
אונגארן, סעטשע

:  ח"ר משמרת ביה"יו
א"שליטד דאראג "אבצ"הגה

אונגארן, באלדווע

:  ח"ר משמרת ביה"יו
ליפא גראס'רח"הרה

א"שליט

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470  F: 718-228-8368 E: hfpjc@thejnet.com

Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha

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

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

בתי חיים( 180)מעינטעינעס אצל מאה ושמונים 'דוגמאות מגודל ההצלחה בסידור ה

ראמעניע, דיסעשט

:ח"ר משמרת ביה"יו

|  שיחיואדלער ' משפחת הח
חיים אביגדור  ' ח ר"הרה

לאנדאן, א"שליטקארנבלי 

אונגארן, נירמאדע

|   א"שליטלייכטמאן משפחת
יואל  ר"הר: בהשתדלות

א"שליטמענדלאוויטש 

ראמעניע, ביסטריץ

:ח"ר משמרת ביה"יו
חיים יוסף ' ח ר"הרה

א"שליטווירצבירגער 

אנחנו  ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות באשר ...

(חיי שרה' פן"רמב)' לכבד מקום קבורת אבותינו הקחייבים 

סלאווקיי, זבארוב

מאיר ווערטהיימער  'ח ר"הרה
שמואל  ' רח"הרה-א"שליט

א"שליטזאנוויל בלוזענשטיין 

ראמעניע, קראלי חדש

:ח"ר משמרת ביה"יו
|  א "שליטמשה גרין' רח"הרה

בערישראל' ח ר"הרה
א"שליטהאלצער

ראמעניע, סטרימבא

: ח"ר משמרת ביה"יו

משה אליעזר  ' רהחסידהרב
א"שליטרובינשטיין 

אונגארן, סעדרעש

:  ח"ר משמרת ביה"יו
א"שליטפריעדמאן משפחת

מאיר ' רח"הרה: בהשתדלות
א"שליטפריעדמאן 

אוקריינא, גאניטש

:  ח"ר משמרת ביה"יו
'שתחיאדלער מרת

ראמעניע, סוטש-אויבער

חיים משה בינער  ר"מוה
א"שליט

אונגארן, וואמאשמיקולע

: ח"ר משמרת ביה"יו
אברהם שענבערגער 'ח ר"הרה

יעקב צדוק  ' רח"הרה| א"שליט
א"שליטשענבערגער 

א"שליטהערשל ' ח ר"הרהובנו 

סלאוואקיי, יאקע

: ח"ר משמרת ביה"יו
אהרן עקיבא  ' רח"הרה

א"שליטגאלדבערגער 

א"שליטמשה מנחם 'ח ר"ובנו הרה

ראמעניע, סאסרעגען

: ח"ר משמרת ביה"יו
האחים החשובים והנכבדים

בני הרבני החסיד 

ל"זאברהם אבא הירש הרב 

אוקריינא, קיוויאשד

:  ח"ר משמרת ביה"יו
אברהם יעקב ' רח"הרה

א"שליטראזענבוים 

אונגארן, קאטאי

:  ח"ר משמרת ביה"יו
ל"סג' פנחס ארי' ח ר"הרה

' שתחי' וזוא"שליטקרויס 

ראמעניע, טארנא מארע

האחים החשובים והנכבדים 

'רח"הרהשמעלקא' רח"הרה

א"שליטשאמועליחזקאל

מעטהשמעלקא' רח"הרה
א"שליט

אוקריינא, ברעזנא

:ח"ר משמרת ביה"יו
ברעזנא  ד "אבג"הרה

א"שליט

ראמעניא, נעמיזשע

:  ח"ר משמרת ביה"יו
א"שליטץ "שמעון כ' רג"הרה

מאנסיסאטמארץ"דומ

ראמעניע, אויבערווישעווע

:ח"ר משמרת ביה"יו

חיים ברודער  ' רח"הרה
א"שליט

אונגארן, עדעלין

:  ח"ר משמרת ביה"יו
יואל ביטמאן ' רח"הרה

א"שליט

אבותינו
ט"תשעדברים ק"עד ערשמ "מטוק "ערש

480
ד"בס

בולעטין
א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

August 1 – 8, 2019

מראי מקומות בגודל מצות הצלת ותיקון בתי חיים וקברות אבות
בענין חיוב לבנות חומה למתים המופקרים  :

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

ו"א קע"ב ח"אגרות מהרש:ח"קיימא לחומת ביהשלענין בניןב

ה ונכתבה זאת הפרשה"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 מצבת זכרון למקום קברות אבותיו

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

,  הוא פנות האמונה,ההשתדלות להיות קבר ישראל במקום נבחר•

(ם חי שרה"מלבי)ודומה לעשרת הדברות 

|  מבראד ל"זצלאנדא ל"סג( נודע ביהודה)יחזקאל ר"ביעקב רבי : אב' ב: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו-ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "ק זי"בעד אלו גאו: מדור מיוחד

| ס אהל משה"מח, פינסקד "ל אב"זצהורוויץ הלויצבי הירש ר "באלעזר משה רבי | בראד  ל מחכמי "זצמאניש ר"ב[ חסיד]מרדכי רבי : אב' ו|מפינסק ל "זצהעללער [עילוי]ישראל רבי : אב' ה
ס ערוגת הבושם"מח, חוסטד "ל אב"זצעמרם גרינוואלד ר "במשה רבי | גרויסווארדיין ץ "ל דומ"זצהאפפמאן הלוינתן רבי 

מודעה נחוצה  
אודות

ח  "משמרת ביה
ביים פארענדיגן דעם  

, צווייטן שניט
צייכענען מיר אפ די  

ם  'ערשטע האלב פונ
ס סעזאן  "מעינטענענ

צו די צופרידנהייט  
פון די בני משפחה  

די ערשטע  . 'שיחי
צוויי באריכטן זענען  
שוין ארויסגעשיקט  

געווארן מיט 
הערליכע בילדער פון 
די געשניטענע בתי 

.חיים
איז איבריג מאריך  'ס

צו זיין איבער די 
וויכטיגקייט פון 
ח  "אויפהאלטן א ביה
ן  'בכבוד אפילו נאכ

ח  "א ביה. איבערבויען
וואו עס ווערט  
אפגעשטעלט  

ס אפילו  "מעינטענענ
פאר א שטיק צייט  

זעט דערנאך אויס ווי 
.א פארלאזטע פעלד

עס דארף באמערקט  
צו ווערן אז חוץ 

מצות כבוד אבות
ווערט אויך  , ל"ז

נתקדש שם שמים
ווי אלע אנשי העיר 

ח "שכיני  הביה
ווינדערן זיך אפ אויף  

! די הייליגע ארבייט

!אשריכם

,בכבוד רב
ח"ועד משמרת ביה
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