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רומעניע,ח בעיר מיהאלען"בנין ותיקון ביה
ע"זיראדוויל 'יצחק מרבינו ק "הרהבן דן ' ק ר"בן הרהלוי משה יהודה ' רק "כ של הרה"מנו

עלינוזכותם יגן אפטא 'אוהב ישראל מק רבינו בעל "חתן הרה

י השערה נולד רבי לוי משה יהודה  "עפ-, ובניו הצדיקים אשר לאחרונה אחרי חיפוש ויגיעה עצומה ובהשגחה פרטית נתגלו מצבתם באופן נפלא
בחיים חיותו ' ראדוויל הי'ק רבינו יצחק מ"כי זקה, והשם יצחק לא ניתן לו-ש לוי "ע' ל ונק"בעל קדוש' א שנות פטירתו של רבינו הק"לערך תקע

ע"סאסוב זי'ר משה יהודה לייב מ"ר' ש רבינו הק"וכמשוער ע, וניתוסף לו שם משה יהודה

א"צ שליט"ם גאו"בנשיאות האדמורי
א"שליטק בראד "אבדקצ"הגה|א"שליטי ראדוויל ובראד "אדמורואחיו | פ "ב, א"שליטראדוויל 'מר "ק אדמו"כ

------------------------------------------------------------------------------------
האברך היקר בש״ק שלשלת  פ״נ 

אברהם  מו״הכקש״ת יוחסין 
'  ר' רב וכובהע העשילייהוש

רשכבה״ג מאפטז״ל נכד לוי
רשכבה״ג מראדויל  זצ״ל ונכד 

ה"זצ״ל נ׳ כ׳ תמוז תר״ח תנצב

ש בעל אוהב  "נקרא ע]
[ע"ישראל זי

פטירתו בשנות העשרים בעת ' היז "עפי
ושלש לימי חייו

ה נאכפאלגן"ק וועט בעז"פרטים איבער עבוה

ברכת חג כשר ושמח
ובפרט לידידינו ואוהדינו  , י"מקרב לב עמוק מברכים אנו לאחבנ

.ס"ט ונחת והרחבה וכט"שמחת יוברכת , בשמו הטוב יבורךא "כאו
הן  ח "של הביההוועד ה ראשי "ה, בצרכי ציבור באמונהכל העוסקים ובשם 

:  אנו מבקשים, ח"במשמרת וכבוד הביהוהן , בבנין הגדרים ותיקון המציבות
ק  "נפשיהם בעבוהאנא תנו יד בגוף ובנפש לראשי הוועד המוסרים 

.  אבות בודאי יגן עליכםוזכות , ע"כבוד אבותיכם זילמען 

האברך הנחמד  פ״נ

מו״השלשלת היוחסין

זצ״ל  לויבמ״ר יצחק
נפ׳ י״ט אלול 

.ה.ב.צ.נ.תתרי״ב

יצחק  ' רש "נקרא ע]
[ע"מראדוויל זי

בשנות פטירתו בעת ' ז הי"ועפי
לימי חייועשרה השבע 

פארלאזטן מצב, ח אין גאר א שווערן"ביה

:  אוקריינע, ראדוויל
'  ק ר"אוהל של הגה

ראדוויל  'יצחק מ
המוסדי "נבנה ע, ע"זי

" אבותינו"

:אונגארן
רעדעלין1.

יארמאט.פ2.

מאקעווע3.

בערצעל.ט4.

נירעדהאז5.

גיבארט6.

טשעטשע7.

דאראג8.

מאטעסאלקע9.
אשוואר10.
נאנאש11.
אפאדי12.
שימאני13.
קאוואראליע.ב14.
באגאט.נ15.

טאלטשווע16.

קאראס.נ17.

וואזשאן.נ18.

מעדיעש.נ19.

וויטקע20.

סאנטוב.א21.

אזד22.

רעוועלניאר23.

:רומעניע
מארגערעטן24.
דיסעשט25.
מארעשאמקוט26.
מיהאליפאלווע27.
לאפוש.ט28.
שימלוי29.

מיקולע30.

קראלי31.

מיכאגהערטא32.

פאמי33.

דעש34.

שימישנא35.

ווישעווע.א36.

הידאלמאש37.

גרויסווארדיין38.

סענטדשארדש39.

ווישעוועמיטל40.

ברעב41.

בארשע42.

ריסקעוועפאלנע43.

פעטריווע44.

:סלאוואקיי
שעניא45.
טרענטשין46.
וואגפארקאשד47.
זשאדיין48.
פישטיאן49.
מילדוי50.
לאדמיראווע51.
טארקאני.נ52.
גאבלטאוו53.
זשיפעוו54.
סטראפקוב55.
יאסאב56.

:פוילן
פריסטיק57.

דזיקוב58.

פשעווארסק59.

אפטא60.

רזעפניק61.

ריגליץ62.

לאבאווע63.

זאטור64.

זאלאשיץ65.

דוביענקע66.

:אוקריינע
בראד67.
קאפאניע.וו68.
אונגוואר69.
נעליפינע70.
שענעדיב71.

ראדוויל72.

טרעבישאן73.

קאזאווע74.

אפשיצע75.

:מדינותשאר
,שאטנדארף76.

עסטרייך
בעלארוס,פינסק77.
בעלארוס,קוברין78.
,באסקאוויץ79.

טשעכיי

ח  "פארן קומענדע סעזאן קיץ תשעטיילווייזע ליסטע 
.  ח"ק אויף טייל אנגעהויבנע ביה"ווי אויך השלמת עבוהנייע פראיעקטן פון 

ה"קענען פארענדיגן די פראיעקטן בע' אבותינו'וועט , ע בני משפחה'מיט די מיטהילף פון די חשוב

היסטארישע 
דאקומענט  
'  ווי רבינו הק

בעל אוהב 
ישראל  

אפטא  'מ
ע שיקט  "זי

ארויס הזמנה  
צו חתונת 
נכדו רבי לוי 
משה יהודה  
לייב

ט חמה  "מזברכת 
מוגש לידידינו

ק  "צ כ"הגה
ר  "אדמו

ראדוויל  'מ
פ"ב-א "שליט

פתיחת לרגל 
שערי 

, בית מדרשו
שיפוצו  ר "ויה

מעינותיו ויתרומם  
,ראשקרנו למעלה 

ויגינו בעדו ולכל  
בזכות  הנלוים אליו 

ע "ק זי"אבוה
ודור  דור מוסדי 

אשר בעדם עוסק 
וביגיעתו , ח"בלונ

וטרחתו הגדולה  
זכה לחשוף  

מצבות הצדיקים  
וגם מיהאלען 'ב

עסק הרבה עדי  
.הגיע עד הלום

קה זכות אבות יגן
צ  "נדבת נכדו ידידינו הגה

א  "שליטיקותיאל יצחק שווארץרבי 

ק בראד"אבדק


