מראי מקומות בגודל מצות הצלת
ותיקון בתי חיים וקברות אבות

בס"ד

בענין חיוב לבנות חומה למתים המופקרים:

פרשת
גליון

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

עקב
תשפ"ב

 גודל השכר של זו המצוה ,והוא כעיקרית של מצות גמילת חסדים:
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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

פאליען ריסקעווע ,רומעניע

וויטקע ,אונגארן

טשארדא ,רומעניע

בערסאניף ,רומעניע

אזד ,אונגארן

טאלטשווע ,אונגארן
טשאטה ,אונגארן

נ .וואזשאן ,אונגארן

בעסערמין ,אונגארן

שימאני ,אונגארן

ליקאווע ,אוקריינא
סעטשין ,אונגארן

אנד ,אונגארן
Csarda, Romania

וועג צום ביה"ח

Vitka, Hungary

טשעפא ,אוקריינע

גדר -
מאטעריאל

מצבות

Csepa, Ukraine

ב .קאוואראליע ,אונגארן

גדר  /מצבות Havasmezo, Romania

גדר  /מצבות  /אוהל Mezocsat, Hungary

גדר

Nagyvazsony, Hungary

ווערפעלעט ,אונגארן

גדר

Barsana, Romania

גדר

Ond, Hungary

גדר

Szecseny, Hungary

סאמאטאר ,סלאוואקיי

אוהל

Ozd, Hungary

אוהל Hajduboszermeny, Hungary

וואסער לייטונג

Nagysimonyi, Hungary

נירבאטור ,אונגארן

אוהל

Szerencs, Hungary

גדר

Tolcsva, Hungary

גדר

Lukove, Ukraine

ט .קאראד ,אונגארן

סערענטש ,אונגארן

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)

גדר  /מצבות Tiszakarad, Hungary

מצבות

Nyirbator, Hungary

גדר

Somotor, Slovakia

מצבות

Verpelet, Hungary

גדר

Boldogkovaralja, Hungary

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :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 | כ"ו אב :רבי נח נפתלי ב"ר ישראל יעקב זצ"ל מקאברין | רבי יששכר בעריש ב"ר אשר זעליג לויפער זצ"ל דומ"ץ דזיקוב
מנו"כ בשאמלוי כ"ז אב| :רבי משה ב"ר אליעזר (אוישפיצין) וואהל זצ"ל אב"ד ה .מאד | רבי אפרים זלמן ב"ר מנחם מאניש מרגליות זצ"ל מבראד |כ"ז אב :רבי יחיאל ב" ר יצחק לייב וואגשאהל זצ"ל אב"ד פריסטיק |
רבי משה ב"ר צבי הירש (דאמבראווא) ווייס זצ"ל אב"ד זבארוב | רבי משה מרדכי ב"ר ישעי' פאללאק זצ"ל אב"ד וואדקערט
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