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:באריכט

  בקודש פנימה
סיגוט -קרעטשני�'ר מ"� נאכט האט האדמונעכט

א אפגעשטאהט א באזו� ביי מר� רבינו "שליט

ווי עס האט זי� פארמירט א שיינער , א"שליט

  .שמועס

�•�  

  

די הנהלת אריי� אל הקודש פנימה נעכט� איז  אוי�

העלפ� ארויס פאר די  וועלכע" דרכי חסד"אירגו� ה

ימי  טובי  די מלמדי  פו� די מוסדות על טהרת 

ע זענע� נישט נהנה משלח� לכווע ק"אי� ארה הקודש

  יו  טוב אריינברענגע� דע אז זיי זאל� קענע�, לבאיז

  .מיט הרחבת הדעת י� שטובביי זיי א

  

א האט געהערט א לענגער באריכט "דער רבי שליט

, רע אקטיוויטעט�עענעזאציע או� זייגאיבער די אר

  .או� דערביי מאציל געווע� ברכת קדשו

�•�  

  

  ברו� דיי� האמת
 העקומע� די ביטערע בשורהיינט אינדערפרי איז ג

מרת איבער די פטירה פו� האשה החשובה והצנועה 

לייב ' הרב אריא "יבדלחטה בת "ע חנה שרה רחל 

ר יושע "ר מענדל ב"אשת מוה, ו"הי ו גלאנ""הי

� 'ער איז נפטר געוואר� נאכלכווע, ו"טעללער הי

אי� אינג� עלטער פו� , נישט זיי� געזונט עטליכע יאהר

 3ג איר צובראכענע מא� או� 'איבערלאזנדי, יאהר 31

  .קינדער או� גאנצע משפחה

  

נט פו� ראיז ארויס היינט אינדערפרי פא' די לוי

מלוה ד הגדול אי� קרית יואל ווי עס האט "ביהמ

מספיד עס האט או� , א"געווע� מר� רבינו שליט

א "" קרית יואל שליט"געווע� הגאו� הגדול דומ

וועכלער האט ארויסגעברענגט די גרויסקייט פו� 

רי  מאהבה וואס דור� דע  וועט די קבלת יסו

ענע נפטרת אצינד זוכה זיי� צו אריכות ימי  אוי� י

י� הענ' צ ר"דא� האט מספיד געווע� הגה, וועלט

איר זיידער , ד אבני צדק"� ורב ביהמ"א חדב"שליט

פו� איר שווער  –ו "הי פליישמא�אברה  ' ח ר"הרה

' ח ר"איר שווער הרה, ו"ב היליי' פאטער הרב ארי

מהנהלת שבת אחי  אי� קרית ו "הי יושע טעללער

צ "א מו"שליט יעקב יודא ברוי�' ג ר"הרה, יואל

  .בקרית יואל

  

דערנא� האט בבכי תמרורי  מספיד געווע� איר 

ו וועלכער האט "לייב ני' ארי' חשובע פאטער ר
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ארויסגעברענגט אירע מעלות או� באוויינט די 

רענגט א דאנק פאר די אלע או� ארויסגעב, אבידה

וואס האב� זי� פאר איר אוועק געגעב� אי� די 

דערנא� האט זי� רירענד געזעגענט , לעצטערע צייט�

  .ו"הי לה מענד"איר מא� מו

  

נא� די הספדי  האט מע� באגלייט די נפטרת צו  

  .קרית יואל ווי זי איז געקומע� לקבורה'ח ד"ביה

  

  .ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו"ויה

  

  ובלע המות לנצח
  - בשורות טובות-

�•�  

  

א געווע� "היינט נאכמיטאג איז מר� רבינו שליט

-אפשטאהט� א ביקור גומלי� ביי קרעטשני�

ר יצחק "א אי� שטוב פו� מוה"ר רבי שליט'עטוסיג

  .ש אי� קרית יואל"בי אנשוו מח"נקל הימשה פרא

�•�  

  

אצינד ביינאכט איז דא זמ� כניסה ביי מר� רבינו 

ייגער אז 11:00א אי� וויליאמסבורג ביז "ליטש

  .אויפדערנאכט

�•�  

  

בית אי� ת "פייערליכער מעמד הכנסת ס
  מדרשינו אי� ירושלי�

ת איז געפראוועט "א פייערליכער מעמד הכנסת ס

דע  פארגאנגענע  ק "געוואר� אי� ירושלי  עיה

משה ' ח ר"נדבת הרה, ט"העעל זונטאג נאכט

נ זיי� אומפארגעסליכער "ו לעי"אבראמאוויטש הי

  .ל"ז דוד מאנדעל' ח ר"זיידע הרה

  

אריבער , משה' איז ארויס פו� שטוב פו� ר ת"דער ס

 'ד דקהלתינו הק"ביהמ� 'ביז, אי� די ירושלימער גאס�

  .אוי� די יונה גאס

  

ונדערטער האב� אנטייל גענומע� ביי  מעמד ה

דער  .ד"התהלוכה או� ביי די ריקודי  אי� ביהמ

 מלובש בבגדי שבת האט, א"שליט ר דיי�'חשובע

גאנצער וועג  באגלייט די ספר טאנצנדיג פארנט א

  .ד"ביהמ �'ביז

  

נא� מער איז געשטיג� די התלהבות אריינקומענדיג 

מיט די טאנצ� געד וואו דער דיי� האט "אי� ביהמ

מיטהייבנדיג דע  גאנצ� תורה א לענגערע צייט 

לכבודה של מיט א אש קודש  �עול  אי� די לופט

  .תורה

  

ח "מיט לדוד מזמור האט דער דיי� מכבד געווע� הרה

, משה' פאטער פו� ר - ו"ברו� אבראמאוויטש הי' ר

וועלכער איז ספעציעל געקומע� צו - דער נדב�

  .פאהר� פו� אמעריקא צו  שמחת התורה

  

 א"שליט לדוד מזמור האט דער דיי� �נא

, א ווארימער דרשהאויפגעטרעט� מיט 

דאר� מכבד זיי� די 'ווי שטארק מ, יגארויסברענגענד

תורה או� מבטל זיי� דערפאר אלע אייגענע רצונות 

  .ת או� ביי יעד� געלגענהייט"סיי ביי קריה

  

דער סעודה האט דער בעל שמחה געפראוועט 

ווע� , זאל' חוות דעת'בקרב בני המשפחה אינע  

האב� מע� אנטייל או� חשובי הקהילה נע

בשבח הנדב� או� דע  אוי� וועמע�  אויפגעטרעט�

  .דער ספר איז נתנדב געוואר�

  

מיט דברי הערכה מטע  הקהילה האט 

משה מענדל ר "מוה בואויפגעטרעט� המלמד החש
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האט מרבה געווע� וועלכער  ,ו"יטש היאווהערשק

 ,או� זיי� בני ביתו "הימשה ' בשבחו פו� ר

ערווענענדיג די הכרת הטוב וואס די קהילה האט 

  .פאר די נדבה

  

 -כי מציו� תצא תורה-
�•�  

 

  ,בילדער, נייעס�, פונע� מערכת פאר קאמענטאר�דער אימעיל 
  :או� וויאזוי אוי� ארויפצוגיי� אוי� אונזער רשימה איז
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  אדער אראפצוגיי�, ארויפצוגיי� אוי� אונזער ליסטע
  מוז אריינגעשיקט ווער� א אימעיל אדרעס מיט א נאמע�  

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


