מן ד׳ רך תפוז וגקכד נ'ח  nanתנג״ל' ניף
קס*ו ע׳א)»
 )8״ונשמח אשה השונה מרת ערה גת טהו״ר ישעיה חחן הגאון 0הר«ן ן**ל אלטנת מד׳י״י*
נטע דל כיום ה׳ ח׳ ת3ו< חל׳ג*(רף קע״ז ע*כ)  .הפנחיג והקגין ר׳ שלמה נ*ר «וע ב״ו ישעיה
טח ט׳ חטוו חסיא ,ואפו מרח אסתר כ*ר ו' העשל-ב׳ ניסן תכ׳יח  ,כטיש נם:קם ו™■ק ! ״ונעמת

שצ׳יט !  /ואבי חוהן אביו ר׳ יעקב כ״ר מרדכי הכהן  ,חתן ר׳ ישראל הענדלש —כ״ח
״שפ״א ג) .ר• ישראל הענדלש היה ג״ר מנוח וחתן ר׳ הענדל  ,וימת כיום שביעי ש/
דע הפסח שנת שס״ט *) ,ועל שמו של זה האחרון נקראו כלס ,כניו ,חתניו וחחני
 .חתניו ,ניניו ונכדיו עד דורי דורות כשם ״הענרלש״ ,ואביא לדוגמא עוד איזה מהם:
א) ר׳ יצחק אייזק ב״ר נתנאל ח׳ משח ישראל הענרלש  ,שנפטר ביום ז׳ חשון שנת
ש״ץ *) ; ב) הקצין והראש ר׳ קאפל ב׳׳ר משה הענרלש  ,אחי אשתו של ר׳ יצחק•אייזק כ״ר נתנאל חנ״ל ,שמובא בי דברים עתיקים״ צד  21סי׳ כ״ה וב״דנרי חפץ״
צד  18סוף פי׳ י״ג  ,והלך לעולמו י' אדר הכ״ז  ,ואשתו מרה חנה ב״ר סשה — א'
חז״ה של פסח תכ׳׳ט ») ; ג) ר׳ יהודה אברהם ב״ר ישראל ב״ר מנוח הנ׳׳ל ,הנקרא
ר׳ אנרם ישראל הענרלש נע׳׳ש חותן אביו ר׳ הענרל)  ,שהיה מאלופי וקציני וראשי
הערה  ,חותן ר׳ ישראל יצחק ב׳יר חיים מנחם פן האבד״ק ווינא והמדינה  ,שהגיה
את השו״ת משאת בנימין (דפוס קראקא שצ״ג)  ,אה ספרו של אכי אמו ר״ בנימין
אהרן פלניק ב׳יר אברהם(חותן ר׳ חייס הנחם מן הנ״ל)  ,וחוחן ר׳ אייוק הר״ט ואכד״ק
• וועננראכי  ,חמיו של ר׳ רפאל ב״ר משה כעל חלקת מחוקק  ,סופר נאמן ודיין
בקראקא וגס מגיה פה בביה״ד של ר׳ ליב מייולש (עי׳ הקדמת הספר חלקת מחוקק
מאביו ן״ל ו״דברי חפץ״ צד  83סוף פי׳ כ״ח וצד  42סי׳ ל״ח) ונפטר י׳׳ט חשון
חב׳׳א ») ,וחתנו ר׳ רפאל — ער״ח אלול חנ״ג ז) ,
נישן

 ) 1״ונשטת הראש והקצין ד״ר״ר משח ג״ר יעקב קאפיל יום ד' הושע' רב׳ שצ״ט״ (רף ק*ג
ע״א> .

״וגשמת כהר״ר יעקב במהר״ר מרדכי הבה; נקרא קאפל ישראל הענדלז ביום ב׳ כ״ת
^ניםן שפ״א״ (רף ע״ו ע*ב) *
ג) ״ונשמת כנדר ישראל בד מנוח הנקרא ישראל הענדלז ביוס שבת שביעי ש״פ שס'ט לפ״גף
<דף ם״ב ע״ב) .
טרחשלן
״ונשמת הר״ר 'צחק אייוק במהר׳*ר נתנאל ח׳ משה ישראל הענרלש ביו& ד׳
■ש״ץ*(רף צ*ב ע״ב>  .שין בפגקם הה״ק דף ע״ו ע״ב אגו קוראים  :״יזכור אלהיט לטובה את נשפת
־ איש טוב וישר הח״ר אליעזר בר נתנאל היה גבאי צדקה ומשאו וטחנו כאמונה ע& הבריות ונהרג
בדיר המוך לעיר ברעסלא ביום ג׳ בער״ח שבט שפ״ב ונקבר ביום זד ב* עבט כק״ק קראטטשין וסי
שדרש דמו של ר׳ עקיבא ודמו של בר קפרא וחבריו הוא כרחמיו ידרוש וינקום דמו של הר״ר ליפמן
גבאי צורף כסהרה וכהימה שפזכה עם שאר צדיקי׳ הנהיגי' המוסרי' נפשם ונשמתם על קדושת שטו
ית' תע׳צ׳ב״ר',״  .ואולי הקדו״ט החבר ר׳ אליעזר ב״ר נתנאל הוא אחיו של ר' יצחק אייזק ביר
נתנאל ,החן ר׳ משה ישראל העגדלש•
, C5ייכור אלק״ נשמר .המנהיג הראש הר"ר קאפל כן המנוח הר״ד משה הגדלש זצ"ל מת
ביו׳ א׳ י׳ אדר ונקכר בהתחלת הלילה י״א אדר תב"ז״ <דף קע"א ע״ב) ״ונשמת אשה מרת חגר .כת
הודר משה אשת המגוח האלוף הר״ר קאפל הענרלש ביום ה' א ,,רח'׳ה" <של פהת תכ״ט  ,כמוכח
מדף קעיג ע״ג).
״ינשמת הישיש והמגחיג כקהלתינו יותר מחמשים שנה כטהור״ר אברט ישראל הענדלש
א׳ ייט חשזן תב*א״ (דף קם׳׳ג ע'־ב) .
י) ,יגשמת חכם וכופר התורני מוהר״ר רפאל כהרב הגדול מוהר"ר משח ז״ל היה נקרא ר׳
רפאל כיפר מת׳ טפיא רבא כישראל ביו׳ ב״ ער*ה אלול לעת מנחת ערב ונקבר בליל ג' ג׳ שעות
רלילה ליל ר׳*ח אלול* (שנת תנ*ג ,כמוכח מדף רייג ע׳ב) .ולד רפאל היה מתן ושמו מידני,
ארס גדול בתירה ,שנהרג טמוך לעיר וויעליטשקה הסמוכה לקראקא ,ביום ח ,תמה תצ״ו ,ונקכר
בעיר ווי*ניצא  .ודל הפנקם רח״ק דף רמ׳״ח ע"ב :״ונשמת מ הד* ר מרדכי חתןמהור׳׳ר רפאל סופר
מק״ק  . * .שהיה פה קהלתינו איזה ימים ונטע מור .ונחרג טמון לעיר לעיר וועלטשקי ביו׳ ח ,ה'

ם .ח .וועטש&יין י לתולדות גדולי ישראל.

הנקרא פלק ב״ץ .וזח אנו רואים סהזברות נשטותט בפנקס הח״ק דפה ,הסטובות
זל״ו  ,דף לדף  :״יזכור אלהי' נשטת הגאון החבר ישראל כן יוסף זיל שתהא נצב׳׳ה
עם אי״ו ועם שרר״ל ועם שאר צדיקים וצדקניות שבגן ערן ונאסר אסף גרף ב״ח ע״ב)
״ונשמת מרת קענדל בת יוסף אטו של מהר״ר פלק כ״ץ״(דף כ׳׳ט ע״ב) .
ולר׳ פלק כ״ץ הנ״ל היה בקראקא אח ושטו ברוך (שלא נודע עד היום} ,אביו
של ״האלוף המרומם״  ,״הרופא טוטחה כטוהר׳׳ר שמואל ב״ץ״ !)  ,ראש ומנהיג העדה
דפה• ר׳ ברוך כ״ץ נפטר כיום כ״ט מיון שפ״ג  ,בשנת'המגפה ,שהבריתה מארץ ההיים
גם ״ראשי ישיבות בקהלות חשובות״ (עי׳ מאמרי ״דברי קרם׳׳ סי א׳ כלוח־ הנ״ל) ,
ובנו הרופא והפרנס ר׳ שמואל —ט*ו תשרי ת״ט ,ואשתו של וה האחרון ,מרתסלאיוה
בת ״מהר״ר אשר זעליג״ ,בת אדם חשוב נחל (כמו שטוכיח התואר ״מהר׳׳ר׳׳ שנכתב
עליו בפנקס הח״ק)  ,ט״ז ס־ון שנת ח׳  :״ונשטת כ״ט ברוך כר אלכסנדר הכהן
בליל ג׳ ונקבר למחרתו כ׳יט סיון שפ״ג״ (שם דף פ״ב ע״א) ״ונשמת הראש ומנהיג
רופא טוטחה טהו״ר טשה שטואל בר יצחק ברוך כ״ץ יום א׳ דסוכות ת״ט לפ״ק״
(דף קי״ח ע״ב) ״ונשטת האשה סלאוות כת טהר״ר אשר זעליג ז״ל יום ר׳ אשת האלוף
ד׳ שמואל רופא ט״ז סיון ת״ל״(ת׳ לפ״ק ; דף ק״ז ע״אן,
ומבניו של הרופא הפו״ט ר׳ שמואל כ״ץ  ,בן אחיו של בעל הסט״ע  ,נו רעים
לנו שגי בני ם :א) ״האלוף״ ר׳ ברוך כ״ץ ;שנקרא כשמו של אבי אביו) ,שהיה גבאי
צדקה כקראקא (עי׳ מאמרי ״דברי חפץ״ צר  13סוף סי׳ ו׳ ,שנדפס כמאסף הוצאת
ל ,רבינוביץ עורך המליץ ומו״לו) ואחד מחמשת הט בוררים מהוך ״הקצינים והרוזנים
רו״ט הקהל׳׳ ביום י״ז אב שנת ת״י (עי׳ ספרי ״קדמוניות טפנקסאות ישנים״ צר 47
סוף סי' כ״ב) וימת ביום ג׳ שטיני ט״ז אדר שני תכ״ט ,ואשתו טרת סלאווא ,בת
״מהר״ר״ יקותיאל —ביום ב׳ ה׳ אייר תל״ב  ; )aכ) ו״האלוף״ ר׳ נפתלי הנקרא ר׳
הירצקא כ״ץ  ,שהיה אכיהם של האחיס הגדולים ר' אריה ליב  ,חתן הג׳׳ט טררכי ר׳
אברהם ר׳ יעקלש ,שנפטר (ר׳ אריה לי ב) ביוס ג׳ אדרתט״ד ,ואשתו מרת חוואלש —
*״ג ניסן תמ״א  , )8ור׳ יעקב משה  ,דיין גדול בקראקא  ,שנמצא חתום שגי בכתב
.הרבנות מפה להנ״ט משה  ,אבד׳ק הורארנא  ,בעל תפארת לטשה (עי׳ דעת קרושיס

*) וב׳*מ ״שטואלי נקרא כנידע גש בעל ? tap1שטואל (ריציציא תנ״י)  ,נכת ?5ל ר' פלק כ' ץ,

>בעל ה&ס׳*ע .
ג ) ,ונשמת הר״ר ברלך בן המנוח האלוף הראש מדר״ר משה שמואל רופא כ״*} דל טת
ונקבר ביוט ג׳ שמעי״  mאדר שני תב*&  ,כמוכח מהזכרת נשכתו בדף קע״ג ע"ב) ״ונשמת אשה
מרח טלאלוא בת טהר״ר יקות*אל אלמנת הר״ד ברוך בן הרופא כ״ץ ז"ל מתח ונקברה ביום ג׳ ה'
אייר״ (תל״ב ,כנראה מרף קע"ו ע״ב).
*) ,ונשמת טהר״ד אריה יהודה בן מהר״ר משה גסתלי כ״ץ ממכונה ר׳ הירצקא גן nmn
יו& ח׳ יום ג' רר״ח אדר תמ״ר״ (דף ר' ע״ב) ״ונשמת אשה מרת הוואלש בת הגאון טהר״ר מרדכיאשת ד׳ ליבר׳ הירצקא כ״ץ מתהוגקברת ביל&ג׳י״ג ניסן אמ״חלמ׳׳ק" (דף קצ״ז ע״ב)  .ר״ג״ט מרדכי,
.חותנו שלד׳ ליבר׳ הירצקא כ״ץ ,היה אביו של הג׳מ יעקב המכונה יעקל ,דיין גדול בקראקא כמה
שמט  tעור בזמנו של בעל תום' יו"ט (עי' מאמרי ״דברים עתיקים" בההיקר שנח שניה הוב'
ב— ג צד  70הוף טי' א״} ,שבא (ר׳ יעקב) חתום&ח (כיום ב״ו טבת ת״ה)על פס״ר ,למני חתימתו
של הג״ט ברכיה כירך שפירא  ,בעל זרע בירך (ע״ש במאמרי הנ״ל)  ,וילך לעולמו ביום ד׳ תטוו
*וב*ו  fואמו הרבנית מרת רוזה-יד' מבת תכ״ה  ,נכרש במנקס  : p*nn״ונשמת התורגי מהר^י יע?ל

כז) ב״אבני זכרוף הנ׳ל צד  49סי׳  485נמצא נוסח מצבת ״יניק וחכים נ טר
יצחק בן הגאון מ הדד יעקב ז׳׳ל אולטא״  ,שנפטר יום א׳ ר״ח ואדר ש׳׳פ  ,והג״ס
יעקב אולמא ז ה ,היה אב״ד בק״ק ורידבורג באשכנז ויטת שם בשנת שע״ו  ,ב או תו
זמן שנפטר מהריט טלובלין  ,בטו שאנו טוצאיס בפנקס הח״ק דף ס׳ט ע״א  :״ונשמת
האלוף הגאון ט׳יו ר*ט ואב*ד ט״ה בטדו״ר סאיר כן הר׳ר גדלי׳ יום ד י׳ אייר
•ש״ע לפיק פ׳ אחרי סוח וקדושים בק״ק לובלין ובאוחי פרק נפטר גם כן הגאון
החסיר ט״ו כמהר״ר יעקב אולטא בארץ אשכנז כק״ק ורירבורג׳ .

טלואים.
כח) הנ׳׳ט ישעיה סנ״ל הורוויץ בעל השל׳׳ה ,היה אמנם בקראקא ולטד פח
בישיבתו של הנ״ט שלמה ב״ר יהודה הנקרא (ע״ש אביו) ר׳ שלטה ר׳ ליבוש׳ט
(.שהיה גם דבם של הנאוניס בעל משאת בנימין ובעל הכ״ה וטהר׳׳ל רופא
 .ראבר׳׳ק ווינ א ,אבי אטו של בעל עטרת זקנים)  ,כטובח מדברי עצמו בספרו
השל׳׳ה (ריש מסכת שבר!)! ./ו כ ש ל מ ד תי תו ר ה ב ק ״ ק ק ר א ק א אצל רבי
מורי הגאון החסיד טוהר״ר שלטה !לה״ה״ ״ ואולם כי בעל השל״ה לא היה מימיו
,.רב״בקראקא ,דבר זה נעלה הוא מעל בל ספק .הן בל הרבנים ששמשו כאן ברבט ת
ונס אותם שנתקבלו אח״ב מפה לאב״ד או לר״ט בערים אחרות ונפטרו ונקברו שם ,
נזכרו כלס בפנקס הח״ק רפ ה ,ולבעל השל״ה ורבנותו  ,מאור הגולה וגאון עול ם,
לא נמצא שום זכר ורושם לא בפנקסי הקהל ולא בספרי אזכרות מתים של העיר
קראקא• ומה שכתוב בסוף ההקדמה להספר של״ה  ,כי ,קבלו״ אוחו עליהם לרב
נם בקראקא ,נראה כי רק ״נ ת ק ב ל ״ ולא שישב פה על כסא הרבנו ת .כי דג ר
זה הוא רבר נ טנע ,טטעס האמור.
וע״ד הג״ט יעקב סג״ל הורוויץ  ,דיין ופו׳׳ט בקראקא  ,בגו של בעל השל״ה,
יש להוסיף  ,כי בשנת שצ״ט (בחרש כסלו) בא התום בין גבאי צדקה דפר ,על שטר
הוב של שני אלפים ושבע מאות זהובים ועשרה גדולי ם ,שלוו הגבאים טגוצרילצרבי
צבור ויתנו להנוצרי לערבון על הכסף :״מגורה מהורה וקן ובעקין ג דו ל ״( עי׳ מאמרי
,דברי קרם״ בלוח שעשועים צד .) 809
כ ט) הג״ט יהושע ולק (6לק) בי ד אלכסנדר הכהן טקראקא  ,בעל הסט״ע  ,היה
בן אחותו של הקצין המפורסם הג״ט ישראל המכונה איפרל ,אביו של הרט״א ,ולכן
כשמזכיר בעל הבט״ע אח רבו הרט״א קוראו גס בשם ״ ש ארי״ ,וז״ לז ״ביטי חורפי
לטרתי אצל טורי ורבי ש א רי הגאון מוהר״ר טשה איסרלש ז״ל״ (הקדמת הספר
טאירח עינים)  .וקרוב לזמן מותו של הג״ט ישראל איסרל (שטת ביום י׳׳ג אדר
ראשון שכ״ח כט׳׳ש ב טצב תו) ,מתה אחריו אחותו טר ת ק ענד ל ,א טו של בעלהסמ״ע ׳
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