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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַאָמאל ַא ִאיד צּום ֵהייִליְגן ַחזֹון ִאיׁש 
וייְנט ִמיט ְבִכיֹות ֲעצּומֹות ַאז ֶער ַזַצ"ל, ֶדער ִאיד ָהאט ֶגעוֵ 

קּוְמט ֶיעְצט פּוֶנעם ָדאְקֶטער, אּון ֶדער ָדאְקֶטער ָזאְגט ַאז 
ֶמען ָהאט ֶגעִפיֶנען ַביי ִאים ַא ֶגעֶפעְרִליֶכע ְקֶרעְנק אּון ֶער 
ָהאט ִניְׁשט ֶמער ִווי ִפיר ֶטעג צּו ֶלעְבן. ֶדער ִאיד ָהאט 

ֶער ִציֶטעְרט ַפאְרן טֹויט, אּון ֶער  ֵזייֶער ֶגעֵווייְנט ַאז
 ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס צּו טּון.

ֶדער ַחזֹון ִאיׁש ַזַצ"ל ָהאט ֶגעֶעְפְנט ַא חּוָמׁש ְבֵראִׁשית 
אּון ָאְנֶגעהֹויְבן ֵלייֶנען ִדי ְפסּוִקים פּון ַמֲעֶשה ְבֵראִׁשית 

ֶעְרְׁשֶטע ָטאג ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַבאַׁשאְפן ִדי 
"ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד".. אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ָוואס 
ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַבאַׁשאְפן ִדי ְצֵווייֶטע ָטאג אּון ִדי 
ְדִריֶטע ָטאג אּון ִדי ֶפעְרֶטע ָטאג "ַוַיַעש ֱאֹלִהים ֶאת ְׁשֵני 

ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ְרִביִעי".. אּון ַהְמֹאֹרת ַהְגֹדִלים".. "ַוְיִהי 
אּון ֶגעָזאְגט ַפאר ֶדעם  ֶדער ַחזֹון ִאיׁש ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט

ִאיד: "קּוק ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַאְלץ ַבאַׁשאְפן 
ִאין ִפיר ֶטעג. ִדי ִהיְמל אּון ֶעְרד, ִהיְמֶלען, ַיִמים אּון 

ייֶמער, ִדי זּון אּון ִדי ְלָבָנה ִמיט ִדי ַיָבָׁשה, ְגָראז ִמיט בֵ 
ְׁשֶטעְרְנס. אּון דּו ֶדעְרְׁשֶרעְקְסט ִזיְך ָנאְך פּון ֶדעם ָוואס 
ֶדער ָדאְקֶטער ֶגעְבט ִדיר ָנאר ִפיר ֶטעג צּו ֶלעְבן?! דּו 
ֵווייְסט ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶקען ָנאְך טֹויְׁשן ִאין ִדי 

 ִפיר ֶטעג?"
ָהאט ִאים ֶדער ַחזֹון ִאיׁש  -ְך ָוואְלט ִדיר ֶגעָראְטן" "ִאי

"ַאז דּו ָזאְלְסט ִזיְך גּוט אֹויְסֵווייֶנען צּום  -ֶגעָזאְגט 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָזאְלְסט ִאים ֶבעְטן ַא ַגאְנֶצע ְרפּוָאה, אּון דּו 

ִים ֶוועְסט ָנאְך ֶזען ִווי דּו ֶוועְסט ָהאְבן ֲאִריַכת ָיִמים ּוְׁשנַ 
 ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט".

ֶדער ִאיד ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּון, ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ֶעֶפעס 
 ַא ֵלייִדיֶגע ׁשּול, ֶער ָהאט ִזיְך ָדאְרט גּוט אֹויְסֶגעֵווייְנט

 

אְלְסטּור ִעיק   רֶדע ם ִאי ז 
לֹוס ח  ן, אֹויְפּבֹויעֶ   םְוש 

 

אְרֶשעֶמע ֶדען פ  אפְ ן ֶמען. טּוי ֵוויר א  ן ֶמעט, ִניְש  ִזיְךט כ 
ְנֶדעְרשן ֶזעֶנער ִקיְנֶדעז א  ט ֵמיינְ  ואְקֶסענֶ ן פּו א  ע, ֶדעְרו 
ן אּון ְשֶטעכְ ן, ְטֶשעֶפען ֶקען ֶמעז א  ט ֵמיינְ ן ֶמע

אְרֶשעֶמע אּבְ ר ִקיְנֶדעז א  ט ִניְש ט ֵווייְס ן ֶמע ן;פ  י ִד ן ה 
ואְקֶסענֶ י ִוון ֶגעִפילְ ע ֶזעְלּבֶ  י ֵזיט טּון ֶמע אֹויּבן אּוע ֶדעְרו 
אכְ ן ֶמעי, ֵזיט ְטֶשעֶפען ֶמעי, ֵווי ֶוועי ֵזיט מ   -ק א 

ְרגְ  אזְ ס עֶ י, ֵזיס עֶ ט עֶ 'ה  ואְקְס ט ִניְש י ֵזיט ל  י ֵזין, אֹויְפו 
ייּבְ  אגְ דֶ ן ְּבל  אנְ  א  ן עְרְשל   ן.ֶלעּבְ ץ ג 

לֶ  אכְ ן ֶנעְרֶוועע א  אְמְּבר  חֵ ן ה' צ  ם ֶדען פּון קּוֶמעם ְיר 
וא אן ֶמעס ו  ן אּוט ֶדעְרִניֶדעְר י ֵזיר, ִקיְנֶדען ֶגעטּוי ֵוויט ה 

אְרֶשעְמ   ט.פ 
יינֶ ף אֹוי ֵהייּב ואד ִקינְ ם ֶדעט ִּבְפר  ר, ִקיְנֶדעע ד  ס ו 

ע גּוטֶ ר ִשיעּו א  ן א  ם ִאי ֶגעּבן, ֵלייֶנען 'ִמיְט  ִזיְךט מּוְטֶשע
ואְקְס ר עֶ ט ֶווער, ֶוועְרֶטע  ט.ֶגעזּונְ ן אֹויְפו 

תֹו) ֵיצֵ ה ֱאמּונ   ֲעצ   א תשפ"ב(ו 
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'ט ַא ְיׁשּוָעה, ֶער ִאיז ֶגעזּוְנט לְ צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶער ָהאט ַטאֶקע ֶגע'פֹועְ 
 אּון ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעֶלעְבט ָנאְכֶדעם ֶצען ָיאר ֶגעזּוְנט אּון ְפִריׁש.ֶגעָוואְרן 

ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִליב צּו צּוְבֶרעְכן ֶדעם מּוט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ַאז ֶדער 
אְך ִניְׁשט ֶמער ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזיְך ְׁשִפיְרן ְקֵליין, ֶער ָזאל ְטַראְכְטן ַאז ֶער ִאיז דָ 

'ן ְגרֹויֶסע ַזאְכן ִמיט ַדיין לְ ַא ָפׁשּוֶטער ִאיד, ִווי ַאזֹוי ֶוועְסטּו ֶקעֶנען פֹועְ ִווי 
 ָפׁשּוֶטע ְתִפָלה?

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ִמיר ָהאְבן ִאין ִזיְך ֶגעַוואְלִדיֶגע מֹוָרא'ִדיֶגע 
, אּון ֶער ֶקען ְבלֹויז ּכֹוחֹות. ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ַא ְגרֹויְסן ֹּכַח ִאין ַזיין מֹויל

ִמיט ַזיין מֹויל אֹויְפטּון ָגאר ְגרֹויֶסע ַזאְכן. ְתִפָלה ִאיז ִווי ַא ַׁשאְרֶפע ְׁשֶוועְרד 
ָוואס ַהאְקט ֶרעְכְטס אּון ִליְנְקס. ֶווען ִמיר ָזאְלן ִזיְך ְׁשַטאְרְקן אּון ִוויְסן 

ְטן אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ִמיר אּוְנֶזעֶרע ּכֹוחֹות אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁש 
 'ן ָגאר ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות.לְ 'פֹועְ ַדאְרְפן, ָוואְלְטן ִמיר ֶגעֶקעְנט אֹויסְ 

אּון ְסֶפעִציֶעל ֶווען ִמיר ַלאֶנען ִזיְך ָאן אֹויף ִדי ֹּכַח פּון ִדי ְגרֹויֶסע 
עֶנען ַווייֶטער ַמְמִׁשיְך צּו ַצִדיִקים, ִמיר ֵגייֶען ִאין ֵזייֶעֶרע ֶוועְגן אּון ִמיר זֶ 

ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאזֹוי ִווי ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶרעְדט, ַדאן ֶקעֶנען ִמיר ָנאְך 
 'ן ַאֶלעס.לְ ַאַסאְך ֶמער, ְׁשֶנעֶלער אּון ְגִריְנֶגער פֹועְ 

אִסיְרט ִרי ְסְטֶרעִליְסֶקער זי"ע ָהאט ַאָמאל פַ ַביים ֵהייִליְגן ַצִדיק ֶרִבי אּו
ַא ַמֲעֶשה, ֶמען ָהאט ִאים ֶגערּוְפן "ֶדער 'ָשָרף' פּון ְסְטֶרעִליְסק", ַווייל ֶער 
ִאיז ֶגעֶווען ֵאיין ְׁשִטיק ְפַלאם ֵפייֶער ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַזיין ַדאֶוועֶנען 

ל ָהאט ֶער ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ְבֶרען אּון ֵפייֶער. ֵאייְנָמא
ֶגעַהאְלְטן ִאיְנִמיְטן ַדאֶוועֶנען ִמיט ְגרֹויס ְבֶרען, אּון ֶדעְרַווייל ִאיז ָדאְרט 
דּוְרְכֶגעָפאְרן ַא גֹוי'ִאיֶׁשער ָפִריץ אּון ֶגעֶהעְרט ַזיין ַדאֶוועֶנען, ֶדער ָפִריץ ִאיז 

אֹויְסֶגעַוואְרט ִביז ֵזייֶער ִנְתָפֵעל ֶגעָוואְרן פּוֶנעם ַדאֶוועֶנען אּון ֶער ָהאט 
 ֶדער ַצִדיק ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ַדאֶוועֶנען.

ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ִאיז ֶדער ָפִריץ צּוֶגעַגאְנֶגען צּום ַצִדיק אּון ֶגעָזאְגט: 
"ִאיְך ְקֶלער ַאז אֹויב ֶזעְנט ִאיר ָנאְכִניְׁשט אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶגעָוואְרן פּון ָגלּות 

ועֶנען, ֶוועט ִאיר ׁשֹוין ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַארֹויְסֵגיין פּון ָגלּות". ָנאְך ַאַזא ַדאוֶ 
ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט צּו ָזאְגן ַאז אֹויב ֶדער ַצִדיק ָהאט ַאזֹוי ֶגעַדאֶוועְנט ִמיט 
ַאַזא ְבֶרען אּון ֵפייֶער אּון ֶער ֶקען ִניְׁשט ְבֶרעְנֶגען ִמיט ֶדעם ָמִׁשיַח'ן, ֶווער 

 'ן ִדי ְיׁשּוָעה?לְ עט ֶקעֶנען פֹועְ ֶדען ֶוו
ן אּון ִדיְקן בֹוים, ַמָמׁש ֵאייְנס ִאין ִדי ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ַמְסִביר ֶגעֶווען ִמיט ַא ָמָׁשל צּו ַא ֶקעִניג ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ִאין ַזיין ָגאְרְטן ָגאר ַא ְגרֹויסְ 

עט ַנייְדן ֶדעם בֹוים אּון בֹויֶען אֹויף ֶדעם ְפַלאץ ֵׁשייֶנע ַפאַלאְצן אּון ָגאְרֶטעֶנעס, ֶער ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז ָדאס ֶווֶוועְלט. ֶדער ֶקעִניג ָהאט ֶגעָוואְלט ַאָראְפְׁש 
ס ֶוועט ֶקעֶנען ַבאַווייְזן ַאָראְפצּוְׁשַנייְדן ֶדעם עֶ ִניְׁשט ַזיין ַקיין ְגִריְנֶגע ַאְרֶבעט ַאָראְפצּוֶנעֶמען ֶדעם בֹוים, אּון ֶדעִריֶבער ָהאט ֶער אֹויְסֶגערּוְפן ַאז ֶווער 

 בֹוים, ֶוועט ַבאקּוֶמען ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ַבאלֹוינּוְנג פּוֶנעם ֶקעִניג.
ד, ֶטעג אּון ֶנעְכט ָהאְבן ֵזיי ֶגעַאְרֶבעט אּון ְפרּוִביְרט 'ן ַגאְנְצן ַלאנְ ֶעס ֶזעֶנען ִזיְך צּוַזאְמֶגעקּוֶמען ִדי ְגרֹויֶסע ִגיבֹוִרים אּון ְׁשַטאְרֶקע ֶמעְנְטְׁשן פּון ִאיֶבעְר 

ק ַאז ֲאִפילּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ִגיבֹוִרים ָהאְבן ֶעס ִניְׁשט ַאָראְפצּוְׁשַנייְדן ֶדעם בֹוים, ֶעס ִאיז ֵזיי ָאֶבער ִניְׁשט ֶגעַגאְנֶגען, ֶדער בֹוים ִאיז ֶגעֶווען צּו ְגרֹויס אּון ִדי
 ייקּוֶמען.עְנט בֵ ֶגעקֶ 

ֶגעָזאְגט ַפאְר'ן ֶקעִניג ַאז ֶדער בֹוים ֶקען ִניְׁשט  ָנאְכ'ן ַאְרֶבעְטן ֶטעג אּון ָוואְכן אֹויְפ'ן בֹוים ָאן ַקיין ׁשּום ֶעְרָפאְלג, ָהאְבן ֵזיי ַאֶלע ֶגעהֹויְבן ֶהעְנט, אּון
 יְנֶגער ָבחּור'ל אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֶנעְמט ִזיְך אּוְנֶטער ַאָראְפצּוְׁשַנייְדן ֶדעם בֹוים...ַאָראְפְׁשַנייְדן. אּון ַדאן ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַא אִ 

ַאזֹוי  ַבאַווייְזן, ִוויֶגעבֹויֶעֶטע ִגיבֹוִרים ָהאְבן ָדאס ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט -ַאֶלע ָהאְבן ֶגעַלאְכט פּון ִאים אּון ֶגעְפֶרעְגט ִמיט וואּוְנֶדער: "אֹויב ִדי ְגרֹויֶסע ֶפעְסט
 ֶוועְסטּו, ַא ִאיְנֶגער ְׁשַוואֶכער ָבחּור'ל, ֶעס ֶקעֶנען דּוְרְכִפיְרן?"

ם אּוְנֶטער בֹוים, ָהאט ִזיְך ֶדער בֹוי ֶדער ָבחּור ָהאט ִזיְך ָאֶבער ִניְׁשט ֶדעְרְׁשָראְקן, ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ַהאֶמער, אּון ִמיט ֶעְטִליֶכע ְקֶלעפ אֹויְפ'ן
 ֶגעְבָראְכן אּון ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן...

אַווייְזן ַאַזא ְׁשַטאְרֶקע ְגבּוָרה. ֶדער ָבחּור ָהאט ֶדער ֶקעִניג ִמיט ִדי ְגרֹויֶסע ִגיבֹוִרים ָהאְבן ִזיְך ֵזייֶער ֶגעוואּוְנֶדעְרט ִווי ַאזֹוי ֶדער ָבחּור ָהאט ֶגעֶקעְנט בַ 
ַבאֶמעְרְקט ַאז ִאין ִדי ֶטעג אּון ָוואְכן ָוואס ִדי ִגיבֹוִרים ָהאְבן ֶגעַאְרֶבעט אֹויְפ'ן בֹוים, ִאיז  יר ֶגעֶווען ַאז ֶעס ִאיז ֵזייֶער ָפׁשּוט. "ִאיְך ָהאבֵזיי ָאֶבער ַמְסבִ 

ֶנעֶמען ִמיט ֶעְטִליֶכע ְׁשַטאְרֶקע ְקֶלעפ ִמיט ַא אְקן, ֶקען ֶמען ֶעס ְגִריְנג ַאָראפְ ׁשֹוין ֶדער בֹוים ֵזייֶער ָאְפֶגעְׁשַוואְכט ֶגעָוואְרן, אּון ֶיעְצט, ָנאְך ַאזֹויִפיל הַ 
ֶאְפָׁשר ֶוועל ִאיְך ס, אּון 'עְרט ַאז ִאיְך ֶוועל טּון ַמיינְ ַהאֶמער, ָנאר ִדי ִגיבֹוִרים ָהאְבן ָפׁשּוט ֶגעהֹויְבן ֶהעְנט אּון אֹויְפֶגעֶגעְבן, אּון ֶדעִריֶבער ָהאב ִאיְך ֶגעְקלֶ 

 ֶקעֶנען ֶעְנִדיְגן ִדי ַאְרֶבעט ָוואס ֵזיי ָהאְבן ָאְנֶגעהֹויְבן. אּון ֶדעִריֶבער ָהאט ִאיְך ַטאֶקע ַמְצִליַח ֶגעֶווען".
"ִמיט ֶיעֶדע גּוֶטע ַזאְך ָוואס ַא ִאיד  -ֶגעֶווען ַפאְר'ן ָפִריץ  ָהאט ֶדער ָשָרף פּון ְסְטֶרעִליְסק ַמְסִביר -"ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִמיט ִדי ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ִאין ָגלּות" 
ֶגעְבן ֵזייֶער ְׁשַטאְרֶקע ְקֶלעפ אֹויְפ'ן בֹוים, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ָנאְכִניְׁשט  -ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים  -טּוט, ֶגעְבט ֶער ָנאְך ַא ַהאק אֹויְפ'ן בֹוים. ִדי ִגיבֹוִרים 

ֹוים, ֵזיי ְׁשַוואְכן ֶעס ָאֶבער ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ָאפ. ֶווען ֶגעקּוֶמען ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט פּון ִדי ְגאּוָלה, ָהאְבן ֵזיי ָנאְכִניְׁשט ֶדעם ֹּכַח ִאיְנַגאְנְצן ָאְפצּוַהאְקן ֶדעם ב
צּו קּוֶמען, ַדאן ֶוועְלן ֲאִפילּו ָפׁשּוֶטע ִאיְדן אֹויְך ָהאְבן ֶדעם ֹּכַח ִאים צּו ְבֶרעְנֶגען, ַווייל ֵזיי ֶעס ֶוועט קּוֶמען ֶדער ֶלעְצֶטער דֹור ֶווען ָמִׁשיַח ַדאְרף ׁשֹוין 

ְפן ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען אּון ִניְׁשט הֹויְבן ִדי ָנאר ִזיְך ַדאְר  קּוֶמען ׁשֹוין ָנאְכֶדעם ָוואס ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָהאְבן ַאזֹויִפיל ַאַרייְנֶגעַאְרֶבעט ִדי ַאֶלע ָיאְרן. ֵזיי ֶוועְלן
 ֶהעְנט, אּון ִמיט ֶדעם ַאֵליין ֶוועְלן ֵזיי ְבֶרעְנֶגען ִדי ְגאּוָלה ְׁשֵליָמה".

ֶווען ֶמען  )ּכֹוְכֵבי אֹור, ַמֲעִשיֹות ּוְמָׁשִלים(פּון ֶרִבי ָנָתן  ַאן ֶעְנִליֶכער ָמָׁשל ֶוועְרט אֹויְך ֶגעְבֶרעְנְגט פּון ֶרִבי ַאְבָרָהם ֶבן ֶרִבי ַנְחָמן ָוואס ָהאט ָדאס ָנאְכֶגעָזאְגט
ַאז  ַצייט פּון ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים, ִווי ַאזֹוי ֶקען ַזיין ָהאט ֶגעְפֶרעְגט פּון ֶרִבי ָנָתן ִווי ַאזֹוי ָדאס ֶקען ַזיין ַאז ָמִׁשיַח ָהאט ִניְׁשט אֹויְסֶגעֵלייְזט ִדי ִאיְדן ִאין ִדי

ע ַלאְנד ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ְׁשַטאְרק ִמיר ֶוועְלן ַהייְנט ָיא זֹוֶכה ַזיין ֶדעְרצּו. ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם ַאן ֶעְנִליֶכער ָמָׁשל צּו ַא ְׁשֶווערֶ 
ְגט ֵזיי ַאייְנצּוֶנעֶמען, ֶזעֶנען ֵזיי ַאֶלע צּוַפאְלן. ִביז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ַא ְגרּוֶפע פּון ַבאֶפעְסִטיְגט, אּון ִוויִפיל ְׁשַטאְרֶקע ָסאְלַדאְטן ֶמען ָהאט ָנאר ֶגעְבֶרענְ 

ְטן ָהאְבן ׁשֹוין ַאזֹוי ַסאְך אס ִדי ְׁשַטאְרֶקע ָסאְלַדאַאְלֶטע אּון ְׁשַוואֶכע ַלייט ִמיט ְפרֹויֶען אּון ִקיְנֶדער, אּון ֵזיי ָהאְבן ֶעס ָיא ַאייְנֶגענּוֶמען. ַווייל ָנאְכֶדעם ָוו
 ֶגעֶקעְנט ַבאִזיְגן. ָאְפֶגעְׁשַוואְכט ֶדעם מֹויֶער, ַאז ִמיט ַאִביְסל ָאְנְׁשְטֶרעְנגּוְנג ָהאְבן ֶעס ׁשֹוין ִדי ְׁשַוואֶכע ֶמעְנְטְׁשן אֹויְך

ֶגער צּו ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ַאייְנֶנעֶמען אּון ַבאִזיְגן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, ַווייל ִדי ֶדעִריֶבער ַדאְרְפן ִמיר ִוויְסן ַאז ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ִאיז ִפיל ְגִרינְ 
 ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָהאְבן ׁשֹוין ֶגעַאְרֶבעט ַפאר אּוְנז ֵזייֶער ַאַסאְך.
ֶער ֶזעט ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ַאזֹויִפיל ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶער ָהאט ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶזען  ָדאס ִאיז אֹויְך ַא ִחיזּוק ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש, ַאז ֲאִפילּו ֶווען

אּון ֶער ָהאט ִזיְך ָנאְכִניְׁשט ֶגעִריְרט, ע ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות ַקיין ְיׁשּוָעה, ֶער ָהאט ׁשֹוין ַאזֹויִפיל ְפרּוִביְרט, ֶגעַאְרֶבעט אּון ֶגעֶבעְטן ַאז ֶער ָזאל ַארֹויְסֵגיין פּון ַזיינֶ 
ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט ִדי ְיׁשּוָעה, אּון אֹויב ֶוועט ֶער  ַדאְרף ֶער ָאֶבער ִוויְסן ֶדעם ֱאֶמת ַאז ִדי ַאְרֶבעט ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען אּוְמִזיְסט, ֶעס ָהאט ִזיֶכער ֵזייֶער ְׁשַטאְרק

'ן ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאיז ַזיין ְיׁשּוָעה ׁשֹוין ֵזייֶער ָנאְנט, אּון ֶער ֶוועט ִזיֶכער ֶקעֶנען ְפצּוֶגעְבן ָנאר ַווייֶטער ָאְנַהאְלְטן ִמיטְ ָהאְבן ֶדעם ֵשֶכל ִניְׁשט אֹוי
 ָהאט ִזיְך ֶדעְרַווייל ָנאְכִניְׁשט ֶגעִריְרט פּון ָאְרט. דּוְרְכְבֶרעְכן ֶדעם מֹויֶער אּון ַאָראְפְבֶרעְנֶגען ֶדעם בֹוים, ֲאִפילּו ֶעס ֶזעט אֹויס ִווי ֶעס

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ִגלּוי ֵאִלָיהּו, ִגיבֹור, ְרפּוָאה(
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 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים און מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 ל טוב סימן טוב ומז
 

 ו"הי יוסף פעלדמאןמו"ה החתן 
 למזל טוב זיין שמחת החתונה עב"גצו 

*** 

 ו"הי משה שמואל שטעסלמו"ה החתן 
 למזל טוב זיין שידוך שליסן עב"גצו 

*** 

 ו"הי אברהם הערש וועבערמאןמו"ה 
 למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 

*** 

 הי"ו יואל משה מייזעלסמו"ה 
 למזל טוב אינגלא צו די געבורט פון 

*** 

 הי"ו שמחה סאלזמו"ה 
 "טלמז נ"י אליעזר שלמה זוןאפשערן פון זיין צו די 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 "ורפא ירפא" עמערזשענסי קאמפיין
 לרפואת יצחק בן פיגלא

סי קאמפיין אונטערן נאמען "ורפא אין די יעצטיגע טעג ווערן אידן אנגעווארעמט צו א גאר קריטישע עמערזשענ
ירפא", מיט'ן ציל צו שאפן געלט צו קענען ראטעווען דאס לעבן פון אונזער טייערער חבר ר' יצחק בן פיגלא לרפואה 

 שלמה במהרה.
די וויירוס אויף גאר א שווערע איז ליידער אנגעשטעקט געווארן מיט  אונזער טייערער באליבטער חבר ר' יצחק

יעצט איז  און ערגעווארן,  אינפעקטירטפון וואס זיינע לונגען זענען זייער שטארק  ,חדשים צוריק צווייפארנעם מיט 
 אן עקמא מאשין צו קענען אטעמען. צוצוגעבינדן 

אלעס וואס מעגליך אים ווייטער ן ועט אוןדי משפחה און עסקנים האבן שוין אריין געלייגט איבערמידליכע כוחות 
ס שלעפט אריין אין ריזיגע געלטער ביז עס איז געקומען צו א מצב וואס מען אארשטייט זיך אז דאבער פ ,צו היילן

וואס מען דארף גאר גרויסע הוצאות מיט ווייטער געלייגט אין שווערע חובות און מען זעט זיך נאך נהאט זיך שוין אריי
ס הילף ברענגען צו נ'ן אייבערשט'ענען מיטספעציעליסטן צו קגרויסע ברענגען די ריכטיגע נבאצאלן צו קענען אריי

צו קענען ווייטער אנגיין אז  250,000$עס מוז קריטיש געשאפן ווערן די סומע פון  ווי אמשנעלסטן. זיין גאנצע רפואה
 מיר זאלן נישט דארפן זיך אפשטעלן חס ושלום צוליב געלט.

פילע אידישע קינדער, אויף וואס פילע פון אונז  מיט זיין געוואלדיגע עקספערטיז האט ר' יצחק אזויפיל געהאלפן
קענען מעיד זיין, ער האט אוועקגעגעבן זיין לעבן צו העלפן אנדערע אידן מיט זיין גאנצע הארץ, ער האט 

 געראטעוועט פילע חולי ישראל, און יעצט איז די צייט אים ארויסצוהעלפן.
ווארעמע נדבה אין די הצלת נפשות קאמפיין, צו קענען א ן געבט ואאון קעשענע , עפנט אייער הארץ ןטייערע איד

דער "ורפא ירפא" קאמפיין לויפט  טון אלע מעגליכקייטן צו ברענגען די ערווארטעטע ישועה און רפואה ווי שנעלער.
 charidy.com/vrapoi, אדער אויף 718-540-5728די וואך, מ'קען מנדב זיין אויפ'ן טעלעפאן דורכ'ן רופן 

עיקר לאמיר ווייטער מתפלל זיין און בעטן דעם אייבערשטן פאר א גאנצע רפואה פאר יצחק בן פיגלא,  און דער
 ער זאל זיין געזונט און שטארק ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, פאר לאנגע געזונטע יארן.

 רפאנו ה' ונרפא!
*** 

 שיינע שידוך געשלאסן ביי א תלמיד הישיבה
 א חשובער תלמיד הישיבה ה מיט די פרייליכע בשורה פונעם שידוך שליסן פוןא גרויסע שמחה הערשט אין ישיב

הבה"ח משה שמואל בן מו"ה אליעזר זאב שטעסל הי"ו פון קרית יואל, וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג בת 
 חשובער משפיע אין ירושלים עיה"ק.באקאנטער הרה"צ מוה"ר שמעון שפירא שליט"א, א 

תן האט זוכה געווען אויסצונוצן זיינע יונגע יארן און אנגעפילט זיינע טעג מיט תורה ומעשים טובים, דער חשובער ח
מאל. דאס איז אויסער זיינע פילע שיעורים  101ער האט שוין זוכה געווען צו ענדיגן ש"ס, און ענדיגן מסכת תענית 

אויסער דעם איז דער חתן אסאך עוסק אין הפצה, אין אלע חלקים פון די תורה, וואס ער לערנט פלייסיג יעדן טאג. 
און איז זוכה צו פארשפרייטן דעם רבינ'ס אור אז נאך אידן זאלן באקומען פונעם זיסן קוואל באר מים חיים פון וואס 

אזוי ווי מוהרא"ש האט געבעטן און צוגעזאגט אז ווער עס וועט אויסזאגן גאנץ תהלים און  ער איז זוכה צו טרונקען.
י זיין ציון לזכותו וועט ער פועל'ן פאר זיי זייער שידוך. איז טאקע דער חתן געווען ביים ציון הקדוש פון מוהרא"ש בי

אין יבנאל, וואו ער האט אויסגעזאגט גאנץ תהלים, און ווי נאך טויזנטער אידן האט ער טאקע זוכה געווען צו טרעפן 
 זיין באשערטע שידוך זייער שנעל.

 אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל. רשטער העלפן דער שידוך זאל עולה יפה זיין, זיי זאלן זוכה זייןזאל דער אייבע
 קשר של קימא ובנין עדי עד!

*** 

 נאך אן אומזיסטע חתונה אין ישיבה
דעם פארגאנגענעם זונטאג אווענט איז פארגעקומען נאך א חתונה אין ישיבה, און ווי אלעמאל האט עס גארנישט 

עס איז געגאנגען אונטער די חופה החתן מו"ה יוסף ב"ר משה פעלדמאן הי"ו, עב"ג בת  ט פאר די מחותנים.געקאס
די חתונה איז געווען גאר פרייליך, די משפחה און גוטע פריינד האבן גאר שטארק  מו"ה יצחק יאקאבאוויטש הי"ו.

אין א בריוו שרייבט דער ראש  ינעם פארנעם.הנאה געהאט און זיך מיטגעפריידט, און משמח געווען אויף גאר א שי
עס לאזט זיך נישט גלייבן, מיר האלטן שוין ביי דרייסיג חתונות, מיר האבן ישיבה שליט"א פארגאנגענע וואך, "

געשפארט פאר זעכציג מחותנים הוצאות החתונה; עס איז גענצליך בחנם, עס ברענגט נישט קיין חובות, די מחותנים 
פאריגע וואך וואס עס קאסט א חתונה אין ישיבה?  רמיאיינער פרעגט  אהיים פרייליך און צופרידן. קומען און גייען

ך; עס מאכט לאכן צו זאג איך אים, עס איז גענצליך בחנם, עס קאסט נישט; עס קאסט נאר איין זאך, עס קאסט א לא  
א גאנץ לעבן ווי אזוי מען וועט חתונה מאכן, זען ווי מענטשן קענען לעבן, מען לאזט לעבן, מען דארף נישט דאגה'נען 

 "מען דארף נישט אוועקלייגן געלט, מען דארף נישט בארגן געלט, מען קען דערלעבן נחת פון די קינדער.
 דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל זיין א קשר של קימא און א בנין עדי עד מיט דורות ישרים ומבורכים.

 שמח תשמח רעים האהובים!
 

 

<<<<<< 

 

 זייט מתפלל!
 

 פייגלא  בןיצחק פאר ר' 
 פאר א גאנצע און שנעלע רפואה בקרוב

 
 

 


