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אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  
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נ "לע נתפרסם
ר "דבורה רעכיל ב

ה"עמרדכי יודא 

718-640-1470

רומעניע, עגערבעגיבעיר  ברוב פאר והדר נשלם בנין הגדר 

פרי צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם
'מי שהיא חכם קונה לו נפשות שמלמדם דרך טוב והרי הם לו כאלו קנאם וכו

('א פסוק ל"י' י משלי פ"רש)

אונגארן, סעדרעש תיקון הגדר והמציבות בעיר 

אשר הודות להשפעתו בקרב מעריציו זכינו לכלכל  

.  ת החרדי נחלת אבות בעיר פעסט"הוצאות לחודש ניסן דהאי שעתא של הת
ר שאין בהם חטא והגנת ישיני עפר יעלה לזכותו שיזכה להמשיך  "וזאת הברכה של זכות תשב

  אבותינוי "שענחלת אבות  ת "ח בשם כל צוות הת"הכו. ולהרבות כבוד שמים כאות נפשו טהורה

וואלף לאנדא–וואלף וואלטער –מרדכי גאלד 

פוילן סלאוואקיי אוקריינע אונגארן ראמעניע
לינסק הומענע בריד סעדרעש עגערבעגי בערבעשט

ברעזאוויצע קאלאמייע קאראס-ניר ווישעווע. א לודאש

ווערבוי דעלאטין סאמבאטהעלי גרויסווארדיין לאזנע  

טשעטניק ארשיווע קונאגוטע נעמיזשע. מ אטיא

דיורא קאמארזשאן

א"זוממער תשע–ארבייט -צוגרייטונגען צו די בוי

ברגשי כבוד מתכבדים אנו בזה להגיש תודתינו הלבבית
ג פאר מקדושים"מול המאוה 

א"שליטקראלי 'ר מ"ק אדמו"כת הגאון הצדיק "כש
ב"י וומס"על ישראל הדרתו בעוב

מקדמים אנו בברכה מרובה את פני -ברכנוכם מבית השם 

א"שליטנתן זכובסקי  הרב

ס דביר הקודש"ומח -מ הישיבה גאון יעקב "ר
א"שליטמשה גולדמאן ' גדלי הרב

ר מזוועהיל"אדמו

ח"לרגלי השתתפתם לשרת בקודש בתוך הוועד הנעשה לתיקון ושמירת הביה

.י וגודל המצוה בודאי יגן לכל המסייעים"בספהעסקנים ונא לקבל  -ע "זיהמצוה להציל מקום קבורת הצדיקים הגונים לגודל בסכומים גרמה לנדב וכעת הזמן 

.303. עקס אבותינואו עם  347-573-0719–ו"הישמעון לעווינגער  ת"ח נא להתקשר עם העסקן הנכבד כש"בנוגע הפרטים אודות הצלה ותיקון הביה

ט באנו בזה לאחל  בשם כל צוות אבותינו"בפרוס הפסח הבעל

ט חג כשר ושמח "ברכת שמחת יו
ועל הכלל כולו יצא לכל  , א המחזקים אותנו בכל עת"צ שליט"לכל הרבנים הגאו

.ולהכלל ישראל, והנדיבים בעם, ח"העוסקים בצרכי ציבור באמונה שבכל ביה

מה הגפן הזו סומכין אותה על גבי עצים 
כך הם ישראל אינם חיים  , יבשים והיא חיה

"  פ שמתו"אלא בזכות אבותיהם אע"
(ט"תהלים תתכ: ילקוט)

א"צ יראנו נפלאות בב"ובזכות הגנת הקדושים אשר בארץ המה נזכה כלנו לשמחות ונחת והשפעות טובות וכימי צאתנו מאמ

בהשתדלות האברך החשוב  

ברוך יודא ק הרב "בנש
א והרב  "שליטהאלבערשטאם 

א  "שליטברוך חנה גרינפעלד 
ובהשתדלות האברך החשוב  

ו "הייושע בלום ר "הר
נגמר התיקונים על מצבת זקינו 

יודא קאין  הרב החסיד רבי 
ס מניחות יהודה"ה בעמח"זללה

בנדבת הרבני 
הנכבד 

מאיר  ר "הר
פריעדמאן  

ו"הי
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:ח בקאברין"תמונות של הביה


