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January 10-17, 2019

מראי מקומות בגודל מצות הצלת ותיקון בתי חיים וקברות אבות
 בענין חיוב לבנות חומה למתים המופקרים:
 בענין בנין של קיימא לחומת ביה"ח :אגרות מהרש"ב ח"א קע"ו
 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

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

 בענין מצבת זכרון למקום קברות
חסד שעושים עם המתים גדול כוחה מהשתי מצות שיש בהם כרת:
אבותיו :דרשות חת"ס דרוש הודאה לפ' וישב

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

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

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

(מלבי"ם חי שרה)

פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

בנדבת משפחת הרבני החסיד ר' ברוך גראס ז"ל

Magy, Hungary
January 9, 2019

Papa (old), Hungary

פראיעקט
תשע"ח
ע"י
אבותינו

צוגרייטונגען צו פארענדיגן בנין האוהל של
הגה"ק ר' יצחק עזריאל זצ"ל וחתנו הגה"ק ר' אהרן צבי קעללער זצ"ל

סקירה קצרה מעבוה"ק
בביה"ח בשנת תשע"ז:
בנין הגדר המפואר
ווערט געבויט ארום
דעם ביה"ח.

Somcuta Mare,
Romania

מצבות ווערן
אויפגעשטעלט אויף
נייע יסודות.
א

ב

ג

ד

ה
Craciunesti, Romania

מצבות של הרבנים הגאו"צ :א) הגה"ק ר' צבי הירש זצ"ל מגזע קדושי עליון אב"ד ב) זו' הרבנית הצ' מרת חנה ע"ה ,נכדת
בעל ייטב לב זצ"ל ג) הגה"ק ר' דוד נתן זצ"ל אב"ד ד) הגה"ק ר' מאיר'ל קרעטשניפער בן הרה"ק המפורסם ר' מרדכי'לע
נאדבורנער זי"ע ה) הגה"צ בעל ידות אפרים זצ"ל

בנין האוהל החדש אין פולן
שוואונג .בעזהש"י וועט זיך
אנהויבן די לעצטע פאזע
קומענדיגע טעג אי"ה.

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ד' שבט :רבי אהרן מרייניץ זצ"ל דומ"ץ אונג .בראד | רבי אפרים פידל סאלאמאן זצ"ל אב"ד מאקאווא | ה' שבט :רבי יהושע אשר זעליג ב"ר יששכר דוב
פלאנער זצ"ל דומ"ץ מאדא | רבי מאיר שלום ב"ר יהוסף (בני שלשים) הלוי ראטטענבערג זצ"ל ממעדזילאבריץ | ט' שבט :רבי ישראל יעקב ב"ר מנחם מענדל (רימנוב) טארים זצ"ל אב"ד בילקאמין | רבי איסר ב"ר זכרי' אולמאן זצ"ל אב"ד זענטא | רבי יהודה ב"ר יעקב קאפיל
ליכטענשטיין זצ"ל אב"ד בעטלאן | רבי יצחק צבי ב"ר פרץ אמסעל זצ"ל אב"ד זבארוב | י' שבט :רבי שאול יהושע ב"ר משה געלערענטער זצ"ל מבראד | רבי אשר זעליג ב"ר יוסף קאניזשא זצ"ל אב"ד סענטפעטער | רבי אשר שמואל ב"ר חיים בצלאל פאנעטה זצ"ל אב"ד הידאלמאש
| י"א שבט :רבי יצחק אהרן שווארץ זצ"ל דומ"ץ מעזשעלאבאריץ | רבי משה וויינבערגער זצ"ל ראב"ד שוסבורג | רבי מאיר ב"ר דוד אטלב זצ"ל אב"ד סאלאנט ,קאברין | רבי משה ב"ר שרגא צבי (טנע שורק) טענענבוים זצ"ל אב"ד ווערפעלעט

)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
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נתפרסם לע"נ
דבורה רעכיל ב"ר מרדכי יודא
ע"ה

