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 הכתובת לפי הספר את להשיג יכולים המעונינים

.13 ציון חובבי רח׳ ירושלים, בלום, ד. יוסף
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 מרדב/ לבושי שו״ת געמח״ס זב״ל וינקלר ליג מרדכי מוה״ר המפורשס הרה״ג מאת ממכ״ק פקסימיליה
מכתבים בקשר זב״ל המחבר הגאון למד עמו אשר — ה״מאד דק״ק אב״ד
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יצ״ו מאד תרס״א קרח פ׳ עש״ק ו׳ י׳ בהי״ת

 הגאון הרב בברד ה״ה יTיד ראש על שוכ״ט
 כש״ת בנש״ק ונקי צדיק ובקי חריף המפורסם

 האנשוויטץ ק״ק אב״ר נ״י כלום צבי יהודה מהו׳
יצ״ו

 בא הדר״ג יק״מ כי במודע הנני אחדש״ה
 של בלוב ע״ד שאלגי ערכי מך את אשר לידי

 קטוע הנקב אצל נמצא ושם קטן נקב ויש עופות
 וחשב בכלוב הגוף ושארית מהם ש׳׳א ראשו

 יד יגיע ולא להשמט בידו אם כי לומר בסברא
 ושוב מחמירי׳ עוף מלא ודוקא להתיר יש הרורס
 שם בפרמ״ג הובא הדרישה מדברי עד״ז השיב

 מרן בת׳ ועיי׳ להציל, בירו הנררס שאין שחזקה
 מדברי לו הראה ושוב הנ״ל, סברא בע״ז חת״ס

 ובת׳ בזה להחמיר לבנה אם בשם שהביא ר״ת
 עלי/ השיב וכת״ה זו מסברא הקל צדק אבני
 נלענ״ד עכ״ז כ״כ לעיין כעת בידי אין והנה
 בד״ק במ״ש והוא ספק איזה לצרף עוד יעז דאם

 האויר או דהנקב לומר מקום יש דאם ובאחרונים
 יכול קטן הרורס כי עד גדול ב״כ לנסר נסר שבין
 שע״י יןTשמע טחור שקורי׳ הברדלס וכמו לכנוס
 להקל יעז לענ״ד ליבנס יכול גופו ונטיית רכות
 עיני ולפי חתול, של בראשו להבחין ק ובר״
 שאין דעתי גם בל״ז אבל הרואות, הדיין
 י׳rב הטלת עד לד&תין בנקבות ורק להקל,

 אפשר תרנגולים ובזכרים כידוע חדעזה בטעינה
 אם ספיקף בשאר כמ״ש לנכרי במכור להתיר

--------גם להסכים הרר״ג דעת
דוש״ת ידמז ברכות חתמי בכל לסיים והנני

ווינקלער ליב &רדכי הק׳
מאר ח״פ



 אג״ד יצחק יד שו״ת בעמח״ס זצ״ל גליק יצחק אבדחס מוה״ר חמפודסס הרה״ג מאת מכ״ק
מכמביס בקשר זצ״ל המחבר עמד שעמו — טאלטשווא דק״ק
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יע״א סאלטשווא תרס״ט אדר דר״ח ב' ליום אור בעזה׳׳י

 הרב וחביבי י״נ לכבוד המערכה משמי וברכה שלום
 ומיתת במעלות מוכתר ונקי זך משנתו ובקי חריף המאוה״ג

 בק״ק אב״ד נ״י כלום צבי מזודא מו״ה כ״ש חידות חכם
יע״א. והגליל האנשאוות

 בא חיבורי כי ושמחתי העבר בש״ק קבלתי הנעים מכתבו
 עומד הכל הנחתי בכ״ז טרדותי מאוד רבו אמנם והן לית

 להשיבו ואמהר הערות איזה ערך אשר דבריו ביקרת ועיינתי
מפה״ב.

 לתרץ סי״ד ח״ג יי״צ שו״ת בחיבורי עמ״ש לעורר מ״ש
 כתב והפמ״ג זכוה ראינו עשה בח״ש ליכא רלר״ל המנ״ח קו׳
 משום כר״ל ל״א דר״י הש״ס אמר לא דאמאי הק׳ אני רק כן

 ראה לא איד תמה ואני עכ״ר זכוה דאינו ע' איכא דבח״ש
 שכתבתי שם דברי בסוף עלי׳ ורמזתי זו בקושי׳ הרגשתי דאני

 דהדרא יע״ש שם התום׳ של קמא לתי׳ לר״י לעורר יש דעריין
ד׳ משום כר״ל לא דר״י דממ״א לדוכתא התום׳ קושי׳ ד ל  ד
 יותר שיחתי אפרש ועתה שם וקצרתי בח״ש רא״ז ע׳ איכא

 בדה״ג כשלא דהמ״ל הב׳ כתי׳ שם התום׳ הכתעו דבאמת
 של הב׳ תי׳ לפי כן כתב והפמ״ג כן י״ל זו קושי׳ על גם וא״ב

גם לר״ל ק׳ הי׳ שפיר המנ״ח קושי׳ אבל העיקר דהוא התום׳

 שפיר וע״ז רא״ז ע׳ איכא בח״ש דגם התום׳ של הב׳ לתי׳
הכל. וא״ש הנ״ל תירוצי כתבתי

 והק׳ מקדוקזתו נדחה מצורע דכהן כ״א בסי׳ עמ״ש ומ״ש
 ת״ל כן מצורע כהן אף אני שומע דאמרי׳ ע״א ה׳ ר׳ מיבמר

 מצוות ר!כ׳ בהן וריבה הואיל בכהן דסד״א דאיצטריך ודחי זקנו
 א״ש ולי עכ״ד מקדוקזתו נדחה דמצורע כיון והרי יתירות

 שיתרפא לאחר הלא לעולם מקדושתו נדחה דיהי׳ אמרינן דהכי
 זקנו לענין ה״א ושנדר כהן כשאר לקרושתו יחזור מצרעתו

 בלא מגולח ויהי׳ כהן כשאר קרוש יהי׳ כשיתרפא ראח״כ כיון
 קרא צריך לכן יגלחו דלא הלאו בו שייך עכשיו גם מש״ה זקן

 לפנים שנכנס עכשיו של מעשהו לפי רק דדנין כאן אבל
 לענ״ד. ונכון וז״ב מקרושתו נרחה דעתה י״ל שפיר ממחיצתו

 גם שייך הנל״ע הלאו דזה משום הקושי׳ עיקר לדחות ומ״ש
 עכ״ד לקי לא בכהן גם ממחיצתו לפנים בנכנס ישראל במצורע

 אפי׳ לכהן דגרושה בלאו דחזינן כיון דמ״מ מספיק א״ז בעיני
 י״ל שפיר שם שהבאתי בתמורה רש״י כמ״ש לוקה בנל״ע
 חמור דבכהן בעלמא מצינו דכבר כיון הנל״ע בלאו לוקה דה״נ
 הנל״ע בלאו מלקות משכחת בישראל גם דכאן בפרט יותר,
 גווני בכל דכהן י״ל א״כ ול״ב בביטלו או ול״ק בקיימו בגון

 — סלה כ״ט בברכת ואסיים כעת, Tלהאר א״י ויותר לוקר-
ומכבדו מוקירו וTיד אוהבו כנפש למעלה קרנו

גליק יצחק אבההם



 המפורסמים הגאונים הרבנים הסכמת
הונגריא במדינת בעואב״י מדין על ישבו שמלפנים

 שליס׳׳א ווייס יעקב יצחק רבי הרה״ג
 האשכנזים מקהלות לכל ראב״ד הדור פוסק

 תובב״א ירושלים בעיה״ק
יצחק״ ״מנחת שו״ת בעמ״ח

עהקתיו ירושלים בסיד

 ״שארית שדת הספר מאת לתרופה עלים לפני בהגלות עיגי ראתה כל הן
 מוה״ר הגדול הגאון הרב ברכה אחריו השאיר אשר יד מכתבי שארית שהמה יהודה״
 גאון צדיק לאותו בן והגליל האגשוביץ אבד״ק שהי׳ זלה״ה בלום צבי יהודה

 הנודע שדע חלקי ד על שעדים בית שו״ת ספד בעמ״ח זצ״ל טמרס מוה״ד הגאונים
 הי׳ הנוכחי ספד המחבר ז״ל הנ״ל הגאון הרב והנה בהלכה, המצוינים שעדים בכל
 וחידושי בשו״ת חיבורים כמה אחריו והשאיר שדע חלקי בד׳ ובקי לגאון נודע

 דק״ק ממ״ץ הי״ד ז״ל נחום משה מדה הגאץ הרב אחיו עליו Tהע כאשד סוגיות,
 ואם בעיר בהבד׳צ להבחל״ח יחד ישבנו שנה לעשרים קרוב יצ״ו(אשד גדאסוודדיין

 הפרעניות למקום בעוה״ד שנשלח השואה שנת עד יצ״ו גדאסוודדיין דק״ק בישראל
 ונקם הייד ישראל רבבות עם הי״ד זלה״ה מוהד״פ האדיר הגאץ רבנו מו״ח עם בצוותא

 בהקדמתו בציון) שוכן וה׳ נקיתי לא דמם ונקיתי מאה״כ שיקדם ונזכה לצריו ישיב
 לאי ממש שהי׳ דראה בתורה וגדוש מלא שהי׳ עליו כותב חיו׳׳ד שעדים בית לשדת

 ימיו ודוב תודה של מאהלה מש ולא כימים לילות ושם יומא כולה מגרסא פומי׳ פסק
 בתענית ישב התודה, בברכת אחדים אותו הוציאו ובבוקר הלילה כל ניעור הי׳

 שלו כולו הכלל על Tמע לפני שהי׳ מהקונטדס והמעט עכ״ל. וכר וחמישי בשני
 אל קולע לסברא, והא לגמרא הא תורה, של במלחמתה וליתן לישא גבורה עם זרוע

 תודתו מבאר ישתו רבים כאשד והי׳ תודה, של בגבורה הגבודים מן כאחד השערה
 ולפאר לשבח טעם בנתינת הנהנץ ברכת על יאמרו ברוך ולעומתם לקראתם ישמחו
 הברכות ממקור ויתברכו עליהם ה׳ נועם ויהי׳ תודה שוחרי כל לפני לרצון דעלה
בב״א. צדקנו משיח ובביאת עולמים בתשועת כולנו ונזכה

לפ״ק תשל״ג השמיטה שנת התורה לומדי לכבוד בעה״ח ע״ז

 שליט״א וועלץ ישראל רבי הישיש דירה״ג
תובב״א ירושלים בעיה״ק

לפ״ק תשל״א תולדות ב׳ יום ת״ו ירושלים ב״ה

 המדם הרבני לכבוד וכט״ס שלו׳ וברכה חיים
 נ״י בלונו דב יוסף מוה״ד היוחסין שלשלת בתו״י
דזדח.

 שו״ת ספד על הסכמה ממני לשאול הקשה מע״כ
 בלוס צבי יהודה דבי הגה״צ אביו ממר יהודה שארית

 האדיר הגאון (בן האנשובי׳ן דק״ק אב״ד שהי׳ זצ״ל
 שעדים בית שד׳ת ספרי בעל זציל בלוס טמרס מדן

 זי״ע חסידא טמרס מדן הצדיק להגאץ ונכד נין ועוד
ועכ״י).

 כשר להיות עצמי את מונע הנני כי אגיד האמת
 ערכי מך ממני נעלם לא כי מחברים על המסכים

 המר לגחלי דק ראוי׳ ספרים על להסכים זו ואיצטלא
 אביו מד ברם — הוא בי ולא המפודסמים הרבנים
 אונגאח במחנת הולך ושמעו הי׳ מפורסם הגה*צ
 שום צריו ואץ הלכה זו ה׳ דבר שואל לכל והשיב
 מע״כ עושה ומכופלת כפולה מצוה ובודאי — הסכמה

 הגאון אביו סד של וחיחשים התשובות להוציא נ״י
 דובבות שפתותיו דהיו הרבים את בהן ולזכות לאור

 הצדיק ועם החיים עם אמת של גמ״ח והוא בקבר
 — צח בצל נצח חיי החי זי״ע זצ״ל אביו מד המחבר

 וצדקתו תודתו חכות המוגמר על לבדו חכהו וה׳
ע״ע. ולנו לו תעמוד

רגע בכל שמים לרחמי המצפה כעתידת

וושלץ ישדאל הרבת״ו ירושלים פק״ק ראב״ד ,0ודי יעקב יצחר,
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 אונגוואר אבדק״ק שליט׳׳א (קליין) הקטן מנשה רבי הרה״ג
 יארק ניו בברוקלין שערים בית דישיבת ור״מ

 הי״ד בלוהם בנציון רבי הרהגה״צ המחבר אחי נכדת בעל
בערטויאדפאלו אבדק״ק

יצו״א נ*י ברוקלץ התשליג טבת י״ג

 T’1 תביאנו עפו ואל יהודה קול ה׳ שפע ויאמר ליהודה וזאת
 וכל מתגייתא, חומרי נקיט אדירים במים עולל וסוסקים בשים לו רב
 לאחרונים, שבעה ומקיים לראשונים כרותה ברית מעליותא פילי הני

 לאסוקי מתנתא, תהי׳ מצריו ועזר שנונים, חציו שושנים, שסתותיו
 איש אחריו הניח אשר מהיר, סופר עם דהלכתא, אליבא שמעתתא

 למשמע הלא לסעודה, מוכן ורגיג, וחסיד צבי יהודה, לשארית טהור
 כמה לראות זכיתי עתה ואטעמנו, מדבשו לי יתן סי נפשי, נכספה אזן

 הקודש מחברת חריפתא, בפלפולא נפה כסלת מנופה לתרופה, עלים
 למישור העקב עשה הישד, בשכלו וחדעז, ישן מבאר דלה דלה אשר

 אמרותיו ממתקים, חכו ראש, ועד םסוף ודבש, חלב זבת ארש ארשו
 חריף ומגדול מעוז הנאת הרב דופק דודי קול שבעתיים מזוקקות

 בלוהס זצלה׳׳ה צבי יהודה מוהיר כשית לו יאמר קדוש סועיה ובקי
 אריאל גולת ראש ועניו Tחם צדיק לאותו בן הנשוויטץ, אבדקיק

 שערים בית בעםח״ם בלוד,ם זצוקלה״ה גאת עמרס ד׳ מרן רשכבהיג
ושיס.

 המתחדשים ספרים על בהסכמה לעלות הנמנעים סן אני כי ואף
להביע אמנע לא אבא סדבית רפיש דין ח*ז לכבוד אמנם לבקרים

 להרביץ בעם המתנדבים לב חקרי גדולים ישראל לחוקקי ולבי דעתי
 לבתיכם ברכה הביאו ולבקשם התורה ושוחרי וללומדי תורה ולהגדיל
 אחר מאש מוצל אוד יהודה שאדית ספר זה יכםT במעשה והצלחה
 הנאצים הארורים הרשעים אשר ישראל לכלל והנודא האיום החורבן

 ורוח כגשם ונפש בגוף ישדאל סחפדי כל והשמידד שדפו ימ׳ש
 הגלגולים שלאחר מעינינו נפלאת היא זאת היתד, ה׳ סאת בעונ״ח,

 זד. וד.י׳ האשפתות בץ מוזרק כמעט הכתי׳׳ק נמצא גולד, אחר גולד,
 וצבי יהודד, לשארית זד, שיהיה עליו הסכימו השמים שמ ולאות לנס

בקבר. דובבות ושפתותיו יםTד,תלם בץ מבדרת תודתו לד,יות בו ה׳

t לש׳׳ב טובד, ונחזיק ובואו לטוב זכור ברם t’ המפואר הרבני 
 טרח אשר זצלד,״ד. המחבר p הי״ו בלום דב יוסף מוה״ר וכר בנש׳׳ק

 החכמר, תעלומת לפועל מכח להוציא החלושים כחותיו בכל ועמל
 ואף בחייו אביו לכבד קונו, לכבוד והונו, מכחו ושקע הניל מכתי׳׳ק

 גופא בבדיות ולד,חליםו לד,ברותו עמו, אלוקיו ה׳ דד,י׳ מותו, אחר
 משיח פני לקבל ויזכה התורז^ דברי את יקים אשר ברוד ונד׳ורא,
 ישרים דורות ולראות בימינו, בפד,רד, יחיו מתים עד צדקינו

עבגצ״א. חלציו סיוצאי וכאש״ל מצאצאיו,

ישא בכתף הקודש בעבודת העמוס התורד, לכבוד הכותב דברי
ברעדה

 הקטן מנשה ונפש ובלב
הלכות משנה בעסח״ס



בעזחי״ת

ת מ ד ק ר בן ה ב ח מ ה

 מזבח על ולתעלות תעלומת לתור לתועיא וזכיתי תזת לזמן ותמעני וקיימגי מתחייגי אתללנו, רבים וגיייז לבב בכל ת׳ אורת
 מות״ר תבריק תגאון תרב מארי אבא בלו״ס מאובר בכתובים, וחמת ברכת אחריו תמאיר אמר קורעו, יר מכתבי עוארית תרכוס

ת ר ו ת י י ב ם ב ת ו ל  זקני ברורו וארון תמכורסס תגאונימ גאון בריק לאותו בן ותגליל, תאנמובין אברק״ק מחית זבללת״ת ב
ם ס ר מ ע רבי מרן ח ו ל  נכטר זבוק״ל, חסירא עמרם ר׳ תגאון (ונכר י מו׳׳ע. חלקי ר׳ על מערים בית מו״ת בעחמח״ס זבוק״ל ב

ת מרת חברקנית חרבנית ולאמו תק״ן), חמון ט״ז ת״ו בכת בעיח״ק י ח ח ר  רב יוסף תרת״ג בת ונאוניס תרמימים מגזע ע״ח מ
 קבות בעל (אחי חכרי ותרומת חסכקות קונטרס בעמ״ס זבוק״ל חעללער כחגא יחורח מרן חגרול חגאון [נכרת ז״ל חעללער כתנא

בקורמ.] ולמעלת זת״ע, סוב יוס תזסכות בעל רבנו טבאבא* חחומן)
 חיר כתבי יאוס. ולאחר כאבוריס נחמבו מכבר אחרי אלי, בחלקם וחוחזרו אלת יר כתבי נתגלגלו אין כמו אסכרח אמרתי

 חארורים חנאביס חבוררים כבמו כאמר סלובקיח. טבמרינת בזלאטא״מאראובע גר מחי׳ ז׳׳ל, ימעי׳ חיים מו״ח חרבני אחי בירי נממרו
 מחיתי בח בוראכעסס חבירת לעיר אאמו״ר כ״ק מל קרמו יר מכתבי חלק תמ״ב במנת אלי לחבריח חנ״ל אחי חבליח זו, ארץ חבל

* מבסחיס. כמקום במעתו ומנתמבח חג׳חנס במליחות
 כליון ומירת זו מרינח לנבולות גם תרע ואויב בר כרץ כאמר חמכיארח, חחונגרית חיחרות על גס חכורת עלח תמ״ר במנת

חמנח. אותת תמוז בחרס ברגרבלזן, למחנח חגולים בין חיינו וממכחתי אני מורתי אמי עליח. גם נגזרת וחממרח
 מממרתי לי, חיקר חאובר חיר, כתבי את לחביא אין ררכים וחכמתי חגירוס גזירת כרסום עם מיר בלבבי עבות סכסתי

 ז״ל כרויריגר בנימין ממואל אברחם מו״ח חרבני ירירי בארם חיקי את לכני ר׳ חקרח וחנח מבסתים. למקום מטמר, מכל עליו
 ;זב״ל ארלר נתן ר׳ רבנו חקרוט חגאון טל תורח סכר חיח ברמותו אטר זב׳׳ל, חת״ס בעל חסנון מנכרי ;בוראכעסס קח״י מראמי

 — עריף תרי רבי זכותא — חטניים טובים אמרתי חס׳ל. חס״ת עם יתר זב״ל מארי אבא טל חיר כתבי את לגנוז נכונות חביע חלח
 תעיר חוכבבח חכקרון, את ולגנוז חבסתתו לקיים חנ״ל בנימין ממואל אברחם ר׳ מחסכיק בטרם מעור זאת חיתח ח׳ מאת אן

 כתבי גורל אן חיקר, חס״ת עם יתר לחמלס חסכיקח אמנם חממכחח כליל. נחרט כרויריגר ממכחת טל ביתח וגם קמות בוראכעסס
 חיקר חאובר על גרול בער טחבטערתי מובן תט״ו. במנת ארבח בחגיעו ז״ל בנימין ממואל אברחם ר׳ לי סיכר זח כל 4נור< לא חיר

. אלקים. ארון ונמבח מאבר
 מגיא רב סבל אחרי בטלום, לבאת חקרומים אבותינו ובזכות עלינו ח׳ בחמלת חבלתנו ממכחתי עם ואני ע״ח מורתי אמי

רמוכריא. קרתא ררחבא, ירומלים בתוככי ולחתיימב תמ״ו ר״ח ערב חקרומח לארבנו ולעלות ברגףבלזן, חריכוז מתנת חחריגח,
 אילאוחץ גבריאל מו״ח חגרול חסנון חרב מ״ב את רחנוכח בא׳ מם כגמתי תמ״ט, במנת מבוח במליחות בחנח בחיותי

 כי אזני, את גילח חרבח ולממחתי מחונגריח מטכחתו עם יחר יום באותו לחמלס חבליח אמר טאממון, אברק״ק מחיח מליט״א
 רוכזו לאחריח ומיר חמלחמח מבמטן לי, נורע מכיו זב״ל. מארי אבא מל יר כתבי חם לווראי מקרוב יר, כתבי ירו תחת נמבאים
 בין חטט חנ״ל חרב מ״ב (לאנרעסקנבלייא). חחררית חיחרות מל חמרכזית בלמכח מונים יר וכתבי קורט סכרי קרומח, תממימי
 כתבי מל תכרין עור ומעא לחכט חממין חוא חנ״ל מארי אבא מל י״ק בחתימת תמובות מחכילח חבילח ומעא חסכרים ערימות

 לי טחחזיר ח׳ אברן לירי. חגיעו מנים כמח כעבור מממע. ליריח ראת»נ מעא, מאמר סחור איט ואסף סוגיות חירומי חמכילים יר
עולם. וער מעתח מבורן מסו יחי מאברתי, חלק לכחות

 ירי תחת מננמנאים סוגיות חירומי על יר וכתבי חזח חסכר כי ״ ח ר ו ח י ת י ר א מ ״ לו חנאות במם חסכר מם קראתי
 מובל כאור ממט לכליטח טנטאר מזעיר ומעט קטן קומץ ורק מאריות חם בקרוב), לאור לחוביאם כן גם מאוכל בערי יגמור (ח׳

 בזח לקיים מאוכל רעוא חחי ז׳׳ל. חמחבר אאמו״ר באוצרות חתומים מחיו חכתבים מחמון חחממן> חסר תמובות (בחרבח מאט
 ראיתיו כי בחייו, חרבח לכברו זכיתי לא חרב ולצערי לראבוני ע״ב) — ל׳׳א (קירומין במותו׳/ ומכברו בחייו ״מכברו :חז״ל מאמר

 גרנו, בו חמחוז לגבולות וחתקרב רוסיח חיל כטכרץ תרע״ר, במנת חראמונח חעולם במלחמת עטר. כבר טליא נ0חח כר לאחרונח
 ורק מרעיתו צאן את סביבו לאסוף לקחלתו לברו זצ״ל אבינו חזר חגזרח, באותח חקרבות מון עם חמציק. מחמת לברוח נאלצנו
 קרובינו, אצל ומכוררים מכוזריס נמארנו וחבנות חבנים אנו אבל חאנמוביץ, מגורנו למקום ע״ח מורתי אמי גם חזרה מנח כעבור

 סארוואט, חאברק׳׳ק אז מחיח זצ״ל, בלוחם ברציון מו״ח חרחגח״ב רורי כ׳׳ק מל בצלו לחסות נכל בזכותי נוסכות מנח אחרי חזר חלק
* מנים. כסלט בממן

 שו׳׳ע על תשובות מאות כשמונח תש׳׳א. גראסווארדיין תשובות תמ״ט יו״ד חלק תרס׳׳ט, מונקאטש תשובות שפ״א או״ח חלק .1
 השניה העולם במלחמת לצערנו נאבדו אגדה וחידושי הש״ס כל על חידושים ובן לדפוס מסודרות היו שכבר משפט וחושן עזר אבן

ראברין. על וחבל
 מאמצים אחרי הצלחתי, אך בסלובקיה בנ״י אחינו על השמדה גזירת הצוררים גזרו חיד, כתבי את שקבלתי לאחר חדשים מספר .2

 אחי והשמדה. מגירוש משפחתו עם הנ״ל אחי את ע״ה, מורתי אמי את להציל הקדושים אבותי ובזכות עלי ח׳ בחמלת רבים,
בבודאפעסט. אצלי נשארה ע״ח מורתי שאמי בעוד ארצה, לעלות תש״ג בשנת בהשתדלותי זכו ומשגחיע

זקננו. לכ״ק פסח של להגדה פירוש פסחים״, ״ערבי ספר את חו׳׳ל חנ״ל הגאון דודי .3



ה מ ד ק ה

,m לפני חדי»יים3 כי השמים, טו נגזר אחרה אן המשפחה, וכחוג היקרים הורי כחיק שלי הבר־מצוה את לחוג קויתי קוה
זונ״ל. אבינו ראשנו עטרת בפטירת מביתנו כבוד וניטל יקרנו גלה

 שאמרו במקום לקצר אני ומוכרח הכרתיו שלא כמעט לעיל, כאמור ברם, המחבר, ותהלת בשבח לספר המולי״ם מדרך והנה
 גודל את בזה, נדפשה לו אשר הנוכחי, בטפר תחזח ואתה עינין ביו קורא וטול ראיה צריכות אינן המפורטמות אמנם להאריך.
 כתוב שמצאתי מה גורנה כעמיר אספתי לכן אפשר, אי כלום בלא פטור אן ליה. אניט חוה לא רז ושכל ופוטק<ם בש״ט בקיאותו
 ויכירו יוולדו, בנים אחרון דור ידע למען 4ובצדקוו בתורה גדלותו על אודותיו, על וידידים תלמידים מפי ששמעתי ומה בספרים
הזה. הגדול והצדיק הגאון המחבר מחצבתם, מקור את במקצת

 נער התנכר במעלליו גם הזמן. כאותו ברבנות זקננו כ״ק שימש שם מקום מאדע בעיר תרל״ב בשנת טלד זצ״ל מארי אבא
 רבותיו היו מי לברר הצלחתי לא שמים. וביראת בתורה מעלה מעלה ועלה יתירה ובשקידה רבה בהתמדה למד ילדותו טל ומשחר
 שאב חיים מים באר מחצבתו ומבור זצ״ל הגאון מאביו נחל לימודו דרך כי הוא, ספק מכל נעלה אן בבחרותו, למד ישיבות ובאילו

:ר״ה) טי׳ (או״ח שערים בית בתשובת זצ״ל הגאון אביו דברי וכה לימודו בסדר ינחנו בעצתו חתונתו לאחר ואף תורתו, אור
בכל ותצליח עמן ד׳ יהי׳ ולתעודה, לתורה עתן קבעת כי הודעתני בו אשר האחרון, כתב עם ובפרט ..................במכתבין ״שמחתני

 הראשונים עם חולין מט׳ שיעורים שתלמד דעתי לימודן, סדר על עמי נועצת ואשר מכם. נחת ואשבע ד׳ ויראת תורה דרכי דרכיך
 או נדה, הלכות ושו״ע נדה מט׳ תלמד פשוט ושיעור לפעמים. רק חידושים לחדש הרבה זמן תבלה ולא בוריה על להבין ופוסקים

 ומדרש מוסר מספרי וגם או״ח בשו״ע אחד דף יום בכל תלמוד ומ״מ לשבתא, רבתא הלכתא כי שבת, הלכות או״ח ושו״ע שבת מט׳
 כחלא אפילו ואנא שאבתי תורתו ממעין ״רק :קל״ט) — (טי׳ בעצמו אאמו״ר כותב וכן תעשה״. אשר בכל תשכיל אז ידן, תנח אל

 דבריו על מלחלוק נרתע לא זאת כל עם לו״. דומה אין הישרה בסברתו כי זצוק״ל, ישראל קדוש אבא לגבי הוינא לא חמרא לגבי
 בתורה יעסקו שבניו רק דקשוט, בעלמא לפניו רוח נחת שאין בגויה, לי קים זאת ״בכל :הנ״ל בתשובה בדבריו ממשיך הוא וכן

 בחיים גם כי רצונו, ונעשה לפניו רוח נחת האמת, שכוונו בדעתם, חושבים הם עכ״פ אם דבריו, את יסתרו אם אפי׳ בדבריו, ויפלפלו
בתורה״. עמלים יהיו וב״ב שבניו רק לפניו אחרת שמחה היתה לא חיותו

בהונגריו^ המפורסמים הרבנים מגדולי כמה ע״י חכמים בעטרת ונתעטר להוראה הוטמן ח״י כבן בהיותו
 ישעי׳ מו״ה המפורסם הצדיק הסזון של בתו (ע״ה) רבקה מרת מורתי אמי את לאשת נשא המקדש האיש לפרק בהגיעו

 בעמח״ט שוראגי אבדק״ק ואח״ב שאראש״פאטאק ברזאוויץ, דין בית אב שהי׳ זצ״ל חת״ש בעל הסזון נכד עהרנפלד,
 בהיותו כאורה. כחשכה יאיר כיוס ולילה עצומה בהתמדה והעבודה, התורה על שנים כמה ישב חותנו בבית * התורה. על סופר שבט
 האדיר הסזון של מקומו כממלא והגלילות, האנשוביץ בק״ק ואב״ד לרב ונתקבל כבוד אחר נקרא תרנ״ז בשנת שנה וחמש עשרים כבן

 ולא הרבה תלמידים והעמיד לעדרים תורת תרביץ שם גס טפרים. ושאר השדה״ ״תבואת שו״ת בעמח״ט דייטש חיים אליעזר מוה״ר
מיהודה. שבט סר

רוצת שהעגל מטה יותר בבחינת היתה תורה להרביץ ומסירותו גבול ללא היתה בכלל, תורה ולומדי בפרט לתלמידיו חיבתו
אני............״ כ״ו: טי׳ תשובח בתחילת כותב הוא וכן להיניק, רוצה הפרה לינוק, הגדולים הגעריס עם לומד אני כי גדול טרוד ש

 ישראל ואהבת התורה אהבת נועם. ובדרכי מנוחות מי על עדתו את נהל הוא * בשבילם. מלמד כאן אין כי 4גפ״ו להבין שהגיעו
 לוותר שלא צבאות, ה׳ קסזת את בקנאו מלחמה, ואיש כגבור ד׳ בדרכי לבו גבה הצורן לעת אן אחת, לחטיבה אצלו התמזגו
 ״חדש זצ״ל הח״ט בסיסמת ג״כ דגל הוא כשורה. שלא שהתנהג למי פנים נשא ולא ישראל למנהגי בנוגע יו״ד של קוצו על אפילו
 :כותב הוא וכן נגדם נלחם הוא קדמתה, מקדם בקהלה נהוג שהיה הפיוטים, באמירת לזלזל לדוגמא, וכשרצו, התורה׳ע מן אטור

 לי״. עמדת אבותי וזכות כ״ש זיז אפילו לזוז הנחתי ולא חלצי כגגור אזרתי פיוטים, שאמרו קדם מימי המנהג לבטל מניח ״שאינני
ובאילן״. בנטיעות שקוצץ אפשר חדשות והעושה לנו, הוא חולין כן ״ולעשות :כותב הוא «ץב׳ טי׳ ובתשובה

 ולהלן חייו, תולדות על לי כתב זצ״ל, חמחבר מתלמידי בפ״ת) כעת (גר נ״י ציפטר יהודה שמואל מו״ה היקר הרבני ורעי ידידי
 ארגן וכן רבה בהתמדה תלמידים עשרות למדו בת ישיבה, לייסד מיד ניגש — דאתרא כמרא — לתפקידו ״סזמן :ממנו קטעים כמה

 אחד כל או״ח ערוך ושולחן תוספות עם גמרא דף השבוע, פרשת למדו בו הבעלי״בתיס, עבור ערבית תפלת אחרי ערב בכל קבע שיעורי
 חובתו למלא בשבילו מספיק לא שהזמן בפומית, ומרגלזז תדוש מלא היה חג״ל רבנו של יומו סדר השגתו. לפי בשיעורים השתתף

 השחר בעלות כבר ובקיץ בצבור התפלה לפני שעות מספר השכים בחורף למצות, המקדימים הזריזים מן היה רבנו בוראו. כלפי
 במקוה הקדוש גופו את טבל אח״כ דהילכוסז, אליבא שמעתתא לאטוקי בלימודיו התעמק אלה בשעות הבוי״ו^ בעבודת התחיל
 עצומה בכונה תפלותיו התפלל Jכנטוn בבית הראשונים עשרה בין והיה ישראל זמירות בנעים ובתשבחות בשירות והמשיך טהרה

 דר״ת, בתפילין קר״ש אחרי נוראים. וימים טובים 0בימ< וגס בשבת הן בחול הן התפלה כל במשך ועמד שליש ובדמעות ובהתלהבות
 רב בי בר כדטעיס שחרית, פת טעימת אחרי דיומא. מעניני החגים ובפרוט שבת בהלכות רוב עפ״י או״ח, בשו״ע טעיפיס כמה למד

 שקט ולא ופוסקים אחרונים ראשונים, עם רב בעיון הישיבה תלמידי עם הש״ט מסוגיות טוגיא ללמוד מיד תתחיל לכלה, ועייל
 איש בין לשפוט למשפט כסאות וישב והיתר איסור הוראות הורה הצהרים אחר חהלכה. ומיצוי הדין עומק כולם שהבינו עד נח ול>ז
ממונוו^ בדיני רעהו ובין

בהתלהבות הכל עשה מצות במצות ובמיוחד המצות באפיית מדקדק היה שאת וביתר מאוד מאוד עליו חביבות היו המצוות

תרס״ג בשנת אאמו״ר בהוצאת .4
הראשונה. העולם מלחמת בזמן היה זה .5



ה מ ד ק ה

 ממוכח מי» לא מממ חחג ימי מבעת וכל ואנוחו״ ק״לי ״זח לקיים פחו כל חמקיע וכקימוטח כסיכוכח חסוכח בעמיית וכממחח•
 חית חג מל א׳ ליל כל כת. ימן חית לא אך כמוכח סעודותיו כל אכל עצרת כממיני ולימוד. מינה מתיה, באכילה, קכע ועמאת
 וממחה גיל כדמעות כחתלחכות חמצוח את קיים הזמן וכמחגיע ויקיימנח לידיו מינים ד׳ מצות מתכוא לרגע כחמתוקקות מצפה

 חדיד את לעם להורות ומוסר דינים, כאגרת, בחלכח, ודעת טעם כטוב דיומא כעניני זצ״ל רכנו דרט דרמ כמנת פרקים כו׳ עצומת.
 אלו לדרמות נדרי. כל ולפני תמוכח כמכת מופר, תקיעת לפני נחמו, כמכת דמכועות, כ׳ כיום הגדול, במכת :חן ואלו כה, ילכו
 מכתות כמה למכות חיה מנהגו ינעם. ולחמומעים הנלהבות דרמותיו לממוע תחומיו ערוכי ע״י חטכיכח מכפרי כתים כעלי גם כאו

ד ללמדם למרותו, מייפים מחיו הגדולים כימוכים כמנת יעמון. אמר המעמת ואת החיים יי
 כחן וחידמ גדולת בעמקות עגונות כתקנות חדנות סוגיות כהורים, כמה עם ללמוד התחיל חראמונח העולם מלחמת כטפרצח

 איתן אז טחי׳ ראדאמימלא, אכדק״ק זצ״ל אנגל טמואל חרב מו״ח המפורסם הגאון ובמיוחד חדור גדולי לפני הציע אותן הלכות,
 את עליו וגמר זצ״ל מרבנו מאוד התפעל חנ״ל הגאון כהלכה. אתו וליתן וליטא לבקרו נסע פעמים חרכה קאטוי. כעיר מומכו
 לטמון טאפטר כהוראה התווך מעמודי אחד לחיות עתיד אמר התורני, כעולס מתפתה גדול אילן כי ניכר, טמחידומיו באמרו, החלל

יכיאון. אליו חקטח חדכר וכל ההלכה תחומי בכל עליו
 דכריו כה הלא לפנים, הפנים וכמים קחלתו בני על מאוד ונתחבב תורה ולימד למד זו, כקחלח כרבנות מימט מנח כעמרים

 ואת אותי ומחזיקים מדות אנטי אנטיח תע״א, ותגליל חאנמוכיץ ק״ק עדתי לקהל נמטייח ״אפריון :סופר״ ״מכס לספר כהקדמה
בכבוד״. כיתי

 ווינקלר ליב מרדכי ר׳ חרח״ג חדור סזון מאת לו נודעת יתירה וחיכה ואחכה המדינה נאוני עם מכתבים כקטר עמד הוא
 ר׳ וזקני טערים״ ״כית טו״ת כעל המחבר אכי כרבנות לפנים טימט זו (כקחלח מאדע, אכדק״ק מרדכי״ ״לכוטי מו״ת כעל זצ״ל

 עטותנותו טם גדולתו כמקום ״וחד׳ע :זצ״ל אאמו״ר מכותב כמו מונות, כטאלות — אליו פנה זח סזון גם זת״ע. חסידזז עמרם
פ״ב)״. סי׳ (תמובח כברזל קטח אדם טחקטח קומיא לפני הציע ..............

:עליו כותב טערים כית לטו״ת בהקדמתו הי״ד גראסוורדיין דק״ק דומו״ץ הי״ד כלוהם נחום ממה מו״ח הצדיק הסזון אחיו
 וחטאיר מו״ע חלקי כד׳ ובקי לסזון במערים נודע חאנטוכיץ, אכדק״ק טחיח זצ״ל, צכי יודא מו״ח כביר צדיק המפורסם, הסזון ״אחי

 לילות וגס יומא כולא מגירסא פומית פסק לא ממט ויר״ט, כתורת וגדוט מל>ז היה סוגיות. וחידוטי כטו״ת חיכוריס כמת אחריו
 יטב טניס כמה התורה. בברכת אחרים אותו הוציאו ובבוקר הלילה, כל נעור היה ימיו ורוב תורת טל מאוהלה מט ולא כימים מס

 כעודו נקטף תרע״ז טנת תורת מתן חג כערב לנפטיח. טיבווסז החזיק ולא לכת ותצניע תכלים אל נחכא והיה וחמימי מני כתענית
כנעוריה״. אכית לכית תטתורת נטמתו ומכת מעלה טל כיטיכה נתבקט מנח מ״ח כן ימיו, כחצי בזנבו

מחאנטוכיץ, בתים כעלי וחטובי מיקירי אחד פיו. על טטרים חיו הסדרים טכל ממניות, פרקי ח״י כע״פ יום כל לטנן נוהג חיה
 כי כו, והבחין מעות כטלט מל נסיעה כענלח, ז״ל אאמו״ר כ״ק עם כיחד לנסוע לו נזדמן פעם כי לי, סיפר ז״ל, הכהן דוד ר׳ כטמו
 מה :וטאלו כנפטו עוז חרחיכ כך ואחר חדרן תפלת הוא ממתפלל חטב קודם חרף. כלי מפוותיח מרחטין רחוטי הנסיעה כל כעת

 כמה כתוכו המכיל צבי לקוטי ספר כידו החזיק כחן דוד ר׳ הסדר• על מטניות פרקי טממנן ענהו, ואאמו״ר כזו ארוכה לתפלה מקום
 לדעת ונוכח סלח אף להחסיר מכלי כע״פ לפניו ואמרם המסכתות בכל אותו כחן ז״ל, אאמו״ר מל כקטתו ולפי ממניות מסכתות

למעלה. כטכר חחידוריס, ככל לעטותח וחמתדל ופלא הפלא חיתח ומצות מצות כל על נפמו מסירות לזזורייוסז. חילי׳ רב כמת
 ידעה לא כברנזוי׳אויפאלו גרה טחיתח הצדקת ואמו בו, ימות אמר חליו, את חלה כאטר כי לי, סיפרה ע״ח מורתי אמי

 ימים מספר הניעה היא עטתה. וכן לתאנטוכיץ מיד טתסע לח ואמר כחלוס אלי׳ זת״ע עמרם רכנו חקדוט זקני הופיע חליו, על
 ולקיים העירה ולנסוע חדוי מערס לקום עז רצון בו נתעורר נפמו את להחיות ככדי אמו, בוא על זצ״ל לאבא כמחודיעו פטירתו. לפני

 ממט כרוכה הנסיעה כי לו, כטחסכירו זח, על לוותר עליו חטפיעו רכ כקוטי רק הרכבת. בתחנת פניה בקכלת אס כיכוד מצות
החדר. בתוך לקראתה צעדים כמה לפחות לצעוד לו לאפטר ביקט הוא ואז בטבילו, נפמות בסכנת

 חורע מצבו בתתו, עלו לרפזזותו הרופאים עמל וכל חלכ אוטם סמימת ואח״ב ריאות, דלקת קטח במחלה חלה הספירה כימי
 אמן ״אמן :תלטון כזה להתפלל פוטיח פסק ולא מטתו יד על תלמידיו עמדו תורתנו מתן זמן טבועות ערב טבת בליל ליום. מיום

 מטתו יד על טיטבו התלמידים לאחד קרא החמת ץ1 לפני יאתר״. דיעזעס קאממען זאלל מטיח דאס וואחר, ווערדן זאלל עס
 נטמתו ויזגאח יטראל טמע לומר כדכיקות והתחיל מטתו ע״י מנין לאסוף וצוח טמיס מלכות עול עלי לקבל רוצח אני לו; ואמר
 נהפך אטר ״חחודט מים), ראטי יתן מי חמתחלת המקונן(בקינה qy אז וקראו וקחילתו. מטפחתו לסזכון וכטחרח, כקדוטת כאחד
 ונרתקח תיקח עם מדורה, למקום למרום לח עלתה חזרה, אז כן כמו נתינתה וביום לחתאטרח, טברתי דת מתן כיוס וצרת, ליגון

 ולחתעפרח, לחוסזבל חריגתם טקולת כי לקטרח, מר מספד לבבכם על סז טימו סזורח, כמו באיטון וטונה לומדה וחוקרח, וחדורטח
וחבירה״. האולם אלקינו בית כטריפת

 ממרחקים טכזזז רבנים, גדולי ידי על כהלכה נספד חטלוטיס ואחרי הטבעת, בתוך דטבועוו^ א׳ כיוס למחרתו לקבורה תובזז
הרבנים. מטפחתו קרוכי וטאר אחיו חתנו, וכיניחס רבנן לרכ ככוד לחלוק

 לארץ (לחעלותס גכריח מארץ חקדוטות, עצמותיו ללקט וגסזלי צורי כעזר רבים, מאמצים אחרי זכיתי, תטל״א חטון ככ״ד
ז״ל. יטעי׳ חיים מו״ת אחי בנו קבר יד על מקדם, ירוטלים פני על אטד הזיתים, הר במעלה ונטמן חקודט

* הזיתים. בחר חחדטת מצבתו על נחרת אסר תנוסח זזת

ארצח. בדרך נאבדה המצבה בי להשיג הצלחתי לא הראשונה המצבה של המקורי הנוסח .6
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נ* פ•
 בדורו הגדול הגאון הרב

 זצ״ל בלוהם צבי יהודה מוהר״ה
 האנשוויץ דק״ק ור״מ אב״ד
יהודה״ ״שארית שו״ת בעל

ח עולם גאון בן  זצ״ל בלוהם עמרם מ
שערים״ ״בית שו״ת בעל

 מנ״כבצפת חסידא עמרם ר׳ להגה״ק׳ נו״ג
זת״ע תוספיו״ט ולבעל

 זצ״ל עהרנפלד ישעי׳ ר׳ הגה״צ חתן
עה״ת סופר״ ״שבט בעמח״ם שורני אב״ד

 והפוסקים הש״ם במכמני חזקה ידו
 למרחקים הלכה זו ד׳ דבר השיב
 תמים וצדיק כפים נקי וחסיד ותיק
 ולדרים לארץ בהאירו אלמן הי׳ לא דורו

הגונים תלמידים והעמיד תורה הרביץ

 הימים וחמדת פאר ישראל צבי
 תרע״ז פיון ה׳ מ״ה בן נס׳

תשל״א. חשון כד׳ ביום עצמותיו והועלו

ת*ג*צ*ב*ה

:מים ירדו עיני גוכית אני אלת על
ק ר מרת תגרקנית תרגנית עט״ר מורתי אמי פטירת על ת דיחוסא/ מומילתא ע״ת ת ג ׳ י ע ם י מו״ת כקמ״ת תנת״ע ג

 כראוי לתאר תקולמוט תטפיק לא ע״ת. בלימת מרת תצרקנית תרגנית וזונתו זת״ע תת״ט מרן נכר זצ״ל/ טוראני אג״ר ד ל פ נ ר ת ע
 לטוגת אלקת לת זכרת כולנת. על עלתת ותיא תיל עשו גנות רגות לשמת, שנשגתו תשבתים וכל תתרומיות ומרותית מעלותית את
 לא מעלית. אלמנותת בגרי תטירת לא זצ״ל אבינו פטירת מעת זצ״ל. תמתבר אאמו״ר קדוש לבעלת ולטעד לעזר תיתת אשר את

 בתיות עוד תיתומים. תמשת לברת ולפרנט לגדל לחנן מוטל תית עלית מעתת ;עלית רעדו ותתרפתקאות תצרות יטופר כי יאומן
 תטפר בתוך ונזכר גתאנשוגיץ ונטמן שנים ותצי ארבע בן גתיותו שנפטר ז״ל דור שאול תילר אתי את שיכלו תיותו בתיים אאמו״ר

תתשובת. בתתילת ק״מ בשימן
: פנית על מתו תשנים במרוצת

׳ ם י י ת מו״ת מעשים ושלמות תכמים בתפלגת תמו״מ תיקר תרבני אחי י ע ש  כ״ת ימיו, ברמי שנת מ׳^ בן שנפטר ז״ל י
הזיתים. בתר עולמים למנוחת תובל עית״ק. בירושלים ולחתישב משפחתו עם יתר נפשו על לתמלט שתצליח לאחר תש״ו שגט

Kת מרת תלב וטובת תחשובת חותי נ י נ ל מו״ת ובקי תחריף תרבני חבר אשת ע״ת, ל ר ע פ פ א ר ש ם י י י ן ח מ ד י ר  פ
בתל׳אגיג. יצחק נחלת העלמין בבית מנוחתה מקום תש״ג, אייר ת׳ ביום בנים בלי שנפטרת ז״ל,

 תשעים בשנת טוגת בשיבת נפטרת ליחה• נט ולא עינה כתתה ולא ובהכנעה, באהבת זאת כל וקבלת לטבול שכמת ותט
ירושלים. בעית״ק המנוחות בהר עולמים למנוחת ותובלה תשכ״ת חשון מר כ״א ביום לחיית ואחת

 וירננו יקוצו ער משכבת על בשלום ותנוח תחיים בצרור צרורוז תתי ונשמתה לעולמים כנפיו בטתר יטתירת הרחמים בעל
עפר. שוכני

ה מרת ותצרקנית החשובה האשת, חמותי ק ב א׳ ביום נפטרת לאביונים, נתנה פזר ז״ל רוטשילד שלמת מו״ת הרבני בת ר
תנצג״ח. הזיתים תר במעלת ונטמנה הקרושה לארצנו עצמותיה והועלו תרצ״ז רר״ת

ת מרת חרבנית חיחוט מגזע חמחוללח חצרקנית דודתי ד ל ו  ן ו י צ ״ ו ב מו״ת תרתגת״צ הקדוש דודי ארוני כבוד אשת ע״ת נ
טובח. בשיבת בניו־יורק שנפטרת זצוק״ל

ר חרחגח״צ חקרוש דורי ארמו״ר כבוד אשת ע״ח ל ר י מ מרת והצנועה החשובה הרבנית ע״ת מורתי אמי אחות דודתי י א מ  
תש׳׳א. חשון דר״ח ב׳ שנפטרת תי״ד זצוק״ל א י י ר פ ב י ל



ה מ ד ק ה

:חסתלקות על בוכים מודח ואלכח עיני תדמע דמוע
א מו״ח ובקי תחריף תגאון תרב גיסי ב י ק ר ע נ ו ל טשיקסגרדא, אבדק״ק חלאר׳ ״עקבי וס׳ דירים״ ״דור בעמח״ס וב״ל ג

 תשואת אחרי קלויונבורס חחרדים דקחילת אב״ד ולאחרונת שים שלש במשן בחאנשוביץ «ג״ל חמחבר אבי מקום ממלא אח״ב
 סנחדריח חעלמין בבית לקבורת וחובל תשי״ז תשרי כס׳ ביום חי כל חיים שבק ושם בבירין תתיישב ברגרבלון נבולי ביו חיח כאשר

ביתשלים.
ק מו״ח חנגיד ולתחלח לשם המפואר גיסי ח ע ר י ו ע י ל י א ו ל ש ת ר  בסנושא יקרת אבן שחיח חשואח) (מניעולי ו״ל ח

באוסטרליה. אשר במלבורן, תשל״ב באב ו׳ טובח בשיבת של״ח טרנסילבניח סילאדי, שבמחוז
 מר כ״ד ביום בחו״ל בתאונת בנים בלא שנפטרת ז״ל שמואל ר׳ בת חלח חיח מרת נ״י עמרם ר׳ אחי של נעוריו אשת גיסתי

בת״א. כסלו, בר״ח עולמים למנוחת וחובאח תשכ״ב חשון
חברון. ישיני קמו כי השרון חבצלת עלזי ואומר מבשר קול ישמע עד החיים בצרור צרורה נפשם תהי

 חמנוח גיס* אלמנת תחי׳ חינדל מרים מרת וחצנועח, חחשובח חרבנית חלב וטובת חיקרח אחותי את לסובח אלקי זכרת
 אלמנת תי', זלאטא בת-ציון מרת חיל, אשת וחחשובח חיקרח אחותי חי״ו, ב״ב כל עם זצ״ל גלזנר עקיבא מו״ח, חגדול חרח״ג

חי״ו. יו״ח כל עם ז״ל, תלוי אליעזר יצחק מו״ח גיסי
 דמר הנוכחי ספר להדפסת מכספו גם והשתתף ובממונו בגופו שאת ביתר אם כבוד מצות שקיים נ״י, עמרם ר׳ היקר אחי

זצוק״ל. אבינו
 אלמנותה בגדי את חסירח לא אשר ז״ל, ישעי׳ חיים מו״ח חמגוח אחי אלמנת תחי׳, דבורת מרת חלב וטובת חחשובח גיסתי

עמו״ש. יו״ח מכל נחת רוב שתשבע לח תעמוד זו רבח ומצוח ע״ח חרבנית באמנו שטפלה לטובת ד׳ לח זכרת מעלית.
ד אנא ח׳, אל בתפלת כפי אפרוש לדבר אפלח טרם אני  מרת חיחס, מגזע וחצנועח חחשובח נעורי אשת זוגתי את נא ני

 עם יחד עלינו, שעברו חקשים וחיטים התלאות בכל לימיני שעמדת חי״ד, דוכס יוסף מו״ח חמו״ם חרבני מו״ח בת תחי׳ זלדח
 ובנם שליט״א, רבינוביץ־תאומים אלתר יחודח צבי בנימין מו״ח חגאון חרב בת תחי׳ מוריח מרת וזוגתו נ״י צבי יחודח מו״ח בננו

 זיידל מו״ח חרבני בת תחי׳ לאח מרים מרת וזוגתו נ״י עמרם מנחם מו״ח בננו חי״ו. חפצי־בח אפרת חילדח ובתם דוד אריאל חילד
 בעלת עם תחי׳ לאח מרת בתנו חי״ו. סנלישבע אסתר, 4רוניי יגקח, חילדח ובנותיהם ירושלים, מיקירי ז״ל, ז׳וקובסקי משח שלום
 אליחו ואוריאל חיים דניאל ובניהם תי׳ רבקח׳רות חילדח בתם קראקאו, קחילת מיקירי נ״י ויטמן שמואל ר׳ בן נ״י ישראל מו״ח
חי״ו.

 עד זרענו וזרע זרענו ומפי מפינו חתורח תמוש שלא אחריו ולזרעו ולמשפחתי לי תעמוד דנפיש, זצ״ל חמחבר אאמו״ר זכות
אכי״ר. בימינו במחרת וירושלים ציון לבנין ונזכח עפר שוכני וירננו יקיצו עד באורחותיו ללפת ונזכח עולם

זצללדדה המחבר אאמו״ר רבנו של דהילולא יומא תשל״ג, השבועות חג ערב
בלוהם דב יוסף

ו

; ה ר ע ה
 : זה באופן הגדול אביו ושם משמו קיצור והוא ״העברי״ בשם פעמים הרבה בספר חתום זצוק״ל אבי כ״ק של שמו

זצ״ל. הקדוש אביו ושם משמו ר״ת וחם יעב״ץ או ריצב״ע בשם גם חתם לפעמים ע״מרם. בגו—ר ן—ב רש—ה הודח—י
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 על עלו אשר המשפחה לקדושי זכרון מצבת
הי״ד. אושוויץ במשרפות המוקד

!נפשי עלי ואשפכה אזכרה אלה

 לאביונים נתן פזר אשר ואלמנות׳ יתומים אבי תמים צריק תרומיות מרות בעל האשכולות איש הישיש חמי כבוד על
 זצ״ל הח״ם מרן בימי בפרשבורג מישרים מגיר שהיה ז״ל רוכס יוסף מדר, הרהגה״צ נכר הי״ר דוכס יוסף מו״ר, הרבני

 עם יחר תש״ר סיון ז׳ ביום שנר, פר׳ בן יתב׳ שמו קירוש על המוקר על עלה דל. אברבנאל יצחק רון הנשיא רבנו מצאצאי
 לאר״ מרת ואשתו צבי מדר, בנו אסתר, מרת ואשתו שלמה מדר, הרבני בנו נפש. כשבעים ביחר וניניו נכריו ובנותיו, בניו
 בתו מיים, אייזיק יצחק מו״ר, הרבני בעלה עם ניטל מרת בתו שרה, חיה מרת האשה בתו חנר״ מרת ואשתו אליהו מו״ה בנו

 בתו וולברג, זאב אברהם מו״ה הרבני בעלה עם בלימה מרת בתו פישמן, פייש שרגא מו״ה הרבני ש״ב בעלה עם אלישבע
עקירתם. ויזכור הי״ר משפחותיהם, עם מנרל אברהם מדר, בעלה עם אסתר מרת

 ואח״כ סארוואש אברק״ק שהיה בלוהם בנציון מו״ה כקש״ת המפורסם זצ״ל, אאמדר אחי הגרול, הרה״ג רורי ארוני
ח הגאון אביו מקום ממלא  מגורינו ממקום בברחי בביתו נתגרלתי (אשר הי״ר, בערעטיו־אויפאלו, בק״ק זצ״ל עמרם רבי מ

 הכיבוש תחת רעב מזלעפות תש״ה טבת כ׳ בוראפעסט בגעטא נשמתו יצאר, לטובה) אלקי לו זכרה הראשונר״ העולם במלחמת
הי״ר. בוראפעסט בעיר העלמין בבית נקבר ואח״כ במרתף תנאי על לקבורר, הובא הנאצי.

 בעיר רומ׳יץ שהי׳ זצ״ל בלוהם נחום משה מדר, כקש״ת המפורסם הרב זצ״ל המחבר אחי הגרול הרה׳׳ג רורי ארוני
 אברק״ק הי״ר ליטש־רוזנבוים חיים מאזעס מו״ה הקרוש הגאת בת ע״ה חיה מרת הצרקנית הרבנית אשתו עם גראסווארדיץ
 ובתם ומאיר־אריה שמואל־שמעלקא צבי, יורא גרשון, עמרם, וי״ש! בתורר, המופלגים הבחורים בניהם — קליינדוארדיין

הי״ר. מאשא

 מקומו וממילא הרהגה״צ זקני חתן זצ׳׳ל, פרייא ליב מאיר מדר, כקש״ת וקרוש הצריק הגרול הרה״ג רורי ארמדר
 וידח. אסתר ואשתו משה מו״ר, החריף הררדג ויו״ח. גננריל מרת אשתו עם ישעי׳ מדר, הגרול הרה״ג :ובניו שוראני ברבנות

הי״ר. רור ר,מופ׳ ור,ב׳

 מנשה מו״ה היקר הרבני אשת הי״ר ע״ר, חוה מרת וחפורה הצנועה תתהלל, היא ה׳ יראת אשר, אאמו״ר אחות רורתי
רברצין. קהלת ראש ז״ל, קליץ

 מוטצן רב מדר, בעלה עם תחי׳] הינרל מרים מרת אחותי ובת דל, גלזנר עקיבא רבי ר,רר,״ג גיסי [בת נעמי מרת
הי״ר. צבי משה וילרם

 חתן מיכלוביץ, בעיר יקרר, אבן זצ״ל, עהרנפלד שמואל מדר, בנימוסין ומוכתר המפואר הרבני מורתי אמי אחי רורי
 יוגוסלביה זענטא, אברק״ק שהי׳ ישעי׳ הרב המופלג ובנם שרל אשתו דשם, אב״ד זצ״ל עהרנפלד שמעון מו״ה הרה״ג דודו

משפחתו. עם

וצדיקים, גאונים דנא, מקדמא בקודש שמשו שבה ולתהלה לשם המפוארת הקדושד, לקהילה זכרון מצבת זאת ותד,י
 ע״י שנחרבה עליהם, פרושה היתד, זצ״ל המחבר הגאון מצודת אשר שבסביבד״ הישובים וכל קאפי) (גירלט׳ האנשוביץ ק״ק

 בשנת כבר קיימת היתד, החברה פנקס שלפי דגמ״ח קדישא החברד, ובראשם מוסדותיה כל על וזכרם, ימ״ש האתרים ד,נאצים
 נזקקים, לחולים וסעד משען למתן חולים ביקור וחברת תורד, תצא שמהם בני־עניים, לתמיכת תורד, תלמוד חברת וכן תקמ״ב

 שנספו וחסד צדקה רודפי והיראה, התורה ברכי על ילדיהם שחנכו תורד, לומדי ושלמים יראים ככולם תבם היו אנשיה ועוד.
 ושנים מעיר אחד רק מהם נשארו ולא הי״ד. בנ״י אחינו מיליוני ששת עם יחד וילדיהם נשיהם הם עקה״ש השואה בימי

ממשפחה.

ץ ר ל א י א ס כ ם ת מ ד

 מהו׳ המפואר האברך הרב לכבוד נמטי׳ אפיריון
 ועמל שטרח צאנז מקרית שליט״א נויבירט שלמה

הספר ובהגהת בסידור


