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 ופוסקים ראשי תיבות
 
 

 .הלומדיםמפחות מוכרים לחלק וכן של פוסקים שייתכן שרשימה של פוסקים שהובאו במהלך הספר בראשי תיבות, 

 
 

, נפטר בארה"ב בשנת 6981 נולד ברוסיה בשנת ,רבי משה פיינשטיין – אג"מ / אגרות משה
6891. 
הספר מבוסס בעיקר על הטור,  .61-לד בגרמניה במאה הונ ,ר' יעקב בן יהודה לנדא – אגור

 ומביא את דעות פוסקי אשכנז עד ימיו. 
 ה' תקס"ז. -ר' מאיר ב"ר יהודה ליב )מונק( פוזנר, ה' תפ"ט  – בית מאיר

 .6161-6181, רב קהילת פראג, רבי יחזקאל בן יהודה לנדא – דגו"מ / דגול מרבבה
נולד , מחבר הסמ"ע, (ץ"כהכהן )ב"ר אלכסנדר  (פלקולק )ר' יהושע  – דרישה, פרישה

 .6164, נפטר בשנת בפולין 6111 בערך בשנת
בקראקא  6151 בשנתכנראה רבי משה איסרליש, הרמ"א, נולד  – דרכ"מ / דרכי משה

 .6115שבפולניה ושם נפטר בשנת 
על הלכות נדה וטהרה )לכל עדות ישראל(, נאסף ונקבץ מראשונים  – דרכי טהרה

 יהו, ירושלים תשמ"ו.ואחרונים, מאת הרב מרדכי אל
נולד בערך בשנת קרוי על שם ספרו 'מגיד משנה',  ,ר' וידל די טולושא – ה"ה / הרב המגיד

 .6111נפטר בערך בשנת , 6111
נולד , ר' מאיר ב"ר יקותיאל הכהן מרוטנבורג – הגה"מ / הגמי"י / הגהות מיימוניות

 .6511בערך בשנת 
 .6861-6881 – ךהגרשז"א / הגאון הרב שלמה זלמן אויערב

 ה' תקצ"ב.  -הרב יעקב ב"ר יעקב משה לוברבוים מליסא, ה' תק"כ  – חוו"ד / חוות דעת
 .6919-6811, ר' אברהם ישעיהו קרליץ – חזו"א / חזון איש

 .6149-6951ר, ר' אברהם ב"ר יחיאל מיכל דנציג – חכ"א / חכמ"א / חכמת אדם
ונפטר  6115נולד בפרנקפורט דמיין בשנת רבי משה סופר )שרייבר(,  –חת"ס / חתם סופר 

  .6918 בשנתבפרשבורג 
 .6851הרב עובדיה יוסף, נולד בשנת  – טהרת הבית

 .6181-6114נטע אייבשיץ,  ר' יהונתן ב"ר נתן – כו"פ / כרתי ופלתי
ונפטר בצפת  6499נולד בטולדו שבספרד בשנת , רבי יוסף קארו – כס"מ / כסף משנה

 .6111בשנת 
 .6111-6165, פראג, לובלין, הורדנא, פוזנא, ר' מרדכי יפה – לבוש

 ה' תקע"ו. -ר' דוד צבי שלמה ב"ר אביגדור אייבשיץ, ה' תקט"ו  – לבושי שרד
 ה' תרמ"ו. -ר' שלמה ב"ר יוסף גנצפריד, ה' תקס"ד  – לחו"ש / לחם ושמלה

 .6451-6491, רבי יוסף בן שלמה קולון – מהרי"ק
 ב"ר אברהם שלמה הכהן האיתמרי, נפטר בשנת ה' תפ"ט.ר' אליהו  – מעיל צדקה
 קיצור הלכות נדה מאת הרב יצחק מרדכי רובין, ירושלים ה' תשנ"ו. – מראה כהן

היה תלמיד  בערך. 6111-6151י בפולין בין השנים , חר' בנימין אהרן – משאת בנימין
  .הרמ"א והמהרש"ל

 .6161-6181, רב קהילת פראג, רבי יחזקאל בן יהודה לנדא – נודע ביהודה / נו"ב
)הש"ך(, ליטא,  שבתי ב"ר מאיר כהן השגות על הט"ז מאת הרב – נקה"כ / נקודות הכסף

6156-6115 . 
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 ה' תקס"ז. -הרב אלחנן בן הרב שמואל זנוויל אשכנזי, ה' ת"ק  – סד"ט / סדרי טהרה
אשית תקופת מגדולי הפוסקים בר, ר' ברוך ב"ר יצחק מגרמייזא – סה"ת / ספר התרומה

 .6566ונפטר בשנת  6641רך בשנת ע, נולד בצרפת בבעלי התוספות
 .6961-6918, ליטא ופולין, ר' ]רפאל[ יום טוב ליפמן – עונג יו"ט / עונג יום טוב

 .6111-6165, פראג, לובלין, הורדנא, פוזנא, ר' מרדכי יפה – עט"ז / עטרת זהב
, רבה של קהילת אהרן הלוי עפשטייןר' יחיאל מיכל ב"ר  – ערוה"ש / ערוך השולחן

 .6958-6819, נובהרדוק
  .6961-6919, ליטא, ר' אברהם צבי הירש אייזנשטט – פת"ש / פתחי תשובה

 .6511, נפטר בערך בשנת 6611, נולד בערך בשנת רבנו אלעזר מגרמייזא – רוקח
 .6116-6911רבה של העיר פוזן,  – רע"א / רעק"א / רבי עקיבא איגר

 .6161-6114פוזן )פולין(,  – רבי שלמה לוריא רש"ל /
 .6141-6961, בעל 'התניא', ר' שניאור זלמן ב"ר ברוך – שו"ע הרב

 .6864נולד בשנת  ,הרב שמואל הלוי ווזנר – שיעורי שבט הלוי
ו ב"ר אברהם הלוי הורוויץ, נולד בפרג בערך הרב ישעיה – של"ה / שני לוחות הברית

 .6111, נפטר בשנת 6111בשנת 
 .6181-6411, רבי ישראל בן פתחיה איסרליין, אשכנז – תה"ד / תרומת הדשן

 ה' תצ"ד. -ר' יעקב ב"ר יוסף רישר באקאופן מפראג, ה' ת"ל  – תוה"ש / תורת השלמים
 (.6511, נפטר בשנת ר' יונה בן ר' אברהם גירונדי) – תר"י / תלמידי רבינו יונה

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 כדאי לראות בספר "מראה כהן":
ז + הערה יב; עמ' סח סעיף ה + הערה כז; -עמ' מא סעיף ה + הערה טו; עמ' סד סעיפים ו

טו; עמ' -ג + הערות יד-פ + הערות; עמ' קג סעיף ו + הערה עו; עמ' קיג סעיפים ב-עמ' עט
 ג + הערות.-קטו סעיפים אה + הערה סז; עמ' -קמה סעיפים א

http://www.smicha.co.il/

