בשם די ובעזרתו יתברך.

הקדמה
:אמר המחבר שלמה זלמן טובי׳ בן המנוח מהו׳ ר׳ יצחק משה ז״ל
ברוך ד׳ אשר לא עזב חסדו ואמתו והביאני עד הלום ואין
•הלום אלא מלכות ומאן מלכי רבנן לאחר כל הרפתקאות דעדו עלי
^מעודי ועד היום הזה כידוע לכל אשר יודעין ומכירין אותי זיכני ד׳
ברוב רחמיו לישב בד׳ אמות של הלכה מתוך דוחק גדול וזאת התורה
.היתה לי נחמתי בעניי ולולא תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי ובפרט
.בימי המלחמה שעברו כי כמה פעמים הייתי בסכנה גדולה וברוך ד׳
אשר הציל את נפשי ואין זה אלא בזכות אבותי נוחי ארץ כי נין
׳ונכד אנכי מצד אבי ז״ל להרב הגאון קדוש ד׳ ר׳ אבלי חריף זצ״ל
אשר הי׳ רב ואב״ד דק״ק קאליש ,ומצד אמי אשה הצנועה אסתר גיטא
ע״ה הנני נין ונכד לצדיקת המפורסמת הרבנית דק״ק קלעטשעוו גיטל
ע״ה אחות הנהו אחי המפורסמים בכל קצוי ארץ קדושי עליון רה״ג
•ד׳ נחום זצ״ל אשר הי׳ רב בק״ק שאדיק ורה״ג ר׳ לעמל זצ״ל אשר
היה רב בעיר מולדתי ק״ק גאלין ורה״ג ר׳ זלמן זצ״ל הנקרא אז
בזמן הקדם ר״ז חסיד והי׳ רב ואב״ד דק״ק זלאטשאוו ורה״ג ר׳
יעקב ליב זצ״ל אשר הי׳ רב דק״ק סלעשין וכולם עזבו את הרבנות
ונסעו לארץ הקדושה וזכו שם באה״ק להרביץ תורה לרבים ,ומעודי
נתגדלתי על ברכי תודה והביאני ד׳ לעיר איניאווע אשר היתה אז
מלאה ת״ח מובהקים ,וחמי המנוח מהו׳ ר׳ מיכאל יעקב ע״ה החזיק
י.אותי על שלחנו כי״ב שנים כפי השגת ידו ולמדתי אז בצירוף חברים
ת״ח גדולים ומופלגים ושמשתי שם בהוראת או״ה ע״י הגאון הצדיק
תמים מהו׳ ר׳ אפרים שרגא זצ״ל אשר היי אז רב ואב״ד דק״ק הנ״ל
׳ואחר שמטה יד חמי ע״ה והוכרחתי לקבל עלי עול פרנסה לפרנס
.את ביתי זו אשתי .הרבנית מ׳ יארא שת׳ ובני ובנותי יצ״ו ,התחלתי
לעסוק במסחר ובני ביתי שיחי׳ הי׳ מסייעים בזה סיוע שיש בו ממש
*אנכי כמסייע שאין בו ממש ,ואף אז לא שניתי את מקומי מקום ד׳,
־

אמות

