ערש"ק מטו"מ עד דברים תשע"ח

בס"ד

אבותינו
בולעטין

718-640-1470

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

קבוצה פון חסידים ואנשי מעשה ובראשם כ"ק מרן אדמו"ר מ'סאטמאר
שליט"א ,ועוד נכדים חשובים מצאצאי יוצאי העיר זענען פוקד על ציון
זקינתם האשה הצדקנית בתש"ק מרת שרה מרים זלה"ה ,אשת הרה"ק
מרן רבי שלו' אליעזר ראצפערט'ער זי"ע ,בת הגאון הקדוש רבי מרדכי
דוב מ'הורנסטיייפל זי"ע .און די זעלבע צייט איז אפגעהאלטן געווארן
דורך כ"ק אדמו"ר שליט"א ,א סוקספולע מיטונג מיט די געהערטע ראשי
הקהילה מיט די באטיילוגונג פון הגה"צ אב"ד סיגעט שליט"א ,און
הרה"ח ר' חיים שלו' לעפקאוויטש הי"ו ,ווי אלע דעטאלן פון די עבוה"ק
איז אפגעשמועסט געווארן.
בעת די קבוצה איז זיך משתטח איז בעזהש"י אנגעקומען די ערשטע
טראנספארט פון די מאטריאל ,בכדי און די קומענדע טעג אנצוהויבן די
עבוה"ק פון ארומנעמען דעם ביה"ח מיט א נייעם הערליכן גדר.
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כ"ק מרן אדמו"ר
מ'סאטמאר שליט"א
בעת השתטחות על
ציון זקינתו זלה"ה

ע"י משפחת החשובה לבית ווערצבערגער שליט"א
בהשתדלות הרה"ח ר' שמעון ישראל חיים ווערצבערגער שליט"א
לע"נ אביו הרבני החסיד ר' אברהם יושע ווערצבערגער ז"ל ,משמש דקיט"ל ד'סאטמאר קרית יואל

ובנו האברך היקר ר' יואל חיים הי"ו ,נכדי הרבני הנגיד
החסיד יעקב אלימלך דערשאוויץ ז"ל

העפטיגע צוגרייטונגען ווערן געמאכט
צו קענען אנהויבן די עבוה"ק אין די יעצטיגע טעג
בכדי צירוקשטעלן די ריכטיגע גבולי הביה"ח על
מקומם ,און מתקן זיין דעם גדר עצהיו"ט ,וחפץ ה'
בידינו יצליח.

ידידינו הרה"ג

ר' שלום אליעזר ליכטענשטיין שליט"א
ר' בנימין יהושע פוקס שליט"א
מראשי הוועד נירמעדיעש ,יולניצא ,בעטלאהן
ידיד אבותינו
ויזכו כלם ביחד עם המשפחה והמחותנים שיחי' לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח

מנו"כ של הרב הצדיק ר' דוד יצחק קלאפהאלץ ז"ל | ומנו"כ של הגאונים הצדיקים ,רבני
העיר :רבי צבי הירש הורוביץ זצ"ל | רבי נתן נטע ליפשיץ זצ"ל ,רבי נפתלי רובין זצ"ל

בהשתדלות :הרה"ח ר' אליעזר שפירא שליט"א

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אבותינו
הם וב"ב ומשפ' שיחי' לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו"מ כאו"א בשמם הטוב יבורך ה"ה

ידידינו הרה"ג

אלפי תודות פאר די חשוב'ע בני המשפחה וועלכע זענען זיך משתתף
בכל לב אויפ'ן רוף פון מרנן ורבנן כ"ק האדמורי"ם שליט"א לבית
סאטמאר-באבוב-כ"ק גאב"ד סאטמאר מאנסי ,ובהשתדלות הגה"צ
אבד"ק סיגעט שליט"א ואתו עמו שאר חשובי חברי הועד שליט"א.

גרויסארטיגע קאמפיין איז יעצט
אינטערגענומען געווארן מעורר צו זיין די
חשובי יוצאי העיר צו נעמען אנטייל אין
די גרויסארטיגע פראיעקט פון תיקון 450
מצבות אהערצושטעלן ברוב פאר והדר.
ביטע פארבינד אייך מיט ר' שמעון
ווערצבערגער הי"ו 845-537-1013

July 12-19, 2018

היום ,יום ה' מטו"מ איז פארגעקומען א
גרויסארטיגע מעמד דורך די נכדי גאוני וקדושי
צדיקי ק"ק מארגארעטן ,לרגל די גמר וסיום
מלאכת הק' אינעם ביה"ח ,וואס נעמט אריין
בנין הגדר המפואר פון  650מעטער ,תיקון 470
מצבות ,און די פילע רענאוואציע פון די אוהל
הק' וואס איז פרעכטיג איבערגעבויעט
געווארן ברוב פאר והדר.
די משתתפים האבן אויסגעדריקט א גרויס
דאנק פאר די עבוה"ק וואס איז דורכגעפירט
געווארן מיט גרויס איבערגעגעבנקייט און
געטריישאפט מיט די מיטהילף פון די חשובע
חברי ורבני הוועד ובראשם איש חי ורב פעלים
הרבני החסיד הנכבד והמרומם מוה"ר גרשון
ענגעל שליט"א
זכות אבות יגן להוושע בכל טוב סלה

מנו"כ של הגאון הקדוש
רבי אברהם יצחק גליק זצ"ל ,אבד"ק
בעמח"ס "יד יצחק"
בראשות נכדו ידידינו הרה"ג
ר' דוד שלמה יונגרייז שליט"א
ר"מ בישיבת וויזניץ

זה השער לה'
אריינגאנג צום אוהל הק'

Marghita, Romania
June 12, 2017

ה' מטו"מ  -בעת די קבוצה
איז פוקד אינעם
איבערגעבויעטע אוהל הק'
אוהל הק' של הגה"ק ר' אברהם יצחק
גליק זצ"ל אבד"ק טולטשווע ,ומשפ' ז"ל

בס"ד אנגעהויבן די ערשטע פאזע פון  200מצבות אין א גרונטליכע רייניגונג!
א דרינגענדע מעלדונג פאר די צאצאי יוצאי העיר מען זאל זיך אנשליסן אין די
יעצטיגע קאמפיין מען זאל קענען פארענדיגן די גאנצע אינטערנעמונג פון נאך 300
מצבות און א קביעות'דיגע מעינטענענס.
ביטע פארבינד אייך מיט הרב דוד שלמה יונגרייז 917-331-7877
מנו"כ של :הגה"צ רבי צבי אלימלך בן הגה"צ רבי ארי' לייב בלייך זצ"ל-אבד"ק ,וזו' הרבנית הצדיקת מרת הדס בת
הרב המאוה"ג ר' חיים ברוך ראב"ד דק"ק ווישניצא | הרבני החסיד הנגיד ר' יעקב אלימלך דערשאוויץ ז"ל
לפרט אוי בא שמשו | כתר תורה
 פ'נ' | הרב הג' הג' חו"ב החסידבהרב
וכו' | מו"ה
המאוה"ג חו"ב | מ' ' הרב
| י"ג ביום
דפ"ק
הפורים תרע"א | 'עקה 'בית
'ללה ברחובות | 'בדנו הטוב כבו
המאורות | "ד שנה שמש בכתר
הרבנות | 'מיו עברו בצער
ומכאובות | 'ופלג בתורה
במנעלות ומדות | 'הורת נסמך
מגדולי הדורות | 'ולם ימליצו
עליו במעונות | 'ן ס"ח<ה>
'אסך וזבנו לאנחות | 'ל 'ום
'עלהו 'שוכן ערבות |

הרבנית הצדיקת
המפורסמת הצנועה
והחסידה מרת
בת הרב המאוה"ג
ראב"ד
ר'
דק"ק
זצלה"ה אשת הרב
המאוה"ג מו"ה
זצ"ל
אבד"ק
נפטרה בש"ט ה' אדר
תר"ץ

כתר שם טוב | פ " נ |
ה | "איש [ ...הרב]ני מו
יעק]ב אלימלך | בן מ' [שלמה]
ז"ל | נפטר ט"ז שבט תרס"ג | יעקב
?הלך [לדרכו בדמעה] ובכיות |
איש [חס]יד ת[מים בדרכיו פאר]
המדות | לא [הלך אחר כבוד
ושרר]ה המדומות | ירא [אלקים]
יהודים? בתורה ומצות מש.. ..שב
התחברות | לעני ודל [הראה]
פנים מסבירות | כ .. ..מרגליות | בן
[ס"ב שנה בא ל]מנוחת האבות |
ש'מו ל'ברכה מ'זכירים ה'בריות |
תנצבה

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
ב' אב :רבי יעקב [יעקבקא] ב"ר יחזקאל (נודע ביהודה) סג"ל לאנדא זצ"ל מבראד | ה' אב :רבי ישראל [עילוי] העללער זצ"ל מפינסק | ו' אב :רבי מרדכי [חסיד] ב"ר מאניש זצ"ל מחכמי בראד
| רבי אלעזר משה ב"ר צבי הירש הלוי הורוויץ זצ"ל אב"ד פינסק ,מח"ס אהל משה | רבי נתן הלוי האפפמאן זצ"ל דומ"ץ גרויסווארדיין | רבי משה ב"ר עמרם גרינוואלד זצ"ל אב"ד חוסט ,מח"ס ערוגת הבושם
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