
 

 
1

  

  

  

  
  

éå íà ' ô 'ëàùú é-  è'  à øãà' - ùúò"à- íéçñô :ë"ç.  

באריכט

א אריינגעקומע� "ק איז דער רבי שליט"דע� שב

ק צו� טיש אינאיינע� מיט די תלמידי "ליל שב

מיט כל מקדש איז מכובד  .8:10הישיבה ארו� 

, ו פו� בית שמש"חאזא� הי' ר אלי"הרגעוואר� 

ר "ושמחה איז מכובד געוואר� מוהמיט מנוחה 

  .ו פו� לאנדא�"גאטעסמא� הי' ישעי

  

א "שליט רבי ערד זי" האטביי די דברות קודש 

 ואתה פסוק אויפ� מדרש די אוי# געשטעלט

 געווע� מארי" או� אחי" אהר� את אלי" הקרב

  .התורה וקבלת מ"יצי בעניני בדרוש

  

ח "הרהמיט קה אכסו# איז מכובד געוואר� 

פו� ב "שוו "ערגער היר משה ווערצב"מוה

או� מיט קה רבו� על� איז מכובד , מאנטריאל

ר דוד דוב מייזליש "געוואר� הרב הערשל בהר

א "אט דער רבי שליטז ה"מיט ברכהמ. א"שליט

מ "א ר"סימא� שליט' אלי' ג ר"מכבד געווע� הרה

עובדות וסיפורי� האט דער רבי ק "בישיבה

ל 'אייזק' ק ר"דערציילט פו� הרהא "שליט

ז ע וועמענס יארצייט עס אי"ער זי'קאלוב

או� מיט אז , ק"געפאל� דע� פארגאנגענע� ערש

ר יעקב "מוה ביו� השביעי איז מכובד געוואר�

  .ו פו� וויליאמסבורג"יוחנ� קליי� הי

י האט דער רב� דאווענע� 'נאכייטאג ק ב"שב

רבה בביתו  ועט א קידושאא געפראו"שליט

ה במעו� קדשו נאוה קודש לרגל די שמח

חיי� ' צ ר"אצל בנו הגה ט"בהולדת נכדתו למז

מיט , ק עצי חיי� סיגוט"ק דק"א אבד"צבי שליט

יו ווי מע� יגונג פו� בניו ונכדיו שיחדי באטייל

מחה או� דער רבי שהאט געזינגע� ניגוני 

נטש� לחיי� פאר אלע וא האט געווא"שליט

  .באטייליגטע

  

איז געפראוועט געוואר� אי�  דער קידושא רבה

מיט די  י� סיגוטד עצי חי"אמסבורג בביהמווילי

ויקרא שמה , ש"יגונג פו� א ריז� ציבור אנבאטייל

" די עלטער באבע ל לאה נאבישראל פעסי

  .ה"הרבנית הצדיקת ע

  

א "שליט רביער ד זי" האט סעודות שלש ביי

 מארי" או� תצוה ואתה פסוק אויפ� געשטעלט

 משה אי� אז ק"אוהח פו� ווערטער די אי� געווע�

 סו# צו� או�, התורה מ� בטלני� ע� לגאול חפ$

 שטייט מע� אז התעוררות בדברי געווע� מארי"

  .ת"ת �"שובבי פו� ווא" לעצטע די אי�
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א ספעציעל "דער רבי שליט ק איז"מוצש

� וויליאמסבורג ווי דער רבי אריינגעקומע� קיי

א האט באשיינט די דינער לטובת די "שליט

התורה בר" משה ווי דער רבי  בה מבצרייש

  .א האט משמיע געווע� דברות קודש"שליט
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געפאהר� אוי# א "ער רבי שליטד איז� דינער 'נאכ

א האט מנח� "ארק ווי דער רבי שליטבארא פ

א "ער רב שליט'דע� וואודיסלאוואבל געווע� 

ג "ובתוכ� הרהאייניקלע"  או� זיינע קינדער או�

אי�  .אכט סט. סט' $ דקהלתינו הק"מו

וועלכע זיצ� שבעה נא" זייער  רגבווויליאמס

מוטער /שוועסטע/ר טאכטערארגעסליכעאומפ

וועלכע האט געדינט יאהר� ה "הרבנית אונגאר ע

ס מנהלת אי� די בית רחל אי� בארא לאנג אל

  .פארק

  

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

ק "א בני כ"צ שליט"אבל זיי� הרבני� הגאוה

  .ל"ד שומרי שבת ז"גאב

א געגאנגע� אוי# "פו� דארט איז דער רבי שליט

פאלטיטשא� 'ר מ"א ביקור גומלי� ביי האדמו

פ ווי עס האט זי" "א במעונו אי� ב"שליט

  .אנטוויקעלט א שיינער שמועס
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א "שליטהיינט אינדערפרי האט דער רבי 

ד הגדול אי� קרית "געדאווענט שחרית אי� ביהמ

 דערענע� איז פאהרגעקומע� דאוו' פאר, יואל

  .ו"ער הישערצ זאב' ברית לב� הנולד לר
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היינט נאכמיטאג זענע� געקומע� צו מר� רבינו 

ד גבוה "מהא חבורה פו� לומדי ביא "שליט

וועלכע זענע� געקומע� באזוכ� אי� בית השחיטה 

ווי זיי , טה ובדיקהיאו� מיטהאלט� די סדר השח

' ינגעלאזט אי� א שמועס בהלהאב� זי" ארי

 .ועניני שחיטה
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