בס"ד

עש"ק תצוה –

זכור תש"ע

לע"נ

ר' אהרן
משה חיים ז"ל
ומרת בילא ב"ר
לוי יצחק ע"ה
נוסענצווייג

42

עד עש"ק תשא  -פרה תש"ע
לע"נ

ר' יעקב משולם
ב"ר נחמן חיים
ז"ל ומרת מינדל

ב"ר

ב"ר יעקב שרגא

ע"ה

גרינפעלד

הצלת מתי מצוה"
מגילה" און " ל
"מקרא ל

בעי רבא :מקרא מגילה ומת מצוה האי מיני' עדיף ...בתר דאיבעי הדר פשטי' מת מצוה עדיף!

מגילה ג:

זייט מקיים ביידע! און גייט צו צום קומענדיגן הייליגן פורים בשמחה ובטוב לב מיט א רואיגען געוויסען אז איר האט מקיים געווען כדבעי
די מצוות היום ,און דורך דעם ,זייט זוכה צו מקיים זיין מתוך התרוממת דקדושה די אנדערע הלכה פון רבא) .לשיטתי'(

ידע"
איניש
בפוריאא "עד דלא דע
לבסומי בפור
ש לבסומ
מיחייבב א נ
אמר רבא :מ ח

מגילה ז:
מג לה

איר קענט איבערגעבן אייער חשוב'ע נדבה צו די
עסקנים וועלכע זענען געווארן מפורסם אין די מודעות.

מיר דריקן אויס הכרת הטוב פאר די אלע וואס
האבן זיך שוין משתתף געווען אין די "אדר אקציע".
גלייכצייטיג בעטן מיר אויף ווייטער:
ל

ביטע שיקט אייער נדבה צו:

Avoyseinu, 616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211
אדער רופט718-640-1470 ext. 301 :

העלפט די שלוחי אבותינו אפצוהיטן דורכ'ן יאר די
עצמות הקדושות פון די קברי אבות ואמהות,
מתי מצוה און קברי צדיקים זי"ע.







זכות אבותינו ואמותינו וכל הקדושים אשר בארץ המה ,יליצו
בעדינו ובעד כל איש ישראל משפחה ומשפחה מדינה ומדינה

שיזכו בזכות החסד של אמת

מיר קענען נאר אנגיין מיט די עבוה"ק
מיט אייער הילף .די אונטערנעמונגען קאסטן
 $500.00דאללער טעגליך

מאת הבורא ית"ש מתוך אהבת התורה ויר"ש להם ולבניהם אחריהם עבגוצבב"א
המברכם באהבה רבה בלב ונפש חפצה

)הוצאות וועלכע ווערן נישט געדעקט דורך די משפחות(

הנהלת אבותינו

שכלנו עושים עמהם כל ימות השנה

ולחסדיםם של אמת
תמידד ולחסד
פורים ולשמחת תמ
לזכות לשמחת פור ם



Evaluation
Ev
וחקירת בביהה"ח t o -
שומא וחק רת
הערכת שומ
אפשטאמיגע משפחות האבן פארלאנגט דורכצופירן א גרונטליכע אפשאצונג אין די פאלגענדע ביה"ח.
)צוליב דעם שווערן ווינטער האבן זיך אנגעזאמעלט בערך  30ביה"ח וועלכע מען דארף אפשאצן ,און מיר האפן עס דורכצופירן נאך פורים בע"ה .ואתכם הסליחה(.

שעברעשין

y

Sczebreszyn

מיטל ווישעווע –

Viseu de Mijlok

הר"ר נחום בר"ד עסטרייכער הי"ו
מאנטריאל
אל
מאנטר

הר"ר שאול בר"ב פריעדמאןן הי"ו

סעלאטין Seljatyn -

יאנק Gyonk y

האחים הח' אויש – טעמפלער

הר"ר חיים לייב באב"ד הי"ו

הי"ו

לאדשע Cheu Silvaniei y
ססילאדשע

ף Majszin y
מאסיף

הר"ר שלמה זלמן קליין הי"ו

הר"ר יצחק שמואל שניצער הי"ו

צו באקומען דורך די פעקס די באריכט פון
 420ביה"ח ,רופט "קול אבותינו"

718-841-7077 Ext. 25
פאר בולעטין אינפארמאציע Ext. 30

)Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211 T: 718-640-1470 F: 718-228-8368
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of J. Cemeteries in Europe Eretz Yisroel: Asra Kadisha

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

