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Sonkad, Hungary

November 3, 2010

.א בהשתתפות נכדי שאנקאד"אליהו שפרן שליט' אסיפה בבית הרב ר
.ן איבערבוי'בני משפחה נעמען אונטער צו דעקן די נויטיגע קאסטן פאר

:ח בראשות"וועד להצלת ביה
ב  "ובא "שליטאליהו שפרן ' ה הרב ר"ה, ל"זיושע גוטמאן ' בני הרב החסיד ר

א"שליטגוטמאןנחדוד' ואחיו רשלמה יצחק ' ה ר"מו' | תחי' הח

ח במצב הבזיון"ביה

אונגארן, שאנקאדח בעיר "תיקון ביה
ל"זצ[ ער'שאנקאד]יהושע רזענפעלד ' כ ראש בית אב הרבני המפורסם ר"מנו



ז"צוגרייטונגען צו פראיעקטן תשע
רומעניע, טורץח בעיר "תיקון ביה

אונגארן, ריטשעתיקון הגדר בעיר אונגארן, פאטיק-שאראשתיקון הגדר בעיר 

:י נכדי יוצאי העיר בראשות"ע
'  תחיב"ובו "הינתן יוסף גרין ' ח ר"הרה| ר "יו, ו"היחיים ברוך גאטטערער ' ח ר"הרה
'  ח ר"הרה|  ו "הימרדכי ווייס ' ח ר"הרה| ו "היאברהם לעפקאוויטש ' רח "הרה| 

ו"הייצחק ווייס ' ח ר"הרה' | תחיב"ובו "היישראל אורי 

מצבות  
' משפחת הח
:  גוטמאן

המפורסם הרבני 

יהושע  ' ר
ראזענפעלד  

[  ער'שאנקאד]
ל"זצ

Turt, Romania

September 3, 2009

:י נכדי יוצאי העיר בראשות"ע
י"א-א "שליטגרוזינגער' מתתיר "מוה

ו"הישמשון מארקוס ר "מוה| ו "הייוסף מארקוס ר "מוה



ח פארלאזט אן א  "ביה
.  שטארקע גדר

שטארקע 
אויפוואכונג ביי  

ע בני  'די חשוב
משפחה 

איבערצובויען  
.ח"ביהדעם 

נכדי יוצאי העיר שאראשפאטיק נעמען אונטער צו איבערבויען די גדר 
. היות נאך יארן איז די גדר נאכגעלאזט געווארן, ח"הביה

מודעה בשם הוועד 
לנכדי שאראשפאטיק

ם'אינאנטיילנעמט
צופראיעקטוויכטיגן

אוןפארשטארקן
גדרדעםפארריכטן

!ח"ביהדעםארום
ן'מיטאייךפארבינדט

Saraspatak, Hungary.אבותינומיטאדערוועד

:ח בראשות"וועד להצלת ביה
ח הרבני הנגיד "ובנו אחיו להבחל, א"שליטאהרן וויינשטאק' הרבני הנכבד ר

'  ח ר"ואחיו הרהחיים לייב ' ח ר"הרההאחים החשובים בני | ל "זמענדל' ר
ח "נכדי ביה[ב"ב]ל "זבנציון יאקאבאוויטש' ג ר"בני הרה| ל "זאיסר גרינפעלד 

בעיר ריטשע  
נעמען זיך צאם  
פארענדיגן די 
חלקים וואס 
פעלן פונעם 

.ח"גדר הבי

Ricse, Hungary

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

ו"א קע"ב ח"אגרות מהרש:ח"קיימא לחומת ביהשלענין 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 

הדברותודומה לעשרת , הוא פנות האמונה,ההשתדלות להיות קבר ישראל במקום נבחר•
(ם חי שרה"מלבי)
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ידידינופוןהתמנותדילרגל:חייםבתילטובתאבותינוזכרוןמערכתמאתחשובהמודעה
זיך,א"שליטשפיצערצבישמאולר"הרחילאישהמעשוכלילהכשרוןברוךהיקרהאברך

.אבותינוזכרוןפנקסידיאהערשטעלןאוןדורכפירןמיטןאפצוגעבן
אלעפוןהמשפחהקרובינאנטעדיפארבריווןארויסגעשיקטטעגדיאיןווערטה"בעז

פוןמעגליכקייטדידערקלערטווערטעסווי,אבותינוי"שעחייםבתיאיבערגעבויעטע
,ח"ביהאינעם"מצבות"אלעפוןבילדערקלארעאנטהאלטוואספנקסאאהערשטעלן

וועלכענעמעןדיפון"רשימה"דעטאלירטעאאויךווי,נומבעראמיטמצבהיעדער
.היארצייטיוםדיאון,עלטערןדיפוןנאמעןדימיט,מצבותדיאויףאויסגעקריצטזענען

אבותינופוןאפיסדימיטאייךפארבינד,אינטערנעמונגחשובעדידורכצופירן
החשובהאברךידידינומיטפארבינדןזיךאירקענטאדער.301עקס718-640-1470

845-248-0783אויף,"אבותינוזכרון"מערכתמחבריו"הישפיטצערצבישמואלר"מוה
ת"בעזהשיוועטמעןוויshs2480783@gmail.comצואימעילאשיקטאדער

אירוועלכעח"ביהדיפוןפנקסדעםארויסגעבןפונעםאפציעסדיאייךמיטאפשמועסן
.איבערצובויעןגעוועןעוסקהאט

בכבוד רב מאת מערכת זכרון אבותינו

יהם ספרי יחוסהביאו ם אבותלביתמשפחותםעליתילדוו


