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 נגוע שנה׳ עשרה ארבע םה ז״ל שאול בר ליב ר׳ פו״מ
 נ־ו עלתה רחנוכה ג׳ נר בהעלות שנה ושבעים שבע בבן

תנצב״ה. לס״ק .... בנעם ״ולהזות ההיים באור לאור

באלטוגא. וויטמאווער יוהנז ומלייןר׳ המשורר התנו נפטר לפ״ק תר״ן בשנת
 בשנת נולר מפייזר וויטקאווער שלמה מהור״ר האב״ר של בנו יוהנן י׳

 הוק את שהשלים לאהר עטט־ליננער. יוקב מהור״ר הרה״נ אצל למר בילרותו תק״ץ.
 םופר קםת לו והיה בת״ת למורה באלטונא נתקבל בווירצבורנ, המורים הינוך בבית
 נשגבים׳ נם ומהם ונעימים, נכברים שירים לכתוב והתחיל הקרושה׳ בלשוננו מהיר
 להמליין, להמניר, מה״ע לכותבי הבר היה ועור הרפום. במכבש אח״כ העלן אשר

 העתקה או מליצה רבי־י יזה ;■ הוצאה בכל כמעט הרפים הנאמן ציון לשומר ובפרט
 מן עזרא בן יעקב בן משה הקרמון המשורר מן התרשיש ספר כמו ישנים, מספרים

 וכרומה. אפרים לבן המוסר ספר המבורג מטמוני והג־הה לרפוס הביא ועור נראנארא,
 הרב כך על הוראה לו ונתן כתב כאשר בהגהה טרה עני ומנהת לנר ערוך בהדפסת

 בשנת השנה, וראש סנהדרין מ״ס על לנר ערוך בהקדמת עטטלינגער ציון בן ר׳
 הקודש מצבות העתיק זכרון פרהי בהלק ובסופו פרחים אגדת ספרו הדפיס לפ״ק תר״ם

בבאהרענפעלד. ונקבר תר״ן כםליו כ״ב ביום נפטר הוא מנ״ק. הדיינים ומקצת מהרבנים
המצבה: ז״נ

 ה״ה ואנשים אלוקים עם ונאמן תמים ישר איש פ״נ
 לילדי מורה וויטטקאווער שלמה במהור״ר יוהנן ר׳ ההבר

 פרחים אנדת ספר ומהב־ רפה הת״ת בבית ישראל בני
לפ״ק. תר״ן כסליו א׳ ביום שנה ששים כבן נפטר —

דקלויז בהמד״ר ויושב דיין יאעלזאהן יחזקאל הר״ר !>33
. א נ ו ט ל א  תקמ״ה יטנת בפורים נולד יואל מהור״ר בן יחזקאל ר׳ ב

 (יאהרבוך אינר. עקיבא ר׳ הרה״ג את שמש בנעוריו (פיהלענע). ווילעהן בעיר לפ״ק
 ר' מרבו תעודה כתב פי על תרס״ו) מיטנת נעזעליטאפט ליטטערארייטען יידייט דער

 גמרא נחלים נערים עם ללמוד בת״ת למלמד ונתקבל לאלטיונא בא איגד עקיבא
 אדלער. ליב ור׳ כ״ין יעקב ור׳ האללאנדער, ישעיהו ר׳ נם אצלו למדו בילדותם תום׳,

 דרך ונם ופוסקים, בש״ם בקיאותו שדאה מאחר ווערטהיימער ער,יבא מהוד״ר והיאב״ד
 ר׳ נתקבל תקצ״ב בשנת דין׳ לבית צרפו ופעמים וכבדו קרבו ישרה בסברה למודו

 בחן לישב לדיין נתמנה זה אה- שנים ושלשה בהמדר״ש׳ ליושב יאעלזאהן יחזקאל
 בית הופר ׳טאז — תרכ״ג, שנת עד זה מיום והיתר. באיסור הוראה ולמורה תורה,

 הוקי ע״פ ולשפוט לדון בב״ד יחזקאל ד ישב — דענעמארק מלכות ע״י ישראל דין
 והנהיג ב״ד, ראש הוא היד, ווע-רט-היימער עקיבא ד׳ הרה״ג פטירת אחר המשפט. חושן

 עטטלינגער יוקב ד הרה״ג יטבא עד כד,ן, מאיר מד,ור״ר הםו״מ עם ביד,ד היבנות את
 ר׳ הרב חבריו ובין יינו היתד, בדבר תלויד, שאינד, אמיתית אהבד, לאלטיונא, ז״ל

 בהמבורג׳, בהמד״ר ידטבי ליכטיענשטיין מיכאל מיטה ר׳ הרב1 יפד, מיכאל מרדכי
מכתבים מחלפות יה-בה איני, עקיבא ־׳ ה־ה״ג •טל בישיבה הב־ים היי ששלשתז


