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נ "לענתפרסם 
ר מרדכי  "רעכיל בדבורה 

ה"יודא ע
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ד"בס

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

âרבה להמסייעים בקודש מדי שבוע בשבוע ליתן מקום להפצת הגליון בשם המשפחות תודה  •ולאחד בני המשפחות לטובת הבתי חיים ידינולהתוודע מהנעשה על : מטרת הגליוןâ

Piestany, Slovakia
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פארמירט זיך א וועד פון צאצאי יוצאי , אין די טעג
ח וועלכער איז אין א  "העיר צו ראטעווען דעם ביה

ע בני משפחה ארבעטן  'די חשוב. שווערן צושטאנד
צונויפצוזאמלען די קאסטן איבערצובויען דעם  

.ח"ביה

ח"ם ביה'ע מצבות אינ'חשוב

מרת  ' הרבנית הצ
אשת  , ה"ערבקה

ק רבי "הגה
יחזקאל פאנעט  

ק דעש"ל אבד"זצ

'  הרבני החסיד ר
ר  "ביצחק דוב 

אפרים צבי  
הערשקאוויטש

ל"ז

מרת  ' האשה הח
קיילא שרה  

ה"עפישער 

'  הרבני החסיד ר
בנימין אליעזר  

ב"ל שו"זצבי ר "ב

'  הרבני החסיד ר
דוד ר "בישראל 

ל"זהכהן קאהן 

'  חימרת ' האשה הח
ישראל  ' בת רשרה 

, ה"עהכהן קאהן 
'  ח ר"אשת הרה

ל"זאברהם לעב

שטארקע פרייד ביי צאצאי יוצאי העיר מיט דער 
ם גדר ווערט גענצליך 'בשורה טובה אז א חלק פונ

לאקאלער  . פינאצירט דורך א רעגירונג גרענט
רעגירונג וועלכע פירן דורך די בוי ארבעט מאכן 

עס צו ', שנעלער פארשריט אין די ארבעט פון שלב א
.פארענדיגן איידער די שווערע וועטערס

ווייטערדיגע השתדלות ווערט אנגעוואנדן דורך די  
עסקני אבותינו צו ערהאלטן א גרענט פאר דער 

און פארענדיגן א , ם בנין הגדר 'קומענדיגער פאזע פונ
מצבות  200: ה"שנת תשס.ד"בס( 600)פולקאמער תיקון המצבות 

"אבותינו"געבויט דורך 
ח אין א  "ם ביה'מצבות אינ

שווערן מצב

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

א"שליטחיים הלל היללער ' הרב הגאון ר

ח"מחשובי הוועד של הביה

נאסאד-וויטקא -האסאמעזאי 

א "שליטחיים יוסף אונגאר ' ג ר"הרה

ח"מחשובי הוועד להצלת הביה

פישטאן-בארדיוב

א"שליטץ "אליהו הכהן כ' צ ר"הגה

פ"ש דושינסקיא ב"ק תורת א"אבד

וויטקאח "מחשובי הוועד הביה

א "שליטיוחנן גרין ' ח ר"הרה

מייעח "מחשובי הוועד הביה

בותינו הם אלידידינו הנאמנים העוסקים לטובת מזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 
ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ומשפב"וב

א  "שליטשוויממער ' פנחס שמעי' ח ר"הרה

אבותינומידידי 

ב  "ק מהרש"לשון הרה
ע"מליובאוויטש זי

ו  "א אגרות קע"ח, אגרות קודש

עזובק"הביהבמחנינווכאשר
משוםבורועיןח"ובעמאד

חטוטילידיבאוגם,הגדרפרצות
כיהיותועם,ל"רחדשכבי

ע"בכהשתדלוק"דחהגבאים
אבל,ק"ביהשלפרצותלגדור

א"שאהיכולתמיעוטמצד
במשךנפרץ,כדבעיגדרלעשות

.שהיהלכמוהדברוחוזרקטןזמן

,דפהק"בחלגבאינהייתיוכאשר
דשכביליקראלבישמתי

המתיםלכבודרוחיונתעוררה
אמתשלחסדעמהםלעשות
ברזלשלגדרולבנות'יתבעזרתו

שלדברה"אייהיהשזהק"לביה
אחרלילךרצוניואין,קיימא
מהאםכי,וההידורהפאר

לסךיעלהזהוגם,לבדשמוכרח
.כ"רב בערך עד שני אלפים  רו

לאוהבייהספרעםבאתיולזאת
וקרוביהםאבותיהםאשרוידידיי

,דפהק"בביהכבורדמנוחתם
עםאמתשלחסדלעשותלעוררם

ברוחולנדבוקרוביהםאבותיהם
המצוהלצורךנדיבה

.הגדולה הלזו

במתנתת"השייחוננםזהובזכות
גבוליובלתינצחייבחסדחנם

נגעומכלונזקצרמכללשומרם
ולהריק,ל"ררעופגעומחלה
חייבבנידיבליעדברכהעליהם
הפרטיםבכלובהצלחהומזוני

.ברוחניות וגשמיות

קריאה נרגשה בדבר נחיצות  
הצלת ותיקון בתי חיים

Mateszalka, Hungary January ‘19

Ocna Mures (Marosújvár), Romania


