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 הרב ר׳ שטחה אליהו ציפקעוויטש זצ״ל
 נולי נאי רסוכות שנת תרל״ו
ו לופזה  נעיר נאוואגראד פל
 (פוילין) לאביו הר״ר פאיר ציפ־
 קעוויטש ו״ל. למר בנעוריו בעיר
 מולדתו, ובהיותו בן תשע נתקבל
 לתלמיד בישיבה הגדולה לומזה
 ולמד שמה בהתמדה רבה. במשו
ד מתמי ד.  הימים נת»דטם שמו בתו
ן למד  גדול״ ובקי נפלא. אתרי נ
לל קאוונע״ בקאוונע. בוויל־ ו נ .  נ
 נא, וגראדנע. משם נטע לישיבת
טמו להודאת מהגאון  וואלאוין. נ
פ דוואלאזין, ״  ר׳ דפאל שפידא ו
 מהגאון ר׳ פשה בצלאל לוריא

 טפובאלק ומעוד גאונים מפורסמים.
 בשנת תרפיה התתתן עם אשתו הרבנית מרת שיינע גימל
 תתי׳, בשנת תרעיד בא לארה״ב והתיישב בעיר נויארק ושמש
ת צ נ  ברבנות בבראנקט במשו שלשים וארבע שנים, בקהלת .
י אדם תי  ישראל״, ב״תברת בתווים אנשי אוגגארן• ובתברת ,
. הי׳ ירא ותרד ומדקדק במצות. במשו מגורו  אנשי לומזה׳
 בבדאנקט עשה יפים בלילות בתורת ועבודה. בקי נפלא ובעל

ל הסביבה. נ  הוראה פובהק, ונהרו אליו בשאלות פ
 בתפשת עשר בשבט תשית התפלל בצבור וישב ולפד
ו עיי הגפרא, פתאוט אהזו השבץ ופת באפצע ליפודו. נ דר  נ
 פנותתו נבח• בבית ההייט הר יהודת על קרקעת ישיבת

 תפארת ירושליפ.
 הנית אתריו אשתו הרבנית תתי׳, ובנו פר אביגדור ציפפאן
, ובתו הרבנית פרת פעשע פייגע אשת הרב הגאון ר׳ י י  נ

 שפעת פארדונאוויץ שליפ״א, וששה נכדיפ. תנצב״ה.

׳ד ׳  הרב ר׳ יועדא ליב צירלסון זצ׳׳ל הי
ו לאביו זע ״ ו  נולד בשנת ת
 ] טשה תייט ז״ל. לפד בישיבות

 ן רוטיא וליטא.
 בשנת תר״ט נבהר לאב״ד פדי
ו פאלפאווא, ופשט נבתר  ! לוקי פל
ב ו  לאב״ד עיד הגדולה קעשנוב ו

 | הנולל לטדיגת בעטאראביא.
 מהרבנים הגאונים הפובתקיט
 1 הטפוריט שזנו להכרה גט מטעם

 הממשלה תרוטית. היי טהונן
 בנשרונות נעליט, נואט וסופר
 ן מצוין בנמה שפות, ואישיות נבירה.
ו לפני המלהמה העולמית  עו
יט  הראשונה, הציג את עניני הובנ
 בתצרי הטלונה הצריטטית בפעטערטבורג. נאשר מדינת בעסא־
 ראביע נפלה בגורל הרוטניט, נבהר לציר וטינטור הפרלמנט הרוטני

 בבוקארעטט, והיי שוטרט של יהודי רומניא.
 טההבדיט הותיקיט של תנועת אגודת ישראל ואהד ממנתיגיה

 הכי גדוליט ופפורספים.
 נדפטו ממנו הטפריט! גבול יהודא, עצי הלבגון, הגיון לב,
ל ססריו וטאפריו טצטיינים בעטקגות וסגנון נתור.  פעדכי לב. נ

 הרב ר. ןאב וואלוז ציטראן זצ׳׳ל
א) גארי נ ק דאראג (הו ׳  אבד׳

י  נולד בעירה אדאמאש עי
 מ. וואשארהעלי (רומניי־הוננריא)
 בשנת תרי״ז לאביו הרב הצדיק
 (יושב בתענית רוב ימיו) ר׳
 אבדהפ אליעזר ז״ל (שמנ״כ בער-
 דא סענזשארץ ומתסלליפ על
 קבדו בכל עת צרה ר״ל), ולאמו
p  הצדקת שרה ע״ה. עודו נער (
ן י ה ב נ מ יב שנה) היי נ  י
 התלפידיפ ההביביפ של הגה״ק
הפ פענדל סאנעפ, אבריק  ר׳ פנ
* ד  רעש בעל שערי צדק ופעגלי צ
 פשפ נסע ללפוד לקליינווארדיין
 בישיבת תגה״צ ר׳ אבדהפ יצהק
 וויינבערגער ז״ל בעל סני יצתק, ויצא לו שפ לבקי בש״ס
 ופוטקיפ. ס עשדיפ שנה נשא את אשתו הצדקת לאה בת
יל אב״ד דאראג הנודע  תגתיק הטפורסט ר׳ שטואל סרענקל ז
 בשפ ר׳ שפואל קפאדער, בן הגי ד׳ שרגא טיבוש פראנקל
ני שלפת, צפה צדק, י  אב«ד גינז רוסקא פגזע הגאוניפ בעל פג
 עבודת הגרשוני והפהריל פפראג שהתייתם עד התנא ר׳
ב נצר פגזע הגאון ר׳ ברוך י נ  עקיבא פעשרה הרוגי פלנות, ו
 הנהן ראפאפורפ והרבי ר׳ העשיל טקראקא, פהר״ט פפאדובה,
י עד דהפעיה. אתרי פפירת תותנו  ההינוו, בעל הפאור, רשי
ו י פפלא פקופו בדאראג ונהן פאה פ ד שניפ) נ י ח נ  נתקבל (
 שניט עד יוט פטירתו (א׳ דפסת תדסיז). יסד ישיבה ונהרו
 אליו תלפידיט טקרוב וטרהוק. לטרות שהי׳ נתבא אל הכליפ
 וברה פן תנבוד נתסרסט שטו בנל הטדינה לשפ ולתהלה
ל ההוגיפ. הי׳ בקי בשיס וסוסקיט ראשוניט נ  ורנש לו הערצה פ
 ואתרוניט ודרשן ונואט פצוין. נשארו אתריו תד״ת הרבה פאר
ל טקצועות התודה, ונדסס ע״י בניו הגאוניט ס׳ אגדות  בנ
ו וטהדושיו הנפלאים בהלנה ובאגדה  פהרזיצ עה״ת. הרבה פנתבי

 נאבדו בפלתפה האתרונד״

 הנית אתריו בנין ותתנין רבנן, ואשר נשארו בתייט לאויש״פ
 הטה! הרבניט ר׳ אברהט אליעזר (שהי׳ פפלא פקופו) עתה
 דוטו״צ בבודאסעסט, ר׳ יהושע (שהיי רב בביסעדטאז) עתה
 רב שאסראן ותגלילות בתוננדי׳. וחתניו! הרבנים! ר׳ טרדבי
 צבי שווארץ בקליוולאנד אחייא, ר׳ צבי חירש טריעדפאו

 בברוקלין ור׳ ארי׳ ליב סריעד רב ור״פ בבודאסעסט.


