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באריכט

 רבינו מר�אזייגער איז  4נעכט� נאכמיטאג ארו� 

 די ווע� בשעת, סעודה די צו ערשינע� א"שליט

 די אונטער ניגוני� ווארימע זינגע� תלמידי�

 לייב אברה�' ר ח"הרה פו� פירערשאפט

  .בוויליאמסבורג מומחה מלמד ו"הי ליכטמא�

 

 ברו� ר"הר יואל קרית פו� מנהל דערדא� האט 

 אויסגערופ�  האט א"שליט וויינבערגער שלמה

 פו� האיחוד חברי חמד בחורי די פו� נעמע� די

 קרית או� וויליאמסבורג, פארק בארא, לאנדא�

 ימי די במש� ט'חזר'גע שוי� האב� וואס, יואל

 די, רצופות שעות הונדערט ארו� �"השובבי

באקומע�  צו' האב� געהאט די זכי בחורי� אלע

  .א"שליט רבינו מר� פו� קדשו ברכת פערזענלי�

 

דא� האב� עטליכע תלמידי האיחוד זי� 

יכע נגינה רלאויפגעשטעלט או� פארגעלייגט הע

גראמע� וואס האט ארויסגעברענגט די  אי�

  .געפיהל� פו� אט דער געהויבנער מאמענט

 

 א הער� צו געווע� זוכה בחורי� די האב� דערנא�

 �'רבי פו� קודש ודברות דרשה לענגערע

 מיט אנגעהויב� האטא "שליט רבי דער, א"שליט

 דע� פו� לבו רגשי ארויסברענגנדיג התרגשות

 אי� היינט בייגעוואוינט האט ער וואס הוד מחזה

, לערנע� ביי� בחורי� די גזעהנדי הגדול ד"ביהמ

 אזוי ווי פו� העני� חשיבות דאס פו� בכלליות או�

 או� טובות קבלות מקבל זענע� בחורי� די

  .וביראה בתורה רמות מעלות שטייג�

 

 א מיט געווע� מארי�א "שליט רבי דער האט דא�

 צעירי די אז צולייגט שטארק או� ופלפול דרוש

 א געווע� איז עס, מיטהאלט� קענע� זאל� הצא�

 לעב� בחורי� יונגע די ווי זעה� צו נרגש מחזה

 ש"כ או� שיעור חצי פו� סוגיות טיפע די מיט

א "שליט רבי דער האט דע� מיט או�, למלקות

 האט וואס נפלאי� עניני� מיט ריי א געטייטשט

 זענע� התפילי� קדושת בכח אז ארויסגעברענגט

  .מצרי� פו� ויסרא קינדער אידישע

 

 ארומגערעדט א"שליט רבי דער האט דערוי 

 פו� סגולות או� כוחות די איבער באריכות

 נזהר אזוי ווי געווע� מעורר או�, התפילי� קדושת

 רבי דער האט דערנא� או�, בקדושתה זיי�

 א חמד בחורי די געווע� מעודדא "שליט

 לעב� דאר  בחור א אזוי ווי צייט לענגערע

 שמירת, הנפש חשבו� או� התבוננות מיט העכער

 ישע'חסיד ווארימע ערליכע א, והדיבור הפה
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 א האב� דאר  בחור א אזוי ווי, הנהגה

 זי� או�, מצוה א צו חמימות או� ווארעמקייט

 אדער מפוקפקי� מאכלי� פו� האלט� צוריק

  . נאשערייע� סת�

 

 שיינע א ערהאלט� בחורי� ע'חשוב די האב� דא�

 חומר אינהאלטסרייכ� א מיט קונטרס א, מתנה

 מצוה בר פאר וויכטיג איז וואס והלכות הליכות

  . בחורי�

 �•�  

  

א האט זי� "נעכט� נאכט בעת דער רבי שליט

ש "געפונע� אי� וויליאמסבורג אויפצונעמע� אנ

� 'זענע� געקומע� צו� רבי, צו� געזעגענע�

ר סיני טייטלבוי� "די מחותני� הרא "שליט

א "רווי! שליטנפתלי הו 'ג ר"א או� הרה"שליט

א "ליט� ש'� ברכת מזל טוב פו� רביעמעאפצונ

  .�לרגל די שידו� שליס� במעונ

 �•�  

  

א "היינט אינדערפרי האט מר� רבינו שליט

דול ווי דער גד ה"געדאווענט שחרית אי� ביהמ

א האט געלייגט תפילי� פאר "רבי שליט

ר ישראל "ב� מוה' הב, הבחורי� חתני הבר מצוה

ר "ב� מוה' או� הב, ו"קאוויטש הישברו� הער

  .ו פו� קרית יואל"אברה� יושע גפ� הי

א געפאהר� "רבי שליט � דאווענע� איז דער'נאכ

ווי עס איז פאהרגעקומע� דער ברית  יאוי  מאנס

ווארפמא�  �מנח� בנציור "לב� הנולד להר

מ בישבתינו קני� "ורק באטשוטש "אבד א"שליט

א "ווי דער רבי שליט, סימאנסאטמאר 'תורה ד

  .איז געווע� סנדק או� מוהל

  

, ת לחיי�יבת איז פאהרגעקומע� א מס� ברי'נאכ

ווי עס האט זי� פארצויג� א שיינער שמועס 

ער רב 'צ מאנסי"יקי� מיט הגהבסיפורי צד

א וועלכער איז אוי� אנוועזנד געווע� ביי "שליט

ישראל ' ג ר"הרהס 'דער שמחה או� מיט די זיידע

 נויא מרבני קהלת"כי ווארפמא� שליטדוב מרד

ה מלש' ג ר"או� הרה, אי� מאנטשעסטער' הק

אי� בארא ' ש בקהלתינו הק"א מגי"ווייס שליט

  .פארק

 �•�  
  

א געגאנגע� צו� "דערנא� איז דער רבי שליט

ל משה בצלאר "שטוב פו� הרבני הנגיד מוה

האט מנדב געווע� ו וועלעכער "לעפקאוויטש הי

' � קר� הבני� דקהלתינו הק'ארא שיינער סכו� פ

  .אי� מאנסי

 �•�  
  

 
  ,בילדער, נייעס�, דער אימעיל פונע מערכת פאר קאמענטאר�

  :או� וויאזוי אוי� ארויפצוגיי� אוי� אונזער רשימה איז
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  אראפצוגיי� אדער, ארויפצוגיי� אוי� אונזער ליסטע
  מוז אריינגעשיקט ווער� א אימעיל אדרעס מיט א נאמע�  

  .פונע ערהאלטער פו� יענער אדרעס או� שטאט ווי מע� וואוינט


