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בית וועד לחכמים העושה ביתו   שזכה לרכוש זכות נצחי בבואו   ן בולעט
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

הרה מהרש"לשון ב"ק

קריאה נרגשה בדבר נחיצות  
הצלת ותיקון בתי חיים
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ראמעניע,הארנישעסט

מדי שנה בשנה    -בתומכו בעין יפה 
אבותינולדמי שכר דירת 

מדי שנה בשנה להקל  ' בעזרת ה
אבותינוההוצאות של 

ב ק מהרשלשון הרה
ע"מליובאוויטש זי

ו  "א אגרות קע"ח, אגרות קודש

 מאד  עזוב ק"הביה במחנינו וכאשר
 וגם ,הגדר פרצות משום בו רועין ח"ובע
  היות ועם ,ל"רח דשכבי חטוטי לידי בא

Hernicesti, Romania

שעסט ראמעניע,הארנ
ו"היקויפמאן שמעון'אלי' ג ר"י הרה"ע

Harnicesti, Romania

  לגדור ע"בכ השתדלו ק"דח הגבאים כי
  מיעוט מצד אבל ,ק"ביה של פרצות
 נפרץ ,כדבעי גדר לעשות א"שא היכולת
.שהיה לכמו הדבר וחוזר קטן זמן במשך

  שמתי ,דפה ק"בח לגבאי נהייתי וכאשר
 רוחי ונתעוררה דשכבי ליקרא לבי

פארלאזט"ביה  של חסד עמהם לעשות המתים לכבוד ח

August 2010

שלחסדעמהלעשותהמתלכבוד
 ברזל של גדר ולבנות 'ית בעזרתו אמת
 ,קיימא של דבר ה"אי יהיה שזה ק"לביה
 כי ,וההידור הפאר אחר לילך רצוני ואין
  לסך יעלה זה וגם ,לבד שמוכרח מה אם

.כ"רב בערך עד שני אלפים  רו

 וידידיי לאוהביי הספר עם באתי ולזאת
מנוחתםוקרוביהםאבותיהםאשר

ח פארלאזט"ביה

Geres, Romania ,  גערעש
ראמעניע

  מנוחתם וקרוביהם אבותיהם אשר
  לעשות לעוררם ,דפה ק"בביה כבורד

  וקרוביהם אבותיהם עם אמת של חסד
 המצוה לצורך נדיבה ברוח ולנדב

.הגדולה הלזו

  חנם במתנת ת"השי יחוננם זה  ובזכות
 מכל לשומרם גבולי ובלתי נצחיי בחסד

ח"ביים מעסטן דעם פארלאזטן ביה

July 2010

ח  "י הרה"ע

חיים הערש 'ר
ו"הי וואלנער 

ב יז השתדלות פילע די"ך והייבן רן געוו ערמעגליכט דליך ע ה

ע"בכ להצלחה •  ו"היחיים צבי מויזקאפף ' ח ר"הרה•   ו"הימיכל שלעזינגער ' ח ר"י הרה"עזכות הדפסת הגליון בשבוע זו נתנדב 

!לל זכות

  ,ל"ר רע ופגע ומחלה נגע ומכל ונזק צר
 בבני די בלי עד ברכה עליהם ולהריק

 הפרטים בכל ובהצלחה ומזוני חיי
.ברוחניות וגשמיות

ה ענדליך ערמעגליכט געווארן אנצוהייבן די  "נאך פילע השתדלות איז ב
עבודת הקודש צוריקצושטעלן די מצבות אין

ע"זיק רבי הלל קאלאמייער "הגהכ של "מנו–קאלאמייע 

ה קומענדיגע וואך"פארזעצונג און בילדער אי
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