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 לבקשת הציבור
 ק"ד הגה"אנו  מפרסמים תו 

ע "בעל באר מים חיים זי
 :ככתבן בפרשתן

 

'  ואברהם זקן בא בימים וד
 ברך את אברהם בכל

 

  לסמיכתן טעם נאמר עוד
 אלו  ל״ז אמרם נודע כי

 אוכל שאדם דברים
  והקרן ז״בעוה פירותיהם

  מהן ׳וא ב״לעוה קיימת
  טעם ונודע .ח״גמ הוא

  שיש לפי לזה ם״הרמב
  חלקים שני האלה במצות

  ׳ה שצוה מה ׳לה ׳א חלק
    והוא  לחבירו חסד לגמול
  מפסוק ע״המ  במנין

  הוא מה בדרכיו והלכת
  מה ׳הב וחלק ׳וגו רחום

 ונהנה לחבירו טובה שמגיע
  ׳לה המגיע חלק והנה .מזה
  לקיים צוה שהוא במה

 וטמון צפון הוא זה מצותיו
  הקרן והוא ב״לעוה ושמור

  מה וחלק ,ב״לעוה הקיימת
 זה אדם לבני הנאה שהגיע

  מהן אוכל שאדם הפירות
  חבירו שגם לפי ז״בעוה
 הוא כ״וע ז״בעוה נהנה

 .גמול לתשלום מצפה שאינו אמת של חסד הוא זה כי המת עם שעושין חסד הוא חסדים שבגמילת הגדול אשר וידוע .ז״בעוה מזה אוכל

  במבחר מקום לקנות דוקא ויגע .זה בעד רב ממון ופיזר חברון אנשי עם שרה בקבורת לאברהם שהיה והיגיעות הטרחות כל אחר כ״וע
 ולא ...ז״עוה שכר והוא לזקנה שזכה בימים בא זקן ואברהם נאמר ז״אח לכן .מתו עם עשה אשר אמת של חסד היה וזה בחברון אשר הקברים

  עבותת חשק ורוב מצוה הידור למען היה הכל מת לקבורת הכל הקצה ואשר ... ב״והעוה ז״עוה אושר לכל זכה כי ,זכה בלבד שלזקנה תאמר
  א״כ להנאתו וקטן גדול דבר הניח ולא... מאכל עץ כל בו ולנטוע לזריעה שדה בתוכו להניח ולא ...לקבורה קרקע לקנות רב סך לפזר אהבתו
  ׳וכו עמה צדקה לעשות ויגע וטרח עבורה רב ממון שפיזר בשרה כאן שעשה ממה יותר גדולה צדקה לך אין והנה ש״עו ׳וכו עמו בני קבר ליפות

 .האמור כדבר לזקנה זכה זה ידי שעל בימים בא זקן ואברמם לזה וסמך ומשפט צדקה לעשות ׳ה דרך ושמרו שרה במיתת בו ונתקיים

HFPJC 

A brief overview on our weekly activities 

a.k.a. Avoyseinu 

718-640-1470 Bulletin 

A special thanks to all attendees 
May the merit of this mitzvah bless you all! 
 

Thank you 
To all devoted women who 
made this party a success by 
assisting the coordination, 
advertising, food and program. 

Throngs of women attend the Avoyseinu event, despite harsh weathers to 
salute those who work in every weather to save our cemeteries. 

Thank you 

Important appeal! 

To all those who couldn’t attend due to the weather, 
kindly remit your generous donation: 

Avoyseinu/HFPJC - 616  Bedford Ave. Suite 2B – Brooklyn, NY 11249 

Raffles will still be sold until  
Monday, November 12 

Please call: 718-640-1470 Ext 302/305   
 

With appreciation, 
The Ladies Auxiliary – Avoyseinu/HFPJC 
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