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 March 14-28, 2019 ט"תשעשמיני  ק"עד ערשזכור -ויקרא ק  "ערש

 נ "נתפרסם לע
ר מרדכי  "דבורה רעכיל ב
 ה"יודא ע

 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

  ד"אב ל"זצ פריעדלענדער לייב דוד ר"ב יהודה רבי | גרויסווארדיין ד"אב ל"זצ וואהרמאן הלוי ישראל ר"ב יוסף דוד רבי | ראזדיל ד"אב ל"זצ גינזבורג משה רבי :אדר 'ז :י"ע שנבנו ח"בהביה כ"ומנו ,זו בשבוע חל היארצייט אשר ע"זי וקדושים גאונים אלו בעד :מיוחד מדור

  משה רבי | קאלאמייא ד"אב ל"זצ (שלמה מגיני) [חריף] יהושע ר"ב חיים רבי | מחוסט ל"זצ לייפער (נדבורנא) מרדכי ר"ב יעקב ישראל רבי| שארוואר ד"אב ל"זצ פישער (טעלעקט) הכהן פנחס ר"ב 'טובי רבי | בולקאמין ד"אב ל"זצ ליעבערמאן הלוי אליעזר ר"ב אלימלך רבי :אדר 'ט   | נימיזשא

  ,מאד .ה ד"אב ל"זצ ליפשיץ אליעזר ר"ב נתן יצחק רבי | טרענטשין ד"אב ל"זצ הכהן (החסיד) דוד רבי :אדר א"י | קאברין ד"אב ל"זצ שלמה ר"ב צבי אייזיק רבי | קראלי ד"אב ל"זצ עסטרייכער לייב יהודה מאיר ר"ב 'ארי משה רבי :אדר 'י | עטשעד-מלינסק ל"זצ שווארטץ שמואל ר"ב 'ישעי
  ר"ב נפתלי רבי :אדר ז"י האלמין ץ"דומ ל"זצ גאטליעב שמעון רבי | מיידאן ד"אב ל"זצ יאמפיל מיכל יחיאל ר"ב מרדכי רבי :אדר ז"ט | ממארגארעטען ל"זצ וויינבערגער (ץ"מהריא) צבי  אהרן יהושע ר"ב יוסף עקיבה רבי | בארדיוב ד"אב ל"זצ פריעדמאן לייב מרדכי  רבי :אדר ו"ט | סאנטוב

 יעמרינג ד"אב ל"זצ מרדכי רבי :אדר 'כ | סאבאסלא ד"אב ל"זצ ווייסמאן אברהם ר"ב צבי יעקב רבי :אדר ט"י |  ע"זי קאמארנא אייזיק רבי ק"הרה תלמיד ,גערעש.נ רב ל"זצ שיק זאב מנחם רבי | בבראדי ל"זצ ריישר אפרים רבי :אדר ח"י פעטעניידארף ד"אב ל"זצ סופר פישל אפרים מרדכי

464 
 ד"בס

 אבותינו
 בולעטין

 א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו 
718-640-1470 

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 

 ד "אבע"זיפועל ישועות בקרב הארץ רבי ' כ של הגאון הק"מנו

מצבות איבערגעבויט בכבוד הראוי אויף נייע צעמענטענע יסודות 350שער הכניסה הערליך איבערגעבויטאלטער גדר הערליך פארראכטן

Nagysimonyi, Hungary 

March 13, 2019 

Mihaleini, Romania 

March 13, 2019 

ל  "ר מראדוויל זצ"ק אדמו"צ בני כ"ק האדמורים הגאו"בנשיאות כ
 א"שליטפ "בר מראדוויל "ק אדמו"בראשות כ

 :(מגילה ג)מת מצוה עדיף ' בתר דאיבעי הדר פשטי? עדיף' מקרא מגילה ומת מצוה האי מיני: בעי רבא
ק של אבותינו לטובת הצלת ושמירת קברי  "ן ווערן א שותף אין די עבוה'דורכ, זייט מקיים דעם פורים די מצוה מיט א הידור

 :שיקט אייער ברייטהארציגע נדבה צו !נ טראגן זיי דעם שווערן לאסט בגוף ובממון"ע און במסי"אבותינו ורבותינו זי
Avoyseinu - 616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249  

  hfpjc@thejnet.com :מעיל-אי Ext. 301   718-640-1470 : אדער רופט

 בהמשך למצות הצלת מתי מצוה -מצות מקרא מגילה     

 ! שמחת פורים ושמחת תמיד פאר אלע ידידים און כלל ישראל

 ה"יבורך הבשמם הטוב א "מ כאו"במעונם בשעטולרגל השמחה אשר ' שיחי' ב ומשפ"ובאבותינו הם ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת  ברכת מזל טוב ורב נחת

   א"שליט' צ ר"הגה

ח "מרבני הוועד להצלת הביה
 

 א "שליט' ק ר"ג בנש"הרה

ח בעיר "מראשי הוועד להצלת ביה
 

   א"שליט' ח הנכבד ר"הרה

ח בעיר "מראשי הוועד להצלת הביה
 

 א  "שליט' ג ר"הרה

ח "מראשי הוועד להצלת ביה
 

 א "שליט' ק ר"ח בנש"הרה

ח בעיר "מראשי הוועד להצלת ביה
 

   א"שליט' ק ר"ח בנש"הרה

ח בעיר "מחשובי הוועד להצלת ביה

   א"שליטצ "הגה

ח בעיר  "מרבני הועד להצלת הביה
 

 א"שליט' צ ר"הגה

ח "מחשובי הוועד להצלת ביה
 

  א"שליט' ח הנכבד ר"הרה

ח דעיר  "ראש הועד להביה

 

 א"שליט' ח ר"ידיד נאמן הרה

  
 

   א"שליט' ק ר"ג בנש"הרה

ח בעיר "מחשובי הוועד להצלת ביה
 

 א"שליט'ק ר"ג בנש"הרה

ח בעיר "מחשובי הוועד להצלת ביה
 

   א"שליט' צ ר"הגה

ח  "מרבני הוועד להצלת הביה
 

 א "שליט' ג ר"הרה

ח בעיר "מראשי הוועד להצלת ביה
 

   א"שליט' ח הנכבד ר"הרה

ח בעיר "מראשי הוועד להצלת הביה
 

 א "שליט' ג ר"הרה

 ח בעיר "מחשובי הוועד להצלת ביה
 

 א  "שליט' ק ר"ח בנש"הרה

ח בעיר "חבר הוועד להצלת ביה
 

   א"שליט' ק ר"ח בנש"הרה

ח בעיר "מחשובי הוועד להצלת ביה
 

  א"שליטצ "הגה

ח "מרבני  הוועד להצלת הביה
 

 א  "שליט' ג  ר"הרהידיד נאמן 

ח בעיר "מראשי הוועד להצלת ביה

 

  א"שליט' ק ר"ח בנש"הרה

ח בעיר "מראשי הוועד להצלת הביה
 

 א "שליט' ק ר"ח בנש"הרה

ח "מראשי הוועד להצלת ביה
 

 א "שליט' ק  ר"ח בנש"הרה

ח בעיר "חבר הוועד להצלת ביה
 

   א"שליט' ח ר"הרה

 -מראשי הוועד

נפתלי  ' צ ר"מצבת הגה
יודא אהרן  ' צ ר"בהגה

ד  "ל אב"הורוויץ  זצ
ז שנה"י

'  הרבנית הצ' מצבת זוג
ה  "מרת פערל ע

'  צ ר"מצבת בנם  הגה
ח  "ד ל"ל אב"משה זצ
ץ"אדר תר' ה' שנה נפ

מצבת האשה  
הצעירה מרת  

ה  "לאה בת מו
מרדכי מבראדי


