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:באריכט

א באטייליגט "נעכט
 נאכט האט זי� מר
 רבינו שליט

פארנט פו
 ל "נאסויד זצ'צ מ"פו
 הגה' ביי די לוי

  .יואל ח אי
 קרית"טהרה שטיבל ביי� ביה

  

דברי הספד א האט משמיע  געווע
 "דער רבי שליט

ולזקני "ג אויפ
 מדרש 'זי� שטעלנדי 
 נפטר'אויפ

מה העו� , ע נמשלו ישראל לעו�"ראמר  –ישראל 

או
 " ,חו! מזקניה� ראי
 יכולי
 לעשות דב' הזה וכו

בכמה מקומות מצינו "ווי דער מדרש איז ממשי� 

, בסיני, במצרי�, בסנה, ה כבוד לזקני�"שחלק הקב

ל איז "טר זצארויסברענגענדיג אז דער נפ, "במדבר

או
 וואסערע , מדרגות ורכגעגאנגע
 אלע פירד

  .אבידה דער דור האט פארלויר
 מיט זיי
 הסתלקות

  

גרויסע א האט ערווענט וואספארא "דער רבי שליט

 
דער נפטר איז געווע
 או
 מיט דע� אלע� איז יחס

 
א שפל בר� או
 עניו בבחינת ער כל ימיו געווע

או
 קיינמאל גארניטש , והאיש משה עניו מאוד

  .געמאכט פו
 זי�

  

א געזאגט אז דער "בסיו� דבריו האט דער רבי שליט

נפטר גייט ארוי� אויב
 וועט ער זיכער מלי! יושר 

פעציעל פאר זיי
 פאר די משפחה או
 באזונדער ס

טע '15ק דקהלתינו "צ אבד"איידע� הרה 
'שובזיי
 ח

א וועלכער האט זי� אי
 די לעצטערע "שליט. עוו

יאהר
 אזוי שטארק אפגעגעב
 מיט אי� מיט א 

  .געוואלדיגע איבערגעגעבנקייט

  

ל געקו
מע
 לקבורה אויפ
 "דא
 איז דער רב זצ

קרית יואל הארט נעב
 'ח ד"חלקת הרבני� אי
 ביה

  .ע"ק זי"הקדוש פו
 מרנ
 רבותיה אוהל

  

  - זכר צדיק לברכה-
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א געדאווענט "שליטהיינט אינדערפרי האט דער רבי 

ד אבני צדק ווי עס איז "ת אי
 ביהמרישח

ר וואל� "פאהרגעקומע
 דער ברית לב
 הנולד להר

א האט געלייגט "דער רבי שליט, ו"אהר
 טעללער הי

ר מרדכי "חת
 הבר מצוה ב
 הר' תפילי
 פאר הב

  .ו פו
 מאנסי"אד הישמואל באב
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משמיע א "היינט נאכמיטאג האט דער רבי שליט

 צו אנשי שלומינו אי
 אנטווערפ
 געווע
 ברכת קדשו

ווי עס איז בשעת מעשה  ,אפ- א הוק דור�

ע� פאהרגעקומע
 א מסיבת לחיי� צו� עפענונג פונ

ה דינע
 אלס "ע וועט אילכד ווע"נייע� ביהמ
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רה ותפילה ביז דאס פראכטיגע צייטוויליגע מקו� תו

  .ה פארענדיגט ווער
"ד הגדול וועט אי"ביהמ
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אי
 די יעצטיגע טעג האט מע
 שוי
 אנגעהויב
 זי� 

א "שיעורי� פו
 מר
 רבינו שליט" סוגיא"גרייט
 צו די 

 
ביני עמידי דגירסא אי
 היכל הישיבה גדולה אי

  .קירת יואל

  

א "ה דער רבי שליט"קומענדיגע ווא� וועט אי

 
דבר שיש לו "אנהייב
 פאהרלערנע
 די סוגיא פו

או
 אי
 ליכט פו
 דע� האט די חדר הגבאי� , "ירי
מת

 געגעב
פריש ארויספו
 ' גשיעור  –פו
 ישיבה גדולה 

דא צו באקומע
 אי
 אוצר עס  .א קוב! פונע� סוגיא

  .)845-915-7454(' פו
 שיעור ג

�•�  

  

  ניחו� אבלי�

ל זיצט "נאסאד זצ'צ מ"ביי משפחת האבלי� בני הגה

  .נדערפרימע
 שבעה ביז מיטווא� אי

  

צ "מע
 זיצט שבעה אי
 שטוב פונע� איידע� הרה

 4915א אוי� "שליט. טע עוו'15ק קהלתינו "אבד

  .טע עוו'15

  

  ובלע המות לנצח

 -בשורות טובות-
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  ,בילדער, נייעס�, דער אימעיל פונע מערכת פאר קאמענטאר�
  :או� וויאזוי אוי� ארויפצוגיי� אוי� אונזער רשימה איז

BechatsrosSatmar@Gmail.com        
  

  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


