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 ז"העפטיגע פארשריט אין פראיעקטן תשע

 בתי חיים 142ח אין "דוגמאות  באריכט פון מיטן זוממער איבער משמרת ביה

  צייכענען ,שניט צווייטן דעם פארענדיגן ביים
 ם'פונ האלב ערשטע די אפ מיר

  פון צופרידנהייט די צו סעזאן ס"מעינטענענ
  צוויי ערשטע די .'שיחי משפחה בני די

 געווארן ארויסגעשיקט שוין זענען באריכטן
  געשניטענע די פון בילדער הערליכע מיט
 .חיים בתי

  די איבער זיין צו מאריך איבריג איז'ס
 בכבוד ח"ביה א אויפהאלט פון וויכטיגקייט

  עס וואו ח"ביה א .איבערבויען ן'נאכ אפילו
  אפילו ס"מעינטענענ אפגעשטעלט ווערט

  א ווי אויס דערנאך זעט צייט שטיק א פאר
 .פעלד פארלאזטע

  אין אז מיר אנערקענען צייט זעלבע די אין
  געשאפן זיך האבן חיים בתי געציילטע

  וואס טוען מיר ,שניטן די מיט פראבלעמען
  ק"עבוה די זיין מסדר צו מעגליך נאר

 .ט"עצהיו
 פאר מנדבים ע'חשוב די פאר באדאנקן מיר

   .פארשטענדעניש זייער
 ,בכבוד רב
 הוועד

 :  י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

  יעקבר "באבהרם אביש רבי : ז אב"י  |בארדיוב  ד "ל אב"זצהערש פריעדמאן  ר"ב' מרדכי ארירבי : ו אב"ט

 בילקאמיןד "ל אב"זצמשה אייזענשטיין ר "בצבי הערש רבי : ט אב"י  קאלוב'מל "זצ( ק"תלמיד בעשה)

27# 

 י אבותינו"ע

 אוקריינע, בראדח "בנין הגדר המפואר בביה

29# 

 י אבותינו"ע

 ראמעניע, ראמאליח "בנין הגדר המפואר בביה

 צווייטע שניט ערשטע שניט

Koseleve, Ukraine 

July 2017 

Koseleve, Ukraine 

May 2017 

, קעשעליעח בעיר "ביה
י יוצאי  "עאוקריינע נבנה 
 :  העיר בראשות

'  ח ר"האחים החשובים הרה
א  "שליטיחזקאל שרגא 

אברהם שלום  ' רג "והרה
 א  "פריעדמאן שליט

:  ח"ר משמרת ביה"יו
אברהם שלום  ' ג ר"הרה

 |  א "פריעדמאן שליט
יוסף מנחם  ר "מוה

 א  "שליטפערלשטיין 

  
 

ערשטע שניט  
 ז"שנת תשע
 

צווייטע שניט 
 ז"שנת תשע
 

 סלאוואקיי, ח בעיר עגבעל"ביה
אברהם   ר"הר: ח"ר משמרת ביה"יו

אברהם   ר"הר -א "שליטרעבענווארצל 
 א"שליטיוסף ווייזער 

ראמעניא  , סעקעליקערעסטירבעיר ח "ביה
אייזיק הערש   ר"הר :ח"בנין ומשמרת ביה

הערש  אייזיק ר "הר   -א"שליטבערקאוויטש 
 א"שליטמשה פרידריך  ר"הר -א "שליטשפילמאן 

 אונגארן  , ריטשעח בעיר "ביה
יוסף גרין  נתן  ר"הר: ח"בנין ומשמרת ביה

ברוך גאטעהרער  חיים  ר"הר -' תחי' וזו א"שליט
 א"שליט

 מראי מקומות בגודל מצות הצלת ותיקון בתי חיים וקברות אבות
  ג"סוף פ' ק שער המלך אלול שער א"ספה; ז"נ' ד סי"יור ו"ס ח"ת חת"ליקוטי שו: חיוב לבנות חומה למתים המופקריםבענין 

 ו"א קע"ב ח"אגרות מהרש :ח"קיימא לחומת ביה של ענין בניןב 

  ה ונכתבה זאת הפרשה"ת חיי שרה ד"עה' הקן "רמב: החיוב לכבד קברות אבות   

 והוא כעיקרית של מצות גמילת חסדים, גודל השכר של זו המצוה  : 
 שםבאריכת נפלא בכמה מאמרים  -ה ואברהם זקן "באר מים חיים דק "בספה   

 וישב' ס דרוש הודאה לפ"חתדרשות : בענין מצבת זכרון למקום קברות אבותיו 

   כוחה מהשתי מצות שיש בהם כרתגדול חסד שעושים עם המתים : 
 הלזוש באריכת נפלא בענין גודל המצוה "ס ועיי"ח אדר תק"ס ער"חתדרשת   

 (ם חי שרה"מלבי)הדברות ודומה לעשרת , הוא פנות האמונה,ההשתדלות להיות קבר ישראל במקום נבחר•

 

 

                         

 צו די גרויסע שמחה פון  ', זה היום עשה ה: בשורה מרנינה

 ק"עבוההעיר איז היינט אנגעהויבן געווארן די צאצאי יוצאי 

 ראמעניא, פעטריוואח בעיר "ביהב
 .ת"אויך די חשובע חברי הוועד וועלן נאכפאלגן בעזהשיפרטים און בילדער ווי  


