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באריכט

נעכט נאכט האט ביי מר רבינו שליטא באזוכט 

קהלתינו מאנטשעסטער 'ק ד"צ אבד"הגה

מירט א שיינער רא ווי עס האט זי� פא"שליט

  .שמועס בדברי תורה

  

א איבערגעבע "אזוי אוי� האט דער רב שליט

 רבי'פאר'  –א גרוס פו ישיבה גדולה א "שליט

א האט באזוכט או "ווי דער רב שליט' שיעור ד

�  .אוויפגעטרעט פאר די בחורי

 �•�  

  

א "שליט רי האט מר רבינוהיינט אינדערפ

וי ו', גשיעור  –געדאווענט שחרית אי ישיבה 

פילי פאר א האט געלייגט ת"דער רבי שליט

דוד ' ג ר"  הרהב' הבחורי� חתני הר מצוה הב

  בקהלתינו "וא מ"יצחק ווערצבערגער שליט

ר אברה� "ב הר' או הב, אי קרית יואל' הק

  .ג"מ בישיב"ו ר"מאיר מארקאוויטש הי

  

ד הגדול " דאווענע איז אי ביהמ'פאר

יואל ' פאהרגעקומע דער ברית לב הנולד לר

או דער ברית לב , ו פו קרית יואל"פעקעטע הי

מ "ו ר"מוטצע הי� ה� חייר אבר"הנולד להר

  .כל התורה וויליאמסבורגבישיבת הי

 �•�  
  

  אבד חסיד מ� האר�
נעכט נאכט איז געקומע די ביטערע בשורה 

' ג ר"דיגע פטירה פו הרה'איבער די פלוצלונג

כ פאפא "ל ראה"פריעדמא ז הכה  יצחק דוד

  "שווער פו הגאו הגדול דומ, ס יד כה"ומח

יאהר  82אי עלטער פו , א"דקרית יואל שליט

  .ל"פו א האר  אטאקע ר לייד 'נאכ

  

נעכט  ל האט נא�"דער ראש הכולל ז

רעט מיט א דרשה אי היכל הכולל טעאויפג

געדינט אלס פאפא ווי ער האט יאהר לאנג 

 או , לרבי� מרבי  תורה געוועראש הכולל או

ע געליט פו א "טונד לאי די נאכמיטאג ש

ע "  אטאקע פו וואס ער האט לראשווערע ה

  .עהויכט זיי נשמהאויסג

  

דער נפטר איז כידוע געווע אדוק ומקושר צו 

או ספעצילע איז ער נאהנט געווע ' רבותינו הק

ג 'ינדאו וויילע, א"ט מר רבינו שליט"חמיט יבדל

 אי קרית יואל אפט ביי זיי איידע� דער דיי

ל זי� אסא� געווייקט "א האט דער נפטר ז"שליט

  .ביי די טיש בצל הקודש
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איז פאהרגעקומע היינט אינדערפרי ' די לוי

ד הגדול פאפא אי "פארנט פו ביהמ

 וויליאמסבורג ווי עס האט מספיד געווע

א או דער גרויסער "פאפא שליט'ר מ"האדמו

א "  קרית יואל שליט"גאו הגדול דומאיידע� ה

י� "דמורבעל אגלי דבש או נא� רבני� וא

י גרויסע יינט דא וולעכע האב באוו"שליט

  .אבידה

  

ק "נפטר געפירט געוואר אוי# ארה דא איז דער

  .ה קומע לקבורה"ווי ער וועט אי

  

  -אבידה שאי	 לו תמורה-
  

  - ובלא המות לנצח
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  !היו�! בי בארא פארקתוש
אנשי שלומינו תושבי בארא פארק וועל זי� 

ה היינט נאכט משתת# זיי אי די מאס ביי� "אי

ג "וואס הרה" בהכרת הטו"גרויסארטיג מסיבת 

  "א דומ"אלבערשטא� שליטאברה� מאיר ה' ר

רעכט אפ להחזקת . טע עוו'18בית מדרשינו 

סאטמאר מאנסי וועלכעס 'ישיבת קני תורה ד

ק קהלתינו "צ אבד"שטייט תחת הנהלת הגה

או שטייט איו א שווער , א"מאנסי שליט

  .פינאנמיעל מצב

  

 אי היכל בית די מסיבה וועט אפגעראכט ווער

, סטע גאס'53 1314אוי# ' הוראה דקהלתינו הק

  .ה זיי ווערטפולער גורלות"או וועס וועל אי

  

  -!אי	 די מאס	 ס אלע'קומט-
 �•�  
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