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 May 30-June 6, 2019 ט"תשעבמדבר  ק "עשעד בחקותי  ק  "ערש

 :י"עח שנבנו "כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד
 באלחוב       ד"אב ל"זצרובין -הורוויץ( לינסק)מנחם מענדל ר "בישראל יעקב יוקל  רבי :ה אייר"כ

 מאד' ה ק"ל אבד"זציחיאל מיכל  ר"בחיים  רבי: ט אייר"כאילאק    ד "ל אב"זצפנחס הכהן שטיינער ר "בהלל מאיר משה רבי | מזבארוב  ל"זצעלאוויטש ( א"חתן נוע)' אלי ר"בפנחס אלימלך  רבי: ו אייר"כ

 13 אונגארן, אלמאשד

 ד  "ל אב"ק רבי משה שלמה בן הרב צבי ווייס זצ"כ הגה"מנו
 (ד נאדיפאלו"ק בעל שמן למנחה אב"אביו של הגה)

 סטראפקוב'ל מ"בירור מקום מנוחת הרבני הצדיק רבי יצחק מאיר טרייטל זצ
 (טיסינעץ)ח הישן של עיר סטראפקוב "בביה

  
  במדינת ראפשיץ בעיר כנראה נולד ,ל"זצ טרייטל מאיר יצחק רבי הצדיק הרבני

  ממשפחה מטע נצר 'הי הוא .ק"לפ ל"תק שנות בתחילת משוער לידתו שנת ,גאליציע
  עבר ק"לפ ט"תקמ שנת בערך .דודו 'הי ע"זי מאפטא ק"והרה ,הדור גדולי של מיוחסת
  ,ביתו את הקים שם ,סטראפקוב בעיר והתיישב ,אונגארן למדינת גאליציע ממדינת

  מעם מורם איש 'הי מאיר יצחק 'ר .ובהסתר לכת בהצנע בקודש עבודתו עבד ושם
   :מצבתו על שחרתו החשובים התוארים שרואים וכפי ,נסתר וצדיק

  ופרישא חסידא קדישא בוצינא וישר צדיק איש
  תורה בחדרי ובקי ל-א בחכמת החכם המופלג הרבני
 .הנשארה המצבה צילום פ"ורצו ובנסתר בנגלה

  דודו עם ביחד 'כשהי אליהו לגילוי פעם זכה אף הוא
  ספר בהקדמת שמסופר כמו ,ע"זי מאפטא ק"הרה

 .(בהנספח ראה) עולמים זכרון
  ר"ת שנת תמוז ד"י ביום נפטר ל"זצ מאיר יצחק 'ר

  עיר של הישן ח"בביה למנוחה והובא ,ק"לפ
  .הסמוכה טיסינעץ בכפר כעת הנמצא ,סטראפקוב

  מוסד י"ע ל"הנ ח"הביה תוקן האחרונות בשנים והנה
  הנשארים המצבות כל והקימו ושופצו ,אבותינו
  שבהיות עקא דא אמנם ,הראוי לכבודם והוחזרו

  נשתברו מהמצבות כמה שנים כך כל מוזנח ח"הביה
  מנוחתו מקום נעלם עדיין 'הי לכן ,כתיבתן נקלפו או

 .ל"זצ מאיר יצחק 'ר נסתר צדיק האי של ומצבתו

  (ג"של אות תמוז חודש) 'ד חלק אש מליצי 'בס שכתב מה לידינו 'ה אינה לאחרונה אכן
  'ר מצבת נוסח העתק ל"ז גראס ישכר חיים ר"מהג שקיבל ,מאיר יצחק 'ר של בערכו
  של הישן ח"בביה מצאנו ה"בעז כי ,מנוחתו מקום לברר בידינו עלה ז"ועי ,מאיר יצחק

  ויום הנפטר שם נחרת שבה התחתון חציו נשבר שכבר אחת מצבה טיסינעץ-סטראפקוב
  של והלשון הנוסח אותו בדיוק כתוב ובו ,המצבה של העליון חלק רק ונשאר ,הפטירה

   בהמצבה היטב עיון לאחר גם ומה ,ל"הנ אש במליצי שהעתיק התוארים
  בו שיכולין אותיות מקצת רישומא שנשאר לראות יכולין 

  .מאיר יצחק 'ר של אביו שם שהוא 'שלמה' השם לקרות
  האי של מנוחתו מקום גמור בבירור ונתברר נתוודע ז"ולפי

 .נסתר צדיק
  ואנשי חסידים ובנים בנים אחריו השאיר מאיר יצחק 'ר

  שנפוצו ומהם ,סטראפקוב בעיר לגור שנשארו מהם ,מעשה
  ,לאדאמיר ,קורימע כמו ,הסמוכים והכפרות בהעיירים
  עיר של ח"בביה שנמצא מה לציין ונכון .ועוד פרעשוב
  מצבה ('אבותינו' י"ע שנים איזה לפני כ"ג שנתקן) פרעשוב

  :ל"בזה יחוסו נרשם ובו ,טרייטל שמואל ישראל אלטר 'ר של
  ופרושים חסידים מגזע חוטר בענקים גדול אדם נכד

 .ע"זי מאפטא ק"הרה ממשפחת

  'ר החסיד הרבני (א :בניו שני ידועים סטראפקוב בעיר שנשארו מאיר יצחק 'ר של ח"מיו
  ,ל"ז טרייטל ישראל 'ר החסיד הרבני (ב .ב"תרל שנת חשון 'ב נפטר ,ל"ז טרייטל רפאל
 .סטראפקוב-טיסינעץ ל"הנ ח"בביה כ"מנו שניהם .ק"לפ מ"תר שנת תמוז א"כ נפטר

 בראשות האחים החשובים  

 א"שליטאברהם יושע  קליין ' ח ר"והרהשמואל שמעלקא ' ח ר"הרה

צאצאי יוצאי העיר אלמאשד נעמען אויף מיט גרויס פרייד די בשורה אז עס  
 . ח בכבוד הראוי"הייבט זיך אן די ארבעט צוריקצושטעלן דעם ביה

 אוקריינע, ראקעוויץ

ח איז שווער  "ביה
אוממעגליך  , איבערגעוואקסן

 צו זען די מצבות

באזוכער פרובירן  
אפצושניידן די  
געוויקסן פון א  
 מצבה

 פנינים יקרים

ח שרעקליך "ביה
 איבערגעוואקסן

 

   צדיק איש מנוחת מקום נתברר לאחרונה אשר לרגל
 ,סטראפקוב טיסעניץ בעיר כה עד קבורתו מקום נודע 'הי לא אשר

  .רבות שנים זה ידינו על ושופץ שהוקם

 .א"שליט שווארץ וואלף יעקב 'ר הנכבד הרבני בראשות הועד בסיוע


