מראי מקומות בגודל מצות הצלת
ותיקון בתי חיים וקברות אבות

בס"ד

בענין חיוב לבנות חומה למתים המופקרים:
פרשת
פרשת

ליקוטי שו"ת חת"ס ח"ו יור"ד סי' נ"ז; ספה"ק שער המלך אלול שער א' סוף פ"ג
 החיוב לכבד קברות אבות :רמב"ן הק' עה"ת חיי שרה ד"ה ונכתבה זאת הפרשה

פנחס
יתרו"א
תשפ

גליון
גליון

תשפ"ב

 גודל השכר של זו המצוה ,והוא כעיקרית של מצות גמילת חסדים:

560
585

• ההשתדלות להיות קבר ישראל במקום נבחר הוא פנות האמונה,
ודומה לעשרת הדברות (מלבי"ם חיי שרה)

Onod, Hungary

אנאד ,אונגארן

Boldogkovaralja, Hungary

ב .קאוואראליע ,אונגארן
בנין הגדר ברוב
פאר והדר

גרונטליכע רייניגונג אין
צוגרייטונג צו אויפשטעלן אלע
מציבות לכבוד ולתפארת

בראשות :הרה"ח ר' שרגא פייוויש גאנז שליט"א
הרה"ח ר' שמעלקא קיש שליט"א
בהשתדלות הרה"ח ר' אשר גאנז שליט"א

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

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

סערב ,רומעניע

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

געמזע ,אונגארן

רעפעדי [קירווע] ,רומעניע

בראשות :הרה"ח ר' יונתן בנימין ווייס שליט"א
וחתנו הרה" ר' ברוך יושע גרינפעלד שליט"א

בראשות :הרה"ח ר' שרגא פייוויש גאנז שליט"א
בהשתדלות בנו הרה"ח ר' אשר שליט"א

Gemzse, Hungary
Sârbi, Romania

ביה"ח אין שווערן צושטאנד
התעוררות ביי משפחה איבערצובויען
דעם ביה"ח בכבוד הראוי

למשפחותם לבית אבותם
הרבני החסיד ר' שלום גאנז ז"ל וזו' מרת דינה ע"ה
מנו"כ בביה"ח בעיר סירב

בנו הרה"ח ר' בנציון ז"ל
בנו הרה"ח ר' דוד ז"ל חתנו הרה"ח ר' אברהם יעקב קיש ז"ל

מצבת של הרבני
החסיד ר' שלום
גאנז ז"ל וזו'
מרת דינה ע"ה

Repedea, Romania

עסקני אבותינו שאצן אפ דעם ביה"ח

צוגרייטונגען איבערצובויען
דעם ביה"ח בכבוד הראוי

ברסאניף ,רומעניע  -המשך
ויתילדו על משפחותם

למשפחותם לבית אבותם
הרבני החסיד ר' מנחם ישראל גאנז ז"ל

המשך רשימה מצבות ע"י יו"ר הוועד

ידידינו חכם וסופר איש האשכולות ,הרבני הנכבד
מוה"ר יודא ארי' טעסלער הי"ו מח"ס כנפי יונה
רשימת המצבות בערסאניף – חלק ב'
שם
רחל
שפרינצע
שמואל
מינדל
מלכה
גרשון

בנו הרה"ח ר' שרגא פייבוש ז"ל
מנו"כ בביה"ח בעיר רעפעדי
חתנו הרה"ח ר' דוד גאנז ז"ל

האחיםשמואל/פסח

משה ארי'

מצבת של הרבני החסיד ר'
שרגא פייבוש גאנז ז"ל

6205

6216

שם משפחה שנת
תרנ"ד
אינדיג תרס"ד
תרצ"א
תרפ"ב
תש"ב
אינדיג תש"ד
קויפמאן תרס"א
6221

6227

יארצייט
חוה"מ פסח
ו' ניסן
ט' אייר
י"ב שבט
נהרגו עקה"ש כ"ג אייר

אדר
6228

6233

מספר

שם האב
יהושע
צבי
יוסף ארי'
יוסף
אברהם
דוד
יוסף ארי'
חנה

6205
6216
6221
6227
6228
6233
6236
6239

6236

6239

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :י"ח שבט :רבי פנחס חיים ווייס זצ"ל אב"ד נ א נא ש | רבי מרדכי יהודה ב"ר יששכר לעוו
זצ"ל אב"ד א י נטערדאם ,נאסאד | י"ט שבט :רבי שמעון ב"ר יהודה גרינפעלד זצ"ל א ב " ד ס ע מי האלי | כ"א שבט :רבי שרגא פייוויל גראסמאן זצ"ל דומ"ץ פ ע טראוואסעלא |
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