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 די בוי ארבעט 

פראיעקטן -טוען די בוי, טראץ די שווערע וועטערס

 ד פראגרעסירן ווי שנעל נאר מעגליך"בס

 אונגארן, נאנאש. ה 33 ח בעיר"הצלת ותיקון ביה אונגארן, טארדישקעד 32 ח בעיר"הצלת ותיקון ביה

 

פארענדיגטע  

 חלקים

 

 

 

בוי מאטריאל   

 ח"ן ביה'אויפ
 

יסודות  

 ם גדר'פונ

 ד  "צוגרייטונגען צו פראיעקטן בס

 

 ח אין בארשע הפקר"ביה -רגלי בהמות הלכו בו

 ח"ביההחשובות אינעם מצבות 

 * אבותם לבית למשפחותם 

 ד נירעדהאז  "ל אב"זצשלמה דוב ווידער ' צ ר"בנו הגה: ח"מיוצ

 ל בעל דברי מרדכי"זציעקב מרדכי וואלטער ' צ ר"חתנו הגה

שמחה ' רצ "הגה: חתנו•
כ "מנו -ל"זציוסף ווידער 

 שם

 ל"זצשלמה דוב פיש ' צ ר"הגה

 מאיר' צ ר"הגה: חתנו•
 שםכ "מנו -ל "צזהאלפערט 

     שםכ "מנו -ה "עמרת שרה ' וזו

 ד נירעדהאז"ד אב"ל הי"זצווידער ' שלו' ק ר"הגה: חתנו

 ל"זלייבוש קאוולער ' ארי' ח ר"בנו הרה•
 ל"ז' משולם שמוא' ח ר"ואחיו הרה•

יחזקאל צבי  ' ח ר"הרה
 ל"זקאוולער 

 ד"הי[ קאוולער]יחזקאל צבי בראווער ' ח ר"בנו הרה

 ל  "זחיים ארי בראווער ' אבי הרב החסיד ר

משולם  ' ח ר"ואחיו הרה
 ל"ז קאוולער' שמוא

  רבקה הצדקניות האשה
  בן שמואל 'ר ק"צההה בת

  מדינוב ט"הקוה רבינו
  בן הירץ 'ר ק"הצה וחתן

 יוסילי 'ר ק"ההצה
  דבי  וחתנא לובלינר
  ט"הקוה נשיאה

  ה"זצללה מזידיטשוב
 ישראל 'ר צ"הרה בעלה

  נפטרה ל"זצ מאיר שמעון
 ן"תרנ תמוז ה"כ

  'ר הצדיק הרב
 שמעון ישראל

 וואלדמאן מאיר
  ק"הגה בן ל"זצ
  צבי יעקב 'ר

 בארשא ד"אב

 כהנא כתריאל 'ר הצדיק הגאון
  צ"הגה וחתנו מאטעסאלקא ד"אב

  שטיינמעץ שלמה ר"ב יעקב 'ר
  | ה"ע בלימא פיגא מרת 'וזו ל"ז

  ל"זצ כהנא ארי מרדכי 'ר צ"הגה
  בני ל"הנ כתריאל 'ר צ"הגה אחי
  הגאון בן ל"זצ יחיאל 'ר ק"הגה

 הספיקות הקונטרס בעל הקדוש
 ע"זי

'  ח ר"מהרהאלו דברי זכרון 

צבי בראווער  ' יחזקא
ד שרשמם  "הי[ קאוולער]

על  עלי הספר מטעמים 
ל  "ל וזקינו ז"פטירת הוריו ז

ה"עוזקינתו   

מצבת הרב  
יוסף  ' רהצדיק 

אחי  ל "לייפער זצ
מרדכי ' ק ר"הצה

ל  "מנאדבורנה זצ
'  ק ר"בני הרה

 ל"זצ בערצי

  ל"זצ מהאדאס צ"מהגה מכתב העתק
  בארשא'ב ח"ביה סביבות הגדר בנחיצת
  יודרש ואם :שמה לשונו ומופלא
 הנני המחיצות להוצאות גדולים סכומים

 המשפחה מכל סכום לאסוף ומזומן מוכן
 בארשא נכדי העולם פינות בכל

(1) (2) 

(3) 
(4) 

(1) (2) (3) (4) 

שרה  מצבת האשה 
שלמה דוב  ' בת ר
ותמת שרה  ...... 

מאיר ' אשת ר
לחודש  ..  היילפרין

טבת שנת  
א תנצבה"תרס'ה  

......  ציון לנפש יקרה 
 שבה לצור מעונה  

 ט"תרל'אדר ה' יום ג
 איש חי רב פעלים  

נודע בשערים  ' ירא ה
ר  "עשה מוה' צדקת ה

ה ישראל "מאיר במו
 ל"יעקב ז

 רומעניע, בארשאח בעיר "תיקון והצלת ביה
 '  ל ומשפ"זצשלמה דוב פיש ' צ ר"כ של הגה"מנו

 [קאוולער]בראווער ' משפחת החראש בית אב , ל"ז יחזקאל צבי קאוולער' הרבני החסיד רכ של  "ומנו

*] [ 

 בתי חיים וקברות אבותותיקון מקומות בגודל מצות הצלת קצת מראי 
 [ג "סוף פ' ק שער המלך אלול שער א"ספה –ז "ל' ס סי"ת חת"ליקוטי שו] חיוב לבנות חומה למתים המופקרים בענין  •

 [ו"א קע"ב ח"אגרות מהרש]ח "ביהחיוב בנין של קיימא לחומת בענין  •

 [ה ונכתבה"ת חיי שרה ד"עה' ן הק"רמב]אבות לכבד קברות החיוב  •

 חסדים  והוא כעיקרית של מצות גמילת , השכר של זו המצוהגודל •

 [באריכת נפלא בכמה מאמרים שם -ה ואברהם זקן "באר מים חיים דק "בספה]     

 [וישב' ס דרוש הודאה לפ"דרשות חת]אבותיו לעשות מצבת זכרון למקום קברות בענין  •

 כרת  שעושים עם המתים גדולה כוחה מהשתי מצות שיש בהם חסד  •

 [הלזוש באריכת נפלא בענין גודל המצוה "ס ועיי"ח אדר תק"ס ער"חתדרשת ]    
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Tardoskedd, Hungary 

December, 2016 

Hajdunanas, Hungary 

December, 2016 

Borsa, Romania 
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