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דברי התעוררות מחז"ל בנוגע "כבוד קברי אבות" המבואר בפרשת חיי שרה

...וידוע אשר הגדול שבגמ"ח הוא חסד שעושין עם וע"כ צריך להכין לגוף המת מקום שם קבר במקום נבחר....
וע"י מעשה זו שהיה בפרסום ואברהם נתן בעד המערה הון
...ועוד כי רצה להודיענו המת כי זה הוא חסד של אמת שאינו מצפה
רב נתיסד אצלם אמונה ...והודיע כי יקנה זאת בכסף מלא ,כי
מקום קבורת האבות לתשלום גמול וע"כ אחר כל הטרחות והיגיעות
שהיה לאברהם בקבורת שרה עם אנשי חברון ופיזר כל חפצים לא ישוו אל ההשארה הזאת אשר היא אחרית
באשר אנחנו חייבים
האדם ותקותיו ...וכ"ז ברר אברהם בעת המקח הזה ולמד
ממון רב בעד זה ויגע דוקא לקנית מקום במבחר
לכבד מקום קבורת
הקברים אשר בחברון  ...לכן אח"ז נאמר ואברהם זקן ודרש והקים פנות האמונה ,וברר המקח הזה דומה כ"עשרת
אבותינו הק'.
בא בימים שזכה לזקנה והוא שכר עוה"ז...עיי"ש עוד הדברות" שבררו האמונה והשכר והעונש.

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

מתוכן דבריהם ווערט שטארק מבואר די גרויסע אחריות וואס עס ליגט אויף אונז לכבד מקום קבורת
האבות ז"ל ,ויה"ר אז אלע אויבנדערמאנטע ברכות זאלן מגין זיין פאר עוסקים ומסייעים אכי"ר.

מיט אייער השתתפות קענט איר קונה זיין דעם זכות גומרה של מצוה פונ'ם פראיעקט!

שעניע ,סלאוואקיי

מנו"כ של הגה"ק ר' יצחק יהודה ובנו
הגה"ק ר' שמעון ליבערמאן זצ"ל אב"ד

בראשות הגה"צ אב"ד יעמערינג שליט"א | הרה"ג דומ"ץ דושינסקא שליט"א

הגה"צ ר'

עסקני אבותינו ערהאלטן ב"ה פערמיטן אריינצונעמען
דעם הפקר'דיגן חלק אינעם ביה"ח.
שליסט אייך אן בייצושטייערן אין די קאסטן!
פארבינדט אייך מיט אבותינו אדער מיט'ן וועד איבערצוגעבן אייער נדבה.

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת
מזל טוב לידידינו הנאמנים העוסקים
לטובת אבותינו הם וב"ב ומשפ' שיחי'
לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו"מ
כאו"א בשמם הטוב יבורך ה"ה
שליט"א

הלוי

שליט"א

בן
יו"ר וועד הרבנים להצלת הביה"ח


Sena, Slovakia

שליט"א

הרה"ג ר'
מחשובי הוועד הביה"ח

בעבעני ,רומעניע



מנו"כ של הרבני החסיד ר' צבי ישכר
דוב הלוי מאנדל ז"ל

הרה"ג ר'
מחשובי הוועד הביה"ח

יו"ר וועד הפעולה :הר"ר ברוך צבי הכהן פילאפ שליט"א | הר"ר משה לוי ברוין שליט"א

ביה"ח איז אין שווערן צושטאנד; דרינגענד פארלאנגט איבערצובויען.
שליסט אייך אן בייצושטייערן אין די קאסטן! פארבינדט אייך מיט אבותינו אדער
מיט'ן וועד איבערצוגעבן אייער נדבה.

קאשוי ,סלאוואקיי

שליט"א  -ר"ם


הרה"ח ר'
מחשובי הוועד הביה"ח



Babeni, Romania

שליט"א

הרה"ח ר'

מנאמני


מנו"כ של רבני העיר הגאו"ק זצ"ל

ר' שאול בראך | סטראפקוב | בייטש |
ראדמישל | ר' יעקב פראנקפורטר | יונגרייז

הרה"ח ר'

שליט"א

מחשובי הוועד הביה"ח



בני משפחה ארבעטן אומערמידליך איבערצובויען דעם גדר פון דעם
היסטארישן ביה"ח ווי אויך וויכטיגע תיקונים אינעם אוהל פון
הגה"ק רבי שאול בראך זי"ע.
שליסט אייך אן בייצושטייערן אין די קאסטן! פארבינדט אייך מיט אבותינו
אדער מיט'ן וועד איבערצוגעבן אייער נדבה.

שליט"א

שליט"א

הרה"ח ר

שליט"א

ובנו הרה"ח ר'
מחשובי הוועד הביה"ח

Kasho, Slovakia


שליט"א

הרה"ח ר'
מחשובי הוועד הביה"ח


סאמאטאר ,סלאוואקיי

מנו"כ של הרב החסיד ר' שאול רובין ז"ל -
הרב החסיד ר' דוב בער הארטשטיין ז"ל

הרה"ח ר'

מחשובי הוועד הביה"ח


בראשות הרה"ג בנש"ק ר' יואל יעקב מייזליש שליט"א
ביה"ח איז אין שווערן צושטאנד; דרינגענד פארלאנגט איבערצובויען.

שליסט אייך אן בייצושטייערן אין די קאסטן! פארבינדט אייך מיט
אבותינו אדער מיט'ן וועד איבערצוגעבן אייער נדבה.

שליט"א

שליט"א

הרה"ח ר'
מחשובי הוועד הביה"ח


Somotor, Slovakia

ויזכו כלם ביחד עם המשפחה והמחותנים
שיחי' לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ,ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י ט"ז חשון :רבי משה נחום ראזענבוים זצ"ל אב"ד וואזשאן ברעזאווא | רבי יצחק זאב ב"ר נחמן צבי
הלוי עפשטיין זצ"ל אב"ד קאלאמייא | רבי אהרן הלוי ב"ר נח נפתלי ראבינאוויטש זצ"ל מקאברין מח"ס צוואת מהרא"ל | רבי שלמה זלמן ב"ר יעקב בייטום זצ"ל אב"ד מילדוי מח"ס דעת שלמה | י"ח חשון:
רבי מאיר יהודה עסטרייכער זצ"ל אב"ד קראלי | י"ט חשון :רבי יהושע ב"ר יהודה הכהן אדלער זצ"ל אב"ד ווערפעלעט | כ' חשון :רבי קלמן טעביל ב"ר יצחק (איציק) פריינד  -גריסהאבער זצ"ל מפאקש
כ"א חשון :רבי גדלי' ב"ר חנוך דוב גליק זצ"ל מבוקין | כ"ב חשון :רבי אהרן יודא לייב [ר' לייב אוהן] עקשטיין זצ"ל דומ"ץ ווייצען מח"ס כנפי נשרים
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