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פראיעקט
ח"תשע

י"ע
אבותינו

צוגרייטונגען צו פארענדיגן בנין האוהל של 
ל"זצאהרן צבי קעללער ' ק ר"ל וחתנו הגה"זציצחק עזריאל ' ק ר"הגה

Magy, Hungary
January 9, 2019

Craciunesti, Romania

נכדת,ה"עחנהמרת'הצהרבנית'זו(בד"אבעליוןקדושימגזעל"זצהירשצבי'רק"הגה(א:צ"הגאוהרבניםשלמצבות
לע'מרדכי'רהמפורסםק"הרהבןקרעטשניפערל'מאיר'רק"הגה(דד"אבל"זצנתןדוד'רק"הגה(גל"זצלבייטבבעל

ל"זצאפריםידותבעלצ"הגה(הע"זינאדבורנער

דבא

בנין הגדר המפואר  
ווערט געבויט ארום  

.ח"דעם ביה

מצבות ווערן  
אויפגעשטעלט אויף  
.נייע יסודות

בנין האוהל החדש אין פולן  
י וועט זיך  "בעזהש. שוואונג

לעצטע פאזע  אנהויבן די 
.ה"קומענדיגע טעג אי

מראי מקומות בגודל מצות הצלת ותיקון בתי חיים וקברות אבות
 ג"סוף פ' ק שער המלך אלול שער א"ספה; ז"נ' ד סי"יורו"ס ח"ת חת"ליקוטי שו: חיוב לבנות חומה למתים המופקריםבענין

ו"א קע"ב ח"אגרות מהרש:ח"קיימא לחומת ביהשלענין בניןב

ה ונכתבה זאת הפרשה"ת חיי שרה ד"עה' הקן "רמב: החיוב לכבד קברות אבות

והוא כעיקרית של מצות גמילת חסדים, גודל השכר של זו המצוה  :
שםבאריכת נפלא בכמה מאמרים -ה ואברהם זקן "באר מים חיים דק "בספה

וישב' ס דרוש הודאה לפ"חתדרשות : בענין מצבת זכרון למקום קברות אבותיו

 כוחה מהשתי מצות שיש בהם כרתגדול שעושים עם המתים חסד :

 הלזוש באריכת נפלא בענין גודל המצוה "ס ועיי"ח אדר תק"ס ער"חתדרשת

(שרהם חי "מלבי)הדברות ודומה לעשרת , הוא פנות האמונה,ההשתדלות להיות קבר ישראל במקום נבחר•

ה ג

Somcuta Mare, 

Romania


