בס"ד

להידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם:
הרב שלמה הערצאג שליט"א
הרה"ח ר' משה גרינפעלד שליט"א
פרשת

ויקרא
תשפ"ב

גליון

592

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

יו"ר ביה"ח וואגוועטש

הוא הגבר אשר על ידו זכה המוסד להגיע עד הלום
הרה"ג ר' ישי ליעבערמאן שליט"א
אב"ד מטה יששכר -יו"ר ביה"ח שעניא

מחשובי הוועד ביה"ח ריסקעווע ,וויטקא

הרה"ח ר' חיים יוסף ווירצבערגער שליט"א

הרה"ח ר' נפתלי צבי מארמארשטיין שליט"א

יו"ר ביה"ח באן ,ביסטריץ

הגה"צ אב"ד ריסקעווע שליט"א
מידידי ונאמני אבותינו רבות בשנים

הרה"ג ר' שלום אונגאר שליט"א

הרה"ח ר' יוסף יצחק טעסלער שליט"א
מחשובי הוועד ביה"ח בארדיוב,
יו"ר ביה"ח וויטקא ,מערק
ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח

נויטיגע צוגרייטונגען ווערן געמאכט אז דער נייער ארבעט'ס סעזאן זאל זיך בס"ד קענען
אנפאנגען מיט'ן פולסטן שוואונג ,אונטער א שטארקע השגחה פון שלוחי אבותינו

בירור איבער מצבה בביה"ח ב'נאסויד
משפחה נתרגש איבער בירור על מצבת הרבנית הצ' גיטל אשת
הגאון רבי חנוך העניך פריינד זצ"ל אבד"ק נאסויד – אינטערדאם
1
בהגה"ק מנאסויד זי"ע

Nyirkata, Hungary

Balkany, Hungary

געשריבן דורך ידידינו החוקר ואיש האשכולות חכם וסופר
הרב דובעריש וועבער שליט"א – יו"ר מערכת "זכרון אבותינו"
מצבה שטיקל מיט ארגינעלן

אויפשריפט

ניר-קאטא ,אונגארן
Nyirlugos, Hungary

נירלוגאש ,אונגארן

כנראה כמעט ברור שזאת היא מצבת הרבנית מ' גיטל ע"ה אשתו
של הרב הקהלה ,הרה"ג ר' חנוך העניך פריינד אבד"ק נאסאד
ואינטערדאם מ' גיטל ע"ה נולדה ברודניק ביום אדר"ח ניסן
שנת תרל"ד ,כאשר נמצא רשום ברישומי הלידות בעיר בארדיוב
בשנת תרנ"ב.
היא היתה תאומה עם אחותה הרבנית מ' שרה ע"ה [שנשאה
אחר כך להרה"ג ר' אברהם צבי פרידמאן מ'בארדיוב ואח"כ
ר"מ בצאנז] ,הם היו בנות הרה"צ ר' משה אליקים בריעה
בינדיגער זצ"ל מביקאווסק ובארדיוב ,שהיה נכד הרה"ק ר'
אלימלך מליזענסק ושאר צדיקים וגאונים ואם שלא נשתמר לנו
השם של הנפטרת ,הרי על המצבה הזה חרות שהיתה בת מ"ח
שנה ,וזה מתאים עם הרבנית מ' גיטל ע"ה שנולדה בשנת
תרל"ד ואז היתה בשנת תרפ"ג בת מ"ז שנה ,אשר היא בתוך
השנה להתאריך הלידה שנרשם בבארדיוב .גם ההתייחסות
להרה"ק בעל נועם אלימלך מליזענסק והמהרש"ל במקום להזכיר
שאר גדולים וקדושים ,מצינו גם על מצבת אחותה הרבנית מ'
מאטיל לאה ע"ה שנטמנה בדעעש ביום ג' מר חשון שנת
תרפ"ד .ועליה חרות:

באלקאני ,אונגארן

תיקון המצבות
פארענדיגט
בס"ד
יו"ר הוועד :הגאון
הצדיק אב"ד
טשאטה שליט"א
בהשתדלות בנו:
הרה"ג ר' יואל
טענענבוים
שליט"א

זה נוטה מאוד לומר שהרי שבר מצבה זה היא של הרבנית מ'
גיטל ע"ה הנ"ל .בעה"ח ו' אדר ב' תשפ"ב דובעריש וועבער

זייט אייך משתתף אין דער געוואלדיגער מצוה
Verpelet, Hungary

צו ראטעווען און איבערבויען דעם ביה"ח בכבוד הראוי!
נעמט אנטייל אין די הייליגע אונטערנעמונג.

מדור מיוחד בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ז' אדר :רבי משה גינזבורג זצ"ל אב"ד ראזדיל | רבי דוד יוסף ב"ר ישראל הלוי וואהרמאן זצ"ל אב"ד גרויסווארדיין
| רבי יהודה ב"ר דוד לייב פריעדלענדער זצ"ל אב"ד נימיזשא | ט' אדר :רבי אלימלך ב"ר אליעזר הלוי ליעבערמאן זצ"ל אב"ד בולקאמין | רבי טובי' ב"ר פנחס הכהן (טעלעקט) פישער זצ"ל אב"ד שארוואר | רבי ישראל
יעקב ב"ר מרדכי (נדבורנא) לייפער זצ"ל מחוסט | רבי חיים ב"ר יהושע [חריף] (מגיני שלמה) זצ"ל אב"ד קאלאמייא | רבי משה ישעי' ב"ר שמואל שווארטץ זצ"ל מלינסק-עטשעד | י' אדר :רבי משה ארי' ב"ר מאיר
יהודה לייב עסטרייכער זצ"ל אב"ד קראלי | רבי אייזיק צבי ב"ר שלמה זצ"ל אב"ד קאברין | י"א אדר :רבי דוד (החסיד) הכהן זצ"ל אב"ד טרענטשין | רבי יצחק נתן ב"ר אליעזר ליפשיץ זצ"ל אב"ד ה .מאד ,סאנטוב
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