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ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז ֶיעְצט ִאין ַא ַפַחד, ֶמעְנְטְשן לֹויְפן קֹויְפן ֶעְסן, ֶמען 

ֵוויירּוס ַהֵשם ִיְשְמֵרינּו. ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען -ָהאט מֹוָרא פּון ִדי ָקאָראֶנע
ָוואס ֶעס ֵגייט ָפאר; ְשַטאְרֶקע ֶלעְנֶדער ֶוועְרן  ֶדעְרְשָראְקן, ֶמען ֵווייְסט ִניְשט

ְשַוואְך, ַרייֶכע ֶמעְנְטְשן ַבאַהאְלְטן ִזיְך, ְגרֹויֶסע ִזיְנֶגעְרס אּון ֶעְקֶטעְרס ִזיְצן 
ָאְפֶגעזּוְנֶדעְרט ִאין ְשטּוב, ֵקייֶנער ָפאְרט ִניְשט, ֵקייֶנער קּוְמט ִניְשט, ֶעס ֶזעט 

י ֶוועְלט קּוְמט צּו ַאן ֶעְנֶדע; ֵקייֶנער ַכאְפט ִניְשט ַאז ָדאס ִאיז אֹויס ִווי דִ 
ַאֶלעס פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוויל אּוְנז אֹויְפֶוועְקן פּון 
ְשָלאף, ִמיר ָזאְלן ִזיְך ִניְשט ַאייְנֶרעְדן ַאז ִמיר וואֹויֶנען ִאין ַא ְשַטאְרֶקע 

ה, ִמיר ָזאְלן ִזיְך ִניְשט ַפאְרָלאְזן אֹויף ֵקייֶנעם ִאין ִדי ֶוועְלט, ֶמען ָזאל ְמִדינָ 
ִניְשט ֵמייֶנען ַאז ֶגעְלט ֶוועט אּוְנז ֶהעְלְפן, ִביְזֶנעס ֶוועט אּוְנז ֶהעְלְפן, ִדי 

ט אּוְנז ֶוועט אּוְנז ֶהעְלְפן, ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶווע -ְמִדיָנה, ֶיעֶנע ְמִדיָנה 
 ֶהעְלְפן.

ֶעס ִאיז ַפאְרַהאן ַא  )ִספּוֵרי ַמֲעִשיֹות, ַמֲעֶשה יב(:ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 
ִגיבֹור ָוואס ֵגייט ַארּום ִדי ֶוועְלט אּון ֶנעְמט ַאיין ְמִדינֹות, ִדי ְמִדינֹות ָוואס 

ָלאְזט ֶער ָאפ, ָאֶבער ִדי ְמִדינֹות ָוואס ִוויְלן ִזיְך  -עְבן ִזיְך אּוְנֶטער צּו ִאים גֶ 
ִניְשט ַמְכִניַע ַזיין אּוְנֶטער ִאים ֶנעְמט ֶער ַאיין, ֶער ַמאְכט אֹויס פּון ִדי ְמִדינֹות; 

אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן מֹוַהָרא"ש ֶגעְבט אּוְנז צּו ַפאְרְשֵטיין, ַאז ָדאס ֵגייט ַארֹויף 
ָוואס ִשיְקט ַזיין ִמַדת ַהְגבּוָרה, אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש ִאיז ִזיְך ַמְכִניַע צּו ִאים, ֶער 
 ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶער ָזאל ַרְחָמנּות ָהאְבן אֹויף ִאים, ֶדעָמאְלט ָלאְזט ֶער

ע ִאיְך ע ,רֵזייעֶּ ר יִד ט בֶּ ער אֹויף ֵליינֶּ ן אּוס, ֵנייעֶּ ן הֶּ
עְר ן רּופְ ט ִניְש  ָזאְלְסטּו אֹויְך  ,סֵנייעֶּ  עִאיִדישֶּ  יִד ן הֶּ

 

ועְסטּו ַזיין ְפֵרייִליְך אּון רּוִאי ע צּום ְזַמִניי ִד ף אֹוין ַוואְרְט ס ֵנייעֶּ י ִד ג, וֶּ ענֶּ ן קֶּ
עְק  עְרְשרֶּ עְנְטְש ן דֶּ עי ִוו ,ַזאְךע ַגאְנצֶּ ר ֵזייעֶּ ז ִאיס ָדאל ַוויין, מֶּ ען מֶּ ען קֶּ עְנגֶּ ן ְברֶּ

ען אּום ְפָחִדי  ק.ְשרֶּ
ער, ִמיג ָפאלְ  י ִד ן רּופְ ט ִניְש ן שֹוי ָזאְלְסטּו אֹויְךן אּוס, ֵנייעֶּ ן קּוְק ף אֹויר הֶּ

ועְסטּו ,ן ...ַהאְטֵלייע ִאיִדישֶּ  ע ,גרּוִאין ַזיי וֶּ עְבן ִאין ְשרֶּ ועְסט ִניְשט לֶּ  .קדּו וֶּ
ועְסטּוה, ֱאמּונָ ל קֹון רּופְ  ָזאְלְסטּו ,ן ...רּופְ ט ַאְנְשָטא עְר  וֶּ ט ְטֵרייְס ע גּוטֶּ ן הֶּ
ע ועְרטֶּ ועְרְסטֶּ י ַאזֹוי ִוור וֶּ עְרַהאְלְטן ִאין ִדי ְשוֶּ  .ןַצייְט  עִזיְך צּו דֶּ

עם ָפסּוק פּון ִדי ּתֹוָכחָ  ר ַטייְטְשט דֶּ זֶּ ער ִמְנַחת ֱאִליעֶּ ער ֵהייִליגֶּ : ו(ַוִיְקָרא כו, ל)ה דֶּ
ועט ִניְשט ֵגיין " ען וֶּ ער ָזאְגט, אֹויב מֶּ עְרְשטֶּ ער ֵאייבֶּ ְך ִבְלָבָבם", דֶּ ְוֵהֵבאִתי ֹמרֶּ

ְנק, "ְוָרַדף ֹאָתם  ען ַא מֹוָרא ִאין עֶּ עְנגֶּ ועל ִאיְך ְברֶּ ועְגן פּון ִדי ּתֹוָרה וֶּ ִאין ִדי וֶּ
ועט ַאְנְטלֹויְפן פַ  ה ִנָדף", ִאיר וֶּ עְך קֹול ָעלֶּ עְטלֶּ עם קֹול ָוואס ִדי ְבלֶּ עק פּונֶּ אר ְשרֶּ

עם, ַטייְטְשט עֶּ  וען ִדי ִוויְנט ְבָלאְזט אֹויף דֶּ עְבן ַארֹויס וֶּ ר ַחִיים ְוָשלֹו)ר גֶּ ַאז ם( ְבֵספֶּ
עְטל פּון ַא ֵצייטּוְנג ָוואס  עם ְבלֶּ ענֶּ ער ַפאְרְשטּוְנקֶּ ען דֶּ ה ִנָדף", ֵמייְנט מֶּ ער "ָעלֶּ דֶּ

עְרְשרֶּ   עְקט ָטאג ַאיין ָטאג אֹויס.דֶּ
ע עְנגֶּ ן ָקְרָחה ָהאט ( ּתֹוַרת ֹכֲהִנים, ז)ן ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְברֶּ ַע בֶּ ַרִבי ְיהֹושֻׁ

עְרֵצייְלט, "ַפעַ  ען ִמיר ת"ָהִאיָלנֹון יבֵ ם יֹוְשִבי ָהִיינּות ַאחַ ם דֶּ ענֶּ , ֵאייְנָמאל זֶּ
עְסן ְצִוויְשן ִדי  עזֶּ ער, "ְוָנְשבָ גֶּ ָעִלי ְוִהִטיחּו ָהרּוחַ ה ֵביימֶּ , ִאיְנִמיְטן ה"ָבזֶּ ה זֶּ ם הֶּ

עָשאְקְלט  עְך ָהאְבן ִזיְך גֶּ עְטלֶּ ער אּון ִדי ְבלֶּ עְבָלאְזן ִדי ֵביימֶּ ָהאט ַא ִוויְנט צֶּ
עְבן ַא קֹול, "ָעַמְדנּו עגֶּ ער אֹויְפ'ן ְצֵווייְטן אּון ַארֹויְסגֶּ י אֹו ַמְרנּוְואָ  ְוַרְצנּו ֵאיינֶּ

מָ  ָלנּו ען ֵגייט אּוְנז ם"ַהָפָרִשי ַיְדִביקּונּוא שֶּ ען ַאְנְטָלאְפן פּון ַפַחד ַאז מֶּ ענֶּ , ִמיר זֶּ
ען, "ְלַאחַ  ֵאי ְוָרִאינּו, ַאֲחֵרינּו ִנְפֵנינּון ְזמַ ר ַהְרְג'נֶּ עם ָהאְבן ִמיר ה"ִבְריָ ן שֶּ , ָנאְכדֶּ

ער ָיאְגט ִניְשט ען ַאז ֵקיינֶּ עזֶּ ער לֹויְפט אּוְנז ִניְשט ָנאְך, ָהאְבן ִמיר  גֶּ אּון ֵקיינֶּ
ס ִאיז ְמקּויָ  עֵווייְנט ַאז עֶּ עָוואְרן ַביי אּוְנז ָדאס ָוואס ְשֵטייט "ְוָרַדף ֹאָתם  םגֶּ גֶּ

ועְרט  ען וֶּ ען, מֶּ ען ֵצייטּוְנגֶּ ה ִנָדף"; ַאַזא ָפִנים ָהאְבן ִדי ָוואס ֵליינֶּ קֹול ָעלֶּ
עְרְשָראְקן א ער דֶּ ען ִניְשט ְשָלאְפן פּון ַפַחד, ִבְשַעת ֵקיינֶּ ען קֶּ עִמיְשט. מֶּ ּון צֶּ

ער רֹוְדְפ'ט ִניְשט.  ָיאְגט ִניְשט אּון ֵקיינֶּ
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 ֵזייֶער ִביֶטער.ֶדעם ֶמעְנְטש ֵגיין אּון ַאז ִניְשט ִאיז 

 ְשֶרעק פּון ִדי ְקֶרעְנק ָוואסֶיעְצט ֶווען ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ֶלעְבט ִאין 
ְטן ְדֵרייְדט ִזיְך ַארּום; ֶמעְנְטְשן ֵווייְסן ִניְשט ָוואס צּו טּון, ֶמעְנְטְשן ַבאַהאלְ 

 ִזיְך, ֶמען ְפֶרעְגט: "ָוואס טּוט ֶמען?"
ֵוויירּוס ִאיז ָדא ֵאיין -ַאז דּו ִוויְלְסט ִזיְך ַראֶטעֶווען פּון ִדי ָקאָראֶנע

ֶוועג, פּון ַהייְנט ָזאְלְסטּו ֶיעְדן ָטאג ֶלעְרֶנען ֶדעם ְבַלאט ְגָמָרא. ֲחָכֵמינּו 
ַע ֶבן ֵלִוי ְפֶלעְגט ֶנעֶמען ְקַראְנֶקע  עז:(:)ְכתּובֹות ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָזאְגן  ֶרִבי ְיהֹושֻׁ

ֶמעְנְטְשן ָוואס ֶמען ֶקען ִאיֶבעְרַכאְפן פּון ֵזיי ִדי ְשֶלעְכֶטע ְקֶרעְנק, ֶער 
ְפֶלעְגט ִזיְך ַארּום ֶנעֶמען ִמיט ֵזיי אּון ֶלעְרֶנען ִמיט ֵזיי ּתֹוָרה, ֶמען ָהאט ִאים 

ֵכן ֶער ָהאט ִניְשט מֹוָרא פּון ִדי ְקֶרעְנק?' ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגע ֶגעְפֶרעְגט: 'ַהִיּתָ 
ַע ֶבן ֵלִוי ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ָהאב ִניְשט מֹוָרא ָאְנצּוַכאְפן ִדי  ֲאמֹוָרא ֶרִבי ְיהֹושֻׁ

ֵחן',  'ַאֶיֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת )ִמְשֵלי ה, יט(:ְקַראְנֶקע ֶמעְנְטְשן, ַווייל ֶעס ְשֵטייט 
ֶווער ֶעס ֶלעְרְנט ּתֹוָרה ַבאקּוְמט ֵחן, 'ִאם ֵחן ַמֲעֶלה ַעל לֹוְמֶדיָה, ֲאגּוֵני ֹלא 
ַמָגָנא?!' אֹויב ַבאקּוְמט ֶמען ֵחן, ִאיז ָדאְך ִזיֶכער ַאז ֶעס ִהיט ָאפ פּון ַאֶלע 

 ְקֶרעְנק".
ָטאג ּתֹוָרה; ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ֶלעְרֶנען ֶיעְדן 

ֲאִפילּו ֶעס ְדֵרייֶען ִזיְך ַארּום ֶמעְנְטְשן ָוואס ָהאְבן ַאן ַאייְנֶגעְשֶטעְלֶטע 
ְקֶרעְנק ָוואס ֶמען ֶקען ֶעס ִאיֶבער ַכאְפן ֵאייֶנער פּון ְצֵווייְטן, ַעד ְכֵדי ַכְך ַאז 

ְבט ַאְכטּוְנג פּון ִדי ְפִליְגן ָוואס "ֶגע )ְכתּובֹות, ָשם(:ֶרִבי יֹוָחָנן ָהאט אֹויְסֶגערּוְפן 
ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַביי ִדי ֶמעְנְטְשן ָוואס ָהאְבן ִדי ְקֶרעְנק 'ַבֲעֵלי ָרַאָתן'"; ֶרִבי 
ֵזיָרא ִאיז ִניְשט ֶגעִזיְצן אֹויף ִדי ַזייט וואּו ִדי ִוויְנט ְבָלאְזט, אֹויב ֶזעֶנען 

ִדי ַמְחָלה פּון "ַבֲעֵלי ָרַאָתן"; ֶרִבי ֱאִליֶעֶזר ִאיז  ָדאְרט ֶגעֶווען ֶמעְנְטְשן ִמיט
ִניְשט ַאַריין ִאין ַא הֹויז אֹויב ִאיז ָדאְרט ֶגעֶווען ֶמעְנְטְשן ִמיט ִדי ַמְחָלה פּון 
"ַבֲעֵלי ָרַאָתן"; ֶרִבי ַאִמי אּון ֶרִבי ַאִסי ָהאְבן ִניְשט ֶגעקֹויְפט ֵאייֶער ָוואס 

ַפאְרקֹויְפט אֹויף ַא ַגאס ָוואס ָדאְרט ִאיז ָדא ַא ֶמעְנְטש ִמיט ִדי  ֶמען ָהאט
ַמֲחָלה פּון "ַבֲעֵלי ָרַאָתן"; ִמיט ֶדעם ַאֶלעם ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֲאמֹוָרא ֶרִבי 
ַע ֶבן ֵלִוי ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ָהאב ִניְשט מֹוָרא ָאְנצּוַכאְפן ִדי ְקַראְנֶקע  ְיהֹושֻׁ

 ְטְשן אּון ֶלעְרֶנען ִמיט ֵזיי ּתֹוָרה".ֶמענְ 
ַאְנְשָטאט ֶלעְבן ִמיט ְשֶרעק ֶנעם ֶעְנֶדעְרש ִדי ְרפּוָאה ַפאר ִדי ְשֶרעק; 
ֶנעם ִדי ְבֶלעֶטער ְגָמָרא, ָדאס ֶוועט ִדיר ַראֶטעֶווען פּון ִדי ְקֶרעְנק; ָדאס 

 ֶוועט אּוְנז ְבֶרעְנֶגען ַאֶלעס גּוְטס.

ֶיעְצט ֶווען ַאֶלע ֶזעֶנען ֶדעְרְשָראְקן צּום טֹויט פּון ִדי ַמְחָלה פּון 
ָקאָראֶנע ָוואס ֵגייט ַארּום ִאין ִדי ֶוועְלט; ֶמעְנְטְשן ְשַפאְרן ִזיְך ַאיין ִאין 

יְך ְשַטאְרְקן ְשטּוב, ֶמען ֶלעְבט ִאין ְשֶרעק, ֶבעט ִאיְך ִדיר ֵזייֶער ָזאְלְסט זִ 
ִמיט ֱאמּוָנה ְפשּוָטה. ַחֶזר ֱאמּוָנה ִמיט ִזיְך ַאֵלייְנס; ַחֶזר ִזיְך ִדי ֶעְרְשֶטע ֲאִני 

 -ִאיְך ְגֵלייב, ֶבֱאמּוָנה ְשֵלָמה  -ַמֲאִמין, ָזאג הֹויְך אֹויְפ'ן קֹול: "ֲאִני ַמֲאִמין 
ַאז ֶדער  -ַרְך ְשמֹו הּוא בֹוֵרא ִמיט ַא ְשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה, ֶשַהבֹוֵרא ִיְתבָ 

ֶער ִפיְרט ִדי  -ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַאֶלעס ַבאַשאְפן, ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְברּוִאים 
ָהאט ַאֶלעס ֶגעטּון, ְועֹוֶשה  -אּון ָנאר ֶער ַאֵליין,  ָעָשה  -ֶוועְלט, ְוהּוא ְלַבּדֹו 

 אּון ֶוועט ַאֶלעס טּון". -ל ַהַמֲעִשים אּון ֶער טּוט ַאֶלעס, ְוַיֲעֶשה ְלכָ  -
ֶעס ִאיז ַבאוואּוְסט ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ִדְבֵרי ַחִיים ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו 

 ָמאל ַא ָטאג, ֶער ְפֶלעְגט ָדאסְפֶלעְגט ָזאְגן ִדי ְדַרייְצן ֲאִני ַמֲאִמין'ס ֶעְטִליֶכע 
 

ֶשַהבֹוֵרא ִיְתָבַרְך ְשמֹו הּוא בֹוֵרא ּוַמְנִהיג  -ִאיְך ְגֵלייב", אּון ֶער ְפֶלעְגט ָדאס ָזאְגן ִמיט ַזיין ָנאֶמען: "ַחִיים ְגֵלייְבט, ֶבֱאמּוָנה ְשֵלָמה  -ָזאְגן ִאין ִאיִדיש: "ֲאִני ַמֲאִמין 
ער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַאֶלעס ַבאַשאְפן אּון ֶער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ָנאר ֶער ַאֵליין טּוט ַאֶלעס אּון ְלָכל ַהְברּוִאים, ְוהּוא ְלַבּדֹו ָעָשה ְועֹוֶשה ְוַיֲעֶשה ְלָכל ַהַמֲעִשים, ַאז דֶ 

ְצן "ֲאִני ַמֲאִמין'ס" ֵאיין ָמאל ַא ָטאג; ִמיר ָזאְגן ִדי ְדַריי ֶוועט ַאֶלעס טּון"; ַאזֹוי ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ִזיְך ֶגע'ַחְזְר'ט ַאָפאר ָמאל ַא ָטאג ִדי ֱאמּוָנה. ַהְלַואי ָזאְלן
 ַווייל ִווי ֶמער ֶמען ַחְזְר'ט ִדי ֱאמּוָנה ֶוועְרט ֶעס ֶמער אּון ֶמער ַאַריין ֶגעְקִריְצט ִאיֶנעם ֶמעְנְטש.

"ָהִעָקר הּוא  )ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן ה(:ְשֶרעְקִליֶכע ַמְחָלה, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט  ָנאר ֱאמּוָנה ֶוועט אּוְנז ֵהייְלן, ָנאר ֱאמּוָנה ֶוועט ַאֶוועק ֶנעֶמען ִדי
ִאיז ֱאמּוָנה, "ִכי ֵיש סֹוְבֵלי  -ַדאְרף ַאְרֶבעְטן צּוצּוקּוֶמען ְטש ָהֱאמּוָנה, ְוָצִריְך ָכל ֶאָחד ְלַחֵפש ֶאת ַעְצמֹו, ּוְלַחֵזק ֶאת ַעְצמֹו ֶבֱאמּוָנה", ֶדער ִעיָקר אֹויף ָוואס ַא ֶמענְ 
ְפָלאֹות, ְוֵהם סֹוְבִלים ֶהֳחָלִאים ַרק ִבְשִביל ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה", ַווייל ֶעס ֶזענֶ  לֹויז ַווייל ען ָדא ֵזייֶער ַאַסאְך ֶמעְנְטְשן ָוואס ַלייְדן ַמְחלֹות בְ ֳחָלִאים, ֶשֵיש ָלֶהם ַמכֹות מֻׁ
ְפָלאֹות ֶשֵאין מֹוִעיל ָלֶהם  ֹלא ְרפּואֹות, ְוֹלא ְּתִפָלה, ְוֹלא ְזכּות ָאבֹות", ֶווען ַא ֶמעְנְטש  -ֵזיי ָהאְבן ִניְשט ַקיין ֱאמּוָנה, "ִכי ַעל ְיֵדי ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה, ָבִאים ַמכֹות מֻׁ

ט ִניְשט ַקיין ֶנעֶבעְך פּון ִדי ַמְחלֹות ָוואס קּוְמט פּון ִחָסרֹון ֱאמּוָנה, ֶדעָמאְלט ֶהעְלְפט ִאים ִניְשט ַקיין ְרפּואֹות, ֶעס ֶהעְלפְ ָהאט ִניְשט ַקיין ֱאמּוָנה אּון ֶער ַלייְדט 
 ְּתִפיָלה אּון אֹויְך ִניְשט ְזכּות ָאבֹות.

ְשטּוב ִנגּוֵני ֱאמּוָנה, ָדאס  ִקיְנֶדער; ֵליין ֵזיי ָפאר ֶדעם קּוְנְטֵרס. ַאְנְשָטאט צּו ֶהעְרן ָטאג אּון ַנאְכט ִדי ֵנייֶעס, ָזאְלְסטּו ָאְנִציְנְדן ִאין ַזיי ְמַחֵזק ַדיין ַווייב אּון
 ֶוועט ַבארּוִאיְגן ִדי ַגאְנֶצע ְשטּוב, ֶעס ֶוועט ַאֶוועק ֶנעֶמען ַאֶלע ְפָחִדים.

 ָנה, ֶוועְסטּו ִניְשט ָהאְבן ַקיין שּום ַפַחד.ס ַוואְרְפט ַא ְשֶרעק, ֶעס ֶפעְלט ִניְשט אֹויס ָדאס צּו ֶהעְרן ָטאג אּון ַנאְכט; ֶעְנֶדעְרש ֶרעד אּון ֶהער ִדיבּוֵרי ֱאמּוִדי ֵנייעֶ 

ִדי ֵעָצה פּון ֵאִלָיהּו ַהָנִביא. ֲחָכֵמינּו  יר ֵזייֶער, ַמיין ֵטייֶעֶרער ְברּוֶדער, ַאז דּו ִוויְלְסט ִזיְך ַראֶטעֶווען פּון ִדי "ָקאָראֶנע" ְקֶרעְנק ָזאְלְסטּו ֶנעֶמעןִאיְך ֶבעט דִ 
ּום ֶגעַגאְנֶגען ְמַחֵזר ַעל ְּתפּוֵחי ָרָעב ֶשִבירּוָשַלִים", ָנאְכ'ן ֶעְרְשְטן חּוְרָבן ֵבית ַהִמְקָּדש ִאיז ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ַאר"ֵאִלָיהּו ַהַצִּדיק ָהָיה  )ַסְנֶהְדִרין סג:(:ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶדעְרֵצייְלן 

עְרְשט ַא ְשֶרעְקִליֶכער הּוְנֶגער, "ַפַעם ַאַחת ָמָצא ִּתינֹוק ֶשָהָיה ָּתפּוַח ִאין ִדי ַגאְסן פּון ְירּוָשַלִים ִזיְך אּוְמקּוְקן אּון ֶהעְלְפן ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער, ַווייל ֶעס ָהאט ַדאן ֶגעהֶ 
ָנא ִלְצָלן, "ָאַמר לֹו, ער אּון ִאיז ֶגעֶלעְגן ִאין ִדי ִמיְסט ַרְחמָ ּומּוָטל ָבַאְשָפה", ֵאייְנָמאל ָהאט ֶער ֶגעְטָראְפן ַא ִאיִדיש ִקיְנד ָוואס ִאיז ֶגעֶווען אֹויְפֶגעְבָלאְזן פּון הּוְנגֶ 

ה, "ָאַמר לֹו, ִמִמְשָפָחה ְפלֹוִנית ָאִני", ָהאט ָדאס ִקיְנד ֵמֵאיֶזה ִמְשָפָחה ַאָּתה?" ָהאט ִאים ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ֶגעְפֶרעְגט: ֶווער ִביְסטּו אּון ָוואס ִאיז ִמיט ַדיין ִמְשָפחָ 
ִביא ֶגעְפֶרעְגט: אֹויֶסער ִדיר ִאיז ָפָחה פּון ֶעְטִליֶכע טֹויְזְנט ְנָפשֹות, "ָאַמר לֹו, ְכלּום ִנְשַּתֵיר ֵמאֹוָתּה ִמְשָפָחה?" ָהאט ִאים ֵאִלָיהּו ַהנָ ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ִאיְך קּום פּון ַא ִמְש 

י". ָהאט ָדאס ִקיְנד ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ֵניין, ַאֶלע ֶזעֶנען שֹוין אֹויְסֶגעְשָטאְרְבן, ָנאר ִאיְך ִבין ָנאְך ֵאייֶנער פּון ַדיין ִמְשָפָחה ֶגעְבִליְבן ֶלעְבן, "ָאַמר לֹו, ָלאו, חּוץ ִמֶמנִ 
ִאיְך ָזאל ִדיר אֹויְסֶלעְרֶנען ַא ַזאְך ָוואס ֶוועט  יק ֶגעְפֶרעְגט: ִוויְלְסטֶגעְבִליְבן ֶלעְבן, "ָאַמר לֹו, ִאם ֲאִני ְמַלֶמְדָך ָּדָבר ֶשַאָּתה ַחי בֹו, ַאָּתה ָלֵמד?" ָהאט ִאים ֵאִלָיהּו ַהַצדִ 

ָרֵאל ה' ֱאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד", ָהאט ִאים ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ֶגעָזאְגט: ִדיר ֶגעְבן ֶלעְבן, "ָאַמר לֹו, ֵהן", ָהאט ֶדער ִקיְנד ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ַאַוַדאי, "ָאַמר לֹו, ֱאמֹור ְבָכל יֹום ְשַמע ִיְש 
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 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". נושאים,

 347-509-4908צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 
 

ֶיעְדן ָטאג ֶדעם ָפסּוק "ְשַמע ִיְשָרֵאל ה' ֱאֹלֵקינּו ה'  ָזאג
 ֶאָחד".

ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ֶגעְבט אּוְנז ַאן ֵעָצה ִמיר ָזאְלן ִניְשט 
ֶוועְרן ְקַראְנק; ִמיר ָזאְלן ַחְזְר'ן ֱאמּוָנה, ִמיר ָזאְלן ָזאְגן: 

ט ַאֶוועק "ְשַמע ִיְשָרֵאל ה' ֱאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד". ָדאס ֶנעמְ 
 ַאֶלע ַמְחלֹות אּון ַאֶלע ְשֶלעְכְטס.

ִזיְנג צּו ִזיְך: "ְמַמֵלא ָכל ַעְלִמין, ְוסֹוֵבב ָכל ַעְלִמין, ֵאין 
שּום ְמִציאּות ִבְלָעָדיו ִיְתָבַרְך ְכָלל, ּוְבָכל ְּתנּוָעה ּוְּתנּוָעה 

 ָשם ֲאלּופֹו ֶשל עֹוָלם".

ִניְשט ַפאְרִליְרן; ֶמען ַדאְרף ִוויְסן אּון ְך ֶמען ָטאר ִזי
ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט ִמיט ַא 
פּוְנְקְטִליֶכער ֶחְשבֹון. ֶעס ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין שּום 

 ְךַפאִסיְרט ִניְשט פּון ִזי ְךֶפעְרצּוַפאל, ַקיין שּום ַזא
ָוואס ַפאִסיְרט ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  ְךאַאֵלייְנס; ֶיעֶדע זַ 

ַאֵלייְנס, ֶדעִריֶבער ָטאר ֶמען ִניְשט ַאַריין ֵגיין ִאין ְפָחִדים 
 אּון ְשֶרעק.

ִדי ֱאמּוָנה, ֶמען  ְךֶווען ֶמען ֶנעְמט ַאַריין ִאין ִזי
ֵווייְסט אּון ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער 

צֹוֵמַח, ֵחי, ְמַדֵבר; ַאֶלעס ִאיז ֶעֶצם ּדֹוֵמם,  -ֵאייֶבעְרְשֶטער 
תֹו ִיְתָברַ  , ַאֶלעס ִאיז ַא ְלבּוש פּוֶנעם ְךַעְצִמיּות ִחיּות ֶאלֹוקֻׁ

ֶדעָמאְלט ֶלעְבט ֶמען ַא רּוִאיֶגע ֶלעְבן, ֶמען  -ֵאייֶבעְרְשְטן 
ְך ֶוועְרט ִניְשט ַפאְרלֹויְרן אּון ֶדעְרְשָראְקן פּון ַקיין שּום ַזא

ל ָוואס ֶעס ָזאל ָנאר ַפאִסיְרן ֵווייְסט ָוואס ַפאִסיְרט, ַוויי
 ֶמען ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ָדאס ֶגעְבֶרעְנְגט.

ִדי ֵעָצה ֶגעַראֶטעֶוועט צּו ֶוועְרן פּון ִדי ְקֶרעְנק ִאיז 
 ְךִמְתבֹוֵדד ַזיין ֶיעְדן ָטאג, ֶמען ָזאל ִזי ְךַאז ֶמען ָזאל ִזי

ְשְטן, ְשמּוֶעְסן ִמיט אֹויְסִגיְסן ָדאס ַהאְרץ צּום ֵאייֶבעְר 
ִאים ַאזֹוי ִווי ֶמען ְשמּוֶעְסט ִמיט ַא גּוֶטער ַחֶבר. ַאֶלע 

 ֶלעְנֶדער ָזאְגן ָדאס ַפאר ִדי ַבאֶפעְלֶקערּוְנג; ֶמען ָזאל ִזי
ַאייְנְשַפאְרן ִאין ְשטּוב, ֶמען  ְךִמְתבֹוֵדד ַזיין, ֶמען ָזאל ִזי

עט ֶמען פּון ֶדעם ָזאל ַזיין ָאְפֶגעזּוְנֶדעְרט פּון ֶמעְנְטְשן. זֶ 
ַא ְשִטיְקל ֶרֶמז ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוויל פּון אּוְנז, 

ַאִביְסל ְמַייֵשב ַזיין, ַאִביְסל ְטַראְכְטן: 'ָוואס  ְךִמיר ָזאְלן ִזי
אֹויף ִדי ֶוועְלט?' 'ָוואס ִאיז ֶדער ַּתְכִלית פּון ַאֶלע  ְךטּו ִאי

 ַּתֲאוֹות?'
 ִלקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן י(:)ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט 

"ְוָהִעָקר ְלִהְשַּתֵּדל ְלַיֵשב ַעְצמֹו ֵהיֵטב ָמה ַהַּתְכִלית ִמָכל 
ַהַּתֲאוֹות ּוִמָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶזה, ֵהן ַּתֲאוֹות ַהִנְכָנסֹות 

ר ַדאְרף ַלגּוף ֵהן ַּתֲאוֹות ֶשחּוץ ַלגּוף, ְכגֹון ָכבֹוד", ֶדער ִעיקָ 
ְפֶרעְגן: 'ָוואס?  ְךַבאֶרעֶכעֶנען ֶיעְדן ָטאג אּון ִזי ְךֶמען ִזי

ָוואס ִאיז ֶדער ַּתְכִלית פּון ַאֶלע ַּתֲאוֹות אּון ַאֶלע 
ָהאְבן פּון ָנאְכלֹויְפן ַאֶלע  ְךַנאִריְשֵקייְטן, ָוואס ֶוועל ִאי

ַמייֶנע ְגִליְסֶטעִניְשן?' "ְוָאז ְבַוַּדאי ָישּוב ֶאל ה", ַאז ֶמען 
ְטַראְכט ַאַריין ִמיט ַא ְקָלאֶרע ָקאפ ֶזעט ֶמען ַאז ַאֶלעס 

צּוִריק צּום  ְךִאיז ַטאֶקע ַנאִריְשֵקייְטן אּון ֶמען ֶקעְרט ִזי
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

ִפיְרן ִמיט ִדי ַהְנָהָגה, דּו ֶוועְסט  ְךַאז דּו ֶוועְסט ִזי
ֶיעְדן ָטאג ֵגיין ַאִביְסל ִאין ַא ַזייט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן 

, דּו ֶוועְסט ִמיט ִאים ְשמּוֶעְסן ַאזֹוי ִווי ְךאֹויף ַדיין ְשְפַרא
ֶמען ְשמּוֶעְסט ִמיט ַא גּוֶטער ְפֵרייְנד, דּו ֶוועְסט ִאים 

ֶוועְסטּו ְשִפיְרן  -אְבן אֹויף ִדיר ֶבעְטן ֶער ָזאל ַרְחָמנּות הָ 
ַא ִזיֶסע ַטַעם ִאין ֶלעְבן; ִדי ַגאְנֶצע ֶלעְבן ֶוועט ִדיר 

ַאֶוועק ֵגיין,  ְךַאְנֶדעְרש ֶוועְרן, ַאֶלע ְפָחִדים ֶוועְלן צּוִביְסֶלע
דּו ֶוועְסט ְשִפיְרן אֹויף ִדי ֶוועְלט ָוואס ְגרֹויֶסע ַצִּדיִקים 

יְבן ִאין ִהיְמל ִאין ַגן ֵעֶדן, ִדי ֶזעֶנען זֹוֶכה צּו ְשִפיְרן אֹו
ִזיֶסע ַאייְנֶגעֶנעֶמע ִליְכִטיְגֵקייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן 

 ַאֵלייְנס.
ַאז ִמיר ֶוועְלן ַאַרייְנֶנעֶמען ִאין ִזיְך ִדי ֱאמּוָנה, צּו 
ִוויְסן אּון ְגלֹויְבן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ֶיעֶדע ַזאְך, 

אְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט ַפאִסיְרט ִניְשט פּון ִזיְך ַקיין שּום זַ 
ַאֵליין, ַאֶלעס ָהאט ַא פּוְנְקְטִליֶכער ֶחְשבֹון פּוֶנעם 
ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֵליין. אּון ִמיר ֶוועְלן ִזיְך אֹויְסֶרעְדן אּוְנֶזער 
ַהאְרץ צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ִאים ֶדעְרֵצייְלן ַאֶלע אּוְנֶזעֶרע 

ָחִדים, אּון ִאים ֶבעְטן ַזיין ִהיְלף, אּון ִמיר ֶוועְלן ִזיְך פְ 
ַמאְכן ַא ִשיעּור צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה. 
ַדאן ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אּוְנז ִזיֶכער ָאְפִהיְטן פּון 

פּון ַאֶלע ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס, ִמיר ֶוועְלן ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן 
ַסָכנֹות ָוואס ְדֵרייֶען ִזיְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון ֶעס ֶוועט 

 אּוְנז ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 ס(ֵוויירּוע ָקאָראנֶ  ְנְטֵרסּוק)
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 פאניק און היסטעריע איבער די קאראנע וויירוס
די גאנצע וועלט איז איינגעהילט אין גרויס פאניק און פחדים איבער די קאראנע וויירוס וואס 
פארשפרייט זיך, אריינגערעכנט פילע היימישע געגנטער, וואו דאס לעבן האט זיך ממש געטוישט 
פון איין מינוט אויפ'ן צווייטן, מ'האט אפגעשפארט שולן און מקוואות, מוסדות און חתונה זאלן, 

 און אזוי ווייטער.
וואס האט שטארק קיין רפואה איז נאך דערווייל נישטא פאר דעם וויירוס, און דאס איז 

אויפגעוועקט אידישע קינדער, עס דערמאנט זיי דאס וואס איז אמת אלעמאל, אבער יעצט זעט 
נאר צום  - מען עס מער מיט די אויגן, אז ס'איז נאר דא איין אדרעס צו וועמען מ'קען זיך ווענדען

 אייבערשטן אליין.
מיט צענדליגע טויזנטער די טעלעפאן ליניעס פון "קול ברסלב", ווערן איבערגעפילט 

אריינרופער, וואס ווילן הערן די דרשות פונעם ראש ישיבה שליט"א, וואס איז מחזק און מעודד 
אויף אמונה, ווי אזוי זיך שטארקן איבער די פחדים, און ווי אזוי געראטעוועט צו ווערן אין דעם 

 שווערן מצב.
יעלע אפטיילונג איבער די קאראנע פארלאנג פונעם ציבור האט מען געמאכט א ספעצ אויפ'ן

וויירוס, וואו מ'קען הערן הערליכע ניגונים איבער קאראנע, קורצע און לענגערע שיעורים איבער 
 דעם וויירוס, עצות און חיזוק ווי אזוי זיך אומצוגיין.

די נומערן פון "קול ברסלב" קען מען זען ביים סוף פונעם גליון. 
און  1און דערנאך  1דארף מען דרוקן  אנצוקומען צו דעם אפטיילונג

 .7דערנאך 
ווי אויך איז יעצט ארויסגעקומען א נייער קונטרס מיט'ן נאמען 
"קאראנע וויירוס", פול מיט עצות און חיזוק אויף דעם ענין, ווי אויך א 
שיינע תפלה צו בעטן דעם אייבערשטן געראטעוועט צו ווערן פון אלעם 

. דער קונטרס וועט אי"ה זיין צו באקומען שלעכטס און פון אלע פחדים
 ביי אלע מפיצים.

 !רגע עד יעבור זעם טחבי כמע ,ר דלתיך בעדךועמי בא בחדריך וסג לך
*** 

 הערליכע חתונה אין בית המדרש
"גארנישט"  האטקומען די צענטע חתונה בהיכל הבית המדרש, וואס געפאר איזדעם דינסטאג 

 ווי ביי די אלע פריערדיגע חתונות אין ישיבה.קאסט פאר די מחותנים, אזוי גע
חתן הרה"צ  שליט"א,אלימלך שארף  מוה"רהחתן יחזקאל בן אונטער די חופה  איז געגאנגעןעס 

 .בן הרה"צ ר' דניאל שליט"א ו"היעזרא בוים  מו"העב"ג בת  ,ר' יצחק לעסער שליט"א
איז עס שוין נישט קיין גרויסער  אין די יעצטיגע צייט ווען אלע חתונה זאלן ווערן פארשפארט,

חידוש, יעצט זעט מען אז מ'קען חתונה מאכן אפילו אינדערהיים מיט א מנין אידן, מ'דארף 
 שול.א ניטאמאל מאכן די חתונה אין 

עס איז געווען גאר א פרייליכע און לעבעדיגע חתונה, מ'האט געטאנצן און געקלאטשט מיט 
געווען חתן כלה. און מיט דעם זיך אויך איינגעהאנדלט די גרויס שמחה און פרייד, און משמח 

סגולה פון הייליגן רבי'ן, וואס דער רבי האט געזאגט אז ווען אידן טאנצן און קלאטשן, איז מען מיט 
 דעם מבטל אלע שלעכטע גזירות.

מיט די חתונה האט זיך געענדיגט פאר עלף אזייגער ביינאכט, און דער עולם איז זיך צוגעגאנגען 
 פרייליכע הערצער, זייענדיג איבערגענומען פון די הערליכע שיינע חתונה.

 !שמח תשמח רעים האהובים
*** 

 צוויי פרישע חתנים אין ישיבה
 

אין ישיבה הערשט א פרייליכע שטימונג, צו די צוויי פרישע חתנים. החתן חיים שלום קרויס 
חתן געווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה אשר  ני"ו, בן מו"ה משה הי"ו פון מאנטשעסטער, וואס איז

פון  וואלערשטיין הי"ו פון ירושלים עיה"ק. און החתן יקותיאל פעלדמאן ני"ו, בן מו"ה משה הי"ו
 מאנסי, וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה יודל ברייער הי"ו פון בארא פארק.

מוהרא"ש אין יבנאל, און דארט אויסגעזאגט ביידע חתנים זענען געווען ביים ציון הקדוש פון 
גאנץ תהלים, אזוי ווי מוהרא"ש האט צוגעזאגט, און געהייסן דאס אויפקריצן אויף זיין מצבה, אז 

וואס דארף א שידוך וואס וועט אויסזאגן ספר תהלים ברציפות ביי זיין קבר, וועט ער זיך  ריעדע
ידוך ווי שנעלער. ווי אויך האבן ביידע חתנים געטון משתדל זיין אז ער זאל געהאלפן ווערן מיט א ש

די סגולה פון מוהרא"ש, צו לערנען פערציג מאל מסכת תענית אין פערציג טעג, און יעצט האבן 
 ביידע זוכה געווען צו טרעפן זייער שידוך ברוך ה'.

פיל  דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זוכה אויפצושטעלן שיינע אידישע שטיבער, מיט
 אידיש נחת, דורות ישרים ומבורכים.

 !שמחה ונחת לרוב
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 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי 
ברסלב, קונטרסים, "עצתו 
אמונה", דרשות, ניגונים, 

 'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
 דעליווערט צו אייער טיר!

 אריין מיט אייער פארלאנג צורופט 

347-509-4908 
 
 

 

 

 

 

 קאראנע וויירוס!
קאראנע ניגונים, קורצע און לענגערע 

איבער די שיעורים פון עצות און חיזוק 
קאראנע וויירוס, הערט און בארואיגט 

 פאניק שרעקליכע אייך פונעם
 קול ברסלב

212-444-9191  1,  1,  7 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו בןיחזקאל שארף  החתן
 הי"ואלימלך שארף  מו"ה

 שליט"א יצחק לעזערחדב"ן הרה"ג מוה"ר 
 צו זיין שמחת החתונה

 הי"ועזרא בוים  עב"ג בת מו"ה
 שליט"א דניאל בויםבן הרה"ג מוה"ר 

*** 

 ני"וחיים שלום קרויס  החתן
 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב

*** 

 ני"ו יקותיאל פעלדמאן החתן
 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב

 

 

 

 
 

 

 


