בס"ד

מראי מקומות בגודל מצות הצלת
ותיקון בתי חיים וקברות אבות
בענין חיוב לבנות חומה למתים המופקרים:

פרשת

דברים
שנת תש"פ

גליון
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ליקוטי שו"ת חת"ס ח"ו יור"ד סי' נ"ז; ספה"ק שער המלך אלול שער א' סוף פ"ג

 בענין בנין של קיימא לחומת
 החיוב לכבד קברות אבות :רמב"ן הק' עה"ת חיי שרה ד"ה ונכתבה זאת הפרשה
 גודל השכר של זו המצוה ,והוא כעיקרית של מצות גמילת חסדים:
ביה"ח :אגרות מהרש"ב ח"א קע"ו

בספה"ק באר מים חיים ד"ה ואברהם זקן  -באריכת נפלא בכמה מאמרים שם

 בענין מצבת זכרון למקום קברות
 חסד שעושים עם המתים גדול כוחה מהשתי מצות שיש בהם כרת:

אבותיו :דרשות חת"ס דרוש הודאה לפ' וישב

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

דרשת חת"ס ער"ח אדר תק"ס ועיי"ש באריכת נפלא בענין גודל המצוה הלזו

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

דוגמאות פון מעינטענענ"ס באריכטן אין  180בתי חיים

העפטיגע פארשריט אינעם בוי-
ארבעט פונעם נייעם פעסטן גדר

Csecse, Hungary

Goncruszka, Hungary
ע"י :האחים הרה"ח ר' יואל שליט"א
והרה"ח ר' יקותיאל יצחק פרענקל שליט"א

ע"י :הגה"צ אב"ד דאראג שליט"א

Teglas, Hungary
ע"י :משפחת הרב ר' שמואל ראזענפעלד ז"ל | יבלחט"א הרב
ר' שמעון גרינפעלד שליט"א | משפחת היימפעלד שליט"א

Bistrice, Romania
ע"י :הגה"צ אב"ד ביסטריץ שליט"א |
הרה"ח ר' חיים יוסף ווירצבערגער שליט"א

Borsa, Romania

וויכטיגע דערמאנונג :ביטע אויסצאלן אייער באלאנס ווי פריער כדי מיר זאלן קענען באצאלן די שומרי הביה"ח!
ביטע זיך פארבינדן מיט:

T: 718-640-1470 ext. 302/306  E: maintenance@hfpjc.com

אנגייענדע  /קומענדיגע פראיעקטן בס"ד
קריפטש אוהל
די חשוב'ע העראישע
אייניקליך וואס האבן מיט
מסי"נ געבויט דעם גדר ,גייען
מחיל אל חיל ,און וויבאלד על
מקום מנוחת הצה"ק רבינו
דוד מ'קריפטש ,איז געווען
געבויט אן אוהל ,זענען זיי
ממשיך ,און יעצט ווערט
געמאכט נויטיגע הכנות,
אויפצושטעלן דעם נייעם
אוהל אויף די אלטע יסודות.

בקשה על העתיד
ארגינעלע יסודות פון אוהל

בהודאה על העבר
-1טע פאזע פון גדר ב"ה פארענדיגט

Krzywcza, Poland

זייט זוכה א ין די הייליגע עבוה "ק  ,כידוע צדיקים בלייבן נישט שולדיג!

 )2נ .טארקאני ,סלאוואקיי

 )5אזד ,אונגארן

 )6ווערעצקיא ,אוקריינע

 )8הידאלמאש ,רומעניע

 )9טרעבישאוו ,סלאוואקיי

 )10פ .ריסקעווע ,רומעניע

 )11ברעב ,רומעניע

 )12אראד ,רומעניע

 )13ט .לאפוש ,ראמעניע

 )14ע .סענדזשארש ,ראמעניע

 )15א .מאראש ,ראמעניע

 )16ניגרעשט ,ראמעניע

 )17פריסטיק ,פולין
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) שינאווא ,פולין מצבות

 )19בעבעני ,ראמעניע

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
ב' אב :רבי יעקב [יעקבקא] ב"ר יחזקאל (נודע ביהודה) סג"ל לאנדא זצ"ל מבראד | ה' אב :רבי ישראל [עילוי] העללער זצ"ל מפינסק | ו' אב :רבי מרדכי[חסיד] ב"ר מאניש זצ"ל מחכמי בראד |
רבי אלעזר משה ב"ר צבי הירש הלוי הורוויץ זצ"ל אב"ד פינסק ,מח"ס אהל משה | רבי נתן הלוי האפפמאן זצ"ל דומ"ץ גרויסווארדיין | ז' אב :רבי משה ב"ר עמרם גרינוואלד זצ"ל אב"ד חוסט,
מח"ס ערוגת הבושם | ו' אב :רבי משה נתן נטע ב"ר יובף אהרן שפירא זצ"ל אב"ד אלמאשד | רבי גבריאל ב"ר דוד הורוויץ זצל ממאגלינץ

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC) aka - Avoyseinu

616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470 F: 718-228-8368 E: hfpjc@thejnet.com
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha

