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נ "נתפרסם לע
ר  "דבורה רעכיל ב
ה"מרדכי יודא ע

די ענדגילטיגע באשלוס בנוגע די בתי חיים, ביטע ליינט מיט אויפמערקזאמקייט קומענדע וואך
.ס הוצאות"איז נישט ערהאלטן געווארן די יערליכע סומע פאר די מעינטענענ'וואו ס 

.להם ח"ותשו. אוקריינע, זבארובח בעיר "י הוועד להצלת ביה"הדפסת הגליון בשבוע זו נתנדב ע

107
א"תשעפנחס ק  "ערש

ד"בס
א"תשעמטות ק   "עד ערש

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ  יישר כחכם     -  hfpjc@thejnet.com–ביטע קאנטאקטירט אבותינו , ד"צו ערהאלטן און מפרסם זיין די בולעטין אין אייער ביהמ•

בשירה ובזמרה נברך ברכת מזל טוב לאחד המיוחד שבחבורה 
מנאמני וידידי אבותינו בעיר מאנסי המפורסם בלבו הטוב ובצדקת פזרונו 

א יקרא דשכבי"א יקרא דחיי ואב"אב

'  שיחי ב"ולנו א"שליטשמואל בנימין פריעדמאן  'ר ר"מוה

'תחי' לרגלי נשואי בתו הח
. ע"ח ע"א לראות רב נחת בכל יוצ"ב שליט"החשובים ובאביו וחמיו וכבוד , ב"ר שיזכו הוא וב"ויה

, ל"ם ז"ן די הייליגע דיבורים פון הנשר הגדול רבינו הרמב'י בקשת הרבים זענען מיר פארבעטן געווארן איבערחזר"עפ
,  זעהט דערין די הארבקייט פון נזהר זיין אין דאזיגע הייליגע ענינים'מ. ווערט ארויסגעברענגט די יסודות האמונה בתחיית המתים'וואו ס

סלאוואקיי ,ברעזאוויצאבנין גדר אבנים בעיר 

י"ניהודה צבי לאטמאן  .דרבנדבת איש המעש והחסד התורני 

ה"עבריינדל ומרת משה יעקב ר "נ הוריו מוה"לע

פוילן סלאוואקיי אוקריינע אונגארן ראמעניע
לינסק זבארוב ארשיווע סעדרעש בערבעשט

שעברעשין ווערבוי קאלאמייע קאראס-ניר   נימיזשע

לעמעש יולניצא סאמבאטהעלי   לאזנע

בעלארוס דעדינקע ראחוב פאסאב אטיא

קאברין דיורא קאמארזשאן
מיקאלע .וו גערעש

(  הישן) יונק גרויסווארדיין

א"קומענדיגע בוי פראיעקטן זוממער תשע

טשעטניק *ווערפעלעט *ווישעווע *הומנא לודאש

געפאדערטע חלק פארענדיגט* 

...  מצוה לאהבו ולרחם עליו... וכאשר יאמין האדם אלה היסודות...תחיית המתים, היסוד שלשה עשר: ק"וזלה

(סנהדרין' המשניות סוף מס' ם בפי"ד הרמב"מתו)... ואפיקורס צדוקי ונקרא... וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלו היסודות הרי זה יצא מן הכלל

אל צור חצבתםהביטו 
 .ה געשאפן געווארן פאר די פאלגנדע פראיעקטן"א באדייטנדע סכום איז שוין ב

!ווערט א שותף צו ערמעגליכן די הייליגע ארבעט נאך אין דעם זוממער! קויפט דעם זכות און פאראייביגט אייער נאמען לנצח נצחים

קונאגוטע מאקעווע עגערבעגי בריד

ד"פארענדיגט בס

ו"ח בעיר זבארוב יצ"מודעה מהוועד למען הצלת הביה

בשורה טובה תדשן עצם
  טעג יעצטיגע די אין ת"בעזהשי

 גרויסע די אן זיך הייבט
.הגדר בנין אינעם אונטערנעמונג

ל "זצ יצחקר "בצבי הירש פון הצדיק רבי  דהילולא ביומאובפרט , ביטע קויפט אייך די זכותים

.א"דהאי שעתמטות ' א -תמוז ו"טביום  -ע "ל זי"זצוק משה הישמחק רבינו "אבי הגה

!ואין המצוה נקראת אלא על שם גומרה

(917) 836-8053[ ק"עומד בראש עבוה]ו "הייואל יעקב מייזליש ביטע פארבינדט אייך מיט הרב 

קריטיש וויכטיג אפצוראטעווען די  
.ח בעוד מועד"ביה

פארבינדט אייך מיט די בני המשפחה  
303. דורך רופן אבותינו עקסט

   Legesbenye, Hungary.    אן קיין גדר, ח הפקר"ביה
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