מראי מקומות בגודל מצות הצלת
ותיקון בתי חיים וקברות אבות

בס"ד

בענין חיוב לבנות חומה למתים המופקרים:
ערב

ואתחנן
תשפ"ב
גליון
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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

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

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

בהשתדלות מוה"ר אברהם שמואל גאלדשטיין
שליט"א ,מוה"ר יוסף לייב קאין שליט"א

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

בהשתדלות הוועד בראשות:
הרבני הנכבד
הרב גרשון יצחק בוכינגער שליט"א

Ozd, Hungary

Aghiresu, Romania

טייל פון די חשוב'ע מצבות אנדעקט ביים
אפליינען די מצבות דורך ידידינו

מוה"ר שמואל צבי שפיטצער הי"ו
יו"ר מכון לדור ודור וחבר מערכת זכרון אבותינו

בנדבת :משפחת הרב החסיד
ר' הערשל מארקאוויטש ז"ל
בהשתדלות :הרה"ח ר' אהרן
שמואל יאקאבאוויטש שליט"א
ובנדבת :משפחת הרב החסיד
ר' אלי' ליפשיץ שליט"א

הרה"צ רבי אברהם [ב"ר עוזר
דוד] אבראהאם ז"ל וזוגתו מרת
שרה ע"ה מכפר טירע (עלטערן
פון הרה"ג רבי צבי יעקב
אבראהאם ז"ל רב בטורדא
בעמח"ס לקורות היהדות
בטרנסילבניה ושא"ס)

Csepa,

מוה"ר אשר (זעליג) חיים
[ב"ר שלמה ארי'] כהנא ז"ל
(ברודער פון הרה"ג רבי זאב
כהנא ז"ל אב"ד טשארנא)
הרבני הנגיד
מוה"ר מנחם חיים
וואלדנער ז"ל

בראשות הגה"צ אבד"ק בראשוב
שליט"א ובהשתדלות בנו הרה"ג
ר' הערשל שליט"א ,משפחת הח'
שפירא הי"ו ע"י הרה"ח ר' ברוך
שפירא שליט"א והרה"ח ר' יודא
יחזקאל שפירא שליט"א

מוה"ר ישראל ב"ר
[מאיר דוב]
ניימאן ז"ל

Havasmezo, Romania

מדור מיוחד בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י  :ט"ו אב :רבי מרדכי ארי' ב"ר הערש פריעדמאן זצ"ל אב"ד בארדיוב
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 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
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