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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ֶדער  ָוואס  ֶזען  ָלאִמיר  ַּתּמּוז,  חֶֹדׁש  ִאין  ׁשֹוין  ְׁשֵטייֶען  ִמיר 

ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶלעְרְנט אּוְנז אֹויף ְלַמֲעֶׂשה ָוואס אּוְנֶזער ֲעבֹוָדה 

ִאיז ִאין ֶדעם חֶֹדׁש. 

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ָנִביא ִמיְטן ָנאֶמען ַמְלָאִכי. ֶער ָהאט ָאְנֶגעָזאְגט 

ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה  ִדי  ֶגעֶדעְנֶקען  גּוט  ָזאְלן  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ִדי 

ָוואס מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן. ָדאס ִאיז ֶדער ָלׁשֹון ָוואס 

ָנִביא רּוְפט אֹויס: "ִזְכרּו ּתוַֹרת מֶֹׁשה", ָזאְגט אּוְנז ֶדער  ֶדער 

ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַאז ֶדער ָּפסּוק ִאיז ָראֵׁשי ֵּתבֹות "ַּתֻמז", ָדאס ִאיז 

חֶֹדׁש ַּתּמּוז. ְפֶרעְגט ִזיְך ַא ַּקְׁשָיא, וואּו ִאיז ֶדער אֹות ּו'? ַּתּמּוז 

ֵלייְגט ֶמען ַאזֹוי אֹויס: ַּתּמּוז?

ֹלא  "ִאְלָמֵלא  ָזאְגט:  )נ"ד.(  ֵערּוִבין  ַמֶּסֶכת  ִאין  ְּגָמָרא  ִדי  ָנאר 

ִנְׁשַּתְּברּו ַהּלּוחֹות ָהִראׁשֹונֹות ֹלא ִנְׁשַּתְּכָחה ַהּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל – 

אֹויּב ֶעס ָוואְלט ִניְׁשט ֶצעְּבָראְכן ֶגעָוואְרן ִדי ֶעְרְׁשֶטע לּוחֹות 

ָוואְלט ִניְׁשט ַפאְרֶגעְסן ֶגעָוואְרן ִדי ּתֹוָרה פּון ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער.

ֶווען ֶעס ִאיז ֶצעְּבָראְכן  קּוְמט אֹויס ַאז ִאין ֶדעם חֶֹדׁש ַּתּמּוז 

ִׁשְכָחה,  ַא  ַאָראְּפֶגעקּוֶמען  ִאיז  לּוחֹות,  ִדי  ֶגעָוואְרן 

ֶדעְרַפאר ֶפעְלט ֶדער אֹות ו' פּון ַּתּמּוז ַווייל אֹות ו' ַווייְזט 

ִדי  ְטָפִחים  ֶזעְקס  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס   – לּוחֹות  ִדי  אֹויף 

ְּבֵרייט אּון ֶזעְקס ִדי ֶלעְנג אּון ּו' ִאיז ְּבִגיַמְטִרָּיה ֶזעְקס. 

ֶדעְרַפאר ִאיז ְמרּוָמז ִאין ָּפסּוק ִזְכרּו ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַאז ִאין 

ֶדעם חֶֹדׁש ַדאְרף ֶמען ַמְמִׁשיְך ַזיין ֶדעם ִזָּכרֹון, ַווייל ִאין 

ֶדעם חֶֹדׁש ִאיז ֶצעְּבָראְכן ֶגעָוואְרן ִדי לּוחֹות.

ֶרִּבי ָנָתן ִאין ַא ְּבִריוו פּון ר"ח ַּתּמּוז ְׁשַרייְּבט ֶער ַאזֹוי: "ָזאְלְסט 

ֶדער  ָוואס  טֹובֹות  וואּוְנֶדעְרִליֶכע  ַאֶלע  ֶגעֶדעְנֶקען  גּוט 

אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִמיט אּוְנז ֶגעטּון, ִזיְנט ִדי ֶטעג פּון מֶֹׁשה 

ַרֵּבינּו פּון ַמָּתן ּתֹוָרה ִּביְזן ַהייְנִטיְגן ָטאג, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָהאט 

אּוְנז ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעָוואְרְנט ]צּו ָהאְּבן ַפאר אּוְנֶזעֶרע אֹויְגן ֶדעם 

ִזָּכרֹון[, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט "ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה", 

"ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶקיָך ְּבחֹוֵרב", אּון ִדי 

וואּוְנֶדער ָוואס ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער טּוט ִמיט אּוְנז ִאין ֶיעְדן ּדֹור 

דּוְרְך ִדי ֱאֶמֶת'ע ַצִּדיִקים, ִדי ְּבֵני ֲעִלָּיה פּון ֶיעְדן ּדֹור, אּון ִּבְפָרט 

ָוואס ֶער ָהאט ִמיט אּוְנז ֶגעטּון ִאין ֶדעם ּדֹור ְטָראץ אּוְנֶזער 

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

קרח תשפ"א
גליון 46

דער  
ריינער קוואל

המשך אויף זייט 4

ִניְדִריֶגע  ָוואְסַפאַרא  ֲעבֹודֹות,  ָּפׁשּוֶטע  ָאִריְמַקייט אּון אּוְנֶזער 

אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָאֶּבער  ָהאט  ִזיְך,  ֶגעפּוֶנען  ִמיר  ָאְרט 

ֶגעַמאְכט ִמיט אּוְנז ָגאר ְגרֹויֶסע וואּוְנֶדער, ַאז אֹויְך ִמיר ִאין 

ַהייְנִטיֶגע ּדֹורֹות ֶקעֶנען ָנאְך ֶגעֶדעְנֶקען פּון אֹויֶּבעְרשְְׁטן אּון 

ַזיין ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה )מכתב שנ"ד(.

ִדי ָוואְך ִאיז ַּפְרַׁשת קַֹרח, ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ַאז קַֹרח ִאיז ִניְׁשט 

ֶגעֶווען ַא ְּפָראְסֶטער ֶמעְנְטׁש, קַֹרח ִמיט ַזיין ֶגעֵמייְנֶדע ֶזעֶנען 

ַהָּׂשָגה  ַּבֲעֵלי  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֵזיי  ְגרֹויֶסע ֶמעְנְטְׁשן,  ֶגעֶווען ָגאר 

אּון ֶגעַהאט רּוַח ַהקֹוֶדׁש, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ַּפְרָׁשה "ְנִׂשיֵאי 

ֵעָדה, ְקִרֵאי מֹוֵעד, ַאְנֵׁשי ֵׁשם, ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען הֹויְּפט ַסְנֶהְדִרין, 

ִּבְפָרט קַֹרח ַאֵליין ִאיז ֶגעֶווען פּון ִדי ְגֶרעְסֶטע ְלִוִּים, ִאיז ִוויַאזֹוי 

ְקִריְגן אֹויְפן אֹויֶּבעְרשְְׁטן אּון  צּו  ַאָראְּפֶגעַפאְלן  ַאזֹוי  ֶער  ִאיז 

אֹויף מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן?

ֶרִּבי ָנָתן ִאיז ַמְסִּביר אֹויף ֶעְטִליֶכע ְּפֶלעֶצער ָוואס ִאיז ֶגעֶווען 

ִדי ְּפַגם אּון ְנִפיָלה פּון קַֹרח, ָלאִמיר ֶנעֶמען ֵאיין ְנקּוָדה ָוואס 

ִאיז ַׁשָּייְך ַפאר אּוְנז. )ליקוטי הלכות נט"י לסעודה ו'(

ִאיד,  ָסאְרט  ֶוועְלֶכער  ִחילּוק  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיד  ֶיעֶדער 

ַדאְרף ַזיין ֶגעָוואְרְנט פּון ָחְכמֹות! ֶמען ָזאל ִזיְך ִניְׁשט 

ַהאְלְטן ִווי ַא ָחָכם! ַווייל ִדי ָחְכמֹות פּון ִדי ֶוועְלט ָׁשאְטן 

ַמֲחלֹוֶקת  צּו  דּוְרְכֶדעם  קּוְמט  ֶמען  ֶווען  ִּבְפָרט  ֵזייֶער, 

ח"ו, ָּכל ֶׁשֵּכן ֶווען ֶמען ְקִריְגט ִזיְך אֹויף ֶעְרִליֶכע ִאיְדן 

ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ְפרּוֶמער פּון ִמיר, ַאְלץ ַווייל ֶעס ַדאְכט ִזיְך ִמיר 

ַאז ִאיְך ִּבין ֶדער ְגרֹויֶסער ָחָכם. ָזאְגט ֶרִּבי ָנָתן: "ָדאס ִאיז ֶמער 

ַווייל ַמֲחלֹוֶקת אּון ִׂשְנַאת ִחָּנם ִאיז  ַמִּזיק פּון ַאֶלע ֲעֵבירֹות", 

ְׁשֶוועֶרער פּון ַאֶלעס, ָדאס ָהאט ֶגעְּבֶרעְנגט ֶדעם חּוְרָּבן ֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש א.א.וו.

ִוויַלאְנג ַא ִאיד ִהיט ִזיְך פּון ַאֶלע ָסאְרְטן ַמֲחלֹוֶקת אֹויְפן ֱאֶמת, 

ִדי  ַזיין ֵׂשֶכל צּום ַּדַעת פּון ִדי ּתֹוָרה אּון  ְמַבֵּטל  ִזיְך  ִאיז  ֶער 

ַצִּדיִקים, ָהאט ֶער ַא ֵאייִּביֶגע ָהאֶפענּוְנג. ַאֶלעס ֶקען ַפאְרָראְכְטן 

ֶוועְרן דּוְרְך ְּתִמימּות אּון ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ִאין ַּבאֶׁשעֶפער אּון ִאין 

ִדי ֵהייִליֶגע ַצִּדיִקים.

ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ִעיָקר ְּפַגם פּון קַֹרח, ֶער ִאיז ָדאְך ֶגעֶווען 
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ִניגּון פּון  ִזיֶסער ַהאְרִציֶגער  ְונֹוָרא... ֶדער  ָאיֹום  יר  ַאּדִ    
רּוְך ה' ַהייְנט ֶקען ָדאס ֶיעֶדער  ת. ּבָ ּבָ ְזִמירֹות מֹוָצֵאי ׁשַ
ה  ִזיְנֶגען ִמיט ֶגעִפיל, ִמיט ַאֶלע ֵהייִליֶגע ִנּגּוִנים פּון ְמַלּוֶ
יג  ֵאייּבִ ט  ִניׁשְ ת.  ּבָ ׁשַ ֵהייִליְגן  ֶדעם  אְגֵלייְטן  ּבַ צּו  ה,  ַמְלּכָ
ׁשּוט, ַאז ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ִזיְנֶגען  ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ַאזֹוי ּפָ
ַמאק ְזִמירֹות, ֶמען ָהאט ֶגעַדאְרְפט  ַאזֹוי הֹויְך אּון ֶגעׁשְ

ַפאר ֶדעם ַאַסאְך ְמִסירּות ֶנֶפׁש.

ן ָקאּפ ִאין  ַלאן ָהאט ֶגעהֹויּבְ ער ּפְ     ֶדער ָקאמּוִניְסִטיׁשֶ
ן ֵזיי אֹויְסֶגעִריְסן  רּוְסַלאְנד, ִמיְטן ָנאֶמען פּון ֶגעֶזעץ ָהאּבְ
ָנאר  ֶקען  ֶמען  ָוואס  ֵקייט  ִאיִדיׁשְ יְנֶטעֶלע  ּפִ ֶיעֶדעס 
ֶיעְדן  ִמיט  אֹויְסֶגעַוואְקְסן  ֶזעֶנען  ֵזרֹות  ּגְ ַנייֶע  ֶגעִפיֶנען, 
ט  הֹויּפְ ִדי  ן  ְצִוויׁשְ ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֵלייֶדער  ְפִריָמאְרְגן, 
ן  ֶגעָפאֶרעֶנע ִאיְדן, ַאזֹוי ַאז ֵזיי ָהאּבְ ָקאמּוִניְסְטן ִפיל ָאּפְ
ֶגעוואּוְסט פּון ִאיֶנעֵווייִניג ִווי ַאזֹוי צּו ַאֶוועְקַמאְכן ֶיעֶדע 
ַפאְרקֹויְפן  ֶגעָטאְרט  ט  ִניׁשְ ָהאט  ֶמען  ִמיָדה.  גּוֶטע 
ַא  ַפאר  ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ט  ִניׁשְ אּון  ה,  ְקדּוׁשָ י  ִמיׁשֵ ׁשְ ּתַ
ע  יְקן צּו ִדי ָקאמּוִניְסִטיׁשֶ ְצֵווייְטן, ִדי ִקיְנֶדער מּוז ֶמען ׁשִ
ִווי אֹויְך  ה,  ִפּלָ ּתְ  , ַרְך  ִיְתּבָ ׁשּוֶלעס, ּתֹוָרה, ֱאמּוָנה ִאין ה' 
ְמַעט  ּכִ ֶגעָוואְרן  ֵלייֶדער  ִאיז  ּתֹוָרה  ִדי  פּון  ִמְצוֹות  ַאֶלע 

אּוְמֶמעְגִליְך צּו ְמַקֵיים ַזיין.

ֵזרֹות ִאיז ֶגעֶווען ַאז ֶמען ָהאט  ֶוועֶרע ּגְ     ֵאייֶנע פּון ִדי ׁשְ
פּון  ֶמעְנְטׁש  ַא  טּוּב  ׁשְ ִאין  ַאַרייֶנעֶמען  ֶגעָטאְרט  ט  ִניׁשְ
ַא  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶעס  ֶווען  ַאז  ַאזֹוי  ָטאט,  ׁשְ ַאְנֶדעְרן  ַאן 
ָטאט ָהאט ֶיעֶדער מֹוָרא ֶגעַהאט ִאים צּו  ַגאְסט ִאין ׁשְ
ַוואְרֶצע ק.ג.ב.  ֶרעק פּון ִדי ׁשְ יי ִזיךְ, פּון ׁשְ ַאַרייֶנעֶמען ּבַ
ַחד ה' ִאיז ֶגעֶווען  ֶרְסֶלֶב'ער ֲחִסיִדים ָוואס ּפַ אִליֵציי. ִדי ּבְ ּפָ
ן ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפׁש ֶגעֶווען ַפאר ִדי  ֶקעְגן ֵזייֶעֶרע אֹויְגן, ָהאּבְ
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ַאַרייְנֶגענּוֶמען  ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, אּון  פּון  ִמְצָוה  ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ֶגעְסט ְטָראץ ֶדעם ְגרֹויְסן ֶגעַפאר.

   ֶעס ָהאט ִזיְך ֵאייְנָמאל ֶגעַמאְכט, אּון ֶדער ָחִסיד ר' ִהיְרׁש 
ָמאְסְקֶווע  ָטאט  ׁשְ ִדי  ִאין  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַז"ל  ל  ִליּפְ ֵלייּב 
ַפאר   - רּוְסַלאְנד  פּון  ָטאט  ׁשְ ט  הֹויּפְ ְגרֹויֶסער  ֶדער   -
ֶקעֶנען  צּו  עִניׁש  ֶעְרלֹויּבֶ ַאן  אקּוֶמען  ּבַ צּו  לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ַזיין 
ער וואּו ֶוועט  ָרֵאל. ָאּבֶ ַארֹויְסֵגיין פּון רּוְסַלאְנד ַקיין ֶאֶרץ ִיׂשְ
ְטֶרעְנג ַאז  ֵטיין? ֶדער ֶגעֶזעץ ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי ׁשְ ֶער ַאייְנׁשְ
ַאַרייֶנעֶמען  ִמיְטן  ֶוועְרן  ְטָראְפט  אׁשְ ּבַ ֶגעֶקעְנט  ָהאט  ֶמען 
יר ל"ע.  יְקט אֹויף ִסיּבִ טּוּב, צּו ֶוועְרן ַפאְרׁשִ ַא ַגאְסט ִאין ׁשְ
צּוֶגעַאייְלט  ֶער  ָהאט  ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ִווי  ַאזֹוי 
ֶרְסֶלֶבער ָחִסיד  ה ְירּוְסַלְבְסִקי ַז"ל ַא ּבְ ַזייֶנע ְטִריט צּו ר' מֹׁשֶ
ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַפאר ִדי ִמְצָוה פּון ַהְכָנַסת 
ן, אּון  ֶטעְלן ַזיין ֶלעּבְ אֹוְרִחים, אּון ִאיז ְגֵרייט ֶגעֶווען צּו ַאייְנׁשְ
ת  ּבָ ׁשַ ַגאְנְצן  ַא  ת.  ּבָ ׁשַ ַטאֶנען  ַאייְנֶגעׁשְ ָדאְרט  ַטאֶקע  ִאיז 
ט  ִניׁשְ ָזאְלן  ֵכִנים  ׁשְ גֹוִיֶש'ע  ִדי  ן  ֶגעֶגעּבְ ַאְכטּוְנג  ֵזיי  ן  ָהאּבְ
ט  ִניׁשְ ָזאְלן  ֵזיי  ֵדי  ּכְ ֶגעקּוֶמען,  ִאיז  ַגאְסט  ַא  ַאז  ֶדעְרֵגיין 
ִטיל ִדי ְזִמירֹות,  ן ֵזיי ֶגעזּוְנֶגען ׁשְ ער ָהאּבְ ַמְסר'ן ח"ו, ֶדעִריּבֶ
ת, ֵזיי ָזאְלן  ּבָ אּון ֶגעִפיְרט ֵזייֶער ַאייְנֶגעַהאְלְטן ִדי ְסעּודֹות ׁשַ

ֶרעְנֶגען ַקיין אֹויְפֶמעְרְקַזאְמֵקייט. ט צּוּבְ ִניׁשְ

ֶרעֶנעִדיֶגע ַהאְרץ      ר' ִהיְרׁש ֵלייּב ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ַא ּבְ
ְלָכבֹוד  ַטאְנְצן  אּון  ִזיְנֶגען  ֶגעָוואְלט  ָהאט  עֶפער,  אׁשֶ ּבַ צּום 
ֶיעְצט מּוז  ַאז  ַטאֶנען  ַפאְרׁשְ ער  ָאּבֶ ֶער ָהאט  ת קֹוֶדׁש,  ּבָ ׁשַ
ת ָהאט ׁשֹוין ר' ִהיְרׁש ֵלייּב  ּבָ ן, מֹוָצֵאי ׁשַ ֶמען ִהיְטן ָדאס ֶלעּבְ
ט אֹויְסַהאְלְטן, ִווי ֶקען ֶמען ִזיְנֶגען  ֶגעִפיְלט ַאז ֶער ֶקען ִניׁשְ
ִטיל אּון ַאייְנֶגעַהאְלְטן?  ה ׁשְ ה ַמְלּכָ ִדי ֵהייִליֶגע ִנּגּוִנים פּון ְמַלּוֶ
ִאים  ִאיז  לּוְצלּוְנג  ּפְ ֶווען  ָראְכן,  צּוּבְ ֶגעְפֶרעְגט  ִזיְך  ֶער  ָהאט 
ַארֹויְסֶגעָלאְפן  ִאיז  ֶער  ַלאן.  ּפְ מֹוָרא'ִדיֶגע  ַא  ַאייְנֶגעַפאְלן 
ייַנאְכט ִאיז ִדי  טּוּב אּון ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען אֹויְפן ַגאס. ּבַ פּון ׁשְ
ּכֹוִרים, ָוואס  ַגאְסן פּון ָמאְסְקֶווע פּול ִמיט ּפּוְסֶטע גֹוִיֶש'ע ׁשִ
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רּות, ר'  ּכְ ֵרייֶען פּון ׁשִ ְדֵרייֶען ִזיְך אּון ִזיְנֶגען אּון ׁשְ
ּכֹור, אּון  ִהיְרׁש ֵלייּב ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ִווי ַא ׁשִ
ה  ָהאט ֶגענּוֶמען ִזיְנֶגען ִדי ִזיֶסע ְזִמירֹות פּון ְמַלּוֶ
אּון  ֶרעק  ׁשְ ׁשּום  ַקיין  ָאן  קֹולֹות  קֹוֵלי  ּבְ ה  ַמְלּכָ
יִתי...  ה ִתְקָוִתי, ְוִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ ה... ֵהן, ֵהן ַאּתָ ּבּוׁשָ
עֶפער ִמיְטן ַגאְנְצן  אׁשֶ ִריְגן צּום ּבַ ָהאט ֶער ֶגעׁשְ

ַחד ְלַהִציִלי..... ַחד, ִמּפַ ֶרען... ִמּפַ ּבְ

ִאים  צּו  צּוֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ּגֹוי  ַא  ֵאייֶנער  ֶווען     
טּוּפ,  ן ַא גּוְטן ׁשְ ָהאט ר' ִהיְרׁש ֵלייּב ִאים ֶגעֶגעּבְ
ן  רּוִסיׁשְ לֹויְטן  ַווייל  ּכֹור...  ׁשִ ֶעְכֶטער  ַא  ִווי  ַאזֹוי 
ּכֹור, ַאזֹוי  ט צּוֵגיין צּו ַא ׁשִ ֶגעֶזעץ ָטאר ֶמען ִניׁשְ
אֹויְך  אּון  ִזיְנֶגען  צּו  ֶגעֶווען  יְך  ַמְמׁשִ ֶער  ָהאט 
ֶווען  עֶפער,  אׁשֶ ּבַ צּום  ִדיּבּוִרים  ֶרעְדן  ֶגעֶקעְנט 
ּכֹור  ט ַאְכט אֹויְפן ָמאְדֶנעם ׁשִ ֵקייֶנער ֵלייְגט ִניׁשְ

ָוואס ֶרעְדט צּו ִזיְך ַאֵליין... 

ַאֶלע  ִדי  ֶגעִזיְנֶגען  ֵלייּב  ִהיְרׁש  ר'  ָהאט  ַאזֹוי     
אּון  ְמָחה  ׂשִ ִמיט  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  פּון  ִנּגּוִנים 
פּון  ַגאְסן  ִאין  קֹול  אֹויְפן  הֹויְך  ִהְתַלֲהבּות 

ֶרעק פּון ֵקייֶנעם. ָמאְסְקֶווע, ָאן ַקיין ׁשּום ׁשְ

ָדאס  ֵלייּב  ִהיְרׁש  ר'  ָהאט  עֶטער  ּפֶ ׁשְ ָיאְרן      
ֵטיין  ּבּוְרׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַנְחָמן  ר'  ַפאר  ֶדעְרֵצייְלט 
ִדי  ִחיּות,  אּון  ְמָחה  ׂשִ ִדי  ַאז  ֶגעָזאְגט  אּון  ַז"ל 
ֶיעֶנע  יי  ּבַ ֶגעִפיְלט  ָהאט  ֶער  ָוואס  ִהְתעֹוְררּות 
קֹולֹות  ִמיט  ייַנאְכט  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ְזִמירֹות 
ָאיֹום  יר  "ַאּדִ ֶזֶמר  ֶדעם  ְפָרט  ּבִ ַמִים,  ָ ַהּשׁ ֵלב  ַעד 

ֶטעְלן.  ט ָפאְרׁשְ ְונֹוָרא" ֶקען ֶער ָגאְרִניׁשְ

הּו  "ֵאִלּיָ ֶזֶמר  צּום  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ֶווען 
ֶוועְרֶטער " ִאיׁש ָסחּו ַאֲחָריו ה'  ִדי  יי  ּבַ ִביא"  ַהּנָ
ִריְגן הֹויְך ִמיט ַאֶלע  הּוא ֱאלִֹקים" ָהאט ֶער ֶגעׁשְ
ֶדעָמאְלס  ָהֱאלִֹקים,  הּוא  ה'  ָמאל,  ן  ִזיּבְ ּכֹוחֹות 
הּו  ֵאִלּיָ אֹויְך  ַאז  ִזיךְ,  יי  ּבַ ֶגעְטַראְכט  ֶער  ָהאט 
ן  ִביא ִאיז ֶגעֶווען ַאן ֵאייְנִציֶגער ָנִביא ה' ְצִוויׁשְ ַהּנָ
אּון  ְנִביִאים  ע  ַפאְלׁשֶ פּוְפִציג  הּוְנֶדעְרט  ַניין 
ִריְגן ה' הּוא ָהֱאלִֹקים. ַאזֹוי אֹויְך ָהאט ֶער  ֶגעׁשְ
ּכֹוִרים,  ׁשִ ִפיל  ן  ְצִוויׁשְ ַגאס  אֹויְפן  ֶגעִפיֶנען  ִזיְך 
ֶער  ָנאר  אּון  ָכר,  ׁשֵ ׁשֹוֵתי  ְנִגינֹות  ּבִ ֶזעֶנען  ָוואס 
ְזִמירֹות  ִמיט  ִהיְמל,  צּום  ִאיז  ַהאְרץ  ַזיין  ַאֵליין, 
עֶפער.  אׁשֶ ּבַ ֵהייִליְגן  צּום  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ

)אֹוַצר ַנֲחֵמִני(

ִדי  ַפאר  ַמֲעֶׂשה'ֶלע  ַא  ַפאְרַצייְלן  ִוויל  ִאיְך 
ִקיְנֶדער פּון ֶדעם ֶרִּביְנ'ס ִליְכט

ִמיר ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ׁשֹוין ב"ה ַארֹויְסֶגעָפאְרן 
אֹויף ִדי ֶּבעְרג, צּו ַפאְרְּבֶרעְנֶגען ֶדעם זּוֶמער 
אּון  ֶקעְמפ  ִדי  ִאין  לּוְפט  ֵרייֶנע  ִדי  ְצִוויְׁשן 

ַזיין ָאְּפֶגעזּוְנֶדעְרט פּון ִדי רֹויִׁשיֶגע ְׁשָטאט. ַפאר אּוְנז ְּבְרְסֶלֶבע ִקיְנֶדער 
ִאיז ָדאס ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמָּתָנה, ַווייל ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ָדאְך ַאזֹוי 
ָדאְרט  ִזיְך  אּון  ֵּבייֶמער  אּון  ְגָראז  ִדי  ְצִוויְׁשן  ֵגיין  ָזאל  ֶמען  ֶגעָוואְלט 
ִיְצָחק  ַּביי  ֶזעט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  ַהאְרץ צּום אֹויֶּבעְרְשְׁטן,  ָדאס  אֹויְסֶרעְדן 
ַאז  ֶדעם  אֹויף  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון  ְּבָׂשֶדה",  ָלׂשּוַח  ִיְצָחק  "ַוֵּיֵצא  ָאִבינּו 
ִדי ְגָראז אּון ִדי ֵּבייֶמער ֶגעְּבן ַאַריין ַא ּכַֹח אּון ֶהעְלְפן צּו צּו ַדאֶוועֶנען 
ָאְנֶגערּוְפן  ְגָראֶזעֶלעך  ִדי  ֶוועְרן  ַפאְרֶדעם  י"א(,  ִּתְנָיָנא  מֹוֲהַרן  )ִלּקּוֵטי 

ֶדה" פּון ָלׁשֹון "ִׂשיָחה – ֶרעְדן". "ִׂשיַח ַהּׂשָ

ֵאיין ָטאג ִּבין ִאיְך ַאִריֶּבער ַא גֹוִיֶשע ְׁשטּוּב ָוואס וואֹויְנט ָדא ִּבְׁשֵכנּות פּון 
ֶדער ׁשּול פּון אּוְנֶזער ֶקעְמפ, ֶער ָהאט ָדאְרט ַאָּפאר ְגרֹויֶסע הּוְנט ָוואס 
ְׁשַרייֶען אּון ִּביְלן ֵזיי ַוואְרְפן ַא ַּפַחד אֹויף ִדי ַאִריֶּבעְרֵגייֶער, ֶדער ַּבֲעַלת 
ַהַּבִית פּון ִדי הּוְנט, ָהאט ַארֹויְפֶגעֵלייְגט ַאֶזעְלֶכע ַאַּפאַראְטן אֹויף ֵזייֶער 
ַהאְלז ַאז ֶווען ֵזיי ֵגייֶען ַארֹויס ִאיְנְדרֹויְסן פּון ֵזייֶער ָחֵצר ַּבאקּוֶמען ֵזיי ַא 
ָׁשאק, ָדאס ִאיז ֶגעַמאְכט ַאז ֵזיי ָזאְלן ִניְׁשט ֶקעֶנען ַאְנְטלֹויְפן אּון ֶׁשעִדיְגן 
ָהאְּבן  ֶחְבָרה,  ֶצעִוויְלֶדעֶוועֶטע  ָדאְך  ֶזעֶנען  ֵזיי  ָאֶּבער  דּוְרְכֵגייֶער.  ִדי 
ַמאִׁשיְנֶקעֶלעך  ִדי  ַאָראְּפצּוַרייְסן  ֶגעֶווען  ַמְצִליַח  ֲחֵבִרים  הּוְנִטיֶׁשע  ִדי 
פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע הּוְנט, ֵאיין הּוְנט ַטאְנץ ַארֹויף אֹויְפן ַחְבְר'ס ַהאְלז אּון 
ֵרייְסט ָדאס ַאָראּפ אּון ֶדער ַחֶבר ַּבאָצאְלט אֹויף צּוִריק אּון ֶהעְלְפט אֹויְך 

ַאָראְּפַרייְסן ֶיעֶנעם'ס.

ֶזעֶנען  ֵזיי  ְסֶצעֶנע,  ַגאְנְצן  ֶדעם  ִּבְׁשַעת  ַאִריֶּבער  ָדאְרט  ֵגיי  ִאיְך 
ַפאְר'ִׁשּכֹוְר'ט פּון ְפֵרייד פּון ֵזייֶער ְׁשִּפיְצל ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ָאְּפֶגעטּון, אּון 
ֶנעֶמען ִזיְך ִמיר ָנאְכלֹויְפן... ִאיְך ָהאּב ְגַלייְך ֶגענּוֶמען ַמיין ְּכֵלי ַזִין ָוואס 
ֶרעְדט  ִאיְך  ְּתִפָּלה  ְּתִפָּלה,  ְּתִפָּלה,  ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט,  ֶרִּבי  ֶדער 
ַארֹויס ַאָּפאר ֶוועְרֶטער צּום אֹויֶּבעְרְשְׁטן: "ַּבאֶׁשעֶפער ִאיְך ַּפַחד ַאֶוועק! 
ִאיְך  ֶווען  ְגַלייְך  ַּבאְנִדיְטן",  ִדי  פּון  ֶנעְגל  אּון  ֵציין  ִדי  פּון  ָאּפ  ִמיְך  ִהיט 
ַמייֶנער  ַּבאַקאְנֶטער  ַא  ִאיד  ַא  ַאִריֶּבעְרֶגעָפאְרן  ִאיז  ְּתִפָּלה  ַמיין  ֶעְנִדיג 
אּון ִמיר ַאַרייְנֶגענּוֶמען ִאין ַזיין ַקאר, אּון ִמיר צּוֶגעְטָראְגן וואּו ִאיְך ָהאּב 

ֶגעַדאְרְפט ֵגיין.

ם ַפאַווייְלן ִאין ִדי  ָלאִמיר ַטאֶקע ַאֶלע ִקיְנֶדער ֶוועְלֶכע ֶוועְלן ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ
ֶקעְמְפס אֹויף ִדי ֶּבעְרג, אֹויְסנּוְצן ֶדעם גּוְטן ֶגעֶלעְגְנַהייט אּון ַפאְרֶמעְרן 
ְּתִפָּלה ְצִוויְׁשן ִדי ְגָראְזן ִזיְנֶגען ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ַפאְרן ְגרֹויְסן ַּבאֶׁשעֶפער 
אּון ִמְתַּפֵּלל ַזיין ַפאר אּוְנז אּון ַפאר ַגאְנץ ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ַא ְיׁשּוָעה ְׁשֵלָמה, 
ֶדער  ִאיז  ַּבאֶׁשעֶפער  ֶדער  ָנאר  ַאז  ֱאמּוָנה  ִריְכִטיֶגע  ִדי  ַּבאקּוֶמען  אּון 
ֵאייְנִציֶגער ֶקעִניג אֹויף ֶדער ַגאְנֶצער ֶוועְלט אּון ָנאר צּו ִאים ַדאְרף ֶמען 

ִזיְך ֶוועְנְדן.                                             ִׁשְמעֹון, ָהאְרֶלעִוויל ְניּו ָיאְרק
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 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 (2דער מלך און דער קיסר ) –די צווייטע מעשה 

פארוואס האט דער מלך געבויט פאלאצן אויפ'ן  .א
 ים?
 וועגן די לופט פון דער ים 
 ל די שיפן גייען דארטןיווי 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט דער מלך געזען אויפ'ן ים? .ב
 וואליעסגרויסע כ 
 אסאך שיפן וואס זענען אריבער 
 א שיף אהן קיין רודערס 

 פארוואס האט דער מלך נישט געהאט א ווייב? .ג
  ווייל וועמען ער האט געוואלט האט זי נישט

 געוואלט, און אזוי אויך פארקערט
  ווייל ער האט קיינעם נישט געוואלט 
 ווייל קיינער האט אים נישט געוואלט 

 קיסר געזאגט?וואס האט אים די בת  .ד
  אז ער זאל איר שווערן אז ער וועט קיינמאל

 נישט אנרורן די שיף 
  אז ער זאל איר שווערן אז ער וועט נישט

 אנרורן די שיף ביז ער וועט איר נעמען כדת
  אז עס איז רעכט אז ער זאל נישט עפענען די

 שיף ביז די חתונה
וואספארא טעם האט זי געזאגט פארוואס ער  .ה

 ענען די שיף?זאל נישט עפ
  כדי מ'זאל נישט זאגן אז ער האט גענומען א

 פרוי פון מארק
  כדי מ'זאל נישט זאגן אז ער האט גענומען א

 .רייכע פרוי
  כדי מ'זאל נישט זאגן אז ער האט גענומען א

 חשובע פרוי 
 וואס האט דער מלך געבויט פאר די בת קיסר? .ו

 פאלאצן 
  גארנישט 
 א גרוסע שיף 

 זי געהייסן ברענגען?וויפיל פאנעס האט  .ז
 צען 
 עלעף 
 צוועלעף 

 וואס האט מען געבויט פאר די פאנעס? .ח
 איין פאלאץ פאר אלע צוזאמען 
 א עקסטערע פאלאץ פאר יעדע איינע 

 מ'האט גארנישט געבויט פאר זיי 
 וואס האבן די פאנעס געטון ביי די בת קיסר? .ט

 זיי פלעגן שפילן אויף כלי שיר 
 זיי האבן זיך מיט איר געשפילט 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האט זי געטון נאכדעם וואס די פאנעס  .י
 זענען געווארן שיכור?

 זי איז צוריק צו איר פאלאץ 
 זי איז איינגעשלאפן צוזאמען מיט זיי 
  זי האט אויפגעבינדן די שיף און אנטלאפן

 מיט דער שיף
האט מען געטראפן די פאנעס אין זייערע  .יא

 ?פאלאצן
 יא 
  ניין 
 ינעףנאר פ 

וואס האבן געטון די טאטעס פון די פאנעס ווען  .יב
 ?זיי האבן זיי נישט געטראפן זייערע טעכטער

 זיי זענען געגאנגען זיי זוכן אויפ'ן ים 
  זיי האבן פארשיקט דעם מלך 
 זיי האבן אפגעזאגט דעם מלך פון די מלוכה 

וויפיל גזלנים האבן די בת קיסר און די פאנעס  .יג
 געטראפן אויפ'ן ים?

 ועלעף צו 
 צען 
 עלעף 

 וואס האט די בת קיסר געזאגט פאר די גזלנים? .יד
  ענק זענען גזלנים מיט גבורה 
 אונז זענען גזלנים מיט חכמה 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האבן זיי געטון נאכדעם וואס די גזלנים  .טו
 זענען געווארן שיכור און איינגעשלאפן?

 זיי זענען אנטלאפן מיט די שיף 
  זיי אלע אויסגעקוילטזיי האבן 
  בן נישט געוואוסט וואס צו טוןזיי הא 

 וועלכע בגדים האבן זיי נאכדעם אנגעטון? .טז
 קליידער פון צרפת 
 קעניגליכע קליידער 
 מאנסבילשע קליידער דייטש 
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בחינה אויף ספורי מעשיות 
די צווייטע מעשה  )2( 
דער מלך און דער קיסר

ִאיז  אּון  ְגרֹויס  ָגאר  ָגאר 

ִאין  ַאַרייְנֶגעַפאְלן  ֶנעֶּבעך 

ְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות ֶווען ֶער ָהאט 

ֶגעְקִריְגט אֹויף מֶֹׁשה – ַאֶלעס 

עַהאְלְטן  ַווייל ֶעס ָהאט ִזיְך גֵֶ

ִמיט ַזיין ַּדַעת, ֶער ָהאט ִזיְך 

עַהאְלְטן ַפאר ַא ָחָכם אּון ִזיְך ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ִאיְנַגאְנְצן ְמַבֵּטל  גֵֶ

ַזיין ַזיין ֵׂשֶכל צּום ַּדַעת פּון מֶֹׁשה ַרֵּבינּו.

ֶדעְרַפאר ָהאט ֶמען ֶגענּוֶמען ִדי ַמְחּתֹות פּון קַֹרח אּון ֶגעַמאְכט 

ֶדעְרפּון ַא ֶדעק ַפאר ִדי ִמְזֵּבַח: "ַא ִזָּכרֹון ַפאר ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער 

ַאז ַא ְפֶרעְמֶדער ָזאל ִזיְך ִניְׁשט ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן... ִניְׁשט צּו ַזיין ִווי 

קַֹרח אּון ַזיין ֶגעֵמייְנֶדע.."

ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן זֹוֶכה ַזיין גּוט גּוט צּו 

ֶגעֶדעְנֶקען ִדי ֵהייִליֶגע ִדיּבּוִרים ָוואס ִמיר ָהאְּבן ֶגעֶהעְרט אּון 

ֶגעֶזען, ִמיר ָזאְלן ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן אּוְנֶטעְרֵּבייְגן צּום ַּדַעת ַהּתֹוָרה 

אּון צּו ִדי ַצִּדיִקים ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ֶוועְלן ִמיר ַזיין ֶעְרִליֶכע 

ִאיְדן ִּכְרצֹון ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוִכְרצֹון ַהַּצִּדיִקים, ָאֵמן.

17 


