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 יום פטירתו, שם למד תורה לעם ישראל, להורות
 להם הדרר אשר ילכו בה, ואת המעשה אשר
 יעשו!, זהו השם הטוב אשד יספרו לדור אחרון

 מעשיו הטובים.
 שלשה שמות האלה המה שלשת הכתרים, כתר
 תורה, כתר כהונה. כתר מלכות. (אבות ם״ד
 מי״ג) כתר תורה, ניתנו לו מהוריו, שתנכו על׳
 ברכי התורה, כתר כהונה, ינחילו האבות לבניהם
 אהריהם, זהו השם שקראו לו רעיו, ברואם כי גם
 הבנים הולכים בדרכי אבותם, כתר מלכות הוא
 למשול ברוחו. להתגבר שלא לפרת תוץ מגדרו
 בשלשת הכתרים האלה נכתר המנוח הרב יעקב
 געללער ז״ל, כתר תורה, היה גדול
 בתורה, נשאר אתריו ספר ״מזכרת אהבה״
 והתורה הקדושה היה לו תמיד לעינים על דרכיי
 התיים, ותביע לו הכמה ודעת צדק'ומישרים
 ובתורת ד׳ הגה יומם ולילה, כתר כהונה הנחיל
/ בניו ובנותיו  לבניו אחריו, ביתו כולם ברוכי ד
 הלכים כדרר שדרכו אבותיהם, וכל רואיהם
 יכירום כי הם זרע בירר ד׳, כתר מלכות, היה לו
 הכת והממשלה, לעורר העם לכל דרכי התורה
 ויהדות, ביתו היה םתות לכל אורת תשוב לכל

 צרכי האדם.
 אנשי בהכ״נ שלו הכירו גודל תורתו וצדקתו
 ומעשיו הטובים, המה כבדוהו בחייו וכבדוהו
 במותו, והקימו אהל נאה וחשוב על קברו המה
 חראו כי ״יעקב לא מת״, עודנו חי עמהם
 תורתו אשר נטע בלבם לא ישכח מהם, זכרונו לא
 ימוש מאתם, והיתה נשמתו צרורה בצרור החיים

 ויעמוד לגורלו לקץ הימין.
 אנשי בהכ״נ עדת ישראל, הכתירו את כתר
 הרבנות על בנו הרב מרדכי געללער שליט״א,
 הוא מופלג בתורה וירא ותרד לדבר ה׳ ויהי

 מרדכי הולד וגדל.

 יעקב לא מת

 בכו בכו להולך
 ביום ה׳ ב׳ מנתם אב (תרצ״א) שבקה תיים לכל
 הי האשה המפורסמת בצדקותיה ובכשרון מעשיה

 מרת אסתר הערשינאוו ע״ה
 בת ר׳ אהרן ז״ל,

 חבל על דאבדין ולא משתכתין, האשד, הזאת

 ביום ב׳ כשלת י״א שבט תר״צ נפטר בעיר
 יוסטאן טעקס. האי נברא יקירא, במעלות ובמדות
 תרומיות הרב הגדול בתורה וביראה מו״ה יעקב
 געללעד ז״ל רב בבהכ״נ עדת ישראל בעיר יום־

 טאן, טעקסעס.
 שלשה שמות נקראו לאדם, אהד שקראו לו
 אבותיו, ואחד שקראו לו אחרים. ואחד שקראו
 לו בספר תולדותיו, ר׳ פנתפ אומר אדם תביב
 בשמו ואינו יודע באיזו מהם, בא שלמה ופירש

 טום שם משמן טוב, קה״ר.
 השם הניתן לכל דבר ודבר, יורה על מהותו
 ועצמו, כל שם ותואר יורו על תכונת הדבר,
 ר׳ מאיר הוה מדייק בשמא (יומא פ״נ) וגם השם'
 אשר ניתן לאדם יורה על מעשהו, לדעת אם זך
 וישר פעלו, ושלשת השמות אשר נקרא בהם
 יעידו! ויגידו! על מידותיו ותכונותיו, השם
 הראשו! יקראוהו אביו ואמו הוא מורה על טבעו
 אשר ינהילוהו אבותיו, הוא השם הראשון אשר
 יקראו בו האדם, השם השני שקראו לו אוהביו
 ורעיו, המה יתנו כבוד לשמו, ובשם טוב המה
 יכתרוהו, ובו יקראוהו, אכן יותר טוב מאשך
 יועילו אב ואם להשלמת נפש בניהם, ויותר
 עוד מאשר תפעול ההברה על אושר האדם יעשה
 הוא בעצמו, במדות הטובות אשר יקנה לעצמו,
 הוא השם הכתוב בספר תולדתו, כי כותבי
 תולדתו יספרו לדור אהרון את מעשיו הטובים

 והיה לו לשם ולתפארה, טוב שם משמן טוב.

 בשלשה שמות האלה נקרא הרב ר׳ יעקב
 געללער ז״ל, האתר קראו לו אביו ואמו המה
 השתדלו בהתפתהות רוהו, נטעו נטעי נאמנים
 על תלמי לבו, ויגדל ויהי לתפארת, נם התתבר
 אל תכמים בדור שלפנינו. וישמע לקת מפי
 גאונים גדולים וצדיקים היה תלמיד מובהק
 להגאו! האדיר ר׳ יצתק שמעלקיש ז״ל מה״ס
 בית יצחק על ד״ת שו״ע, המה נתנו מהודם עליו
 ויכתרוהו בכתר הכמה ודעת, אב! יותר משמות
 השנים האלה, עשה לו שם גדול בכל המקומות
 שהיה, היה רב ת״י שנים בעיר גאלוועםטא!
 טעקסעס, ואתרי כ! עשרים שנה בעיר יוסטאן
 טעקםעם, בתור רב בבהכ״נ עדת ישראל, עד


