
מהרב הגאון המפורסם פה מפיק מרגליות

א"שליטווייס ' רבי ישעי ת"כש

  ביתר חורבן ביי פונקט ווערט פארוואס...
?ישראל קרן נגדע לשון די געניצט

  חורבן דער תהלים און אויס רעכענט המלך דוד 
  :ער ברענגט דערנאך ."בנחלתיך גוים באו 'א"

  בשר השמים לעוף מאכל עבדיך נבלת את נתנו
 המלך דוד זאגט ווייטער .ארץ לחיתו חסידיך

  דאס איז דאס וואס "כמים דמם שפכו" :ה"ע
  ואין נאכאמאל אויס פירט ער און ,ערגסטע

  מען וואס דעם מיט ווייל איז פשט דער .קובר
  גאנצען דעם אפ מען האקט מת א מבזה איז

  ביי זעען מיר ווי אזוי ,פריערדיגע די מיט שייכות
  די אז געוואלט האט ער אז ה"ע המלך 'חזקי

  האט אחז פון דרך ם'פונ אפלאזן זיך זאל פאלק
  .חכמים לו הודו און אביו עצמות געווען גורר ער

  עס ווי אזוי :ביתר אין ענין דער געווען איז דאס
  אן עס מען רופט לקבורה ניתנו לא געווען איז

  געווארן פארשניטן איז עס - ישראל קרן נגדע
  כלל צו צדיקים פון השפעות די דעם דורך

.ישראל

אז מען וויל אנהאלטן די השפעות  , על כן
דארף מען , ע"פון אבותינו ורבותינו נ

!האלטן בכבוד  זייערע מקום מנוחה
  וויכטיקייט די צוברענגען ארויס וויכטיג איז עס
  טויזענטער די פון חיים בתי די פאר טוען פון

  עס ה"ב וואס אייראפא אין אבותינו קברי
  צוצוהעלפן עוסק זענען וועלכע עסקנים דא איז

  איז מען אז ,מען ווייזט דעם מיט וואס ,ענין צום
  הייליגע זייערע מיט און זיי מיט ממשיך
...דרכים

מתוך דרשת התעוררות בנחיצות הצלת  
ותיקון בתי חיים והמשך קשר הדורות עם  

ח"י התיקון ביה"ע ע"האבות זי

ברגשי אהבה מתכבדים אנו בזה להגיש ברכותינו 
ט הלבבית אל מול כבוד הגאון הצדיק  פה מפיק מרגליות  "ברכת מז

א  "שליטבית יוסף צבי דושינסקא  ק"האבדקת  "כש

ראמעניע, נימיזשעח בעיר "ק של הצלת ביה"עומד בראש עבוה -ב "על ישראל הדרתו בעיר וומס
'  ק  שיחי"ח בנש"ג  הבה"עב' שתחי' לרגלי ארוסי בתו הח

ס"ח שמחה ונחת וכט"מהם ומכל יוצ' ב שתחי"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל ולראות ביחד עם ב"ויה

114
א"תשע שופטיםק  "ערש

ד"בס
א"תשעתצא ק   "עד ערש

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  
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!בשמירת קברי אבותיכם,    תנו לב בעת שמחתכם,    עליכם יגן אבות זכות
304אדער   301. עקסט 718-640-1470ק רופט אבותינו   "צו האבן א חלק אין די עבוה זכות אבות

ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ

פ איז גרייט"די פונדעמענט און צורה–בשעת די בוי ארבעט אין פאסאב 

:בנדבת ובהשתתפות יוצאי העיר בראשות

ו  "קליין הי זוסיא אליעזרר "ומוה יעקבר "מוה' האחים הח

פוילן סלאוואקיי אוקריינע אונגארן ראמעניע
לינסק זבארוב ארשיווע דיורא סעדרעש קאמארזשאן בערבעשט

שעברעשין ווערבוי קאלאמייע מיקאלע .וו קאראס-ניר גערעש נעמיזשע  . מ

בעלארוס לעמעשאן קעשעליא יונק הישן   סאמבאטהעלי גרויסווארדיין אטיא

קאברין דעדינקע ראחוב פאסאב

א"זוממער תשע–בוי פראיעקטן 

Paszab, Hungary
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