ערש"ק חיי שרה עד ערש"ק תולדות

תש"פ

אבותינו
בולעטין

718-640-1470
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ברוך הבא בשם ד'
ברגשי גיל והוקרה אנו מקדמים את פני ידידינו הדגול האי גברא רבה ויקירא

כש"ת הרה"ג ר' ברוך אבערלענדער שליט"א
אב"ד בק"ק בודאפעסט ורב דקהילת חברה ש"ס ליובאוויטש

העומד לצידינו בסעד ועזר בכל עת ועונה ,ומופלג בכל מעלה ומדה נכונה
יהא בואו לברכה ולהצלחה בכל מעשי ידיו ובכל פעליו הכבירים לתורה ולתעודה

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

א לעבעדיגע מוסטער פון מקיים זיין דברי הרמב"ן במלוא מובן המלה היינטיגע צייטן
מגלגלין זכות על ידי זכאי  -יוצאי אלמאשד האבן
דעם וואך זוכה געווען לברך על המוגמר און מקיים
זיין די הייליגע ווערטער פונעם רמב"ן "להודיענו
מקום קבורת האבות" מיטן דורכפירן און באגלייטן
די הייליגע פראיעקט.
פיר הונדערט און זעכציג חשוב'ע תורמים האבן זיך
אנגעשלאסן צו די רוף פון די ראשי הוועד האחים
החשובים הרה"ג רבי שמואל שמעלקא קליין
שליט"א והרה"ג ר' אברהם יהושע קליין שליט"א
בראשות אביהם הגה"צ אב"ד סעליש שליט"א נכדי
הגה"ק בעל צרור החיים מסעליש זי"ע חתנו של
הגה"ק רבי אהרן שלמה כ"ץ מאלמאשד זי"ע – די
חברי הוועד האבן אריינגעלייגט גרויס הארעוואניע
בלב ונפש צו שאפן די נויטיגע קאסטן למען כבוד
זקינם אבי בית משפחתם.
בני המשפחה האבן מיט געהאלטן די מלאכת
הקודש מהחל ועד כלה וועלכע נעמט אריין (1
הערכת השומא – עוועליועישאן  (2מדידת הגבולות

לשון קדשו של
הרמב"ן בפרשתינו
והוסיף בסוף להודיע המערה שהיא בשדה
המכפלה על פני ממרא שזה השם הנודע
אליה ונכתבה זאת הפרשה  ...ועוד כי רצה

להודיענו מקום קבורת האבות באשר
אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת
אבותינו הקדושים ...

פארצייטישע בילד פון די תר"ן יארן ווי אנשי הישוב הישן
זענען שופך שיח ביים זיבעטן טרעפ פון מערת המכפלה

סיון תשע"ט :הערכת שומא וניקוי השטח

מדידה

מגבית בני המשפחה

מאטעריאל פארן גדר ווערט טראנספארטירט

Almosd, Hungary Nov 2019

תיקון המצבות

– סורוועינג און מאפעס  (3פאנד רעיזינג –
קאמפיין  (4פארשאפן די נויטיגע פערמיטן (5
רייניגן דעם שטח  (6בויען דעם גדר  (7פאררעכטן
מצבות.
ברוך הטוב והמטיב :גרויס עקסטאז מיטן גוטע
בשורה אז א שכן איז איבערגענומען געווארן פונעם
עבודת הקודש און ער איז געקומען מודיע זיין אז
ביי איהם אין גארטן געפונען זיך צענדליגע שטיקער
מצבות וועלכע זענען צוגענומען געווארן יארן צוריק.
ממונה אבותינו געבט זיך אפ מיט יעדן שטיין ווי א
דיאמאנד אויסצורעכענען ווי די שטיינער באלאנגען
– די צורה פונעם בית החיים ווערט אט צוריק
געברענגט לכבודו הראוי "באשר אנחנו חייבים לכבד
מקום קבורת אבותינו הקדושים" – די זכות פון די
הייליגע מצוה וועט אוודאי ביישטיין און באגלייטן
די געטרייע אייניקלעך ,און די אבות זענען מתפלל
בגנזי מרומים להוושע בכל טוב סלה

בנין חומת הגדר

די נייע מצבות אנדעקט אינעם שכן'ס פעלד – ווערן אריבערגעפלאנצט אינעם ביה"ח

ברכת מזל טוב

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"ג ר' שמעון כ"ץ שליט"א,
דומ"ץ קיט"ל מאנסי ,מרבני וועד הביה"ח

נימיזשא ,ריסקיווא ,,וויטקא

חשון תש"פ:
לכבד מקום קבורת אבותינו

הרה"ג ר' יואל גאלדמאן שליט"א,
אב"ד נייפעסט וומס"ב,
מראשי הוועד הביה"ח קורימא ,וויטקא

הרה"ח ר' מנחם יהודה גרובער שליט"א
חבר הוועד דביה"ח אטיא

הרה"ח ר' מרדכי

וואלטער שליט"א

יו"ר וועד הביה"ח אראד-ראקאוויץ

הרה"ח ר' שלום יהושע וואלטער שליט"א
יו"ר וועד הביה"ח

נירעדהאז ,בארשא ,נאדידוואר

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ג חשון :רבי אברהם ב"ר יעקב ריינמאן זצ"ל אב"ד נאראל * רבי יחזקאל שרגא ב"ר דוד דוב מייזליש אב"ד
ראדוואן מח"ס זכרון יחזקאל כ"ה חשון :רבי יוסף אלי' ב"ר צבי ראזענבערג זצ"ל ממיהאלפאלווא כ"ו חשון :רבי משה ב"ר אלי' בצלאל טייטעלבוים אב"ד טעטש כ"ח חשון :רבי אברהם ב"ר משה יוחנן שעהנפעלד
זצ"ל ממיהאלפאלווא * רבי שמעון ב"ר משה יהודה )זענטא( לעבאוויטש זצ"ל אב"ד יאקא * רבי שמעון יהודה ב"ר יעקב פאנפעדער זצ"ל אב"ד טאקאי מח"ס מעיני מים
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