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ט"כ|אילאקד"אבל"זצשטיינערהכהןפנחסר"במשהמאירהללרבי|

זאברבי:סיון'א|מאד'הק"אבדל"זצמיכליחיאלר"בחייםרבי:אייר
ר"ב(השני)צבייהודהרבי|קאלאמייאץ"דומל"זצאפריםר"בוואלף

שמואלר"בבנימיןאברהםרבי:סיון'ב|ראזדאלד"אבל"זצטויבשלמה
מרדכירבי:סיון'ג|פעהערדיארמאטד"אבל"זציונגרייזל"סגדוד

יהושער"בעזריאמרדכירבי|פאלווא-מיהאליץ"דומל"זצשעהנפעלד
מארגערעטיןד"אבל"זצוויינבערגערץ"מהריאצביאהרן

טובמזל ברכת 
לבביתברכות ורב 

עמוק לב מקרב הנני מברכים , ת"להשי'  והודיבשבח 
טוב  בברכת מזל 

העוסק בהצלת ציבורשליח הנאמן שלוחינו כ "למע
, ל"קברי אבות ז

החסד ואיש המעש אהוב על כל מכיריו איש 

א"שליטסאבאשמואל ' הרבני החסיד רת"כש

'ולכל המשפחה הכבודה שיחי
ג הכלה "עב, הנעשית יפות אצל בנו החשובהחיתוןלרגלי 

'שתחיוהמהוללההחשובה 
,  בתורה ובחסידותמופלג, ט"החובה הבחור "ה

הנפלאותבמידותיוומצוין 

ו"הייחזקאל שרגאכמר
וחינוכייוצאי וממובחרי, פרי נאה ומתוקה

"נחלת אבות"התלמיד תורה החרדי 
שהשמחה הגדולה השורה במעונכם ישפיע תמיד אורה  ' יתן ד

עם דורות  , ולתורתו' לדנאמנה בית ושמחה ויזכו לבנות ביתם 
עליכם לראות רק שמחה  ' כה יתן וכה יוסף ד, ומבורכיםישרים 

זיתים סביב כשתוליב "בנים ובח"יוצונחת כל ימיכם אצל כל 
ס"כטלשלחנכם עם 

ח"מלונכאוות הידידים הנאמנים המברכים 
כל חותמי הברכות באהבהעם 

רומעניע, דעסעשט
פראיעקט

ח"תשע
י"ע

אבותינו

לכבוד ידידינו טוב מזל ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
ומופלג בכל מעלה ומדה נכונה  ,העומד לצידינו בסעד ועזר בכל עת ועונה

א"שליטברוך אבערלענדער ' ג ר"ת הרה"כש
ס ליובאוויטש"בודאפעסט ורב דקהילת חברה שק "ד בק"אב

'המהוללה שתחיבתו הכלה ט אצל "צ למז"לרגל שמחת החתונה שתיערך בשעטומ
ח "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים שיחיויזכו 

,המשפחהבשםזייןצומפרסםפלאץאיןמירפילןק"עבוהאנגייענדעדילרגל
פראיעקטןדיאיבערווערטערפאלגענדעדימיטגעוועןמעודדאונזהאבןוועלכע

מיטצוטיילן,געווארןפארענדיגטיעצטזענעןוועלכעאבותקבריזייערעאויף
.דערגרייכונגגעוואלדיגערדעראיבערגעפילןזייערע

א  "שליטאהרן בלומנטל ' ח ר"מכתבי ידידינו הרהמתוך 

טשעכיי, באסקאוויץ
פראיעקט

ח"תשע
י"ע

אבותינו

שלקדשו סביבות מקום מנוחת תיקון

א"זיעהשקל מחצית מרנא בעל ישראל רבן של 

א"שליטהערצאגמשפחת החשובה :  בנדבת

Desesti, Romania

May 9, 2018

ע"זיוקדושים בעד אלו גאונים : מדור מיוחד
:  י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו-אשר היארצייט חל בשבוע זו 

4/30/18 Thank you very much,,, I have no words to
thank you … all the people who are involved in

הקודשעבודת may it will a shtanding zechus for you
and your families. Kol tov Aharon Blumenthal

עבודתדיפארכחישרןגרויסא:ט"העעלאמור'גביום
החייםביתםבייהיינטוועןעגביןאיך.פארקשדאיןהקודש

!כחםישרי.וכיאותכראויגדולדובכבמסודראיזאלס

צוריקיעצטזענעןוועלעכעהמשפחהכלבשם
געבןאיבערגעקומעןאיךבין,עדעליןפוןגעקומען

ארבעטהייליגעענקערעפוןהלברגשיאונזער
ופרטפרטיעדעוויכלהועדמהחלמיטהאלטענדיג

'וכושלימותגעוואלדיגעאמיטדורכגעפירטאיז
,א"שליטביטמאןיואל'רהרב
ל"זצעדעליןק"אבדק"הגהנכד

פוןק"עבוהדיגעווארןאנגעפאנגןאיזטעגדיאין
האפט'מוויע"זיק"המחהשמצבותסביבותשיפוץ

דערנאךאין'הקמקוםסביבותתיקוןמיטזייןממשיך
.ל"זצק"המחהשונכדיצאצאינדבתלפיזייןממשיך

גראסלייבוש'רהחסידהרבידידנולכבודוהברכההתודה
.'הקמקוםאויףארבעטגעטרייעזייןפארא"שליט

Vagfarkasd, Slovakia

Edeleny, Hungary


