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מזלא טבא וגדיא יאה
סל מלא ברכה נשדר לכבוד ידידנו החשוב לבו הטוב ער למען שמירת קברי אבותינו ורבותינו
ה"ה הרבני הנגיד הנכבד והנעלה בונה עולמות של תורה ,ידיד נאמן ועמוד התווך של אבותינו

מוה"ר משה גרינפעלד

שליט"א וזו ' החשובה תחי'

לרגל שמחת החתונה של בנם היקר הי"ו למז"ט בשעטומ"צ עב"ג הכלה הח' תחי'

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

ויה"ר שיזכו יחד עם ב"ב והמחותנים שיחי'לראות מכל יוצ"ח רב נחת מתוך שמחה והרחבה וכט"ס

z

z

מרבני הוועד להצלת הביה"ח

z

הגה"צ אב"ד

שליט"א

הרה"ג ר'
מרבני הוועד להצלת הביה"ח

שליט"א

שליט"א
הרה"ח ר'
מחשובי הוועד להצלת הביה"ח

z

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
הרה"ח ר'
מחשובי הוועד להצלת הביה"ח

שליט"א

אסיפה לטובת ביה "ח מיהאלען ,רומעניע
מנו"כ הרה"ק ר' לוי משה יהודה בן הרה"ק ר' דן זי"ע
בן הרה"ק רבינו יצחק מ'ראדוויל זי"ע ,וחתן הרה"ק רבינו בעל אוהב ישראל מ'אפטא זי"ע
בנשיאות האדמורי"ם גאו"צ שליט"א:
כ"ק אדמו"ר מ'ראדוויל שליט"א ,ב"פ | ואחיו אדמור"י ראדוויל ובראד שליט"א | הגה"צ פאמ"ק אבדק"ק בראד שליט"א

k
אסיפה למען הצלת ביה"ח בבית הרה"ג המפואר ר' יעקב פעלדמאן שליט"א

מנו"כ החסיד המפורסם הרב ר' משה ישראל פעלדמאן ז"ל
ראש בית אב משפחת הח' והרוממה לבית פעלדמאן הנכבדה הי"ו
מיו"ח הרבני הנגיד המרומם
ר' חיים משה פעלדמאן שליט"א  -יו"ר הוועד
מצבת הרב החסיד רבי
משה ישראל פעלדמאן ז"ל

בראשות כ"ק אדמו"ר מ'טשערנאביל שליט"א
הרבני הנגיד המרומם ר' חיים משה פעלדמאן שליט"א  -יו"ר הוועד
חברי הנשיאות שליט"א ,:הגה"צ אבדק"ק בראד שליט"א | כ"ק אדמו"ר מ'ראדוויל שליט"א ב"פ
הרה"ג פה מפיק מרגליות ר' צבי אלימלך בהגה"צ מוהר"ל טייטלבוים שליט"א |
הרה"ג ר' שלום מיכאלאוויטש בן אדמו"ר מ'בראד שליט"א ]-מאנסי[ | משפחת הרבני החסיד ר' חיים משה שליט"א

בראשות האדמורי"ם שליט"א ,איז די אסיפה
איינגעלייטעט געווארן דורך הרה"ג ר'
שליט"א ,וועלכער האט געברענגט מפי ספרים וסופרים
מאמרי חז"ל מדרשים וזוה"ק די הנאה און נחת רוח וואס
די קדושים זענען נהנה אז מ'איז משגיח על כבודם שלא
יחולל ח"ו ,דאס מורא'דיגע אחריות וואס מיר זענען
מחיוב כמבואר בגדולי ספרי אחרונים נזהר צו זיין דערויף
מיט גרויס זריזות ,און העתק מתשו' אבני נזר ,בנוגע וואס
די מתים טוען באצאלן פאר די וואס זענן מתעסק בעדם.
נאך די דברי התעוררות איז געהערט געווארן א באריכט
פון
שליט"א ,זייענדיג א ידיד נאמן און
עוסק רבות בשנים למען קדושת מקום מנוחת אבותיו

23

אינאיינעם מיט'ן מוסד "אבותינו" ,ווי מ'האט ב"ה מצליח
געווען אפצוראטעווען די ביה"ח בעיר ראדוויל ,בראד,
קליין גערץ ועוד.
שטארקע דיבורים איז געהערט געווארן פון
 ,ער האט אראפגעלייגט די סייעתא דשמיא
וואס מ'האט דא געזען .שתיית לחיים ע"י
הח',
ובני משפחת
והאציל מברכותיו
 .בני משפחת פעלדמאן בראשות היו"ר
ולהנהלת
שטארק איבערגענומען אפצוראטעווען דעם ביה"ח דורך
בויען א הערליכן גדר און אויפשטעלן די  2,000מצבות.
וחפץ ד' בידינו יצליח.

18

שאמקוט ,רומעניע

נוסח המצבה:

פנ א"ח
מ' משה ישראל
במ' ישכר דוב
נפטר כ"ח אדר א
תרכד תנצבה

Mihaleini, Romania

גרונטליכע רייניגונג און
אפשאצונג פון די מצבות

מיטל ווישעווע ,רומעניע

Viseu de Mijlok, Romania
September 10, 2019

Somkuta Mare, Romania Sep. 9, 2019
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