סדר היוחסין
)אבי הגאונים מ׳ יהודא אבד״ק אנשאטן ומ׳ אליעזר אבד״ק
טאלאטשין ג( הג״מ שמואל אבד״ק ראקוב )חוחן הר״ר זלמן
קארעלין בשקלאב( ד( הג׳ח יהודא אבד״ק טימקאווין ה( הג״ח
מנחם מענדיל אבד״ק הלוסק.
ה ג ״ מ משה זאב אב־״ק פיורדא הי׳ בן הגאון מופה״ד מ׳
יהודא יודל אבד״ק קאוולי ,בהג״מ משה ,בהגאון
המפורסם מ׳ צבי הירש סבא בהגאון רשכבה׳ג מ׳ יוסף
י
יאסקי אבד״ק לובלין.
א מ ו של הג״מ משה זאב הנ׳ל היתה בח הג"מ משה ,בן הג״מ
מנחם נוענדיל שהי׳ אב״ד ור״ח במדינת רייסען וחתן
הג'מ יחיאל אבד״ק מינסק ,מחבר סדר הדורות ,הג״מ מנחם
מענדיל מרגליוח שטינגן אבד׳ק פרערניסלא הי' חתן הג'מ משה
מרדכי מרגליות אבד״ק קראקא.
בני הג'מ מנחם מענדיל שטנגן הנ׳ל א( הג״מ יואל פייבוש
)חחן הג'מ אברהם אבד״ק בריסק דליכיא( ב( הג״מ
משה אבד׳ק טארניגראד־ג( הג״ח אליהו מפרעמיםלא )חתן
הג״מ הירש הינקר( ד( הג'מ נחמן אבד״ק מעזריטש ה(
הג״מ מרדכי מרגליות ו( הג'מ שמואל ר' מיכלקעס מווילנא
ז( הג״מ ישראל )חתן הג'מ אברהם מעיסמנין( ח( הג״מ
אליעזר הנ״ל אבד״ק לומבלא ט( א-ת הג'מ יצחק בהג״מ
נפתלי כ״ץ אבד״ק לובלין יו״ד( אשת הרב מ׳ יהודא ב״ר
מרדכי פרוק מווינא י׳א( אשת הג'מ מרדכי אבד״ק בערזאן
בהג״מ מחיר ז׳ק אבד׳ק לבוב י׳ב( אשח הג'מ אברהם ב״ר
מרדכי אבד׳ק רישא /י*ג( אשת בנו של הג’ מ צבי ה רש
אבד״ק קרהטאשין י״ד( אשת הרב ר' אברהם דיין בכרעמיסלא,
ט״ו( אשת הרב ר׳ יוסו 1ב״ר אברהם מטיהמיניץ ,בני הג'מ
משה אבד״ק טארניגרחד א( הג'מ מנחם מענדיל אבד״ק קראטאשין
אבי הג'מ אביגדור אבד׳ק חענטשין.
ה ל ב מ' גרשון הנ״ל פו'מ וגבאי דח'צ גדולה בווילנא הי׳ חתן
הג'מ אביגדור קרא אבד״ק פינסק והגליל בהג׳מ חיים
יוסף קרא ,מגזע התנא ר׳ חנינא קרא מבני בניו של דהמע׳ה.

בהג״מ פנחס הלוי ראש המדינה וסו׳מ בקראקא )מזכירו גיסו
כתשו׳ רמ״א סי׳ מ״ט ובשל״ה ה׳ יומא ,ע׳ בהקדמת׳ס׳ שמן
הטוב( ,בהג*מ ישראל הלוי איש הורוויץ מפראג בן הקדוש ר׳
ישטי׳ זלמן׳הלוי הורווין בהג״מ שבתי שטפטיל הלוי איש הורווין
מנהיג ודיין בפראג בהגאון השר וגביר מ' ישטי׳ הלוי איש
הורוויץ הוא האדון של המיר הורוויץ ואח״כ בא לפראג וקראו
אוחו הורווין ט״ש טירו בהג׳מ יוסן( מגזע הר׳ר יצחק הלוי
בהר׳ר פנחס בהר״ר יוסף בהר״ר בנבנשתי בהר״ר יוסף ב״ר
זרחי' בהר״ר יצחק בהר״ר זרמי׳ הלוי בעל המאור זי״ט.
ה ג ״ מ שלוס רותח אבד׳ק טיקטין הי' חתן דודי הג״מ משה
יהושע הטי איש הורווין אבד׳ק הוראדני בהג׳מ שמואל
שמעלקי הורוויץ אבד׳ק שארצי )בס׳ לוחת זכרון כ' כי הג'מ
שלום הי' חתן הגביר מ' יחזקאל טארנער כ״כ בשם מעלת יוחסין,
ואולי הי׳ לו זווג שני(.
ה ל ב מ׳ יהישע מירקיס הי' אבי א( הרה״צ מ׳ זאב וואלף
מירקיס מטיקטין ב( מ' לאה אשת הג״מ מיכאל חבד״ק
קלגיצק )בהג׳מ מאיר בעל פנים מחירות( ג( אשת הג״מ
יוסף הכהן )בהג״מ שמעלקי כ״ן בהג״מ נפתלי כ״ץ אבד׳ק
פפד״מ(  pהרב מ' צבי הירש )גיסו של הג״מ משה חפז(
ה( הרב מ' שלוס יהודא הנ״ל מטיקשין ו( מרת רייזל אשת
הרב מ' יעקיל מבאדקי ז( מרת מירקה אשת הרב מ' חיים
)אביו של הג״ח יעקב מאיר פדוואה אבד״ק בריסק( .הג'מ
יהודא ליב מירקיס אבד״ק מיר הנ״ל הוא אבי הג'מ ישראל
מירקים חבד״ק מינסק )חתן הג׳ת יוסף אבד״ק סלוצק והלוסק(
ב( הג׳׳ח שלמה זלמן מירקיס אבד״ק מיר מת׳׳ס שלחן שלחה
)חתן הג״מ חיים כהן ב( אבד׳ק סמחרגאן .הג'מ שלום רוקח
מגייקכיין הוא אבי ח( הג״מ יהושע אבד׳ק פינסק ב( הר״ר
יצחה רוקח /ג( הר״ר אלעזר רוקח ד( אשת הג״מ יהושע מירקיס
הנ׳ל ה( אשת הג״מ יהודא ליב אבד׳׳ק זבאריב בן א יו הג״מ
משה אבד׳ק זלאטשוב.
ס ד ר היחוס של המחבר ז״ל מצד אמו הצדקת מ׳ גאלדא
זצ״ל בת הרה׳׳ל מ׳ גרשון פו״מ וגבאי דחברה צדקה
גדולה בק׳ ווילנא /ובסוף ימיו נסע לאה״ק ושם מ'כ בן הרב ה ל ב מ' עקיבא אבד״ק באריסאוו הי' חחן הג׳ממשה בהג׳׳מ
מנחם מענדיל אבד׳ק דובראווני ,חח ן הג*מ יחיאל ,
המופלג איש אמונים אשר גם הוא בסוף ימיו נסע לאה׳ק
מ׳ שמואל זצ׳ל בן הרב  ' nדוד בהרב מ' עקיבא אבד״ק היילפרין בעהמח׳ס סדר הדורות בהרב מ' שלמה היילפרין
באריסאוו )חתן הר״ר משה ב״ר מנחם מענדיל והר״ר יוסף בן הרב מ׳ כתריאל היילפרין בהג״מ אליעזר ליפמן היילפרין
מ״מ בסימיאטין( בהג׳׳מ משה ואב אבד״ק פיורדא ,חתן הג״מ אבד׳ט טיקטין חתן מרן המהרש׳ל אבד׳ק לובלין מגזע רש״י
הקדוש זי׳ע.
אליעזר מרגליות אבד ׳ק לומבלא בהג״מ מנחם מענדיל מרגליות
שטנגן אבד׳ק פרעמיסלא בן הרב ר׳ יואל פייבוש שטננן בהג״מ ה ג ״ מ מנחס מענדיל אבד״ק הלוסק הנ״ל הוא חתן הר׳ר
שמחה בונם בן הר״ר לייזר קצין מווילנא חותן ה׳ ר
יקוחיאל זלמן אבד״ק באר.
ב בי הג׳ח חשה זאב הנ״ל אבד״ק פיורדא א( הג״מ אליעזר משה ב׳ר משה ב׳ר יעקב סבערילס חותן הגאון ומקובל מ׳ נתן
שפירא בעל מגלה עמוקות.
אבד״ק מאהליב ב( הג״מ נתן נטע אבד״ק ראדושקיעוויטש
הג׳ח
חיתו /וביום הש׳ק פ׳ בראשית חוהמ״ם שנת תק״ב כבה נר ישראל ויקבר שם בקברות הרבנים במערה יפה הנקראת מערת
אשכנזי המלאה קבורות ובאמצע יש עמוד אבן הנחצב לפתחה למערב אצל הפתח ממש מימין הכניסה שס מנוחתו כבוד)חבח
ירושלים סי' כיב( ,ע״כ מה שהעתקתי מס' לוחות זכרון ,ויחר פרשת גדולים מבואר בספרים רבים ,וגם בס' דובר שלום,
בתולדות נכדו הגה׳׳ק מ' שלום מבעלזא זי׳׳ע.
נ( ל ג ״ מ שלמה זלמן ז׳ל אבד״ק מאהליב הנ׳ל הוא חתן הג״מ יוסף ז״ל אבד״ק פוזנא ,בהג׳מ יוסף חחן הג״מ נפחלי
הירן גינזבורג אבד״ק סלוצק ופינסק ,חתן הג״ח מאיר וואהל אבד״ק בריכק דליעא ,בהצ״ח יהודא פדוואה בהגאון
מהר׳מ פיוואה ,חתן הג'מ אברהם מיק בהג״ח יודא מיק ,והוא מזרע רש׳י הקדוש עד התנא ר' יוחנן הסנדלר והלל הזק;
מבני בניו של דהמע״ה.
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