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April 27 ‐May 4 ‘18ח"תשעאמור-ק"אחק "ערש

ח"הביהוויכטיגע אסיפה להצלת 
  ,א"שליט צ"וגאו ם"האדמורי החשובים נכדים די

  ,ט"הבעל אייר ז"ט ביום היארצייט יום לרגל
 אסיפות זיין מאסף טוען ,ה"ע 'הצ הרבנית של
 בכדי ,העיר יוצאי צאצאי 'הח מנדבים פון
דער פאר פאנדן נויטיגע די שאפן צו

גאר דרינגענדע  

בנין הגדר החדש
פרטים איבער די ראשי וחברי הוועד 

.וועלן געמאלדן ווערן בקרב הימים

ע"זיהורנסטייפעל 'ממרדכי דוב רבי ' בת הגאון הקשרה מרים הרבנית הצדיקת מרת ' וזוג ע"זיראצפערט 'שלום אליעזר מ רביק "י צאצאי נכדי הגה"ע
ט"הבעלז אייר "ט -אמור ' ביארצייט ביום 

Nyiregyhaza, Hungary

שרה   הצדיקתהרבנית מצבת 
בת הגאון הקדוש  ה "ע מרים

דוב  מרדכי  'המפורסם ר
,  ע"זיהורנסטייפעל 'מ

שלום אליעזר  ' רק "אשת הגה
ד"הי, ל"זצראצפערט 'מ

הרב החסיד מצבת 
יעקב ' המפורסם ר

'  ח ר"בהרהיוסף 
יצחק אייזיק  

ל"ז לעפקאוויטש

ע"קארלין זי'מאהרן הגדול ' ר' ק רבינו הק"חלקת מחוקק ספון של מרנא קוה

א  "שליטסטאלין  -קארלין 'ר מ"ק אדמו"כ בנשיאות

 א  "שליט יעקב שטייערמאן' איש אמונו הרב החסיד רי "ע

א"שליטיוחנן ביערמאן ר "והר, א"שליטמשה פימא ר "פינסק הרורבני 

פטרון ונשיא מכון דמשק אליעזר -א "שליטאליעזר קעסטענבוים הרב  :חברי הוועד

א"שליטווייס בנימין יצחק  'ר|  א"שליטגאלד מרדכי ' רח "הרה

ח"ק בביה"המשך עבוה
ה איז  "און בעז, גרויס פארשריט ווערט געמאכט איבער די גרויסארטיגע השתדלות

נתקבל געווארן ביי די שכני המקום די נייע הצעה פון איבערמאכן די פלענער בכדי מתקן  
יעצט גרייט מען זיך ממשיך צו זיין בבנין  . ח בכבוד"צו זיין און צוריקשטעלן דעם ביה

.ח ברוב פאר והדר"הגדר החדש סביב הביה

,לראשי ומאורי הדור אשר עמדו אתנו בקשר חזקה להצלחת המשימה הגדולה, מלא פינו תהילה

א"שליטסקולען 'ק מ"הרהר "ק אדמו"ה מרנן ורבנן כ"ה

א"שליט קאפישק "הגאון הצדיק אבד| א "שליטמגד יהודא ק "הגאון הצדיק אבד

ה  "וכן יתברכו מעל בעד עזרתם הגדולה ה
א"שליטשמעון ישראל פריעד ' ח ר"הרה| ד העלמעץ "א אב"שליטיעקב פעקעטע ' ק ר"הרב בנש

אונגארן  , עדעלין
אונגארן, עדעלין

' שיחי' ב ומשפ"ובהם בותינו אהעוסקים לטובת לידידינו הנאמנים  מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"השמחה אשר במעונם בשעטולרגל 

א  "שליטדוד נח גוטמאן ' הרבני החסיד  ר

שאנקאדבעיר ח "הוועד ביהמראשי 

,  א"שליטשלמה ברוך וויטריאל ' הרבני החסיד ר

פעטרעוועסעלא -סאנטובח בעיר "מראשי הוועד ביה

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

  שמחה גרויס העבודה ותכל
  פייערן ביים והתרגשות

  די ביי הבנין גמר חנוכת
  יוצאי צאצאי נכדי חשובי

  בני ובראשם ו"הי העיר
  החסיד הרב של המשפחה

  לאנדא 'שלו 'ישעי 'ר ק"בנש
  אמם עם ביחד א"שליט

  די זעהנדיג א"תליט ח"האה
 כליל ומשוכלל בנוי ח"ביה

  והדר פאר וברוב בהדר

ווי געמאלדן פארגאנגענע 
וואך ווערט פארגעזעצט די  
הערליכע ארבעט פון בנין  
הגדר און תיקון המצבות

בידינו יצליח  ' חפץ ד

אונגארן, מעדיעש. נ

ע"זימראדוויל אור יצחק ק בעל "מרן הרהכ "מנו 

א שיירא פון צאצאי הרב  

ע  "זייצחק מראדוויל הקדוש רבינו 

,  זענען פוקד ביומא דהילולא קדישא

א אייר  "י -ק "אח' ביום ה
א"זכותו הקדוש יגן עלינו ועכי

א"שליטק בראד "אבדקצ "בנדבת נכדו הגה

כטע אאיבערגעמ
פלענער פאר  

,  ארבעט-דער בוי
אז עס זאל נישט  

ן  'שאדן פאר
ח  "ביה

אוקריינע, ראדווילח "ביה

  טרענטשין  ד "ל אב"זצישראל חיים  רבי :איירב "י ל "זצראדוויל  ) זלאטשוב(מיכל  יחיאל ר"ביצחק  רבי :א אייר"י: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

קאלאמייא  ץ "ל דומ"צ פסח אברהםר "במענדל ' זכרי רבי: ד אייר"י ווייטצען ד "ל אב"זצשלום אולמאן  רבי סאלקא -מאטעד "ל אב"זצהעלליר -יהודה כהנא ר"ביחיאל  רבי   זענטא ד"ל אב"זצ יודא לייב היילברוין ' ארי ר"ביצחק  רבי: איירג "י
ילקוט הגרשוני ס"מחלודאש -מאראש ד"אב ל"זצר משה שטערן "גרשון ב רבי מאגלעניצא   ל"זצאבי עזרא זעליג  ר"ב חיים מאיר יחיאל רבי :איירו "ט

Edeleny, Hungary April 18 ‘18

Nyirmeggyes, Hungary April 24 ‘18


