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באריכט

א "נעכט� נאכמיטאג איז דער רבי שליט

ק "געיט מנח� אבל זיי� כגעפאהר� אוי� סי

א וועלכער זיצט שבעה "ד מעלבויר� שליט"גאב

  .ל"ר זלמ� ז"ח זיי� זוה� הר"ע נא� יבדל"ל

  

א איז אנגעקומע� אי� סיגעיט "דער רבי שליט

א איז "אזייגער ווי דער רבי שליט 5:00ארו� 

ישיבה גדולה ווי דער רבי אריי� קוד� אי� היכל ה

רומשפאצירט צוויש� די בחורי� א האט "שליט

געדאווענט מנחה או� דערנא�  � לערנע�'בשעת

או� נא� מנחה האט דער רבי  ,מיט די בחורי�

אריינגעלאזט אי� א נאכאמאהל א זי� "שליט

  .דיגע שמועס מיט די תלמידי הישיבה'תורה

  

א שפאצירט "דערנא� האט דער רבי שליט

ער 'בה דער ציעשנוב� ראש הישי'אינאיינע� מיט

ת מדרשו פו� צו בי ,די בחורי�א או� "רב שליט

א "שליטא ווי דער רבי "ער רב שליט'מעלבויר�

האט אי� מנח� געווע� או� עס האט זי� דארט 

אנטוויקעלט א לענגערע שמועס בסיפורי 

  .צדיקי� או� נא�

א געפאהר� אוי� "דערנא� איז דער רבי שליט

א האט מנח� אבל "פלעטבוש ווי דער רבי שליט

פו� או� , א"אר רבי שליט'ווע� מחותנו אלעסקגע

א געפאהר� אוי� "דארט איז דער רבי שליט

  .יאמסבורגוול

  

א מנח� "אי� וויליאמסבורג האט דער רבי שליט

ברידער אבל געווע� די קינדער או� די אנדערע 

האט זי� אוי�  ווי עס, ל"ר זלמ� אשכנזי ז"פו� הר

דארט זענע� , אנטוויקעלט א שיינער שמועס

ל או� די צוויי "געזיצ� די זוה� פונע� נפטר ז

א או� "הראדענקא שליט'צ מ"ברידער הגה

  .א"אנטשיל שליט' ג ר"הרה
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א "שליטהיינט אינדערפרי האט דער רבי 

שיעור  –געדאווענט שחרית אי� ישיבה גדולה 

א האט געלייגט תפילי� "ווי דער רבי שליט' א

' ר נחמי"ב� מוה חת� הבר מצוה' פאר הב

� 'נאכ. ו פו� בארא פארק"ווערצבערגער הי

זאגט א א גע"דאווענע� האט דער רבי שליט

  .שיעור בספר תהלי� פאר די בחורי�
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  ,בילדער, נייעס�, דער אימעיל פונע מערכת פאר קאמענטאר�
  :אוי� ארויפצוגיי� אוי� אונזער רשימה איזאו� וויאזוי 
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  אדער אראפצוגיי�, ארויפצוגיי� אוי� אונזער ליסטע
  מוז אריינגעשיקט ווער� א אימעיל אדרעס מיט א נאמע�  

  .ווי מע� וואוינטפונע ערהאלטער פו� יענער אדרעס או� שטאט 


