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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ָאְנֵהייּב  ֶדער  ַווייל  ֲחזֹון"  "ַׁשָּבת  ִזיְך  רּוְפט  ַׁשָּבת  ֶדער 
פּון ִדי ַהְפטֹוָרה ֵהייְּבט ִזיְך ָאן "ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו". ֶרִּבי ָנָתן 
ִדי  פּון  ַׁשָּבִתים  ִדי  ַאז  ְּפֶלעֶצער  ֶעְטִליֶכע  ִאין  ְׁשַרייְּבט 
ְדַריי ָוואְכן ֶזעֶנען ָגאר הֹויֶכע ַׁשָּבִתים, ַווייל ַׁשָּבת ַווייְזט 
אֹויְך אֹויְפן ַצִּדיק ָהֱאֶמת ָוואס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ַׁשָּבת, 
ֶער ֶקען ֶגעְּבן ַא ִּתיקּון אֹויף ָגאר ְגרֹויֶסע ֲעֵברֹות. ַאזֹוי 
ִווי חז"ל ָזאְגן: "ָּכל ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתֹו ֲאִפילּו עֹוֵבד 
ֲעבֹוָדה ָזָרה, מֹוֲחִלין לֹו ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו – ֶווער ֶעס ִהיט ֶדעם 
ַׁשָּבת ִווי ִדי ֲהָלָכה ִאיז, ֲאִפילּו אֹויּב ֶער ִדיְנט ֲעבֹוָדה ָזָרה 
ִאיז ֶמען ִאים מֹוֵחל ַאֶלע ַזייֶנע ִזיְנד". ַאזֹוי אֹויְך ֶווער ֶעס 
ְגֵלייְּבט ִאיֶנעם ַצִּדיק אּון רּוְפט ִזיְך אֹויף ַזיין ָנאֶמען ָהאט 
ְׁשֶטעְנִדיג ַא ִּתְקָוה, אֹויּב ֶמען ַהאְלט ִזיְך ִאין ַצִּדיק אּון 
ַזייֶנע ֵעצֹות ֲאִפילּו אֹויּב ֶמען ִאיז ָגאר ִטיף ַאָראְּפֶגעַפאְלן 

ֶוועט ֶדער ַצִּדיק ִאים צּום סֹוף ַפאְרֶרעְכְטן.

אֹויף ֶדעם ְקָלאְגן ִמיר אּון ִמיר ֵווייֶנען ִאין ִדי ֶטעג, ִּבְפָרט 
ֶמען  ֶעְרד,  ֶדער  אֹויף  ַאֶלע  ִמיר  ִזיְצן  ְּבָאב  ִּתְׁשָעה  ִאין 
ֶלעְרְנט ִניְׁשט ִמ'ֵּלייְגט ִניְׁשט ַקיין ַטִּלית ּוְתִפיִלין צּו ַווייְזן 
ַאז ָאן ֶדעם ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש אּון ָאן ִדי ַצִּדיֵקי ָהֱאֶמת ֶוועְלֶכע 
ַקיין  ִניְׁשט  ִמיר  ָהאְּבן  ֶגעָוואְרן בעוה"ר  ִנְסַּתֵּלק  ֶזעֶנען 

ׁשּום ִחיּות.

ִמיט ִדי ְּבִכָּיה ַאז ֶמען ֵווייְנט אּון ֶמען זּוְכט ֶדעם ַצִּדיק 
ַּבאַווייְזט ֶער ִזיְך. ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעט ַּביי ִדי ַמֲעֶׂשה פּון 
ֶזעֶנען  ֶוועְלֶכע  ִקיְנֶדער  ְקֵלייֶנע  ִדי  ַאז  ֶּבעְטֶלעְרס  ִדי 
ִאין  ֶגעָוואְרן  ַפאְרלֹויְרן 
ַא  ֶגעזּוְכט  אּון  ַוואְלד 
ֶעס  ֶווען  ְּברֹויט,  ְׁשִטיְקל 
ִאיז ֵזיי אֹויְסֶגעַגאְנֶגען ָדאס 
ְּברֹויט, ָהאְּבן ֵזיי ָאְנֶגעהֹויְּבן 
צּו ֶּבעְנֶקען ָנאְכן ֶּבעְטֶלער 

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

דברים תשפ"א
גליון 51

דער  
ריינער קוואל

ָוואס ָהאט ֵזיי ׁשֹוין ַאָמאל ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ַוואְלד צּו ֶעְסן, 
ְגַלייְך ִווי ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶּבעְנְקט, ָאט ִאיז ֶער ָדא! ֶעס ִאיז 
ֶגעקּוֶמען צּו ֵגיין ַא ֶּבעְטֶלער. ַאז ִמיר ֶוועְלן ֶּבעְנֶקען אּון 
ִזיְך  ֶער  ֶוועט  ֶרִּבי'ן  ֵהייִליְגן  ֵעצֹות פּוֶנעם  ֵׁשייֶנע  ִדי  טּון 

צּוִריְקֶקעְרן צּו אּוְנז אּון אּוְנז ִליְכִטיג ַמאְכן.

ֶרִּבי ָנָתן ִאין ִהְלכֹות ָעֶרב ְׁשַרייְּבט ַאז ֵאייֶנע פּון ִדי ַזאְכן 
אֹויף ָוואס ֶמען ְקָלאְגט ִאין ִדי ֶטעג ִאיז, ַאז ִמיר ֶקעֶנען 
ֶוועְלן טּון ָנאר  ֵמייְנט,  ִּבְׁשֵלמּות. ָרצֹון  ִניְׁשט ָהאְּבן ָרצֹון 
ִאיז  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִאין  ִוויל!  אֹויֶּבעְרְׁשֶטעְר'ס  ֶדער  ָוואס 
ַאַזא  ֶגעַׁשייְנט  ָהאט  ָדאְרט  ָרצֹון,  פּון  ִליְכט  ַאַזא  ֶגעֶווען 
ְקָלאֶרע ֱאמּוָנה ִאין ַּבאֶׁשעֶפער, ַאז ֶיעֶדער ִאיד ָוואס ִאיז 
ֶגעקּוֶמען צּום ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהאט ָנאר ֶגעָוואְלט ֵאיין ַזאְך, 

טּון ֶדער ָרצֹון פּון אֹויֶּבעְרשְְׁטן!

ַהייְנט ָוואס ִמיר ָהאְּבן ִניְׁשט ֶדער ָרצֹון ִּבְׁשֵלמּות ַדאְרף 
אֹויף  ֵווייֶנען  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ֶּבעְנֶקען,  אּון  ֵווייֶנען  ֶמען 
אּוְנֶזעֶרע ִניְׁשט ִריְכִטיֶגע ַמֲעִׂשים ָוואס ָהאְּבן ּגֹוֵרם ֶגעֶווען 
חּוְרָּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ַווייל חז"ל ָזאְגן: ָּכל ִמי ֶׁשֹּלא ִנְבֶנה 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבָיָמיו – אֹויּב ֶדער ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִאיז ָנאך  
ִניְׁשט ֶגעּבֹויט ִאין אּוְנֶזעֶרע ֶטעג, ֶוועְרט ֶעס ַפאְרֶרעְכְנט 

ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ָחרּוב ֶגעָוואְרן ִאין אּוְנֶזעֶרע ֶטעג.

ִמיר ֵווייֶנען ַאזֹוי ִווי ַא ִקיְנד ָוואס ִאיז ַפאְרלֹויְרן ֶגעָוואְרן 
ָוואס  ַמאֶמע,  ַטאֶטע  ַזיין  ֶזען  ֶּבעְנְקט צּו  ֵווייְנט אּון  אּון 
ִדי  אֹויף  ֶּבעְנְקַׁשאְפט  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ָגאר  ּגֹוֵרם  ִאיז  ָדאס 
ֶעְלֶטעְרן. ַאזֹוי אֹויְך ֶוועט ָדאס ַהייְנט ּגֹוֵרם ַזיין ַאז ֶדער 
אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ִזיְך ׁשֹוין ְמַרֵחם ַזיין אֹויף אּוְנז ַזייֶנע 
ִקיְנֶדער אּון ֶער ֶוועט אּוְנז ְּבָקרֹוב צּוִריק ּבֹויֶען ֶדעם ֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש, ַאזֹוי חז"ל ָזאְגן: ָּכל ַהִּמְתַאֵּבל ַעל ְירּוָׁשַלִים – ֶווער 
ֶעס ְטרֹויֶעְרט אֹויף ְירּוָׁשַלִים, זֹוֶכה ְורֹוֶאה ְּבִׂשְמָחָתּה – ֶוועט 

זֹוֶכה ַזיין ִאיר צּו ֶזען ִאין ִאיר ְפֵרייד.

ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ְּבָקרֹוב ָזאל ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט 
ׁשֹוין  ָזאְלן  ִמיר  ְרפּואֹות,  אּון  ְיׁשּועֹות  אֹויף  ֶטעג  ִדי  ֶוועְרן 

אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶוועְרן פּוֶנעם ָגלּות ִמּתֹוְך ַרֲחִמים ַוֲחָסִדים.

איר קענט נאך נעמען א חלק אין די 
הוצאות פונעם גליון רופט:
 (518)-323-0376 ID 1657

 אין ארץ ישראל #8 02-53333-72 
 



ן	ִדי	ְמזּוָזה,								 אֹויְפן	ֶעְרד,	ֶנעּבְ 	 	
עֹות	 ִאיְנִמיְטן	ִדי	ַנאְכט,	ִזיְצט	ֶער	ַלאְנֶגע	ׁשָ 	
ִפּלֹות	ָהאט	ֶער	 עְנְקט,	ִוויִפיל	ּתְ ֶער	ֵווייְנט	אּון	ּבֶ
ה'	 צּו	 ִדיּבּוִרים	 יעּור	 ׁשִ ַא	 ַאן	 ֶגעַמאְכט,	 ׁשֹוין	
ִצּיּון...	 ֲעֵרי	 ׁשַ ּבְ ֶגעָהאְפט,	 אּון	 עְטן	 ֶגעּבֶ ַרְך	 ִיְתּבָ
ֵהייִליֶגע	 ִדי	 יֹוִנים....	ָהאט	ֶער	ֶגעזּוְנֶגען	 ּכְ ָנעּוף	
עְנֶקעִדיֶגע	 יקּון	ֲחצֹות,	ִמיט	ַא	ּבֶ ֶוועְרֶטער	פּון	ּתִ
ֵהייִליְגן	 יים	 ּבַ ַזיין	 ִוויל	 ִאיְך	 ִצּיּון....	 ִצּיּון...	 ִניגּון,	
ן.		 יְנ'ס	ִצּיּון,	ָכאְטׁש	ֵאייְנָמאל	ִאין	ַמיין	ֶלעּבְ ֶרּבִ

				ֶדער	ַהאְרִציֶגער	ִאיד	ָוואס	ִאיז	ֶגעֶזעְצן	ַאזֹוי,	ִאיז	
יָרא	 ּפִ ׁשַ מּוֵאל	 ׁשְ ר'	 ִווי	 ַאְנֶדעֶרער	 ַקיין	 ט	 ִניׁשְ ֶגעֶווען	
י'ן,	 ֶרּבִ פּון	 ְלִמיִדים	 ּתַ לֹויֶטעֶרע	 ַטייֶעֶרע	 ִדי	 פּון	 ַזַצ"ל,	
עְטן	 ֶגעּבֶ אּון	 ֲחצֹות	 ַטאֶנען	 אֹויְפֶגעְשׁ ָיאְרן	 ִאיז	 ָוואס	
ְטן,	ֶער	ָזאל	ׁשֹוין	ַרֲחָמנּות	 עְרְשׁ אּון	ֶגעֵווייְנט	צּום	אֹויּבֶ
יק,	ֶדער	 ַצּדִ ֶרעְנֶגען	צּום	 ּבְ ן	אֹויף	ִאים,	אּון	ִאים	 ָהאּבְ

ִצּיּון	 אְרג	 ּבַ ֶדער	 ֵמם"	 ׁשָ ר	 ֲאׁשֶ ִצּיֹון	 "ַהר	
ית	 ּבֵ ֶדער	 ּפּוְסט.	 אּון	 ָחרּוב	 ִאיז	 ָוואס	
ִדי	 אּון	 ָראְכן,	 צּוּבְ ִאיז	 ָוואס	 	- ׁש	 ְקּדָ ַהּמִ
ִאיז	 	- ֶטעְלט	 ַפאְרׁשְ ִאיז	 ִליְכִטיְגַקייט	
ֵהייִליְגן	 ִמיְטן	 ַזאךְ,	 ֵאיין	 ִאים	 יי	 ּבַ ֶגעֶווען	
ֵלייִדיג,	 אּון	 ַווייט	 ִאיז	 ָוואס	 ִצּיּון	 יְנ'ס	 ֶרּבִ
אְרט	 ּפַ צּוֶגעׁשְ ֶגעֶווען	 ֶזעֶנען	 טֹויֶעְרן	 ִדי	
ִדי	 קּוֶמען,	 ט	 ִניׁשְ ָדאְרט	 ֶקען	 ֶמען	 אּון	
ַאזֹוי	 ִאיז	 ָוואס	 יק	 ַצּדִ פּון	 ִליְכִטיְגַקייט	
ֶטעְלט. אַהאְלְטן	אּון	ַפאְרׁשְ ֶנְעָלם,	ַאזֹוי	ּבַ

מּוֵאל	ֶגעֵווייְנט	אּון	 				ַאְכט	ִאין	ְדֵרייִסיג	ָיאר!	ָהאט	ר'	ׁשְ
לּות	ָוואס	ֶער	 ּדְ ּתַ יְרט	ַאֶלע	ָסאְרט	ִהׁשְ ָראּבִ עְטן,	ּפְ ֶגעּבֶ
ט	 ָהאט	ָנאר	ֶגעֶקעְנט,	צּו	ָפאְרן	ַקיין	אּוַמאן,	אּון	ִניׁשְ
יז	ֶער	ָהאט	זֹוֶכה	ֶגעֶווען	צּו	 ַפאְרלֹויְרן	ִדי	ָהאֶפענּוְנג,	ּבִ
יְנ'ס	ִצּיּון	ְצֵוויי	ָמאל!	ֵאייְנָמאל	ִאיְנִמיְטן	 קּוֶמען	צּום	ֶרּבִ
ָלִלי,	אּון	זֹוֶכה	ַזיין	צּו	ִדי	 יקּון	ַהּכְ ָיאר	צּו	ָזאְגן	ָדאְרט	ּתִ
קּוֶמען	 צּו	 ֵאייְנָמאל	 אּון	 י'ן,	 ֶרּבִ פּון	 ַהְבָטָחה	 ֵהייִליֶגע	

ָנה.	 ָ צּום	ִקּבּוץ	רֹאׁש	ַהּשׁ

				ָנאְך	ִאין	ָאְנהֹויּב	פּון	ַזיין	ִהְתַקְרבּות,	ִאיז	ֶער	ֶגעָפאְרן	
ן	ָקאְנסּול,	צּו	 ן,	צּום	רּוִסיׁשְ ּגַ ַלִים	ַקיין	ָרַמת	 פּון	ְירּוׁשָ
אֹויף	 ְנִסיָעה	 ִדי	 ַפאר	 ִוויֶזע	 ַא	 אקּוֶמען	 ּבַ יְרן	 ָראּבִ ּפְ
ֵזייֶער	 ָהאט	 ֶוועְלֶכער	 מּוֵאל	 ׁשְ ר'	 ַפאר	 ָנה.	 ָ ַהּשׁ רֹאׁש	
ִליק	 ִריֶגע	ּבְ ֶגעִהיְטן	ַזייֶנע	אֹויְגן,	פּון	ַא	ִאיְבּ ַטאְרק	ָאּפְ ׁשְ
ְקֵליין	 ַקיין	 ֶגעֶווען	 ט	 ִניׁשְ ִאיז	ָדאס	 ֶוועְלט	 אֹויף	ֶדער	
ן	ָוואס	ִאיז	ֶדעָמאְלס	ֶגעֶווען	 יז	ָרַמת	ּגַ ַזאךְ,	צּו	ָפאְרן	ּבִ

   דעם רבי'נס  
לייט

ָטאט,	אֹויְך	ִאיז	ָדאס	ִאיז	ֶגעֶווען	 ִאיְנַגאְנְצן	ַא	ְפַרייֶע	ׁשְ
ֶגעֶווען	 ֶזעֶנען	 ֶוועְגן	 ִדי	 ַצייט,	 ֶוועֶרע	 ׁשְ ַא	 ֵזייֶער	 ִאין	
ֶגעְדֵרייט	 ִזיְך	 ן	 ָהאּבְ ֶעס	 ֵזיי,	 אֹויף	 ָפאְרן	 צּו	 ָנה	 ַסּכָ ַא	
ָרֵאל	ִאין	ַאֶלע	ֶוועְגן	 אְנֶדעס	פּון	רֹוְצִחים,	ׂשֹוְנֵאי	ִיׂשְ ּבַ
ִאיז	 ָפאְרן	 צּו	 ֶרעק	 ׁשְ ִדי	 אּון	 אּוַמאן,	 פּון	 ֶגעְגְנט	 ִאין	
מּוֵאל	ָהאט	 ער	ר'	ׁשְ ֶטעְלן,	ָאּבֶ ט	צּו	ָפאְרׁשְ ֶגעֶווען	ִניׁשְ
יְרט	צּו	טּון	 ָראּבִ ט,	אּון	ּפְ ט	ֶגעקּוְקט	אֹויף	ָגאְרִניׁשְ ִניׁשְ
יְנ'ס	ַפאְרַלאְנג,	 ֵדי	צּו	ָפאְלְגן	ֶדעם	ֶרּבִ ּכְ ָוואס	ֶער	ֶקען	

ט	ֶפעְלן... ל	ֵיָעֵדר"!!!	ֵקייֶנער	ָטאר	ִניׁשְ "ִאיׁש	ּבַ

ן	ַקיין	 ט	ֶגעֶגעּבְ ער	ָקאְנסּול	ָהאט	ִניׁשְ 				ֶדער	רּוִסיׁשֶ
ִנְסיֹונֹות	 ִדי	 פּון	 ֵאייֶנע	 ֶגעֶווען	 ָנאר	 ִאיז	 ָדאס	 ִוויֶזע,	
ַלאן	 ער	ֶווען	ָנאְך	ַא	ַנייֶע	ּפְ מּוֵאל	ִאיז	ַאִריּבֶ ָוואס	ר'	ׁשְ
ָמאל.	 ַא	 ָנאְך	 אּון	 ָמאל	 ֵאיין	 ּאוְנֶטעְרֶגעַגאְנֶגען,	 ִאיז	
ִאין	ָיאר	תשי"ט	ָהאבן	ִזיְך	ֶגעְגֵרייט	ַא	ִמְנָין	פּון	אנ"ש	
ָנה	 ָ ן	ֵזיי,	צּו	ָפאְרן	אֹויף	רֹאׁש	ַהּשׁ מּוֵאל	ְצִוויׁשְ אּון	ר'	ׁשְ
ֶגעֶווען	 ִאיז	 ָוואס	 מּוֵאל	 ׁשְ ר'	 אּוַמאן,	 ַקיין	
ִזיְך	 ָהאט	 אּון	 חֹול,	 ִעְנְיֵני	 ַאֶלע	 פּון	 ַווייט	
יְלֶדער,	 ּבִ ַקיין	 ֶגעַמאְכט	 ט	 ִניׁשְ ַקייְנָמאל	
ַאְנְטֶקעְגן	 ֶטעְלט	 ַאֶוועְקֶגעׁשְ ִזיְך	 ָהאט	
ַפאְרן	 יְלד	 ּבִ ַא	 ֶגעַמאְכט	 אּון	 ַקאֶמעֶרע	 ִדי	
ֵטיין	 ַפאְרׁשְ יְסל	 ַאּבִ ְמ'ֶקען	 אְרט,	 אְסּפָ ּפַ
ִווי	ַטייֶער	אּון	ָחׁשּוב	ִאיז	ֶגעֶווען	 פּון	ֶדעם	
ִדי	 ער	 ָאּבֶ ְנִסיָעה,	 ֵהייִליֶגע	 ִדי	 ִאים	 יי	 ּבַ
ֶטעְרט	ֶגעָוואְרן	צּום	 ְנִסיָעה	ִאיז	אֹויְך	ֶצעׁשְ
ֶער	 ֶגעֶהעְרט,	ָהאט	 ָדאס	 מּוֵאל	ָהאט	 ׁשְ ר'	 ֶווען	 סֹוף.	
יֶטעְרן	ֶגעֵוויין,	ִוויִפיל	ָהאט	ֶער	 ַלאְצט	ִאין	ַא	ּבִ אֹויְסֶגעּפְ
ִוויְלן	ִאיז	 ֵהייִליֶגער	 ַזיין	 עְנְקט,	אּון	 ֶגעַוואְרט	אּון	ֶגעּבֶ
ָהאט	 ֶער	 ער	 ָאּבֶ ַלּפֹוֵעל,	 ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען	 ט	 ָנאְכִניׁשְ

ט	ַפאְרלֹויְרן	ִדי	ָהאֶפענּוְנג. ִניׁשְ

ָרן,	 ּבְ ּדַ ט	ֶגעֶווען	ַקיין	ְגרֹויֶסער	 מּוֵאל	ִאיז	ִניׁשְ 				ר'	ׁשְ
ִאיז	 ֲעבֹוָדה	 ַזיין	 ַקיין	ַסאךְ,	 ֶגעֶרעְדט	 ט	 ִניׁשְ ֶער	ָהאט	
ער	 ָאּבֶ ַאֵליין,	 ַרְך	 ִיְתּבָ ה'	 ִמיט	 ֶלֶכת	 ֶהְצֵנַע	 ּבְ ֶגעֶווען	
ֶווען	ּפּוִרים	ִאיז	ֶגעקּוֶמען,	ָהאט	ֶמען	ׁשֹוין	ֶדעָמאְלס	
ֶגעֶהעְרט	ַזייֶנע	ֵהייִליֶגע	ְרצֹונֹות,	ִאין	ֵאייֶנע	פּון	ִדי	ָיאְרן	
הּוִדים	ָהְיָתה	אֹוָרה"	ָהאט	 ֶווען	ֶמען	ָהאט	ֶגעזּוְנֶגען	"ַלּיְ
יי	ֶדעם	ָוואְרט	אֹוָרה	 ֶטעְלט	ּבַ ֶגעׁשְ מּוֵאל	ִזיְך	ָאּפְ ר'	ׁשְ
אּוַמאן	 ר"ת	 אֹוָר"ה	 	 ֵרייט,	 ׁשְ ֶער	 ֶווען	 ָמאל,	 ַאַסאְך	
ִליְכִטיְגַקייט	 ִדי	 אֹוָרה,	 ִעיָקר	 ִדי	 ַאז	 ָנה,	 ָ ַהּשׁ ְורֹאׁש	
ָנה...	ִאין	ֵאייֶנע	פּון	 ָ ַהּשׁ ַזיין	ִאין	אּוַמאן	רֹאׁש	 ִאיז	צּו	
ִדי	ָיאְרן	ּפּוִרים	ִאיז	ֶער	ַארֹויְסֶגעָלאְפן	אֹויְפן	ַגאס,	ִאין	
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אס	ָאֶדער	אֹוָטא	ָוואס	ִאיז	 יי	ֶיעֶדע	ּבָ ּבַ עְטן	 ִזיְך	ַאייְנֶגעּבֶ
יֶטע	ִפיְרן	ַקיין	אּוַמאן,...	אּון	ֶער	ִאיז	 ֶגעָפאְרן	ָזאל	ִאים	ּבִ
ַרייז	ָוואס	ֶמען	ֶוועט	ַפאְרַלאְנֶגען... ְגֵרייט	צּו	ָצאְלן	ֶיעֶדע	ּפְ

ִדי	 ִמימֹות,	 ּתְ 	ֶיעְדן	ָטאג	ְפֶלעְגט	ֶער	ָזאְגן	ִמיְטן	ַגאְנְצן	 	 	
עט,	 ִפּלֹות	ֵחֶלק	א'	ָוואס	ר'	ָנָתן	ּבֶ ה	ע"ו	פּון	ִלּקּוֵטי	ּתְ ִפּלָ ּתְ
יז	 ָנה,	ּבִ ָ י'ן	אֹויף	רֹאׁש	ַהּשׁ צּו	זֹוֶכה	ַזיין	צּו	קּוֶמען	צּום	ֶרּבִ
ה.	אֹויְך	 ַעל	ּפֶ ה	ּבַ ִפּלָ ֶער	ָהאט	ׁשֹוין	ֶגעֶקעְנט	ִדי	ַגאְנֶצע	ּתְ
ְנָקִסים	ָוואס	ר'	 ּפִ ָהאט	ֶמען	ֶגעְטָראְפן	ִאין	ֵאייֶנע	פּון	ִדי	
י	 ָראׁשֵ ְצָוואְנִציג	 ִאין	 'ֶזעְקס	 ן,	 ִריּבְ ֶגעׁשְ ָהאט	 מּוֵאל	 ׁשְ
ַאז	 ַאזֹוי	 אּוַמאן',	 ָטאט	 ׁשְ ִדי	 פּון	 ָנאֶמען	 ִדי	 פּון	 בֹות	 ּתֵ
ֶגעקּוְקט,	 ָנאר	 ָהאט	 מּוֵאל	 ׁשְ ר'	 ִווי	 ַאז	 ָזאְגן	 ֶקען	 ֶמען	
ַלאץ	 ּפְ ֶדער	 אּוַמאן,	 ָוואְרט	 ָדאס	 ֶגעֶזעְהן	 ָנאר	 ֶער	 ָהאט	
ים,	ִמיר	ֶוועְלן	 י'ן	קֹוֶדׁש	ָקָדׁשִ ֶרּבִ ִצּיּון	פּון	 פּוֶנעם	ֵהייִליְגן	

ֶרעְנֶגען	ֶעְטִליֶכע	פּון	ֵזיי: ּבְ ָדא	ַאָראּפְ

ְעָיה	מ'	י'ד	ַהְפטֹוָרה	ַנֲחמּו( ֶאת	ִמי	נֹוַעץ ַוְיִביֵנהּו	)ְיׁשַ

ֵלי	ו'	כ'ג( ֵנר	ִמְצָוה ְותֹוָרה	אֹור	)ִמׁשְ

ֶות	)יהושע	ב'	י"ג	( ם	ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ִמּמָ ְלּתֶ ְוִהּצַ

ִעיר	)שיר	השירים( ְמָצאִתיו	ָאקּוָמה	ָנא	ַוֲאסֹוְבָבה	ּבְ

ּנּו ִאיׁש	)במדבר	ל'א	מ''ט( ְולֹא	ִנְפַקד	ִמּמֶ

ה	)ברכת	הפטרה( ֶמֶלְך	ֶנֱאָמן ְוַרְחָמן	ָאּתָ

ְמִסירּות	 ֶגעַוואְלִדיֶגע	 ָדאס	 ֶטעְלן,	 ָפאְרׁשְ ִזיְך	 ֶקען	 ֶווער	
יי	ַזיין	ֶלעְצֶטע	ְנִסיָעה	ַקיין	אּוַמאן	 מּוֵאל	ּבַ ֶנֶפׁש	פּון	ר'	ׁשְ
ן.	ֶער	ִאיז	 ָנה	ִדי	ֶלעְצֶטע	ָיאר	פּון	ַזיין	ֶלעּבְ ָ אֹויף	רֹאׁש	ַהּשׁ
ט	 ִניׁשְ ְמַעט	 ּכִ ְקַראְנק,	 אּון	 ַאְלט	 ַאזֹוי	 ֶדעָמאְלס	 ֶגעֶווען	

ַא	 אֹויף	 ֶגעֶזעְצן	 ִאיז	 ֶער	 ַאֵליין,	 אֶוועְגן	 ּבַ ִזיְך	 ֶגעֶקעְנט	
טּול	אּון	ֶמען	ָהאט	ִאים	ֶגעַדאְרְפט	ִפיְרן.	ֶווען	 ֶרעֶדער-ׁשְ
טּוּב,	ִוויַאזֹוי	ֶנעְמט	אֹויף	 ֶמען	ָהאט	ִאים	ֶגעְפֶרעְגט	ִאין	ׁשְ
ִזיְך	ַאַזא	ַזאְך	ִזיְך	ַאזֹוי	צּו	ַוואְלֶגעְרן	אֹויף	ִדי	ֶוועְגן	ִאין	ַאַזא	
ַא	 ִמיט	 ֶגעֶעְנְטֶפעְרט	 ֶער	 ב?	ָהאט	 ַמּצָ ַאַזא	 ִאין	 ֶעְלֶטער	
עְנְקט	אֹויף	 ן	ֶגעּבֶ טּות:	"ִאיְך	ָהאּב	ָדאְך	ַא	ַגאְנְצן	ֶלעּבְ ׁשְ ּפַ
ִזיְך	 ִאיְך	 ָזאל	 ִמיר,	 ט	 ֶלעּפְ ׁשְ ֶמען	 ַאז	 ִאיְצֶטער	 אּון	 ֶדעם,	

ן?!"....	 ֶלעּפְ ט	ִמיט	ׁשְ אֹויְך	ִניׁשְ

מּוֵאל	ָהאט	זֹוֶכה	ֶגעֶווען	ִאין	ַזיין	ֶלעְצֶטע	ָיאר	אֹויף	 ֶר'	ׁשְ
צּו	 ִטיָרה,	 ּפְ ַזיין	 ַפאר	 ים	 ֳחָדׁשִ ֶעְטִליֶכע	 ֶוועְלט,	 ֶדער	
עֶפער	אֹויף	ָוואס	 אׁשֶ ָנה	פּוֶנעם	ֵהייִליְגן	ּבַ אקּוֶמען	ַא	ַמּתָ ּבַ
יק	 ּדִ עְטן	ַאֶלע	ָיאְרן,	"ִלְנסַֹע	ַלּצַ ֶער	ָהאט	ֶגעֵווייְנט	אּון	ֶגעּבֶ
יק	 ָנה	–	צּו	ָפאְרן	צּו	ַאן	ֱאֶמֶת'ן	ַצּדִ ָ י	ַעל	רֹאׁש	ַהּשׁ ָהֲאִמּתִ

ָנה" ָ אֹויף	רֹאׁש	ַהּשׁ

ִאיז	 ָנה,	 ָ ַהּשׁ רֹאׁש	 מֹוָצֵאי	 מּוֵאל	 ׁשְ ר'	 פּון	 ְמָחה	 ׂשִ ִדי	 	 	 	
יְלֶדעְרן,	ִאיְנִמיְטן	ִדי	ֶטעְנץ	פּון	ִדי	ְצֵוויי	 ט	צּו	ׁשִ ֶגעֶווען	ִניׁשְ
צּו	 ֶגעֶווען	 זֹוֶכה	 ן	 ָהאּבְ ָוואס	 ֲחִסיִדים	 ֶזעְכִציג	 הּוְנֶדעְרט	
מּוֵאל	 ָנה	ֶיעֶנער	ָיאר,	ָהאט	ִזיְך	ר'	ׁשְ ָ קּוֶמען	אֹויף	רֹאׁש	ַהּשׁ
ִאיז	 ָדאס	 ָוואס	 עְנְקל,	 ּבֶ ְקַראְנְקן	 ַזיין	 פּון	 ן	 אֹויְפֶגעהֹויּבְ
ט	 ִניׁשְ ָוואס	ֶער	ָהאט	 ַצייט	 ַא	ַלאְנֶגע	 ֵנס,	ָנאְך	 ַא	 ֶגעֶווען	
ֶטעְלט	 ֶגעֶקעְנט	ֵגיין	אֹויף	ִדי	ִפיס,	ָהאט	ֶער	ִזיְך	אֹויְפֶגעׁשְ
אּון	ֶגעַטאְנְצט	צּוַזאֶמען	ִמיט	ַאֶלעֶמען	פּוְפְצן	ִמינּוט,	ִמיט	
ָוואס	ה'	 ִאיד	 ַא	 פּון	 ְמָחה	 ׂשִ ַא	 ְמָחה,	 ׂשִ ַאַזא	מֹוָראִדיֶגע	

ה,	ָנאְך	ַאזֹויִפיל	ָיאְרן.	 ִפּלָ ַרְך	ָהאט	ָאְנֶגענּוֶמען	ַזיין	ּתְ ִיְתּבָ

ִמי ֶׁשָּזָכה ִלְהיֹות ֶאְצִלי ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, 
ָראּוי לֹו ִלְׂשמֹוַח ָּכל ַהָּׁשָנה.

א גרויסן 
דאנק!

פאר אלע וואס האבן זיך משתתף 
געווען אין דעם קאמפיין פאר

"דעם רבינס ליכט"
אין אייער זכות וועלן מיר בעז"ה 

ווייטער קענען ממשיך זיין און פאלגן 
דעם רבינ'ס בקשה:

"איר זאלט אנטרענקען ביימער"

"אייערע קינדער זאלט איר פארציילן 
וואס דא האט זיך געטון."



לאמיר זיך
פארהערן

צו ענטפערן די 
בחינות און אריינגיין 

אינעם גורל, 

02-5-3333-72 
646-518-1095

1-518-329-9149

צו הערן די געווינער 
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 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 דער מלך שגזר שמד   –די פערטע מעשה 

  וואס האט דער מלך גוזר געווען אויף דער מדינה? .א
 צו פארטרייבן אלע אידן פון דער מדינה 
 צו הרג'ענען אלע אידן פון דער מדינה 
 אז ווער עס וויל  בלייבן אין דער מדינה מוז זיך שמד'ן 

 ? אס האבן די אידן געטוןוו .ב
  א טייל האבן מפקיר געווען זייער גאנצער פארמעגן, און

 זענען ארויס פון דארטן
  טייל זענען געבליבן און זיך געפירט ווי אידן א

 באהאלטענערהייט
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 ווער האט אויסגעזאגט פאר דעם מלך אז מען וויל אים הרג'ענען? .ג
 ון די שריםא גוי, איינער פ 
 א איד איינער פון די אנוסים 
 א איד א שר איינער פון די אנוסים 

 וועלכע כבוד האט מען געגעבן פאר דער וואס האט אויסגעזאגט? .ד
 מען האט אים געמאכט פאר א שר 
 מען האט אים געגעבן געלט 
 אז ער זאל מעגן לייגן טלית און תפילין בפרהסיא 

 מלך זיך צו אפהיטן פון?די שטערן זעערס האבן געזאגט פאר'ן  .ה
 פירן די מלכות שארף 
 פון א קו און א אקס 
 פון א אקס און א לעמעלע 

 דער מלך איז געפאלן אויף א חכמה אז?שאלה זכות:  .ו
  אז עס זאל זיך נישט געפונען אין זיין מדינה קיין אקס און

 קיין שאף
 ער זאל קענען אפנעמען די וועלט אן קיין מלחמה 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

ס האט דער מלך געהאט פון דעם וואס ער האט געמאכט די ווא .ז
 מענטש פון אייזן?

 ער האט איינגענומען די וועלט 
 ער האט איינגעזאמלט אסאך געלט 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט דער מלך געטון ? .ח
 משפיל געווען אלע שרים 
 געמאכט פשוטע מענטשן פאר שרים 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

האט דער מלך געטון צו דעם איד וואס האט געמעגט זיין א  וואס .ט
 איד בפרהסיא?

 ער האט אים געמאכט פאר זייער א גרויסע שר 

 ער האט אים איינגעשפארט אין תפיסה 
 ער האט אים מער נישט געלאזט זיין א איד בפרהסיא 

 ?וואס האט דער מלך געזען אין חלום .י
 אז א אקס און א קו לאכן פון אים 
 אז זיינע שרים לאכן פון אים 
 אז א אקס און א לעמעלע פון די מזלות לאכן אים אויס 

 מיט וועמען איז דער מלך אהין געגאנגען? .יא
 אליין 
  מיט זיין ווייב און קינדער 
 מיט זיין ווייב און קינדער און אויך דער חכם 

 אויף וואס איז ממונה דער מלאך וואס שטייט אינמיטן וועג? .יב
  אויף כעס 
 יף גאוהאו 
 אויף שקר 

 ? וועלכער וועג האט זיי דער מלאך געהייסן גיין .יג
 אין דער וועג פון ליים 
 אין דער וועג וואס איז פול מיט גרובער 
 אין דער וועג פון דעם פייער 

 וועמען האבן זיי דארטן געזען גיין? .יד
 מלכים און אידן אנגעטון טלית און תפילין 
 מלכים און שרים 
 םמלכים מיט אידן אנוסי 

 אין דעם וועג? געגאנגעןווער איז ווייטער  .טו
 דער מלך מיט דער חכם 
 נאר דער מלך 
 דער מלך מיט זיינע קינדער 

 ווער איז פארברענט געווארן? .טז
 דער מלך מיט דער חכם 
 נאר דער מלך 
 דער מלך מיט זיינע קינדער 

 וואס האט באמת געמיינט די אקס און לעמעלע? .יז
 עךער זאל הרג'ענען אלע אקסן און לעמעל 
  ער זאל פארטרייבן אלע אקסן און לעמעלעך 
  אז ווייל ער לאזט נישט אנטון טלית און תפלין וואס מען

 מאכט פון א אקס און א לעמעלע וועט ער פארשניטן ווערן
 אין וועלכער קאפיטל איז מרומז די מעשה? .יח

 קאפיטל ב' פון תהלים 
 'קאפיטל ג' פון ישעי 
 קאפיטל נ' פון תהלים

 

 מיט פיל הצלחה –ז, אז איך זאל מעגין זיין א איד בפרהסיא מיין כבוד אי
 

בחינה אויף ספורי מעשיות 
די פערטע מעשה  

מלך שגזר שמד

איך הער זיך צו צו די 
מעשיות פון רבי'נס קינדער יארן און 
נאך שיעורים, אויף קנעפל 221 פון 

הויפט אריינגאנג.

 איר קענט זיך נאך
 משתתף זיין מיט'ן

 קאמפיין, איר קענט
 געבן א תרומה דורך

 נדרים פלוס ביי
"דעם רבינ'ס ווינקל"
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