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April 13-19 2018ח"תשעמ "תזו-שמיני ק "ערש

הם  בותינו אהעוסקים לטובת לידידינו הנאמניםמזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ב ומשפ"וב

, העומד קרוב אלינו בלב ונפש חפיצה, ידידינו האי גברא יקירא דגול מרבבה
א"שליטמרדכי גאלד ר"ת מוה"ובפרט התאזר בימין עוז לסייע בגאון ובגבורה כש

ת נחלת אבות בודאפעסט"ורשת החינוך ת-מראשי הנהלת אבותינו 
צ"ט בשעטומ"לרגל הולדת נכדתו למז

א"שליטץ "מרדכי דוב הכהן כ' ג ר"ידידינו הנאמן הרה
ריסקעווע, נעמיזשא, וויטקא, ח בעיר קורמא"ראשי הוועד בביה

ע"קארלין זי'אהרן הגדול מ' ר' ק רבינו הק"מחוקק ספון של מרנא קוהחלקת 
ע"מעזריטש זי'מ' מראשוני וגדולי תלמידי המגיד הק-ב "ט ניסן תקל"י, פ"ע חוהמ"נסתלק לחה

,לשבחהמפורסמיםואפרתיםנגידיםבתיםבעלי•
שטייןצוקאמיטעענגעאןאיןאנגעשלאסןווערן
.'הקמקוםלהצלתובממוןבגוף

ווערט,אבותינושלוחיי"ענסיעותכמהנאך•
גרונטליכעאוןח"ביהגבוליבאשטימטצוביסלעך

פוןכבודמנוחתציוןלבררנאךפאלגןחקירות
.ל"זצקארלין'מהגדולאהרן'ר'הקרבינו

ווערטבאהערדעלאקאלעדימיטקשריםנאנטע•
פערמיטןנויטיגעדיערהאלטןצוכדיגעעפנט

.'הקעבודתלהמשכת
רוףדרינגענדעגאר:ח"תשעהפסחחגערב•

מקוםחילולפוןבאריכטןאיבערערהאלטןווערט
.ל"רפארנעםשווערןאאויף'הק

צוםט"יומוצאיתיכףפארןאבותינושלוחי•
שלוחיראשידיפוןמיטהילףדערמיט,ח"ביה

ה"ה,א"שליטסטאלין-קארלין'מר"אדמוק"כ
משההרבג"הרהובראשם,פינסקק"קחברי
ידמוסדותוראשפינסקק"דקרבא"שליטפימא

והרב,[פינסק]סטאלין-קארליןי"שעישראל
כלאנגעוואנדןווערטעס,א"שליטביערמאןיוחנן
ראטעוועןצובכדיאופןבכלהשתדלנותמיני

.הקדושמקום
דימיטאפגעהאלטןווערטאסיפהאן•

פרובירןצואויטאריטעטןרעלעוואנטע
ן'אויפארבעטגראבווייטערדיגעאפצוהאלטן

אייןשטימעןבאטייליגטעדי.קדושמקום
אאהערשטעלטמעןביזארבעטדיאפצוהאלטן

נישטוועטוואספלאןצופרידנשטעלנדע
ירעושלאנקוה'דובשם,ח"ביהדעםצושטערן

.יצליחבידינו'דוחפץיבואופרטים,ישחיתוולא
מעשהואנשיחסידיםק"הגאווזכות'הקזכותו

.ס"בכטלהוושעוהעוזריםהעוסקיםעליגן

כשיסתדרי"בעזהש,ובהוהבעבר'הקמפעולותקצרהסקירה
:היטבבביאורהפרטיםויתואריפורטהמצבוישתפר

ח"פראיעקטן קיץ תשע

א"סטאלין שליט-קארלין'ר מ"ק אדמו"בראשות כ
ר הפעולות"יו-ו "יעקב שטייערמאן הי' י איש אמונו הרב החסיד ר"ע

רומעניע, מארגערעטן

ז עסקני אבותינו "כסלו תשע#1
ביי די אפשאצונג מיט 

א"מרדכי גאלד שליט' ח ר"הרה

ז עסקני  "תמוז תשע#2
ח"אבותינו ביים מעסטן די ביה

ח "אסרו חג פסח תשע#3

דער מעיאר נעמט אויף  
די עסקנים מיט גרויס  

סימפאטיע

פארגעזעצט ווערן פארהאנדלונגען 
די סורוועירסמיט 

שלוחי אבותינו מיט די עסקנים החשובים זענען  
ק לטובת הצלת מקום הקודש"עוסק בעבוה

Marghita, Romania
April 11, 2018

Marghita, Romania
April 12, 2018

לשלוםצאתכםברכת
יוצאיצאצאיפוןנסיעהגרויסארטיגע

וחברירבניבראשות,מארגערעטעןעיר
דילרגלצוגעגרייטווערטא"שליטהוועד

הצדיקתהרבניתפוןאייר'גיארצייט

רביק"הגהח"אה"ענעכארויזאמרת

,ל"זצוויינבערגערזלמןשמואל
גרויסארטיגעדיפוןהמשךאוןק"אבד

.דורכגעפירטאיצטווערטוואסק"עבוה

דארטוועטולחייםתפלהמעמד
נכדיהבראשותי"בעזהשפארקומען

אייר'ג-'דביוםא"שליטהאוניםהרבנים
.צ"אחה3:00בשעהט"הבעל

דיפוןגעמאלדןווערטגלייכצייטיג
10:00פארןוועטבאסאאזעסקנים

אנצושליסןזיך.קערעסטירפוןצופרי
פארבינדטפראגןוועלכעסייפאראדער

201-953-0498אויףעסקניםדימיטאייך
.ס"בכטלהוושעיגןאבותזכות

הערליכע נייע גדר ווערט
.פארגעזעצט ברוב פאר והדר

הרבנית  מצבת
הצדיקת מרת  

רויזא נעכא  
ק רבי  "ח הגה"א

שמואל זלמן 
וויינבערגער  

יארצייט  , ל"זצ
אייר' ג

ק  "הגהמצבת
שמואל  רבי 

זלמן  
וויינבערגער  

ק  "אבד, ל"זצ
ק  "הגהבן 

ץ  "מהריא
ל"זצ

אונגארן, נירמעדיעש
| א "שליטשלום אליעזר ליכטענשטיין הרב | ו "הי' החמשפחת לאנגער בראשות 

ו"הייוסף מארקוס ' ח ר"הרה| 

בנידיבייהתרגשותגרויס
יארצייטדילרגלאזהמשפחה

לאהמרתח"האהזקינתםפון
יעצטווערטאייר'ג,ה"עהענדל

פארברובגדרנייעדיגעבויעט
.והדר

וועלןאייניקלעךחשובעדי
ח"בהביהזייןפוקדי"בעזהש

,ט"הבעלאייר'גהיארצייטביום
נאנטדיפוןמיטצוהאלטןבכדי

ובואכםצאתכם.ק"עבוהדי
אלעסגעפועלטאון'לשלו
.גוטס

יסודות פאר די נייע גדר

האשה החשובה  מצבת
,  ה"עלאה הענדל לאנגער מרת 

אייר' גיארצייט 

#1

#2

#3

.ס"ח וכט"לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' ב והמחותנים שיחי"ויזכו ביחד עם ב

מעמד הקמת המצבות פארגעקומען און די איצטיגע 
רבינו  של לרגל די קומענדע יומא דהילולא רבתי , טעג

א  "קוברין זיע'משה רעיא מהימנא ואוהבן של ישראל מ
.ניסןט "ט כ"ק הבעל"ביום שב

בילד ווי די נייע מצבה ווערט אויפגעשטעלט
א "ג הרב חיים ראבינאוויטש שליט"בראשות הרה

ק בריסק"רב דק
א "יגן עלינו ועכי' זכותו הק


