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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ָּברּוְך ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה

ֶגעלֹויְּבט ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַאז ֶעס ִאיז ׁשֹוין ַאִריֶּבער ַא ָיאר 
"ֶדעם  ֶוועֶכעְנְטִליך  בעז"ה  ַארֹויס  קּוְמט  ָוואס  ַצייט 
ֶרִּביְנ'ס ִליְכט" אּון ַמאְכט ִליְכִטיג ִדי יּוְנֶגע ֶהעְרֶצעֶלעך 
ַארּום ֶדער ֶוועְלט. ִאיּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים ֶקעֶנען 
ִמיר ִניְׁשט ֶגענּוג ַדאְנְקן ֶדעם אֹויֶּבעְרְשְׁטן ַפאר ַאֶלע 
ֲחָסִדים אּון טֹובֹות ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט ִמיט אּוְנז 
ֶגעָהאְלְפן  אּוְנז  ָהאט  ֶער  ֲעָזרּונּו  ֵהָּנה  ַעד  ִאיְצט,  ִּביז 
ֶהעְלְפן  ַווייֶטער  אּוְנז  ָזאל  ֶער  ִמיר  ֶּבעְטן  ַאֶהער,  ִּביז 
צּוְׁשְּפֵרייְטן ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ַּדַעת ִּביז ֶעס ֶוועט ְמֻקָּים ֶוועְרן 

"אֹור ָחָדש ַעל ִצּיֹון ָּתִאיר".

ָּבָלק  ָוואס  ֶזען  ָלאִמיר  ָּבָלק,  ַּפְרַׁשת  ִאין  ְׁשֵטייֶען  ִמיר 
ֲחַז"ל  ִקיְנֶדער.  ִאיִדיֶׁשע  ִדי  ַפאר  טּון  ֶגעָוואְלט  ָהאט 
ָהָיה  ַמה  ְלֵמִדים  ָאנּו  ָרָׁשע  "ִמִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל אֹותֹו  ָזאְגן 
ְּבִלּבֹו – פּון ַזייֶנע ְּבָרכֹות ֶקעֶנען ִמיר ֶלעְרֶנען ָוואס ֶער 
ֵאייֶנע  ַהאְרץ אּוְנז צּו ֶׁשעְלְטן".  ַזיין  ִאין  ֶגעַהאט  ָהאט 
ֲעַפר  ָמָנה  "ִמי  ֶגעֶווען,  ִאיז  ִּבְלָעם  פּון  ְּבָרכֹות  ִדי  פּון 
ַיֲעקֹב ּוִמְסָּפר ֶאת רַֹבע ִיְׂשָרֵאל", ַטייְטׁש ֶרִּבי ָנָתן ַאזֹוי: 
אּון  ַטייֶעְרַקייט  ָדאס  ָאְּפַׁשאְצן  אּון  ֵצייְלן  ֶקען  "ֶווער 
ֵהייִליְגַקייט פּון ֶיעֶדע ְטִריט ֶווען ֶמען ְטֶרעט אֹויף ִדי 
ֶעְרד, ֵגייֶעְנִדיג ִאין ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ָאֶדער ִאין ֵחֶדר, ָוואס 
פּון ִדי ַאֶלע ְטִריט ֶוועְרט אֹויְבן ִאין ִהיְמל ִּתּקּוִנים אּון 
ֶעס ִאיז ָדא ְלַמְעָלה פּון ֶדעם ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַנַחת רּוַח".

ֶעס ִאיז ָנאְך ִניְׁשט ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן ֶדער ָקאְמְּפיּוֶטער 
ָוואס ֶקען ָאְּפֵצייְלן אּון אֹויְסֶרעֶכעֶנען ִדי  ַטייֶעְרַקייט 
ֶמען  ָוואס  ְטִריט  אּון  ְטִריט  ֶיעְדן  פּון  ַׁשֲעׁשּוִעים  אּון 
ֵגייט אֹויף ֶדער ֶעְרד צּו טּון ַא ֵהייִליֶגע ַזאְך, ִווי ְלָמָׁשל 
ֵגיין  ֶּבעְטן,  ַטאֶטע-ַמאֶמע  ֶווען  ִמיְסט  ִדי  ַארֹויְסְטָראְגן 
ַזיין  ָאן  טּוט  ִאיְנְגל  ַא  ֶווען  ַׁשָּבת,  ְלָכבֹוד  ַאייְנקֹויְפן 
ְטִריט  ִדי  ֲאִפילּו ָנאר פּון  ֵחֶדר,  ִאין  ֵגיין  ֶטעֶׁשעֶלע צּו 
ֵגייֶעְנִדיג אֹויְפן ֶוועג ָנאְך ַפאְרן ָאְנקּוֶמען ִאין ֵחֶדר, ֶוועְרן 
פּון ִדי ַאֶלע ְטִריט ָאְּפֶגעטּון ָגאר ְגרֹויֶסע ִּתּקּוִנים ָוואס 

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

בלק תשפ"א
גליון 48

דער  
ריינער קוואל

ִמיר ֶקעֶנען ָדאס ִניְׁשט ַאַרייֶנעֶמען ִאין אּוְנֶזער מַֹח, ִדי 
ַטייֶעְרַקייט אּון ְגרֹויְסֵקייט ֶדעְרפּון.

ִּבְלָעם ָזאְגט: "ֵהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹון ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחָּׁשב" 
ֶרעֶכעֶנען  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַלל  ַאז  יֹוָנָתן  ַּתְרּגּום  ֶדער  ַטייְטׁש 
ִזיְך ִניְׁשט ִמיט ִדי ּגֹוִים, ֵזיי ֵגייֶען ִניְׁשט ָנאְך ִדי גֹוי'ֶׁשע 
ָסאְרְטן  ַאֶלע  אּון  ְׁשִּפיֶלעַרייֶען  גֹוי'ֶׁשע  ִדי  ָמאֶדעס 
ִאיֶּבעְרֶגעְטִריֶּבעֶנע ַנאֶׁשעַרייֶען, ַטייֶעֶרע ְקֵלייֶדער אּון 
לּוקסּוס'ִדיֶגע ֶמעְּבל א.א.וו. ִדי ּגֹוִים ֶלעְּבן ָנאר ֵאייְנָמאל 
אֹויף ִדי ֶוועְלט מּוְזן ֵזיי ְגַלייְך ִזיְך אֹויְפַכאְּפן אֹויף ֶיעֶדע 
ְּכֵסֶדר  ְׁשִוויֶמען  ָוואס  ַּתֲאוֹות  אּון  ֶטעְכָנאָלאִגֶיע  ַנייֶע 
ַארֹויף ִווי ְׁשַוואֶמען ָנאְך ַא ֶרעְגן, ַווייל ָדאס ִאיז ֵזייֶער 

ַגאְנֶצער ִחיּות.

ַאְנֶדעְרן  ַאן  ָגאר  ִמיט  ֶלעְּבן  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ָאֶּבער 
ָנאר  קֹויְפן  אּון  ֶלעְּבן  ָּפׁשּוֶטע  ַא  ֶלעְּבן  ֵזיי  ַּתְכִלית 
ֶדעם  ִדיֶנען  ֶדעם  ִמיט  ֶקעֶנען  צּו  ְּכֵדי  מּוז  ֶמען  ָוואס 
ַּבאֶׁשעֶפער. ִוויַאזֹוי ֶקען ֶמען ַטאֶקע צּוקּוֶמען צּו ֶדעם? 
ָזאְגט ֶרִּבי ָנָתן "ֵהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹון" ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען ַא 
ֵהייִליג ָפאְלק ֵזיי ֶגעוואֹויֶנען ִזיְך צּו צּו ַמאְכן ִהְתּבֹוְדדּות 
ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט "ֵלְך ַעִּמי ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹר 
ֶדעם  אּוְנֶטער  ִזיְך  ַּבאַהאְלְטן  ֵזיי  כ(  כו,  )ְיַׁשְעָיהּו  ְּדָלֶתיָך" 
ְּתִהִּלים  ִאין  ְס'ְׁשֵטייט  ִווי  ַאזֹוי  ְפִליְגֶלען  ַבּאֶׁשעֶפעְר'ס 
"ִּכי ַאָּתה ה' ַמְחִסי ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך )ְּתִהִּלים צא, ט(" ָזאְגט 
ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ַפאְרן ַּבאֶׁשעֶפער: "ָגאט ָּברּוְך הּוא ִדי ִּביְסט 
ִאיְך  ַפאְרִזיֶכערּוְנג,  ַמיין  ְׁשטּוּב,  ַמיין  וואֹויְנָאְרט  ַמיין 
ֶלעְּבן ָנאר ַפאר ִדיר". ִאיְך ַדאְרף ָנאר ָוואס ֶעס ֶפעְלט 
אֹויס צּו ֶקעֶנען ִדיֶנעם ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער ִמיט ַא ִׂשְמָחה 

אּון ִיּׁשּוב ַהַּדַעת".

ִּבְלָעם ָהאט ִזיְך ֶגעוואּוְנְטְׁשן "ָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים 
ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכמֹהּו", ַהְלַוואי ָוואְלט ִאיְך זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו 
ֵגיין ִאין ֶדעם ֶוועג, ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ֶיעְדן ָטאג אּון אֹויְסִגיְסן 
ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן אֹויֶּבעְרשְְׁטן ִמיט ְׁשַטאְרֶקע ְרצֹונֹות אּון 
ַקייְנָמאל ִניְׁשט ָאְּפָלאְזן ָדאס ָרצֹון אּון ְגלּוְסֶטעִניְׁשן צּום 
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ָלאְזן  ֶגעּבְ ן  ָהאּבְ ִוויְנְטן  ִוויְלֶדע        
קּוְרֶצע  ַא  ַצייט,  ֶיעֶנע  ִאין  ֶטעט  ׁשְ ע  ּפֹויִליׁשֶ ִאין 
ִאיז  ָוואס  ָלה  ּכָ ַהׂשְ ִדי  ׁשֹוָאה,  ִדי  ַפאר  קּוָפה  ּתְ
ֶגעַמאְכט  ַלאְנד ָהאט ׁשֹוין ָאּפְ ֶגעקּוֶמען פּון ַדייְטְשׁ
ִקיְנֶדער  ע  ִאיִדיׁשֶ ִפיל  ִפיל  ן,  חּוְרּבָ ֶרעְקִליְכן  ׁשְ ַא 
צּוֶדעְרצּו  ֶוועג,  ן  ִאיִדיׁשְ פּון  ֶגעַפאְלן  ֶזעֶנען 
ִציֹוִניְס'ְטן  שר"י  ִדי  ַטאֶנען  ֶזעֶנען אֹויְך אֹויְפֶגעְשׁ
ֶגעַדאְנֶקען  ְקרּוֶמע  ֵזייֶעֶרע  ִמיט  ן  ָהאּבְ ָוואס 
אֹויְך  יּוְגְנט,  ֶדעם  פּון  יעּור  ׁשִ ַא  ָאן  ט  ֶלעּפְ ַפאְרְשׁ
ֶדעָמאְלס  ִזיְך  ן  ָהאּבְ ַרְעיֹונֹות  ע  ָקאמּוִניְסִטיׁשֶ ִדי 
ֶגעָוואְרן  ֶזעֶנען  ן  ֶמעְנְטׁשְ ַאַסאְך  ֶגעְדֵרייט, 
ע  רּוִסיׁשֶ ִדי  פּון  ַלאן  ּפְ ֵנייֶעם  ִמיְטן  ֶגעקֹויְפט  ָאּפְ
ְגַלייְך ָאֶרעם אּון ֵרייךְ,  יְרֶגער, צּו ַמאְכן ַאֶלעֶמען  ּבִ
עֶטער ִמיט ָיאְרן אֹויְסֶגעָלאְזט  ּפֶ )ָוואס ָהאט ִזיְך ׁשְ
ן  ָהאּבְ ַאֵליין  ּפֹויְלן  ִאין  ּבֹויֶדעם...(  ְגרֹויְסן  ַא  ִמיט 
ֵזייֶעֶרע  פּון  ֶגעִליְטן  ַטאְרק  ׁשְ ֵזייֶער  ִאיְדן  ִדי 
ֶרעְקִליֶכע  ֵכִנים ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ֶגעֶווען ׁשְ ע ׁשְ גֹוי'ׁשֶ
צּו  ַאזֹוי  ִווי  ֶגעזּוְכט  ָנאר  ן  ָהאּבְ אּון  ַאְנִטיֶסעִמיְטן 
ִאין  חּוִרים  ּבָ יּוְנֶגע  ִדי  ִאיְדן,  ִדי  ייִניְגן  ּפַ אּון  רֹוֶדְפ'ן 
ן ִזיְך ֶגעְדֵרייט ַפאְדֵרייט אּון צּוטּוְמְלט,  ּפֹויְלן ָהאּבְ
ְנִדיג ַקיין ְקָלאֶרע ֶוועג, פּון ַאֶלע ַזייְטן  ט ָהאּבְ ִניׁשְ
ׁשּוֶטע  ּפָ ִדי  אּון  ַרְעיֹונֹות,  ַנייֶע  ֶגעְגַלאְנְצט  ן  ָהאּבְ
קֹוים  ִזיְך  ָהאט  ֵקייט  ִאיִדיׁשְ ִמימּות'ִדיֶגע  ּתְ

ֶגעֶהעְרט.

ְמָחה  ַטאֶנען ר' ׂשִ     ִאין ֶדער ַמּבּול ִאיז אֹויְפֶגעְשׁ
ען ִאין  ֵטיין הי"ד, ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ֶדעם ּפֶ אְרְנׁשְ ּבָ
ֵהייִליֶגע  ִדי  ן  ִריּבְ ֶגעׁשְ ַאָראּפְ ָהאט  אּון  ַהאְנט,  ִדי 
י'ן ַפאר'ן יּוְנְג'ן ּדֹור, ִמיט  ָקָפה פּון ֶרּבִ לֹויֶטעֶרע ַהׁשְ
ַראךְ, ָהאט ֶער  ּפְ ייֶנעם ָלׁשֹון אּון ְקָלאֶרע ׁשְ ַזיין ׁשֵ
ִחּנּוְך  אּון  ָקָפה  ַהׁשְ פּון  ַמֲאָמִרים  ֶגעֵלייְגט  ַאָראּפְ
ר'  קּוָפה,  ּתְ ֶיעֶנע  ִאין  ֶלעֶטער  ּבְ ע  ִאיִדיׁשֶ ִדי  ִאין 
ֵאיין  ָנאר  ֲאִפילּו  ַאז  ֶגעוואּוְסט  ָהאט  ַז"ל  ְמָחה  ׂשִ
ַפאר  ְיׁשּוָעה,  אּון  ְרפּוָאה  ַא  ִאיז  י'ן,  ֶרּבִ פּון  ּבּור  ּדִ

ב פּוֶנעם ּדֹור. ֶדעם ַמּצָ

יז'  ּפֹויִלין  ִאין  ֶגעָוואְרן  ֶגעּבֹויְרן  ִאיז  ְמָחה  ׂשִ      
ַזיין  ֲחנֹוְך אּון  ִאיָסר  ר'  ַזיין ַטאְטן  צּו  ִניָסן תרס"ג 
ׁשּוֶט'ע  ַמאֶמע ֵפְייָגא ע"ה, ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ֶגעֶווען ּפָ
ָהאט  ֶער  ַאז  ֵווייְסן  ִמיר  ִוויִפיל  ִאיְדן,  ֶעְרִליֶכע 
ְצֵוויי  אּון  הי"ד  ים  ַחּיִ ה  מֹׁשֶ רּוֶדער  ּבְ ַא  ֶגעַהאט 

ר אּון ְזַלאֶטע. ֶוועְסֶטעְר'ס ֶאְסּתֵ ׁשְ

 
ל ָוואס פּון דעם רבי'נס לייט   ַזיין ַטאֶטע ָהאט ֶגעִפיְרט ַא ֶגעֶוועְלּבְ

ְמָחה  ׂשִ טּוּב,  ׁשְ ִדי  ֶגעֶווען  ְמַפְרֵנס  ֶער  ָהאט  ֶדעם 
ִאיז ֶגעֶווען ַא גּוט ַהאְרִציֶגער ָנאְך פּון ַאְלס ִקיְנד 
ָקאּפ  גּוֶטע  ַא  ֶגעַהאט  אֹויְך  ֶער  ָהאט  צּוֶדעְרצּו 
ֶער  ָהאט  ָיאְרן  ע  ִקיְנֶדעִר'יׁשֶ ַזייֶנע  ֶלעְרֶנען,  ִאין 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ִווי  ַאזֹוי  ד,  ְמַלּמֵ ַא  יי  ּבַ ֶגעֶלעְרְנט 
עֶטער ִאיז ַלייֶדער  ּפֶ ַאייְנֶגעִפיְרט ִאין ֶיעֶנע ַצייט, ׁשְ
ער  ִטיּבֶ ע ְשׁ יי ַאַסאְך ִאיִדיׁשֶ ֶגעֶווען ַאייְנֶגעִפיְרט ּבַ
חּוִרים אֹויְך ֶלעְרֶנען ִאין ִדי ִגיְמַנאִזיֶע  יְקן ִדי ּבָ צּו ׁשִ
ִדי  אֹויְסֶגעָצאְלט  ן  ָהאּבְ ֶוועְלֶכע  ִציֹוִניְסְטן,  ִדי  פּון 
ַפאְרן  ִלּמּוד  ַכר  ׂשְ ִדי  ְלִמיִדים  ּתַ אֹויְסֶגעֵצייְכְנֶטע 

ֶלעְרֶנען.

ְמָחה  יְקן ׂשִ    ֶדער ַטאֶטע ָהאט ֶגעָוואְלט ַאֵרייְנׁשִ
ַראְכן, ֶער ִאיז ׁשֹוין  ּפְ ִאין ִדי ִגיְמַנאִזיֶע צּו ֶלעְרֶנען ׁשְ
ְגרֹויס  ִמיט  ִחיָנה  ּבְ ֶטע  ֶעְרׁשְ ִדי  ער  ַאִריּבֶ ֲאִפילּו 
ִדי  ער  ָאּבֶ ָהאט  ְמָחה  ׂשִ פּון  ד  ְמַלּמֵ ֶדער  ַהְצָלָחה, 
אֶדעְרט, ֶער ָהאט ֶגעָזאְרְגט  ַזאְך ֵזייֶער ֵזייֶער ֶגעּבַ
ט  ִניׁשְ ח"ו  ָזאל  ֶער  ִאיְנְגל,  וואֹויֶלער  ֶדער  ַפאר 
ַלייֶדער  ִאיז  ָוואס  ֶוועג,  ן  ִאיִדיׁשְ פּון  ָפאְרן  ַאָראּפְ
ָדאְרט  ֶזעֶנען  ֶוועְלֶכע  ִקיְנֶדער  רֹוב  ִמיט  ען  ֶגעׁשֶ
ָאְנֶגעְטָראְפן  ָהאט  ֶער  ֶווען  ֶלעְרֶנען,  ֶגעַגאְנֶגען 
ְמָחה ָהאט ֶער צּוֶגעֶרעְדט צּו ַזיין ַהאְרץ: אֹויּב  ׂשִ
ִדי  צּו  ִניְׁשט  ֵגיי  ֵעָצה,  גּוֶטע  ַא  ֶהעְרן  ִוויְלְסטּו 
ִגיְמַנאִזיֶע, ֵגיי ָנאר צּו ַא ָמקֹום ּתֹוָרה, ֶהער ִמיר צּו 
ָפאר צּום ֶדעְרְפל ְדָוואְרט, צּו ִדי ְיִׁשיָבה פּון ֶדער 
ָּגאֹון ר' ֵמִאיר ָּדן ְּפלֹוְצִקי, אּון ֶלעְרן ּתֹוָרה ַּביי ִאים.

ֵעָצה  ִדי  ָאְנֶגענּוֶמען  ְמָחה ָהאט  ׂשִ יּוְנֶגער     ֶדער 
ִאין  יָבה  ְיׁשִ ִדי  צּו  ֶגעָפאְרן  ִאיז  י'ן, אּון  ֶרּבִ ַזיין  פּון 
ִאין  ִטיְגן  ֶגעׁשְ ַאַסאְך  ֶער  ָהאט  ָדאְרט  ְדָוואְרט, 
ִליּב  ַטאְרק  ׁשְ ָהאט  ֶער  ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  אּון  ּתֹוָרה 
ֶגעֶווען  ן  ְמַעּיֵ ַאַסאְך  ָהאט  אּון  ֵלייֶנען  צּו  ֶגעַהאט 

אידישע קינדער שטארקן זיך מיט אמונה און ריקודים אין לאדז



ִאין ִסְפֵרי מּוָסר אּון ֲחִסידּות, ַאזֹוי ַארּום ִאיז ֶער 
ָוואס  ְסָפִרים  י'ְנס  ֶרּבִ ֶדעם  צּו  ָאְנֶגעקּוֶמען  אֹויְך 
ֶמען ָהאט ׁשֹוין ִאין ֶיעֶנע ַצייט ֶגעֶקעְנט ֶגעִפיֶנען 
ַזייֶנע  אֹויְפֶגעלֹויְכְטן  ן  ָהאּבְ ְסָפִרים  ִדי  ּפֹויְלן,  ִאין 
ֶלעְקט ֶגעָוואְרן ַפאר  אֹויְגן, ַנייֶע ֶוועְגן ֶזעֶנען ַאְנְטּפְ
ִאים, ֶער ָהאט ַאַסאְך ֶגעֶלעְרְנט ִאין ֵזיי, אּון ְפֶלעְגט 
ִאין  ְקלֹויז  ֶרְסֶלֶב'ער  ּבְ ִאין  ַאַרייְנקּוֶמען  ָאְפט 
אס,  ּפַ ָלאְדְזׁש ָוואס ֶמען ְפֶלעְגט ֶעס רּוְפן ִמיט ׁשְ
ן  "ִדי ְקלֹויז פּון ִדי טֹויֶטע ֲחִסיִדים" )ַווייל ֵזיי ָהאּבְ

ט ַהייְנט(. ט ׁשֹוין ִניׁשְ י ָוואס ֶלעּבְ ַא ֶרּבִ

ֶגעַגאְנֶגען  ער  ַאִריּבֶ ְמָחה  ׂשִ ִאיז  ַצייט  ִדי  ִמיט      
ִאין  ַנֲחֵמִני"  ּכְ "ֲהָלָכה  יַבת  ְיׁשִ ִאין  ֶלעְרֶנען 
ַאֶוועק  ֶפעְסט  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ָדאְרט  אֹוְסְטרֹוְבֶצא, 
י'ן ִמיט ִדי ִליְכִטיֶגע  ַעת פּון ֶרּבִ ֶטעְלט ִמיְט'ן ּדַ ֶגעׁשְ
ַאְבָרָהם  ֶגעֶהעְרט פּון ר'  ָוואס ֶער ָהאט  עּוִרים  ׁשִ

ֵרייֶטער, אּון ָנאךְ. ִיְצָחק ַווייְסָזאְנד, ר' ִיְצָחק ּבְ

גּוֶטע  ַזייֶנע  אֹויְסֶגענּוְצט  ָהאט  ְמָחה  ׂשִ ר'      
ִדי  ן  ִריּבְ ֶגעׁשְ ַאַסאְך  ָהאט  ֶער  אּון  רֹונֹות,  ׁשְ ּכִ
ָסאְרט  יֶדעֶנע  ַפאְרׁשִ ִאין  י'ן  ֶרּבִ פּון  ֶגעַדאְנֶקען 
ֶיעֶנע  ִאין  יֶנען  ֶעְרׁשִ ֶזעֶנען  ֶוועְלֶכע  ַצייטּוְנֶגען 
ן ַא  ַצייְטן, אֹויְך ַפאר אנ"ש ָהאט ֶער ַארֹויְסֶגעֶגעּבְ
קּוְנְטֶרס "אֹור זֹוֵרַח" ָוואס ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעַהאט 
ָדאס  ָהאט  י'ן  ֶרּבִ פּון  ּתֹורֹות  ִדי  ִאין  ִחידּוׁש  ַא 
ַזיין  ִמיט  ָהאט  ֶער  אּון  ְמָחה  ׂשִ ר'  צּו  יְקט  ֶגעׁשִ
ן אּון ְמַפְרֵסם  ִריּבְ ֶגעׁשְ ִריְפט ַאֶלעס ָאּפְ ְקָלאֶרע ְשׁ
ן אנ"ש ִאין ּפֹויְלן. פּון ַאֶלע ֶעְקן פּון  ֶגעֶווען ְצִוויׁשְ
י  ִחּדּוׁשֵ יְקט  ֶגעׁשִ ער  ַאִריּבֶ ִאים  ֶמען  ָהאט  ּפֹויְלן 
ָרֵאל ָהאט  ּתֹוָרה, ַאזֹוי אֹויְך פּון אּוַמאן אּון ֶאֶרץ ִיׂשְ
ַארֹויְסְדרּוְקן  צּו  ים  ִחּדּוׁשִ יְקט  עְרֶגעִשׁ ַאִריּבֶ ֶמען 

ִאין ֶדעם קּוְנְטֶרס "אֹור זֹוֵרַח".

ִגיָנה  ַהּנְ חּוׁש  ַא  ֶגעַהאט  אֹויְך  ָהאט  ְמָחה  ׂשִ ר'     
ִלים,  ּכֵ ֶעְטִליֶכע  אֹויף  יְלן  ּפִ ׁשְ ֶגעֶקעְנט  ָהאט  אּון 
ָהאט  אּון  ִנּגּוִנים  ייֶנע  ׁשֵ ן  ַארֹויְסֶגעֶגעּבְ ָהאט  ֶער 
ּפֹויְלן,  ִאין  יּוְגְנט  ַפאְרן  ָרׁשֹות  ּדְ ֶגעֶרעְדט  אֹויְך 
ַזייֶנע ִדיּבּוִרים ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַפאר ֵזיי ִווי ַא ַקאְלט 
אּון  ִליֶדער  ִדי  ִטיְגן,  ָדאְרְשׁ ַא  ַפאר  ַוואֶסער  ְגָלאז 
ן ָהאט ֶער אֹויְסֶגעִניְצט  ִריּבְ ַמֲאָמִרים ָוואס ֶער ֶגעׁשְ
ִאין  ֱאמּוָנה  לֹויֶטעֶרע  ִדי  ֶרעְנֶגען  ַאַרייְנּבְ צּו 
עֶפער - ָוואס ָהאט ֵזייֶער ֶגעֶפעְלט - ַפאְרן  אׁשֶ ּבַ

יּוְנְגן ּדֹור.

ִאיְך ִוויל ַאייְך ַפאְרֵצייְלן ַא ַמֲעֶׂשה

ֵאייְנָמאל ִאיז ֶגעֶווען ַא ֲחלּוַקת ַהְּפָרִסים ַּביי אּוְנֶזער ַּתְלמּוד ּתֹוָרה. 
ַּביי אּוְנז ִאיז ִדי ֵסֶדר ַאז ֲאִפילּו ֶווער ְס'ִאיז ִּכְמַעט ִניְׁשט ַקיין ָחָתן ֶקען 
עַהאְלְטן ָגאר ַווייט ִאיְך  ַּבאקּוֶמען ַא ְּתעּוָדה, ָאֶּבער ִאיְך ָהאּב ָנאְך גֵֶ
ָזאל ֶקעֶנען ַּבאקּוֶמען ַא ְּתעּוָדה, ָהאּב ִאיְך ֶגעָזאְגט ְׁשִטיֶלעְרֵהייט ַא 
ְּתִפָּלה צּום ֵהייִליְגן ַּבאֶׁשעֶפער ַאז ִאין ְזכּות פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן - ָוואס 
ִאיְך ֶלעְרן ִאין ַא ֵחֶדר ָוואס ֶוועְרט ֶגערּוְפן אֹויף ַזיין ָנאֶמען-  ָזאל ִאיְך 

אֹויְך ֶקעֶנען ַּבאקּוֶמען ַא ְּתעּוָדה. 

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ׁשֹוין ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵטייְלן ְּתעּודֹות אּון 
ִאיְנִמיְטן ַּבאקּום ִאיְך אֹויְך ַא ְּתעּוָדה, ִאין ְזכּות פּון 

ִדי ְּתִפָּלה ָוואס ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ֶגעְׁשָּפאְרט.

גדלי'

ַּביי אּוְנז ִאין ֵחֶדר ָהאט ֶמען ִזיְך ֶגעִריְׁשט  אֹויף ָגאר ַאן ִאיְנֶטעְרַסאְנֶטע 
ְנִסיָעה, ָוואס קּוְמט ָפאר ֵאיין ָמאל ִאין ָיאר, ַאֶלע ִקיְנֶדער ְּגֵרייְטן ִזיְך 

ׁשֹוין אֹויף ִדי ְנִסיָעה ִמיט ְגרֹויס ְׁשַּפאנּוְנג.

ָאֶּבער ִאיְך ִּבין ִניְׁשט ֶגעֶווען ַאזֹוי רּוִאיג, ַווייל ִאיְך ָהאּב ַּבאקּוֶמען ַא 
ִניְׁשט ֶגעֶווען ֶמעְגִליְך  ֶגעְשִׁוויֶלעְכְטס אֹויף ַמיין פּוס, ֶעס ִאיז ִמיר 
ִמיט ַאַזא פּוס צּו ָפאְרן, ָהאּב ִאיְך ֶגענּוֶמען ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ֵעָצה ָוואס 
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט, אּון ִאיְך ָהאּב ִמְתַּפֵּלל 
ֶגעֶווען ָאֶדער ָזאל ִדי ֶגעְשִׁוויֶלעְכְטס ִזיְך אֹויְסֵהייְלן, ָאֶדער ָזאל ִזיְך 

ִדי ְנִסיָעה ָאְּפְׁשטּוְּפן ִווי ְׁשֶּפעֶטער.

ִזיְך  ָהאּב  ִאיְך  ָוואְך,  ָאְנֵהייּב  ָפאְרקּוֶמען  ֶגעַדאְרְפט  ָהאט  ְנִסיָעה  ִדי 
ִדי  אֹויף  ִיּסּוִרים  ִמיט  ָזאְקן,  ִדי  ִמיט  ֵחֶדר  ִאין  ַארּוְמֶגעְדֵרייט  ַאזֹוי 
ִזיְך  ָהאט  ְנִסיָעה  ִדי  ַאז  ֶגעֶווען  מֹוִדיַע  אּוְנז  ָהאט  ֶמען  ֶווען  ָנאְגל, 
ָאְּפֶגעְׁשטּוְּפט אֹויף ַא ָוואְך ַווייל ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ֶגענּוג ָּבאֶסעס 

אֹויף ֶדעם ָטאג.

ַמיין פּוס ָהאט ִזיְך ַטאֶקע אֹויְסֶגעַהייְלט ִּביז סֹוף ָוואְך ַאזֹוי ַאז ִאיְך 
ְפִריֶׁשע  ַּבאקּוֶמען  אּון  ְנִסיָעה,  ִדי  ִמיט  ִמיְטַהאְלְטן  ֶגעֶקעְנט  ָהאּב 

ּכֹוחֹות ַפאְרן קּוֶמעְנִדיְגן ְזַמן

ֱאִליֶעֶזר

ַמיין 

 ַמֲעשֶׂה'ֶלע

 

�ס יאיו

 צייכעניונג
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 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 (1מעשה מחיגר ) –די דריטע מעשה 

 וואס האט דער חכם געלאזט צוואה פאר זיינע קינדער? .א
 צו פלאנצן פרוכט 
 צו אקערן פעלדער 
 צו אנטרונקען ביימער 

 וואס האט דער חיגר  יא געקענט? .ב
  גיין 
  שטיין 
 לויפן 

 פרנסה? פון וואו האט דער זון געהאט .ג
 ער האט באקומען פון גבאי צדקה 
 ער האט נישט געהאט וואס צו עסן 
 די ברודער האבן אים געגעבן 

 פון וואו האט ער געהאט געלד צו טון משא ומתן? .ד
 פון וואס ס'איז אים איבערגעבליבן פון זיין פרנסה 
 )די ברודער האבן אים פארבארגט )גיליגען 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 יך מיישב געווען צו פארן קיין?ער האט ז .ה
 ברעסלא 
 לייפציק 
 איטליא 

 וועמען האט ער מיטגענומען אויפ'ן וועג? .ו
 א בעל עגלה 
 א נאמן 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט פאסירט אינמיטן וועג? .ז
 א גזלן האט זיי באפאלן 
 גזלנים זענען זיי אנגעפאלן 
 די וואגן האט זיך צובראכן 

 ווער איז אנטלאפן? .ח
 ער חיגר און דער נאמןד 
 דער נאמן און דער בעל עגלה 
 דער חיגר דער נאמן און דער בעל עגלה 

 וואס האבן זיי גראבעוועט פון אים? .ט
 דאס קעסטל און די פערד 
 די פערד און די וואגן 
 דאס קעסטל די פערד און די וואגן 

 וואס האט ער געגעסן אנפאנג? .י
 )סוחערעס )טרוקענע ברויט 
 נקעןער האט נאר געטרו 

 מצות 
וואס האט ער געגעסן ווען ס'האט זיך געענדיגט די עסן פון  .יא

 וואגן?
 ער האט געטראפן ברויט 
 ער האט נאר געטרונקען 
  גראז 

נאכדעם וואס ער האט גענעכטיגט אין פעלד האט ער  .יב
 געקענט שטיין?

  ער האט צוריק אנגהויבן צו גיין 
 ער האט געקענט שטיין 
 ער האט נאר געקענט זי רוקן 

 פארוואס האט ער אויסגרוסן די קרייטיכץ מיט די ווארצל? .יג
 ווייל ס'האט אים אויסגעזען גאר א אלטע קרייטיכץ 
 ווייל ער האט געוואלט עסן אויך די ווארצל 
 ווייל אזא קרייטיכץ האט ער נאכנישט געזען 

 וויאזוי איז געווען דער דומיט וואס ער האט געטראפן? .יד
 רינדעכיג 
 א לאנגע קעסטל 
 קעדיגפיר ע 

וויאזוי איז ער אנגעקומען צו פלאץ וואס טאג און נאכט  .טו
 טרעפן זיך?

 ער איז געגאנגען צופיס 
 מיט פערד און וואגן 
  ער האט אנגעכאפט דער דומיט אויף די זייט וואס ווער

עס כאפט אן די זייט קומט אן צו פלאץ וואס טאג און 
 נאכט טרעפן זיך

 ה?וואס האט די זון געקלאגט פאר דער לבנ .טז
  אז ער האט נישט כח און די פוס ווייל די שדים נעמען

 זייער כח פון זיינע פוס
  אז ער טרוקענט די בוים וואס האט אין זיך אסאך

 סגולות
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואספארא דאגה האט די לבנה דערציילט? .יז
  אז ער האט נישט כח און די פוס ווייל די שדים נעמען

 פוסזייער כח פון זיינע 
  אז זי טרוקענט די בוים וואס האט אין זיך אסאך

 סגולות
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 

 

 מיט פיל הצלחה - ֵּבייֶמער ְטֶרעְנֶקען צּו ָאן. ָטאן צּו ָּתִמיד ֶזעְהן ִאיר ָזאְלט ָדאס ָנאר

דער ריינער קוואל
המשך פון זייט 1

בחינה אויף ספורי מעשיות 
די דריטע מעשה  
מעשה פון חיגר )1(

ניי אויפן 
טעלעפאן ליין

מיר האבן צוגעלייגט 
גאר א שיינע שיעור 

די וואך צווייטע שיעור 
אויף ספר תנ"ך אויפן קנעפל 

2-4 פון הויפט אריינגאנג

אֹויֶּבעְרשְְׁטן, ָוואְלט ַמיין סֹוף ֶגעֶווען ֵזייֶער גּוט. ָיא ִּבְלָעםְ'ל 
ֶוועְרֶטער,  ַאֶלע  ִדי  ַּביים אֹויֶּבעְרשְְׁטן  ֶגעֶּבעְטן  ִזיְך  ָהאט 
ַאַרייְנֶגעֵלייְגט  ָדאס  ִאים  ָהאט  ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ַווייל 
ִאין מֹויל ֶער ָזאל ֶדעְרִמיט ְׁשַטאְרְקן ִדי ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער 
ִעְנָין פּון ִהְתּבֹוְדדּות, ִזיְך  ַזיין ְׁשַטאְרק ִאין ֶדער  ֵזיי ָזאל 

אֹויְסִגיְסן ֶיעְדן ָטאג ָדאס 
ַהאְרץ ַפאְרן אֹויֶּבעְרשְְׁטן, 
ְרצֹונֹות  ְׁשַטאְרֶקע  ִמיט 

אּון ִּכּסּוִפים.

ֶגעָוואְלט  ָהאט  ִּבְלָעם 
ִדי  פּון  ַמאְכן  חֶֹזק 
ַקאְלט  ֲעבֹוָדה,  ֵהייִליֶגע 
ֵזיי צּו  ְּכֵדי  ִקיְנֶדעְרֶלעְך  ִאיִדיֶׁשע  ִדי  ְׁשַוואְך ַמאְכן  אּון 
ֶדעְרַווייֶטעְרן פּון ַּבאֶׁשעֶפער, ָאֶּבער ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער 
ַזייֶנע  ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט  ָהאט  ַרֲחָמנּות  ְגרֹויס  ַזיין  ִמיט 
ַאֵליין  ִּבְלָעם  ַאז  ַווייט  ַאזֹוי  אֹויף  ְּבָרכֹות  צּו  ְקָללֹות 
ָהאט ֶגעמּוְזט מֹוֶדה ַזיין ִווי ַטייֶער אּון ָחׁשּוב ֶזעֶנען ִדי 
ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדעְרֶלעְך ִמיט ֵזייֶעֶרע ֵהייִליֶגע ֲעבֹודֹות ַּביים 

אֹויֶּבעְרשְְׁטן )ליקו"ה ברכת השחר ה' פ"ז(.

ֶיעֶנע  ִאין  ִווי  ַאזֹוי  ַאז  ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן 
צּו  ְקָללֹות  ַאֶלע  ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ַצייט 
ַאֶלע  ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט  ֶוועְרן  אֹויְך  ַהייְנט  ָזאל  ְּבָרכֹות 
ְּגֵזרֹות אּון ִּדיִנים צּו ְּבָרכֹות אּון ְיׁשּועֹות אּון ֶדער חֶֹדׁש 

ָזאל ִנְתַהֵּפְך ֶוועְרן ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ָאֵמן.
#3 


