
בס"ד  

 
 

 

 
 

דבקבעתא
שנו

תי מדר
תים בכל ב

ת ע
ת קביע

שע

8:30 - 9:30

א
ת

ר
ו ב

ח
ו  ה

נ
ה

ב
ן 

ו
ו

ה
ת

כן 
עין 

בי
ק

שליט"א
של כ"ק מרן אדמו"ר 

שו 
ת קד

שא
כמ

 

 

 

 

 
 

 

 
 

דבקבעתא
שנו

תי מדר
תים בכל ב

ת ע
ת קביע

שע

8:30 - 9:30

א
ת

ר
ו ב

ח
ו  ה

נ
ה

ב
ן 

ו
ו

ה
ת

כן 
עין 

בי
ק

שליט"א
של כ"ק מרן אדמו"ר 

שו 
ת קד

שא
כמ

 

 

 

 

1

 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ַאְׁשֵרינּו ַאז ִמיר ָהאְּבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו דּוְרְכֵגיין ַאַזא 
פּון  ָאְּפֶגעִהיְטן  ִזיְך  ֶּפַסח,  טֹוב  יֹום  ֶלעְכִטיֶגע  ֵׁשייֶנע 
ֶעְסן ָחֵמץ אּון זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶעְסן ִדי ֵהייִליֶגע ַמּצֹות 
אּון ַאֶלע ִמְצוֹות פּוֶנעם יֹום טֹוב. ר' ַנְחָמן ְטֶׁשעִריֶנער 
ְפֶלעְגט ָזאְגן: "ֶדער יֹום טֹוב ִאיז ִניְׁשט ַאִריֶּבער ֶדער 

יֹום טֹוב ִאיז ַאַריין!".

פּון  ֶטעג  ֶדעְרהֹויֶּבעֶנע  ָגאר  ִאין  ֶיעְצט  ְׁשֵטייֶען  ִמיר 
ֶגעֶגעְּבן  ִאיז  ִמְצָוה  ַגאְנֶצע  ִדי  ָוואס  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת 
טֹוב  יֹום  ֵהייִליְגן  צּום  צּוצּוְגֵרייְטן  ִזיְך  ֶגעָוואְרן 
ָׁשבּועֹות, צּו ַּבאקּוֶמען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה פּון ָדאְסֵניי. 
ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ִאין  ַארּוְמֶגעֶרעְדט  ַאַסאְך  ֶוועְרט  ֶעס 
ִוויַאזֹוי ָדאס ִאיז  ֶוועְגן ִדי ֵהייִליֶגע ִמְצָוה פּון ְסִפיָרה 
נֹוֵגַע ַפאר אּוְנז ַאֶלע אֹויף ְלַמֲעֵׂשה צּו ִדיֶנען ִמיט ֶדעם 

ֶדעם אֹויֶּבעְרשְְׁטן.

ַּבאוואּוְסֶטע  ַא  פּון  ְנקּוָדה  ֵאיין  ֶנעֶמען  ֶוועְלן  ִמיר 
ְּבֶרעְנְגט  ָנָתן  ר'  וואּו  ד'(  ִּפָּקדֹון  ִהְלכֹות  ִמְׁשָּפט  )ֹחֶׁשן  ֲהָלָכה 
ִאם  "ַהּיֹום  ַקָּמא(  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ער"ב  ּתֹוָרה  ִדי  ַאָראּפ 
ֲעבֹוַדת  ִאין  ְּכַלל  ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ֶעס  ִתְׁשָמעּו"  ְּבקֹולֹו 
ַהֵּׁשם, ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ִניְׁשט ַהאְלְטן ַפאר ַזייֶנע 
אֹויְגן ָנאר ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג! ַסיי ִאין ַּפְרָנָסה אּון ִאין 
ָטאג ֶטעְגִליְכן ֶלעְּבן ָזאל ֶדער ֶמעְנְטׁש ִניְׁשט ְטַראְכְטן 
ַהֵּׁשם  ֲעבֹוַדת  ִאין  ַאזֹוי אֹויְך  ָמאְרְגן.  ַהייְנט אֹויף  פּון 
ָזאל ֶדער ֶמעְנְטׁש ַהאְלְטן ַפאר ַזייֶנע אֹויְגן ָנאר ֶדעם 
ַהייְנִטיְגן ָטאג אּון ִדי ָׁשָעה וואּו ִאיְך ֶגעִפין ִזיְך ֶיעְצט.

ַווייל ֶווען ֶמען ִוויל ַאַריין ֵגיין ִאין ֲעבֹוַדת ה' ַדאְכט 
ִזיְך ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ַאז ֶער ְׁשֶלעְּפט ַא ְׁשֶוועְרן ַמָּׂשא, אּון 
ֶער ֶקען ֶעס ִניְׁשט ֶדעְרֵהייְּבן, ָאֶּבער אֹויּב ֶמען ֶנעְמט 
ַזיין  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  ֶעס  ֶוועט  ָטאג  ַהייְנִטיְגן  ֶדעם  ָנאר 

ַקיין ַלאְסט.

 ַאזֹוי אֹויְך ָזאְגט ֶדער ֶרִּבי ָדאְרט ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל 
אֹויְפן  ָטאג  ֵאיין  פּון  ַזאְך  ַקיין ׁשּום  ָאְּפְׁשטּוְּפן  ִניְׁשט 

ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 
ָוואס ָּדא ָהאט ִזיְך ִּגיָטאן )שיהר"ן ר"ט(
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ִמיט  ַדאֶוועֶנען  ִאיְך  ֶוועל  "ָמאְרְגן  ָזאְגן:  אּון  ְצֵווייְטן 
ֶלעְרֶנען  צּום  ֶנעֶמען  ִמיר  ִאיְך  ֶוועל  ָמאְרְגן  ַּכָווָנה, 
א.ד.ג ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ִניְׁשט ָנאר ֶדעם ַהייְנִטיְגן 
ֶיעְצט.  ִזיְך  ֶגעִפיְנט  ֶער  וואּו  ָׁשָעה  ֶדעם  אּון  ָטאג 
ֶוועְלט  ַאְנֶדער  ַאן  ׁשֹוין  ִאיז  ָטאג  ָמאְרְגְנִדיֶגער  ֶדער 

ִאיְנַגאְנְצן. ָדאס ֵמייְנט "ַהּיֹום - ַּדְוָקא ַהייְנט"

ָדאס ִאיז ִדי ַּכָווָנה פּון ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ַאז ְגַלייְך ַּביים 
ָאְנֵהייּב ָטאג רּוְפט ֶמען אֹויס: "ַהּיֹום! ַהייְנט ִאיז ַאזֹויִפיל 
ֶיעְדן  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ֹעֶמר"  צּום  ָטאג  ַאזֹויִפיל  אּון 
ָטאג ְטֶרעְפט ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטׁש ָאן ִמיט ְׁשֶוועִריַקייְטן 
ִאיְך אֹויְפֶגעשְַׁטאֶנען ְׁשֶּפעט,  ִּבין  ַהייְנט  ְמִניעֹות.  אּון 
ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ַקיין ֹּכַח צּו ֶלעְרֶנען, ַהייְנט ָהאּב ִאיְך 
ֶרעְכן  ָטאג  ִדי  א.ד.ג.  ֲחתּוָנה  ַא  ָאֶדער  ַּבר-ִמְצָוה  ַא 
ִאיְך ׁשֹוין ִניְׁשט ַפאר ַא ָטאג. ֶעס ֶוועט ׁשֹוין ִמֵּמיָלא 

ַאִריֶּבער ֵגיין ִמיט ָגאְרִניְׁשט. 

ָזאְגט ר' ָנָתן ֵניין! ַהּיֹום! – ֶדער ַהייְנִטיְגן ָטאג ִאיז אֹויְך 
גּוְטס  ַאַסאְך  ַאַסאְך  ָדא  ָיא  ְּבַווְדַאי  ִאיז  ֶעס  ָטאג,  ַא 
ַּבאַהאְלְטן ִאין ֶדעם ָטאג, ָנאר ֶעס ִאיז ַארּוְמֶגענּוֶמען 
ִמיט ָוואְלֶקעֶנעס אּון ִטיְנְקְלֵקייט, ָאֶּבער ַאז ֶמען ֶוועט 
ִזיְך ַעְקֶשֶנ'ען אּון ְגֵלייְּבן ִאין ֶדעם ָטאג ֶוועְסטּו ֶקעֶנען 

ַאַרייְנַכאְּפן ַאַסאְך טֹוב ִאין ֶדעם ָטאג. 

ֶר' ָנָתן ֶּבעט ִזיְך ִאין ְּתִפָּלה ל"ו )ֵחֶלק ֵׁשִני( ַאזֹוי: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל 
עֹוָלם, דּו ֵווייְסט ָדאְך ִדי ְגרֹויֶסע ֹּכַח פּון ֶיעֶדע ִמְצָוה 
אּון ִמְצָוה ִווי ְגרֹויס ִאיז ִאיר ֹּכַח אּוְנז ַארֹויְסצּוֶנעֶמען 
ַאַרייְנֶגעַפאְלן  ֶזעֶנען  ִמיר  וואּו  ְמקֹומֹות  ַאֶלע  פּון 
ִדיר.  צּו  צּוִריְקצּוֶקעְרן  אּוְנז  אּון  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו 
ִּבְפָרט ִדי ִמְצָוה פּון ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ָוואס ִאיז ַא ֲהָכָנה 
צּו ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ָוואס ִאיז ֶדער ָאְנֵהייּב ִהְתַקְרבּות פּון 
ִדי ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער צּום ַטאְטן ִאין ִהיְמל. ֶהעְלף ִמיר 
ְמַקֵיים צּו ַזיין ִדי ִמְצָוה ִּבְׁשֵלמּות ַאז ִאיְך ָזאל ֶקעֶנען 
ֻטְמָאה אּון   ַׁשֲעֵרי  ֵניין אּון ֶפעְרִציג  ִדי  ַארֹויְסֵגיין פּון 

ַאַרייְנֵגיין ִאין ֵניין אּון ֶפעְרִציג ַׁשֲעֵרי ַהְּקדּוָׁשה.
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יֶנער  טּוְלְטׁשִ ַנְחָמן  ר'  פּון  ָיאְרַצייט  ִדי  ְלָכבֹוד   
ִניָסן  כ"ו  ָוואְך  ִדי  אֹויְסֶגעַפאְלן  ִאיז  ֶוועְלֶכע 
ָוואס  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ייֶנע  ׁשֵ ַאָראּפ  ִמיר  ֶרעְנֶגען  ּבְ
ִיְצָחק  ֵלִוי  ר'  ֶהָחִסיד  ָהַרב  ַפאְרֵצייְלט  ָהאט  ֶעס 

יק ִלְבָרָכה. עְנֶדער ֵזֶכר ַצּדִ ּבֶ

ַפאְרן  ַדאֶוועֶנען  ְפֶלעְגט  יֶנער  טּוְלְטׁשִ ַנְחָמן  ר'     
ִאין  ִהְתעֹוְררּות.  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ִמיט  ָעמּוד 
ִמיְטן  ן  ַחּזָ ֶוועְלְט'ס  ַא  ֶגעוואֹויְנט  ָהאט  אּוַמאן 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ַז"ל  ָסאָראָקא  ַיֲעקֹב  ר'  ָנאֶמען 

ֶמען  ִאיד,  ער  ֲחִסיִדיׁשֶ ֶעְרִליֶכער  ַא 
ֶהעְרן  ַווייְטְנס  פּון  קּוֶמען  ְפֶלעְגט 
ְגרֹויֶסע ׁשּול  ִדי  ַזיין ַדאֶוועֶנען ִאין 
ר'  ֶווען  ער  ָאּבֶ ָטאט אּוַמאן.  ׁשְ ִאין 
ַדאֶוועֶנען  צּוֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ַנְחָמן 
ֶרְסֶלֶב'ער ְקלֹויז ְפֶלעְגן ַאַסאְך  ִאין ּבְ
ן  ָטאִטיׁשְ ן ַאֶוועְקֵגיין פּון ׁשְ ֶמעְנְטׁשְ
ׁשּול צּו ֶהעְרן ר' ַנְחֶמן'ס ַדאֶוועֶנען 
ֶגעֶווען  ט  ִניׁשְ ְגַראֶדע  ִאיז  ָוואס 
נּות  ַחּזָ ייֶנע  ׁשֵ ֶעְקְסֶטעֶרע  ַקיין 
ַא  ִטיְקֶלעךְ, ָנאר ֶעס ִאיז ֶגעֶווען  ׁשְ
ִהְתעֹוְררּות  ַאַזא  ִמיט  ַדאֶוועֶנען 
ָהאט  ָוואס  ִכּיֹות  ּבְ ַהאְרִציֶגע  אּון 
ִדי  ֶגעֶווען  ְמעֹוֵרר  מֹוָרא'ִדיג 

עֶפער. אׁשֶ ֶהעְרֶצער צּום ּבַ

ַנְחָמן  ר'  ִווי  ִוויַאזֹוי  ֶדעם  ַארּום  ה  ַמֲעׂשֶ ִדי       
אקּוֶמען ַא קֹול ְנִגיָנה צּו ֶקעֶנען ַדאֶוועֶנען  ָהאט ּבַ
ַפאְרן ָעמּוד ִאיז ֶגעֶווען ֶווען ר' ָנָתן ִאיז ֵאייְנָמאל 
יֶנער ַקיין  ֶגעָפאְרן צּוַזאֶמען ִמיט ר' ַנְחָמן טּוְלְטׁשִ
ח צּו ַא  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ְרׁשַ ּפַ ת קֹוֶדׁש  ּבָ יֶוועץ אֹויף ׁשַ ִליּפִ
אַקאְנֶטער פּון ר' ָנָתן,  לֹום-ָזָכר פּון ֵאייֶנער ַא ּבַ ׁשָ
אוואּוְסֶטער  ּבַ ַא  ֶגעֶזעְצן  ִאיז  לֹום-ָזָכר  ׁשָ ִדי  יי  ּבַ
ר'  ִזיְנֶגען,  יין  ׁשֵ ֵזייֶער  ֶגעֶקעְנט  ָהאט  ָוואס  ן  ַחּזָ
ִליְדל  ַא  ִזיְנֶגען  ָזאל  ֶער  עְטן  ֶגעּבֶ ִאים  ָהאט  ָנָתן 
צּו  אַלאְנְגט  ַבּ ָהאט  ָוואס  ן  ַחּזָ ֶדער  ת.  ּבָ ׁשַ ְלָכבֹוד 
ן ִזיְך ֶגעְקִריְגט ִמיט ר'  ִדים ֶוועְלֶכע ָהאּבְ ִדי ִמְתַנּגְ
ִזיְנֶגען,  אֹוָפן  ׁשּום  ּבְ ֶגעָוואְלט  ט  ִניׁשְ ָהאט  ָנָתן, 
ּבֹון אֹויְפצּוֶרעְגן ר' ָנָתן, ָהאט ר' ָנָתן ִזיְך  ִמיְטן ֶחׁשְ
יֶנער: ִזיְנג דּו! אּון ר'  ָאְנֶגערּוְפן צּו ר' ַנְחָמן טּוְלְטׁשִ

 
ַנְחָמן ָהאט ָאְנֶגעַפאְנֶגען צּו ִזיְנֶגען ִמיט ַאן ַאְנֶגעֶנעֶמע דעם רבי'נס לייט

ַפאר  וואּוְנֶדער  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  ִטיֶמע  ׁשְ ִזיֶסע 
ֶיעְדן אֹויֶער צּו ֶהעְרן. ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ִזיְנֶגען 
ט  ָגאְרִניׁשְ ָהאּב  "ִאיְך  ֶגעָזאְגט:  ָנָתן  ר'  ִאים  ָהאט 
ן  יין ִזיְנֶגען!" אּון ֶיעֶנער ַחּזָ ֶגעוואּוְסט ַאז דּו ֶקעְנְסט ׁשֵ
ַאֶלע  ַאְנְטֶקעְגן  ֶגעָוואְרן  עְמט  ַפאְרׁשֶ ִאיְנַגאְנְצן  ִאיז 

ן ָוואס ֶזעֶנען ָדאְרְטן ֶגעֶזעְצן.  ֶמעְנְטׁשְ

ַאז ֶער ָהאט  ֶגעָזאְגט  ָרב ָהאט  עִריֶנ'ער  ְטׁשֶ     ֶדער 
ְכַלל  ֶגעֶקעְנט ר' ַנְחָמן ִאין ַזייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן, ֶער ָהאט ּבִ
ט ֶגעַהאט ַקיין קֹול ְנִגיָנה, ָנאר פּון ֶווען ֶער ָהאט  ִניׁשְ
ָנָתְנ'ס ִטיׁש  יי ר'  ּבַ ִזיְנֶגען  ן צּו  ָאְנֶגעהֹויּבְ
ָהאט  ת  ּבָ ׁשַ עְרֶדעְרַמאְנֶטער  אֹויּבֶ ֶדעם 

ָנה.  ַמּתָ אקּוֶמען ִדי ְנִגיָנה ֶגעִפיל ּבְ ֶער ּבַ

ֶגעָוואְלט  ט  ִניׁשְ ִאים  ָהאט  ָנָתן  ר' 
ָהאט  ֶער  ַווייל  ָעמּוד,  צּום  יְקן  צּוׁשִ
ִווי  ַנְחָמן  ר'  פּון  ַהאְרץ  ָדאס  ֶגעֶקעְנט 
עֶפער,  אׁשֶ ּבַ צּום  ֶרעְנט  ּבְ ֶער  ַטאְרק  ׁשְ
ְגרֹויס  פּון  ַאז  ֶגעַהאט  מֹוָרא  ָהאט  ֶער 
ׁש  ַהְרּגֵ רֹוב  אּון  ַדאֶוועֶנען  יים  ּבַ ֶרען  ּבְ
ה, צּוֶדעְרצּו אֹויְך ִדי  ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ִאין ִדי ּדִ
ן  אֹויְפֵהייּבְ ֶער  ֶקען  ִציּבּוָרא,  ּדְ ֵאיָמָתא 
ִאים  ֶקען  ֶעס  אּון  הֹויְך  צּו  קֹול  ַזיין 
ָנאְך  ִמיט-ֶדעם-ַאֶלעם  ח"ו.  עִדיְגן  ׁשֶ
י  ַאְנׁשֵ ִזיְך  ן  ָהאּבְ ָנָתן  ֶר'  פּון  ִטיָרה  ּפְ ִדי 
ן  ה ַזיין ַפאר ַא ַחּזָ לֹוֵמנּו ַצאְמֶגענּוֶמען ִאים ָיא ְמַמּנֶ ׁשְ
ָנה אּון  ָ ָיִמים נֹוָרִאים. ֶער ְפֶלעְגט ַדאֶוועֶנען רֹאׁש ַהּשׁ
ן  ּפּור, אּון ִדי ִהְתעֹוְררּות ָוואס ֶמען ְפֶלעְגט ָהאּבְ יֹום ּכִ
ן,  ַרייּבְ אׁשְ ּבַ צּו  ֶווער  ׁשְ ִאיז  ֶגעַדאֶווְנט  ָהאט  ֶער  ֶווען 

)ּכֹוְכֵבי אֹור ו' מ'ח(

עְהִרין ָהאט  ְטׁשֶ ַז''ל פּון  א  ַאּבָ ר'  ְגִביר  ֶדער      אֹויְך 
ין  ֵייּבִ ַאְבָרָהם  ֶר'  ֵאייִדים  ַזיין  ֶגעֶווען  ֵאייְנָמאל מֹוִכיַח 
רֹאׁש  אֹויף  אּוַמאן  ִאין  ט  ִניׁשְ ָפאְרט  ֶער  ַפאְרָוואס 
ָנה, אּון ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט: "אֹויּב ִמיר ָזאְלן ָנאר  ָ ַהּשׁ
ָפאְרן ַקיין אּוַמאן צּו ֶהעְרן ִדי ַדאֶוועֶנען פּון ר' ַנְחָמן 
ַדאי  ּכְ ׁשֹוין  ִאיז  ָנה,  ָ ַהּשׁ יי מּוָסף רֹאׁש  ּבַ יֶנער  טּוְלְטׁשִ
אּוַמאן  פּון  ַאייְנוואֹויֶנער  ַאֶלע  ְנִסיָעה.  ַגאְנֶצע  ִדי 
וואּוְנֶדעְרן ֶווען ֵזיי  ִדים ְפֶלעְגן ִזיְך ָאּפְ ֲאִפילּו ִדי ִמְתַנּגְ

ן ֶגעֶהעְרט ַזיין ִזיְנֶגען אּון ַדאֶוועֶנען. ָהאּבְ

    



ִאיז  ֶעס  ַאז  ַז"ל  ִיְצָחק  ֵלִוי  ר'  ֶדעְרֵצייְלט      אֹויְך 
ֶגעֶווען ַא ִאיְנְגל ָוואס ָהאט ֶגעוואֹויְנט ִאין אּוַמאן. 
יְסל ִוויְלד אּון ָהאט ִליּב ֶגעַהאט  ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַאּבִ
פּון  ֵטייֶגער  ׁשְ ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  יְצֶלעךְ,  ּפִ ׁשְ ַמאְכן  צּו 
ַאַרייְנֶגעָלאְפן  ִאיְנְגל  ֶדער  ִאיז  ֵאייְנָמאל  ִקיְנֶדער. 
אּון  ְקלֹויז  ֶרְסֶלֶבער  ּבְ ִדי  ִאין  צּוְפִרי  ְפַרייָטאג 
ֶזעֶנען  ָוואס  עְנק  ּבֶ ַאֶלע  עְרֶקעְרן  ִאיּבֶ ֶגענּוֶמען 
ר'  קֹוֶדׁש.  ת  ּבָ ׁשַ צּום  ְגֵרייט  ר  ְמֻסּדָ יין  ׁשֵ ֶגעֶווען 
ְקלֹויז  פּון  אי  ּבַ ּגַ ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  ַנְחָמן 
ִאים  ָהאט  ֶער  ִאיְנְגל,  ֶדעם  צּו  צּוֶגעַגאְנֶגען  ִאיז 
ַאְקְסל  ַזיין  אֹויף  ַהאְנט  ַא  ַארֹויְפֶגעֵלייְגט  ִליְך  ִליּבְ

ר  ֶאְפׁשָ "ַדאְרְפְסט  ֵמייְכל:  ׁשְ ַא  ִמיט  ֶגעְפֶרעְגט  אּון 
ִאיז  ָוואס  ִאיְנְגל  ֶדער  ֶהעְלְפן?"  ִדיר  ִאיְך  ָזאל  ִהיְלף, 
ט  ִניׁשְ ָהאט  ֶער  ָנאר  ִקיְנד,  וואֹויל  ַא  ֶגעִוויס  ֶגעֶווען 
ֶהעְלְפן  ִאים  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ִריְכִטיֶגער  ַקיין  ֶגעַהאט 
ֶטעְלן, ָהאט  ִזיְך ַצאְמֶנעֶמען אּון ִזיְך ִריְכִטיג ַאֶוועְקׁשְ
ֶער  אנּוֶמען,  ּבַ ֵזייֶער  ַנְחָמן  ֶר'  פּון  ֶוועְרֶטער  אר  ּפָ ִדי 
ִמיט  עְמט  ֶגעׁשֶ ִזיְך  אּון  ֶטעְלט  ֶגעׁשְ ָאּפְ אְלד  ּבַ ָהאט 
פּון  ַאז  ֶדעְרֵצייְלט  ִיְצָחק  ֵלִוי  ר'  ִטיק.  ׁשְ ִוויְלֶדע  ַזיין 
ר'  צּו  ָנאְנט  ֵזייֶער  ַזיין  ֶער  ְפֶלעְגט  ָאן  ֶדעָמאְלְטס 
עְרֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים ַאֶלע ַזייֶנע  ַנְחָמן ַזַצ"ל אּון ִאיֶבּ

ִעְנָיִנים.

צו אלע טייערע קינדער פון חוץ לארץ, 
בפרט די קינדער וואס וואוינען אין 

ניו יארק ~ ניו דזערסי ~ קאנאדע
מיר האבן צוגעלייגט א לאקאלע נומער, צו קענען ענטפערן די 

בחינות אויפן הייליגן ספר סיפורי מעשיות.
מען האט יעצט געמאכט א סיום אויפן ספר און בעז"ה די וואכן איז דא בחינות 

אויף די רמזים פון סוף סיפורי מעשיות און אפאר וואכן ארום הייבט מען אן פריש 
דעם ספר.

דער לאקאלער נומער איז 

646-518-1095
אלע קינדער וועלכע שרייבן זיך איין אינעם טעל-ליין אין די 
קומענדיגע צוויי וואכן וועלן אריינגיין אין א גורל פאר א מתנה!

מודעה חשובה
פאר אלע טייערע קינדער וואס האבן זיך אנגעזאמלט 

הונדערט נקודות און העכער
בעז"ה אין די קומענדיג וואכן ווארט אייך אפ

א הערליכע מתנה!



?? לאמיר זיך
פארהערן

צו ענטפערן 
די בחינות און 

אריינגיין אינעם גורל, 

קלינג:

02-5-3333-72 
646-518-1095
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 אויף ספורי מעשיות בחינה

)רמזי המעשיות( פון די זיבן בעטלירס –( 8די דרייצנטע מעשה )

איז געווען גרינג פאר'ן רבי'ן צו דערציילן די מעשה  .א
 פון די זיבן בעטלערס ?

 גרינג 

 שווער 

 זייער שווער 
איז אין די מעשה דא א כוונה אין יעדע ווארט אדער  .ב

 נאר אין יעדע ענין?

  יעדע ווארט אין 

 אין יעדע ענין 

 אין יעדע בלאט 
 וואס פון די מעשה האט דער רבי נישט דערציילט? .ג

 וואס ס'איז געווען די זיבעטע טאג 

  וואס איז געווארן מיט דער בן מלך וואס
 מ'האט אים איבערגעגעבן די מלוכה

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
י וואס זאגט דער רבי אויב וואלט ער נאר געוואוסט ד .ד

 מעשה?

 ער האט נישט גערעדט פון דעם 

 וואלט איך אויך געווען א חידוש 

  וואלט איך אויך א ווילד חידוש געווען 
 וואס האט דער רבי געזאגט אויף די מעשה? .ה

 אז ס'איז א חידוש 

 אז ס'איז א ווילד חידוש 

  אז ס'איז זייער א ווילד חידוש 
 וואס זאגט דער רבי אז ס'איז דא אין די מעשה? .ו

 ך תורותאסא 

 זייער פיל מוסר 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
אויף וועלכע צדיק האט דער רבי געזאגט אז ער איז  .ז

 מרומז אין דער דריטער טאג?

 דוד המלך ע"ה 

 שלמה המלך ע"ה 

 שאול המלך ע"ה 
מיט וועלכע זאך זאגט דער רבי אז ער איז מרמז אויף  .ח

 דעם צדיק?

 די קוואל 

 די הארץ פון דער וועלט 

 מת'ר איש חסדדער א 
אויף וועלכע מעשה זאגט דער רבי אז ס'איז גרעסער  .ט

 פון אלע מעשיות וואס ער האט דערציילט?

 די מעשה פון חכם ותם 

 די מעשה פון בעל תפלה 

 די מעשה פון די זיבן בעטלערס 
 

 
בונוס:   אין וועלכע קאפיטל פון תהלים איז מרומז סודות  .י

 )קוק אריין אין די רמזים אויף לשה"ק(                פון די מעשה?                        

 'אין קאפיטל ס 

 אין קאפיטל ס"א 

 אין קאפיטל פ"א 
בונוס:   אין וועלכע ווערטער איז מרומז דער אמת'ר איש  .יא

 זים אויף לשה"ק()קוק אריין אין די רמ                                                                                   חסד? 

 ימים על ימי מלך 

 חסד ואמת מן ינצרהו 

 כן אזמרה שמך לעד 
פרייליך וכד'  \וויפיל מאל איז דא די ווארט שמחה  .יב

 אין די מעשה?

 40 

 49 

 148 
 וויפיל מעשיות איז דא אין סיפורי מעשיות? .יג

 12 

 13 

 14 
 וואס איז דער סדר פון די מעשיות? .יד

 זיבן בעלטלערס 

 אבידת בת מלך 

 חכם ותם 

 ובן יחיד רב 

 בעל תפילה 

 מלך ענו 

 בן מלך שהיה מאבנים טובות 

 החיגר 

 מבערגער ועני 

 מזבוב ועכביש 

 בן מלך ובן שפחה שנתחלפו 

 מלך שגזר שמד 

 ממלך וקיסר 
בונוס:   אויף וועמען זאגט דער רבי אז ער ווערט אויך  .טו

 )קוק אריין אין  שיחות הר"ן רע"ג(                        אנגערופן בת מלך?
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די וואך איז א אינטערסאנטער בחינה, עס איז 
נישט אויף קיין מעשה, נאר אויף די רמזים 

וואס שטייען נאך די מעשיות.
אבער, דו וועסט דארפן אויך לערנען די 

לשון קודש ווייל אסאך רמזים 
שטייען נישט אין די
 אידישע אפטייטש.

בחינה אויף ספורי מעשיות 

"רמזים"

  ֶהעְלף ִמיר דּוְרְכן ָזאְגן ְּתִהִּלים ִאיְך ָזאל 
טֹויֶער  אּון  אֹות  ַמיין  צּו  ָאְנקּוֶמען  ֶקעֶנען 
פּון ְּתׁשּוָבה ָוואס ִאיז ַׁשָּייְך ַפאר ַמיין ֶנֶפׁש 
אּון  ֵניין  ִדי  ִאין  ְנָׁשָמה  ׁשֹוֶרׁש  ַמיין  לֹויט 
ִאיְך  ָי-ה,  ִׁשְבֵטי  ִדי  פּון  אֹוִתּיֹות  ֶפעְרִציג 
ִמיט  ִדיר  צּו  צּוִריְקֶקעְרן  ֶקעֶנען  ִזיְך  ָזאל 
ַאן ֱאֶמת אּון ַא ַגאְנֶצע ַהאְרץ ִדיר צּו ִדיֶנען 
ִמיט ִיְרָאה אּון ַאֲהָבה, ְּבִׂשְמָחה ְּבטּוב ֵלָבב. 
ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם 
ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ה'  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי 
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