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391 
 ד"בס

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 

  מבראד ל"זצהירץ  ר"במשה חריף  רביא אלול : י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

  ישימלו ד"אבהארטמאן  הכהןבנימין  ר"בחיים מאיר זאב  רביג אלול "י  ל"זצבנימין שיק  ר"באליהו  רביב אלול "י   אידא. נ ד"אב ל"זצאליהו רייכמאן  ר"בצבי הירש  רבי 
  גרויסווארדיין ץ"דומהוראוויץ  הלויאברהם זאב  ר"בפנחס חיים  רבי  סאבאסלויד "ל אב"זצץ "משה כ ר"בשלמה  רביז אלול"ט

 בותינו  אלידידינו הנאמנים העוסקים לטובת  מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 

 ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ב ומשפ"ובהם 

 ח "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים שיחיויזכו 

 

 א"שליטמרדכי בערקאוויטש ' ג  ר"הרבני הנכבד הרה

 קארלאט, גיבארט, בעקעטשמראשי הוועד בעיר 
 

 א"שליטאברהם יוסף ווייזער ' הרבני  הנבכד ר

 עגבעלמראשי הוועד בעיר 
 
 

 

 א"שליטיוסף זונדל שפיטצער ' הרבני הנכבד ר

 קופאשנאוור "יו
            

 א"שליטשמואל דוד הורוויץ ' הרבני הנכבד  ר

 נירקאראסמחשובי הוועד בעיר 
 

 סלאוואקיי, בנין הגדר ותיקון המצבות בעיר גאבעלטאוו

 ח ווערט גערייניגט לטובת בנין הגדר   "די ביה

32# 

 י אבותינו"ע

 

 א"שליט משה יונה וויינגארטן' בראשות הרבני החסיד ר

ח אין  "ביה
א מצב  
 בזיון

 ח"פון די חשובע מצבות אינעם ביה

  וישר תם איש
  ירא תמים הלך
  ימים כל 'אלה

  עבד משה ה"מו
  ה"מו בן 'ד

    דוב יקותיאל
  בראש ליום אור

 אב מנחם חודש
 ו'ע'ר'ת שנת

  תם איש היקר הרבני
  ה"במו יעקב ה"מו וישר
  חתן הירץ נפתלי יוסף

  המנוח הרבני
  דוב ה"מו המפורסים

  ...ה שהי ה"זלה בער
  ק"הגאוה נשיאה דבי

  צדק מעגלי בעל
  ניסן 'ד נפטר ל"זצוק

 ק"לפ א"תרפט

 פוילן, ח בעיר דזיקוב"הצלת הביה
 ע"כ של הגאונים הקדושים לבית דזיקוב זי"מנו

 

גאר ערפאלגרייכע אסיפה איז פארגעקומען אין אפיס 
מיט די השתתפות  ,  פון אבותינו לטובת בנין האוהל

 א"שליטם לבית דזיקוב "האדמוריק "פון כ

 דער הערליכער גדר

די ריכטיגע גבולות  
ד  "בס' פונעם אוהל הק
 געפונען געווארן

 ראמעניא, ח קאצקוי"הצלת הביה

 מצות  חכם לב יקח 

 בבקשה גדולה
 :צו די חשובע יוצאי העיר

  זיך האבן הוועד ראשי געטרייע די
 ם'פונ קאסטן די שאפן צו אונטערגענומען

  די אנהייבן קענען זאל מען אז פראיעקט
 .שנעלער ווי ק"עבוה

אין די יעצטיגע ימי רחמים קויפט אייך  
איין גרויסע זכותים און קומט זיי  

אנטקעגן מיט שיינע נתינות אז דער 
 .פראיעקט זאל זיך נישט אויפהאלטן

 אין המצוה נקראת  "
 "אלא על מי שגומרה

  געשאפן קאסטן די פון ¾ שוין איז כהיום
 די שאפן צו נויטיג דרינגענד גאר ,געווארן
 צו כדי ,הגדר בנין פארן 8,000$ לעצטע

 גרייט וועד דער איז ק"עבוה די ערמעגליכן
 !מצוה של גומרה זכות די פארקויפן צו

 

 ר הוועד "פארבינדט אייך מיט די יו
 732-901-1898משה יונה וויינגארטן ' ר

 303עקס  718-640-1470אדער מיט אבותינו 
 

  החסיד הרב מצבת .ב ל"זצ געווירץ משה 'ר המפורסים החסיד הרב מצבת .א
  מעגלי בעל ק"הגה של נ"חדב ל"זצ קאצקויער (בערקאוויטש) בער דוב 'ר 'המ

  .ג [דעש בעיר ח"בהביה כ"מנ ,איידל נעכא 'הצ הרבנית היתה 'זוג] ל"זצ צדק
 'זוג מצבת .ד ל"זצ הירץ נפתלי יוסף ר"ב פריעדמאן  יעקב 'ר החסיד הרב חתנו
 ל"ז יהודא משה ר"ב יעקב ר"מוה ת"כקש התורני מצבת .ה ה"ע גיטל מרים מרת

 

לכבוד ידידינו , תודה רבה על עזרתו בקודש
 היקר איש האשכולות חכם וסופר 

 ,א"שליטדובעריש וועבער ' הרב ר
ר מערכת זכרון אבותינו  "יו   

  הילף די מיט געווארן געבויעט ח"ביה די ארום גדר הערליכע די
  ידידינו בהשתדלות ,א"שליט דזיקוב ונכדי חסידי חשובי פון

  לאנדאן ,א"שליט בערגער מ"בר געציל ר"מוה היקר האברך

טוב  מזל ברכת 
ברכות  ורב 

 לבבית

א"שליטשמואל סאבאו ר "ת הרבני החסיד מוה"כש, אהוב על כל מכיריו, איש החסד ואיש המעש, כ שלוחינו הנאמן"למע, הנני מברכים מקרב לב  

,ומדה נכונה, בכל מעלה, מאוד נעלה,נחמד ונעים , חכו ממתקים וכולו מחמדים, אצל בנו האברך היקר, צ"ט ובשעטומ"למז, לרגל הולדת הנכד הבן יקיר  

. ט"בנחת ובניקל לתורה ולחופה ולמעש,ח "ולגדלו ביחד עם כל יוצ, ה בעתו ובזמנו"ויזכו אביו ואמו להכניסו בבריתו של אאע, ו"הימשה יששכר ר "מוה   

  וישר תם איש
   ושר 'ה ירא

  עשה כמרא
  ...ה בכל צדקה

  דוב ה"מו התורני
  יעקב ה"מו בן
  אייר .... נפטר ל"ז

 ביום בו ונקבר
 א"תרנ בשנת

 ק"לפ

 החשובה האשה
  מרים מרת והצנועה

  נכד דוב ה"מו בת גיטל
  מעגלי מ"ב הצדיק הרב
  ח"ר נפטרה ל"ז צדק
   ...תר סיון

  יעקב 'ר אשת]
 [ פריעדמאן

 ,  א"שליטאברהם חיים כהנא ' בנדבת הרבני החסיד ר

 ו  "הי אייזיק' ח ר"והרה אביגור' ח ר"ובהשתדלות בניו האחים החשובים הרה

 

 ק"הרבני הנכבד התורני בנש

 א"שליטדוד לאנדא ' הרב ר

 אוהעלח בעיר "ר משמרת ביה"יו
 
 

 ת"כקש ..... התורני מצבת
 ל"ז יהודא משה ר"ב יעקב ר"מוה 

_________ 
   שיריים געזעהן נאך ווערט עס
 המצבה סביבות אוהל א פון


