בס"ד

מקום מנוחתם וימי היארצייט
של בני החתם סופר זצ"ל
זוגותיו

יארצייט

מקום מנוחתה

1

זוגתו הראשונה ,הרבנית שרה ז"ל
בת רבי משה יערוויטץ אב"ד פרוסניץ ז"ל

נפטרה שנת תקע"ב,
בלי השאיר יו"ח

)בפשטות נטמנה בביה"ח הישן
בפרעשבורג( ??

2

זוגתו השניה ,הרבנית שרל ז"ל בת הגרעק"א זצ"ל )בעלה
בזיוו"ר הרב ר' אברהם משה קאלישער ז"ל אבד"ק פילא(

ח"י אדר תקצ"ב

בחדר הציון של החת"ס )מצבתה
לא נותרה(

)אלמנת הרב צבי הרש )חריף( הלר ז"ל ,בע"מ טיב גיטין,
אבד"ק אובן ישן(

??

3

זוגתו השלישית ,הרבנית ??? ז"ל בת ??? .ז"ל,

הבנים

??

יארצי יט

מקום מנוחתו

4

הכתב סופר – רבי אברהם שמואל בנימין סופר ז"ל

י"ט טבת תרל"ב

בביה"ח החדש דפרעשבורג

5

המכתב סופר – רבי שמעון סופר ז"ל

י"ז אדר תרמ"ג

בביה"ח החדש דקראקא

6

ר' יוסף יוזפא סופר ז"ל

ט"ז תמוז תר"מ

(1שיראוויץ ]) [Šúrovceסלובקי'ה(

 (1מצאתי בארכיון העיר

החתנים
7

רבי אליהו קורניצער – חדב"נ של החת"ס זצ"ל

יארצייט

מקום מנוחתו
בחדר הציון של החת"ס )מצבתו
לא נותרה(

8

רבי דוד צבי עהרענפלד – חדב"נ של החת"ס זצ"ל

כ"ז חשון תרכ"ב

בביה"ח החדש דפרעשבורג

9

רבי בנימין שלמה זלמן הלוי שפיצער – חדב"נ של
החת"ס זצ"ל

כ"ו כסליו תרנ"ד

בביה"ח החדש דפרעשבורג

10

רבי צבי יהודה פרידמאן – חדב"נ של החת"ס זצ"ל

ז' כסליו תרל"ז

בביה"ח בעיר טאפאלטשאן
]) [Topoľčanyסלובקי'ה(

11

רבי ישראל גייגער – חדב"נ של החת"ס זצ"ל

(2ז' ניסן תרס"א

(2קאשוי ]) [Košiceסלובקי'ה(

12

רבי משה טוביה לעהמאן – חדב"נ של החת"ס זצ"ל

כ"ח אב תרנ"ב

בביה"ח בעיר מאטערסדארף
] ) [Mattersburgאוסטרי'ה(

(2

מהרב מ.ז .קינסטליכער קיבלתי שיש לו ידיעות ]שעדיין אינן מאושרות[ על תאריך פטירתו בז' ניסן .ובאתר של הפנקס
של הביה"ח האורטודוקסי דקושיצע )קאשוי( מובא רישומו כדלהלן :מר  ,ID: 55192 ,Izrael Geigerנפטר בגיל  ,86ונקבר
ב  29/03/1901למספרם ,שהוא ט' ניסן תרס"א .ומכאן שמה שמובא בספר זכרונות המאור )ר' מאיר ב"ר אברהם
אמסעל( כרך ב עמוד תקצ"ב ,שמקום קבורתו הוא בפעטשי ניידארף ]פ"ח=פעטשי חדש[ ,הוא טעות .וכן מובא בספר
שאול בחיר ה' )דף נ"ב ,אצל דברי ימי קאשוי( שמקום מנוחתו הוא בבית העלמין של הקהלה ,על יד קברי ראשי העדה
האורטודוקסית
כל הזכויות שמורות לאברהם זילברמאן אנטווערפען

Abe250@gmail.com
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מקום מנוחת בני החת"ס /י"ב תשרי תשע"ד

הבנות

יארצייט

מקום מנוחתה

13

מרת הינדל עהרענפעלד – בתו של החת"ס זצ"ל,
אשת ר' דוד צבי עהרענפלד ז"ל

א' אדר תרל"ט

בביה"ח בעיר סיקסא ],[Szikszó
ליד מישקולץ )אונגארין(

14

מרת גיטל )קארניצר( שפיצער – בתו של החת"ס זצ"ל,
אשת ר' אליהו קורניצער ז"ל ובזיו"ש אשת ר' שלמה
זלמן שפיצער ז"ל

כ"ד שבט תרל"ג

בביה"ח החדש דפרעשבורג

15

מרת חנה ייטל גייגער – בתו של החת"ס זצ"ל,
אשת ר' ישראל גייגער ז"ל

ט' אדר ב' תרס"ב

בביה"ח בעיר צעהלים
]) [Deutschkreutzאוסטרי'ה(

16

מרת שמחה לעהמאן – בתו של החת"ס זצ"ל,
אשת ר' משה טוביה לעהמאן ז"ל

י"ג אלול תרע"א

בביה"ח החדש דפרעשבורג

17

מרת רעחעל פרידמאן – בתו של החת"ס זצ"ל,
אשת ר' צבי יהודה פרידמאן

ה' אלול תרל"ה

בביה"ח בעיר טאפאלטשאן
]) [Topoľčanyסלובקי'ה(

הכלות

יארצייט

מקום מנוחתה

כ"ד טבת תרנ"ב

בביה"ח החדש דפרעשבורג

19

 (1מרת מרים ,אשת רבי שמעון סופר ז"ל )מכתב סופר(,
בת ר' דוב בער שטערנבערג ז"ל מקראלי

י"ז אייר תרנ"ב

משוער  -בביה"ח החדש
(2
דקראקא

20

מרת שרל ,אשת רבי יוסף יוזפא סופר ז"ל ,
בת ר' אלחנן קלאר משיראוויץ ז"ל וזוגתו מרת דבורה

ו' אייר תרע"ט

בביה"ח בעיר סאטמאר ] Satu
) [Mareרומני'ה(

מרת חוה לאה סופר ,אשת ר' אברהם שמואל בנימין ז"ל
) 18כתב סופר( ,בת ר' יצחק ז"ל וזוג' מרת רויזא ווייס מגורליץ

(1

בעלה רבי שמעון סופר ז"ל אמר עליה )לבנו רבי שלמה סופר-שרייבער ז"ל מסערעט(" :אם הי' ידוע לעולם כוחה של אמך
בתפלותיה ובפרט "במקשה לילד" היו באים אליה מד' כנפות הארץ שתתפלל בעדם" )עי' כתב זאת זכרון עמ'  240פרטי הדברים(

(2

מאחר שקביעת 'קראקא' למקום מנוחתה היא רק בגדר השערה ,לכן העתקנו כאן נוסח מצבתה ,שאם מישהו ימצא המצבה יוכל
להבהיר הדברים ,ולהודיעני כדי לתקנו במהדורות הבאות).נוסח מצבתה נמצא בספר 'מכתב סופר' בתולדותיו ,בשם פנקס
המצבות שרשם בנה ר' עקיבא סופר מפאפא(

פ"נ
הרבנית הצנועה והחסודה מרם מרים ע"ה בת הנדיב והשוע התורני
מו"ה דוב בער ז"ל ,י"נ ליל ש"ק פ' אמור י"ז אייר תרנ"ב לפ"ק
מדוע לא חצבו האבן למצבת הגברת,
רמת קומה מהררי עד ,ורחבה מני ים,
יוחק בה קצה פעלי' בברזל ועופרת,
מצדקה מעט קט ,והמלאכה היתה דים,
בת נדיב עוד נודע לתהלה ותפארת,
דוה לבבו לעניים כי ראה את ענים,
וכאב כן הבת כספי' לדלים מפזרה,
בער ה הצרור ,ולא נודע מקומם אים,
זכות למוד התורה תהי לה למזכרת,
לומדי' בתמכן ,תאכלנה נשים פרים,
העת יגיע ,ותום ויושר היו לה לעטרת,
המה יגילו ,לשוב לעבדותם במרים,
מרים בת דוב בע ר ואמה רבקה לפ"ק
כל הזכויות שמורות לאברהם זילברמאן אנטווערפען

Abe250@gmail.com

)(2

מקום מנוחת בני החת"ס /י"ב תשרי תשע"ד

