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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ִדי ָוואְך ַּפְרַׁשת ֻחַּקת, ְׁשֵטייט ִאין ָאְנֵהייּב ַּפְרֶׁשה "ַוְיַדֵּבר ה' 
ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר, זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה" ָדאס ִאיז 
ִדי ֶגעֶזעץ פּון ִדי ּתֹוָרה, "ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך 
ָּפָרה ֲאדּוָמה ְּתִמיָמה" ֶרעְדט צּו ִדי ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער, ֵזיי 

ָזאל ֶנעֶמען ַא רֹויֶטע קּו ַגאְנץ ָאן ַא ֶפעֶלער.

ִדי ַּפְרֶׁשה פּון ָּפָרה ֲאדּוָמה קּוְמט אּוְנז ְמַגֶּלה ַזיין ַאז ְמ'ֶקען 
ִדי  ִאין  ַקיין ׁשּום ַטַעם  ַזיין  ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין אּון ַמִּׂשיג 
ִמְצוֹות פּון ַּבאֶׁשעֶפער אּון ֶמען ָטאר ִניְׁשט ַאַרייְנְקֶלעְרן 
ַהָּקדֹוׁש  ַרִׁש"י  ִווי  ַאזֹוי  ִמְצוֹות,  ִדי  פּון  ַטַעם  ֶדער  ִאין 
ְׁשַרייְּבט אֹויף ֶדעם ָּפסּוק ַאז ֶדער ָׂשָטן ִמיט ִדי ֶפעְלֶקער 
ֶזעֶנען ְמַצֵער ִדי ִאיְדן אּון ְפֶרעְגן ָוואס ִאיז ֶדער ַטַעם פּון 
ֶגעָזאְגט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט  ֶדעְרַפאר  ִמְצוֹות,  ִדי 
ִניְׁשט  ֶדעם  ִאין  ְמ'ָטאר  ֶגעֶזעץ  ֶדער  ִאיז  ָדאס  "ֻחָּקה" 

ַאַרייְנְטַראְכְטן, ַפאְרָוואס?

ִדי  ַאז  ָזאְגט  ד'(  ַאַּפִיים  )ְנִפיַלת  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ִאין  ָנָתן  ֶרִּבי 
ָּיָצא  ַעְצמֹו  ַעל  ְלַלֵּמד  "ֹלא  ִאיז  ֲאדּוָמה  ָּפָרה  פּון  ִמְצָוה 
ִניְׁשט  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ָיָצא"  ֻּכלֹו  ַהְּכָלל  ַעל  ְלַלֵּמד  ֶאָּלא 
ָנאר ִדי ִמְצָוה פּון ָּפָרה ֲאדּוָמה ֶקען ֶמען ִניְׁשט אּון ֶמען 
ָטאר ִניְׁשט ַאַרייְנְטַראְכְטן ִאין ֶדער ַטַעם, ָנאר ַאֶלע ִמְצוֹות 
ֶמען  ָטאר  ִסיָני,  ַּבאְרג  ַּביים  ַּבאקּוֶמען  ָהאְּבן  ִמיר  ָוואס 
ִניְׁשט ַאַרייְנְטַראְכְטן ֶדער ַטַעם ָנאר ֶמען ַדאְרף ֵזיי ְמַקֵיים 

ַזיין ִמיט ֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה.

ַאזֹוי ִווי ַגאְנץ ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ֶזעֶנען ְמַקֵיים ִדי ִמְצוֹות ִמיט 
ְּתִמימֹות ּוְּפִׁשיטּות, ַווייל ִדי ְטָעִמים פּון ִדי ִמְצוֹות ֶזעֶנען 
ָגאר ַּבאַהאְלְטן אּון ַפאְרהֹויְלן, ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ָדאס ִניְׁשט 

ַפאְרְׁשֵטיין.

ִמיר ְּבֶרעְנֶגען ַא ְּבִריוו פּון ֶרִּבי ָנָתן ָוואס ִאיז ֶגעְׁשִריְּבן 
ֶגעָוואְרן ַּפְרַׁשת ֻחַּקת, ֶדער ָאְרִגיַנאֶלער ְּבִריוו ִאיז ֶגעָוואְרן 
אֹויְסֶגעְׁשֶטעְלט  ָדאס  ָהאְּבן  ִמיר  ִאיִדיׁש,  ִאין  ֶגעְׁשִריְּבן 

לֹויט ִדי ַהייְנִטיֶגע ִאיִדיׁש.

ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך יֹום ו' ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶדׁש ָּפָרַׁשת ֻחַּקת 
תר"ב אּוַמאן: 

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

 

ָׁשלֹום ִלְבִני ַנְחָמן ֶׁשִּיְחֶיה ְוִלְבִני יֹוֵסף יֹוָנה ֶׁשִּיְחֶיה, ְלַמַען 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַּבאֶגעְרט צּו ֶלעְרֶנען, ֶוועט ַאייְך ָּתִמיד גּוט 
ַזיין. ִדי ֶוועְלט ִאיז ָגאר ִניְׁשט, ֶעס ְּבַלייְּבט ֶמער ִניְׁשט 
ָנאר ּתֹוָרה אּון ְּתִפָּלה אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים. ָוואס ִאיר ֶוועט 
ַדאְרְפן ֵנייִטיג ֶוועל ִאיְך ַאייְך ֶהעְלְפן ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 

אּון ְגרֹוְסֵקייט ַּבאַדאְרף ֶמען ִניְׁשט. 

ֶדעם  ]ַפאְרְׁשַוואְרְצן[  ִאיֶמעִרין  ַפאר  ַמְלּבּוִׁשים  ַטייֶעֶרע  ִּדי 
ֶמעְנְטְׁשן ָדאס ֶלעְּבן, ִּבְפָרט ִגיֵמייֶנע ַלייט ִּבְפָרט ַאזֹויֶנע 
ִנְרָּדִפים ִווי ִמיר ֶזעֶנען, ָוואס ִאיְטִליֶכער ִּגיְלִדין קּוְמט ִמיר 
ָאן ְּבֵנס ָּגדֹול, ָוואס ֶמען ָקאן ָּגאר ִניְׁשט ֶדעְרֵצייְלן ִמָּכל 
ֶׁשֵּכן ַארֹויס ְׁשַרייְּבן, ָנאר פּון ֶדעְסט ֶוועִגין ֶוועט אּוְנז ָגאט 

ָּברּוְך הּוא ֶהעְלְפן ֶעְסן אּון ְטרּוְנֶקען אּון ַא ַקאְפִטין. 

ֶלעִריְנט אּון ַּדאִוויְנט אּון ִהיט ַאייְך פּון ְׁשֶלעְכץ אּון ַזייט 
ְפֵרייִליְך. ַגם ֶזעהט ִאיר ָזאְלט ְׁשַרייְּבן אֹויְך ַאֶלע ָטאג. אּון 
ַהאְלט ֶעְרִליְך ִאְּמֶכם ַהְּכֵׁשָרה. ְלַמַען ַהֵּׁשם ִאיר ָזאְלט ַאייְך 
ִאיר  ְוָׁשלֹום.  ַחס  ְׁשָלאִגין,  ִניְׁשט  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ְקִריְגן  ִניְׁשט 
ָזאְלט ַקיין ַצַער ַחס ְוָׁשלֹום ִניְׁשט ָאן ָטאן ְלִאְּמֶכם ִּתְחֶיה 

ִזי ָהאִריֶווט ַארּום ַאייְך ִגינּוג. 

ָאן  ַאייְך  ֵהייְּבט  אּון  ָטאג.  ַאֶלע  ְּתִהִּלים  ָזאְגט  אּון 
ַהֵּׁשם  ַפאר  ַהאְרץ  ָדאס  ִזיְך  אֹויְסֶרעְדן   צּוֶגעוואֹויֶנען 
ִיְתָּבַרְך ֶוועט ַאייְך ַאזֹוי וֹואֹויל ַזיין. ִניט ]נאר פאר[ ַאייְך 
ַאֵליין ְׁשַרייּב ִאיְך ָּדאס ִּכי ַּגם ְלַאֵחיֶכם ַהְּגדֹוִלים ֶׁשִּיְחיּו 
ָנאר  ֵרייד.  ִדי  ַאֶלע  ַּדאְרִפין  ֵזיי  ָּדאס, אֹויְך  ִאיְך  ְׁשַרייּב 
ֶלעִּבין.  ַלאְנג  ָזאְלט  ִאיר  ִקיְנֶדער  יּוְנֶגע  ֶזעְנט  ִאיהר 
ֶּבעַדאְרְפט ִאיהר פּון ַהייְנט ִזיְך ֶגעוואֹויֶנען ֶדעְרִמיט צּו 

ֵגיין, צּו ְטַראְכִטין ַרק אֹויף ֶדעם ִאיְנֶטעְרְׁשְטן ַּתְכִלית. 

ִאיר ֶזעְנט ָּברּוְך ַהֵּׁשם ִניְׁשט ֵקיין ִטְּפִׁשים ַחס ְוָׁשלֹום. ִאיר 
ֶוועט ַפאְרְׁשֵטיין ַמייֶנע ֵרייד. ָנאר ַאז ִאיר ֶוועט ֵזיי ְמַקֵיים 
ִיְתָּבַרְך  ְוַהֵּׁשם  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶּבעֶסער  ָנאְך  ִאיר  ֶוועט  ַזיין 

ַיֲאִריְך ְיֵמיֶכם ּוְׁשנֹוֵתיֶכם ְּבתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ָאֵמן.

 ָנָתן ַהַּנ"ל. 
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ָהאט  אַלאץ  ּפַ ֶהעְרִליֶכע  ַא  ִאין  צּוִריק  ָיאְרן  ַאַסאְך  ַפאר 
ט ַא ְגרֹויֶסער אּון ְקלּוֶגער ֶקעִניג. ֵאיין ָטאג, רּוְפט  ֶגעֶהעְרׁשְ

ִזיְך ָאן ֶדער ֶמֶלך צּו ַזיין זּון אּון ָזאְגט ִאים ַאזֹוי:

ע צּו ַזיין ַא ֶקעִניג ִאיז  ֶקעִניג: "ַמיין ַטייֶער ִקיְנד, ִדי אֹויְפַגאֶבּ
ֵזייֶער ְגרֹויס, ֶעס ַפאְרַלאְנְגט ִזיְך ַא ְגרֹויס ַאֲחַריּות אּון ַאַסאְך 
יְסט ׁשֹוין ֶעְרַוואְקְסן, ִאיז ֶגעקּוֶמען ִדי  ָחְכָמה, ֶיעְצט ַאז דּו ּבִ
אְסט  ַצייט דּו ָזאְלְסט ֶלעְרֶנען ִדי ַאֶלע ָחְכמֹות ַאזֹוי ִווי ֶעס ּפַ

עְרֶנעֶמען ִדי ְמלּוָכה" ן ֶמֶלך ָוואס ֵגייט ִאיּבֶ ִזיך ַפאר ַא ּבֶ

ֶּבן ֶמֶלך: ָיא ַטאֶטע, ָיא

ִזיְך  ַדאְרְפן  ֶוועְסטּו  ָחְכמֹות,  ֶלעְרֶנען  צּו  ֵדי  ּכְ ֶקעִניג: 
ְטן  טּוּפְ ַפאְרׁשְ ַא  צּו  ֶוועג,  ַווייֶטע  ַא  ָגאר  צּו  ַארֹויְסָלאְזן 

עְרג. ָטאט, אּוְנֶטער ִדי ּבֶ ׁשְ

עְרג? ָטאט? אּוְנֶטער ִדי ּבֶ ֶּבן ֶמֶלך: ַא ַווייֶטע ׁשְ

ָטאט, ֶגעפּוֶנען  ֶקעִניג: ָיא ַמיין ִקיְנד! ָנאר ִאין ֶדעם ַווייְטן ׁשְ
ֶקעֶנען  ִדיְך  ֶוועְלן  ָוואס  ֲחָכִמים,  ְגרֹויֶסע  ַאֶזעְלֶכע  ִזיְך 

אֹויְסֶלעְרֶנען ְגרֹויֶסע ָחְכמֹות.

ֶּבן ֶמֶלך: ֶגעַוואְלִדיג.

ַוואְרְטן  ֶקעִניג: אֹויּב ַאזֹוי, ָמאְרְגן ִאיְנֶדעְרְפִרי, ֶוועט ִדיר ָאּפְ
ִדיר  אַלאץ,  ּפַ פּון  הֹויף  אּון  ָוואְגן  אּון  ֶפעְרד  ֶקעִניְגִליֶכע  ַא 

ָטאט. צּוְטָראְגן צּו ֶדעם ׁשְ ָאּפְ

ֵרייְטן צּו ִדי ְנִסיָעה! ֶּבן ֶמֶלך: ָיא ַטאֶטע, ִאיְך ֵגיי ִזיְך ּגְ

אֹויְפצּוָמאְרְגְנס, ָהאט ֶדער ֶקעִניג ִזיְך ֶגעֶזעְגְנט פּון ַזיין ִקיְנד.

עְטן פּון ִדיר ֵזייֶער  ֶקעִניג: ִקיְנד ַמייְנס, קּום, קּום, ִאיְך ִוויל ּבֶ
ַא ִוויְכִטיֶגע ַזאךְ. ִניץ ִריְכִטיג אֹויס ִדי ַצייט ִאין ִדי ִלּמּוִדים, 
ט  ט ֵגיין ֵלייִדיג ֲאִפילּו ֵאיין ִמינּוט, ֶעס ִאיז ִניׁשְ ָזאְלְסט ִניׁשְ

ָדא ָנאְך ַאַזא ֲאֵביָדה ִווי ֶווען ֶמען ַפאְרִליְרט ַצייט!

ּכֹוַח ַטאֶטע, ַאֶלעס גּוְטס! ֶּבן ֶמֶלך: ָיא ַטאֶטע, ׁשְ

 
ֶמֶלך'ס דעם רבי'נס משלים פּון  ִאיְנְדרֹויְסן  ַארֹויְסֶגעָפאְרן  ִאיז  ִקיְנד  ֶקעִניְג'ס  ֶדער 

ַווייְטן  צּום  ָאְנֶגעקּוֶמען  ֶער  ִאיז  ֶטעג  אר  ַאּפָ ָנאְך  ֶקעִניְגֵרייךְ, 
ִזיְך  ְפַלייִסיג ֶגעֶלעְרְנט, אּון  ֵזייֶער  ֶלְך ָהאט  ַהּמֶ ן  ּבֶ ָטאט. ֶדער  ׁשְ
ָוואס ֶמען ָהאט ִאים ָדאְרט  ִלּמּוִדים  ִדי  ִאין  ַאַרייְנֶגעֵלייְגט  גּוט 
ֲחַכם,  ֶגעֶלעְרְנֶטער  ַא  ָגאר  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ֶער  יז  ּבִ ֶגעֶלעְרְנט, 

אַקאְנט ִאין ַאֶלע ָחְכמֹות. ּבַ

ֶלְך צּו ִזיְך ֶגע'ַחְזְר'ט ִדי ִטיֶפע ָחְכמֹות  ן ַהּמֶ ֵאיין ָטאג ָהאט ֶדער ּבֶ
ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט,  ַזיין ֶלעֶרער ָהאט ִזיְך צּו ִאים ָאְנֶגערּוְפן 
ָחְכמֹות  ִטיֶפע  ַאֶזעְלֶכע  ֶלךְ,  ַהּמֶ ן  ּבֶ יין  ׁשֵ ִווי  אֹוי  וואּוְנֶדער!  ִמיט 
ֶמען  ָוואס  ָחְכמֹות  ַאֶלע  ֶגעֶלעְרְנט  ׁשֹוין  ָהאְסט  ִדי  ֶקעְנְסטּו! 
ָטא ֶמער ָוואס ִדיר צּו ֶלעְרֶנען! ֶעס ִאיז  ִניׁשְ ֶקען ָנאר ֶלעְרֶנען! 
ֶדער  ַדיין ַטאְטן  צּו  צּוִריְקָפאְרן  ָזאְלְסטּו  ִדי  ַצייט,  ִדי  ֶגעקּוֶמען 

ֶקעִניג!

ֶּבן ֶמֶלך: ָהא! א ְגרֹויְסן ַדאְנק ַאייְך ַמיין ֶלעֶרער, אֹויף ַאֶלעס ָוואס 
ְגרֹויְסן ַדאְנק ַאייךְ, ִאיר ָהאט  דּו ָהאְסט ִמיט ִמיר ֶגעֶלעְרְנט, ַא 

ֱאֶמת אֹויְפֶגעּבֹויט. ִמיר ּבֶ

ְלִמיד. ֶטער ּתַ אִליּבְ ֶלעֶרער: ֶיעְצט ֵגיי ַאֵהיים ַמיין ּבַ

ַזיין  אַלאץ,  ּפַ צּום  ֶגעָפאְרן  ַאֵהיים  ַטאֶקע  ִאיז  ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ ֶדער 
ן  ַטאֶטע ֶדער ֶקעִניג אּון ַאֶלע ְגרֹויֶסע ַלייט פּון ֶקעִניְגֵרייךְ, ָהאּבְ
אר  ַאּפָ ער  ַאִריּבֶ ִאיז  ֶעס  ְפֵרייד,  ְגרֹויס  ִמיט  אֹויְפֶגענּוֶמען  ִאים 
יז ֵאיין ָטאג ִאיז ֶדער ֶקעִניג ֶגעקּוֶמען צּום זּון אּון ִאים  ֶטעג, ּבִ

ַאזֹוי ֶגעָזאְגט:

ַאן  ִדיר  אֹויף  ַארֹויְפֵלייְגן  ִוויל  ִאיְך  ִקיְנד,  ַטייֶער  "ַמיין  ֶקעִניג: 
אַלאץ,  ּפַ ִאין  ִמיר  ִמיט  ע, קּום  ֶוועֶרע אֹויְפַגאֶבּ ׁשְ ַא  ע  אֹויְפַגאֶבּ

יר ַזיין ָוואס דּו ַדאְרְפְסט טּון. ִאיְך ֶוועל ִדיר ָדאְרט ַמְסּבִ

ֶּבן ֶמֶלך: ָיא ַטאֶטע, ִאיְנֶטעְרַסאְנט ָוואס ֶדער ַטאֶטע ִוויל פּון ִמיר 
עְטן. ּבֶ

ֵטיין ָדא ֶקעִניג:  ִקיְנד ַמייְנס, דּו ֶזעְסט ֶדעם ְגרֹויְסן ׁשְ

ֶּבן ֶמֶלך:ָוואס ֵהייְסט? ִזיֶכער ֶזע ִאיְך ָדאס! 

ָדאס  ֶוועג,  ַא  ְטֶרעְפן  ָזאְלְסט  דּו  ִוויל,  ִאיְך  ֶקעִניג:  
ָטאק. אַלאץ אֹויְפן ְצֵווייְטן ׁשְ ֶרעְנֶגען צּו ִמיר ִאין ּפַ ַארֹויְפצּוּבְ

אַלאץ? ֶרעְנֶגען ִאין ּפַ ֶּבן ֶמֶלך: ָוואס? ָדאס ַארֹויְפּבְ

ֶקעִניג:  ָיא ָיא, ִמיט ְגרֹויס 
ַהְצָלָחה.

ֶּבן ֶמֶלך: ִווי ַאזֹוי ֶוועל ִאיְך 
ֵטיין  ׁשְ ֶדער  טּון?  ָדאס 
ַאזֹוי  ְגרֹויס,  ַאזֹוי  ִאיז 
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ִאיְך ָדאס ֶקעֶנען  ֶוועל  ִוויַאזֹוי  ֶווער,  ׁשְ
ָטאק  ׁשְ ְצֵווייְטן  ֶדעם  ַארֹויְפְטָראְגן 
ַאזֹוי?  ִווי  אַלאץ?  ּפַ ַטאְטְנ'ס  ִאין 
ִאיְך  ִמינּוט,  ֵאיין  ָהא,  ממממממממ.  
ָהאּב ַא גּוֶטער ַאייְנַפאל! ִאיְך ֶוועל צּו 
ְטִריק,  ׁשְ ע  ְגָראּבֶ אר  ַאּפָ יְנְדן  צּוּבִ ֶדעם 
ן,  ֶלעּפְ ׁשְ יְרן  רּוּבִ ּפְ ֶעס  ִאיְך  ֶוועל  ַאזֹוי 
ָהא, ָדאס ִאיז ַא גּוֶטער ֶגעַדאְנק! ִאיְך 

ָהאף ִאיְך ֶוועל ַמְצִליַח ַזיין.

ֵאייְנס,  יְנְדן  צּוּבִ ָלאִמיר  ֶגעַגאְנֶגען 
יְרן  רּוּבִ ּפְ ִאיְך  ֶוועל  ֶיעְצט  האאאא! 
ִזיְך  ְס'ִריְרט  ָהָאָאָאָאָאָאָאָא  ן..  ֶלעּפְ ׁשְ
ָזאל  ָוואס  ט,  ִניׁשְ ִזיְך  ִריְרט  ט,  ִניׁשְ
ָהאּב  ִאיְך  ֵווייס,  ִאיְך  ָהא  טּון?  ִאיְך 
ֶדעם!  פּון  ֶגעְטַראְכט  ְפִריֶער  ׁשֹוין 
ֶפעְרד  ֶפעְסֶטע  ְצֵוויי  ֶנעֶמען  ִוויל  ִאיְך 
יְנְדן צּום  ַטאל, ִאיְך ֶוועל ֵזיי צּוּבִ פּון ׁשְ
עְטן,  ַאְרּבֶ ָדאס  ֶוועט  ִזיֶכער  ֵטיין,  ׁשְ
ֶדעם  ן  ֶלעּפְ ׁשְ ֶקעֶנען  ִאיְך  ֶוועל  ַאזֹוי 
פּון  ַאַרייְנַגאְנג  יְזן  ּבִ ֵטיין  ׁשְ ן  ְגָראּבְ

אַלאץ, ַלא ַלא ַלא ּפַ

ֵגיי  ִאיְך  ַאייְנַפאל,  גּוֶטער  ַא  ִאיז  ָדאס 
יְנד ָדאס צוּ.  ֶיעְצט צּו ִדי ֶפעְרד, ִאיְך ּבִ
ֵטיין צּו  יְנְדן ֶדעם ׁשְ ָהא ֶגעֶעְנִדיְגט צּוּבִ
ֵגייְטס  ֶיעְצט ֶפעְרְדֶלעך  ִדי ֶפעְרד, אּון 

ָפאְראֹויס .......

ֵטיין ָהאט ִזיְך ׁשֹוין  ִאיְך ֵמיין ַאז ֶדער ׁשְ
ָנאְך  יְסל,  ַאּבִ ָנאְך  ֶגעִריְרט,  יֶסעֶלע  ַאּבִ
יְסל, ִדי ֶפעְרד קּוְקן ִמיר אֹויס ֵזייֶער  ַאּבִ

יְסל, ִדיאֹו, ָנא ִדיאֹו... ִמיד, ָנאְך ַאּבִ

ֵגייט  ָוואס  ֶזען,  ָלאִמיר  ֶזען,  ָלאִמיר 
ט ֶגעִריְרט!  ְכַלל ִניׁשְ ָפאר, ְס'ָהאט ִזיְך ּבִ

אֹוי, ַטאֶטע ִאין ִהיְמל.

ֵווייָטאג,  ַאַזא  ָהאּב  ִאיְך  ַצַער,  ַאַזא 
ְכ'ָהאּב ַאזֹוי ֶגעָוואְלט אֹויְסָפאְלְגן ַמיין 
ט  ין ִניׁשְ ער ִאיְך ּבִ אֶפעל. ָאּבֶ ַטאְטְנ'ס ּבַ

ט ַקיין ֵעָצה! ַמְצִליַח, ִאיְך ָהאּב ִניׁשְ

פּון  הֹויף  ִאין  ַאָראּפ  ִאיז  ֶקעִניג  ֶדער  
אַלאץ, צּו ֶזען ָוואס ַזיין זּון טּוט,  ַזיין ּפַ

ֶעָראְּפַלאן,  ַאן  אֹויף  ִזיְצְנִדיג  ֶיעְצט  ִאיְך  ְׁשֵרייּב  ְּבִריוו  ֶדער 
ְׁשֶוועְּבְנִדיג טֹויְזְנֶטער ִקיָלאֶמעֶטער ֶהעֶכער ִדי ֶעְרד, ֶדער ְפִליֶגער 
ֵהייִליֶגער  ַוואֶסער וואּו ֶדער  ַאִריֶּבער ֶהעֶכער ָדאס  ָפאְרט ַּבאְלד 
ֶאֶרץ  פּון  צּוִריק  אּון  ַקיין  ֶוועג  אֹויְפן  ֶגעָפאְרן  ַאִריֶּבער  ִאיז  ֶרִּבי 

ִיְׂשָרֵאל.

 ִאיְך ָהאּב ִזיְך ֶדעְרַמאְנט ַאז ֶווען ֶרִּבי ָנָתן ִאיז ֶגעָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִאיז ֶער ַארֹויף אֹויְפן 
ֶדעק פּון ֶדער ִׁשיף אּון ִזיְך ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֶגענּוג ָאְּפוואּוְנֶדעְרן פּון ִדי ָחְכָמה ִוויַאזֹוי ֶדער 
ִׁשיף ִאיז ֶגעּבֹויט ֶגעָוואְרן, ִוויַאזֹוי ִדי ַלייֶלעֶכער ִדי ַלאִוויְנְטן ֶזעֶנען ֶגעּבֹויט ַאז די ִוויְנְטן 

ָזאל ָדאס ִפיְרן ִוויַאזֹוי ִדי ַלייֶלעֶכער ֶוועְרן אֹויְסֶגעְדֵרייט.

ִאיְך ַמיין אֹויּב ר' ָנָתן ָוואְלט ֶגעָפאְרן ִמיט ַאן ֶעָראְּפַלאן ָוואְלט ִאין ְיֵמי מֹוֲהַרַנ"ת ֶגעֶווען 
ֶעס  ִוויַאזֹוי  לּוְפט-ִׁשיְפל,  וואּוְנֶדער  ֶדעם  ַּבאוואּוְנֶדעְרְנִדיג  ְּבֶלעֶטער,  ַאָּפאר  ֶגעְׁשִריְּבן 
ְׁשִוויְמט אֹויף ִדי לּוְפט ִמיט ַאַזא ְׁשֶנעְלַקייט אּון רּוִאיְגֵקייט ַאז ִּכְמַעט ָוואס ֶמען ְׁשִּפיְרט 
ִניְׁשט ַאז ֶמען ְפִליט. ֶרִּבי ָנָתן ָוואְלט ֶגעְטָראְפן ְרָמִזים ַלֲעבֹוַדת ה' ִוויַאזֹוי ֶמען ֶקען ַאזֹוי 
ְׁשֶנעל ַאִריֶּבעְרְׁשְּפִריְנֶגען פּון ֵאיין ְּפַלאץ צּום ְצֵווייְטן, ִדי ַצייט ִאיז ַאזֹוי ְקֵליין ַאז ֶמען ֶקען 

ִאין ִמינּוְטן ָאְנקּוֶמען ַא ֶגעַוואְלד.

ִאיד  ַא  ָוואס  הֹוָדָאה,  פּון  ֵחֶלק  ֶדער  ַארֹויְסְּבֶרעְנֶגען  ְּבִריוו  ֶדעם  ִאין  ֶגעָוואְלט  ָהאּב  ִאיְך 
ַדאְרף ַדאְנְקן ֶדעם אֹויֶּבעְרְשְׁטן ַפאר ַאֶלעס ָוואס ֶער טּוט ַפאר אּוְנז. ִמיר ֶזעֶנען ׁשֹוין ַאזֹוי 
צּוֶגעוואֹויְנט ִמיט ַאֶלע ַּבאְקֶוועְמִליְכַקייטן ָוואס ִמיר ֶזעֶנען ַארּוְמֶגענּוֶמען ַהייְנִטיְגן ּדֹור, 
ֶמען ֶקען ִאין ֵאיין ְסקּוְנֶדע ֶהעְרן אּון ֶרעְדן ַקיין חו"ל ַקיין אּוַמאן, ִׁשיְקן ַא ְּבִריוו ִאין ֵווייִניֶגער 
פּון ַא ְסקּוְנֶדע, ְדרּוְקן טֹויְזְנֶטער ְסָפִרים אּון קּוְנְטֵרִסים ִאין ֶעְטִליֶכע ָׁשעֹות, ַאַרייְנֵגיין ִאין 

ַא ָּבאס אּון ָאְנקּוֶמען ִאין ֶעְטִליֶכע ְצָוואְנִציג ִמינּוט פּון ֵּבית ֶׁשֶמׁש ַקיין ְירּוָׁשַלִים א.ד.ג.

ֶעס ַפאְלט אּוְנז ׁשֹוין ִניְׁשט ַאיין ַאז ִמיר ַדאְרְפן ַדאְנְקן ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער ַפאר ִדי ְּבַרייֶטע אּון 
ֶגעְׁשַמאֶקע ֶלעְּבן ָוואס ֶער ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן. ְלָמָׁשל אֹויּב ִמיר ִוויְלן ָפאְרן ַקיין אּוַמאן, 
ָלאִמיר ִזיְך ֶגעְּבן ַא ְׁשֶטעל ָאּפ אּון צּוִריְקְדַרייֶען ֶדעם ֵזייֶגער הּוְנֶדעְרט ָיאר צּוִריק ֶווען ָפאְרן 
ַקיין אּוַמאן ָהאט ֶגעֵמייְנט ֶנעֶמען ַא ִׁשיְפל אּון ָפאְרן ַאָּפאר ָוואְכן, ִמיט ִפיל ִמיְטַמאֶכעִניְׁשן 

אּון ְׁשֶוועֶרע ְקֶרעְנק ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶקעְנט ַּבאקּוֶמען ָפאְרְנִדיג ִאין ַוואֶסער. 

ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ִוויֶדער, ִמיט ֵאיין ְׁשְּפִריְנג ִאיז ֶמען ׁשֹוין ָדאְרט, ֶמען ִגיְּבט ֲאִפילּו ָּכֶׁשֶר'ע 
ֶעְסן אֹויְפן ֶעָראְּפַלאן, ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט אּוְנז ִאיְנִזין ֲאִפילּו ָדא ִאין ִדי לּוְפְטן ְס'ָזאל 

אּוְנז ָגאְרִניְׁשט ֶפעְלן.

ָלאִמיר ִזיְך ַטאֶקע ֶנעֶמען ִדי ָּפאר ִמינּוט ִאין ָטאג, ַאַרייְנצּוְטַראְכְטן ִאין ִדי וואּוְנֶדער פּון 
ֶוועְלט  צּוֶגעְׁשֶטעְלֶטע  ַרייֶכע  ָוואְסַפאַרא  ֶזען  אּון  ְּבִריָאה  ֶהעְרִליֶכע  אֹויֶּבעְרְשְׁטְנ'ס  ֶדעם 
ַדאְנֶקען.  צּו  ִאים  מֹויל  ָדאס  ֶעֶפעֶנען  ֶקעֶנען  ִמיר  ֶוועְלן  ַּבאֶׁשעֶפער  פּון  ַּבאקּוֶמען  ִמיר 
ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ֶדער ִעיָקר הֹוָדָאה ִאיז ֶׁשְּבָרָאנּו ִלְכבֹודֹו, ַאז ִמיר ֶזעֶנען ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן 
ִמיט  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל  ָפאְלק  ֵׁשייֶנע  ַאַזא  ּתֹוָרה,  ֵׁשייֶנע  ַאַזא  ָהאְּבן  ִמיר  ִקיְנֶדער,  ִאיִדיֶׁשע 
ַאֶזעְלֶכע ִזיֶסע ֵהייִליֶגע ִמְצוֹות, ִמיר ַדאְנְקן ַטאֶקע ַּביי מֹוִדים ְדֵריי ָמאל ַא ָטאג אּון ִמיר 
ֶוועְלן ִזיְך ְׁשַטאְרְקן אּון ַדאְנְקן אֹויְך אֹויף ִאיִדיׁש ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע ְׁשְּפַראְך, ַאזֹוי ֶוועְלן ִמיר 

ֶוועְרן ָּדבּוק צּום ֵהייִליֶגען ַּבאֶׁשעֶפער.

ֶמען ֵטייְלט ׁשֹוין ָדאס ֶעְסן אֹויְפן ֶעָראְּפַלאן ִאיְך ַדאְרף ׁשֹוין צּוֶעְנִדיְגן. ִמיט ִפיל ַדאְנק ַפאְרן 
ַאַרייְנֵלייְגן ֶדעם ְּבִריוו. 
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 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 )סוף( (3דער מלך און דער קיסר ) –די צווייטע מעשה 

 אינמיטן די מעשה דערציילט דער רבי אויף א מלך .א
 וויפיל קינדער האט דער מלך געהאט?

 א בן יחיד 

 זעקס זון 

 ער האט בכלל נישט געהאט קיין קינדער 

 ן זון?וואס האט דער מלך געטון פאר זיי .ב
  ער האט אים קודם אפגעגעבן די מלוכה און נאכדעם

 אים חתונה געמאכט 

  ער האט אים קודם חתונה געמאכט און נאכדעם

 אפגעגעבן די מלוכה

 ער האט אים נאר איבערגעגעבן די מלוכה 

אז  - בה וואס דער בן מלך האט געזאגטיוואס איז די ס .ג
 וויל ער גיין אויפ'ן ים ,וועגן דעם

 יין געוואוינט צו דער לופט פון דער יםכדי זי זאל ז 

  ווייל אפשר וועט מען אמאל דארפן אנטלויפן אין ים 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וועלכע האר האט דער בן מלך געהאט אויפ'ן קאפ? .ד
 שווארצע 

 ווייסע 

  ער האט געהאט א פליח 

וויאזוי האט די בת קיסר אריינגעווארפן דעם בן מלך אין  .ה
 ים?
 ףדורך כישו 

  זי האט אויף אים געווארפן א שטיין 

 דורך א ברען בריל 

 ווען האט זי געמאכט ער זאל אריינפאלן אין ים? .ו
  אויף די זעגל גיין האט אנגעהויבן ארויף ער גלייך ווען

 בוים 

 ווען ער איז געווען אינמיטן זעגל בוים 

 ווען ער איז שוין געווען אויפ'ן שפיץ זעגל בוים 

אדער  ,אז זי איז א דאקטער האט די בת קיסר געזאגט .ז
 ?נישט
 יא! אז זי איז א דאקטער 

 זי איז אמאל געווען א דאקטער 

 אז זי איז נישט קיין דאקטער 

 וואס איז געפעלין פאר  די שרי המלוכה? .ח
  אז זייער מלכה זאל חתונה האבן מיט דעם דאקטער

 און דער דאקטער וועט זיין מלך

 אז זיי זאלן הרג'ענען דעם אלטן מלך 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האבן די שרים געזאגט ביי די באל פון דעם  .ט
 דאקטער?

  וואספארא שיינקייט וואלט געווען אז די מלכה זאל

 נעמען דעם דאקטער

  דעם אלטן מלךוואו גוט וואלט געווען ווען מ'הרג'ט 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט זיך דער דאקטער אנגערופן? .י
 יער גוט זי 

 זייער גוט נאר מ'זאל דאס רעדן אין קעניגליכן פאלאץ 

  עס וואלט זייער שיין געווען נאר מ'זאל דאס רעדן

 נישט מיט א פארטרונקענעם מויל

וויפיל מאל שטייט אין די מעשה די פריערדיגע ענטפער  .יא
 פון דער דאקטער?

  איין מאל 

  צוויי מאל 

 דריי מאל 

 טער מתחתן געווען?האבן זיך די מלכה און דער דאק .יב
 יא 

 ניין 

 די מלכה האט זיך משדך געווען מיט דעם בן הסוחר 

האט נאך דער מלך געלעבט ווען די מלכה און דער  .יג
 דאקטער זענען אנגעקומען?

 יא 

 ער איז געווען קראנק 

 ניין 

 וועם האט דער דאקטער געהייסן קומען אויף די חתונה? .יד
  אלע אנטלאפענע 

 אלע פארטריבענע 

  בות זענען ריכטיגביידע תשו 

 וועמען האט מען גענומען אין תפיסה? .טו
 דער מלך וואס האט געברענגט די עלעף פאנעס 

 דער בן הסוחר 

  דער ערשטער בן מלך, דער בן הסוחר, און דער מלך

 וואס האט געברענגט די עלעף פאנעס 

וואס האט די בת קיסר געזאגט פאר דעם בן המלך ביי די  .טז
 חתונה?
 דלאנד מיט די עלעף פאנעס גיי צוריק צו דיין 

 נעם די שיף מיט די סחורה 

 קום אהער לאמיר אהיים פארן 
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בחינה אויף ספורי מעשיות 
די צווייטע מעשה  )3( סוף

דער מלך און דער קיסר

ע? ַאַהא ִאיְך ֶזע,  ָהאט ֶער ַמְצִליַח ֶגעֶווען צּו טּון ַזיין אֹויְפַגאֶבּ
ֲאִפילּו  ִזיְך  ְס'ָהאט  ָדא!  ַאְלץ  ָנאְך  ִאיז  ֵטיין  ׁשְ ְגרֹויֶסער  ֶדער 

יְסֶקעֶלע! ט ֶגעִריְרט ַא ּבִ ִניׁשְ

ֶוועְגן  ַאֶלע  יְרט  רּוּבִ ּפְ ָהאּב  ִאיְך  ַטאֶטע,  ָיא  ֶמֶלך:  ֶּבן 
ֶווער,  ׁשְ ַאזֹוי  ִאיז  ָדאס  ער  ָאּבֶ ֵטיין,  ׁשְ ֶדעם  ן  ֶלעּפְ ַארֹויְפצּוׁשְ
רּוְקן  ֶגעֶקעְנט  ט  ִניׁשְ ָדאס  ָהאּב  ִאיְך  ֵטיין!!  ׁשְ ְגרֹויֶסע  ַאַזא 
ֶוועג  ַקיין ׁשּום  ט  ִניׁשְ ִאיךְ, ָהאּב ֶמער  ֶקעֶלע,  ְטָראּפְ ַא  ֲאִפילּו 

ַפאְרֶדעם, ַטאֶטע.

ֶקעִניג:   .....ַמיין  ַטייֶער  ִקיְנד! ָהאְסטּו ֶגעְטַראְכט ַאז ִאיְך ֶוועל 
ט טּון? עס ָוואס דּו ֶקעְנְסט ִניׁשְ עְטן ֶעּפֶ פּון ִדיר ּבֶ

ט ֶגעְטַראְכט ַאַזא ַזאך. ֶּבן ֶמֶלך: ִאיְך ָהאּב ִניׁשְ

ֵטייט  ַפאְרׁשְ ֶקעִניג:  
ט  ִניׁשְ ֶקען  ֶמען  ַאז  ִזיְך 
ֵטיין,  ׁשְ ַאַזא  ן  ֶלעּפְ ַארֹויְפׁשְ
ֵטייט אּון ֵגייט  ַאזֹוי ִווי ֶעס ׁשְ

ָטאק ַארֹויף? צּו ִמיר ַא ׁשְ

ִאיז   ???? ָוואס  ֶמֶלך:  ֶּבן 
ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער ַטאֶטע 

אפֹויְלן צּו טּון? ִמיר ָדאס ּבַ

ן  אֹויְפצּוֵהייּבְ אפֹויְלן  ּבַ ט  ִניׁשְ ִדיר  ָהאּב  ִאיְך  ִקיְנד,  ַמיין  ֶקעִניג: 
ֵטיין, אֹויף ֵאייְנָמאל.            ֶּבן ֶמֶלך: ָוואס? ֶדעם ַגאְנְצן ׁשְ

אֹויף  צּוַהאְקן  ָדאס  ָזאְלְסט  דּו  ֶגעֶווען  ִאיז  ָווָנה  ּכַ ַמיין  ֶקעִניג:  
ַטאְרֶקע ַהאֶמער, ֶדעְרָנאְך ָזאְלְסטּו  ִטיְקֶלעְך ִמיט ַא ׁשְ ְקֵלייֶנע ׁשְ
ְצֵווייֶטע  ִדי  ָנאך  ֵאייֶנע  ֵטייֶנער  ׁשְ ִטיְקֶלעְך  ׁשְ ִדי  ֶרעְנֶגען  ַארֹויְפּבְ

ֶרעְנג ַא ַהאֶמער!! אַלאץ!! ֶיעְצט ַמיין ַטייֶער ִקיְנד, לֹויף ּבְ צּום ּפַ

ֶּבן ֶמֶלך: ִאיְך לֹויף...   
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