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חיוב כיבוד קברי אבות

ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות באשר אנחנו חייבים
לכבד מקום קבורת אבותינו הק'
(רמב"ן פר' חיי שרה)

ברכת
מזל
טוב
יארצייטן

יו"ר רבני ועד הפעולה הרה"ג דומ"ץ דושינסקא שליט"א
בראשות הגה"צ אב"ד יעמערינג שליט"א
ואחיו הגה"צ אב"ד קהילות החרדים ס.פאלא שליט"א
הגה"צ דומ"ץ קיט"ל ד'סאטמאר שליט"א סניף קליימער | הרה"ג אב"ד שעניא שליט"א
בני ונכדי הרה"ח ר' ישראל איסר זללה"ה ואחיו הרה"ח ר' חיים לייב גרינפעלד זללה"ה
-----------------------------------------------------------נאך צוואנציג יאר השתדלות ,איז ערהאלטן געווארן רשות ארומצונעמען דעם צווייטן חלק פונעם
ביה"ח וואס איז געליגן אינדרויסן פונעם אפיציעלן שטח הביה"ח .בני משפחה פול מיט התרגשות
צום פארענדיגן דעם גאנצן בנין הגדר ברוב פאר והדר ,וואס וועט בס"ד אפהיטן דעם מקום קדוש.

 20יאר :פון אבותינו גרינדונג
 753בתי חיים :וואו אבותינו איז
אקטיוו
 329בתי חיים :הערליך פארראכטן
 424בתי חיים :אין טיילווייזע
איבערבוי
 180בתי חיים :אין "אבותינו
מעינטענענס פראגראם"
איבער  :100,000מציבות
איבערגעבויט

איבער  :10,000בני משפחה ארבייטן
מיט "אבותינו" אויף קברי אבות
 :7,650האבן געהאלפן באצאלן די
ארבייט
 :22אוהלים באנייט אדער געבויט
 :11לענדער וואו אבותינו איז
אקטיוו
 :500וואכן וואס "אבותינו בולעטין"
באשיינט די אידישע וועלט

אין יאר תש"ס ,האבן די רבני וועד הפעולה שליט"א ונכדי יוצאי עיר שעניא,
אנגעהויבן די ארבייט פון אויפרעכטן דעם ביה"ח אין שעניא ,סלאוואקיע,
און דורכדעם געהאלפן צושטאנד ברענגען די התייסדות פון "אבותינו".
צען יאר שפעטער ,אין יאר תש"ע ,מיט די אויסברייטערונג פון די פעולות
אין צענדליגער שטעט און די געברויך פאר אנגייענדיגע אפדעיטס ,איז
געגרינדעט געווארן דער "אבותינו בולעטין ".האלטנדיג דא ,די היינטיגע
וואך פר' שמות תש"פ לפ"ק 20 ,יאר און  500גליונות שפעטער ,קען מען
אויסרופן בפה מלא :ברוך שהחיינו וקימנו !...ברוך הטוב והמטיב!...
דער מהלך פונעם וועכנטליכער "אבותינו בולעטין" אויף די ווענט פון
מקדש מעט אומעטום ,שפיגלט אפ די עבודת הקודש אויפ'ן פעלד
דורכאויס אייראפע ,בברכת והדרכת הגה"צ מנהיגי ישראל גדולי הדור זי"ע
ולהבחל"ח אשר אתנו היום לאויט"א .קובץ יד על יד :משפחה ומשפחה,
שטעטל נאך שטעטל ,וואך נאך וואך און יאר נאך יאר ,א הייליגע ארבייט
כולו לשם שמים ,מקיים צו זיין חסד של אמת מיט שוכני עפר הנאהבים
והנעימים ,ראטעווען און אויפרעכטן בתי חיים לכבוד ולתפארת.
אט דער ביישפיל פונעם ביה"ח אין שעניא איז דער בעסטער מוסטער
פון די אלע יארן .מען האט אנגעהויבן צו ארבייטן ,און געטאן וויפיל מען
האט געקענט בשעת מעשה ,אבער מען האט זיך נישט מייאש געווען.
נאר געארבייט שטאטליך נאך אביסל ,נאך אביסל ,געטאן פעולות און
השתדלות ,אן אפשטעל ,און צום יובל העשרים שנה האט מען בס"ד

נירבאגאטשליט"א
וויינבערגער
הרה"ג ר' שמעון יואל
דומ"ץ סקולען – מראשי הוועד ביה"ח
אונגאר שליט"א
חתנו הרה"ג ר' שלום
מראשי הוועד ביה"ח פישטיאן
ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח

י"ח טבת :רבי מנחם מענדל ב"ר יהודה פריעדלענדער זצ"ל מגרויסווארדיין |
כ' טבת :רבי יהודא ב"ר שמעון קאין זצ"ל מעגערבעגי | רבי בנציון ב"ר עמרם בלום זצ"ל אב"ד
בערעטיאויפאלו
כ"א טבת :רבי יוסף ב"ר לייב שאצקעס זצ"ל אב"ד בראד | רבי שמואל ב"ר יהודה בראך זצ"ל
אב"ד נירמאדע
כ"ב טבת :רבי שמואל דוד ב"ר שרגא פייש הלוי יונגרייז זצ"ל אב"ד פעהער-דיארמארט| רבי
דוב בעריש אברהם ב"ר ישעי' בנעט זצ"ל אב"ד קאלוב |
כ"ד טבת :רבי מאיר ב"ר יהודה לייב אייזענשטאט זצ"ל אב"ד אונגוואר | רבי חיים יעקב
ב"ר אברהם אהרן צבי פריעד זצ"ל אב"ד טיסא-ליק | רבי יקותיאל יהודה ב"ר משה (ערוגת
הבושם) זצ"ל אב"ד יארע מנו"כ באונגוואר

באקומען רשות צו גיין ווייטער אויפ'ן אנדערן שטח פונעם ביה"ח !...אויב
אזוי ,קען מען דען זאגן וויפיל צייט עס דויערט צו ראטעווען א ביה"ח? מען
טוט חסד של אמת ,און מן השמים העלפט מען אין די ריכטיגע עת רצון.
אזוי האבן טויזנטער משפחות אריינגעלייגט אומבאשרייבליכע מי און
געלט ,וויסנדיג אז די אבות ואמהות למעלה בקודש ,צווישן זיי צדיקים
וקדושים ארזי הלבנון ,זענען מליץ יושר פאר די אלע וואס טוען פאר כבוד
מנוחתם .מפי ספרים וסופרים ,עפ"י דברי חז"ל ראשונים ואחרונים ,איז עס
פון די גרעסטע מצוה וואס קען נאר זיין ,און אשרי להם ואשרי חלקם פון
די קינדער און אייניקלעך ,און די חשובע נדבנים חכמי לב ,וואס גיבן זיך בלב
ונפש בגוף ובממון פאר די עבודת הקודש.
ומכאן הקריא"ה יוצא :דער וועכנטליכער "אבותינו בולעטין" האט זוכה
געווען איינצוקויפן נאמנות ביי אלע שיכטן און קרייזן פון יהדות החרדית,
און דורכדעם קען מען מיטהאלטן אלע אקטיוויטעטן .צו באקומען
אויף אימעיל אדער פאר סיי וועלכע קאמענטארן ,שרייבט צו @hfpjc
thejnet.com
פאר מער פרטיות'דיגע אינפארמאטיווע באשרייבונגען לכבוד דעם
היסטארישן ווענדפונקט ,זעהט די ספעציעלע "גליון אבותינו" וואס
ערשיינט בס"ד לכבוד דעם שב"ק פרשת שמות הבעל"ט (מ'קען עס אויך
באקומען אויף די אימעיל .)hfpjc@thejnet.com
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