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לידידינו הנאמנים העוסקים  מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
לרגל השמחה אשר במעונם  ' שיחי' ב ומשפ"ובהם בותינו אלטובת 

ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"בשעטו

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

,  א"שליטברוך בערגער ק הרב "ג בנש"הרהלכבוד ידידינו 

באלהאשסילאש , מילדויבעיירותח "ביההוועד ר "ויו
***

,  א"שליטעזריאל יצחק הערמאן' ג ר"ידידינו הרהלכבוד 

אפאשטאג  בעירח "לביהמראשי הוועד 
***

,  א"שליטמענדל מאיר יאקאבאוויטש ' לכבוד ידידינו הרב ר
יאקע.נ-קליינווארדייןח בעיירות "מראשי הוועד להביה

***
,  א"שליטישראל שלמה זילבערשטיין ' לכבוד ידידינו הרב ר

קאבריןבעיר ח "ביהחבר הוועד להצלת 

מצבות100תיקון
'  צ ר"בראשות נכדי הגה

ל  "זצזלמן בייטום שלמה 

ק  "ג בנש"בראשות הרה

א"שליטברוך בערגער ' ר

ק "הרבני התורני בנשבנדבת 

א"שליטחיים טאגער ה "מו

פראיעקט  -דעם בויאנצוהייבן פארשריט העפטיגע 
אין דער ערשטער געלעגנהייט

ע  "זיראצפערט 'משלום אליעזר רביק "הגהנכדי 
הגאון בת שרה מרים הצדיקת מרת הרבנית ' וזוג

ע"זיהורנסטייפעל 'ממרדכי דוב רבי ' הק

Nyiregyhaza, Hungary

בנין ותיקון חלק הגדר ברוב פאר והדר
כ של הרב החריף ומופלג גדול בתורה וביראה  "מנו

ל  "זמארמארשטיין  עזריאל ה ניסן יהודה בן יחזקאל "מו

א"שליטשמחה פריעדמאן ' בנדבת נכדו הרבני הנכבד ר

-לעפקאוויטש לבית משפחת החשובה 
שלום  ' הגאון הצדיק רנכדי , ו"היווידער 
,  [ז סיון"צ י"יא]ק "ד אבד"היל "זווידער 

טיען זיך גאר ווארעם זיך משתתף זיין  
ם גרויסארטיגען פראיעקט פון  'אינ

.ח בכבוד הראוי"איבערבויען דעם ביה

:י"עשנבנוח"בהביהכ"ומנו-זובשבועחלהיארצייטאשרע"זיוקדושיםגאוניםאלובעד:מיוחדמדור
ר"בלייביוסףרבי:סיוןב"כ|ווערבאד"אבל"זצרייך(חריף)קאפיליעקבר"ביחזקאלאברהםרבי:סיוןט"י

|סענפעטערד"אבל"זצגרינפעלדזעליגיהושער"בחייםמשהרבי|פאקשד"אבל"זצסופרזוסמאןאליעזר

ל"זצקארנפעלדשמואלר"באברהםרבי:סיוןד"כ|בקאבריןץ"מול"זצשיקאליהור"בפנחסרבי:סיוןג"כ

ראחובד"אבל"זצפריעדמאןיהודהר"בחייםישראלרבי|מאקאוואד"אב

קאוואטשהאזעח בעיר "ר הוועד להביה"יו-א "שליטשפיטצער שמואל צבי הרב 

א"שליט' גדלימרדכי ' ת ר"כשהדגול הרב החסיד אביו כ "ולמע

אוקריינא, בריזדאוויץבעיר ח "הביההוועד להצלת ר "יו
ס"ט וכט"לראות רב נחת וגמח' , ב והמחותנים שיחי"ומי שברך את אבותינו הוא יברך אותם ואת ב

מזלא טבא וגדיא יאה
סל מלא ברכה נשדר לכבוד ידידנו עוז מהעומדים בראש למען שמירת קברי אבותיהם  

מפאריםוהנעלה כבוד שמו האברך היקר הנכבד ה "ה, וזכותם מסייעתו להם ולזרעם אחריהם

לונעלהמאדיקראישנ"פ
ומופלגהחריףתהלהנאוה

ניסןה"מווביראהבתורהגדול
בןשטייןרמארמאל"זיהודה

ל"זעזריאליחזקאלה"מו

ט"תרסשבטד"יביוםנפטר

והצנועההחשובההאשהנ"פ

הרבניאשתה"עבריינדלמרת

ל"זיודאניסןה"מוובקיחריף

הרבבתמארמארשטיין

ל"זציצחקה"מוהצדיקהגאון

פעטער'סק"לד"אברב

פארגעזעצט  אין די טעג ווערט 
נאכפארשונגען  די גרונטליכע 

נויטיגע  צו זיין די בכדי מברר 

הגדרלטובת תיקון תיקונים 
***

,  ק"ל  אבד"זצוידערו' שלו' הגאון הצדיק רנכדי 
הגאון הצדיק  ה בת "עהצדיקת אסתר בלומה' זוג

ק"ל אבד"פריעדמאן זצאייזיק יצחק רבי 

ל  " זלעפקאוויטשיוסףיעקב' הרב החסיד המפורסם רנכדי 

הצאצאים החשוביםי "ע

Moldava nad Bodvou, Slovakia May 31 ‘18

Tornalja, Slovakia May 31 ‘18

ס לטובת  "סידור המענטענענ
מדי שנה בשנה  ח "הביה

ג המפורסם  "י הרה"ע
א"ווייס שליט' ישעי' ר

ימי אבלךשלמו 
ה  "הבכא ההיושבים בעמק הידידים היקרים של מלא צער משתתפים אנו בצערם בלב 

,שבקדושהעסקן נמרץ לכל דבר , ידידינו היקר גבר נכבד זקן ונשוא פנים אהוב על  כל

הומנא'דח "ר הועד להביה"יוא "שליטגראס ברוך ר "מוההנכבד הרבני 
.ל"זלעת פטירת אחיו הגדול היקר באנשים ,עם כל המשפחה הכבודהיחד 

***
וכן יבוא תנחומינו לכבוד האי גברא יקירא ידיד נאמן ותיק וחסיד 

סיטשעל'דח "ר הוועד להביה"יוא "שליטלאנדאדוביוסףר "מוהת "כש
ירושלים הוא  והמנחם -ה "לעת פטירת אמם החשובה ע, עם כל המשפחה הכבודהיחד 

.ותראו רוב נחת מתוך שמחה מעתה ועד עולם, ינחמכם ולא תוסיפו לדאבה עוד


