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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ְסִפיַרת  פּון  ָוואְך  ְדִריֶטע  ִדי  ִאין  ׁשֹוין  ְׁשֵטייֶען  ִמיר   
פּוֶנעם  ֶגעַדאְנק  ֵׁשייֶנע  ַא  ָנאְך  ֶזען  ָלאִמיר  ָהֹעֶמר, 
ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ְנס ֵרייֶנע ְקַוואל ָוואס ִאיז נֹוֵגַע ַפאר אּוְנז 

ַאֶלעֶמען.

ֶדער  ְוַּתם.  ָחָכם  פּון  ַמֲעֶׂשה  ִדי  ַּבאַקאְנט  ִאיז  ֶעס 
ְׁשֵטייֶגער פּוֶנעם ַּתם ִאיז ֶגעֶווען ַאז ֶער ִאיז ְׁשֶטעְנִדיג 
ֶגעַהאט  ָהאט  ֶער  ִׂשְמָחה,  ִמיט  ָנאר  ֶגעֶווען  ְפֵרייִליְך 
ַאֶלע ַמֲאָכִלים אּון ַאֶלע ַמְׁשָקאֹות אּון ַאֶלע ַמְלּבּוִׁשים. 
ַמֲאָכִלים,  ַזייֶנע  פּון  ֶגעַהאט  ַּתֲענּוג  ְגרֹויס  ָהאט  ֶער 
ַמְׁשָקאֹות אּון ַמְלּבּוִׁשים ַאז ֶער ְפֶלעְגט ָדאס אֹויְסלֹויְּבן 
אּון ָזאְגן: "ָוואְסַפאַרא גּוְטְסֵקייט אּון וואֹויְלֵקייט ִאיז 
ָדאס ֶעְסן, ִווי ְגַלייְך ֶער ֶעְסט ַטאֶקע ַא ְׁשִטיְקל ְפֵלייׁש. 
ִאין  ֶגעִפיְלט  ֶער  ָהאט  ְּתִמימּות  ְגרֹויס  ַזיין  ִמיט  ַווייל 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ַמֲאָכִלים  ַאֶלע  ַטַעם פּון  ִדי  ְּברֹויט  ִדי 
ֶגעָוואְלט". ֶער ִאיז ְׁשֶטעְנִדיג לּוְסִטיג ֶגעֶווען פּול ִמיט 

ִׂשְמָחה אּון ְפֵרייד.

ַאלס ׁשּוְסֶטער ֶווען ֶער ָהאט צּוֶגעֶעְנִדיְגט ַמאְכן ָדאס 
ִׁשיֶכעֶלע, ִמן ַהְּסָתם ָהאט ָדאס ׁשּוְך ֶגעַהאט ְדֵריי ֶעְקן 
ִאיְנַגאְנְצן,  ְמָלאָכה  ִדי  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ַווייל 
אּון  ַאַריין  ַהאְנט  ִאין  ׁשּוְך  ָדאס  ֶנעֶמען  ֶער  ְפֶלעְגט 
ָהאט ָדאס אֹויְסֶגעלֹויְּבט אּון ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ַווייּב: 
"ָוואְסַפאַרא ֵׁשייְנֵקייט אּון וואֹויְלֵקייט ָדאס ִׁשיֶכעֶלע 
ִאיז, ָוואְסַפאַרא ִזיְסֵקייט ָדאס ִׁשיֶכעֶלע ִאיז, ָוואְסַפאַרא 

ָהאִניְג'ִדיק אּון צּוֶקעְר'ִדיק ִׁשיֶכעֶלע ָדאס ִאיז".

ַאזֹוי,  ָיא  ְס'ִאיז  "ַאז  ֶגעְפֶרעְגט:  ִאים  ַווייּב  ַזיין  ָהאט 
ֶדעָמאְלְטס ַפאְרָוואס ַאְנֶדעֶרע ׁשּוְסֶטעְרס ֶנעֶמען ְדֵריי 
גּוְלְדן ַפאר ַא ָּפאר ִׁשיְך אּון דּו ֶנעְמְסט ָנאר ַא ַהאְלְּבן 

ָטאֶלער )ַא גּוְלְדן ִמיט ַא ַהאְלְּבן("?!

ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָוואס ָהאט ָדאס צּו ִמיר? ָדאס 
אּון  ַמֲעֶׂשה!  ַמיין  ִאיז  ָדאס  אּון  ַמֲעֶׂשה  ֶיעֶנעְמ'ס  ִאיז 
ִוויֶדער, ָוואס ָהאְּבן ִמיר צּו ְׁשמּוֶעְסן פּון ַאְנֶדעֶרע ַלייט!

ָנאְך ַאֶלעם ַפאְרִדין ִאיְך ֶצען ְגָראְׁשן, ָוואס ַאְרט ִמיְך 

ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 
ָוואס ָּדא ָהאט ִזיְך ִּגיָטאן )שיהר"ן ר"ט(
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ַאז ִאיְך ַפאְרִדין ֲאִפילּו ַא ְקֵליין ֶרַוח ַטאְׁשן ֶגעְלט! אּון 
ֶער ִאיז ֶגעֶווען ָנאר ְפֵרייֶלעְך אּון לּוְסִטיג ְׁשֶטעְנִדיג.

ר' ָנָתן ְׁשֶטעְלט צּו ִדי ַמֲעֶׂשה צּו ִדי ִמְצָוה פּון ְסִפיַרת 
ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  "ּוְסַפְרֶּתם  ְׁשֵטייט  ָּפסּוק  ִאין  ָהעֶֹמר. 
'ָלֶכם'  ֲחַז"ל  ַדְרֶש'ֶנען  טו(  כג,  )ַוִּיְקָרא  ַהַּׁשָּבת" 
'ְלַעְצְמֶכם' ַאז ֶיעֶדער ִאיד ַדאְרף ַאֵליין ַפאר ִזיְך ֵצייְלן 
אֹויֶּבעְרשְְׁטן  ֶדעם  ִדיֶנען  ֵהייְסט  ָדאס  ָהֹעֶמר,  ְסִפיַרת 
ֲחֵבִרים  ַמייֶנע  ַאז  קּוְקן  ִניְׁשט  אּון  ַאֵליין  ִמיר  ַפאר 
פּון ַמיין ָיאְרַגאְנג א.ד.ג ֶזעֶנען ַאַסאְך ַאַסאְך ֶּבעֶסער 
פּון ִמיר אּון ֶדעְרְגַרייְכן ַאַסאְך ַווייֶטער פּון ִמיר, ַסיי 
ְּבַגְׁשִמּיּות ַאז ֵזיי ָהאְּבן ֶמער ֶגעְלט, ֶׁשעֶנעֶרע ַמְלּבּוִׁשים, 

ְגֶרעֶסעֶרע ַהייֶזער, ֶּבעֶסערע ְׁשִּפיְלַצייג.

ִמּדֹות  אּון  ַדאֶוועֶנען  אּון  ֶלעְרֶנען  ַּביים  אֹויְך  ַאזֹוי 
ֲחֵבִרים  ַמייֶנע  ַאז  ִמיר  ִזיְך  ַדאְכט  ֶעס  ֶווען  טֹובֹות 
ֶזעֶנען ְגֶרעֶסער אּון ֶעְרִליֶכער פּון ִמיר טֹויְזְנֶטער ָמאל! 
אּון  ַהַּדַעת  ֲחִליׁשּות  ַקיין  ָהאְּבן  ִניְׁשט  ח"ו  ֶמען  ָטאר 
ִזיְך ְמַייֵאׁש ַזיין, ָנאר ַזיין ְפֵרייִליְך ִמיט ַמיין ֵחֶלק ִמיט 
ִמיט  ַפאְרִדין  ִאיְך  ָוואס  ְנֻקּדֹות טֹובֹות  ְקֵלייֶנע  ַמייֶנע 
ִחילּוק  ַקיין  ִניְׁשט  ִמְצוֹות  ַמייֶנע  אּון  ַדאֶוועֶנען  ַמיין 
ִוויַאזֹוי ֶעס קּוְקט אֹויס. ַאזֹוי ִווי ֶדער ַרִּבי ֶלעְרְנט אּוְנז 
אֹויס ִדי ֵעצֹות פּוֶנעם ַּתם ִוויַאזֹוי צּו ַזיין ְפֵרייִליְך ִאין 

ֶיעְדן ַמָּצב.

ֹאויֶּבעְרְׁשְטְנ'ס  אֹויְפן  ַזיין  ְמַהְרֵהר  ִניְׁשט  ָטאר  ֶמען 
אֹויס  קּוְקן  ַאְנֶדעֶרע  ַפאְרָוואס  ֻקְׁשיֹות  ִמיט  ְדָרִכים 
ֶּבעֶסער פּון ִמיר, ַווייל ֵקייֶנער ֵווייְסט ִניְׁשט פּון וואּו 
ַזיין ְנָׁשָמה קּוְמט אּון ָוואס ַזיין ַּתְכִלית ִאיז אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט. ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש ִאיז ִּבְכַלל ִניְׁשט ֶעְנִליך צּו 
ָלֶכם"  "ּוְסַפְרֶּתם  ּתֹוָרה  ִדי  ָזאְגט  ֶדעְרַפאר  ַחֶבר.  ַזיין 
ַזיין פּון ַאֶלע  ִזיְך ֵרייִניְגן אּון ְמַטֵהר  ִוויְלְסט  אֹויּב דּו 
ִזיְך  אּון  ִדיר  ַפאר  ֶטעג  ִדי  ֵצייְלן  ַדאְרְפְסטּו  ֻטְמאֹות 
ִניְׁשט ָלאְזן ַאָראְּפַוואְרְפן קּוְקְנִדיג אֹויף ַדייֶנע ֲחֵבִרים.

ָּפסּוק  אֹויְפן  ּתֹוָרה  ַּבאַקאְנֶטע  ַא  ְּבֶרעְנְגט  ֶרִּבי  ֶדער 
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ֶדעְרָנאְך  ען,  ּפֶ ֶדער  ִמיט  ַאְלְסִדיְנג  צּו  ְגֵרייט  ִאיְך 
ָדאס  ִפיְרן  ֶקעֶנען  אֹויְך  יֶנער  טּוְלְטׁשִ ַנְחָמן  ֶוועט 
ֶרעְדל, ָדאס ִאיז ִדי ָלׁשֹון  ָוואס  ר' ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט:

ן  ְלִמיד ר' ַנְחָמן ַחּזָ    ָדאס ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט אֹויף ַזיין ּתַ
יֶנער ַזַצ"ל ָוואס ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען ִמיט ַזיין  טּוְלְטׁשִ
ן  עְרֶגעּבְ יטּות, ַאז ר' ָנָתן ָזאל ִאים ִאיּבֶ ׁשִ ִמימֹות ּוּפְ ּתְ
ן ַפאר ִדי  עְרֶגעּבְ ָתִבים צּו ִאיּבֶ ַזיין ֶוועג, אּון ַזייֶנע ּכְ
ִווי  ַאזֹוי  ֶגעֶווען  ִאיז  ַנְחָמן  ר'  ּדֹורֹות,  קּוֶמעְנִדיֶגע 

ה,  ַמֲעׂשֶ יְנ'ס  ֶרּבִ ֶדעם  פּון  ם  ּתַ ֶדער 
ן ַזיין ֶוועג  ט ָאְנֶגעהֹויּבְ ֶער ָהאט ִניׁשְ
ִמיט ְגרֹויֶסע ַזאְכן, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא 
ַקיין  ט  ִניׁשְ ם,  ּתָ ַא  אּון  ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש 

ֶעְקְסֶטעֶרע ֵמִבין ִאין ֶלעְרֶנען.

ַא  ֶגעֶווען  אֹויְך  ֶער  ִאיז  צּוֶדעְרצּו   
ַטאֶטע  ַזיין  פּון  ָיתֹום  ַקייֶלעִכיֶגער 
ָוואְלט  ֶעס  ַאז  ַאזֹוי  ַמאֶמע,  אּון 
ִדי  ַפאר  ֲאִפילּו  אֹויְסֶגעֶזעְהן  ט  ִניׁשְ
ְגֶרעְסֶטע ְמִביִנים ַאז ֶדער ָיתֹום ַנְחָמן 
ְלִמיד ֻמְבָהק פּון ר'  ּתַ ַזיין ֶדער  ֵגייט 
ִטיֶפעֶרע  ַזיין  ִמיט  ָנָתן  ר'  ָנאר  ָנָתן, 
ִאין  ֶגעֶזען  ָהאט  ִליק,  ּבְ ֶהעֶכעֶרע 

אּון  ִמימֹות  ּתְ חּור  ּבָ ׁשּוֶטער  ּפָ ֶדעם 
ַנְחָמן ָהאט  ָוואס ר'  ֵאלֹות  ׁשְ ִדי  ֶאֶמת'ִדיְגֵקייט, פּון 
ט ֶגעַהאט ִדי  ִאים ֶגעְפֶרעְגט, ָכאְטׁש ֶער ָהאט ִניׁשְ
יטּות  ׁשִ ער ַזיין ּפְ עְסֶטע ָקאּפ צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ָאּבֶ ּבֶ

יי ר' ָנָתן ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַמְעָלה. ָהאט ֶגעַהאט ּבַ

דּוָלה,  ּגְ ַזיין  ִאין  ֶגעֶווען  יר  ַמּכִ ן  ָהאּבְ ַאֶלע  ט  ִניׁשְ     
ן ִאים ָאְנֶגעקּוְקט  י'ן ָהאּבְ ְלִמיִדים פּון ֶרּבִ ֲאִפילּו ִדי ּתַ
אי פּון ְקלֹויז,  ּבַ ּגַ ׁשּוט, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶדער  ּפָ ֵזייֶער 
ר ַזיין ִדי ְקלֹויז, ֶער ָהאט  ֶער ְפֶלעְגט ֵרייִניְגן אּון ְמַסּדֵ
עס  ט ֶגעַמאְכט פּון ִזיְך ַא ֵיׁש ַאז ֶער ִאיז ֶעּפֶ ָגאְרִניׁשְ
ַרְך  ֶמער פּון ַאְנֶדעֶרע, ָנאר ֶער ְפֶלעְגט ִדיֶנען ה' ִיְתּבָ

ׁשּוִטים.  ַאַחד ַהּפְ ּכְ

ַזַצ"ל  ַנְחָמן  ר'  ן  ּבֶ ַאְבָרָהם  ר'  זּון,  ְגרֹויֶסער  ַזיין 
ַאז  מ"ד(  ו'  )ֵחֶלק  אֹור  ּכֹוְכֵבי  ֵסֶפר  ַזיין  ִאין  ט  ֵרייּבְ ׁשְ
ִדי  ִאין  ַטאֶנען  ַפאְרׁשְ ט  ִניׁשְ ָהאט  ַאֵליין  ֶער  ֲאִפילּו 

 
ַזיין דעם רבי'נס לייט ַאְלס  ִאים  ָהאט  ֶער  ָכאְטׁש  ַטאְטן,  ַזיין  פּון  דּוָלה  ּגְ

ַזיין  יו פּון  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ֶער  ֶגעֶווען, ָהאט  ד  ְמַכּבֵ ִזיֶכער  זּון 
ַזיין  ָנאְך  ָנאר  ְגרֹויְסֵקייט,  ַזיין  ֶגעֶזעְהן  ט  ִניׁשְ ַטאֶטע, 
ִטיָרה ָהאט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַאייְנֶזען ֶווער  ַטאֶטע'ס ּפְ

ט: ֵרייּבְ ַזיין ַטאֶטע ִאיז ֶגעֶווען, ַאזֹוי ִווי ֶער ׁשְ

   "אֹויּב ִאיְך ָוואְלט זֹוֶכה ֶגעֶווען ִּביֵמי ַחָּייו ַהְּקדֹוִׁשים, 
אּון  ַמְעָלה  ַזיין  ִוויְסן  צּו  ֶגעֶלעְּבט,  ָהאט  ֶער  ֶווען 
ֲחִׁשיבּות, ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָהאּב זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַמִּׂשיג ַזיין 
ִדי ֶלעְצֶטע ְדֵריי ָיאר, ֵווייס ִאיְך ִמיט ַא ְקָלאְרֵקייט ַאז 
ֶעס ָוואְלט ִניְׁשט ַאִריֶּבער אֹויף ִמיר, ִדי ַאֶלע ָצרֹות אּון 
ִיּסּוִרים, ְּתָלאֹות ְמֻׁשּנֹות, ַאַזא ָאֶרעְמַקייט 
אּון ַּדְחקּות ָוואס ִאיְך ִּבין ָנאְך ִּביז ֶיעְצט 

ִניְׁשט ַארֹויְסֶגעְקָראְכן ֶדעְרפּון".   

ֲאִריכּות,  ּבַ ָדאְרט  ט  ֵרייּבְ ׁשְ ַאְבָרָהם  ר'     
צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאט  ָנָתן  ר'  ִווי  ַאזֹוי  ַאז 
ַע  ְלִמיד ַאזֹוי ִווי ְיהֹוׁשֻ י'ן, ַא ּתַ ַזיין ַפאְרן ֶרּבִ
ָעָליו  ינּו  ַרּבֵ ה  ֶגעֶווען ַפאר מֹׁשֶ ִאיז  נּון  ן  ּבֶ
י ַאֵליין ָהאט ָדאס  לֹום - ָוואס ֶדער ֶרּבִ ָ ַהּשׁ
ַאזֹוי אֹויְך ָהאט ר'  ָנָתן,  ר'  ֶגעָזאְגט אֹויף 
ִדי  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  יֶנער  טּוְלְטׁשִ ַנְחָמן 
ַע  ְיהֹוׁשֻ ִווי  ַאזֹוי  ְלִמיד  ּתַ ַא  ַזיין  ִחיָנה,  ּבְ
ִאים  ָהאט  ָוואס  ָנָתן,  ר'  י'ן  ֶרּבִ ַזיין  ַפאר 

ַעת. יְנ'ס ּדַ ן ֶדעם ֶרּבִ עְרֶגעֶגעּבְ ִאיּבֶ

ט ֶער ַאז ָכאְטׁש ֶעס ֶזעֶנען  ֵרייּבְ     אֹויְך ׁשְ
ָוואס  ְלִמיִדים,  ּתַ ְגרֹויֶסע  ַאַסאְך  ָנאְך  ָנָתן  ר'  יי  ּבַ ֶגעֶווען 
אקּוֶמען  ֵסֶדר צּו ּבַ ֶזעֶנען ָדאְרט ֶגעקּוֶמען אּון ֶגעֶזעְצן ּכְ
ַזיין  ֶרְסֶלֶבער,  ּבְ ה  מֹׁשֶ ר'  ִווי  ַאזֹוי  ַעת,  ּדַ ַזיין  ִאים  פּון 
קּוֶמען  ְפֶלעְגן  ֵזיי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַזאְנִוויל  רּוֶדער  ּבְ
ת  ּבָ ֶדער ִעיָקר ְפֵרייִטיג צּוַנאְכְט'ס צּום סֹוף ְסעּוָדה, ׁשַ
ה  ְמַלּוֶ אּון  ְסעּודֹות  לֹוׁש  ׁשָ יי  ּבַ אֹויְך  ַאזֹוי  ִאיְנֶדעְרְפִרי, 
ֶגעוואֹויְנט  ָנאְך  ן  ָהאּבְ ֵזיי  ֶווען  ֶגעֶווען  ִאיז  ה, ָדאס  ַמְלּכָ
ער וואֹויֶנען ִאין  ֵזיי ַאִריּבֶ עֶטער ֶזעֶנען  ּפֶ ׁשְ ֶרְסֶלב.  ּבְ ִאין 
ַצייְטן,  ֶגעִוויֶסע  ִאין  ָנאר  ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  עִרין אּון  ְטׁשֶ
ַא  ִווי  ַאזֹוי  ֶגעֶווען  ִאיז  יֶנער  טּוְלְטׁשִ ַנְחָמן  ר'  ער  ָאּבֶ
יי ר' ָנָתן ַארּום  ֶגעֶזעְצן ּבַ ֵרת ַפאר ר' ָנָתן, ֶער ִאיז ָאּפְ ְמׁשָ
ֶגעַחְזְר'ט  אּון  ֶגעֶלעְרְנט  ַאַסאְך  ָהאט  אּון  ָיאר,  ֶפעְרְצן 
ר הּוא  ָהִעּקָ "ׁשֶ ִאים,  ִמיט  ֶגעֶלעְרְנט  ָנָתן ָהאט  ר'  ָוואס 
ט  ַרייּבְ ׁשְ ָהַרב"   ְלֵתי  ּדַ ַעל  ִמיד  ּתָ ִקיָדה  ְ ְוַהּשׁ ימּוׁש  ַהׁשִ
פּון  ֵקייֶנער  ֶגעֶווען  ט  ִניׁשְ ִאיז  ֶעס  ַזַצ"ל,  ַאְבָרָהם  ר' 



ַאזֹוי  ִזיְך  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ן  ָהאּבְ ָוואס  ְלִמיִדים  ּתַ ִדי 
ָנָתְנ'ס  ר'  פּון  טֹויֶעְרן  ִדי  יי  ּבַ ִזיְצן  ָאּפְ אּון  צּוְפַלייְסן 
ִמיְטֶגעַהאְלְטן  ָהאט  ֶער  ַנְחָמן.  ר'  ִווי  ַאזֹוי  טּוּב  ׁשְ
ם ִאין ֶדעם ָטאג ֶטעְגִליְכן  מֹור ַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ֶדעם ִלׁשְ
ַזאְך  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ִאיז  ָדאס  ָוואס  ָנָתן,  ר'  פּון  ן  ֶלעּבְ
אּון  ּתֹורֹות  ַאֶלע  ִדי  ֶרעְנֶגען  צּוּבְ ַאָראּפְ י'ן,  ֶרּבִ יים  ּבַ
צּום  יטּות  ְפׁשִ ּבִ ה  ְלַמֲעׂשֵ אֹויף  ִדיּבּוִרים  ֵהייִליֶגע 

ן. ָטאג-ֶטעְגִליְכן ֶלעּבְ

יְסל ִחּזּוק  אקּוֶמען ַאּבִ     ֶיעֶדער ֵאייֶנער ָוואס ָהאט ּבַ

אּון ִהְתעֹוְררּות פּון ִדי ְסָפִרים פּון ר' ָנָתן, ִאיז ׁשּוְלִדיג ַא 
ַזַצ"ל,  יֶנער  ַנְחָמן טּוְלְטׁשִ ַהּטֹוב ַפאר ר'  ַרת  ַהּכָ ְגרֹויֶסע 
ט ֶגעְדִריְקט ַזייֶנע ֵאייֶגעֶנע  ַווייל ר' ָנָתן ַאֵליין ָהאט ִניׁשְ
ן אּון ר' ַנְחָמן  ֵרייּבְ ׁשְ ְסָפִרים, ֶער ְפֶלעְגט ָנאר ַאֶלעס ָאּפְ
ָהאט ָדאס ֶגעְדִריְקט ִמיט ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ְמִסירּות ֶנֶפׁש, 
אּון  אּוְנז  ַפאר  ֶרעְנֶגען  ּבְ צּו  ָרצֹון  ֶרעֶנעִדיֶגע  ּבְ ַא  ִמיט 
ָנָתן,  ים פּון ר'  ִחּדּוׁשִ ּתֹורֹות אּון  ִדי  ּדֹורֹות  עֶטעֶרע  ּפֶ ׁשְ
ָוואס ֶזעֶנען ְרפּואֹות ַפאר ִדי ַפאְרֵווייָטאְגֶטע ֶהעְרֶצער 

יַח'ן. ִאין ִדי ֶלעְצֶטע ּדֹורֹות ַפאר ָמׁשִ

       

צו אלע טייערע קינדער פון 
חוץ לארץ, 

דער לאקאלער נומער איז 

646-518-1095

אלע קינדער וועלכע שרייבן זיך 
נאך איין די קומענדיגע וואך 

אינעם טעל-ליין וועלן אריינגיין 
אין א גורל פאר א מתנה!

פינף מינוט צייט
א מעשה'לע פון רבי'נס לייט
מיר האפן בעז"ה צו פארציילן א מעשה, וואס 
איבערדערציילן  דאס  קענען  וועלן  קינדער  די 
גורל.  א  אין  אריינגיין  און  שבת-טיש  ביים 
יעדעס מאל ווען ס'דא א נייע מעשה וועלן מיר 

בעז"ה דאס מודיע זיין אין רבי'נס ליכט.
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ַמיין 

 ַמֲעשֶׂה'ֶלע

ְלָכבֹוד ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ִליְכט
קֹוֶדם ַפאר ִאיְך ֶוועל ָאְנֵהייְּבן ַמיין ַמֲעֶשׁה'ֶלע ִוויל 
ִאיְך ִזיְך ַּבאַדאְנֶקען ַפאר ִדי ָחׁשּוֶב'ע ַארֹויְסֶגעֶּבער 
ְׁשַטאְרק  ָגאר  ָהאּב  ִאיְך  ִליְכט,  ֶרִּבי'ְנס  ֶדעם  פּון 

ֲהָנָאה פּון ִדי ִּגְליֹון ֶיעֶדע ָוואְך ֶעְקְסֶטער.
ְדֵריי  ִמיט  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ׁשֹוין  ִזיְך  ָהאט  ַמֲעֵׂשה  ַמיין 
ַגאְנֶצע  ְדֵריי  ִדי  ַוואְרט ׁשֹוין  ִאיְך  ֶווען  צּוִריק,  ָיאר 
ָיאְרן צּו ֶקעֶנען ָפאְרן צּום ֵהייִליְגן ַרִּבי'ן ִאין אּוַמאן, 
צּוָלאְזן  ִניְׁשט  ִוויל  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ָאֶּבער 
ַאַזא ְנִסיָעה ָהאט ֶער אּוְנז אּוְנֶטעְרֶגעֵלייְגט ְמִניעֹות 
ָנאְך  ֶעְנְדִליְך  ֶווען  ֶיעְצט  ִּביז  ְׁשֶוועִריַקייְטן  אּון 
ִמיר  ַטאֶטע  ָחׁשּוֶב'ער  ַמיין  ָהאט  ְּתִפּלֹות  ַאזֹויִפיל 

ַּבאְׁשֶטעְלט ַא ַקאְרֶטע צּו ָפאְרן.
ִאיז  ַקאְרֶטע  ִדי  ַּבאְׁשֶטעְלן  ָנאְכן  ְגַלייְך  ָאֶּבער 
ַאז  ַווייט  ַאזֹוי  ְמִניעֹות  ְפִריֶׁשע  אּוְנֶטעְרֶגעקּוֶמען 
ַמיין ַטאֶטע ָהאט ֶגעְּפַלאְנט צּו ָאְּפָזאְגן ִדי ַקאְרֶטע 
אּון ְמַבֵּטל ַזיין ִדי ְנִסיָעה, ָאֶּבער ֵניין! ַא ְּבֶרְסֶלֶב'ער 
ָהאּב  ִאיְך  ְמַייֵאׁש,  ִניְׁשט  ַקייְנָמאל  ִזיְך  ִאיז  ִאיְנְגל 
"ַפאְרָוואס  ִמיר;  ַּביי  ַהְחָלָטה  ֶפעְסֶטע  ַא  ֶגעַמאְכט 

ָזאל ִזיְך ַמיין 
ַקיין  ְנִסיָעה 

אּוַמאן 
ְמִניעֹות  ִדי  ִמיט  ֶרעֶכעֶנען 

אּון ַאֶלעס ַארּום? ֵניין! ָדאס ָמאל ֶוועל ִאיְך 
ַרֲחָמנּות  ָזאל  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַזיין  ִמְתַּפֵּלל 
ֵמייְנט  )ָדאס  ָפאְרן  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ָיא  ָזאל  ִאיְך  ָהאְּבן 
ֶוועְלן  ָפאְרן  צּו  ִמיר  ְׁשֶטעְרן  ָוואס  ְמִניעֹות  ִדי  ַאז 
ִניְׁשט  אּון  ְנִסיָעה  ִדי  ִמיט  ֶרעֶכעֶנען  ָמאל  ָדאס  ִזיְך 

ַפאְרֶקעְרט(.
ִניְׁשט  ַטאֶקע  ִמיר  ָהאְּבן  ַהְחָלָטה  ִדי  ָנאְך  ב"ה  אּון 
אּון  לֹויּב  ִמיט  פּול  ִּבין  ִאיְך  ְנִסיָעה.  ִדי  ָאְּפֶגעָזאְגט 
ַדאְנק ַפאְרן ַּבאֶׁשעֶפער, ַאַווְדַאי ִּבין ִאיְך ַמְמִׁשיְך ִמיט 
ֶדעְרַוואְרֶטעֶנעם  ֶדעם  אֹויף  ַווייֶטער  אֹויף  ְּתִפָּלה 
ָטאג ָוואס ִאיְך ֶוועל ְׁשֵטיין ַּביי ֶדער ֵהייִליְגן ְׁשֵטיין 

פּון ֶדעם ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה.
ַא ְגרֹויְסן ִייַׁשר ֹּכַח ַפאְר'ן ַאֵרייְנֵלייְגן ַמיין ְּבִריוו.



??

4

לאמיר זיך
פארהערן

צו ענטפערן 
די בחינות און 

אריינגיין אינעם גורל, 

קלינג:

02-5-3333-72 
646-518-1095

 

                    

[ 

 
 אויף ספורי מעשיות בחינה

(1) -די שיחות פון נאך ספורי מעשיות 
מיט וועלכע פאך האט זיך דער זוהן בארימט אז ער  .א

 האט עס געלערנט?

 שוסטעריי 

 שלייפן דימאנטן 

 צו מאכן א הענג לייכטער 
וועמען האט דער טאטע געברענגט צו ווייזן די חכמה  .ב

 פון זיין זוהן?

 גאנצע מדינה די 

 אלע פאך לייט 

  אלע פאכלייט פון די פאך מיט וואס דער זוהן
 האט זיך בארימט

 לן דאס וואס דער זוהן האט געמאכט?איז זיי געפע .ג

 זיכער 

 ס'איז פאר קיינעם נישט געפעלן 

  פאר א טייל איז עס געפעלן און פאר א טייל
 נישט 

 וועלכע טייל איז זיי נישט געפעלן? .ד

 פעלן אלעס איז זיי גע 

 די גאנצע איז זיי נישט געפעלן 

 פאר יעדעם האט נישט געפאלן א אנדערע חלק 
עס איז דא  - ענדיג צו די ווערטער פון דעם רבי'ן .ה

 חכמות וואס מ'קען מיט זיי לעבן...

 מיט ווייניג עסן און  טרונקען 

 ייניג שלאףמיט וו 

 אהן קיין עסן און טרונקען 
אלטן אין די פארוואס האט זיך דער מענטש אויפגעה .ו

 גוי'אישע שטעט?

  ווייל ער האט דארטן גאר אסאך פארדינט 

  ווייל א גאנצע צייט האט אים אויסגעזעהן אז
 וואס ער וויל אויפטוהןיעצט וועט ער 

  ווייל א גאנצע צייט האט מען אים געזאגט אז
 וואס ער וויל אויפטוהןיעצט וועט ער 

 וואס האט דער לץ געוואוזן? .ז

 ינע פערד צו פארקויפןאז ער האט א שי 

 צו פארקויפן אייזלינע אז ער האט א שי  

 צו פארקויפן קעמלינע אז ער האט א שי 
פאר וויפיל געלד האט ער עס אפגעקויפט פון דעם  .ח

 לץ?

  רענדלאך 8פאר 

  רענדלאך 4פאר 

  רענדלאך 26פאר 
 פארוואס האט ער עס נישט פארקויפט? .ט

  אדומים 2ווייל מ'האט אים נאר געוואלט צאלן 

 ווייל ער האט עס געוואלט פאר זיך 

  ווייל וויפיל מ'האט אים געוואלט צאלן האט ער
 געטראכט אז ס'איז ווערד טאפעלט

 פארוואס האט עס דער מלך נישט געקויפט? .י

 ווייל ס'איז נישט געווען גענוג שיין פאר'ן קעניג 

  האט נישט געוואלט באצאלן  דער מלךווייל
 אזוי סאך

  האט געטראכט אז מן הסתם  דער מענטשווייל
 איז עס ווערד נאכמער

וואס איז געשעהן ווען ער האט געוואלט געבן  .יא
 טרונקען פאר די פערד?

  עס האט אים אויסגעזעהן וואו די פערד
 (פון וואסער רער – )קראן פלומפשפרינגט אריין אין א 

  איז אנטלאפןדי פערד 

  עס האט אים אויסגעזעהן וואו די פערד איז
 עןגעשטארב

 פארוואס האט מען געשלאגען דעם מענטש? .יב

 ווייל ער האט זייער שטארק געשריגן 

 ווייל ער האט געשלאגען די פערד 

  ווייל ער האט געזאגט אז די פערד איז אריין
, און ער (רער וואסערפלומפ )געשפרינגען אין די 

 האט אויס געזען משוגע
וואס האט ער געזעהן ווען ער האט געוואלט אוועק  .יג

 ארטן?גיין פון ד

 אז די פערד איז געשטארבען 

 אז דער פערד איז אינדרויסן 

 אהן ארויס שטעקן זיין  אז דער פערד הייבט
 (רוואסע רער)די פלומפ  קאפ פון

 וואס האט  ער געטוהן ווען ער האט עס  געזעהן? .יד

  ער האט אנגעהויבן וויינען 

 ער האט אנגעהויבען צו זינגען 

 ער האט נאכאמאל אנגעהויבן צו שרייען 
ו האט דער רבי דערציילט די מעשה?                      ווען און ווא .טו

 )עיין חיי מוהר"ן אות נ"ט(
 פסח תקס"ז אין שטאט ברסלב 

 שבועות תקס"ז אין שטאט אומן 

 שבועות תקס"ז אין שטאט זאסלב 
וואס זאגט דער רבי אז מ'קען זיך לערנען פון די  .טז

 מעשה?
___________________________________

___________________________________
___________________________________
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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 
"שיחות נאך סיפורי מעשיות"

ַאז  ִּתְנָיָנא(  א'  ּתֹוָרה  קֹוֶדם  )ַהְׁשָמָטה  ַאְבָרָהם"  הי'  "ֶאָחד 
ֶדער ִעיָקר ֶוועג ִוויַאזֹוי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעִדיְנט 
ֶדעם אֹויֶּבעְרשְְׁטן ִאיז ֶגעֶווען, ַאז ֶער ָהאט ְׁשֶטעְנִדיג 
ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ִאיז ֵאייֶנער ַאֵליין אֹויף ֶדער ֶוועְלט, 
ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  אֹויף  ֶגעקּוְקט  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  ָהאט  ֶער 
ַארּום ָוואס ִדיֶנען ִניְׁשט ֶדעם אֹויֶּבעְרשְְׁטן אּון ְׁשֶטעְרן 
ִאים. ַאזֹוי אֹויְך ַדאְרְפן ִמיר ֵגיין ִמיט ִדי ֵעָצה ִניְׁשט 
ָאֶדער ח"ו  ִמיר  ַלאְכן פּון  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  קּוְקן אֹויף 
ֶדעְרַווייֶטעְרן  אּון  ַזאְכן  ְׁשֶלעְכֶטע  טּון  צּו  ַאיין  ֶרעְדן 
צּוטּון  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  ִזיְך  ַדאְרף  ֶמען  אֹויֶּבעְרשְְׁטן,  פּון 
ֶוועְרט  ָערּוְך  ֻׁשְלָחן  ִאין  ִווי  ַאזֹוי  ֶדעם.  פּון  ַמאְכן 

ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ֶעְרְׁשְטן ִסיָמן "ְוֹלא ִיְתַּבֵּיׁש ִמְּפֵני ְּבֵני 
ָאָדם ַהַּמְלִעיִגים ָעָליו ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך".

ִווי ֶמען ֶקען ָהאְּבן ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת פּון ְרָׁשִעים  ַאזֹוי 
ַפאְרַמייְדן  ֵלָצנּות  ִמיט  ִוויְלן  ָוואס  ִמְתַנְּגִדים  ָאֶדער 
ַא ֶמעְנְטׁש פּון ֲעבֹוַדת ה', ַאזֹוי אֹויְך ָטאר ִאיְך ִניְׁשט 
ַּבאִליְּבֶטע  ַמייֶנע  פּון  ֲאִפילּו  ִזיְך  ַּביי  ַאָראְּפַפאְלן 
ָנאְנֶטע ֲחֵבִרים, ֶיעֶדעס ִקיְנד לֹויט ַזיין ַמָּצב ָזאל ֶּבעְטן 
"ֶאָחד  ִמיט  ִדיֶנען  ֶקעֶנען  צּו  ִאים  אֹויֶּבעְרשְְׁטן  ֶדעם 
ָהָיה ַאְבָרָהם". ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ַטאֶקע ֶהעְלְפן 
ִמיר ָזאְלן ִזיְך ֶקעֶנען ִאיְנַגאְנְצן ְמַטֵהר ַזיין אּון ְמַקֵּדׁש 

ַזיין ִּבְקֻדָּׁשְתָך ָהֶעְליֹוָנה ָאֵמן ֶסָלה.


