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אייר ביי פילע בתי חיים אין אייראפע' נסיעות לג

בותינו  אלידידינו הנאמנים העוסקים לטובת מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ב ומשפ"ובהם 

ח "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים שיחיויזכו 

, א"שליטיצחק ווייס ' ג ר"הרהידידינו לכבוד 

בעיירותח "ביההצלת ר "ויו-מנאמני אבותינו 

ריטשע  , טארקאן. נ, טיסאלאק, טאקטאקענעז, גיבארט

לשלוםבואכם 
זיךהאבןוואסמשתתפיםע'חשובדילכבוד
מעמדיםגעהויבענעדיפוןצוריקגעקערטיעצט

שוין געמאלדן פארגאנגענע וואך איבער  ווי 
של אמירת  די גרויסארטיגע מעמדים 

תהלים ודברי התעוררות  

ראמעניא  , מארגערעטןבעיר 
היארצייט של הרבנית הצדיקת לרגל 

רבי ק "הגהח "אה"ערויזא נעכא מרת 

ק"אבד, ל"זצשמואל זלמן וויינבערגער 

אונגארן,מעדיעש. נובעיר 
ח "לרגל היארצייט של האה

, ה"עהענדל לאנגער לאה מרת 

,ט"העעלאייר ' גביום 

ה"עהצדיקת מרת רויזא נעכא הרבנית י נכדי "ערומעניע  ,  מארגערעטן-קבוצה א 

קבוצה פוקד  
ביום  ' באוהל הק

ח"אייר תשע' ג

:י"עשנבנוח"בהביהכ"ומנו-זובשבועחלהיארצייטאשרע"זיוקדושיםגאוניםאלובעד:מיוחדמדור

•ווישעווע-אויבערל"זצגינצלערלייביהודהמשהר"בשמואלרבי•בילקאמיןד"אבל"זצקאהליעקברבי:אייר'ה

(מישקאלץ)אנשילאשרר"בפייששרגארבי•בילקאמיןד"אבל"זצ(טארניגראד)בונםבנימיןר"ביצחקרבי:אייר'ז

ר"בהללרבי:אייר'י•שוסבורגד"אבל"זצברודא(סעניץ)מאירר"במרדכירבי•גרויסווארדייןד"אבל"זצווינער

ראדווילל"זצ(זלאטשוב)מיכליחיאלר"ביצחקרבי:איירא"י•קאלאמייאד"אבל"זצליכטענשטייןבענדיטברוך

ה "לאנגער עח מרת לאה הענדל "נכדי האהי "עאונגארן, מעדיעש. נ-קבוצה ב 

געזעהןהאבןאייניקלעךחשובעדיווי
ארבייטבויהערליכעאיצטיגעדימקרוב

דיאיזי"בעזהש,חייםבתידיאין
משתתפיבייהתרגשותאוןדערהויבנקייט

וויהעכערפיהלאיבערגעשטיגןהמעמד
איזתפילותדיבייהתעוררותדי,געראכטן

אומגעהויערעאריינלייגןנאכן,לשעראין
מקוםראטעוועןאוןאפצוהיטןכוחות

.מנוחתם
העוסקיםשללזכותםיעמודובודאי

אשרהקדושיםבזכותלהוושע,החשובים
מידיולכלורחמיםישועהבדברהמהבארץ

.דמיטב

זענןוואסבילדערטיילווייזעאיזבייגעלייגט

.מעדיעש.נבעירגעווארןערהאלטןנארוואס

נאכןגדרנייעםפוןמאטריאלדיגעזעהןווערט
דברי,יסודותנייעדיפארצוגרייטונגןדידורכפיהרן
'רהמפורסםג"הרהדורךגעזאגטהתעוררות

העוסקיםמראשיא"שליטלאנגערלייבוש

געזאגטווערטתהליםפרקיאון.ח"הביהלטובת
.רבבהתעוררות

.

שתיית לחיים לרגל המאורע מיט תפלת מנחהמעמד 

נע'מארגערעטעחשובעדי
דיבעתאייניקליך
ואתםמעמדדיגע'התרגשות

ה"ההוועדוראשימרבניעמם

ביסטריץק"אבדצ"הגה
גרשון'רח"והרה,א"שליט

א"שליטענגעל

נטפי תנחומים
עטרתיקירא בפטירת האי גברא , בלב מלא רגש באנו בזה לנחם המשפחה החשובה

,  עסק בתורה תדירא' ,ירא וחרד לדבר ד, יקר רוח,הנכבדהרבני נ "ה,  המשפחהתפארת 

ראמעניא, פאלוי. נבעירח "ביהמחשובי הוועד להצלת -זכרונו לברכה יושע שלום ראטטער 'ח ר"הרה
ס מעתה ועד עולם"ח מתוך שמחות וכט"ותראו רב נחת מכל יוצ, המנחם ירושלים הוא ינחמכם


