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 נטפי תנחומים 
ברגשי צער ואנחה הנני משתתפים בצערם של

הני רבנים גאו"צ שליט"א היושבים בעמק הבכא בפטירת ראש משפחתם

הגאון הצדיק כ"ק אדמו"ר מ'ליעזש זצ"ל
ובמיוחד יבוא תנחומינו לידידינו עוז הגה"צ כ"ק אדמו"ר מ'ראדוואן שליט"א
***

המשפחה הכבודה לבית דייטש הי"ו ,היושבים בעמק הבכא על פטירת אמם החשובה והנכבדה ע"ה
א"ח של הרב הב החסיד איש מורם מעם מוה"ר אליעזר דוב דייטש ז"ל
ובפרט לידידינו הרה"ג רבי יודא מרדכי שליט"א מראשי הוועד ביה"ח מיידאן.
ומהיום עוד ישמע רק בשורות טובות בבתיכם ,ומעתה תתנחמו בכפלים ,ולראות נחמת ציון וירושלים ,בביגאו"צ אמן.

ביי טייל פון די פאלגנדע פראיעקטן פעלט נאך א באדייטנדע טייל פון די קאסטן,
1
מיט אייער השתתפות קענט איר קונה זיין די אומשאצבארע זכות גומרה של מצוה פונ'ם גאנצן פראיעקט!

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

ידידינו הרה"ח ר' הערשל
שאהנבערגער שליט"א
בנדבת משפחת הח' לבית
שליט"א
נכדי הרה"ק
זי"ע

שליט"א

בנדבת המשפחה החשובה
שליט"א
לבית

בנדבת המשפחה החשובה
שליט"א
לבית

בראשות הרה"ח ר'
שליט"א ,הרה"ח ר'

מראשי הוועד הביה"ח

סטרעקאוו  -טארדישקעט
****

ידידינו הרה"ח
ר' יחיאל מיכל הכהן פריעד שליט"א

Edeleny, Hungary
"28,ח זיפאוו,
מחשובי הוועד הביה
September
2017
ב .אויוואראש ,פאסאב
****

ידידינו הרה"ח ר' אברהם
משה לאנדא שליט"א
מחשובי הוועד הביה"ח נירבאטור
****

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

בגודל מצות הצלת ותיקון בתי
חיים וקברות אבות
***

 בענין חיוב לבנות חומה למתים
המופקרים:
בנדבת בני המשפחה

בנדבת בני המשפחה

הי"ו

הי"ו

ליקוטי שו"ת חת"ס ח"ו יור"ד סי' נ"ז;
ספה"ק שער המלך אלול שער א' סוף פ"ג
 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:
בספה"ק באר מים חיים ד"ה ואברהם זקן -
באריכת נפלא בכמה מאמרים שם

 בענין מצבת זכרון למקום קברות
אבותיו:
דרשות חת"ס דרוש הודאה לפ' וישב

בראשות נכדי הרב הקדוש
זי"ע

 חסד שעושים עם המתים גדול כוחה
מהשתי מצות שיש בהם כרת:
בראשות הרה"ח ר'
שליט"א

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
מלבי"ם חי שרה

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ט' אדר | :רבי ישראל יעקב ב"ר מרדכי (נדבורנא) לייפער זצ"ל מחוסט | רבי שמואל דוד הלוי ב"ר יוסף משה אונגאר
בעמח"ס נאות דשא זצ"ל אב"ד נייטרא – פישטיאן | י' אדר :רבי משה ארי' ב"ר מאיר יהודה לייב עסטרייכער זצ"ל אב"ד קראלי | רבי אייזיק צבי ב"ר שלמה זצ"ל אב"ד קאברין | י"א אדר :רבי דוד (החסיד) הכהן זצ"ל אב"ד טרענטשין | רבי יצחק נתן ב"ר
אליעזר ליפשיץ זצ"ל אב"ד ה .מאד ,סאנטוב | ט"ז אדר :רבי מרדכי ב"ר יחיאל מיכל יאמפיל זצ"ל אב"ד מיידאן | רבי שמעון גאטליעב זצ"ל דומ"ץ האלמין
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נתפרסם לע"נ

דבורה רעכיל
ב"ר מרדכי יודא ע"ה

