בס"ד

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

פרשת

ואתחנן

תשפ"א

גליון

563

 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)

עס ווערט יעצט געבויעט א מקום מכובד להתפלל על סביבות מנוחת
קדשו של הגה"ק רבי משה דוב לאנדא זצוק"ל  -אב"ד ווערעצקי והגליל

 :משפחת של הרב החסיד מוה"ר ישעי' וואלף לעוו ז"ל
משפחת של הרב החסיד מוה"ר יוסף אייזיק לעוו שליט"א
משפחת של הרב החסיד מוה"ר נתן יוסף גרין שליט"א
תיקון המצבות בשנת תשס"ג ע"י הרה"ח ר' שמואל פישמאן שליט"א ,מאנטריאל

אין המשך פון די פארגאנגענע מעלדונג ,נאך ווי הנהלת מוסדות
ווערעצקי ארצה"ב ,בראשות האחים הגה"צ ,הראש ישיבה ואב"ד
שליט"א ,וועלכע זענען פערזענליך געווען פוקד זיין מקום קבורת
ראשי האבות.
זעהנדיג פון דער נאנט די העראישע ארבייט ,און זייענדיג אונטערן
רושם און שטארק איבערגענומען ,איז עפ"י בקשתם מוסיף צו זיין
לכבד בכבוד הראוי מנוחת כבודם של ראשי האבות זללה"ה ,ווערט
יעצט געבויט א נייע אריינגאנג און א שיינע מקום להתפלל סביבות
מנוחת זקינם הגה"ק רבי משה דוב לאנדא זצוק"ל ווי ער האט
וועד להצלת ביה"ח
שע"י מוסדות ווערעצקי משמש געווען בהוראה קרוב לארבעים שנה .זכות אבות יגן להוושע
בראשות האחים הגאונים בכל טוב סלה.
הרב אב"ד ור"מ שליט"א
והרב הראש ישיבה שליט"א
והרב יחיאל לאנדא שליט"א
•••

Maja, Romania
Nyzhni Vorota, Ukraine

טאשנאד ,רומעניא
מנו"ק של הגה"ק בעל דרך יבחר זי"ע בן הגה"ק בעל מראה יחזקאל מ'דעעש
זי"ע | ומנו" ק של הרבני הצדיק המופלג חסיד ועניו רבי יצחק פרענקל זללה"ה

רבני הוועד :הרבנים הגאו"צ שליט"א:
רבי אהרן זילבערשטיין שליט"א –דיין דק"ק ערוגה"ב ד'צעהלים |
רבי אלי' יצחק בריסק שליט"א – אב"ד טאשנאד ,מאנסי |
רבי מענדל כ"ץ אב"ד ראסלאוויץ שליט"א | רבי אלי' כ"ץ אב"ד דושינסקיא ,ב"פ

Tasnad, Romania

חברי הוועד :בעלי בתים הנכבדים וחשובים הי"ו :הרבני הנכבד ר' בערל
בהרר"י כ"ץ שליט"א | מוה"ר בנציון ווערצבערגער הי"ו | חתן הגה"צ אבדק"ק הוניאד זצ"ל | מוה"ר שלו' אליעזר
פראנקל הי"ו | מוה"ר פנחס פראנקל הי"ו | מוה"ר ליפא בהרה"ח מהרי"ב טירנויער הי"ו

גרויס התעוררות ביי בני משפחה הח' ה"ה
טעסלער ,פריעדמאן ,לעווי ,לעבאוויטש ,שטיינמעטץ ,בערקאוויטש ,פייערווערקער
לטובת בנין הגדר והצלת הביה"ח
דער וועד איז אנטשלאסן ווי
אמשנעלסטען צוטרעטן צו די עבוה"ק.
דער וועד טוט אפעלירן

בעבעני ,רומעניא
ע"י משפחות החשובות  :משפ' הרה"ח ר' יושע מאנדעל ז"ל משפ' הרה"ח
ר' שלמה ווייס ז"ל ע"י נכדו הרה"ח ר' משה לוי ברוין הי"ו | הרה"ג ר' משה ינה
הלוי מאנדל שליט"א | משפ' האחים החשובים הרה"ח ר' אברהם חיים והרה"ח
ר' דוד יודא פילאף ז"ל ע"י בנו הרה"ח ר' ברוך צבי הכהן פילאף שליט"א |
הרה"ח ר' אהרן נח בהרה"ח ר' הלל יושע ז"ל קליין שליט"א




ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזלא טבא לבבית
לכבוד ידידינו הנאמן הרה"ח ר' משה לוי ברוין שליט"א ,יו"ר

Babeni, Romania

פארבינדט אייך היינט מיט'ן וועד אדער
מיט אבותינו .718-640-1470

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י:
בארדיוב
משה אייזענשטיין זצ"ל אב"ד בילקאמין | כ' אב :רבי אהרן פרידמאן זצ"ל מאוהעל | כ"א אב :רבי שלמה זלמן ב"ר משה מעשיל ריינער זצ"ל ראב"ד באלחוב
| רבי זאב וואלף ב"ר ברוך (נאנאש) גאלדבערגער זצ"ל אב"ד ב .הוניאד | רבי חנוך העניך ב"ר אברהם יהושע (נאסויד) פריינד זצ"ל אב"ד אינטערדאם

Barsana, Romania

ט"ו אב :רבי מרדכי ארי' ב"ר הערש פריעדמאן זצ"ל אב"ד

| י"ז אב :רבי אברהם אבא פיקסל זצ"ל מ'סאסרעגן | י"ח אב :רבי אהרן צבי פריעד זצ"ל אב"ד מארגארעטן ,ניגרעשט | י"ט אב :רבי צבי הירש ב"ר

הבולעטין נתנדב לע"נ ידידינו הבלתי נשכח

גרויסווארדייןפאללאקז"ל
ישעי'ביה"ב"חרהישןישראל
הרבניהחסידר'
מראשי הוועד
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