 âמטרת הגליון :להתוודע מהנעשה על ידינו ולאחד בני המשפחות לטובת הבתי חיים • בשם המשפחות תודה רבה להמסייעים בקודש מדי שבוע בשבוע ליתן מקום להפצת הגליון â
בס"ד
ערש"ק וארא עד ערש"ק בא תשע"ט
January 3-10, 2019

הרב הגאון ר' חיים הלל היללער שליט"א
מחשובי הוועד של הביה"ח

האסאמעזאי -וויטקא  -נאסאד

הגה"צ ר' אליהו הכהן כ"ץ שליט"א
אבד"ק תורת א"ש דושינסקיא ב"פ
מחשובי הוועד הביה"ח וויטקא

הרה"ג ר' חיים יוסף אונגאר שליט"א
מחשובי הוועד להצלת הביה"ח

בארדיוב-פישטאן

הרה"ח ר' פנחס שמעי' שוויממער שליט"א

הרה"ח ר' יוחנן גרין שליט"א

מידידי אבותינו

מחשובי הוועד הביה"ח מייע

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

Mateszalka, Hungary

718-640-1470

אבותינו
בולעטין

454

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

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

קריאה נרגשה בדבר נחיצות
הצלת ותיקון בתי חיים
לשון הרה"ק מהרש"ב
מליובאוויטש זי"ע

אין די טעג ,פארמירט זיך א וועד פון צאצאי יוצאי
העיר צו ראטעווען דעם ביה"ח וועלכער איז אין א
שווערן צושטאנד .די חשוב'ע בני משפחה ארבעטן
צונויפצוזאמלען די קאסטן איבערצובויען דעם
ביה"ח.

אגרות קודש ,ח"א אגרות קע"ו

Ocna Mures (Marosújvár), Romania

חשוב'ע מצבות אינ'ם ביה"ח

הרבנית הצ' מרת
רבקה ע"ה ,אשת
הגה"ק רבי
יחזקאל פאנעט
זצ"ל אבד"ק דעש

הרבני החסיד ר'
יצחק דוב ב"ר
אפרים צבי
הערשקאוויטש
ז"ל

האשה הח' מרת
קיילא שרה
פישער ע"ה

הרבני החסיד ר'
בנימין אליעזר
ב"ר צבי ז"ל שו"ב

שטארקע פרייד ביי צאצאי יוצאי העיר מיט דער
בשורה טובה אז א חלק פונ'ם גדר ווערט גענצליך
פינאצירט דורך א רעגירונג גרענט .לאקאלער
רעגירונג וועלכע פירן דורך די בוי ארבעט מאכן
שנעלער פארשריט אין די ארבעט פון שלב א' ,עס צו
פארענדיגן איידער די שווערע וועטערס.
ווייטערדיגע השתדלות ווערט אנגעוואנדן דורך די
עסקני אבותינו צו ערהאלטן א גרענט פאר דער
קומענדיגער פאזע פונ'ם בנין הגדר  ,און פארענדיגן א
פולקאמער תיקון המצבות ( )600בס"ד.

האשה הח' מרת
לאה בת ר' יוסף
ע"ה ,אשת
הרה"ח ר' ישראל
הכהן קאהן ז"ל

הרבני החסיד ר'
ישראל ב"ר דוד
הכהן קאהן ז"ל

האשה הח' מרת חי'
שרה בת ר' ישראל
הכהן קאהן ע"ה,
אשת הרה"ח ר'
אברהם לעב ז"ל

וכאשר במחנינו הביה"ק עזוב
מאד ובע"ח רועין בו משום
פרצות הגדר ,וגם בא לידי חטוטי
דשכבי רח"ל ,ועם היות כי
הגבאים דח"ק השתדלו בכ"ע
לגדור פרצות של ביה"ק ,אבל
מצד מיעוט היכולת שא"א
לעשות גדר כדבעי ,נפרץ במשך
זמן קטן וחוזר הדבר לכמו שהיה.
וכאשר נהייתי לגבאי בח"ק דפה,
שמתי לבי ליקרא דשכבי
ונתעוררה רוחי לכבוד המתים
לעשות עמהם חסד של אמת
בעזרתו ית' ולבנות גדר של ברזל
לביה"ק שזה יהיה אי"ה דבר של
קיימא ,ואין רצוני לילך אחר
הפאר וההידור ,כי אם מה
שמוכרח לבד ,וגם זה יעלה לסך
רב בערך עד שני אלפים רו"כ.
ולזאת באתי עם הספר לאוהביי
וידידיי אשר אבותיהם וקרוביהם
מנוחתם כבורד בביה"ק דפה,
לעוררם לעשות חסד של אמת עם
אבותיהם וקרוביהם ולנדב ברוח
המצוה
לצורך
נדיבה
הגדולה הלזו.

Mateszalka, Hungary January ‘19
Piestany, Slovakia

מצבות אינ'ם ביה"ח אין א
שווערן מצב

שנת תשס"ה 200 :מצבות
געבויט דורך "אבותינו"

ובזכות זה יחוננם השי"ת במתנת
חנם בחסד נצחיי ובלתי גבולי
לשומרם מכל צר ונזק ומכל נגע
ומחלה ופגע רע ר"ל ,ולהריק
עליהם ברכה עד בלי די בבני חיי
ומזוני ובהצלחה בכל הפרטים
ברוחניות וגשמיות.

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ז טבת :רבי שמואל ב"ר שלום אוסטרער זצ"ל מבראד | כ"ח טבת :רבי אברהם אבא ב"ר נתן הכהן פירטה-זינגר זצ"ל ראב"ד קראלי | רבי ישכר ב"ר שלמה זלמן אולמאן זצ"ל מגרויסווארדיין
כ"ט טבת :רבי אהרן זעליג ב"ר יהודה זונדל סג"ל זצ"ל מחכמי בראד | רבי יוסף ליסער לאנדא זצ"ל מבראד | רבי שמחה חיים ב"ר אהרן גרינבערגער זצ"ל דומ"ץ מיהאלאוויטץ | רבי רפאל ב"ר ברוך גראס זצ"ל אב"ד בערבעשט | א' שבט :רבי ישראל עוזר ב"ר משה וואלף זצ"ל אב"ד טערצאל ,מאדא
רבי משה ב"ר יוסף שיק זצ"ל אב"ד יערגין ,חוסט | רבי אלי' ב"ר שמואל שמעלקא (צרור החיים) קליין זצ"ל אב"ד האלמין | ב' שבט :רבי נתן נטע ב"ר בנימין קאלמאן זצ"ל אב"ד טשארנא | ג' שבט :רבי דוד ב"ר יצחק אייזיק שיק זצ"ל אב"ד סעטשין ,טאקאי
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