ערש"ק חיי שרה –

718-640-1470

בס"ד

תולדות תשע"ט

November 1-7, 2018

445

אבותינו
בולעטין

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים לטובת אבותינו
הם וב"ב ומשפ' שיחי' לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו"מ כאו"א בשמם הטוב יבורך ה"ה

הגה"צ רבי אהרן

הרה"ח ר' יואל זופניק שליט"א

יו"ר להצלת הביה"ח לאדעמער

יו"ר להצלת הביה"ח האדאס-ישן

מעמודי התווך של אבותינו -נחלת אבות

****

****

****

הרה"ח ר' אהרן מרדכי הערצאג

שליט"א [קדם]

מחשובי הוועד של הביה"ח ווערבוי -קאסטעלאן

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

ישעי' פיש שליט"א

הרה"ח ר' משה גרינפעלד שליט"א

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

גרשון בוכינגער

שליט"א

הרה"ח ר'
עורך ה"פעמון"
ומראשי הוועד של הביה"ח אזד

ערשטע צוויי פראיעקטן דורך טיילווייזער גרענט פון אונגארישער רעגירונג

דברי התעוררות מדברי חז"ל בנוגע
"כבוד קברי אבות" המבואר בפרשתן חיי שרה

דורכגעפירט מיט הצלחה ב"ה

...ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות באשר אנחנו חייבים
לכבד מקום קבורת אבותינו הק'.

Our deepest gratitude goes to the
HUNGARIAN GOVERNMENT under the great leadership of the
honorable Prime Minister Mr. Viktor Orban and all
esteemed Ministers involved in this noble endeavor

...וידוע אשר הגדול שבגמ"ח הוא חסד שעושין עם המת כי זה הוא חסד של אמת שאינו
מצפה לתשלום גמול וע"כ אחר כל הטרחות והיגיעות שהיה לאברהם בקבורת שרה עם
אנשי חברון ופיזר ממון רב בעד זה ויגע דוקא לקנית מקום במבחר הקברים אשר בחברון
 ...לכן אח"ז נאמר ואברהם זקן בא בימים שזכה לזקנה והוא שכר עוה"ז...

...ואמנם באמת וה' ברך את אברהם בכל ,בכל הענינים הן בעוה"ז הן בעוה"ב לפי שהקרן
קיים לו לעוה"ב ומהפירות אוכל בעוה"ז ,ולא תאמר כי לזקנה בלבד כה,
כי זכה לכל אושר העוה"ז והעוה"ב
וע"כ צריך להכין לגוף המת מקום שם קבר במקום נבחר ....וע"י מעשה זו שהיה בפרסום
ואברהם נתן בעד המערה הון רב נתיסד אצלם אמונה ...והודיע כי יקנה זאת בכסף מלא,
כי כל חפצים לא ישוו אל ההשארה הזאת אשר היא אחרית האדם ותקותיו ...וכ"ז ברר
אברהם בעת המקח הזה ולמד ודרש והקים פנות האמונה ,וברר המקח הזה דומה
כ"עשרת הדברות" שבררו האמונה והשכר והעונש.

מתוכן דבריהם ווערט שטארק מבואר די גרויסע אחריות וואס עס ליגט אויף אונז
לכבד מקום קבורת האבות ז"ל מיט אלע תיקונים לטובת שמירת וכבוד הביה"ח,
ויה"ר אז אלע אויבנדערמאנטע ברכות זאלן מגין זיין פאר עוסקים ומסייעים אכי"ר.
פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

בראשות הגה"צ רבי
בן

מיט דער חשוב'ע מיטהילף פון
שליט"א אב"ד ק"ק בודאפעסט
הגה"צ ר'
שליט"א
הרבני החסיד כביר המעש מוה"ר
הי"ו  -פרעזידענט פון מאזשא"ק
הרה"ח ר'
פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

אלטער גדר צעבראכן

שלב א  -חלקים פון אלטן מויער
ווערט איבערגעבויט
בנדבת הרבני הנכבד ר'
חיים הערש שאהן שליט"א
ובנו הרבני התורני הרה"ג

ר' דוב שאהן שליט"א
און מיט די טיילווייזער גרענט פון
געשעצטער אונגארישער רעגירונג.
****

גדר ווערט פארראכטן

שלב ב -שאר תיקוני הביה"ח וועט
נמשך ווערן ברוב פאר והדר ע"י
הרבני הנכבד
ר' אהרן צבי ווייס שליט"א

Nagysimonyi, Hungary
October 31, 2018

מצבת הגה"ק המפורסם פועל ישועות
בקרב הארץ רבינו שבתי שעפטיל ווייס זי"ע  -אב"ד

שליט"א ,אב"ד נייטרא – ירושלים,

פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

שליט"א

ראשי הוועד:
בראשות כ"ק אדמו"ר מטאהש שליט"א

Ladomirova, Slovakia

Piestany, Slovakia
October 30, 2018

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ה חשון:
רבי יוסף אלי' ב"ר צבי ראזענבערג זצ"ל ממיהאלפאלווא | כ"ו חשון :רבי משה ב"ר אלי' בצלאל טייטעלבוים אב"ד טעטש |
כ"ז חשון רבי יוסף ב"ר שמעון (שעניא) ליבערמאן זצ"ל מפרעשוב | כ"ח חשון :רבי אברהם ב"ר משה יוחנן שעהנפעלד זצ"ל
דומץ מיהאלפאלווא | רבי שמעון ב"ר משה יהודה (זענטא) לעבאוויטש זצ"ל אב"ד יאקע | רבי שמעון יהודה ב"ר יעקב
פאנפעדער זצ"ל אב"ד טאקאי מח"ס מעיני מים

הגה"צ ר' חיים דוד כ"ץ שליט"א ,חבר הביד"ץ
דקיט"ל סאטמאר | הרב בנש"ק ר' שלמה ווייס
שליט"א | הרה"ג ר' יעקב כ"ץ שליט"א |
משפחת פעקעטע ע"י הרב בנש"ק ר' צבי
אביגדור פעקעטע שליט"א בהגה"צ אבד"ק
העלמעץ זצ"ל | הרה"ח ר' פישל שאפפער

נשלם בנין הגדר בס"ד!

שליט"א ומש' החשובה
משפחה החשובה לבית גאלדנער שליט"א
הרה"ח ר' אליעזר פרענקל שליט"א  -לאנדאן
הרה"ח ר' יעקב משה פעקעטע שליט"א
הרה"ח ר' בנציון שאפפער שליט"א ב.פ.
הרה"ח ר' אברהם משה לאנדא שליט"א

)Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470 E: hfpjc@thejnet.com
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha

צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי-מעיל ,ביטע קאנטאקטירט אבותינו –   hfpjc@thejnet.comעס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ'ם אריגינעלן פארמאט

Nyirbator, Hungary
October 25, 2018
נתפרסם לע"נ
דבורה רעכיל ב"ר מרדכי יודא
ע"ה

