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Jan 31-Feb 7, 2019ט"תשעתרומה –משפטים ק "ערש

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

â בשם המשפחות תודה רבה להמסייעים בקודש מדי שבוע בשבוע ליתן מקום להפצת הגליון  •ולאחד בני המשפחות לטובת הבתי חיים להתוודע מהנעשה על ידינו: מטרת הגליוןâ

458
ד"בס

Edeleny, Hungary
September 28, 2017
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בראשות משפחה החשובה 

' ח ר"הנכבדה נכדי הרה

ל"ז 

צ  "בראשות הגה

ק "אבדרבי 

א   "שליט 

צ פאר מקדושים "בנדבת הגה

א  "שליט

כ �הנני מברכים מקרב לב עמוק בברכת מזל טוב למע� ת�להשי	  בשבת והודי

� ל�ושליח ציבור העוסק רבות בשנים להיות לנו לסעד ועזר בהצלת קברי אבות ז שלוחינו

�אבותינו�י �מפקח כללי בעד פעולות הקדושות שע � א�שליטשמואל סאבא � רהרבני החסיד  ת�כש

�  ה הבחור המציון מאוד נעלה�לרגלי נשואי בנו החשוב ה� ולכל המשפחה הכבודה שיחי
�  ו�הייחזקאל שרגא ש ואציל המדות עד להפליא כמר �מופלג בתורה ויר

בודאפעסט �נחלת אבות� ממובחרי יוצאי וחינוכי התלמוד תורה החרדי� פרי נאה ומתוקה
ו�פרשת תרומה בעיר לאנדאן יצ	 צ ביום ד�ט ובשעטומ�ה למז�שתתקיים אי �	 שתחיהכלה החשובה והמהוללה  ג�עב

	  שהשמחה הגדולה השורה במעונכם ישפיע תמיד אורה ושמחה ויזכו לבנות ביתם בית נאמנה לד	 יתן ד
ח כאוות הידידים הנאמנים �עליכם לראות רק שמחה ונחת כל ימיכם אצל כל יוצ	 כה יתן וכה יוסף ד� ולתורתו

ורשת החינוך נחלת אבות � עסקני אבותינו ח עם כל חותמי הברכות באהבה �המברכים מלונ

ברכת מזל טוב ורב ברכות לבביתברכת מזל טוב ורב ברכות לבבית

 ק"בח לגבאי נהייתי וכאשר ..ע"זי מליובאוויטש ב"מהרש ק"הרה לשון מתוך 

  עמהם לעשות המתים לכבוד רוחי ונתעוררה דשכבי ליקרא לבי שמתי ,דפה

  של דבר ה"אי יהיה שזה ק"לביה ברזל של גדר ולבנות 'ית בעזרתו אמת של חסד

  זה וגם ,לבד שמוכרח מה אם כי ,וההידור הפאר אחר לילך רצוני ואין ,קיימא

 חנם במתנת ת"השי יחוננם זה  ובזכות .כ"רו  אלפים שני עד בערך רב לסך יעלה

)ו"קע א"ח ק"אגה( .'וכו נצחיי בחסד

,  א באדייטנדע טייל פון די קאסטןפראיעקטן פעלט נאך ביי טייל פון די פאלגנדע 

!פראיעקטגאנצן ם 'מיט אייער השתתפות קענט איר קונה זיין די אומשאצבארע זכות גומרה של מצוה פונ
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נ "נתפרסם לע

ר "בדבורה רעכיל 

ה"עמרדכי יודא 

ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ  �    hfpjc@thejnet.com–ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

Nyitrazsámbokrét,Slovakia ר "הר: בראשות

ר  "ו והר"הי

ו"הי

' בהשתדלות משפ

 משפחת :הוועד בראשות

א"שליט  'ר ח"הרה

' בהשתדלות משפ' בהשתדלות משפ

' ח ר"בראשות הרה

  

א"שליט

)בתי חיים 2(

  א"שליט ' ג ר"הרה: בראשות

' היקר הרבני הנכבד רובנו , ]נייטרא[

, ]מאנטריאל[ ו"הי

ר "ס מוה"ג צמ"הרה: בסיוע

חבר מערכת זכרון אבותינו, א"שליט

'  ג ר"הרה: עסקני ועד הפעולה

א  "שליט

ח הישיש  "בראשות הרה

' ר ר"מוה

ב "וב, א"שליט

  דודרבי : שבט' ל| מבראד ל "זצלייב קאלקער  'ארירבי : ט שבט"כ| דאנציג , ס בית מאיר"במח, ל"זציהודה לייב פאזנער ר "ב מאיררבי : ה שבט"כ: י"שנבנו ע/ח שבונים"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "מדור מיוחד בעד אלו גאונים וקדושים זי 

יצחק משולם זלמן  ר "ב שלוםרבי |  סאסרעגען  ,ד בודוש"ל אב"זצ פאללאק) נייטרא( אליעזרר "ב הללרבי | אונגוואר ץ "ל דומ"זצשמואל מאשקאוויטש רבי : אדר' א| גרויסווארדיין ץ "ל דומ"זצישראל משה קליין רבי | בראד ד "ל אב"זצבאכנער –משה הכהן כהנא ר "ב
פאפאד "ל אב"זצ גרינוואלד) ב"ערוגה( משהר "ב' יחזקי יעקברבי |  ווערבויד "ל אב"זצאלעזר ר "בבנימין וואלף לעוו רבי : אדר' ב|  הוניאדד "ל אב"זצ פריינד) נאסויד(אברהם יהושע ר "ב ישראלרבי |  נאראלד "ל אב"זצריינמאן 

:ברכת מזל טוב

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

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

א "שליטגאלד ' חנני' ח ר"הרה

אבותינומידידי ונאמני 

א "שליטאלימלך פריעד ' ח ר"הרה

עדעלין, קריפטש, שימישנאח "מראשי הוועד הביה
א  "שליטיוסף בנציון שווארץ ' ח ר"הרה

נירבאגאדח "מחשובי הוועד הביה
א "שליטיחזקאל האלצער ' ח ר"הרה

  אבותינומידידי ונאמני 


