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ו. אות
1.i i '̂קעלץ, אב״ד ווייל^נ^^ג} 'עצ)ב ר בפ

,סטויפץ כעיר תרי״ב אדר ז' מלר
 וכבר בעירו לסד לחייו הט״ו השנה עד

 החרוץ בהגיונו וביור/ר ,בכשרונותיו התנכר
 ויבא הישיבות בתי את לבקר החל אז םני1

 אז האב״ד הר״ם אצל ויקשבלקח למ'רא
 אח״ב ,אייזענשטארט זלמן חייס ר' הגאון

 כשנתים שטה וילטוד בירז לעיר נסע
 ניסן אשר ר׳ הגאון הרב אצל ימיט

 ויעש נעול״) ״גן (בעהסח״ם דשם האב״ד
 אשד• לו גשא אח״ב ,בלמודו רב היל

 של חיים אתה ראה לא אולם ממינסק
 נתקבל תרמ״ח בשנת , ויתגרשו שלום
.בפיקעל'ן לרב

1״תד,לדולדוד״(ווילנא חבר: 8 7 0( 
8 (שם יעקב״ ״באר 7 9(  שנים וזה !

 היקר ספרו לר.דפיס החל אשר אחדות
 הספר כעין תשובה״ ״דלתי נעלה ומאד
 ושלשה שו״ע, חלקי ל על תשובה פתחי

 ברצון ויתקבלו לאור לע״ע יצאו חלקיו
 הטםכימים המפורסטים הגאונים סאת וחודה

 ובכ״י ותועלתם בשבחם לספר הרבו אשר
 הנעלה ספרו חלק' יתר הגדול להרה״ג לו >ש

 / בהלכה וחרושים תשובות ועור , הזה
. חז״ל באגדות נחמדים ובאורים

ה הר״ר ד הו הן י כ ‘וויסט^נעצקי ה

(פ. פריראשלע מצער בעיר נולר

̂ם הר״ר לאביו סובאלק)  אדרי ב״א הבהן הי
 והמשניות התנ״ך בלמוד ויתחנך תר״ד,

 הצטין אשר אביו אצל התויו״ט עם
 אצל למר ואח״ב ,להפליא בהם בבקיאותו

 בוויסטינעץ■ וואססערצוג חיים ר׳ הגאון
 י״ר כבן פיליפאווער) חיים ר' (הנקרא

 מסלבדקא ליב משד. ר' הרה״ג אצל למד
 בשני בקי ויהי אח״כ) בקאפוסט (ומו״׳ץ

 בספרי■ גם וישקוד ,ונשים נזיקין הסדרים
 וירב אשד. נשא י״ח ככן , ישראל חכמת
 התגורר ואח״כ , וחכמה בתורה לשקוד
 אל ויתודע בחו״ל שונות גדולות בערים
 ויכבדוהו־ שמה ישראל חכמי גדולי

 מחו״ר שב תרנ״ז ובשנת , ויעריצוהו
 גדולי מאת לרב נסמך ויהי לארצנו

V ז״ל מביאליםטאק הגרש״ם ומהם הדור

 ספרותיים מאמרים הרבה כתב
 ״החוקר״ ״המגיד״ במכה״ע ומדעים
 הספרות" אוצר ״בית הגדולה״ ״כנסת

 ̂ תורה״ ״יגדיל ,בווין) (שי״ל ״הקול״
 חברת ע״י בברלין י״ל תרנ״ב ובשנת
 הערותיו עם חסידים״ ״ספר נרדמים מקיצי

 הזה, הנכבד לספר עשה אשר והשערותיו
 מדעיים ומאמרים שונים ספרים עוד ובכ״י
 כווילנא מתגורר כעת ,לדפוס רבים

 הגביר בעסקי ומזכיר סופר בכהונת ומכהן
.צוקערזיסס שאול הר״ר

ז. אות
̂מואל ר׳ חרב דבערטאנסק' ע

.מוילנא םו״צ

 בערך מינסק) (פ׳ לובץ בעיר 1נול
 אביו אצל 'ונתגדל נתחנך תקע״ז שנת
 עבי ר' המפורסם הגאון הרב 'זקנו

הג׳ הרב (אחי בלובץ האב״ר מאסלאווט.
הצדיק ךדיעלאטיץ.והרב• ור';,שלםך^אכ״ד ’

 םגערות!י ,יםים) עול שמת מאיר ר' הגאון
 ובכשרונותיו הנפלאה בשקידתו הצטין

 ובבינחו והישר החד בשכלו הטובים
 קשרי עגין כל של לעומקו לחדור העמוקה

 ^העילוי בשם ויתפרסם ובחריפותו וחמור
 שמה וישקוד לווילנא בא אח״ב מלובץ״,

ולא אשה נשא הט״ז.לחייו- ובשנה בחורה ’


