דברי התעוררות בנוגע "כבוד קברי אבות"

בס"ד

מדברי הרמב"ן הק' ז"ל בפרשתן... :ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות באשר
אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק'.
מתו"ד ספה"ק באר מים חיים בפרשתן... :וידוע אשר הגדול שבגמ"ח הוא חסד שעושין
עם המת כי זה הוא חסד של אמת שאינו מצפה לתשלום גמול וע"כ אחר כל הטרחות
והיגיעות שהיה לאברהם בקבורת שרה עם אנשי חברון ופיזר ממון רב בעד זה ויגע
דוקא לקנית מקום במבחר הקברים אשר בחברון  ...לכן אח"ז נאמר ואברהם זקן בא
בימים שזכה לזקנה והוא שכר עוה"ז...
עוד מספה"ק באר מים חיים... :ואמנם באמת וה' ברך את אברהם בכל ,בכל הענינים הן
בעוה"ז הן בעוה"ב לפי שהקרן קיים לו לעוה"ב ומהפירות אוכל בעוה"ז ,ולא תאמר כי
לזקנה בלבד כה ,כי זכה לכל אושר העוה"ז והעוה"ב.

המבואר בפרשתן

ערש"ק

חיי שרה
תשפ"ג
גליון
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א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

בראשות:
משפ' הרב החסיד ר' מענדל לייב בערנבלוט ז"ל
משפ' הרב החסיד ר' משה חיים הכהן רובין ז"ל
משפ' הרב החסיד ר' דוד מאיר ווייס ז"ל
משפ' הרב החסיד ר’ שלמה אהרן פריעדמאן שליט"א
הרה"ח ר' זלמן לייב ב"ר יצחק גאלדמאן שליט"א
הרה"ח ר' מענדל בער פאוועל שליט"א
הרה"ח ר' חיים הערש ברד"ש גאלדבערגער שליט"א

Papos, Hungary

צו נעמען א חלק אין דער גרויסער זכות ,ביטע רופט :אבותינו  718-640-1470אדער 917-974-6179

בהשתדלות ראשי משפחות:
הרה"ח ר' אברהם הלל רייך שליט"א
הרה"ג ר' יושע ברוך ווערצבערגער שליט"א
הרה"ג הרב יעקב בהרח"מ פעלדמאן שליט"א
משפחת הערשקאוויטש בהשתדלות
הרה"ח ר' יואל קלמן הערשקאוויטש שליט"א
הרה"ח ר' אהרן יוסף ווייס שליט"א
הרה"ח ר' שלו' יוסף דייטש שליט"א
הרה"ח ר' אליעזר ווייספיש שליט"א
הרה"ח ר' הערשל נאווי שליט"א

Negresti, Romania

ווי געמאלדען ווערט יעצט אהערגעשטעלט א
מקום מכובד להתפלל על סביבות מנו"ק
של הגאו"ק ר' יואב זצ"ל בעל שערי בינה,
והגה"ק ר' אלעזר זצ"ל בעל שמן רוקח

דערנעבן ווערן בכבוד'יג
אויפגעשטעלט ברוב
פאר והדר  200מצבות
בראשות
הנכדים החשובים הי"ו

Havasmezo,
Romania
Abaujszanto,
Hungary

Ulanow, Poland

מדור מיוחד בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י  :כ"ג חשון :רבי אברהם ב"ר יעקב ריינמאן זצ"ל אב"ד נאראל | רבי מאיר קליין זצ"ל
מבעסערמין | רבי יחזקאל שרגא ב"ר דוד דוב מייזליש אב"ד ראדוואן מח"ס זכרון יחזקאל | כ"ה חשון רבי יוסף אלי' ב"ר צבי ראזענבערג זצ"ל ממיהאלפאלווא | כ"ו חשון :רבי משה
ב"ר אלי' בצלאל טייטעלבוים אב"ד טעטש | כ"ז חשון :רבי יוסף ב"ר שמעון (שעניא) ליבערמאן זצ"ל מפרעשוב | כ"ח חשון :רבי אברהם ב"ר משה יוחנן שעהנפעלד זצ"ל דומץ
מיהאלפאלווא | רבי שמעון ב"ר משה יהודה (זענטא) לעבאוויטש זצ"ל אב"ד יאקא | רבי שמעון יהודה ב"ר יעקב פאנפעדער זצ"ל אב"ד טאקאי מח"ס מעיני מים
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