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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

ר שלמה זעלצער  "רבי דוד יהודה לייב ב| פעזינגד "ל אב"רבי אהרן ווילהיים זצ| פעזינגד "ל אב"רבי בנימין שעכטער זצ: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"ק זי"בעד אלו גאו: מדור מיוחד
ד  "ל אב"זצ( צאנז)ר אברהם שפירא "רבי יעקב חריף ב| שעניאד "ל אב"ר שמעון ליעבערמאן זצ"רבי יצחק יהודה ב|  בוסקאוויטץ-ל "ר נתן נטע הלוי מקעלין זצ"ב( מחצית השקל)רבי שמואל | הומנאד "ל אב"זצ

|  ראחובד "ל אב"רבי נחמן הכהן רובינשטיין זצ| מבראדל "ל הורוויץ זצ"סג( ו"אה)ר יצחק "ב' רבי אברהם ארי| אונגווארץ "ל דומ"רבי יהודה ווייס זצ| גרויסווארדייןד "ל אב"רבי נפתלי צבי הירש ליפחאוויץ זצ|הומנא
אויוואר-סאמאשד "ל אב"ר אברהם שלמה עליאש זצ"רבי יעקב שמואל ב| קאטא, בעסערמין, ד טשאבא"ל אב"ר שמעון גינז צז"רבי יעקב יוסף ב| האלמיןץ "ל דומ"מוטצען זצ( באניהאד)ר יצחק "רבי אבהם חיים ב
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חלק פון אלטן גדר אין גוטן צושטאנד נאכן ווערן הערליך איבערגעפלאסטערט

,  ר"יו–א "שליטמרדכי וואלטער ' ק הרב החסיד ר"האחים החשובים בנש| נשיא –א "שליטטענקאק "ק הגאון הצדיק אבד"כ

,  הידידים החביבים אנשי חיל ואנשי שם| א "שליטאפרתי ' ישראל שלוהרב| א "שליטשלום יושע ' ג ר"ואחיו הרה

א"שליטאודזער הכהןצבי יעקב ' ח ר"הרה-א "שליטקלמן חיים שפורן ' ח ר"הרה: צדקה וחסדרודפי 

Arad, Romania

ח"איבערגעבויטער גדר ארום דעם ביה-ניי

:  בראשות
ל"זציונה פילאף משפחת הגאון הצדיק רבי •

נכדי האחים החשובים החסידים המפורסמים •

חיים צבי  ר"והרהירצקא ר "הר
ה"זלליאקאבאוויטש 

ו"היהערצקא משפחת החשובה •

א"שליטחיים קויפמאן ' הרבני הנכבד ר•

ח "ביים מעסטן דעם ביה

האחים החשובים: בראשות

א  "שליטברוך חנה גרינפעלד ' ג ר"הרה
לאנדאן45ק באבוב "מ בק"רב ור

א "שליטמרדכי דוד' ואחיו הרבני החסיד ר

שלום אליעזר  ' ח ר"בהשתדלות הרה
א"שליטגרינפעלד 

ק"לרגל די יארצייט פון הגה

ע"רבי מענדל פריסטיקער זי
ט"א אדר העעל"ביום כ

עסאזמעלדןמירטוען
ווייטערדיגעגעמאכטווערן

קענעןצוהשתדלות
הגדרבבנייתזייןממשיך
.מ"בשעטו

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"ענין בנין של קיימא לחומת ביהב

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 

מראי מקומות בגודל מצות הצלת ותיקון בתי חיים וקברות אבות
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ה  "וואלטער זללה

ד נירעדהאז"אב

צ רבי  "בת הגה

שלמה זלמן  

ל"פריעדמאן זצ

ד טענקא"אב

'  ח ר"מצבת ראש משפחה הרה
ל"ר צבי דוב ז"יוסף יהודא ב

Batyu, Ukraine

Nyirjako, Hungary


