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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ִדי ָוואְך ֶרעְדט ִדי ּתֹוָרה פּון ִדי ֵהייִליֶגע ִמְצַות "ִציִצית", 
ִאין ָּפסּוק ְׁשֵטייט: "ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם 
ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת, ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל 

ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת )ַּבִּמְדָּבר טו, לח(".

 ִדי ֵהייִליֶגע ִמְצָוה ִציִצית ֶוועְגט ַאזֹוי ִווי ַאֶלע ִמְצוֹות פּון 
ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה. ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי ָזאְגט: "ֶווער ֶעס 
ִאיז ֶגעָוואְרְנט ִאין ִמְצוֹות ִציִצית, ִאיז זֹוֶכה צּו ְמַקֵּבל ַזיין 
ְּפֵני ַהְּׁשִכיָנה". ִדי ְּגָמָרא ָזאְגט ָדאְרט ַווייֶטער ַאז ֶדער 
אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט אּוְנז ֵזייֶער ִליּב ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער 
אּוְנז ַארּוְמֶגענּוֶמען ִמיט ַאַסאְך ִמְצוֹות, ִציִצית אֹויף ִדי 
ְקֵלייֶדער אּון ְמזּוָזה אֹויף ִדי ִטיר, ְּתִפִּלין אֹויְפן ָקאּפ 

)ְמָנחֹות מג:(.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי )ּתֹוָרה ז'( ִאיז אּוְנז ְמַגֶּלה ִדי ְגרֹויְסֵקייט 
ִאיד פּוֶנעם  ֶיעְדן  ָאּפ  ִהיט  ַאז ָדאס  ִציִצית  ִמְצַות  פּון 

ֵיֶצר ָהַרע אּון פּון ַזייֶנע ְׁשֶלעְכֶטע ֵעצֹות. 
ָיא, ִמיט ִדי ָּפׁשּוֶט'ע ִציִצית ָוואס ָקאְסט 
ְקֵליין ֶגעְלט ֶקען ֶמען ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ֶקעְגן 
ָנאְנט  ֶוועְרן  אּון  ִנְסיֹונֹות  ְגרֹויֶסע  ֵזייֶער 

צּום ַצִּדיק אּון ֵגיין ִאין ַזייֶנע ֵעצֹות.

ִדי ְּגָמָרא ַפאְרֵצייְלט )ָׁשם( ַא ַמֲעֶׂשה פּון 
ָזִהיר  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  ִאיד  ַא 
ִאין ִמְצוֹות ִציִצית אּון ַלייֶדער ָהאט ֶער 
ֶגעָוואְלט טּון ַא ְגרֹויֶסע ֲעֵבָרה, ִדי ֶלעְצֶטע 

ַזייֶנע ִציִצית'ֶלעך ִזיְך אֹויְפֶגעהֹויְּבן... אּון  ִמינּוט ָהאְּבן 
ִזיְך  ָהאט  ֶער  אּון  ָּפִנים!  ִאין  ַּפאְטׁש  ַא  ֶגעֶגעְּבן  ִאים 

ֶגעְׁשַטאְרְקט אּון ִניְׁשט ֶגעטּון ִדי ֲעֵבָרה. 

ִמיר  אֹויף  ָהאּב  "ִאיְך  ָאְנֶגערּוְפן:  ַדאן  ִזיְך  ָהאט  ֶער 
ָהאט  ַּבאֶׁשעֶפער  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָוואס  ִמְצָוה  ַא 
ֶעס  "ִציִצית",  פּון  ִמְצָוה  ִדי  ִאיז  ָדאס  ַּבאפֹויְלן.  אּוְנז 
ֶדעם  ָמאל  ְצֵוויי  ִציִצית  ַּפְרַׁשת  ִאין  ֶדעְרַמאְנט  ֶוועְרט 
אֹויֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ָנאֶמען ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם, ֵאייְנָמאל אֹויף 
צּו ֶגעְּבן ַא ְׁשְטָראף ֶווער ֶעס ַהאְלט ִאיר ִניְׁשט ַאיין אּון 

ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 
ָוואס ָּדא ָהאט ִזיְך ִּגיָטאן )שיהר"ן ר"ט(
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ֵאייְנָמאל צּו ַּבאָצאְלן ַא ְׂשַכר ַפאר ֶווער ֶעס טּוט ָיא ִדי 
ִמְצָוה. צּום סֹוף ָהאט ֶדער ִאיד ָנאְך ַּבאקּוֶמען אֹויף ֶדער 

ֶוועְלט ַא ְגרֹויְסן ְׂשַכר."

ֶדער  ַאז  ג'(  )ִציִצית  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ִאין  ְׁשַרייְּבט  ָנָתן  ר' 
ָאְנֵהייּב ֲעבֹוָדה ָוואס ַא ִאיד ַדאְרף טּון ֶיעְדן ָטאג, ִאיז 
ִמְצוֹות ִציִצית, ַאזֹוי אֹויְך ֶווען ֶמען ִאיז ְמַחֵּנְך ַא ְקֵליין 
ִקיְנד, ִאיז ָדאס ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך טּוט ֶמען ִאים ָאן ַא ִציִצית 
ַפאר ַאְנֶדעֶרע ִמְצוֹות ַמֲעִׂשּיֹות. ר' ָנָתן ִאיז ַמְסִּביר ַאז 
ֶווען ֶמען ַהאְלט ִדי ִציִצית ִאין ַהאְנט ַכאְּפט ֶמען ִזיְך ָאן 
ִאין ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד פּון ֵהייִליְגן ַּבאֶׁשעֶפער! אּון ָדאס ִגיְּבט 
ּכַֹח ַפאְרן ִאיְנֶגעֶלע ַאֶוועְקצּוְׁשִטיְּפן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע ֶער 
ָזאל ִאים ִניְׁשט ֶקעֶנען ַאייְנֶרעְדן צּו טּון ַנאִריְׁשַקייְטן 

אּון ֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום.

ִאין ִקּצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ְׁשֵטייט ַאז ִציִצית ִאיז ַא ְׁשִמיָרה 
ַפאר ִדי אֹויְגן, ֶעס ִהיט ָאּפ ֶדער ֶמעְנְטׁש 
זֹוֶכה  ִאיז  ֶמען  אּון  ֵעצֹות  ְׁשֶלעְכֶטע  פּון 
ַצִּדיִקים,  ֱאֶמֶת'ע  ִדי  פּון  ֵעצֹות  גּוֶטע  צּו 
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ַזיין ִנְזָהר ִאין ִמְצַות 
ִציִצית, ֶמען ַדאְרף ִאיְנִזין ָהאְּבן ְּבַׁשַעְת'ן 
ַא  ַזיין  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ָזאל  ֶמען  ַאז  ָאְנטּון 

ֵרייֶנער ִאיְנְגל ִמיט ֵהייִליֶגע אֹויְגן.

דּוְרְך ִמְצַות ִציִצית ֶקען ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו 
ֱאמּוָנה, צּו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל אּון צּו ְמַקֵרב ַזיין 
ִקיְנֶדער  מֹוְפִתים!  אּון  ִנִּסים  ַמאְכן  צּו  אּון  ְּגאּוָלה,  ִדי 
ֶמען אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּו ַּפְרָנָסה צּו ָהאְּבן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן 
ְּבֶׁשַפע דּוְרְך ִדי ֵהייִליֶגע ִמְצָוה, ַווייל ִדי ַּפְרָנָסה פּוֶנעם 
ֶמעְנְטׁש ֶוועְנד ִזיְך ִווי ֵריין ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ְּברּוָחִנּיּות. 
ָנאְך ָגאר ַא ֶגעְׁשַמאֶקע ַזאְך ֶקען ֶמען זֹוֶכה ַזיין, צּו ֱאֶמת! 
מֹויל.  פּון  ֶׁשֶקר  ַקיין  ַארֹויְסָזאְגן  ִניְׁשט  ָזאְלן  ִמיר  ַאז 
אּון ָוואס ָנאְך? "ַאז וואּו אּון ָוואס דּו ֶוועְסט ֶלעְרֶנען 
ִזיְך  ֶוועט  ֶעס  ֶלעְרֶנען",  ָדאס  ַפאְרְׁשֵטיין  גּוט  ֶוועְסטּו 
ִדיר ֶעֶפעֶנען ַאֶלע ָחְכמֹות פּון ִדי ּתֹוָרה ַאזֹוי ִווי ַא ֻׁשְלָחן 
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ִאיז  ָוואס  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער 
י'ן  ֶרּבִ צּום  ֶגעָוואְרן  ְמקּוָרב 
ָוואס  ַאַסאְך  ֶדעְרֵצייְלן  ֶקען 
ן,   י ָהאט ִאים ֶגעֶגעּבְ ֶדער ֶרּבִ
נֹות  ַמּתָ ֵהייִליֶגע  ַטייֶעֶרע 
ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ן,  ֶלעּבְ ַפאְרן 
ֶגעָזאְגט  ָהאט  ַאֵליין  י  ֶרּבִ
אֹויף ִזיך: "ִאיְך ִּבין ַאן אֹוָצר 
ֶווער ֶעס  ִיְרַאת ָׁשַמִים,  פּון 
ִמיר  צּו  ִזיְך  ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט 
ִדי  ִמיט  ָאְנֶׁשעְּפן  ִזיְך  ֶקען 

ַטייֶעֶרע אֹוְצרֹות".

ֶקען  ֶמען  ָוואס  נֹות  ַמּתָ ָדאס  ִאיז  ַאֶלעָמאל  ט  ִניׁשְ     
ִניִמּיֹות  ּפְ ִדי  ִאין  ֶעס  ִאיז  ָמאל  ַאַסאְך  ן,  ָאְנַטאּפְ ׁש  ַמּמָ
ֶמער  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ֵאייֶנער  ל  ְלָמׁשָ ֶמעְנְטׁש,  ֶדער  פּון 
אקּוֶמען  ּבַ ָהאט  ְצֵווייֶטער  ַא  רּוִאיֶגער,  אּון  ְב'ִדיג  ְמיּוׁשָ
ַאְנֶדעֶרער  ַאן  ֶעְרֶלעְכַקייט,  ַאן  אּון  ְרצֹונֹות  ֶהעֶכעֶרע 
אקּוְמט ְפֵרייִליְכַקייט, ָאֶדער ִאיז ֶמען ַארֹויְסֶגעְקָראְכן  ּבַ
ן, ָאֶדער ֵאייֶנער ָהאט  ט ַא גּוֶטע ַהְנָהָגה ִאין ֶלעּבְ פּון ִניׁשְ
ָהאט  ָדאס  ָוואס  ֶלעְרֶנען  צּום  ֶעְרְנְסֶטער  ֶגענּוֶמען  ִזיְך 

ט פּון ְפִריֶער, אּון ָדאס ְגֵלייְכן. ִאים ִאיְנַגאְנְצן ֶגעטֹויׁשְ

ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ן  ָהאּבְ ָוואס  ַאֶזעְלֶכע  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס     
ָדאס  ָוואס  י'ן!  ֶרּבִ ַפאר  ָנה  ַמּתָ ַא  ן  ֶגעֶגעּבְ ן  ָהאּבְ ֵזיי  ַאז 
ַגאְנֶצע  ַא  ִמיט  ַארּוְמֶגענּוֶמען  ֶגעֶווען  ָמאל  ֶיעֶדע  ִאיז 
ט  י ִאיז ַקייְנָמאל ִניׁשְ ער ֶדער ֶרּבִ ִסיּפּור ַארּום ֶדעם, ָאּבֶ
י ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִמיְטן  ן ׁשּוְלִדיג, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרּבִ ִליּבְ ֶגעּבְ
ט  ִגיּבְ ֵאייֶנער  ֶווען  ֵהייְסט  ָדאס  ִאיְך",  ֶגעּב  ַּבאקּוֶמען 
ט, ָנאר  ט ָנאר ֶער ֶדעְרֵלייְגט ִניׁשְ עס, ִניׁשְ י'ן ֶעּפֶ ַפאְרן ֶרּבִ
ֶקען  ֶמען  ָוואס  צּוִריק  ֶמער  ִפיל  ֶדעְרפּון  אקּוְמט  ּבַ ֶער 
י ָהאט אֹויְך  ֵער ַזיין ִאין מַֹח. ֶדער ֶרּבִ ט ְמׁשַ ִזיְך ָגאְרִניׁשְ
ֶדעְרֵלייְגט",   ִניְׁשט  ֵקייֶנער  ָהאט  ִמיר  "ַּביי  ֶגעָזאְגט: 
ְמִסירּות  ַא  עס  ֶעּפֶ ֶגעַהאט  ֶווער ֶעס ָהאט  ֵמייְנט  ָדאס 
ן ְצָדָקה ַפאר  י, ָאֶדער ֶגעֶגעּבְ ֶנֶפׁש ַפאְרן ִעְנָין פּון ֶדער ֶרּבִ
י רֹוב ֶזעְהט  ט ֶדעְרֵלייְגן, ָנאר ַעל ּפִ ַזיין ַזאְך ֶוועט ָגאְרִניׁשְ

ן ָגאר ַפאְרִדיֶנען ֵזייֶער ִפיל. ֶמען ַאז ֵזיי ָהאּבְ

ָהאט  ֶער  ַאז  אַקאְנט  ּבַ ִאיז  ָוואס  ֶטער  ֶעְרׁשְ ֶדער      
ְלִמיד  י'ן ִאיז ֶדער ְגרֹויֶסער ּתַ ָנה ַפאְרן ֶרּבִ ן ַא ַמּתָ ֶגעֶגעּבְ
ָנָתן  ר'  ִאיז  ַהִהְתָקְרבּות  ָאְנֵהייּב  ַזיין  ִאין  ַז"ל.  ָנָתן  ר' 

 
יי ִזיךְ, חּוץ פּון ִדי ִיּסּוִרים ָוואס ִאיז דער הייליגער רבי ָראְכן ּבַ ֶגעֶווען ֵזייֶער צּוּבְ

ֶפׁש, ִאיז ֶער  ַהּנֶ ַזיין ָצרֹות  רּוָחִנּיּות אּון  ּבְ ער אֹויף ִאים  ַאִריּבֶ
ט ֶגעָוואְרן ִמיט ִקיְנֶדער, ֶער ִמיט  עְנְטׁשְ ט ֶגעּבֶ אֹויְך ָנאְכִניׁשְ
ְטן אֹויף  עְרְשׁ יים אֹויּבֶ עְטן ּבַ ן ַאַסאְך ֶגעּבֶ עִצין ָהאּבְ ַזיין ֶרעֶבּ
ט ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן, ָכאְטׁש ר'  ִקיְנֶדער אּון ֶזעֶנען ָנאְכִניׁשְ
י'ן אּון  ִטיְקל ַצייט ְמקּוָרב צּום ֶרּבִ ָנָתן ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ַא ׁשְ
ט  ל ֶגעֶווען ַפאר ִאים  ָהאט ֶער ַקייְנָמאל ִניׁשְ ּטֵ ָהאט ִזיְך ִמְתּבַ

יים ַהאְרְצן. ֶגעֶרעְדט ֶוועְגן ַזיין ַצַער ָוואס ְדִריְקט ִאים ּבַ

ל  ׁשֶ ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם  ַאז "ִעיָקר  ְפֶלעְגט ַאַסאְך ֶרעְדן  י  ֶרּבִ  ֶדער 
ער ָהאט ִזיְך ר' ָנָתן  ים טֹוִבים" ֶדעִריּבֶ יִקים ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ַצּדִ
ר'  ְפֶלעְגט  ָדאְך  ֶוועְגן ֶדעם,  י'ן  ֶרּבִ ִמיְטן  ֶרעְדן  עְמט צּו  ֶגעׁשֶ
י'ן, ַאֶלעס ָוואס ֶעס  ָנָתן ֶדעְרֵצייְלן ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ ַפאְרן ֶרּבִ
ֵגייט דּוְרְך אֹויף ִאים, ֶיעְדן ָמאל ָוואס ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו 
א ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען  נֹוׂשֵ ִדי  ִאין  ֵווייָטאג  ִאיז אֹויְך ֶדער  י'ן.  ֶרּבִ
ֵאייְנָמאל  ִזיְך  ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער  יז  ּבִ ֶוועְרֶטער,  ִדי  ן  ְצִוויׁשְ פּון 
ַעת  ָאְנֶגערּוְפן צּו ר' ָנָתן: ֶעס ִאיז ִמיר ַארֹויְפֶגעקּוֶמען אֹויְפן ּדַ
ֶדעם  "אֹויף  ֶגעָזאְגט:  ִאים  ָהאט  אּון  ִנים,  ּבָ ּדּול  ּגִ ַצַער  ַדיין 
ט אֹויף  ער ָדאס ִאיז ִניׁשְ ן, ָאּבֶ עס ֶגעּבְ ֶוועְסטּו ִמיר ַדאְרְפן ֶעּפֶ
ִדי ִהְתַקְרבּות ָוואס ִאיְך ֶרעְדט ִמיט ִדיר ֶוועְגן ֲעבֹוַדת ה', ַווייל 
ָרָכה אֹויף  ּבְ ִדי  ַפאר  ָנאר  ן",  ֶגעּבְ ִדיר  ִאיְך  ַדאְרף  ֶדעם  אֹויף 

ְדיֹון. ן ַפאר ַא ּפִ עס ֶגעּבְ ִקיְנֶדער ַדאְרְפְסטּו ִמיר ֶעּפֶ

אְלד     ר' ָנָתן ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ֶגעְפֵרייט אּון ֶגעָזאְגט ַאז ִוויּבַ
י'ן  ֶרּבִ ַפאְרן  ֶרעְנֶגען  ּבְ צּו  ִזיְך  יי  ּבַ ֶגעְטַראְכט  ׁשֹוין  ָהאט  ֶער 
ֶרעְנֶגען,  ּבְ ֶיעְצט  ָדאס  ֶער  ֶוועט  ָנה  ַמּתָ ַא  ַפאר  עְנְקֶלעך  ּבֶ
אְנֶקען  ֶגעׁשָ ָהאט  ָנָתן  ר'  ֶגעטּון.  ַטאֶקע  ֶער  ָהאט  ַאזֹוי  אּון 
ָנה, אּון ִאיז ִמיט ִדי ַצייט  עְנְקֶלעך ַא ַמּתָ י'ן ֶזעְקס ּבֶ ַפאְרן ֶרּבִ
ִפיֶנעף  ִקיְנֶדער,  ִליְכִטיֶגע  ֶזעְקס  ִמיט  ֶגעָוואְרן  ט  עְנְטׁשְ ֶגעּבֶ

ִאיְנְגֶלעך אּון ֵאיין ֵמייְדל.

עְנֶקען  רּוְך ה', ִמיְטן ׁשֶ  ַאזֹוי ִאיז ר' ָנָתן ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן ּבָ
ַא  אְנֶקען  ֶגעׁשָ י  ֶרּבִ ֶדער  ִאים  ָהאט  י'ן  ֶרּבִ ַפאְרן  ָנה  ַמּתָ ַא 
נֹות פּון ִדי ֶוועְלט,  ָנה ָוואס ִאיז ֶוועְרד ֶמער ִווי ַאֶלע ַמּתָ ַמּתָ
ן.  ֶגעּבְ ט  ִניׁשְ ָדאס  ֶקען  עֶפער  אׁשֶ ּבַ פּון  חּוץ  ֵקייֶנער  אּון 
ָיאְרן ַארּום ָהאט ר' ָנָתן ִזיְך אֹויְסֶגעְדִריְקט: "ֶווען ִאיְך ֵווייס 
ָנה ֶוועל ִאיְך  י'ן ַא ַמּתָ עְנְקֶלעך ִאיְך ִגיּב ֶדעם ֶרּבִ ַאז ִוויִפיל ּבֶ
ַפאְרן  אְנֶקען  ֶגעׁשָ ִאיְך  ָוואְלט  ִקיְנֶדער,  ִפיל  ַאזֹוי  אקּוֶמען  ּבַ

עְנְקֶלעך.... י'ן ְצֶוועֶלעף ּבֶ ֶרּבִ

אקּוֶמען  י ָהאט ּבַ אוואּוְסט ָוואס ֶדער ֶרּבִ ָנה ִאיז ּבַ     ָנאְך ַא ַמּתָ
י'ן. ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַאן  עְנְקל פּון ֶרּבִ פּון ַזיין ָחִסיד ִאיז ִדי ּבֶ
עְנְקל ָוואס ֶמען ֶקען ֶעס ֶמער ָאְנרּוְפן ַא  ייֶנע ּבֶ ֶעְקְסֶטעֶרע ׁשֵ
עְנְקל אּון ִאין  ייֶנע ּבֶ טּול, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא ַרייֶכע ׁשֵ ׁשְ



ְלָכבֹוד ִדי ָחׁשּוֶבע ִקיְנֶדער פּון ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ִליְכט

צּום  ַדאְנק  אּון  ְפֵרייד  ְגרֹויס  ִמיט  ה'  ָּברּוְך 
אֹויֶּבעְרְשְׁטן ְגֵרייט ִאיְך ִזיְך ַארֹויְסצּוָפאְרן צּו ַמיין 
ֵזייֶדע אּון ַּבאֶּבע, ָנאְך ַאֶלע ְּתִפּלֹות ָוואס ִאיְך ָהאּב 
אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶגעְגֵלייְּבט  אּון  ֶגעַמאְכט 
ם ְמֻקָּים  ֶהעְרט אֹויס ַמייֶנע ַּבָּקׁשֹות, ִאיז ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ
אֹויְסֶגעֶזען  ִניְׁשט  ָהאט  ָוואס  ָחלֹום  ַמיין  ֶגעָוואְרן 

ֶמעְגִליְך ִּבְכַלל.

ִמיְטֶגעַהאְלְטן  ׁשֹוין  ָהאְּבן  ֶעְנק  ִווי  ַאזֹוי  ָאֶּבער 
ַאז  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ַטאֶטע  ַמיין  ַאז  ָוואְך,  ָפאִריֶגע 
ִדי  ֶגעְׁשִריְּבן  ִאיְך  ָהאּב  ַדאן  ָפאְרן,  ִניְׁשט  ֶקען  ִאיְך 
ְּבִריוו ַפאְר'ן ִליְכט, ַאז ִאיְך ְגֵלייּב ַאז ָדאס ַאֵליין ַאז 
ִאיְך ִּבין ֶגעַוואְקְסן ִאין ְּתִפָּלה ֲאִפילּו ִאיְך ֶקען ִניְׁשט 

ָפאְרן ָהאט ִזיְך ׁשֹוין ַאֶלעס ֶגעלֹויְנט.. 

ְּבִריוו, ָהאט  ֶדעם  ְׁשֵרייְּבן  ֶעְנִדיְגן  ָנאְכן  ָׁשָעה  ְצֵוויי 
ַמיין ַטאֶטע ִמיר ֶגעָלאְזט ִוויְסן ַאז ִאין ִדי ַלאְנד וואּו 
אּוְנז ַדאְרְפן ָפאְרן ִאיז ֶיעְצט ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ַא ַנייֶע 
ֶזעְקס  קּוֶמעְנִדיֶגע  ִדי  ִאין   - ֶמען  ֶקען  ַאז  ֶגעֶזעץ 

ייֶנע ֶעְקְסֶטעֶרע  ֶדעם ַאייְנֶגעְקִריְצט אּון אֹויְסֶגעָמאְלן ׁשֵ
ִליק ָהאט  ה אּוָמן. ֶדער ׁשֹוֵחט פּון ֶטעּפְ ׁש ַמֲעׂשֶ צּורֹות ַמּמָ
ֶדער  ֶווען  ָנה,  ַמּתָ ַא  ַפאר  י'ן  ֶרּבִ ַפאְרן  ֶרעְנְגט  ֶגעּבְ ָדאס 
עְנְקל ָהאט ֶער ִאים ֶגעְפֶרעְגט  ּבֶ י ָהאט ֶגעֶזעְהן ֶדעם  ֶרּבִ
ֶער  ָהאט  ֶדעם?  אֹויף  עט  ֶגעַאְרּבֶ ָהאְסטּו  ַצייט  ִוויִפיל 
ע ָיאר",  ְך ַא ַהאְלֶבּ ֶמׁשֶ ָעה ּבְ ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֶיעְדן ָטאג ַא ׁשָ
י ִאים ֶגעָזאְגט: "ַאזֹוי? ָהאְסטּו ִמיר ִאין ִזיֶנען  ָהאט ֶדער ֶרּבִ
ֶגעַהאט ַא ַהאְלּב ָיאר ֶיעְדן ָטאג?!"  ָדאס ָהאט ֶגעַהאט 

יבּות.  י'ן ַא ְגרֹויס ֲחׁשִ יים ֶרּבִ ּבַ

עְנְקל  ּבֶ ֶדעם  ָנה  ַמּתָ ִדי  אקּוֶמען  ּבַ ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער  ֶווען    
ַא  ֶדעְרֵצייְלט  ֶער  ָהאט  עֶטער,  ּפֶ ׁשְ ַצייט  קּוְרֶצע  ַא 
ֶוועְרט  ֶגעֶזעְהן, ָדאס  ָוואס ֶער ָהאט  ַמְרֶאה  ֶרעְקִליֶכע  ׁשְ

ֲאִריכּות. י מֹוֲהַר"ן ּבַ ֶרעְנְגט ִאין ַחּיַ ֶגעּבְ

ִיְצָחק  ֵלִוי  י  ֶרּבִ  – עְנְקֶלעך  ּבֶ י'ְנס  ֶרּבִ ֶדעם  פּון  ֵאייֶנע    
פּון  עְנְקל  ּבֶ ִדי  ִאיז  ֶעס  ַאז  ַפאְרֵצייְלט  ַזַצ"ל  עְנֶדער  ּבֶ

ֶגעַוואְלֶגעְרט  ַאַסאְך  ִזיְך  ָהאט   - עִרין  ְטׁשֶ ָטאט  ׁשְ
אַהאְלְטן, אּון  ן ָדאס אֹויְסּבַ ן ִדי ֲחִסיִדים ָוואס ָהאּבְ ְצִוויׁשְ
עַהאְלְטן ֵזייֶער ַטייֶער, ָנאְך ַאַסאְך ָיאְרן ָהאט ֶמען זֹוֶכה  ֵגֶ
ָרֵאל. ֶעס ִאיז  עְנְקל ַקיין ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶרעְנֶגען ִדי ּבֶ ֶגעֶווען צּו ּבְ
ֲחָלִקים, ֶמען ָהאט ָדאס  ִאיְנַגאְנְצן צּונּוֶמען אֹויף  ֶגעֶווען 
ָהאט  ָוואס  ֻמְמֶחה,  ַא  ְסָטאֶלער  ַא  ַפאר  ן  עְרֶגעֶגעּבְ ִאיּבֶ
ֶטעְלט, ֶמען ָהאט ָדאס  אֵנייט אּון אֹויְפֶגעׁשְ ׁש ּבַ ָדאס ַמּמָ
ָעִרים,  ׁשְ ֵמָאה  ׁשּול,  ֶרְסֶלֶב'ער  ּבְ ִאין  ֶטעְלט  ַאֶוועְקֶגעׁשְ
א  ּסֵ יז ַהייְנט, ֶמען ִניְצט ֶעס ַפאר ַא ּכִ ָדאְרט ִליְגט ֶעס ָנאְך ּבִ
ן ׁשֹוין ַאַסאְך  ִריְת'ן, ִזיֶכער ָהאּבְ יי ִדי ּבְ ִביא ּבַ הּו ַהּנָ ל ֵאִלּיָ ׁשֶ

ִקיְנֶדער ָדאס ֶגעֶזעְהן.

ַכי  ָמְרּדְ ה  מֹׁשֶ ר'  יק  ַצּדִ ֶדער  ַאז  אוואּוְסט  ּבַ ִאיז  אֹויְך    
ָעה  ׁשְ קּוֶמען ּתִ ֶלעלּוֶב'ער ַזַצ"ל ְפֶלעְגט ַאַסאְך ָיאְרן ַאָראּפְ
ָעִרים ִזיְך ַאייְנצּוקּוְקן אֹויף ֶדעם  ָאב ִאין ׁשּול ִאין ֵמָאה ׁשְ ּבְ

אר ִמינּוט. עְנְקל ַאּפָ י'ְנס ּבֶ ֶרּבִ

ָאְּפֶגעָלאֶפעֶנעם  ַאן  ִמיט  ַאַרייְנקּוֶמען   - ֳחָדִׁשים 
ַּפְאְסָּפאְרט! 

ָיא ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעַמאְכט ַאז ִדי ְגרֹויֶסע 
ַקאְרְּפן ֶקעּפ ָזאְלן ַארֹויְסֶגעְּבן ַאַזא ֶגעֶזעץ ַאז ַמייֶנע 

ְּתִפּלֹות ָזאְלן ִניְׁשט ֵגיין ָלִריק!

ִאין  ֶרעְנְצֶלעך  ִדי  ַאֵרייְנֵלייְגן  ַדאְרף  ֶמען  ׁשֹוין, 
אּון  ְגִריְנֶגע  ַא  לּוְפְטֶפעְלד,  צּום  ָפאְרן  צּו  ֶטעְקִסי 

ֵרייֶנע ְנִסיָעה.

ַא ְגרֹויְסן ִייַׁשר ּכַֹח ַפאר ִדי ֶהעְרִליֶכע ִּגְליֹון!

ַיְעְנִקי
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 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 (1דער מלך און דער קיסר ) –די צווייטע מעשה 

 האבן דער מלך און דער קיסר געהאט קינדער? .א
  דער מלך האט געהאט קינדער און דער

 קיסר נישט
  דער קיסר האט געהאט קינדער און דער

 מלך נישט
 ביידע האבן נישט געהאט קינדער 

ן זיך געטראפן דער מלך און דער וואו האב .ב
 קיסר?
 אין דעם קענעגליכע פאלאץ פון דעם מלך 
 אין דעם קענעגליכע פאלאץ פון דעם קיסר 
 )אין איין גאסטהויז )הארבעריג 

 האבן זיי געוואוסט איינער פון דעם אנדערן? .ג
 יא 
 ניין. 
  נאר דער קעניג האט געוואוסט פון דעם

 .קיסר 
 פגעמאכט?וואס האבן זיי צווישן זיך א .ד

  אז אויב זיי וועלן האבן איינער א זון און
 איינער א טאכטער וועלן זיי זיך משדך זיין

 אז עס וועט זיין שלום צווישן זייערע מדינות 
 אז זיי וועלן ווערן איין מדינה מיט איין קעניג 

וואו האבן זיך געטראפן דער זון פון מלך און די  .ה
 טאכטער פון קיסר?

 הארבעריג(ין איין גאסטהויז א( 
 זיי האבן געוואוינט בשכנות. 
 ביי איין מלמד 

 וואס האבן זיי צווישן זיך אפגעמאכט? .ו
 אז זיי וועלן זיך קיינמאל נישט קריגן 
  אז זיי וועלן חתונה האבן 
 אז זייערע קינדער וועלן זיך משדך זיין 

פארוואס האט די בת קיסר נישט געוואלט קיין  .ז
 שום שידוך?

 וואלט נאר דער זון פון דעם ווייל זי האט גע
 גרעסטן קעניג

  ווייל זי האט געוואלט נאר דער זון פון דעם
 גרעסטן עושר

 וועגן די התקשרות מיט דעם בן מלך 
מיט וואס זענען געפארן דער בן המלך און די  .ח

 בת הקיסר?
 מיט א פערד און וואגן 

 אויף איר טאטעס שיף 
 זיי האבן זיך געדונגען א שיף 

וואו האט די בת הקיסר פארגעסן דאס פינגערל  .ט
 )רינגל(?

 אין איר שטוב פאר זי איז ארויס 
 אויפ'ן שיף 
 אין וואלד וואו זי איז געשלאפן 

 ווער האט געטראפן די פינגערל )רינגל(? .י
 דער בן המלך 
 די בת הקיסר 
 קיינער נישט 

וואס האט פאסירט צו דער בן המלך און די בת  .יא
 ?קיסר
 ער געגאנגעןזיי זענען ווייט 
 זיי האבן צוזאמען פארבלאנדזעט 
 זיי האבן פארבלאנדזעט יעדער באזונדער 

 ?וואס איז דער בן המלך נאכדעם געווארן .יב
 א מלך 
 א יעדניראל 
 א משרת 

וואס האט דער אלטער סוחר געגעבן פאר זיין  .יג
 זון?
 געלד, גענוג פאר זיין גאנצע לעבן 
 א שיף מיט סחורה 
 אסאך בנינים 

סוחר געבעטן פון די בת קיסר וואס האט דער  .יד
 וואס איז געווען אויפ'ן בוים?

  אז זי זאל אראפ גיין 
 אז זי זאל בלייבן אויבן 
 אז זי זאל אים ווייזן די וועג 

וואס האט די בת קיסר געטון ווען דער סוחר  .טו
 איז געגאנגען צו זיין טאטע?

 זי האט געגעבן פון די וויין פאר די מאטראסן 
 די שיף פון דעם בארטן זי האט אויפגעבינדן 
  ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האט דער סוחר געטון פאר זיין זון ווען ער  .טז
 האט געזען אז די שיף איז נישט דא?

 ער האט אים געגעבן א אנדערע שיף 
 ער האט געשריגן אויף אים 
 ער האט אים פארטריבן פון זיין שטוב 
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המשך פון זייט 1

בחינה אויף ספורי מעשיות 
די צוויטע מעשה  )1( 

פון דער מלך און דער קיסר

ָערּוְך – ַא ְגֵרייֶטע ִטיׁש!.

ִקיְנֶדער  ַטייֶעֶרע  ָלאִמיר 
ִדי  ִמיט  ְׁשַטאְרְקן  ִזיְך 
ֵהייִליֶגע ִמְצָוה, ִמיר ֶוועְלן 
אּון  ָחׁשּוב  ַהאְלְטן  ָדאס 
ָזאל  ִציִצית  ִדי  ִאיְנְדרֹויְסן,  ִציִצית  ִדי  ִמיט  ֵגיין 
ַאֶלעָמאל ַזיין ֵריין ַאזֹוי ִווי ֶעס ַּפאְסט ַפאר ַאַזא 
ִציִצית  ִדי  ַאז  ֶגעְּבן  ָאְּבַאְכט  ִמְצָוה אּון  ָחׁשּוֶב'ע 

ָזאְלן ַזיין ַאֶלעָמאל ָּכֵׁשר.

 ִמיר ֶוועְלן ַטאֶקע זֹוֶכה ַזיין ַאז ִדי ִמְצָוה ֶוועט 
אּוְנז ִׁשיְצן אּון ִהיְטן פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס, ַאזֹוי ִווי 
ַא ָאְדֶלער ִׁשיְצט אֹויף ַזייֶנע ְקֵלייֶנע ֵפייֶגעֶלעך, 
ָאְנַכאְּפן  ֶוועט  ַּבאֶׁשעֶפער  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִּביז 
ֶוועְלט אּון  ֶעְקן פּון ֶדער  ִציִצית -  ִפיר –  ַאֶלע 
אֹויְסָׁשאְקֶלען ַאֶלע ְרָׁשִעים, אּון ִמיר ֶוועְלן ׁשֹוין 
זֹוֶכה ַזיין צּום ָאְנקּום פּון ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִּבְמֵהָרה 

 #7ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.


