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 ד"בס

 ז

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

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

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

 והוא כעיקרית של מצות גמילת חסדים  , גודל השכר של זו המצוה•

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

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

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

 [ש באריכת נפלא בענין גודל המצוה הלזו"ס ועיי"ח אדר תק"ס ער"דרשת חת]    

  

 January 11-18  ‘18 ח"תשע בא -וארא ק  "ערש

 

 מזל ברכת בזה אנו משגרים אהבה ברגשי

  לטובת העוסקים הנאמנים לידידינו טוב

 לרגל ',שיחי 'ומשפ ב"וב הם אבותינו

 מ"בשעטו במעונם אשר צאצאיהם השמחה

 הידידים  ה"ה יבורך הטוב בשמם א"כאו

 הנכבדים
 

 

 

 א "שליטד דושינסקא "אב הגאון הצדיק

 א"שליט ץ"כ' אליצ  הרב  "ובנו הגה

 ק פרעשוב"אבד
 ח בעיר "מראשי הוועד ביה

 וויטקא, ריסקעווע, נעמיזשע
 
 

 ח"ידידינו הנכבד הרה

 א"שליטיוסף אשר פריינד  '  ר 

 ח בעיר"מראשי הוועד ביה
 מיהאיפאלווא, לושקא, קראלי 

 
 ג "ידידינו הנכבד הרה

 א"שליטמערץ ' אלי'  ר

 וויטקא, נאנאשח בעיר "מראשי הוועד ביה

כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים ויזכו 
 ח "רב נחת דקדושה מכל יוצלראות ' שיחי

 ח"צוגרייטונגען צו פראיעקטן קיץ תשע

   א"זיעמחצית השקל תיקון סביבות מקום מנוחת קדשו של רבן של ישראל מרנא 
 טשעכיי, באסקאוויץח "בהביה

ל  "זצ זנגר-פירטה הכהן נתן ר"ב אבא אברהם רבי :טבתח "כ • מבראד ל"זצ אוסטרער שלום ר"ב שמואל רבי: ז טבת"כ : י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו -ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד

  רבי • אילאק ד"אב ל"זצ ריינער מאיר רבי • מבראד ל"זצ לאנדא ליסער יוסףרבי  • בראדל מחכמי "ל זצ"סג זונדל יהודהר "ב זעליג אהרןרבי   :טבת  ט"כ • מגרויסווארדיין ל "זצ אולמאן זלמן שלמהר "ב ישכררבי  •  קראליד "ראב
 ם שיק  "ל המהר"זצ שיק יוסףר "ב משה רבי • מאדא, טערצאלד "ל אב"זצ וואלף משהר "ב עוזר ישראל רבי: שבט' א • בערבעשטד "ל אב"זצ גראס ברוךר "ב רפאל רבי • מיהאלאוויטץץ "ל דומ"זצ גרינבערגער אהרןר "בחיים  שמחה

 ס"תלמיד החתטשארנא  ד"אב ל"זצ קולמאן בנימין ר"ב נטע נתן רבי • האלמין ד"ל  אב"זצ קליין שמעלקא שמואל ר"ב' אלי רבי•  בארדיוב'מ  ל"זצ בינדיגער אברהם ברוך ר"בשמואל זאנוויל  רבי• חוסט  ד"אב

 סלאוואקיי, יאסוב

 בנין הגדר
ח הישיש   "בראשות הרה

מענדל ווייס  ' ר ר"מוה
 ב "וב, א"שליט

 סלאוואקיי, פישטיאן
נגמר תיקון המצבות על מקום  ' שלב א

ק מנייטרא ועוד  "מנוחת קדשו של הגה

 .ל"ק רבני העיר זצ"גאו

 המשך התיקונים  ' שלב ב
 א"בהשתדלות חברי הוועד שליט

יצחק צבי אונגאר  ' ג ר"בראשות הרה
 ם-ד נייטרא י"אב, א"שליט

 ראמעניא, שימלוי
 נגמר חלק נכבד מבניית הגדר' שלב א

 המשך בנין הגדר 'ב שלב 

ק דאראג "צ אבד"י הגה"ע

א ושאר חברי הוועד  "שליט

 א  "שליט

 אונגארן, חדש אפאדי

 בנין הגדר ותיקון המצבות  
בראשות משפחת הרב החסיד  

ר אשר לעמיל לאנדא  "מוה

 ל"ז( ב"שו)

 ,  המשך ליסטע פון פראיעקטן וואס איז שוין געשאפן געווארן א באדייטנדע טייל פון די קאסטן

 !ם גאנצן פראיעקט'מיט אייער השתתפות קענט איר קונה זיין די אומשאצבארע זכות גומרה של מצוה פונ

  פארגעברייט איצט ווערט פארשריט גרויס
  מקום סביבות חלקה גאנצע די לטובת
  רבן ג"מאוה עוזינו גאון פון הקודש מנוחת

 א"זיע השקל המחצית מרנא ישראל של
 זייער מקום הייליגער דער איז כהיום

 היקר ידידינו איז דערפאר און ,נאכגעלאזט
  הרבני רמים אנשי מגזע פעלים ורב חיל איש

 ,ו"הי הערצאג יוחנן ו"מוה והנכבד הנגיד
  און ולעשות לפעול געווארן נתעורר זייער

  ומכאן ,תיקונים נויטיגע גאר די דורכפיהרן
 די אין אנצושליסן זיך יוצאת הקריאה
  לנפשות נייחא לעשות פראיעקט הייליגע

 מען וועט נדבות די לויט ,הצדיקים
  מערערע זיין מתקן קענען ת"בעזהשי
  .ח"ביה אינעם מצבות

  ולחיי הטוב בכל להוושע יגן ק"הגאו וזכות
 .ס"וכט נחת

שיקט אייער ברייטהארציגע באשטייערונג 
 303. עקסט. 718-640-1470 -צו אבותינו 

;   

 
בילד כהיום פון די 

ח סביבות  "חורבן הביה
 .  ע"המחצית השקל זי
די יעצטיגע מצבה איז  

געשטעלט געווארן  
פארגאנגענע יארן דורך  

ידידינו היקר הרב החסיד  
 א"שליטלייב גראס ר "מוה

 
בילד פון ארגיניעלע מצבה פון  

ק ובנו "ג מרנא המחהש"מאוה
 ע"זיונכדו 

צום באמערקן די אנגעצייכנטע  
פארנט פון  , מצבה מיטן סימבאל

צייגט די  , ק"המחהששל  בנו
 .פונקטליכע מקום מנוחתם

 ראמעניא, ברעב

 בנין הגדר
 :  עסקני ועד הפעולה

יקרים ונכבדים ' האחים הח

  א "שליט ר נפתלי מייזלער"מוה

 א"ר אליהו מאיר שליט"ומוה

 ראמעניא, מארגארעטען
 ] 'שלב  ב[המשך בנין הגדר 

בניית חלק נכבד מהגדר  ' שלב א
 צ  "בראשות הרבנים גאו -,  נגמר

ר  "ובהשתדלות הרבני הנכבד מוה
'  ג ר"והרה, א"גרשון ענגיל שליט

א  "חיים יודא וויינבערגער שליט
 א  "ושאר חשובי הוועד שליט

 


