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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ִמיר ְׁשֵטייֶען ִאין ַּפְרַׁשת "ְּבַהֲעלֹוְתָך ֶאת ַהֵּנרֹות", ִאין ִדי 
ַרֵּבינּו  מֶֹׁשה  ַפאר  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַּבאֶפעְלט  ַּפְרֶׁשה 
ַהִּמְקָּדׁש.  ֵּבית  ִאין  ְמנֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי  ַמאְכן  צּו  ִוויַאזֹוי 
ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ֶגעֵהייְסן ַמאְכן ִדי ְמנֹוָרה 
פּון  "אֹויְסֶגעְקַלאְּפט  ַטייְטׁש  ִאיז  ִמְקָׁשה  ָזָהב"  "ִמְקָׁשה 
ֵאיין ְׁשִטיק". ִדי ְמנֹוָרה ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ֶגעּבֹויֶעט פּון 
ְׁשִטיְקֶלעְך ָנאר פּון ֵאיין ְׁשִטיק ָגאְלד, ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן 

אֹויסֶגעַהאְקט ִמיט ַא ַהאֶמער.

ִדי  ַאז  אֹויְסֶגעְׁשמּוֶעְסט  ָמאל  ַאָּפאר  ׁשֹוין  ָהאְּבן  ִמיר 
ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ִאיז ִנְצִחּיּות, ֶעס ִאיז ַׁשָּייְך ַפאר ֶיעְדן ִאיד 

ִאין ֶיעְדן ְזַמן.

ֲחַז"ל ָזאְגן אֹויף ִדי ְמנֹוָרה ַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַאן ֵעדּות 
ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ַאז ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִליּב 
ָגאר  ֵזיי  ִמיט  ִזיְך  ַּבאִריְמט  ֶער  ָפאְלק,  ִאיִדיֶׁשע  ָדאס 
ְׁשַטאְרק. ִדי ְמנֹוָרה ִאיז ֶגעֶווען אֹויְסֶגעְׁשִניְצט ִמיט ֵׁשייֶנע 

ֶּבעֶכעְרֶלעך אּון ְקֶנעֶּפעֶלעך אּון ְּבלּוֶמעֶלעך א.ד.ג. 
ִהְתָּפֲארּות  ָסאְרְטן  ַאֶלע  אֹויף  ְמַרֵּמז  ִאיז  ָדאס 
ָסאְרְטן  ַאֶלע  פּון  ָהאט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס 
ִאין  ַעְקָׁשנּות  ְגרֹויס  ָהאְּבן  ַדאְרף  ֶמען  ֶמעְנְטְׁשן. 
ֲעבֹוַדת ה' צּו ְׁשֵטיין ֶפעְלְזן ֶפעְסט, אּון ְגֵלייְּבן ַאז 
אּון  אּוְנז  ִמיט  ִזיְך  ַּבאִריְמט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ָהאט ֲהָנָאה אּון ַא ִהְתָּפֲארּות פּון ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ְּתנּוָעה'ֶלע 
ָוואס ִמיר טּוֶען. 

ָדאס ַווייְזט אּוְנז ִדי ְמנֹוָרה, ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִמְקָׁשה. ר' 
ָנָתן ַטייְטׁש ַאז "ִמְקָׁשה" ִאיז פּון ָלׁשֹון "ַעְקָׁשנּות", ֶמען 
ַדאְרף ַזיין ַא ְגרֹויֶסער ַעְקָׁשן ִאין ֲעבֹוַדת ה' ִאין ֶיעֶדע 
ָדאס  ֶמען  ַדאְרף  טּוט  ֶמען  ָוואס  ַזאְך  גּוֶטע  אּון  ִמְצָוה 

ַמאְכן ִמיט ַעְקָׁשנּות.

ַא ִאיְנְגל ָוואס ָהאט ִזיְך אּוְנֶטעְרֶגענּוֶמען צּו ַמאְכן ַא ָּדָבר 
ֶׁשִּבְקדּוָׁשה, צּום ֵּבייְׁשִּפיל: ֶּבעְנְטשְׁן ָנאר פּון ִאיֶנעֵווייִניג, 
ִהיְטן ָדאס מֹויל, ִניְׁשט ֶרעְדן פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, ֶמער 
ָּכבֹוד ֶגעְּבן ַפאר ַטאֶטע ַמאֶמע, ַדאְרף ֶער ֶעס ָאְנַהאְלְטן 

ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 
ָוואס ָּדא ָהאט ִזיְך ִּגיָטאן )שיהר"ן ר"ט(

בהעלותך תשפ"א
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דער  
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ִמיט ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ַעְקָׁשנּות אּון ֶדער ִעיָקר ִאיז ַטאֶקע 
ִמיט ַעְקָׁשנּות ֶּבעְטן ֶדעם אֹויֶּבעְרשְְׁטן ֶער ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען 
ַהאְלְטן ִמיט ִדי ַקָּבלֹות טֹובֹות, ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ִנְתַּגָּלה 
ֶוועְרן ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ִהְתָּפֲארּות ָוואס ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער 

ַּבאִריְמט ִזיְך ִמיט ֶדעם ִקיְנד.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט: "ֶמען ַדאְרף ַזיין ַא ְגרֹויֶסער 
ַעְקָׁשן ִאין ֲעבֹוַדת ה', ִניְׁשט ָנאְכָלאְזן ִדי ְּפַלאץ ִווי ֶמען 
ִאיז, ָדאס ֵמייְנט ָדאס ִּביְסל ֲעבֹוַדת ה' ָוואס ֶמען ָהאט 
אֹויף  ֵגיין  ַאִריֶּבער  ֶוועט  ֶעס  אֹויּב  ֲאִפילּו  ָאְנֶגעהֹויְּבן, 
ִדיר ְמִניעֹות אּון ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת א.ד.ג. "ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט: 
"ֶגעֶדעְנק ָדאס גּוט! ַווייל ֶווען דּו ֶוועְסט ָאְנֵהייְּבן ַאִּביְסל 
ִדיֶנען ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶוועְסטּו ָדאס ַדאְרְפן ֶגעֶדעְנֶקען אּון 

ִזיְך ַּבאנּוְצן ִמיט ִדי ֵעָצה."

ר' ָנָתן ְׁשַרייְּבט ִאין ַא ְּבִריוו: ֶעְטס ַדאְרְפְסט ַזיין ְגרֹויֶסע 
ַעְקָׁשִנים ִמיט ָדאס ִּביְסל ֲעבֹוָדה ָוואס ֶעְנק טּוֶען, אֹויְך 
צּו  ַעְקָׁשן  ַאן  ַזיין  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַדאְרף  ָרצֹון  ִאין 
גּוֶטע  ַאֶלע  ִדי  צּו  ִהְׁשּתֹוְקקּות  ָהאְּבן  אּון  ֶוועְלן 
ַזאְכן, ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס ֶעס ֶקען 
אֹויף ִאים ַאִריֶּבער ֵגיין, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶער ָדאס 

גּוט ֶגעֶדעְנֶקען.

ִאין ִלּקּוֵטי ְּתִפּלֹות ֶזעט ֶמען וואּו ר' ָנָתן ֶּבעט ִזיְך 
ַּביים אֹויֶּבעְרשְְׁטן: "ֶהעְלף ִמיר ַּבאֶׁשעֶפער ִאיְך ָזאל ַזיין 
ַא ְגרֹויֶסער ַעְקָׁשן ִאין ֲעבֹוַדת ה', ִאיְך ָזאל ִניְׁשט ֶוועְרן 
צּוִמיְׁשט פּון ַקיין ׁשּום ַזאְך ִאין ֶדער ֶוועְלט ָוואס ָזאל ִמיר 
ַאָראְּפַוואְרְפן ָאֶדער ְמַרֵחק ַזיין פּון ִדיר, ָזאל ַזיין ָוואס 
ָזאל ָנאר ַזיין. ֲאִפילּו ֶעס ָזאל ַאִריֶּבער ֵגיין אֹויף ִמיר ָוואס 
ֶעס ָזאל ָנאר ַאִריֶּבעְרֵגיין ָזאל ִאיְך ַזיין ְׁשַטאְרק ִניְׁשט צּו 
קּוְקן אֹויף ַאֶלע ַמֲחָׁשבֹות ָוואס מּוְטשֶׁען אּון ִוויְלן ִמיר 
ְׁשַוואְך ַמאְכן ַאז ִאיְך ִּבין ׁשֹוין ָחִליָלה ַא ַפאְרלֹויֶרעֶנער..

ִדיר  ִאין  ַהאְלְטן  ִזיְך  ָזאל  ִאיְך  ַּבאֶׁשעֶפער  ִמיר  ֶהעְלף 
ָוואס ִאיְך ֶקען ָנאר, ִמיט  ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ִמיט  ַדיין  ִאין 
ֶיעֶדע ְנקּוָדה טֹוָבה ָוואס ֶגעִפיְנט ִזיְך ִאין ִמיר. ִאיְך ָזאל 
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ָלאְפן  ה'ֶלע. ַאֶלע ִקיְנֶדער ׁשְ טּוּב פּון מֹׁשֶ ייַנאְכט ִאין ׁשְ ּבַ
ה ַהאְלט ׁשֹוין ָנאְכן ֵלייֶנען ֶעְרִליְך ְקִריַאת  ׁשֹוין, ר' מֹׁשֶ
ַא  ִזיְך  ָלאף אּון ָחלֹוְמ'ט  ׁשְ ִטיֶפע  ַא  ִאין  ִאיז  ַמע, ֶער  ׁשְ

ָחלֹום...

ֶוועְסטּו  ִריק  ּבְ אּוְנֶטעְרן  ָדאְרט  ִווין,  ָטאט  ׁשְ צּום  "ָפאר 
ְטֶרעְפן ַאן אֹוָצר"

ִווין  ַקיין  ָפאְרן  ָזאל  ִאיְך  ָחלֹום,  ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע  ַאַזא 
ה'ֶלע  מֹׁשֶ ִאיְך  ּפּוְנְקט  ִמינּוט,  ֵאיין  אֹוָצר?  ַאן  ְטֶרעְפן 
ן ַאַזא ַמָזל צּו ְטֶרעְפן ַאן אֹוָצר? ֶנע, ָדאס ִאיז  ֶוועט ָהאּבְ

ע ֲחלֹומֹות! ְסָתם ַנאִריׁשֶ

ֶנעל?  ער ַפאְרָוואס ָזאל ִאיְך ִזיְך ְמַייֵאׁש ַזיין ַאזֹוי ׁשְ ָאּבֶ
ָוואס ָהאּב ִאיְך צּו ֶדעְרֵלייְגן! ִאיְך ֵגיי ֵגיין ִאין ִמְקֶוה אּון 
ֲחִרית אּון ְגַלייְך ָנאְכֶדעם ָפאר ִאיְך ַקיין ִווין. ַדאֶוועֶנען ׁשַ

אְלד ָאן! ָיא ֶפעְרְדל, ֵאיל ִזיְך צּו, ִמיר קּוֶמען ׁשֹוין ּבַ

ִריק. .... ִאיְך ֶזע ׁשֹוין ֶדעם ּבְ

ָעה ָפאְרן אֹויְפן ַאְלְטן ֶפעְרְדל, ִאיז ֶדער  אר ׁשָ ָנאְך ַא ּפָ
ִאיד ָאְנֶגעקּוֶמען ַקיין ִווין.

ַאַזא  ָאְנֶגעקּוֶמען?  ׁשֹוין  ין  ּבִ ִאיְך  ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ָהא, 
צּו  ן  ָאְנֵהייּבְ ִאיְך  ָזאל  וואּו  ֶזען  ָלאִמיר  ִריק!  ּבְ ְגרֹויֶסער 
ן  ן? ַא ַגאְנְצן ָטאג ְדֵרייֶען ִזיְך ָדאְך ַאזֹויִפיל ֶמעְנְטׁשְ ְגָראּבְ
אֶמעְרְקן! ִאיְך ֵמיין ִאיְך ֶוועל  ָדא, ֶמען ֶוועט ִמיר ִזיֶכער ּבַ

ָעה. אר ׁשָ ַוואְרְטן ַאּפָ

ֶוועל  ִאיְך  ִטיְנְקל,  ֵזייֶער  ָדאְך  ִאיז  ייַנאְכט  ּבַ ער  ָאּבֶ
ט ֶקעֶנען ֶזען ָוואס צּו טּון, ָוואס ָזאל ִאיְך טּון? ָגאְרִניׁשְ

ֶוועל  ִאיְך  ִהְתּבֹוְדדּות,  ַמאְכן  ֵגיי  ִאיְך  ׁשֹוין,  ֵווייס  ִאיְך 

 
ִלים דעם רבי'נס ְמשָׁ

ן ַא ִריְכִטיֶגע  ְטן, ֶער ָזאל ִמיר ֶגעּבְ עְרְשׁ ל ַזיין צּום אֹויּבֶ ּלֵ ִמְתּפַ
ֵעָצה ָוואס צּו טּון.

עֶפער, ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל ְטֶרעְפן ֶדער אֹוָצר,  אׁשֶ ֵהייִליֶגער ּבַ
ִאיְך ֶוועל ִמיט ַדיין ִהיְלף טּון ַאַסאְך ֶחֶסד ִמיט ָאִריֶמע ִאיְדן. 
ט  ִניׁשְ ֶעס  ֶוועל  ִאיְך  אֹויּב  ֲאִפילּו  אּון  ַטאֶטע!  ִמיר  ֶהעְלף 
ן ִאין  ְגֵלייּבְ ַווייֶטער  עט ִאיְך ִדיר ַטאֶטע, ִאיְך ָזאל  ּבֶ ְטֶרעְפן, 

ן ִמיט ִדי ֱאמּוָנה. ַלייּבְ ִדיר ַאז ַאֶלעס ִאיז ְלטֹוָבה אּון ּבְ

ַגאְנֶצע  ַדיין  ַהא?  ָדאְרט?  זּוְכְסטּו  ָוואס  דּו  ֶהעי,   
ִאין  ִניְׁשט  ֶעֶּפעס  אֹויס  ִמיר  קּוְקט  ֶגעִפיַראְכְטס 

ָאְרֶדענּוְנג!

ט ִאין ָאְרֶדענּוְנג? ין ִניׁשְ ָוואס? ִאיְך ּבִ

אּון  ְשֵטייְסט  דּו  ָיא,  ַפאְרֶדעְכִטיְגט  ִּביְסט  ִדי  ָיא, 
ִאיְך  ָהא!  ָדאְרט?  זּוְכְסטּו  ָוואס  ַארּום,  ִזיְך  קּוְקְסט 

ַפאְרְׁשֵטיי ׁשֹוין, דּו ִּביְסט ַא ַגָּנב, ָיא ַא ַגָּנב!

ב? ָוואס? ַא ַגּנָ

ָיא ַא ַגָּנב, קּום ָנאר ַאֶהער, ִאיְך ֶוועל ִדיר ְטָראְגן צּו ִדי 
ָּפאִליֵציי

ִאיְך  ָזאל  טּון?  ֶיעְצט  ִאיְך  ָזאל  ָוואס  ִהיְמל  ִאין  ַטאֶטע 
ט ַפאְרַצייְלן,  ִאים ַפאְרַצייְלן? אֹויּב ִאיְך ֶוועל ִאים ִניׁשְ
ִפיָסה! ָוואס ָזאל ִאיְך טּון? ֶקען ֶער ִמיְך ָנאְך ַאייְנֶזעְצן ִאין ּתְ

ר ָזאל ִאיְך ִאים ָיא ַפאְרַצייְלן אּון ִאיְך ֶוועל ִמיְך צּוֵטייְלן  ֶאְפׁשָ
ִמיְט'ן אֹוָצר ַהאְלּב אֹויף ַהאְלּב!  ַאְנְטׁשּוְלִדיְגט... ִאיְך ִוויל ִדיר 

ַפאְרַצייְלן ָוואס ִאיְך טּו ָדא!

ָיא ָלאִמיך ֶהעְרן, ָלאִמיך ֶהעְרן, ֶעס ַדאְרף ָאֶּבער  ָיא   
ַזיין ֵזייֶער ִאיְנֶטעְרַסאְנט ֶעס ָזאל ַאַרייְנֵגיין ִאין ַמיין 

אֹויֶער.

אֹויּב ִניְׁשט ֶהע.. ֶהע..

ִדי ַנאְכט ָהאּב ִאיְך ִזיְך ֶגעָחלֹוְמט..

ַא ָחלֹום? ָהאְסט ִזיְך ֶּבֱאֶמת ֶגעָחלֹוְמט ַא ָחלֹום?

ַנאְכט,  ִדי  ָחלֹום  ַא  ִאיְך ָהאּב ֶגעַהאט  ִדיר  ָזאג  ִאיְך  ָיא, 
ִאיְך ָהאּב ִזיְך ֶגעָחלֹוְמט ַאז ִאיְך ָזאל ָפאְרן ַקיין ִווין אּון 

ִריק פון ִווין ֶוועל ִאיְך ְטֶרעְפן ַאן... אֹוָצר ָדאְרט אּוְנֶטעְרן ּבְ

ָהא, ֵׁשיין! ַאן אֹוָצר אּוְנֶטעְרן ְּבִריק פּון ִווין!

דּו  ַגָּנב,  ָּפאְלֶנער  ַא  ִּביְסט  דּו  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִדיר  ָהאּב  ִאיְך 
ְדֵרייְסט ִזיְך ִניְׁשט ְסַּתם ַארּום ָדא!

ֶגעָחלֹוְמט,  ַטאֶקע  ִזיְך  ָהאּב  ִאיְך  ֱאֶמת,  ִאיז  ָדאס  ֵניין, 



ִאיְך קּום צּוָפאְרן פּון ֵזייֶער ַא ַווייֶטער ָדאְרף צּו זּוְכן 
ֶדעם אֹוָצר!

ָהא ָהא ָהא... ַאן אֹוָצר אּוְנֶטעְרן ְּבִריק פּון ִווין! 
ַאן אֹוָצר אּוְנֶטעְרן ְּבִריק פּון ִווין!

ַאן אֹוָצר, ָדאס ַמאְכט ִמיר ֵזייֶער ַלאְכן ַהא ַהא ַהא

דּו ֵווייְסט ָוואס ַמאְכט ִמיר ָנאְך ֶמער ְׁשֵמייְכֶלען?

ָוואס?

ָחלֹום,  ַא  פון  צּוטּון  ִּבְכַלל  ִזיְך  ַמאְכְסט  דּו  ַאז 
ִאיְך ֶסעְרֶגעי ָהאּב אֹויְך ֶגעָחלֹו'ְמט ַא ָחלֹום ִדי 

ַנאְכט?

ַאזֹוי? דּו ָהאְסט אֹויְך ֶגעָחלֹוְמט?

ָוואס  אֹוָצר  ַאן  ֶוועְגן  ֶגעָחלֹוְמט  ָהאּב  ִאיְך  ָיא, 
ְׁשֶטעֶטעֶלע  ַווייְטן  ַא  ֶעֶּפעס  ִאין  ִזיְך  ֶגעִפיְנט 
ַא  ֶעֶּפעס  פּון  ִציֶמער(  )ַזייִטיֶגע  ַמאַגאִזין  ַא  ֶעֶּפעס  ִאין 
ִאיְדל ָוואס ֵהייְסט ָׁשאַמ'ֶלע... ֵניין ֵניין.. ָׁשאַל'ֶמע.

ָׁשאַלֶמע, דּו ִּביְסט ִזיֶכער?  

ִזיְך ׁשֹוין ֶדעְרַמאְנט, מֶֹׁשה'ֶלע,  ִאיְך ָהאּב  ָיא, 
ֶמען רּוְפט ִאים מֶֹׁשה'ֶלע... ָיא ָיא מֶֹׁשה'ֶלע, ַא 
ֵׁשייֶנע ָנאֶמען. ָנא ֶוועְגן ֶדעם ָזאל ִאיְך ֶיעְצט ָפאְרן 

ַאִהין אּון זּוְכן ָדאְרט ֶדעם אֹוָצר?

ֶטעְטל  ָוואס? ֶער ָחלֹוְמט ָדאְך ֶוועְגן ִמיר, ַמיין ׁשְ
וואּו ִאיְך וואֹוין!

צּו  צּוִריְקַאייְלן  ׁשֹוין  ִזיְך  ַדאְרף  ִאיְך  ַמיין  ִאיְך 
ִזיְך  ְגַלייְך  אּון  אְגִריְסן  ּבַ ִאים  ָלאִמיר  ַאֵהיים,  ָפאְרן 

ַארֹויְסָלאְזן אֹויְפן ֶוועג.

ְגרֹויְסן  ַא  ַדאְנק  ַא  ִדיר,  ַדאְנק  ִאיְך  ֶסעְרֶגעי,  גּוט 
ַדאְנק, ִאיְך ֵגיי ׁשֹוין ַאֵהיים.

ְסָתם  ִדיר  ְכ'ָהאּב  ַפאְרָוואס,  ְׁש'ּכֹוַח  ָוואס? 

ַאזֹוי ַפאְרֵצייְלט ַא ָחלֹום!

אּון  ֲחלֹומֹות  ָחלֹוְמ'ט  ֶער  ֶמעְנְטׁש,  ָמאְדֶנער  ַא  ִאיז  ֶדער 
קּוְמט ִּביז ִווין!      מֶֹׁשה'ֶלע מֶֹׁשה'ֶלע ַלא ַלא ַלא..

ׁשֹוין  ָפאְרט  ֶמען  ָפאְרט,  ֶמען  ֶגעַגאְנֶגען  ֶפעְרֶדעֶלע, 
ער ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות ְפִליט ֶמען  ַאֵהיים, ָאּבֶ

עֶפער, ֶמען ֶזעט ׁשֹוין ִדי ַהייֶזער פּון  אׁשֶ ָהא! ִאיְך ַדאְנק ִדיר ּבַ
ֶדעְרַווייֶטְנס, ָאט קּום ֶמען ׁשֹוין ָאן צּו ִדי ַגאס וואּו ִאיְך וואֹוין

אֹוי,  ָדאְרט.  ן  אֹויְסְגָראּבְ ַמאַגאִזין  ִאין  ֵגיין  ׁשֹוין  ֵגיי  ִאיְך 
ִמיץ ָאְנֶגעֵלייְגט ָדא. ָלאִמיר ַאֶוועְקרּוְקן ִדי ַאְלֶטע  ַאזֹויִפיל ׁשְ

עְנְקֶלעך ּבֶ

עס ַא ַהאְרֶטע ַזאךְ, ִאיְך פּול  ן. ֶעּפֶ ִאיְך ֵהייּב ׁשֹוין ָאן צּו ְגָראּבְ
ט, ָדאס  עס, ָדא ָהאְסטוּ... ִאיְך ֶזע ֶעס ָדא,.. ִאיְך ְגֵלייּב ִניׁשְ ֶעּפֶ
טֹויּב  יְסל פּון ִדי ׁשְ ֵרייִניְגן ַאּבִ ֶקע... ָלאִמיך ֶעס ָאּפְ יׁשְ ִאיז ַא ּפִ

ר ּכַֹח  ט ָוואס ִאיְך ֶזע, ַא אֹוָצר, ַא אֹוָצר, ְואֹו ִייׁשַ ִאיְך ְגֵלייּב ִניׁשְ
עֶפער אׁשֶ ים ִאיְך ַדאְנק ִדיר ּבַ עֶפער, ַאֶזעְלֶכע ִנּסִ אׁשֶ ּבַ

ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער; ְקִליְנְגט ַאַריין ִאין ֶטעֶלעָפאן-ַליין אּון ָזאְגט 
ל ָוואס ִמיר ֶקעֶנען ִזיְך ֶלעְרֶנען פּון ֶדעם. )קוק  ַאַריין ֶדער ִנְמׁשָ

אין שיש"ק צו זען וויאזוי דער רבי פארציילט דער משל מיט'ן נמשל(

 ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ְּבֵעֶרְך ַא ָיאר צּוִריק ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ִמְתַּפֵּלל ַזיין ַאז ִאיְך ִוויל ָפאְרן צּו ַמיין ֵזייֶדע אּון 
ַּבאֶּבע ֶוועְלֶכע וואֹויֶנען ַווייט ַאִריֶּבער ֶדער ַים, 
ִּכְמַעט  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶגעוואּוְסט  ָהאּב  ִאיְך  ֲאִפילּו 
ְמַייֵאׁש  ִניְׁשט  ִזיְך  ִאיְך  ֶמעְגִליְך, ָהאּב  ִניְׁשט  ִווי 

ֶגעֶווען אּון ִמְתַּפֵּלל ֶגעֶווען. ִּביז ִאין ַא ָטאג ֶווען ַמיין ַטאֶטע ָהאט ִמיר 
ֶעס  ָפאְרן,  ֶקעֶנען  ִניְׁשט  ֶוועְסט  דּו  ַאז  ֶעס  ֶזעט  ֶעס  ַיְעְנִקי!  ֶגעָזאְגט: 
ָאְּפֶגעָלאְפן, אּון ָנאְך  ִאיז  ַּפְאְסָּפאְרט  ַדיין  ְמִניעֹות,  ִאיז ָדא ְׁשַטאְרֶקע 

ֶעְטִליֶכע ְׁשַטאְרֶקע ְמִניעֹות, דּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט ִמיְטקּוֶמען.

ִאיְך ָהאּב ִזיְך ָאֶּבער ֵזייֶער ֶגעְׁשַטאְרְקט, אּון ִזיְך ֵזייֶער ֶגעְפֵרייט ַאז ִאיְך 
פּון  ִהְׁשַּתְּדלּות  ִריְכִטיֶגע  ָדאס  ֶגעטּון  אּון  ֶרִּבי'ן  ֶדעם  ֶגעָפאְלְגט  ָהאּב 
ְּתִפָּלה, ִאיְך ְגֵלייּב ַאז ַמיין ְּתִפָּלה ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויְסן ַרַעׁש אֹויְבן 
ִאין ִהיְמל, אֹויף צּו ְמעֹוֵרר ַזיין ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ָזאל ִזיְך 
ׁשֹוין צּוִריק ֶקעְרן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט אּוְנז ִאין ֵהייִליְגן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָוואס 

ֶוועט ִאיְנִגיְכן ֶוועְרן אֹויְפֶגעּבֹויט.

ָחׁשּוֶבע  ַטייֶעֶרע  ַאֶלע  ַפאר  ִריף  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִאיֶּבעְרֶגעְּבן  ִוויל  ִאיְך 
ֲאִפילּו ַאַסאְך ָמאל  ַאז  ִוויְסן  ָזאְלן  ֶעְנק  ֶוועְלט:  ִדי  ִקיְנֶדער פּון ִאיֶּבער 
ֶזעט ֶעֶּפעס אֹויס אּוְמֶמעְגִליְך, ָהאְטס ִניְׁשט מֹוָרא, ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶקען ַאֶלעס, ָגאְרִניְׁשט ִאיז פּון ִאים ַפאְרִמיְטן, ֲאִפילּו ִמיט ִדי ְפֵלייִׁשיֶגע 
אֹויְגן קּוְקט אֹויס ַאז ֶמען ָהאט ִניְׁשט ֶגעּפֹויֶעְלט ִאיז ֶעס ָאֶּבער ִניְׁשט 
ִריְכִטיג, ַווייל ַקיין ׁשּום ְּתִפָּלה ֵגייט ִניְׁשט ַפאְרלֹויְרן...   ַאַסאְך ַהְצָלָחה
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 אויף סיפורי מעשיות בחינה

(2די ערשטע מעשה פון די פארלוירענע בת מלך)

 טון די לעצטע טאג?עוואס האט ער ג .א

  ווייןקוואל פארזוכט פון די 
 געגעסן פון די עפל 
  קוואל וואסערפארזוכט פון די 

 וויפיל צייט איז ער געשלאפן? .ב

 א גאצע יאר 
  פופציג יאר 
 זיבעציג יאר 

האט ער זיך אויפגעוועקט ווען זי האט אים  .ג
 געוועקט?

 יא, גלייך 
  ניין 
 נאך אפאר מאל וועקן 

 נט?יארוואס האט זי געוויפ .ד

 וויל ס'איז א גרויסע רחמנות אויף איר 
 וויל ס'איז א גרויסע רחמנות אויף אים 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 מיט וואס האט זי געשריבן? .ה

 מיט א פענע 
 מיט אירע טרערן 
  א פעדערמיט 

וואס האט ער געזאגט ווען ער האט זיך  .ו
 אויפגעכאפט?

 ון די עפלפארוואס האב איך געגעסן פ 
 פארוואס בין איך געשלאפן אזויפיל צייט 
 וואו בין איך אין דער וועלט 

וויאזוי האט ער געליינט וואס ס'איז געשטאנען  .ז
 אין די פאטשיילע?

  ער האט עס אויפגעהויבן א קעגן די לבנה 
  ער האט עס אויפגעהויבן א קעגן דער זון 
 ער האט עס אויפגעהויבן א קעגן א ליכט 

 עשטאנען אין די פאטשיילע?וואס איז ג .ח

 אירע קלאגן, און אז זי איז צוריק אין פאלאץ 
  ביי א  געפינעןזי ער קען אירע קלאגן, און אז

 גאלדענע בארג מיט א פערלינעם שלאס
 אירע קלאגן, און אז זי איז אין די מדבריות 

 וואס האט געזאגט דער ממונה אויף די חיות ? .ט

  אז ער ווייסט וואו עס איז די גאלדענער
 בארג און פערלינעם שלאס

 אז ס'איז זיכער נישט דא 
 נאר ער ווייסט נישט אוואו ,אז ס'איז דא 

 וואס האט דער שני למלכות געטון? .י

 ווען פון זוכןעער האט זיך מייאש ג 
  ער האט געוויינט און געזאגט אז ס'איז

 בוודאי יא דא
  ס'איז נישטאער האט געוויינט ווייל 

 וואס האבן די חיות געענטפערט? .יא

  שלאסדעם אז זיי האבן געזען דעם בארג און 
  דעםאז זיי האבן נישט געזען דעם בארג און 

 שלאס 
  דעםאז זיי ווייסן נישט פון דעם בארג און 

 שלאס
 וואס האט געזאגט דער ממונה אויף די עופות ? .יב

  אז ער ווייסט וואו עס איז די גאלדענער
 און פערלינעם שלאסבארג 

 אז ס'איז זיכער נישט דא 
 נאר ער ווייסט נישט אוואו ,אז ס'איז דא 

 וואס האבן די עופות געענטפערט? .יג

  שלאסדעם אז זיי האבן געזען דעם בארג און 
  דעםאז זיי האבן נישט געזען דעם בארג און 

 שלאס 
  דעםאז זיי ווייסן נישט פון דעם בארג און 

 שלאס
 דער ממונה אויף די רוחות ?וואס האט געזאגט  .יד

  אז ער ווייסט וואו עס איז די גאלדענער
 בארג און פערלינעם שלאס

 אז ס'איז זיכער נישט דא 
 נאר ער ווייסט נישט אוואו ,אז ס'איז דא 

וואס האט געזאגט דער ווינט וואס האט  .טו
 געשפעטיגט צו קומען?

  אז ער האט געדארפט טראגן א מלך צו א
 פערלינעם שלאס גאלדענעם בארג און א

  אז ער האט געדארפט טראגן דימאנטן צו א
 גאלדענעם בארג און א פערלינעם שלאס

  אז ער האט געדארפט טראגן א בת מלך צו א
 גאלדענעם בארג און א פערלינעם שלאס
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בחינה אויף ספורי מעשיות 

די ערשטע מעשה  )2( 
פון די פארלוירענע בת מלך

ֶיעֶדע  ִאין  ָטאג  ֶיעְדן  ִזיְך 
ַצייט ְפֵרייֶען ַאז ִאיְך ָהאּב 
זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ִמֶּזַרע 
ִּבין  ִאיְך  אּון  ִיְׂשָרֵאל, 
ִניְׁשט ַקיין ּגֹוי, ְׁשֶטעְנִדיג 
ָזאל ִאיְך זּוְכן ִאין ִמיר ְנקּודֹות טֹובֹות פּון ִדי ֵהייִליֶגע 

ִמְצוֹות ָוואס ֶיעֶדער ִאיד ַפאְרָמאְגט.

ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאל ְׁשֶטעְנִדיג ָהאְּבן 
אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ִהְתָּפֲארּות  ִדי  אֹויְגן  ִדי  ַפאר 
ָהאט פּון אּוְנז, ָדאס ֶוועט ַטאֶקע ּגֹוֵרם ַזיין ַאז ְלַמְעָלה 
ֶוועט ִזיְך ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ַּבאִריֶמען אּון ָזאְגן: "קּוק 
ִהיְנְטן, ִדי  ָוואְסַפאַרא ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער ִאיְך ָהאּב ָדא 
ַנַחת רּוַח אּון ַׁשֲעׁשּוִעים ָוואס ֵזיי ַמאְכן ִמיר." ִּביז ֶמען 
ֶוועט זֹוֶכה ַזיין ְּבָקרֹוב צּו ֶזען ִדי ַאֶלע ְּכֵלי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ְמנֹוָרה ִאין ִאיר ְּפַראְכט אּון ִליְכִטיְגַקייט 
ִאין  ַצִּדיִקים  ַאֶלע  אּון  ַרֵּבינּו  מֶֹׁשה  ַהּכֵֹהן,  ַאֲהרֹן  ִמיט 

ֵהייִליְגן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
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