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 ופוסקים ראשי תיבות
 
 

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

 
 

סביב  ,רגנשבורג שבגרמניה ,רבי יונה ב"ר ישראל איסרל אשכנזי – או"ה / איסור והיתר

 .(0721שנת ר"ל )

 .0551-0671, (פולין) פוזן ,רבי יששכר בער בן ישראל לעזער פרנס איילנבורג – באר שבע

 .0575-0527, (פולין) קראקאהרמ"א, רבי משה בן ישראל איסרליש,  – דרכ"מ / דרכי משה

 תרע"ד.ה'  -ר' צבי הירש ב"ר שלמה שפירא ממונקאץ', ה' תר"י  – דרכ"ת / דרכי תשובה

 בערך. 0111-0121 ספרד, ,ר' וידל די טולושא – ה"ה / הרב המגיד / מגיד משנה

 ה' תקצ"ב.  -הרב יעקב ב"ר יעקב משה לוברבוים מליסא, ה' תק"כ  – חוו"ד / חוות דעת

 ט."תרצ ה' - ל", ה' תריעקב חיים סופרהרב  – כף החיים

 .0511-0607, פראג, לובלין, הורדנא, פוזנא, ר' מרדכי יפה – לבוש

 ד."תצ ה' -ל "ר' יעקב באקאופן מפראג, ה' ת – מנ"י / מנחת יעקב

 .0272-0277, ר' יוסף ב"ר מאיר תאומים – מש"ז / משבצות זהב

 .0670-0667, ר' שבתי ב"ר מאיר כהן – נקה"כ / נקודות הכסף

 .0511-0607, פראג, לובלין, הורדנא, פוזנא, ר' מרדכי יפה – עט"ז / עטרת זהב

, רבה של קהילת ר' יחיאל מיכל ב"ר אהרן הלוי עפשטיין – ערוה"ש / ערוך השולחן

 .0277-0712, נובהרדוק

 .0272-0277, ר' יוסף ב"ר מאיר תאומים – פמ"ג / פרי מגדים

 .0656-0675, רבי חזקיה די סילוה – ר"ח / פרי חדשפ

 .(ה"תשנ)בנימין עובדיה פארסט הרב  – , קיצור הלכות כשרותפתחי הלכה

ב, "תשנ) מליחה וצליה, תערובות, בשר בחלב דם – פפויפראהרן הרב של קיצוש"ע 

 .(ג"מתשו, "תשמ

 .0260-0212רבה של העיר פוזן,  – רע"א / רעק"א / רבי עקיבא איגר

 .0272-0277, ר' יוסף ב"ר מאיר תאומים – ש"ד / שפ"ד / שפתי דעת

 א."ניו יורק, תשישלמה זלמן ברוין, הרב  – שערים מצויינים בהלכה

 .0575-0527, (פולין) קראקאהרמ"א, רבי משה בן ישראל איסרליש,  – תו"ח / תורת חטאת

 .0171-0761, (מהרא"י גם נקרא) רבי ישראל בן פתחיה איסרליין – תרה"ד / תרומת הדשן
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