
 ע בפרשתן חיי שרה"ם זי"מדברי המלבי
 מושפכות דיות כמה אלעזר 'ר אמר מדרש                    

  ,חת בני פעמים עשרה לכתוב כדי ,משתברין קולמוסין כמה
  עשרת קיים כאלו צדיק של מקחו מברר שהוא מי שכל ללמדך

 כי הוא ,ובפרטיה זו בקניה התורה שהאריכה מה כי ,הדברות
 מפנות גדולה פנה העמים בלב לנטוע בזה השתדל אברהם

  ובגמול המות אחר הנפש בהשארת האמונה שהוא ,הדת
 אדמת ישני הגופים גם כי ,לגוף בין לנפש בין שיהיה העתיד

 לדראון ואלה עולם לחיי אלה ,הגדול הדין ביום יקיצו עפר
  בגופים היינו בלבושיהם שיעמדו צדיקים ועתידים ,עולם

 צריך כ"וע ,הראשונים בחיים בהם לבושים שהיו הגשמיים
 משפחתו בני ובין .נבחר במקום קבר שם מקום המת לגוף להכין

  שהיה כמו צדיק אצל רשע קוברים ואין ,צדיקים ואנשים
  מתים כי שחשבו חת לבני זר כדבר היה ז"וכ .דאלישע במעשה

 לפי רק צריכה אינה והקבורה ,בשאול וחשבון דין עוד ואין יחיו בל
  ,הקבר  מפנים היו כ"ואח הסרחון ומשום החיים בזיון משום שעה

 

 המערה בעד נתן ואברהם בפרסום שהיה זו מעשה י"וע            
  מן להם אין שהשלמים להם שברר ,אמונה אצלם נתיסד רב הון

  מהבל המה ז"בעוה חלקם וכל ,קבורה של א"ד אלא ז"העוה
 אנכי גר כי ש"מ עם מכוון שהוא אנכי ותושב גר א"ועז ,יחד

  מקומו שאל הגר חיי הם ז"העה חיי כי ,אבותי ככל תושב עמך
  שאקברה ומה  ,קבר אחוזת לי תנו כ"וע ,שם הוא אזרח שואף

  לקבורה תחשב לא באמת אבל ,מלפני רק הוא מתי
  למועד שמור להיות באוצר יקר דבר שגונז כמי רק

 בזה האמינו לא אשר חת ובני ,משם יוציאהו אשר ידוע

  ,קבור קברינו במבחר ואמרו שעה לפי הקבורה להם די היה
  המכפלה מערת דוקא לבקש הוסיף לכן ,קבר אחוזת לך למה

  ...ז"בעוה האדם להוית ומשל ציון והוא ועליה בית שהיה
 

כי כל חפצים לא  , והודיע כי יקנה זאת בכסף מלא...
ישוו אל ההשארה הזאת אשר היא אחרית האדם 

ז ברר אברהם בעת המקח הזה ולמד  "וכ... ותקותיו
וברר המקח הזה דומה  , ודרש והקים פנות האמונה

 . שבררו האמונה והשכר והעונש" עשרת הדברות"כ

About the significance of Cemetery Preservation 

Important reminder! 
 

Avoyseinu Women’s Event – Nov. 22 – The Continental 

 As known, Avoyseinu assists the preservation of our ancestors and 

previous gedolim. At this opportunity, we appeal: 

 Help us help them! Our avos will certainly 

reciprocate our efforts on their behalf! 
With appreciation, the staff at Avoyseinu 
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Fence construction in M. Nemegye, Romania 

 ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ

M. Nemegye, Romania 

November 15, 2011 

Gravestone restoration in Zborov, Slovakia 

Lead by Rabbi of Beis Yosef Dushinsky shlit”a 

Rabbi Shimon Katz shlit”a – Dayan in Satmar, Monsey 

Sponsored by the esteemed Kappel brothers, Families Freid and Gluck 

After long preparations, the project is finally 
launched. Material arriving to site. 

With appreciation to the Mayor of Nemegea and 
localities for their cooperation with this project. 

Zborov, Slovakia 

November 15, 2011 

A brief overview on our weekly activities 

a.k.a. Avoyseinu 

718-640-1470 

HFPJC 
Bulletin 

The Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries November 19, 2011 

Special thanks to Mr. Robert Deac for his invaluable assistance!  


