
....  כ צריך להכין לגוף המת מקום שם קבר במקום נבחר"וע
י מעשה זו שהיה בפרסום ואברהם נתן בעד המערה הון  "וע

כי  , והודיע כי יקנה זאת בכסף מלא...רב נתיסד אצלם אמונה 
כל חפצים לא ישוו אל ההשארה הזאת אשר היא אחרית  

ז ברר אברהם בעת המקח הזה ולמד  "וכ... האדם ותקותיו
עשרת  "וברר המקח הזה דומה כ, ודרש והקים פנות האמונה

.שבררו האמונה והשכר והעונש" הדברות

ח הוא חסד שעושין עם  "וידוע אשר הגדול שבגמ...
המת כי זה הוא חסד של אמת שאינו מצפה  

כ אחר כל הטרחות והיגיעות  "לתשלום גמול וע
שהיה לאברהם בקבורת שרה עם אנשי חברון ופיזר  

ממון רב בעד זה ויגע דוקא לקנית מקום במבחר  
ז נאמר ואברהם זקן  "לכן אח... הקברים אשר בחברון 

ש עוד"עיי...ז"בא בימים שזכה לזקנה והוא שכר עוה

ועוד כי רצה להודיענו  ...
מקום קבורת האבות

חייבים  באשר אנחנו
לכבד מקום קבורת  

.  'אבותינו הק
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נ  "נתפרסם לע

ר "בדבורה רעכיל 

ה"מרדכי יודא ע

ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינhfpjc@thejnet.com –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , מעיל-צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי

נחמן צבי ר"ביצחק זאב רבי| וואזשאן ברעזאווא ד"ל אב"זצמשה נחום ראזענבויםרבי: ז חשון"טי"עשנבנו ח "כ בהביה"ומנו, בשבוע זוחלהיארצייטאשרע"זיוקדושיםגאוניםאלובעד: מיוחדמדור

:  ח חשון"י| שלמה ס דעת "מחמילדויד "ל אב"זציעקב בייטום ר"בשלמה זלמן רבי| ל"ס צוואת מהרא"מחמקאבריןל"זצנח נפתלי ראבינאוויטש ר"בהלויאהרן רבי| קאלאמייאד "ל אב"זצעפשטיין הלוי
מפאקשל"זצגריסהאבער -פריינד (איציק)יצחק ר "בקלמן טעביל רבי: חשון' כ| ווערפעלעטד "ל אב"זצאדלער הכהןיהודה ר"ביהושערבי: ט חשון"י| קראליד "ל אב"זצעסטרייכער מאיר יהודה רבי

ס כנפי נשרים "מחווייצעןץ"דומל"זצעקשטיין [ לייב אוהן' ר]אהרן יודא לייב רבי: ב חשון"כ| מבוקיןל"זצחנוך דוב גליק ר"ב' גדלירבי: א חשון"כ

491
ד"בס

אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

âבשם המשפחות תודה רבה להמסייעים בקודש מדי שבוע בשבוע ליתן מקום להפצת הגליון  •ולאחד בני המשפחות לטובת הבתי חיים להתוודע מהנעשה על ידינו: מטרת הגליוןâ

פ"תשחיי שרה ק"ערשעד וירא ק  "ערש

!פראיעקטם 'פונגומרה של מצוה דעם זכות זיין מיט אייער השתתפות קענט איר קונה 

סלאוואקיי, שעניע

א"שליטהלוי'  רצ  "הגה

א  "שליטבן 

ח "להצלת הביהר וועד הרבנים "יו



א"שליט' ג ר"הרה

ח "מחשובי הוועד הביה



ם "ר-א "שליט' רג "הרה

ח "מחשובי הוועד הביה



א  "שליט' ח ר"הרה

ח "מחשובי הוועד הביה



א  "שליט' ח ר"הרה

מנאמני 



א  "שליט' ח ר"הרה

ח "מחשובי הוועד הביה



א"שליטר ח "הרה

א  "שליט' ח ר"ובנו הרה

ח "מחשובי הוועד הביה



א  "שליט' ח ר"הרה

ח "הוועד הביהמחשובי 



א  "שליט' רח "הרה

ח "מחשובי הוועד הביה



א  "שליט' רח "הרה

ח "מחשובי הוועד הביה



ויזכו כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים 
ח  "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' שיחי

ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת  
לידידינו הנאמנים העוסקים מזל טוב 

'  שיחי' ב ומשפ"ובלטובת אבותינו הם 
מ  "לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו

ה"א בשמם הטוב יבורך ה"כאו

וכן דבריהם ווערט שטארק מבואר די גרויסע אחריות וואס עס ליגט אויף אונז לכבד מקום קבורת  מת
.ר"ר אז אלע  אויבנדערמאנטע ברכות זאלן מגין זיין פאר עוסקים ומסייעים אכי"ויה, ל"האבות ז

חיי שרהבפרשת המבואר " כבוד קברי אבות"בנוגע ל "מחזדברי התעוררות 

א"שליטדושינסקא ץ"דומג"הרה| א "שליטד יעמערינג "אבצ"הגהבראשות 

אריינצונעמען  ה פערמיטן "אבותינו ערהאלטן בעסקני 
.ח"חלק אינעם ביהדיגן 'דעם הפקר

!  שליסט אייך אן בייצושטייערן אין די קאסטן
.ן וועד איבערצוגעבן אייער נדבה'אייך מיט אבותינו אדער מיטפארבינדט 

רומעניע, בעבעני

א"שליטמשה לוי ברוין ר "הר| א "שליטברוך צבי הכהן פילאפ ר"הר: ר וועד הפעולה"יו

.פארלאנגט איבערצובויעןדרינגענד ; איז אין שווערן צושטאנדח "ביה

פארבינדט אייך מיט אבותינו אדער  ! שליסט אייך אן בייצושטייערן אין די קאסטן
.ן וועד איבערצוגעבן אייער נדבה'מיט

סלאוואקיי, קאשוי

בני משפחה ארבעטן אומערמידליך איבערצובויען דעם גדר פון דעם  
אויך וויכטיגע תיקונים אינעם אוהל פון  ח ווי "היסטארישן ביה

.  ע"רבי שאול בראך זיק "הגה

פארבינדט אייך מיט אבותינו  ! שליסט אייך אן בייצושטייערן אין די קאסטן
.ן וועד איבערצוגעבן אייער נדבה'אדער מיט

סלאוואקיי, סאמאטאר

א"שליטיואל יעקב מייזליש ' ק ר"ג בנש"הרהבראשות 

.דרינגענד פארלאנגט איבערצובויען; ח איז אין שווערן צושטאנד"ביה

פארבינדט אייך מיט  ! שליסט אייך אן בייצושטייערן אין די קאסטן
.ן וועד איבערצוגעבן אייער נדבה'אדער מיטאבותינו 

ובנו  יצחק יהודה ' ק ר"כ של הגה"מנו

ד"ל אב"זצליבערמאן שמעון ' ק ר"הגה

צבי ישכר  ' כ של הרבני החסיד ר"מנו

ל"זדוב הלוי מאנדל

-ל "זשאול רובין ' החסיד רשל הרב כ "מנו
ל"זדוב בער הארטשטיין ' החסיד רהרב

ל  "ק זצ"כ של רבני העיר הגאו"מנו
| בייטש | סטראפקוב | שאול בראך ' ר

יונגרייז| יעקב פראנקפורטר ' ר|  ראדמישל 

Somotor, Slovakia

Kasho, Slovakia

Sena, Slovakia

Babeni, Romania


