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בולעטין
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-

פון  היסטארישע בילד פון מצבה 

ע"זיקארלין 'אהרן הגדול מ' ר' רבינו הק

א אינאיינעם  "מרדכי גאלד שליט' הרבני החסיד ר
ח"ביים שטח הביהמיט די עסקני אבותינו

-בויח און "ביים דיסקוטירן איבער די מצב הביה
א"ר משה פימא שליט"מיט הראינאיינעם , פלענער

התודה והברכה
הנודע  החסיד הרב , צו דער באגאבטער איש החסד ומשפיע

ותהלה זכה ומזכה את הרבים  לשבח 

א"ר משה פימא שליט"הר
בדבר אשר איכסן שלוחי אבותינו באופן הכי נאות  

ט"אותם בסבר פנים יפות עצהיובקירב 

ס"ויתברך ממעון הברכות לחיי נחת וכט

Goncruszka, Hungary

June 2016

החכם עיניו בראשו
יעצט איז דער זמן זיך איינצושרייבן פאר 

!ז"ס אויף שנת תשע"מעינטענענ
ביזאיז ו "תשעס"מעינטענענפאר איינצושרייבןדער דאטום 

ס"מעינטענענאונטערפון בתי חיים דוגמאות

ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות...

(ן חיי שרה"רמב). 'באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק

MAINTENANCE DIVISION


Koseleve, Ukraine

August 2016

קוקט ארויס אויף די בריוו געשיקט  
ע בני משפחה'צו די חשוב

בעלארוס, [פינסק]ח קארלין "ביה
ע"זיקארלין 'אהרן הגדול מ' ר' הקרבינו ק "חלקת מחוקק ספון של מרנא קוה

ע"מעזריטש זי'מ' וגדולי תלמידי המגיד הקמראשוני -ב "ט ניסן תקל"י, פ"ע חוהמ"נסתלק לחה





א"תליט' החוהרבניתא "שליטיצחק דוד הורוויץ ' צ ר"הגהת "כש
בראזיל-פאולא . ס, ראצפערטמ שלמי אליעזר "ד התאחדות קהילות היראים ור"גאב

ראצפערט, נירבאטורח בעיר "מחשובי הוועד להצלת ביה

למזל טוב' שתחי' שמחת נשואי בתו החלרגל 
ס"ח רב נחת ושמחות וכט"א  לראות מכל יוצ"כ וכל הנלוים שליט"ומי שברך אבותינו הוא יברך את מע

נ למען הצלת קברי אבות"הנאמן העוסק בלוכ ידידינו "למע

(י בפרשתן ויחי"רש)חסד שעושין עם המתים הוא חסד של אמת 

Pinsk - Karlin, Belarus

December 2016

מציבהנוסח 
נ"פ

אהרן הנולד מאשה פעריל ' מ

ל אשר"יעקב ז' אהרן בן מ' שהוא מ

זכה וזיכה את הרבים כמה וכמה

פעמים ומסר את נפשו במסירת 

את לזכות שכלולפי זה נפש על 

מוכיח לרבים בתוכחת' הרבים והי

מגילה ואהבה מוסתרת לקרב את

וליחדם שבשמים  ישראל לאביהם 

ט ימים "שנפטר יגמורבייחוד 

ק"ב לפ"בחודש ניסן שנת תקל

ה"תנצב

Pinsk - Karlin, Belarus

December 2016


