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ה ל י= ש □

הרב י' מ נ ה ם נמהי-־-״ם ב ר ״ י ד א .

ן א ליי
;אוננארן^
:ילד■ -הי׳־ב  ,והיא נכד הגאון הםפירסם ר׳ אביהם בראדיז־ג־״ל ,היה •:היא הגה״צ
ר׳ פיי־ביש אבד״ק טאיג• זצ״ל • ,הה •:הרב ר׳ מנחם ד*:ל מילא אה מקייד בהעיר הנ״ל
איזה שינים ,יבשנה הרג״ט נהקבל לאבד״ק קאליב הנ׳׳ל  .גיסיו המה :הרה׳׳ג ר' אלימלך
אבד״ק טאש הנ״ל  ,והרה״צי ר׳ יהיםף ראטענבערג שליט״א האבד׳׳ק קאסאני  .החה השגהה
הרב ר׳ מנהם הד ל מהנהלה ישיבה גדי^ה ונכבדה .
) arn־״Emanuel Braudy Nagykallo (^n

קאמארען

( Koniaromi

הרב ר׳ אלכסנדר הכהן שטייכבערגער.

)אונגארן(

נולד--הרט״ו  ,רביהיו היי  :הגאין י׳ ייחנן שיפיט־ן זע־״ל האבד׳יק טאב  ,והגאין ר׳
אברהם שמיאל בנימין סופר ז־גי״ל אבד״ק פרעשבייג בעל ״הבהב טיפי‘  .בשנת הי״ ם נהקבל
הרב ר׳ אלכסנדר הנ*ל לאיד״ק קאמארען .
)Aleksander Steinberger Komarom •L'ngarn.
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)גא;“יציען(
אביו הרה״צ הנ״ל הי׳ בן הרה״ק ר׳ יצחק אייזיק זצ״ל מקאמארנא  ,והרב רי׳ם הנ״ל
ממלא אה מקום אבותיו הצדיקים זצ״ל בתור אדמי״י ימנהיג לקהל מעריציו  .ההניו המה :
הרה״ג ר׳ חיים אליעזר בהג״ם צבי הירש שיפירא אבד״ק מינקאטש בעהמח״ם ״דרבי השיובה״
הרה״ג ר׳ נפתלי צבי זילבערשסיין אבד״ק האלאשעין  ,ה־יח״ג ר׳ חיים נחים האלבערשטאם
מאשצופק  ,הרה״ג ר׳ אלי׳ בהגאון אבד״ק ארשפצין .
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הרב

ר׳ יעקב משה

בהרהיצי ר׳ אליעזר

זצ״ל ספרין .

Jakob Moses Safrln Komarno

קאמיאנקא

הרב ר׳ שלום בהרה״צ י׳ יהישע י-ליי ראזענפעלד.

)גאליציען(

אביו הרה״צי הנ״ל הוא בן הגה״ק ר׳ שילום זצ״ל אבד״ק קאמיאנקא .
)Schulem Rosenfeld Kamjanka Strumilowka (CJalizien.

לו אנ ט שוג א
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הרב ר׳ יוסף יוםקא בהרהיג ר׳ בן ציון יצחק וועסטרייך.

)גאליציען(

גולד— הרמ״ד ,אביי הרה׳׳ג הנ*ל הי׳ ג״ב אבר*ק קאנטישיגא הנ״ל  ,בי הנאין ר׳
ייסף ייסקא אבד״ק ה ד ל .ולמעלה בקודש השתלשלות יהיבם •דפם בר*ס ,עש -צהציהיה״.
בשינה תרס״ט נתמנה הרב ר׳ יוסף ייסקא ה ד ל למלאית את מקים אביי הרה״ג הנ״ל זצ“ל.
חותנו הוא הרה״ג ר׳ אלעזר רוקח אבד״ק היבניב .
)losef Westreich Kanczuga (Galizicn.
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לןאמט^^ל

הרב ר׳ קאפל בהרה״ג ר׳ דוב בעי דישינסרן .

 Iמ א הרן(
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נילר—תרל״ח  ,אביו הגאון ה ד ל היא אבד״ק נאמעסטא  ,הוא תלמיד בית מדרש
הרבנים בברלין  ,בשנת תר״ס נתקבל לאבד״ק הדל  .אחיו היא הרה״ג ר׳ מיכאל דישינסקי
אבד׳^ק ראקאש־פאלאטא  ,גיסו הוא הרה״ג ר׳ מרדבי צבי אבד״ק ס׳-מא־טאן .
)r. Karl Duschinsky Kostel (M01m‘ 11.־D
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