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 Dec 19- 26, 2019 פ"תשמקץ  ק"ערשעד וישב ק  "ערש

 נ "נתפרסם לע

 דבורה רעכיל 
 ה"מרדכי יודא ער "ב

 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

  ר"במשה  רבי: ד כסלו"כ| פעטראוואסעלע ץ "ל דומ"זצמרדכי שלמה שמעלצער  ר"ב' אדונירבי :  ב כסלו"כ• : י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד
 –שוראני ד "ל אב"זצחיים פלויט  ר"בפייוויל ' חזקי רבי|  לעמעש, מידסענטד "ל אב"זצנפתלי הכהן ביין  רבי: ה כסלו"כ|  פאקש ץ"דומ ל"זצט ליפמאן קארפעל "יו ר"ביצחק  רבי| ווערבוי  ד"אב ל"זצמנחם צוערמאנדעל 

משה שמואל  ר"ביהושע  רבי|  גראסווארדייןץ "ל דומ"זציעקב פרץ פריעדמאן  ר"במשה דוד  רבי| באלחוב ד "ל אב"זצאברהם האלפרין  ר"בדוב יעקב  רבי|  קאלאמייעד "ל אב"זצישראל  רבי: ח כסלו"כ| ס "תלמיד חת
  קלייננווארדייןד "ל אב"ראזענבוים זצ-ר גרשון הלוי ליטש"רבי משה חיים ב|  דאדא-טיסא ד"ל אב"זצבריסק 

496 
 ד"בס

Stropkov, Slovakia 

 ו"הייואל חיים ' רך היקר רבא ובנו הא"שליט אליעזר שפירא' ח ר"הרה :בהשתדלות

 ו"הי' הח דערשאוויץ משפחת בשם העומדיםל "זיעקב אלימלך דערשאוויץ נכדי הרבני החסיד 

 ו"הי החשובה רובינפעלד משפחת ה"ה, ל"בלייך זצ צבי אלימלךצ רבי "קק הגה"ובסיוע נכדי האבד

 

,  ק"אבד-ל"זצלייב בלייך ' אריצ רבי "הגהבן צבי אלימלך צ רבי "הגה: שלכ "מנו

ק  "ד דק"ראבחיים ברוך ' רג "בת הרב המאוה  הדסהרבנית הצדיקת מרת  ' וזו

 ל"זיעקב אלימלך דערשאוויץ ' הרבני החסיד הנגיד ר| ווישניצא 
 

Hogyes, Hungary 

 המשך בנין הגדר| אונגארן , גיבארט  

Gibart, Hungary 

 בהשתדלות  הרבני החסיד המפורסם 

 ל  "ז גוטמאן יצחק רביר "מוה

 ו"הי החשובה משפחתוובני 

*  *  * 
נאך פיל יארן פון אינטערווענץ גרייט מען  

 ח "ביהה אין די טעג אויף המשך בנין "זיך ב
 :עיריוצאי בראשות חברי הוועד צאצאי 

 א"שליטווייס יצחק ' ג ר"בהשתדלות הרה

 :ח"בביה תיקונים נויטיגע די לטובת אסיפה

  די צוריקשטעלן דרינגעד איז עס אז געווארן געשמועסט איבער איז אסיפה די ביי
  איז ד"בס .ט"עצהיו גדר דעם זיין מתקן און ,מקומם על ח"הביה גבולי ריכטיגע

 .הוצאות די פון טייל גרויסע א אריינגעקומען

 

 הערכת שומא פארלאנגט דורך

 ו"היאדעלסאן משפחת  

 סלאוואקיי, קאטעסאווא

 :דער אפשאצונגפרטים פון 
 ,ח און גאר א שווערן צושטאנד"דיגע ביה'הפקר :ח"הביהמצב 

 .נויטיג אויפצושטעלן אויף נייע יסודות: מצבות

Kotesova, Slovakia 

 ן פארלאנג פון בני משפחה'אפשאצונגען דורכגעפירט אויפ

 הערכת שומא פארלאנגט דורך

 א"שליטלייבוש הורוויץ הרב  

 פוילן, טערווא־וואלאסקא

 :דער אפשאצונגפרטים פון 
 בזיונדיגעזייער , אויפן ערד: מצבות |צושטאנדגאר א שווערן  :ח"הביהמצב 

 געפינען געווארן די ארגינעלע יסודות: אוהל

Tyrawa Wo³oska, , Poland 

 דורך פארלאנגט שומא הערכת

  זעליג מאיר 'ר החסיד הרבני 
 א"שליט ריספלער

 אונגארן, פעטערוואשארא

 :פרטים פון דער אפשאצונג
א גרינטלעכע ריינוגונג  :ח"הביהמצב 

 ה דורך געפירט"וועט ווערן אי
ה  "וועט ווערן אי: מצבות

 אויפגעשטעלט בכבוד הראוי

 Petervasara Hungary  

  זוכן  בודאי וועלן העיר יוצאי
  א האבן צי זכות גרויסן דעם
  מקום אפראטעווען פון  חלק

  און ל"זצ אבותם מנוחת
  מיט נדיבה ברוח נעמען אנטייל

  ענען צו כדי הגונים סכומים
  ווי ק"עבוה די צו ציטרעיטן

 .אמשנעלסטען
 !בידינו יצליח' וחפץ ה 

  יגן המה בארץ אשר והקדושים
  בכל להתברך  המסייעים על

 .אמן לטובה ידיהם מעשי
עסקן נמרץ  , י ידידינו הרב החסיד המפורסם"הגדר נבנה מלפני רבות בשנים ע

 ל"זצבי קעסטענבוים  הרב  ת"לכל קדשי בית ישראל  כש
 

  לעוררם ,דפה ק"בביה כבוד מנוחתם וקרוביהם אבותיהם אשר וידידיי לאוהביי הספר עם באתי ולזאת ..
  ולבנות.... הלזו הגדולה המצוה לצורך נדיבה ברוח ולנדב וקרוביהם אבותיהם עם אמת של חסד לעשות

  בחסד חנם במתנת ת"השי יחוננם זה  ובזכות.. ,קיימא של דבר ה"אי יהיה שזה ק"לביה ברזל של גדר
  די בלי עד ברכה עליהם ולהריק ,ל"ר רע ופגע ומחלה נגע ומכל ונזק צר מכל לשומרם גבולי ובלתי נצחיי
 (ו"קע א"ח ק"אגה) וגשמיות ברוחניות הפרטים בכל ובהצלחה ומזוני חיי בבני

   ,ק"דברים מלהיבים וברכת קודש להעוזרים והמסייעים בעבוה 
 ובשמירת ותיקון בתי חיים, בבנין גדרים של קיימא

 ע"זיב מליבאוויטש "מהרש'הק "מהרה


