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 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470 

 ד"בס
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 אונגארן, ריטשעתיקון ובנין הגדר בעיר 

 ווערט פרייד גרויס מיט !שהחיינו ברוך
 ן'אויפ ארבעט-בוי די אז בשורה די אויפגענומען

  ה"ב זיך האט ריטשע אין וואנט פערטן
 !אנגעהויבן

 

  :החשובים הוועד חברי בראשות ח"הביה בנין
  ב"וב א"שליט גאטטערער ברוך חיים 'ר ח"הרה

  ב"וב א"שליט גרין יוסף נתן 'ר ח"הרה | 'שתחי
 'ר ח"הרה |  א"שליט אורי ישראל 'ר הרב | 'שתחי
 געיט-סי - א"שליט ווייס מרדכי

 א"שליט ווייס יצחק 'ר ג"הרה :בהשתדלות 

 ס"בכט להוושע יגן אבות זכות                   

Ricse, Hungary 

March 9, 2017 
Ricse, Hungary 

March 9, 2017 

 אונגארן, בעסערמין. הבנין האוהל בעיר  אונגארן, יאסקערענעתיקון המצבות בעיר 

 ק  "אבד, ל"זצרבי יעקב יוסף גינז ק "על ציון של הגה

עסקני אבותינו שטייען על המשמר בעת מען גיסט די פונדאמענט  
 .'ן אוהל הק'אויף די פריש אנטדעקטע ארגיניעלע יסודות פאר

 תורה של בראשות הרבני החסיד הנכבד בונה ומקים עולמות 

 א"שליטיצחק ראבינאוויטש ' רת "כש

Jaszkarejno, Hungary 

March 9, 2017 
Hajdunboszermeny, Hungary 

March 9, 2017 

 ?עדיף' מקרא מגילה ומת מצוה האי מיני: בעי רבא
 :(מגילה ג)מת מצוה עדיף ' דאיבעי הדר פשטיבתר 

ק של אבותינו לטובת הצלת ושמירת קברי "ן ווערן א שותף אין די עבוה'דורכ, די מצוה מיט א הידורדעם פורים זייט מקיים 

 :שיקט אייער ברייטהארציגע נדבה צו !שווערן לאסט בגוף ובממוןנ טראגן זיי דעם "במסיע און "אבותינו ורבותינו זי
Avoyseinu - 616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249  

  hfpjc@thejnet.com :מעיל-אי Ext. 301   718-640-1470 : אדער רופט

 בהמשך למצות הצלת מתי מצוה -מצות מקרא מגילה      

 ! שמחת פורים ושמחת תמיד פאר אלע ידידים און כלל ישראל

  זיך דרייט מען וואו .ישועות און סגולות פון וועלט א היינט איז'ס
  יעדע העלפן וועלן וואס אונטערנעמונגען און עצות נאך מען זעט
  אין אויך האט "אבותינו" .ומנוסה בדוק ,געברויכן זיינע אלע מיט איד

  ישועות איבער אנפראגן נאכאנאנדיגע באקומען יארן לעצטערע די
  ושמירת הצלת אין זיין עוסק דורך געווארן ט'פועל'גע זענען וואס

  און מצוה איינציגע יעדע אז פשוט דבר א איז ,ראשית .ישראל קברי
  וואס זכותים אומשאצבארע ,ענדלאזע זיך אין האט טוב דבר

- ,וועלט גאנצע די פאר און זיך פאר השפעות שיעור א אן ברענגען
  בזכות פאסירונגען וואונדערליכע ל"חז אין געברענגט ווערן עס אבער

 .ישראל קברי שמירת פון ענין דער
וואס "שטאט גאנצע" א איבער דערציילט ווערט תענית גמרא אין  

  פלעגט וואס איד איין בזכות מגיפה א פון געווארן געראטעוועט איז
 !מתים קבורת לצורך שאוול זיין פארבארגן

עם שעושים חסד דער אז קודש ספרי מערערע פון באקאנט איז עס  
  פין שפיץ דער איז ,מצוה מתי הצלת פון ק"עבוה די ובפרט המתים
  דברים אלו געווארן געזאגט איז דעם אויף וואס ,חסדים גמילת
 ... !ב"לעוה קיימת והקרן ז"בעוה פירותיהן שאוכל

 

 

  עפיזאד דיגע'מורא איין זיין מגלה מיר וועלן אצינד און
 די צווישן אפ זיך שפילן וואס פאסירונגען פילע די פון

  א זיך האט צוריק צייט א מיט ."אבותינו" פון ווענט
  שידוך א מיט געפלאגט א"שליט פ"ריה יוד חשובער

  א אן אויפגעהאלטן זיך האט וואס ח"יוצ זיין פאר
  האט איד דער .יאר צוויי איבער פאר ,סיבה באדייטנדע

 הצלה די לטובת אבותינו חברי מיט מסיבה א פאריפן
  ,וואונדער איבער וואונדער און .אבותיו קברי ותיקון

  ,געענדיגט זיך האט מסיבה געלונגענע די נאר ווי תיכף
  גרייט איז'מ אז פארציילט און שדכן דער אן רופט

  שוין איז דערויף נאכט א  !שידוך מיטן גיין צו ווייטער
  שידוך זעלבן מיטן מ"בשעטו ווארט די פארגעקומען

 !!יאר 2 אויפגעהאלטן זיך האט וואס

  זיכער וועט וואס ,מעשה די מפרסם זאל'מ אז געבעטן האט איד דער

 ..סגולות פון וועלט היינטיגע די לויט אבותינו פאר טובה א זיין
  נישט האט ער אויב ,איד דעם געפרעגט אבער נאר האבן מיר

  שיעור א געלערענט ?טאג יענעם ותפילין טלית געלייגט פערצופאל
  2 געליינט ?תפילות 3  געדאווענט ?צדקה געגעבן ?ביינאכט און צופרי
  טוט איד א וואס זאכן גוטע פארשידענע נאך און ?שמע קריאת מאל
  אלע געטוען ה"ב האט ער ,יא אז גענטפערט האט איד דער ,טאג יעדן
  יעדע אז זיכער איז'ס אז געבליבן איז החלטה די ...טאג יענעם זאכן
 "אבותינו קברי הצלת" פון זכות דער און .. געהאלפן האט טוב דבר

 .ארויסגעהאלפן אויך געוויס האט
  פאר "היום פרנס" פון זכות דעם איינהאנדלען צו כדאי איז דערפאר

  המוסד לקיום 180$ מיט "מצוה לדבר שותף" א ווערט אדער 720$
  די ביי געדעקט נישט זענען וועלעכע 'וכו צוגרייטונגען די פאר

 ..תאבדון אביך ובית..הזאת בעת תחרישון החרש אם כי .משפחות
  אלע מיר זאלן אבות קברי הצלת העלפן פון זכות גרויסן דעם און 

  און "ובגשמיות ברוחניות עלינו יגן אבות זכות" ן'מיט ווערן געהאלפן

 .אמן תמיד ושמחת פורים שמחת א

 

:  בנדבת הנכדים החשובים
' שתחימרת וואזנער ח "האה

א  "שליט משה' אשת הרב ר

יצחק בנימין ר "ובנה מוה
 ו"היווייס 

 ז"תשעכי תשא עד   ז"תשעתצוה ק "ערש


