
 בעצה אחת שכרו בתים לעניים במגרש זארעציע בחצר קוליק (עיין המגיד־
. ויאספו כשגים עשר  תרכ״ו נוי 26 , והאסיף שנה ראשונה שגת תרט״ד)
 איש טן העזובים ביותר ויקנו מטות בעדם ויתר הצרכים, ובנדבת רבים
 כלכלים, ויראי יתר העניים כי טוב הבית היה, וידפקו גם הם על דלתות
 המתעסקים לקבלם גם אותם, וישתדלו הטתעסקים בעזרת רבים לקנות
 חצר ברחוב לוקישאק (עיין ר׳ ישראל יוסף פינס). עוד כמה טובות עשר.
 ר׳ העשיל עפראן בעגיני הכלל כמעט במסירת נפש, כי היה נודע לשרי
 העיר לאיש תטים דעים , ודבריו היו נשמעים להם; לא התגאה 'בתורתו
 ובעשרו י מעודו. בהיותו בן ע״ג שנה מת פתאס בליל ט״ז שבט תרכ״י *

:  'וזאת מצבתו
 . יהושע י כן קראו לך וכן היית גם לרבים מושיע

 • . הושעת זרוע לא עז עזרת ללא כח עדי כחך הגיע -
 . היי עליך שואלים •יודעיך למה חיש עלה מאתנו
ב עזו הלא עומד בפרץ בתם לב היה לנו ר  ג

. .  . אל מי נדמך בעשותך ליחידים צדק במסתרים .
 למי נשוך בחלותך לטובת רבים פגי רוזנים ושרים

 יה. הוא יגמלך הוא יטה עליך שפרירו בשמים י
ה רבים נאנחים רבים יפרשו כפים י  : אך פ

: יקוננו •ואין מוחה מדמעה עינים ה ה ה לז ' ה;  ז

 : קבר איש נעלה מופלג בתורה ויראה הגביר טו'

 יהושע העשיל ב״ר אליהו ז״ל עפראן ויאסף אל עטו
. (  אור ליום הט״ז בשבט בשנת תרכ״ז תנצב״ה 1

 1) חרא״, עפראן לקח לבתו המצוינת ״רבקה״ התן בדומה לו בתורה בחסידות
 כמעלות ובמדות, וביחוס, הוא הר״ר אהדן הלוי הורוויץ, הנקרא בעם החבה, ״אהרעלע
 הודוויץ" נולד בשמיני עצרת בשנת תקפ״ח בעיר וויטענסק לאביו הרב החסיד ד׳ מיכאל

 דוד הלוי ולאמו ם׳ רבקה בת הרב הגביר ד׳ חיים דימשיץ ביויטענסק, ואחרי חתונתו ,
 היה לסוחר נכבד וינהל עסקיו בתבונה רבה ולבו חטים עם הי ובני אדם, מלא רחמים
 וחמלה אל עניי עם והטיבם בכחו ובכספו, ויט אזניו לתחנוניהם, בערך המשים שנה היה סר.
 טטצויני עירנו, וימת ביום ב׳ ך״ד אדר בשנת תדנ״ט,— ואביו הדמ״ד עם אחיו הבכור
 מטנו, הרה״ג חחסיר ר' חיים רפאל הלוי, שניהם הביאו לבית הדפוס את ס'.״עבודת
 הלוי* (לעמבערג תר״ב) לאביהם הרב הגדול החסיד המקובל ר׳ אהרעלע הלוי הורוויץ
 מסטאדאשעלע, בהר׳7ר משה (תלטיד מובהק להגאון החסיד ד׳ שניאור זלמן מלאדי. בעל

 התניא ושו״ע ומתורתו נתבסס), עוד חבר הררא״ה ס' ״שער היחוד והאמונה" (שקלאוו
 תק"פ) וסי ״שינדי עבודה" (שקלאוו תקפ״א), זהדרא״ח הזה הוא גם אבי אמו של החכם

 י ר' ישראל דוב פרוסקין בעל ״החבצלת" בירושלים תוב״ב, ומקובל בין בני משפחתו כי י
 הטה מצאצאי הגאון השלייה זצ״ל.


