
ק סאטמאר   "אבדק –ל "יודא גרינוואלד זצ' ק ר"מפי עדות הגה
 ק קראקא"אבדק –ל "שמעון סופר זצ' ק ר"ששמע מפי הגה

 (ספר חוט המשולש)ע "ס זי"בשם אביו החת 
 

אלוקים דבר גדול ' לא עשה ה
 בעולם שלא גילה לאמי בחלום

ה"ע על אמו הצדיקת ע"ס זי"מדברי רבינו החת  
 

In the upcoming bulletin: Further details of the preparations in the cemeteries of Rachov, Ukraine – Gyonk, Hungary 
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דבורה  נ "לע
ר מרדכי "רעכיל ב

 ה"יודא ע

183 
 ד"בס

 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

 נ"לע

 לכבד מקום קבורת אבותם  , שידעו מקום אבות... ולזכר עולם יהיה צדיק לבני בניו אחריו...
 (קברי אבותלציין ולכבד וישב בגודל ענין ' ס דרוש הודאה לפ"מדברי רבינו חת)

 
Joy and inspiration fill the many descendants of the 

Chasam Sofer when after much intervention, a 

new, beautiful stone has been erected for 
 

The famous Tzadeikes Reizel a”h 

Mother of Maran Rabeinu Chasam Sofer zy”a 
 

 

Sponsored by the renowned philanthropist 

R’ Zev Pinchas Nussenzweig 
Who is entirely devoted to the activities of Avoyseinu and Nachlas Avos 

 

Special thanks to Rabbi Shulem Sofer shlit”a 

And to our dear friend R’ Yossi Marcus – For their dedicated help 
 

 ט"פ
 ח הזקינה מרת"הא

 ריזלא
 ה התורני"ר הו"א

 ל"ה שמואל סופר ז"כ
 ל"ה אלחנן חזן ז"ה התורני כ"בת ה

 ק"ב לפ"ב אדר תקפ"טו' יום א' נפט
 על ההרים אשא בכי ונהי

 ועל נאות מדבר קינה
 ח"על פטירת א

 אשרי ילדתה שלא ביישה את זקנתה

 .ה.ב.צ.נ.ת

 א"אמו של מרן החתם סופר זיעוכי 
 [נוסח נעתק מהמצבה ישנה]

 

Matzeiva Text: האבן הזאת אשר שמנו מצבת זכרון , 
 "אבותינו"י המוסד "ג ע"נתחדשה בשנת תשע

 ה"י הוראות הרבנים הגאונים ה"עפ

 , א"שליטיוחנן סופר ת רבי "כקש 

 ע"ס זי"נכד מרן החת  -ק ערלוי "גאבדק
 , א"הגאון הגדול רבי שמואל הלוי וואזנער שליט

 ס שבט הלוי "בעמח
 , א"שליטאליקים שלעזינגער צ רבי "הגה

 ק לאנדאן "מ ישיבה הרמה ק"ר

 , א"שליטמנחם קליין ג הרב "בסיוע הרה

 מ "ק פפד"הרב הראשי דפה ק
 בנדבת הרבני הנכבד 

 א"שליטזאב פנחס נוסענצווייג ר "מוה

 ע "ס זי"זכותו הגדול של מרנא החת
 אשר בעד הפצת תורתו נותן נפשו עמד בעדו 

 לזכות בהאי מצוה נדירה כה רבה ויקרה
 

Front 
 

Back 
 

Many thanks for the assistance of: 

R’ Yosef ben Reb Avrum Chaim Spitzer shlit”a | R’ Avrum Fischman shlit”a 

And for R’ Meir Szanckower, head of the Chevra Kadisha  - Frankfurt 

With special appreciation for  the Jüdisches Museum of Frankfurt 

2011-2012: HFPJC 

agents, lead by Reb 

Mordche Gold 

shlit”a, travel to 

Frankfurt to obtain 

permits and prepare 

the new matzeiva. 

R’ Chaim R. Ferencz shlit”a  with the  
manufacturer in Frankfurt 

Our sincerest gratitude for Mr. M. Hofmeister, who produced this beautiful monument, with utmost dedication  

In back of the Matzeiva 

Frankfurt, Germany, March 6, ‘13 

In honor of this occasion, a large-scale nesiah is being prepared 

by R’ Zev Pinchas Nussenzweig, with the attendance of many 

chashuv’e descendants of the Chasam Sofer. 

HFPJC a.k.a. Avoyseinu 

718-640-1470 

The Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries March 7, 2013 

Bulletin 

Frankfurt, Germany, August 15, ‘12 

This bulletin is in memory of  Rabbi Pinchus  ber R’  Yakov Z”L. 


