מראי מקומות בגודל מצות הצלת
ותיקון בתי חיים וקברות אבות

בס"ד

בענין חיוב לבנות חומה למתים המופקרים:
פרשת

אחרי
תשפ"ב

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

 חסד שעושים עם המתים גדול כוחה מהשתי מצות שיש בהם כרת:
דרשת חת"ס ער"ח אדר תק"ס ועיי"ש באריכת נפלא בענין גודל המצוה הלזו

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

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

מנו"כ של הגה"ק רבי אהרן פריעד זצ"ל אב"ד  -והרבנית הצ' ע"ה בת הגה"ק בעל שמן רוקח זצ"ל

האוהל ב בניינה

האוהל בחורבנה

Hajduboszormeny, Hungary

קאברין ,בעלארוס
וועד בראשות כ"ק אדמורי"ם
הרבנים הגאונים ,אנשים
מכובדים שליט"א:
סלונים :הרה"ג ר' יודא ווינבערג
סלאנים :הרב יודא וואלף
זוועהיל :הרב אליעזר גאלדמאן
כ"ק ארמו"ר מקאלוב שליט"א

יומא הלילולא קדישא של

מרנא ורבנא אוהבן של ישראל

רבי משה מ'קאברין זיעועכי"א
ביום כ"ט ניסן ,שב"ק פ' אחרי הבעל"ט
אוהלי הקדוש
שנבנה ע"י אבותינו
בנדבת הוועד

הרב יצחק אייזיק קרישעווסקי
הרב נתן זכובסקי
הרב חיים הלל היללער
הרב שלמה זאלצמאן
הרב פנחס זאלצמאן
הרב יוסף וויינבערג
* **
הרב חיים ראבינאוויטש
רב דקהל בריסק
הרב משה פימא
רב דקהל פינסק
העסקנים החשובים:
מוה"ר ר' שמואל בראך
מוה"ר שמעון נתן גרינפעלד
מצבה של רבינו
משה זי"ע
מוה"ר יחיאל מיסקי

Kobryn, Belarus

המנדבים החשובים הנגידים
הנכבדים שליט"א אשר
נדבו סכומים עצומים
להצלת מקום הקדוש ה"ה
הרב אליעזר קעסטנבוים נשיא
ופטרון כולל ומכון דמשק אליעזר
 יו"רהרב מרדכי ראזענפעלד
הר"ר משה גרינפעלד
הר"ר מרדכי גאלד
הר"ר שלמה הערש קארפען
הר"ר ישראל שלמה זילבערשטיין
הר"ר שמואל בנימין הכהן פר"מ
הר"ר אגחב"ע
ואחרון חביב הנדבן הנכבד הרוצה
בעילום שמו שליט"א
בהשתדלות חברינו היקר
מוה"ר שמעון לעווינגער
רב תודה לאחד המיוחד מבני
החבורה שזכה ליקר וגדולה
בהתנדבות הוצאות
המעינטענעס מידי שנה בשנה
זכות הצה""ק יגן להתברך בכט"ס

יכולים לשלוח קוויטלעך אל כתובת kobryn@hfpjc.com :

Szerencs, Hungary

וואג-וועטש ,סלאוואקיי

נאסויד ,רומעניע

העפטיגע השתלדות ווערט
דורכגעפירט צו שאפן נויטיגע
פערמיטן פאר די בוי-ארבעט

בני משפחה נתעורר צו מתקן
זיין דעם ביה"ח מיט דער
מיטהילף פון 'אבותינו'

Nasaud, Romania

Vagvecse, Slovakia

ברכת מזל טוב לבבית
להרה"ח ר'
חיים יצחק רובינשטיין שליט"א
מצאצאי יוצאי העיר נאסויד

מדור מיוחד בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ"ח ניסן :רבי מאיר ב"ר לוי הכהן כהנא זצ"ל אב"ד טשעטשאוויץ | רבי עמרם ב"ר יוסף גרינוואלד
זצ"ל מטשארנא | רבי מרדכי ב"ר משה ישעי' שווארטץ זצ"ל מקליינווארדיין | רבי עזרא ב"ר גדלי פינקעלשטיין זצ"ל ר"מ בעיר חוסט | כ"ט ניסן :רבי משה ב"ר ישראל אליעזר פאליער זצ"ל
מקאברין | רבי יוסף יוזפא ב"ר מנחם צבי ראזענבערג זצ"ל אב"ד פישפיק-לאדיין | ל' ניסן :רבי יחזקאל ב"ר יוסף הלוי זצ"ל אב"ד אונסדארף ,טרענטשין | רבי צבי הירש ב"ר אליהו נתן
גוטמאן זצ"ל אב"ד נירבאטור | רבי מאיר ב"ר שמואל פרענקל זצ"ל מראצפערט | א' אייר :רבי דוב בעריש ב"ר שלום זצ"ל אב"ד נאראל | ב' אייר :רבי אהרן צבי ב"ר עזריאל אייזיק קעלער זצ"ל
אב"ד טאקענדארף – שאמקוט | ג' אייר :רבי יודא לייב פיסטינער זצ"ל מקאלאמייא | רבי ישעי' (קערעסטירער) ב"ר משה שטיינער זצ"ל מבאדראג-קערעסטיר
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