1

ב"ה

תיאור המדג הראשו
של גדולי חכמי התורה
מאת דורו ויצטו

המדג הראשו הוא קבוצה של זוגות ביטויי  ,כאשר בכל זוג הביטוי האחד הוא ש איש )או
כינויו( ,והביטוי השני הוא תארי לידתו או מותו .האישי

שנכללו במדג

נבחרו מתו

האנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל ] ,[1על פי אמת המידה הבאה :הער המתאר אות הוא ב
 3טורי ומעלה ,וכ כולל הוא מידע על תארי הלידה ו/או הפטירה )יו וחודש( .כ נוצרה רשימה
של  34אישי המוצגת בטבלה .1
טבלה  :1האישי הכלולי במדג הראשו
עמוד

ש

תארי לידה/פטירה

1
2
3
4
5

כ"א עמ' 32
כ"א עמ' 71
כ"א עמ' 83
כ"א עמ' 141
כ"א עמ' 151

ר' אברה בר' דוד מפושקיירא
ר' אברה בר' משה ב מימו
ר' אברה אב+עזרא
ר' אליהו בחור
ר' אליהו מוילנא

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

כ"א עמ' 315
כ"ב עמ' 355
כ"ב עמ' 390
כ"ב עמ' 524
כ"ב עמ' 608
כ"ב עמ' 627
כ"ג עמ' 661
כ"ג עמ' 690
כ"ג עמ' 704
כ"ג עמ' 710
כ"ג עמ' 716
כ"ג עמ' 727
כ"ג עמ' 736
כ"ג עמ' 799
כ"ג עמ' 826

ר' גרשו אשכנזי
ר' דוד גאנז
ר' דוד הלוי
ר' חיי אב עטר
ר' יהודה בר' אשר
ר' יהודה החסיד
ר' יהודה ליוא בר' בצלאל
ר' יהונת איבשי0
ר' יהושע העשיל מקרקא
ר' יהושע פלק כ0
ר' יואל סירקש
ר' יו טוב ליפמ העלר
רבנו יונה גרונדי
רבנו יוס 1קארו
ר' יחזקאל לנדא

21

כ"ג עמ' 863

ר' יעקב יהושע פלק

22
23
24

כ"ג עמ' 888
כ"ג עמ' 904
כ"ג עמ' 981

רבנו יעקב ת
ר' יצחק אלפסי
ר' ישראל בעל ש טוב

נפ' :כ"ו כסלו
נפ' :י"ח כסלו
נפ' :א' אדר א'
נפ' :ו' שבט
נו' :ט"ו ניס
נפ' :י"ט תשרי
נפ' :י' אדר ב'
נפ' :ה' אלול ][2
נפ' :כ"ו שבט
נפ' :ט"ו תמוז
נפ' :י"ז תמוז
נפ' :י"ג אדר
נפ' :י"ח אלול
נפ' :כ"א אלול
נפ' :כ' תשרי
נפ' :י"ט ניס
נפ' :כ' אדר
נפ' :ו' אלול
נפ' :ח' חשו
נפ' :י"ג ניס
נו' :י"ח חשו
נפ' :י"ז איר
נו' :כ"ח כסלו
נפ' :י"ד שבט
נפ' :ד' תמוז
נפ' :י' איר ][3
נו' :י"ח אלול
נפ' :ז' סיו ][3
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עמוד

ש

תארי לידה/פטירה

25
26
27
28
29

כ"ד עמ' 1022
כ"ד עמ' 1067
כ"ד עמ' 1071
כ"ד עמ' 1089
כ"ד עמ' 1109

ר' מאיר מרוטנבורג
ר' מרדכי יפה
ר' משה איסרלש
ר' משה חיי לוצאטו
ר' משה בר' מימו

30
31
32
33
34

כ"ד עמ' 1215
כ"ד עמ' 1241
כ"ד עמ' 1279
כ"ד עמ' 1294
כ"ד עמ' 1320

ר' צבי אשכנזי
ר' שבתי הכה
ר' שלמה יצחקי
ר' שלמה לוריא
ר' שמואל אליעזר אידלש

נפ' :י"ט איר
נפ' :ג' אדר ב'
נפ' :י"ח איר
נפ' :כ"ו איר
נו' :י"ד ניס
נפ' :כ' טבת
נפ' :א' איר
נפ' :א' אדר א'
נפ' :כ"ט תמוז
נפ' :י"ב כסלו
נפ' :ה' כסלו

רשימת השמות והכינויי הוכנה באופ אפריורי בידי מומחה לביבליוגראפיה תורנית

–

פרופסור שלמה זלמ הבלי ,מ המחלקה ללימודי ביבליוגראפיי ולספרנות באוניברסיטת בר+
איל .הוא נעזר בבדיקות שער במאגר הנתוני שבמחשב שבמכו לאחזור מידע באוניברסיטת
בר+איל ,פרוייקט השו"ת .השמות והכינויי נכתבו לפי הכללי הבאי  ,שנקבעו באופ אפריורי
בידי הבלש המנוח יעקב אורב ז"ל:
 .1מלי בעברית נכתבו ב"כתיב דקדוקי" )ראה ער "כתיב" במילו אב+שוש ].([4
 .2שמות וכינויי הלקוחי מ התורה נכתבו בצורת המקורית.
 .3שמות באידיש נכתבו כפי שה .
 .4בתעתוק של שמות לועזיי

לעברית ,משתמשי

לפעמי

באות "א" כא

קריאה.

לדוגמא Luzzatto :אפשר לכתוב "לוצטו" או "לוצאטו" .במקרי אלה השתמשנו בשתי
הצורות.
השמות והכינויי ניתני בטבלה .2

טבלה  :2שמות וכינויי לאישי במדג הראשו
רבי…
1
2
3

רבי אברה
רבי אברה
רבי אברה

4
5

רבי אליהו
רבי אליהו

6

רבי גרשו

7

רבי דוד

ש
משפחה

ב עזרא
אב עזרא

גנז ,גאנז

ש מלא

אברה ב הרמב"
אברה ב עזרא,
אברה אב עזרא
אליהו הלוי
הגר"א ,הגאו,
הגאו מוילנא
גרשו אשכנזי
דוד גנז ,דוד גאנז

כינוי מקובל

כינוי ע"ש יצירתו
התורנית

ראב"ד ,הראב"ד
אברה החסיד
ראב"ע ,הראב"ע

בעל ההשגות

אליהו בחור

הבחור ,בעל הבחור
הגרשני ,בעל
עב)ו(דת הגרשני
צמח דוד ,בעל צמח דוד

3

רבי…

ב עטר,
אב עטר

דוד הלוי
חיי ב עטר,
חיי אב עטר
יהודה ב הרא"ש

 13רבי יונת,
רבי יהונת
 14רבי יהושע
 15רבי יהושע

איבשי0

יונת איבשי,0
יהונת איבשי0

 16רבי יואל
 17רבי יו טוב

סירקש
העלר

יהושע פלק כ,0
יהושע ולק כ0
יואל סירקש
יו טוב ליפמ העלר

קרו,
קארו

יונה גרונדי
יוס 1קרו,
יוס 1קארו

 20רבי יחזקאל

לנדא

יחזקאל לנדא

 21רבי יעקב
יהושע
 22רבי יעקב
 23רבי יצחק

פלק,
פאלק

יעקב יהושע פלק,
יעקב יהושע פאלק

אלפסי

יצחק אלפסי

8
9

רבי דוד
רבי חיי

ש
משפחה

ש מלא

 10רבי יהודה
 11רבי יהודה
 12רבי יהודה

 18רבי יונה
 19רבי יוס1

 24רבי ישראל
 25רבי מאיר
 26רבי מרדכי

יפה

מרדכי יפה

 27רבי משה
 28רבי משה חיי

איסרלש
לוצטו,
לוצאטו

משה איסרלש
משה חיי לוצטו
משה חיי לוצאטו
משה ב מימו,
משה ב מימו הספרדי
צבי אשכנזי
שבתי כה ,שבתי הכה
שלמה יצחקי
שלמה לוריא אשכנזי
שמואל אליעזר אידלש

 29רבי משה
30
31
32
33
34

רבי צבי
רבי שבתי
רבי שלמה
רבי שלמה
רבי שמואל
אליעזר

לוריא
אידלש

כינוי מקובל

כינוי ע"ש יצירתו
התורנית
הט"ז ,בעל הט"ז
אור החיי ,
בעל אור החיי

יהודה החסיד
רבי ליוא,
מהר"ל ,המהר"ל,
מהר"ל מפרג,
מהר"ל מפראג
יונת פרגר,
יונת פראגר
רבי העשיל

בעל ספר חסידי

בעל התמי
הסמ"ע ,בעל הסמ"ע
הב"ח ,בעל הב"ח
תוספות יו טוב,
בעל תוספות יו טוב

רבנו יונה
המחבר,
מהר"י קרו,
מהר"י קארו

בית יוס,1
בעל בית יוס1
נודע ביהודה,
בעל נודע ביהודה,
הצל"ח ,בעל הצל"ח
פני יהושע,
בעל פני יהושע

רבנו ת
רב אלפס,
רי" ,1הרי"1
בעל ש טוב,
בעש"ט ,הבעש"ט
מהר"  ,המהר" ,
מהר" ב"ר ברו,
מהר" מרוטנבורג

בעל ההלכות

הלבוש ,בעל הלבוש,
בעל הלבושי
הרמ"א
רמח"ל ,הרמח"ל
רמב"  ,הרמב"
חכ צבי
הש" ,בעל הש"
רש"י
מהרש"ל ,המהרש"ל
מהרש"א ,המהרש"א

יעקב אורב הוא זה שקבע את תצורות התארי .התאריכי נכתבו לפי הכללי הבאי :
 .1כל תארי נכתב במפורט – יו וחודש; למשל "א' תשרי".
 .2כל תארי נכתב בשלוש תצורות קבועות; למשל" :א' תשרי" ,בא' תשרי"" ,א' בתשרי".
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 .3את היו ה 15+והיו ה 16+בחודש העברי כותבי י/ה וכ ט"ו ,י/ו וכ ט"ז ,בהתאמה.
השתמשנו בשתי הצורות.
כפי שהוסבר ב"מדידת מפגשי " ,נית לייש את "מידת הקרבה המכוילת" לגבי ביטויי בני 5+8
אותיות ,כ שהכללנו רק ביטויי כאלה במדג  .כ הגענו לטבלה  ,3שבה מוצגי השמות והכינויי
וכ התאריכי המתאימי לכל אישיות :כל ש או כינוי של אישיות מסוימת ע התארי ה"שיי"
לה ,מהווי זוג במדג  .למשל] ,הראב"ד ,כ"ו כסלו[ .טבלה  3מציגה ,א כ ,בצורה מקוצרת את
המדג הראשו של גדולי חכמי התורה.
טבלה  :3הצגה מקוצרת למדג הראשו
ש

התארי

1
2
3
4
5

רבי אברה  ,הראב"ד
רבי אברה
רבי אברה  ,ב עזרא ,אב עזרא ,הראב"ע
רבי אליהו ,הבחור ,בעל הבחור
רבי אליהו ,הגאו

6
7
8
9

רבי גרשו ,הגרשני
רבי דוד ,דוד גנז ,דוד גאנז ,צמח דוד
רבי דוד ,דוד הלוי ,בעל הט"ז
רבי חיי  ,ב עטר ,אב עטר ,אור החיי

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

רבי יהודה
רבי יהודה
רבי יהודה ,רבי ליוא ,המהר"ל ,מהר"ל מפרג
רבי יונת ,איבשי ,0בעל התמי
רבי יהושע ,רבי העשיל
רבי יהושע ,בעל הסמ"ע
רבי יואל ,סירקש ,בעל הב"ח

כ"ו כסלו ,בכ"ו כסלו ,כ"ו בכסלו
י"ח כסלו ,בי"ח כסלו ,י"ח בכסלו
א' אדר א' ,בא' אדר א' ,א' באדר א'
בו' שבט ,ו' בשבט
ט"ו ניס ,בט"ו ניס ,ט"ו בניס,
י/ה ניס ,בי/ה ניס ,י/ה בניס,
י"ט תשרי ,בי"ט תשרי ,י"ט בתשרי
י' אדר ב' ,בי' אדר ב' ,י' באדר ב'
ה' אלול ,בה' אלול ,ה' באלול
כ"ו שבט ,בכ"ו שבט ,כ"ו בשבט
ט"ו תמוז ,בט"ו תמוז ,ט"ו בתמוז,
י/ה תמוז ,בי/ה תמוז ,י/ה בתמוז
י"ז תמוז ,בי"ז תמוז ,י"ז בתמוז
י"ג אדר ,בי"ג אדר ,י"ג באדר
י"ח אלול ,בי"ח אלול ,י"ח באלול
כ"א אלול ,בכ"א אלול ,כ"א באלול
כ' תשרי ,בכ' תשרי ,כ' בתשרי
י"ט ניס ,בי"ט ניס ,י"ט בניס
בכ' אדר ,כ' באדר
ו' אלול ,בו' אלול ,ו' באלול
ח' חשו ,בח' חשו ,ח' בחשו
י"ג ניס ,בי"ג ניס ,י"ג בניס

20

רבי יונה ,רבנו יונה
רבי יוס ,1יוס 1קרו ,יוס 1קארו ,מהר"י קרו,
מהר"י קארו ,בית יוס ,1המחבר
בעל הצל"ח

21

פני יהושע

22
23
24
25
26
27
28
29

רבי יעקב ,רבנו ת
רבי יצחק ,אלפסי ,רב אלפס
רבי ישראל ,בעל ש טוב ,הבעש"ט
רבי מאיר ,המהר"
רבי מרדכי ,מרדכי יפה ,הלבוש ,בעל הלבוש
רבי משה ,איסרלש
לוצטו ,לוצאטו ,הרמח"ל
רבי משה ,הרמב"

30
31
32
33
34

רבי צבי ,חכ צבי
רבי שבתי ,שבתי כה ,שבתי הכה ,בעל הש"
רבי שלמה
רבי שלמה ,לוריא ,מהרש"ל ,המהרש"ל
אידלש ,מהרש"א ,המהרש"א

י"ח חשו ,בי"ח חשו ,י"ח בחשו,
י"ז איר ,בי"ז איר ,י"ז באיר
כ"ח כסלו ,בכ"ח כסלו ,כ"ח בכסלו,
י"ד שבט ,בי"ד שבט ,י"ד בשבט
ד' תמוז ,בד' תמוז ,ד' בתמוז
י"ח אלול ,בי"ח אלול ,י"ח באלול
י"ט איר ,בי"ט איר ,י"ט באיר
ג' אדר ב' ,בג' אדר ב' ,ג' באדר ב'
י"ח איר ,בי"ח איר ,י"ח באיר
כ"ו איר ,בכ"ו איר ,כ"ו באיר
בכ' טבת ,כ' בטבת,
י"ד ניס ,בי"ד ניס ,י"ד בניס
בא' איר ,א' באיר
א' אדר א' ,בא' אדר א' ,א' באדר א'
כ"ט תמוז ,בכ"ט תמוז ,כ"ט בתמוז
י"ב כסלו ,בי"ב כסלו ,י"ב בכסלו
ה' כסלו ,בה' כסלו ,ה' בכסלו
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