
העומד לימינינו מאז ומקדם , החסדאיש יקר רוח מיחידי סגולה במדת 
ח "ידידינו החשוב רודצו, בודאפעסט'בובפרט להקמת האפיס 

ו"הימשה גרינפעלד ר  "הר

ה בעזרת בבואו נצחי זכות לרכוש של'שזכה ההוצאות להקל נפלאה במדה בשנה שנה מדי

א"תשעחיי שרה ק "ערש

72
א"תשע תולדותק "עד ערשד"בס

אבותינו
בולעטין

מד שנה בשנה במדה נפלאה להקל ההוצאות של   שזכה לרכוש זכות נצח בבואו בעזרת ה

ס"ב שיחיו בכט"הוא יברך אותו וכל ב אבותינוומי שברך  - אבות נחלת ת "והת אבותינו

ן
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

בלבושיהם  יקוצוכי גם הגופים ישני עפר , כי אברהם השתדל בזה לנטוע בלב העמים האמונה בהשארת הנפש אחרי המות...
והודיע כי יקנה זאת בכסף מלא  ...צריך להכין לגוף המת מקום קבר במקום נבחרכ "וע, היינו בגופים הגשמיים

)ש באורך"עייחיי שרה ל בפרשתן "ם ז"ד המלבי"מתו("  כי כל חפצים לא ישוו אל ההשארה הזאת אשר היא אחרית האדם ותקותיו"

ח בעיר"בנין ותיקון ביה

אונגארן,פאקש
באפעסטיגטאון ווערט רענאווירט אלטע ציגל גדר 

בנדבת 

ו"הי טעמפלער-אוישהאחים החשובים 

החסיד הרבני בני הרבני החסיד  בני

ל"זטעמפלער - יחיאל אוישר "מוה
הגבר אשר כל ימיו עמד בראש ופעל בכל לב  הוא 

הראויח בכבוד "לשמירת הביה

Paks, Hungary
October 21, ‘10

:(Maintenance)משמרת בית החיים 

Paks, Hungary
October 21, ‘10

וא  "תשע–ד "בוי אקטיוויטעטן בסן  
קומענדיגע פראיעקטן אנגייענדיגע פראיעקטן

לעצטן שניטביים ח "פאקש ביהבילד פון 
Paks, Hungary
October 21, ‘10

לודאש עגערבעגי    קונאגוטא   קאלאמייע  
אטיא     )      מצבות( לאזנא  ) מצבות(בריד

טשארנא    ברעזאוויצע   גרויסווארדיין   טאקאי 
לינסק    פאקש  בערבעשט      ) מצבות(הומנא לאדאני  . ט
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נ דבורה  "לע
ר  "רעכיל ב

ה"מרדכי יודא ע

  י"עבשבוע זו נתנדב זכות הדפסת הגליון 
ענינים בכל להצלחה להם ח"ותשוח  -ו "הייואל שטויבער ר "הר  -ו "הי בראך עמרם ר"הר  -  ו"היאהרן מנחם עסטרייכער ר "הר


