
 ד׳י״ד יהושע העשיל עפראן י)
 בהי־״ר אליהו 2)

 בהר״ר אברהם פה טהור(כן קראוהו)(עיין ר' יצחק מעתיק)
 , בהרב הצדיק ר׳ חיים זאלודקער 8) • י

 היה נקרא בשם ר׳ העשיל איוועניצער ע״ש עיר מילדתו , למד
 בישיבת הגאון ר׳ חיים בוואלאוין, וסמכו לדון ולהורות בדיני או״ה, ,ואחרי
 חתונתו שם מינוהו למו״צ, ויהי במשרה זו זמן מועט יען כי יראת ה׳
, ופן יאסור דבר המותר, ויעזבנה  טהורה בלבו ויירא פן יטריף דבר כשר
. ובהיותו שם אף כי היה או צעיר לימים התבונן על איש אהד,  לגמרי
 שמו ר׳ נח לעכעוויצער (עיין שה״ג החדש בשמו) אשר הצניע לכת
 עד מאד , והתנהג בחסידות, ויאחו גס הוא במעלותיו ומדותיו. אחרי
( 4 ידאבתחנה  מות אשתו הראשונה בא לווילנא, ונשא את הבתולה מ' פרי
, אכן גם  בת הרה״ג ר׳ חיים מגיד מווילנא (ק״נ_צד 169 , ופה צד 85)
 היא לא ארכה שנותיה (ותמת בלדתה כ׳ תמוז חקפ״ט, ומ״כ על ב״ע הישן
 דפה״ק) • אחריה נשא את הכבודה ט׳ פאייע בת הר״ר מרדכי, בהגאון
 ר׳ תנחום ראב״ד הוראדנא (עיין עיר גבורים צד 69) ויאחז במסתור,
. ו  וההצלחה האירה לו. את פניה ורבים ראו כי אמונת בשפתיו וכן לבב
 והי השנא את עסקיו ויעש לו עושר ונכסים, ריקן בתי חומה בחצר
 שמשון דיקקער, ועוד חצר, ויצא שמו לתהלה ולתפארת בכל העיר לרב
 חסד ולעושה צדקות במלוא חפנים ובהשכל ורעת שלא יבוש המקבל.
 בראותו בשנת תרכ״ב עניים עזובים , זקנים בעלי מוטים עומדים
ת, נכמרו רחטיו דבו  __ ברחובות ערומים ויחפים בקור וגשם ומבקשים נ
 ״ עליהם, ובהשתדלותו מצא אנשי לבב כמוהו, ה״ה הר״ר משה קעלעטער

 ור׳ שמואל הירש ווילקאוויסק, ור׳ סענדר וואלק, ור׳ זונדל אלאפין, וכלס־
׳ ...: בעצה • . 

 י) עפראן. בנו הרב ההבם הגביר ר' אברהס עפראן ספר לי, כי בקבלה אצלו אשר
 נבוא פקודת הקיפי אלכסנדר הראשון בשנת הקס״ו, שבל איש ילוה אל שם עצמו שש
 כנוי, אמר אא״ז ר׳ אברהם הנ״ל בזד,״ל ן אנא טזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא בי
 עינא בישא משבט ״אפרים" וכן היתה חתימתו, וברבות השנים נשתבשה בשם ״עפרן". ועוד
 ספר לי כי על ש״ס שלמר אביו זצ׳9 כתוי על כמה מסכתות הגהות רבות ובאורים
 יש־ים בעצם כתב ידו. — 8)ואשתו ט׳ מלכה, בח הרב הג׳ ר' שמואל אב״ד ראש, —
) על ם׳ זכדון מנחם לחר׳׳ר מנחם נחוש א״ש (ריחרנפורט הקל״ו) כותב שם המגיה: ״הטרוד 8 

 וגולה ממקומו, דוב בער במו׳ ארי׳ ליב מק״ק הוראדנא, נכד של החריף והמפורסם האלקי מו׳
 חיים זאלודקער״, והמגיה הוא מחותנו של המחבר עיי״ש בעבר לשער. הרח״ז מ״ב כאיוועניץ,
 ושנים רבות אחרי מוחו הניחו למרגלותיו את עצמות הגאון החכם ר׳ יצחק אבד״ק וואלאזץ זצ״ל.

 *} ובעלה הנגיד ר׳ יואל ב״ר וואלף הנהן טיגעד (עיין ר׳ זלמן יאקיל צד 118) .—
 טו ־


