בס"ד

לכבוד הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם:

פרשת

הרבני החסיד ר’ יודא גרינוואלד שליט"א וזו' החשובה תחי'
יו"ר הוועד בעיר אויוואראש  -זשיפעוו

שמיני
תשפ"ב

גליון

593

הרב דובעריש וועבער שליט"א
ידיד נאמן אבותינו – יו"ר מערכת זכרון אבותינו

הרב ירמי' טייטלבוים שליט"א
יו"ר הוועד בעיר אוהעל

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ח ר’ אברהם הכהן הערמאן שליט"א
מתומכי אבותינו

 --ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח --

בראשות נכדי הגה"ק רבי משה נחום ראזנבוים זצ"ל אבד"ק:
הרה"צ רבי מאיר גרינוואלד בן כ"ק אדמו"ר מ'פאפא שליט"א | הרה"ג
ר' דוד לייב פישער שליט"א – דומ"ץ פאפא | הרבני החסיד ר' לייב
פריעדמאן שליט"א | מוה"ר יוסף זאיאנץ נ"י | הרה"ח ר' יחיאל
טויבער שליט"א | הרה"ח ר’ יוסף אבערלאנדער שליט"א | הרה"ח ר'
שלמה זלמן אבערלאנדער שליט"א | הרבניהנכבד ר' יעקב שלום
פישער שליט"א | הרה"ח ר' משה לעווינשטיין שליט"א ועד הפועל
להצלת הביה"ח ובניית הגדר תשס"ב :כ"ק אדמו"ר מ'פאפא שליט"א | הגה"צ
אב"ד יעמערינג שליט"א | הרה"ח ר' נחום הירש ז"ל | הרה"ג ר' שמואל
בנימין לאפפלער שליט"אובנו הרה"ח ר' אברהם יואל שליט"א

נאכן פארענדיגן רייניגן און אויפשטעלן מצבות לשם
ולתפארת ,ווערט יעצט פארענדיגט מקום הראוי
להתפלל ביי מקום המקודש סביבות מקום מנוחת די
רבני העיר זצוק"ל,

Nagyvaszony, Hungary

Onod, Hungary

נייער גדר הערליך פארענדיגט
מנו"כ של הגה"ק רבי אהרן פריעד
זצ"ל אב"ד  -והרבנית הצ' ע"ה בת הגה"ק בעל שמן רוקח זצ"ל

Hajduboszormeny, Hungary
אוהל הק' אין א פארלאזטן מצב

גרויסער עולם ערווארטעט אין ביה"ח לרגל די יארצייט
פון הגאון הקדוש רבי יעקב יוסף בן הרה"ק שמעון גינז זצ"ל
ביום ה' ניסן – פועל'ט אלעס גוטס!

Szerencs, Hungary

הבהרה :לרגל די בירור בנוגע מצבת הרבנית
הצדיקת בת של קדושים מרת ריזל עליה השלו'
אשת חבר של הגאון הצדיק רבי העניך פריינד זצ"ל
בן הגאון הקדוש מ'נאסויד זי"ע [געמאלדן און
פארגאנגענעם בולעטין  ]# 592איז אריינגעקומען א
הערה אז ביי די חשוב'ע אייניקליך הגאו"צ שליט"א,
איז געווען קלאר מקובל מפי אבותם זצ"ל ,אז די
יארציים איז שושן פורים ,און נישט ר"ח טבת ווי
ס'שטייט אויף די אנגעבליכע מצבה ,דערפאר
מעלדן מיר דעם תיקון טעות וטעות לעולם חוזר.

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"א אדר :רבי מנחם מענדל ב"ר ארי' לייבוש (מדוקלא) האלבערשטאם זצ"ל מפריסטיק | רבי בנימן ב"ר משה צבי
גרויסווארדיין פוקס זצ"ל אב"ד גרויסווארדיין | רבי יצחק יעקב ב"ר עמרם בלום אבד"ק בערעט  -אויפאלא | כ"ב אדר :רבי שלום ב"ר איתמר אפרים קרויז צז"ל אב"ד לעגענע  -מיהאלי | רבי יוסף יעקב
ב"ר ארי' לייב כ"ץ אב"ד אנאד | כ"ד אדר :רבי אלעזר אליעזר ליפא ב"ר פנחס אלימלך עלאוויטש זצ"ל מזבראוב | כ"ו אדר :רבי יצחק יוסף בלייך אב"ד גאווע | כ"ז אדר :רבי משה דוד ב"ר חיים (מחנה חיים) סופר
זצ"ל אב"ד סאסרעגען | כ"ח אדר :רבי בנימין שעכטער זצ"ל אב"ד פעזינג | | כח אדר :רבי יהושע פאלק ביכלער אב"ד סעטשין
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