
  ע"זי אשר דוב שמואל רבי :ע"זי אשר דוב שמואל רבי תולדות

  מגדולי ,ע"זי איזביצא'מ יוסף מרדכי רבי פון זון א געווען איז

  השלשלת ראש ,ע"זי פרשיסחא'מ בונם ר"ר ק"הרה של התלמידים

  .מלחמה ן'ביז גדולים צדיקים רייע א געצויגן האט וועלכע ,ראדזין גזע

  בית ס"בעמח 'והק הגדול אחיו פון הסתלקות די נאך ח"תרל בשנת

  נאות בעל דער האט ,[ע"זי ראדזין'מ התכלת בעל אבי] ,ע"זי יעקב

  אין באזעצט זיך האט ער ווי ,ת"באדמורו געווען ממשיך א"דש

  .ישועות פועל גרויסער אלס געווארן באקאנט איז ער און ,ביסקאביץ

  מיט "דשא נאות" ספר הייליג א געווארן געדרוקט איז פטירתו לאחר

  דיבורים שטארקע גאר ובתוכם ,איזביצא נוסח תורה דברי טיפע גאר

 .ת"השי לעבודת הלבבות להלהיב

   האט וואס ה"ע טאטע זיין בשם ',שיחי בדורינו איד א פארציילט עס

 

 

  דער אים האט טעג ניין די אין אמאל אז ,ביסקאוויץ אין געוואוינט

  מסיים דאן האט ער וואס סיום סעודת א אויף גערופן א"דש נאות

  .י"ב ,טור ,ם"רמב ,ס"ש געווען

  זייערע און משכילים די קעגן לוחם שטארקער א געווען איז ער

  פאר ד"ביהמ זיין פארקויפט מען האט הסתלקות זיין נאך .אנהענגער

  נאכט איין .שיכורים פאר פלאץ א געווארן ליידער איז עס און גוי א

  דער .הויז זיין אונטער צינדט רבי דער ווי ט'חלומ'גע חסיד א האט

  היסוד עד אפגעפלאקערט דערנאך טאקע האבן ד"ביהמ ן'מיט הויז

  לפקוד געווארן נתעורר איז כהיום .פארבליבן גארנישט איז'ס און

  א זיין ער וועט בודאי און ,הקודש מקום זיין מציל און מנוחתו מקום

  גדולים וחסדים ורחמים ישועה בדבר העוזרים על להמשיך יושר מליץ

 .ס"בכט להוושע

 

Brody, Ukraine - July 14, 2017 

 ן אייזערנעם גדר'שטאנגען אויפגעשטעלט פאר

 אבותינו

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC) 
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470  F: 718-228-8368 E: hfpjc@thejnet.com 

Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha 

נ דבורה  "נתפרסם לע
ר מרדכי "רעכיל ב

 ה"יודא ע
 ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ  hfpjc@thejnet.com     –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

 ז"תשעדברים עד   ז"תשעמ "מטוק "ערש

385 
 ד"בס

 בולעטין
 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 

 אוקריינע, בראדח בעיר "בנין הגדר בביה

- 

27# 

 י אבותינו"ע

 המשך בנין הגדר אוקריינא, קאפאניע. ווח  "ק בביה"ד אנגעהויבן די עבוה"בס

July 19, 2017 

  אבותינו מפורסם בנדבת לבו הטוב לכל דבר שבקדושהמנאמני   ישראלידידינו וידיד כל בית בראשות 

 נשיא הוועד –ו "בראד יצק "הגאבדק, א"שליטיקותיאל יצחק שווארץ רבי ת "צ כש"ה הגה"ה
 ה"ח ה"העומדים לצידינו בלונהחשובים הידידים 

 א"שליטמשולם שרגא מרגליות '  רג "הרה| א "שליט יאקאבאוויטשב "ברמענדל מאיר ' רג "הרה 
 א יבורך בשמו הטוב לברכה"ואתם עמם עוד עסקנים חשובים כאו

 

 
 ארבייט  -זיך אן די בויהייבט , נאך יארן אינטענסיווע פארהאנדלונגען! ברוך שהחיינו

 .גדרהערליכע , ח דורך ארומנעמען מיט א פעסטע"ראטעווען א חלק הביהצו 
 

 "בראד חכמי" ובראשם ,התורה אדירי הלבנון ארזי ארץ הגאוני עם המפורסם ,לאלוקים הגדולה עיר באקאנטע די
 ריזיגע א פאר כבודם מנוחת מקום פארוואנדעלט היום עד ליידער איז ,ועוד צאנזער חיים רבי ק"הגאו ובתוכם

 השתדלות די דורך ,רבות שנים משך עצומות יגיעות לאחרי געווארן ערלויבט איז כולנו לשמחת י"בעזהש .סטאדיום
  ר"מוה הנכבד החסיד הרבני הנאמן חברינו ובמיוחד ,הוועד ונשיא חברי די מיט אינאיינעם "אבותינו" וראשי עסקני פון

  יצליח בידינו 'ד חפץ .העתיקה ח"ביה די פון טייל באדייטענע א ארום גדר פונעם אויפבוי די א"שליט גאלד מרדכי
 ס"בכט להוושע יגן המה בארץ אשר הקדושים זכות ,הקודש מקום בהצלת להמשיך

 

July 14, 2017 

 פוילן, ביסקאביץהערכת שומא אין 

Biskupice, Poland 

July 13, 2017 

 ח פארלאזט"ביה

 ק מי השילוח"ע בעמספה"איזביצע זי'רבי מרדכי יוסף מק "בהרה - א"נאות דשס "ע בעמח"ק רבי שמואל דוב אשר ליינער זי"כ של הרה"מנו

 ח"ן ביה'באריכט ווערט ארויסגעגעבן איבער דעם פארלאזט
 א"יוסף לייב עסטרייכער שליט' ג ר"בהשתדלות הרה 

 .עסקני אבותינו ביים פוקד זיין די ארבעט
 י"וועלן געמאלדן ווערן בעזהש, וחשובי וחברי הוועד, דעטאלן, בילדער

28# 

 י אבותינו"ע

Velika Kapanya, Ukraine 

July 20, 2017 

 בנין הגדר

 סלאוואקיי, קורימע חדש
 ו"הילבית פרישוואסער ' משפחת הח בנדבת

 ו  "הי' ובסיוע שאר משפחות הח

 

 בנין הגדר ובנין האוהל 

 ראמעניא, שאמקוט
 ו  "הילבית האלפערט ' בנדבת משפחת הח

 ו  "הי' ובסיוע שאר משפחות הח

 

 
 

אויסגעפלאסטערט  נייער וועג 
 שטאטראטפארלאנג פון ן 'אויפ

 ,  גדרים של קיימאבבנין , ק"בעבוהמלהיבים וברכת קודש להעוזרים והמסייעים דברים 

 ע"זיב מליבאוויטש "מהרש'הק "בתי חיים מהרהותיקון ובשמירת 

 דשכבי ליקרא לבי שמתי דפה ק"בח לגבאי נהייתי וכאשר...מאד עזוב ק"הביה במחנינו וכאשר...

  ק"לביה ברזל של גדר ולבנות 'ית בעזרתו אמת של חסד עמהם לעשות המתים לכבוד רוחי ונתעוררה

  גבולי ובלתי נצחיי בחסד חנם במתנת ת"השי יחוננם זה  ובזכות ..קיימא של דבר ה"אי יהיה שזה

  ומזוני חיי בבני די בלי עד ברכה עליהם ולהריק ,ל"ר רע ופגע ומחלה נגע ומכל ונזק צר מכל לשומרם

 (ו"קע א"ח ק"אגה) וגשמיות ברוחניות הפרטים בכל ובהצלחה


