בס"ד

דברי התעוררות בנוגע "כבוד קברי אבות" המבואר בפרשתן חיי שרה
פרשת

חיי שרה
תשפ"א
גליון

532

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

מדברי הרמב"ן הק' ז"ל בפרשתן... :ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות באשר אנחנו
חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק'.
מתו"ד ספה"ק באר מים חיים בפרשתן... :וידוע אשר הגדול שבגמ"ח הוא חסד שעושין עם המת כי
זה הוא חסד של אמת שאינו מצפה לתשלום גמול וע"כ אחר כל הטרחות והיגיעות שהיה לאברהם
בקבורת שרה עם אנשי חברון ופיזר ממון רב בעד זה ויגע דוקא לקנית מקום במבחר הקברים אשר
בחברון  ...לכן אח"ז נאמר ואברהם זקן בא בימים שזכה לזקנה והוא שכר עוה"ז...
עוד מספה"ק באר מים חיים... :ואמנם באמת וה' ברך את אברהם בכל ,בכל הענינים הן בעוה"ז הן
בעוה"ב לפי שהקרן קיים לו לעוה"ב ומהפירות אוכל בעוה"ז ,ולא תאמר כי לזקנה בלבד כה,
כי זכה לכל אושר העוה"ז והעוה"ב.

בני משפחה פול מיט התרגשות צום אנהויב פון דער בוי-ארבעט

מנו"כ הרב החסיד המפו' מוה"ר שמואל הכהן ראבינשטיין וזוג' האשה החשובה ז"ל

שלב ג' :מוסדות ווערעצקי בראש צו ערמעגליכן דאס רייניגן דעם זאמד שטח
פילע מצבות אנטדעקט אונטער די זאמד און אויפגעשטעלט
שטח וואס איז
פול מיט זאמד

הרבני הנכבד
הרב
ובנו הרבני הנכבד
שליט"א
ר'

וועד להצלת ביה"ח
שע"י מוסדות ווערעצקי
בראשות האחים הגאונים
הרב אב"ד ור"מ שליט"א
והרב ראש ישיבה שליט"א
והרב יחיאל מיכל לאנדא שליט"א
•••

Nizhny Vrota, Ukraine
November 9, 2019

בראשות נכדיו שיחי' הרה"ג ר'
בנדבת האחים הח'
הרה"ח ר'
ואחיו ר'
בני הרה"ח ר'
שליט"א

שטח ווערט
אויפגערייניגט

שליט"א יו"ר

Erkavas, Romania
November 12, 2019

ערפאלגרייכע השתדלות אונטערגענומען אין ביה"ח
אפטא ,פוילן

מצבות אנטדעקט
אונטער דער ערד

מצבות אנטדעקט
אונטער דער ערד

גוי'שער שכן געפונט דריי מצבות נעבן זיין הויז און לייגט עס ביים טיר פון ביה"ח
שלוחי אבותינו פירן אריין די מצבות און שטעלן עס אויף אין ביה"ח

Opatow, Poland
November 4, 2019

איינגעפעדימט קלארע סורוועי צו
קענען בויען שלב א' פון גדר

פריסטיק ,פוילן

Frysztak, Poland
November 4, 2019

פלענער צו בויען לעצטן וואנט
מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
כ"ו חשון :רבי משה ב"ר אלי' בצלאל טייטעלבוים אב"ד טעטש | כ"ז חשון :רבי יוסף ב"ר שמעון (שעניא)
ליבערמאן זצ"ל מפרעשוב | כ"ח חשון :רבי אברהם ב"ר משה יוחנן שעהנפעלד זצ"ל דומץ מיהאלפאלווא |
רבי שמעון ב"ר משה יהודה (זענטא) לעבאוויטש זצ"ל אב"ד יאקא | רבי שמעון יהודה ב"ר יעקב פאנפעדער זצ"ל
אב"ד טאקאי מח"ס מעיני מים | ג 'כסלו :רבי ישראל מרדכי אפרים פישל סופר זצ"ל אב"ד שארוואר

קריפטש ,פוילן

Krzywcza, Poland
November 4, 2019

▪זייער באגייסטערט פונעם נייעם גדר,
ווערט פארגעזעצט לעגאלע שריט
צוריקצובאקומען די איבריגע שטח;
▪פארבינדונג מיט בויער פאר אוהל

שינאווע ,פוילן

Sieniawa, Poland
November 4, 2019

אנהויב פון צוגרייטונגען צו פארעכטען
אלע מצבות אין ביה"ח

סל מלא ברכה נשדר לכבוד ידידינו מהעומדים בראש עבוה"ק של "אבותינו" לבו הטוב ער למען
שמירת קברי אבותיהם וזכותם מסייעתו לו ולזרעיו אחריו ה"ה הרבני הנכבד והנעלה כש"ת מו"ה
אהרן מרדכי הערצאג שליט"א ,ולמע"כ אביו הדגול כש"ת הרבני החסיד ר' משה יושע שליט"א
מראשי הוועד בביה"ח ווערבוי ,פעזינג ,דעדינקא ,ומנכבדי "אבותינו"
לרגלי נשואי בנו החתן המופלג הי"ו בשטו"מ עב"ג הכלה החשובה תחי'
ויה"ר שירוו הם והמחותנים שליט"א רב נחת מכל יוצ"ח מתוך הרחבת הדעת וכט"ס
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