מראי מקומות בגודל מצות הצלת
ותיקון בתי חיים וקברות אבות

בס"ד

בענין חיוב לבנות חומה למתים המופקרים:
ערב

חקת
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"ק של הגאון הק' מהרי"ח קאטצבורג זצ"ל אבד"ק

בהשתדלות הוועד בראשות:
הרבני הנכבד חכם וסופר מוה"ר ר' גרשון יצחק בוכינגער שליט"א ,עורך "הפעמון"

בראשות חברי הועד
ובראשם הגאו"צ שליט"א דומ"ץ צעהלים | דושינסקיא | ראסלאוויץ | טאשנאד
הרבני הנכבד ר' פנחס פראנקל שליט"א | הרבני הנכבד ר' בערל כ"ץ ומשפחתו הח' שליט"א

…

Ozd, Hungary
אלטע יסודות ווערן אויסגעגראבן תחת השגחה של מפקח כללי הרב שמואל סאבו שיחי'

Tasnad, Romania

הגדר נבנה בשנת תשע"ז 

ערשטע פאזע פון בנין חלק
הגדר און תיקון חלק המצבות
פארענדיגט בשנת תשע"ט
בראשות הגה"צ אבד"ק
בראשוב שליט"א
ובהשתדלות
משפחת הח' שפירא הי"ו
ע"י הרה"ח ר' ברוך שפירא
שליט"א והרה"ח ר' יודא
יחזקאל שפירא שליט"א

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

Havasmezo, Romania

Hajduboszermeny, Hungary

מדור מיוחד בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י| י"ב תמוז :רבי בנציון ב"ר יוסף צבי האלפערט זצ"ל אב"ד נאנאש | רבי משה ב"ר שמחה חיים גרינבערגער זצ"ל
ראב”ד מיהאלאוויטץ | י"ג תמוז :רבי יואל ב"ר שמעון חיים פעלנער זצ"ל אב"ד אוהעל | הרה"ק רבי דוד ב"ר אברהם אליקים שיף זצ"ל מקריפטש | י"ד תמוז :רבי חיים אברהם ב"ר מרדכי ארענשטיין
זצ"ל אב"ד טיסא-בוא ,בארדיוב • רבי נח ברוך ב"ר דוד משה פישער זצ"ל אב"ד מילכדארף ,פישטיאן ,פרעשוב
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