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בס"ד

אבותינו
בולעטין
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מראי מקומות בגודל מצות הצלת ותיקון בתי חיים וקברות אבות
בענין חיוב לבנות חומה למתים המופקרים:
בענין בנין של קיימא לחומת
החיוב לכבד קברות אבות :רמב"ן הק' עה"ת חיי שרה ד"ה ונכתבה זאת הפרשה
גודל השכר של זו המצוה ,והוא כעיקרית של מצות גמילת חסדים:

ליקוטי שו"ת חת"ס ח"ו יור"ד סי' נ"ז; ספה"ק שער המלך אלול שער א' סוף פ"ג

ביה"ח :אגרות מהרש"ב ח"א קע"ו

בספה"ק באר מים חיים ד"ה ואברהם זקן  -באריכת נפלא בכמה מאמרים שם
אבותיו :דרשות חת"ס דרוש הודאה לפ' וישב

בענין מצבת זכרון למקום קברות
חסד שעושים עם המתים גדול כוחה מהשתי מצות שיש בהם כרת:
דרשת חת"ס ער"ח אדר תק"ס ועיי"ש באריכת נפלא בענין גודל המצוה הלזו

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

פראיעקט
תשע ח
עי
אבותינו

Dec 7-14 ‘18

• ההשתדלות להיות קבר ישראל במקום נבחר,הוא פנות האמונה ,ודומה לעשרת הדברות

35

פראיעקט
תשע ח
עי
אבותינו

נשלם בנין הגדר בס"ד

33

)מלבי"ם חי שרה(

תיקון המצבות אין פולן שוואונג
ווייס זי"ע  -אב"ד

מנו"ק הגה"ק המפורסם רבינו שבתי שעפטיל
בהשתדלות הרבני הנכבד ר' אהרן צבי ווייס שליט"א

ערפאלגרייכע שתדלנות מיט
שכנים ערמעגליכט ב"ה די
פארענדיגונג פונ'ם בוי ארבעט
אויפ'ן גדר ארום דעם ביה"ח!

ואחיו הרבני הנכבד ר' יאקב יוסף ווייס שליט"א
ווי געמאלדן ,נאכן פארענדיגן תיקון הגדר ,ווערט איצט פארגעזעצט

די גרויסארטיגע אונטערנעמונג פון תיקון ועמידת המצבות
מיט א פעסטן פונדאמענט ארום יעדע מצבה

בראשות הוועד החשובה ה"ה:
יו"ר הוועד :הרה"ג ר' יואל בר"ש
גרובער שליט"א
הרה"ח ר' משה שרייבער הי"ו ,לאנדאן
הרה"ח ר' אליעזר זוסיא פארקאש הי"ו
הרה"ח ר' רפאל סטראלאוויטש הי"ו ,ארצה"ק
הרה"ח ר' פישל פארקאש הי"ו
הרה"ח ר' וואלף פארקאש הי"ו
הרב בנש"ק ר' איתמר מייזליש שליט"א
הרה"ח ר' יוסף מאיר כ"ץ הי"ו
הרה"ח ר' ישראל שלום טייטעלבוים הי"ו
הרה"ח ר' שלמה מנשה פאלקאוויטש הי"ו

Velke Kapanya, Ukraine
אונטערגעשריבענער שטר
מיט די שכנים אז זיי גיבן
רשות צו פארענדיגן דעם גדר.

ווי אויך וועט בעזהש"י
נמשך ווערן די אויפבוי
פונעם שביל ,בכדי צו
קענען לייכט צוקומען
צום מקום הקודש
לפקוד על ציון הקדוש,
וועלעכע איז מפורסם
מאוד למקום נורא
וקיבול תפילות ,כידוע
איז דער צדיק געווען
מפורסם אלץ פועל
ישועות בקרב הארץ.

Nagysimonyi, Hungary

זכות אבות יגן להוושע בכל מידי דמיטב

מעזאסילאש ,אונגארן
מנו"כ הרבנים הגאון הצדיק ר' משה חיים העכט זצ"ל אבד"ק

הגאון הצדיק ר' משה הערצפעלד זצ"ל אבד"ק

וזוג' הרבנית מרת לאה ע"ה
]בזוו"ר אשת הרה"ח ר' דוד וועסעלי )הראשון([

חותן הגאון הצדיק ר' שלמה זלמן בייטום זצ"ל

בנשיאות הגה"צ רבי שמואל בערגער שליט"א,
אבדק"ק מישקאלץ

הרה"ח ר' יצחק יוסף סופר שליט"א
האחים החשובים
הרה"ח ר' משה הרה"ח ר' יצחק
והרה"ח ר' יעקב גרשון פאללאק שליט"א
****

בס"ד איז נאך פיל יגיעה וטירחה ,און מיט גרויסע השתדלות
ערהאלטן געווארן די טיילווייזע גרענט לטובת הגדר הביה"ח.
דער גרויסארטיגער פראיעקט ווערט יעצט דורכגעפירט צו דער
צופרידנהייט פון די משפחה און דער רעגירונג.
היות א באדייטנדע טייל פון די הוצאות זענען נישט געדעקט
דורך דעם גרענט ,ווענדט זיך דער וועד צו די חשוב'ע יוצאי
העיר זיך אנצושליסן און קונה זיין זכות גומרה של מצוה.
301/
 718.עקס301/303 .
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ביטע רופט אבותינו640.1470 :

מצבת הגאון הצדיק רבי

משה חיים העכט
זצ"ל ,אבד"ק סילאש

מצבת הרבנית מרת פיגלא ע"ה
אשת הגה"צ ר' משה זצ"ל
_______
עסקני אבותינו ביים
אויפדעקן די מצבה פון
הגאון הצדיק ר' משה

מארגערעטן
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רזעפניק

סלאוואקיי

אונגארן

אונגארן
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נ .באגאט

לאדעמער

פישטאן

גאבלטאוו

אוקריינא

אונגארן

סלאוואקיי

סלאוואקיי

סלאוואקיי

סטראפקוב

לעגעשבניע

זיפעוו

פינסק

יועד

סלאוואקיי

אונגארן

סלאוואקיי

בעלערוס

רומעניע

נ .באטור

נירעדהאז

נ .שימאני

*גהערטא

וו .קאפאניע

אונגארן

אונגארן

אונגארן

מיקא ,רומעניע

סלאוואקיי

הערצפעלד זצ"ל תלמיד
החת"ס

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
א' טבת רבי ישעי' ב"ר מאיר הלוי הורוויץ זצ"ל בראד • רבי שלום ב"ר שמואל שמעלקא קליין זצ"ל אב"ד האלמין • רבי אברהם ב"ר שלמה זלמן ברודא זצ"ל אב"ד ברעזנא • ב' טבת רבי צבי
הירש ב"ר דוד הורוויץ זצ"ל בראד • ד' טבת רבי שרגא פייש ב"ר שמואל הלוי יונגרייז זצ"ל אב"ד טשעטשע • ה' טבת :רבי מרדכי זאב ב"ר אברהם יהודה לייב )קול ארי'( זצ"ל מאד

)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.com

עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ'ם אריגינעלן פארמאט

נתפרסם לע"נ

דבורה רעכיל
ב"ר מרדכי יודא ע"ה

