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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ִדי  ִאין  ַווייל  ַנֲחמּו,  ַׁשָּבת  ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ַׁשָּבת  ֶדער 
ַהְפָטָרה פּון ִדי ָוואְך ֵהייְּבט ָאן ֶדער ָנִביא – ִמיט ֶדעם 
ַּבאֶפעל פּון אֹויֶּבעְרשְְׁטן - ִדי ֶוועְרֶטער "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי". 
ר' ָנָתן ִאיז ְמָפֵרׁש ֶדעם ָּפסּוק אֹויף ֶעְטִליֶכע אֹוַפִּנים, ִמיר 
ֶוועְלן ַאָראְּפְּבֶרעְנֶגען ֵאיין ֶוועג. ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ֶּבעט 
ָפאְלק  ַטייֶער  ַמיין  ַעִּמי"  ַנֲחמּו  "ַנֲחמּו  ִאיְדן  ִדי  צּו  ִזיְך 
ִאיְך ֶּבעט פּון ֶיעְדן ַּבאזּוְנֶדער: "ְטֵרייְסט ַדיין ַחֶבר, ַדייֶנע 

ְפַרייְנד

 אּון ַאזֹוי אֹויְך ָזאְלן ִדי ֲחֵבִרים אֹויף צּוִריק ֶעְנק ְטֵרייְסְטן, 
ַווייל ֶיעֶדע ֵאייֶנער ַדאְרף ַּבאקּוֶמען פּון ַזיין ַחֶבר ֵעצֹות 
אּון ַּדַעת ִווי ַאזֹוי צּו ִדיֶנען ֶדעם אֹויֶּבעְרשְְׁטן, ַאזֹוי אֹויְך 

ַאַרייְנַׁשייֶנען  ִאיד  ֶיעֶדער  ַדאְרף 
ִאין ַזייֶנע ֲחֵבִרים ִוויַאזֹוי צּו ִדיֶנען 
ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער ִמיט ִדי ִלּמּוִדים 
ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָוואס 

אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט.

ַׁשָּבת ַנֲחמּו ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנע פּון 
ִדי ְדַריי ַׁשָּבִתים ֶווען ֶמען ְפֶלעְגט 
ֵהייִליְגן  צּום  צּונֹויְפקּוֶמען  ִזיְך 
ַׁשָּבת  ַׁשָּבת  ֶלעְצְטן  ֶדעם  ֶרִּבי'ן. 

ַנֲחמּו פּון ֶרִּבי'ְנס ֶלעְּבן, ֶזעֶנען ִדי ַּתְלִמיִדים ֶגעקּוֶמען צּום 
ֶרִּבי'ן, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ׁשֹוין ַדאן ֶגעוואֹויְנט ִאין אּוַמאן, 
ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ְצֵוויי ֳחָדִׁשים ֵאייֶדער ַזיין ִהְסַּתְּלקּות, 
ֶדער ֶרִּבי ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ָגאר ְׁשַוואְך. ְפַרייָטאג צּוַנאְכְטס 
ָנאְכֶדעם ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעַמאְכט ִקּדּוׁש, ָהאט ֶער 
ִאיר  ֶזעְנט  "ַפאְרָוואס  ְׁשַוואְכֵקייט:  ְגרֹויס  ִמיט  ֶגעָזאְגט 
ֶגעקּוֶמען צּו ִמיר? ִאיְך ִּבין ִאיְצֶטער ַא ְּפָראְסִטיק! ִאיְך 
ֵווייס ִניְׁשט אּון ִאיְך ֶגעֶדעְנק ָגאְרִניְׁשט!" ַאזֹוי ָהאט ֶדער 
ֶרִּבי ַמְמִׁשיְך ֶגעֶווען ִמיט ָנאְך ַאֶזעְלֶכע ֵרייד אּון ִאיז ַאַריין 

ִאין ַאן ִאיְנֶטעְרַסאְנֶטע ְׁשמּוֶעס.

ִווי ְס'ִאיז ַּבאַקאְנט ַאז ֶדער ִחיּות ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט 
ִאיז ָנאר פּון ִדי ּתֹוָרה, ָאֶּבער ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ַצייְטן 
ֶווען ֶער ֶקען ִניְׁשט ֶלעְרֶנען, ֶער ַדאְרף ִזיְך ָאְּפרּוֶען צּו 

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

ואתחנן תשפ"א
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דער  
ריינער קוואל

ֶעְסן, ְׁשָלאְפן, ַּפְרָנָסה אּון ָנאְך ְּפִריַוואֶטע ֶגעְּברֹויְכן, ִוויַאזֹוי 
ֶלעְּבְנס  ַא   – ִחיּות  ָהאְּבן  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶדעָמאְלְטס  ֶקען 
ִדי  פּון  ָאְּפֶגעֵטייְלט  ֶדעָמאְלט  ִאיז  ֶער  אֹויּב   - ְקַראְפט 
ּתֹוָרה? ַאזֹוי אֹויְך ִדי ַאֶלע ּדֹורֹות פּון ָאָדם ָהִראׁשֹון ִּביז 
ִדי ּדֹור ֶווען ְמ'ָהאט ַּבאקּוֶמען ִדי ּתֹוָרה ִוויַאזֹוי ָהאְּבן ֵזיי 
ֶגעֶלעְּבט? ֶדער ֶרִּבי ִאיז ָדאְרט ַמְסִּביר ַּבֲאִריכּות )ּתֹוָרה 

ע"ח ִּתְנָיָנא( ַא ִּתירּוץ. 

ִאיְנִמיְטן ִדי ְׁשמּוֶעס ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעֶגעְּבן ַא 
ַאייְך  ַזייט  ִּגיַוואְלד   " ַהאְרץ:  פּון  ִטיֶפעִניׁש  פּון  ֶגעְׁשֵריי 
ַפאְרַהאְנִדין!"  ָגאְרִניְׁשט  ִאיז  ִיאּוׁש  ַקיין  ְמַייֵאׁש,  ִניְׁשט 
ָדאס  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ֶווען 
ָוואְרט ִּגיַוואְלד, ָהאט ֶער ָדאס ֵזייֶער 
ַפאר  אֹויְסצּוְׁשַרייֶען  אֹויְסֶגעצֹויְגן 
ִדי ְׁשֶּפעֶטעֶרע  ַאֶלע אּון אֹויף  אּוְנז 
ִניְׁשט  ִזיְך  ָטאר  ֶמען  ַאז  ּדֹורֹות 

ְמַייֵאׁש ַזיין!

ֶדעם  ִאין  ִווי  ַאזֹוי  ִקיְנֶדער  ַטייֶעֶרע 
ֶיעְצט  ְׁשֵטייֶען  ִמיר  ָוואס  ַצייט 
אּון  ָוואס  ְקָלאר  ִניְׁשט  ֶמען  ֵווייְסט 
ִווי ַאזֹוי ֶעס ֶוועט ַזיין ִמיְט'ן ֶרִּבי'ְנס 
ִניְׁשט  ִזיְך  ָטאר  ֶמען  ַאז  ִוויְסן  ֶמען  ַדאְרף  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש 
ְמַייֵאׁש ַזיין, ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ַוואְרט אֹויף ִדי ְּתִפּלֹות 
פּון ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער אּון ְגלּוְסט ֵזייֶער צּוֶהעְרן ָדאס קֹול 

פּון ִדי ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן.

"ַהּנֹוֵתן  ַהְפָטָרה  ִדי  פּון  ֶהְמֵׁשְך  ִאין  ַטאֶקע  ְׁשֵטייט  ֶעס 
רֹוְזִנים ְלָאִין ׁשְֹפֵטי ֶאֶרץ ַּכּתֹהּו ָעָׂשה )ְיַׁשְעָיהּו מ, כג( – ֶדער 
אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ֶקען ַמאְכן פּון ַאֶלע ְּפֶרעִזיֶדעְנְטן אּון ַאֶלע 

ְגרֹויֶסע ָׂשִרים אּון ַהאְרן ָגאְרִניְׁשט ִמיט ִניְׁשט.

ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער! ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִניְׁשט 
ָנאר ֶעְנק, ָנאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ֶוועְלט ִאיז ֶגעָוואְנְדן ִאין 
ַמיין רֹאׁש ַהָּׁשָנה", ִמיר ָהאְּבן ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ְזִכָּיה ַאז ִמיר 
ָהאְּבן ַאַזא ְגרֹויְסן ֶרִּבי'ן ָוואס ֶגעְּבט אּוְנז פּול ִחיּות אּון 

המשך אויף זייט פיר



ִליְכִטיֶגע      ְקֵליין  ַא  ִאין       
פּון  טּוּב  ׁשְ ִדי  ֶמעְזּבּוש,  ָטאט  ׁשְ ִאין  עֶלע  ִטיּבֶ שטיככׁשְ
ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶגעוואֹויְנט  ן  ָהאּבְ טֹוב,  ם  ׁשֵ ַעל  ּבַ ֵהייִליְגן 
ְמָחה, ִדי ַמאֶמע ֵפְייָגא,  י'ן, ֶדער ַטאֶטע ׂשִ ָחה פּון ֶרּבִ ּפָ ִמׁשְ
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ִמיט ֵזייֶעֶרע ִליְכִטיֶגע ִקיְנֶדער, ַנְחָמן, ֶדער 
ָרֵאל, ְיִחיֵאל, אּון  ִריֶדער ִיׂשְ י זי"ע ִמיט ַזייֶנע ּבְ ֵהייִליֶגער ֶרּבִ

עְרל. ֶוועְסֶטער ּפֶ ִדי ׁשְ

ע ָיאְרן  ען ִאין ִדי ִקיְנֶדעִריׁשֶ ה ִאיז ֶגעׁשֶ    ִדי ָפאְלְגְנֶדע ַמֲעׂשֶ
י'ן ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַארּום ִפיְנף ָיאר ַאְלט. ַא ְקַלאּפ  פּון ֶרּבִ
צּוֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֵאייֶנער  ִטיר,  אֹויְפן  ֶגעֶהעְרט  ִזיְך  ָהאט 
ֶזען  צּוֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ַנְחָמן  ְקֵליין  ֶדער  אֹויְך  ֶעֶפעֶנען, 
ַאֶזעְלֶכע  ָהא,  ֲעֵליֶכם!  לֹום  ׁשָ ִטיר,  ִאין  ט  ְקַלאּפְ ֶעס  ֶווער 
יים ִטיר  ָחׁשּוֶבע ֶגעְסט, ָהאט ֶדער ַטאֶטע אֹויְסֶגערּוְפן, ּבַ
ם  ׁשֵ ַעל  ּבַ ֵהייִליְגן  פּון  ְלִמיִדים  ּתַ ְצֵוויי  ַטאֶנען  ֶגעׁשְ ֶזעֶנען 
ְקַראְסֶנער  ים  ַחּיִ ר'  ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֵזיי  פּון  ֵאייֶנער  טֹוב, 

יין  ַזַצ"ל. קּוְמְט'ס ַאַריין, ָהאט ֶמען ֵזיי ׁשֵ
טּוּב, ִדי ִקיְנֶדער ִאין  אֹויְפֶגענּוֶמען ִאין ׁשְ
טּוּב ֶזעֶנען ׁשֹוין ֶגעֶווען ֶגעוואֹויְנט, ַאז  ׁשְ
יִקים,  ְגרֹויֶסע ֶגעְסט, ָחׁשּו'ֶבע ֵהייִליֶגע ַצּדִ
פּון  אּון   - טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ּבַ פּון  ְלִמיִדים  ּתַ
יד - קּוֶמען ֵזייֶער  ער ַמּגִ ֶדעם ֶמעְזִריְטׁשֶ

טּוּב. אזּוְכן ִדי ֵהייִליֶגע ׁשְ ָאְפט ּבַ

ִדי  ן  ֶנעּבְ ַארּוְמֶגעְדֵרייט  ִזיְך  ָהאט  ַנְחָמן  ְקֵליין  ֶדער     
ִמיְטן  ֶרעְדן  ֵזיי  ָוואס  צּוֶגעֶהעְרט  אּון  ֶגעְסט  ָחׁשּו'ֶבע 
ַטאְטן. ָוואס ַמאְכט ִאיר? ַאוואּו ַאִהין ָפאְרט ִאיר? ָהאט 
ט ֶדער  רּוְך ה', ֶגעלֹויּבְ ֶדער ַטאֶטע ֶגעְפֶרעְגט ִדי ֶגעְסט, ּבָ
צּום  ּפֹוְלְנָאה,  ַקיין  ָפאְרן  ִמיר  עֶפער,  אׁשֶ ּבַ ֵהייִליֶגער 
ר'  ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ָוואס  ּתֹוְלדֹות  ֶדער  "ּתֹוְלדֹות".  ֵהייִליְגן 
ַיֲעקֹב יֹוֵסף  פּון ּפֹוְלְנָאה ַזַצ"ל ִאיז ֶגעֶווען פּון ִדי ְגֶרעְסֶטע 
ׁשֹוין  ִאיז  ֶער  דֹוׁש,  ַהּקָ ם  ׁשֵ ַעל  ּבַ ֵהייִליְגן  פּון  ְלִמיִדים  ּתַ
ְלִמיִדים ֶזעֶנען  ֶגעֶווען ֶדעָמאְלס ֵזייֶער ַאְלט, אּון ִדי ְצֵוויי ּתַ
יי ִאים ּתֹוָרה אּון ֵעצֹות ִאין ֲעבֹוַדת ה'.  ֶגעָפאְרן ֶלעְרֶנען ּבַ

    ֶדער ִאיְנֶגעֶלע ַנְחָמן ָהאט ָדאס ַאֶלעס צּוֶגעֶהעְרט פּון 
ֶעְרִליְכֵקייט  אּון  ְרצֹונֹות  גּוֶטע  ַאַסאְך  ַאַסאְך  ַזייט,  ֶדער 
ט ִאין ִזיךְ,  אקּוֶמען אּון ֵאייְנֶגעַזאּפְ ָהאט ֶדער ְקֵליין ַנְחָמן ּבַ
יִקים  מּוֶעְסן פּון ָאט ִדי ֵהייִליֶגע ַצּדִ צּוֶהעְרְנִדיג ִזיְך צּו ִדי ׁשְ
ַאֵליין  י  ֶרּבִ ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ֵזיי.  יי  ּבַ ֵטיין  ַאייְנׁשְ ְפֶלעְגן  ָוואס 
עֶטעֶרע ָיאְרן, ַאז ִדי ַאֶלע  ּפֶ ָהאט ֵמִעיד ֶגעֶווען ִאין ִדי ׁשְ
ן ַא  ּיֹות ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט, ָהאט ִאים ֶגעֶגעּבְ ַמֲעׂשִ
ֱאֶמת  יק, אּון ִדיֶנען ּבֶ ָהאֶפענּוְנג ַאז אֹויְך ֶער ֶקען ַזיין ַא ַצּדִ

   דער הייליגער  
רבי

עֶפער. אׁשֶ ֶדעם ֵהייִליְגן ּבַ

ַזיין לֹויֶטעֶרע  ִאין  ִזיְך אֹויְפֶגעֶוועְקט     אֹויְך ֶיעְצט ָהאט 
ֵהייִליְגן  צּום  ָפאְרן  ִוויל  ִאיְך  ִוויְלן,  מֹוָרא'ִדיֶגע  ַא  ַהאְרץ 
ֵהייִליְגן  ַזיין  ַזיין ָנאר צּו קּוְקן אֹויף  זֹוֶכה  ִוויל  ִאיְך  יק!  ַצּדִ
צּום  ְלִמיִדים  ּתַ ִדי  ִמיט  ִמיְטָפאְרן  אֹויְך  ֵגיי  ִאיְך  ֶגעִזיְכט! 

ֵהייִליְגן "ּתֹוְלדֹות"!

ִמימֹות ִאיז ֶער צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ַזיין ַטאֶטע אּון      ִמיט ּתְ
ֵזיי צּום  ִוויל אֹויְך ִמיט ָפאְרן ִמיט  ֶגעָזאְגט "ַטאֶטע, ִאיְך 

"ּתֹוְלדֹות", ִאיְך ֶקען? 

ַפאְרוואּוְנֶדעְרט,  ֶגעְפֶרעְגט  ַטאֶטע  ֶדער  ָהאט  ָוואס?     
עס? ַאַזא ְקֵליין  דּו ִוויְלְסט ַפאְרן ַקיין ּפֹוְלְנָאה? ָוואס ֶעּפֶ

אְטַראְכט! ט ִאין ּבַ ִקיְנד? ֶעס קּוְמט ִניׁשְ

ט ֶגעָלאְזט אּון  ער ַטאֶטע, ָהאט ֶדער ְקֵליין ַנְחָמן ִניׁשְ    ָאּבֶ
יְסל ְגרֹויס, אּון ִאיְך ֶוועל  ין ׁשֹוין ַאּבִ עְטן, ִאיְך ּבִ ַווייֶטער ֶגעּבֶ
ַטאְרק  ַזיין ֵזייֶער וואֹויל, ִאיְך ִוויל ַאזֹוי ׁשְ

ר ָדאְך? יק, ֶאְפׁשָ ָפאְרן צּום ַצּדִ

ִאין  קּוֶמען  ט  ִניׁשְ ֶקען  ָדאס  ֵניין,  ֵניין,     
ֶוועג,  ַלאְנֶגע  ַא  צּו  ְס'ִאיז  אְטַראְכט,  ּבַ
ָלאז  ְנִסיָעה,  ַאַזא  ִדיר  ַפאר  ט  ִניׁשְ ְסִאיז 
יְסל ֶעְלֶטער  ר ֶווען דּו ֶוועְסט ַאּבִ ָאּפ, ֶאְפׁשָ

ֶוועְרן ֶוועְסטּו ָפאְרן, ָהאט ֶדער ַטאֶטע ֶגעֶעְנְטֶפעְרט.

   א י ך   ִו ו י ל   ָפ א ְר ן   צ ּו ם   ַצ ִד י ק...  ָהאט ֶדער יּוְנֶגער 
ִוויל  ִאיְך  ַטאֶטע,  ֵווייֶנען,  צּו  ַטאְרק  ׁשְ ן  ָאְנֶגעהֹויּבְ ַנְחָמן 
ער  עְטן ִמיט ְטֶרעְרן, ָאּבֶ ִמיְטָפאְרן ִמיט ֵזיי,  ָהאט ֶער ֶגעּבֶ
ִטיְמט צּו ַאַזא ַפאְרַלאְנג,  ט צּוֶגעׁשְ ן ִניׁשְ ִדי ֶעְלֶטעְרן ָהאּבְ
יְקן ַא ְקֵליין ִקיְנד, אֹויף ַאֶזעְלֶכע ֶוועְגן. ַאָמאל  ַאֶוועְקצּוׁשִ
ִווי  ַאזֹוי  ט  ִניׁשְ ָוואְגן,  אּון  ֶפעְרד  ִמיט  ֶגעָפאְרן  ֶמען  ִאיז 
ׁשּוט צּו ַארֹויְסָפאְרן  ט ֶגעֶווען ַאזֹוי ּפָ ַהייְנט, ְס'ִאיז ָגאְרִניׁשְ

אֹויף ַאַזא ֶוועג.

עְטן פּון      ַאזֹוי ָהאט  ֶדער ְקֵליין  ַנְחָמן ֶגעֵווייְנט אּון ֶגעּבֶ
ִמיט  ָפאְרן  ִמיט  ָלאְזן  ִאים  ָזאְלן  ֵזיי  ַמאֶמע  ַטאֶטע  ַזיין 
ן.  אֹויְפֶגעֶגעְבּ ט  ִניׁשְ ָהאט  ֶער  יק,  ַצּדִ צּום  ְלִמיִדים  ּתַ ִדי 
צּו  ֶגעְגֵרייט  ֶגעְסט  ֵהייִליֶגע  ִדי  ׁשֹוין  ִזיְך  ן  ָהאּבְ ֶדעְרַווייל 
צּום  אְגֵלייט  ּבַ ֵזיי  ָהאט  ַטאֶטע  ֶדער  ֶוועג,  ִאין  ַארֹויְסֵגיין 
ְקֵליין  ֶדער  ֶווען  לֹום,  ְלׁשָ ֵצאְתֶכם  ְנִדיג  ָאנוואּוְנְטׁשְ ָוואְגן 
עט  ל פּון ַטאְטן אּון ּבֶ ט ִדי ַאְרּבְ ֶלעּפְ ַנְחָמן לֹויְפט ֵזיי ָנאךְ, ׁשְ

יק..... ִזיְך ַאיין, ִאיְך ִוויל ָפאְרן צּום ַצּדִ
 המשך

קומענדיגע וואך בעז"ה



ִאיְך ִּבין ֶגעָפאְרן ְצֵוויי ָוואְכן צּוִריק צּום ֵהייִליְגן 

ֶרִּבי'ְנס ִצּיּון, ֶווען ִאיְך ִּבין ַאָראְּפֶגעקּוֶמען פּון 

ִקיֶעֶווער  ִאין  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  אּון  ֶעָראְּפַלאן 

ְׁשֵטייֶען  ֶעס  ַאז  ֶגעֶזען  ִאיְך  ָהאּב  לּוְפְטֶפעְלד, 

ַוואְרְטן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ַאַסאְך  ָגאר  ָדאְרט 

ִאין  ַאַריין  ְגֶרעִניץ  ֶדעם  ַאִריֶּבעְרצּוֵגיין 

אּוְקֵרייֶנע. לֹויְטן ֶחְׁשּבֹון ָוואְלט ֶעס ֶגעַדאְרְפט 

ַאדּוְרְכֵגיין  ֶקעֶנען  ָׁשָעה צּו  ֵאיין  ְּבֵעֶרְך  ֶנעֶמען 

ִהיְטן  ֶגעָוואְלט  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ָהאּב  ִאיְך  אּון 

ִאיְך  ִּבין  אֹויְך  אֹויְגן.  ַטייֶעֶרע  ַמייֶנע  אֹויף 

ֶגעקּוֶמען ַפאר ָגאר ַא קּוְרֶצע ְנִסיָעה, ִאיְך ָהאּב 

ִאין אּוַמאן אּון  ַאָּפאר ָׁשָעה  ַזיין  ָנאר ֶגעֶקעְנט 

ֶגעַדאְרְפט ְגַלייְך ָנאְכֶדעם צּוִריק ָפאְרן. 

ַטאְטן  צּום  אֹויְגן  ִדי  אֹויְפֶגעהֹויְּבן  ִאיְך  ָהאּב 

צּום  ַהאְרץ  ִטיְפן  פּון  ְּתִפָּלה  ַא  ִמיט  ִהיְמל  ִאין 

ַּבאֶׁשעֶפער: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶיעֶדע ִמינּוט ִאיז 

ָהאְּבן  ִוויל  ִאיְך  אֹויְסֶגעֶרעְכְנט, 

ִמיר!"  ֶהעְלף  אֹויְגן  ֵהייִליֶגע 

ִאיְנִמיְטן  ְׁשֵטייֶעְנִדיג  ַאזֹוי 

ֶנעְּבן  קּוְמט  ְּתִפָּלה,  ַמיין 

ִדי  פּון  ֵאייֶנער  ִמיר 

ָדאְרט,  ַאְרֶּבעְטן  ָוואס  ַווייל ֶוועְכֶטער 

ָפאְרְנט פּון ִמיר ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער ָוואס ֶקען 

ִאיז  ֶער  ִפיס,  ֵאייֶגעֶנע  ִדי  אֹויף  ֵגיין  ִניְׁשט 

ֶגעֶזעְצן ִאין ַא ָראד-ְׁשטּול אּון ֶדער ַאְרֶּבעֶטער 

ִאיז ִאים ֶגעקּוֶמען ַארֹויס ֶנעֶמען פּון ְצִוויְׁשן ִדי 

ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶמעְנְטְׁשן.  ׁשּורֹות 

ִזיְך  רּוְפט  ֶוועֶגעֶלע  ִאין  ֶגעֶזעְצן  ִאיז 

ַווייְזט  אּון  ַאְרֶּבעֶטער  ֶדעם  צּו  ָאן 

אֹויף ִמיר "ֶער ִאיז ַמיין ְּברּוֶדער, ֶער 

ַדאְרף ֵגיין ִמיט ִמיר..." ִאיְך ִּבין ַטאֶקע 

ִמיְטֶגעַגאְנֶגען... 

ֶגעֶווען  ִאיְך  ִּבין  ִמינּוט  ִפיְנף  ִּביז 

אּוַמאן  ִאין  ִאיְנְדרֹויְסן...  ַהֵּׁשם  ָּברּוְך 

ִאים  אּון  ֶגעְטָראְפן  ִאים  ִאיְך  ָהאּב 

ֵזייֶער ַּבאַדאְנְקט.

ַמיין 

 ַמֲעשֶׂה'ֶלע
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באשעפער מארגן וויל איך 
קומען פרי אין חיידר, העלף מיר 

איך זאל זיין פלינק 
אויפשטיין פרי.... 






ָדא ְׁשַרייְּבט ִׁשְמעֹון

ִאיְך ִזיץ ָדא אֹויף ַמיין ֶּבעט, ַמיין אֹויְסֶגעֶּבעֶטעֶנע 

ֶּבעט. ֶעס ִאיז ָגאר ַּבאְקֶוועם, ִאיר ֵווייְסט ַפאְרָוואס? 

ַווייל ָדאס ִאיז ַא ֶּבעט אֹויף ָוואס ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ָגאר 

ַלאְנג ִמְתַּפֵּלל ֶגעֶווען ִאיְך ָזאל ֶעס ַּבאקּוֶמען. ָנאְכֶדעם 

ָוואס ִאיְך ִּבין ׁשֹוין ַא ַלאְנֶגע ַצייט ֶגעְשָׁלאְפן אֹויף ַא 

ַמאְטַראץ אֹויף ֶדער ֶעְרד, ִאיז ֵאיין ָטאג ַמיין ַטאֶטע 

אּון  ֶּבעְטן,  ַּבאְקֶוועֶמע  ְצֵוויי  ִמיט  ַאֵהייְמֶגעקּוֶמען 

ְצֵוויי גּוֶטע ַׁשאֶפעס. ֶעס ִפיְלט ִזיְך ָגאר ֶגעְׁשַמאק צּו 

ְׁשָלאְפן אֹויף ַא ֶּבעט ָוואס ִאיְך ָהאּב ִמְתַּפֵּלל ֶגעֶווען 

אּון ַּבאקּוֶמען!

ָהאּב  ִאיְך  ַזיין!  ִמְתַּפֵּלל  צּו  ָנאר  ִזיְך  לֹויְנט  ֶעס 

ַּבאקּוֶמען ֶמער ָוואס ִאיְך ָהאּב ֶגעֶּבעְטן, אֹויְך ַא ִטיְׁשל 

ִמיר  ֶקען  ִאיְך  וואּו  ַׁשאֶפעס,  ִדי  צּו  צּוֶגעקּוֶמען  ִאיז 

ִזיְצן אּון ֵלייֶנען ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ִליְכְטל, ָוואס ִאיְך ָהאּב 

ָגאר ֲהָנָאה צּו ֵלייֶנען.

ִׁשְמעֹון
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 אויף סיפורי מעשיות בחינה

דער בן מלך פון אבנים טובות –די פינעפטע מעשה 
 

 וואס האט דער מלך גוזר געווען אויף די אידן? .א
 אז זיי זאלן ברענגען א צדיק וואס זאל פאר אים דאווענען 
  אז זיי זאלן אים ברענגען א חכם וואס זאל פאר אים

 דאווענען
 לן פאר אים דאווענעןאז זיי זא 

 וויאזוי רופט דער רבי וועם די אידן האבן געבעטן צו דאווענען? .ב
 א חכם 
 א באהאלטענער צדיק 
 א בעל שם 

וואס האט ער זיי געענטפערט ווען זיי האבן געבעטן צו  .ג
 דאווענען?

 אז ער וועט דאווענען 
 אז דער מלך וועט האבן קינדער 
 ער ווייסט גארנישט 

ערט ווען דער מלך האט אים געבעטן צו וואס האט ער געענטפ .ד
 ?דאווענען

 אז ער וועט האבן  דאס יאר א קינד 
 אז ער וועט האבן  דאס יאר א זון 
 אז ער וועט האבן  דאס יאר א טאכטער 

 וואס האט די מלכה דעמאלט  געבוירן? .ה
  א זון 
  א טאכטער 
 א זון און א טאכטער 

 ען פיר יאר?וואס האט די בת מלכה געקענט ווען זי איז געוו .ו
 אלע חכמות 
 שפילן אויף כלים 
  אלע חכמות און אלע לשונות און שפילן אויף כלים 

 אויף די אידן?געווען וואס האט דער מלך נאכדעם גוזר  .ז
  אים דאווענען אויףאז זיי זאלן ברענגען א צדיק וואס זאל 

 ער זאל האבן א זון
  אים  אויףאז זיי זאלן אים ברענגען א חכם וואס זאל

 ער זאל האבן א זון דאווענען
  ער זאל האבן א זון דאווענעןאים  אויףאז זיי זאלן 

 ?וואס איז געווען מיט דעם צדיק וואס זיי האבן פריער געטראפן .ח
  ער האט זיך באהאלטן און מ'האט אים נישט געקענט

 טרעפן
  ער איז נפטר געווארן 
 ער איז געווען קראנק 

 

זיי  מעשה דעם וואסדי שאלת זכות: וויאזוי רופט דער רבי בהמשך  .ט
 ?האבן די צוויטע מאל געבעטן צו מתפלל זיין

  חכםצדיק, א א באהאלטענער צדיק, א 
  חכםבעל שם, א א באהאלטענער צדיק, א 
  צדיקא באהאלטענער צדיק, א 

וואס האט ער זיי געענטפערט ווען זיי האבן געבעטן צו  .י
 דאווענען?

 אז ער וועט דאווענען 
 אז דער מלך וועט האבן א זון 
 ער ווייסט גארנישט 

 וואס האט דער חכם געזאגט פאר דעם מלך? .יא
 אז ער זאל ברענגען אלע אבנים טובות 
 האז ער זאל ברענגען א אבן טוב 
 אז ער זאל ברענגען פערל שטיינער 

וואס זאגט דער חכם? וואס וועט זיין מיט זייער זון וואס זיי וועלן  .יב
 געבוירן?
 ער וועט זיין פון אבנים טובות 
 האבן אין זיך אלע סגולות פון אלע אבנים טובות ער וועט 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס איז דער בן המלך געווען ביי די פיר יאר? .יג
 פון אבנים טובות 
 ער האט געקענט אלע לשונות 
 און געקענט אלע שפראכן ,א גרויסער חכם אין אלע חכמות 

 ונדן?וואס האט די בת מלכה געזען ווען זי האט אים ארום געב .יד
 א אבן טוב 
 א פערל שטיין 
 אבנים טובות 

 וואס איז געשען צו דעם בן מלך דורך די כישוף? .טו
 זייער קרעציג 
 זייער קראנק 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט דער צדיק מודיע געווען פאר דעם מלך? .טז
 אז זיין זון וועט שטענדיג אזוי זיין 
  אז זיין זון וועט ווערן אויסגעהיילט 
 איז א כישוף אז עס 

נאכדעם וואס זי איז  געוועןוואס האט דער צדיק מודיע  .יז
 אריינגעפאלן אין וואסער?

 אז דער בן מלך וועט שטענדיג אזוי זיין 
  אז מ'האט די כישוף אריינגעווארפן אין וואסער 
  אז דער בן מלך וועט ווערן אויסגעהיילט 

 

 פיל הצלחהמיט  – יך געהאט אלע סגולות פון אלע אבנים טובותאון האט אין ז
 

בחינה אויף ספורי מעשיות 
די פיפטע מעשה  

דער בן מלך פון אבנים טובות

וואס מיינט דער פסוק 
נחמו נחמו??

ווער זאל טרייסטן וועמען?
די תשובה איז אין דעם בלעטל.

ֵעצֹות ִאין ֲעבֹוַדת ה', ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָּזִכינּו ְלִהְתָקֵרב ְלַרֵּבנּו.

ׁשֹוין  ָהאט  ַּבאזּוְנֶדער  אּוְנז  פּון  ֶיעֶדער  ָוואס  ַאְׁשֵרינּו 
זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַאֶזעְלֶכע גּוֶטע ַמָּתנֹות פּוֶנעם ֶרִּבי'ן, ַאַזא 
ֵׁשייֶנע ַמָּתָנה פּון ִהְתּבֹוְדדּות, ִדי צּוֶקעְרִדיֶגע ֵעָצה פּון 
ִהְרַחְבָּת  זּוְכן אּוְנֶזעֶרע "ְנקּודֹות טֹובֹות" אּון פּון "ַּבָּצר 
רֹאׁש  ַאזֹויִפיל  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ׁשֹוין  ָהאְּבן  ִמיר  ִלי". 
ַהָׁשָנה'ס ִאין אּוַמאן ִמיט ִדי ַאֶלע ִּתּקּוִנים ָוואס ֶדער ֶרִּבי 

ֶקען ֶגעְּבן ָנאר ִאין ֶדעם ֵהייִליְגן ָטאג.

ֶוועְלן  ֶּבעְנֶקען,  ָזאְלן  ִמיר  אּוְנז  פּון  ֶמען  ַוואְרט  ֶיעְצט 
אּון ָהאְפן ִמיט ֱאמּוָנה אּון ִמְתַּפֵּלל ַזיין צּו אּוְנֶזער ַטאְטן 
ַאז ַאֶלע ִאיְדן ָזאְלן ֶקעֶנען ָפאְרן צּום ֵהייִליְגן ִקּבּוץ ִאין 
אּוַמאן אֹויף רֹאׁש ַהָּׁשָנה הבעל"ט, ֶמען ֶקען ָזאְגן ַאִּביְסל 

ְּתִפּלֹות,  ִלּקּוֵטי  ְּתִהִּלים, 
ָדאס  ַהַּצִּדיִקים  ֵׁשמֹות 
ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ַמאְכט 
ַפאְרן  רּוַח  ַנַחת 

אֹויֶּבעְרשְְׁטן.

ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ְסָפִרים ַאז מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ָהאט 
 – פּוְפְצן  ִמיט  הּוְנֶדעְרט  ִפיְנף  ֶגעֶווען תקט"ו–  ִמְתַּפֵּלל 
ְּתִפּלֹות צּו ֶקעֶנען ַאַרייְנֵגיין ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָהאט ִאים 
ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעָזאְגט:  "ַרב ָלְך ַאל ּתֹוֶסף, ֶגענּוג!" 
ָטאֶמער ָאֶּבער ָוואְלט ַאן ַאְנֶדעֶרע ִאיד ִמְתַּפֵּלל ֶגעֶווען 
ַפאר מֶֹׁשה ַרֵּבינּו – ֲאִפילּו ַגאְנץ ַא ָּפׁשּוֶטער ִאיד – ָוואְלט 
ַאז מֶֹׁשה  ַּביים אֹויֶּבעְרשְְׁטן  ֶגעֶקעְנט ּפֹוֶעְל'ן  ִאיד  ֶדער 

ַרֵּבינּו ָזאל ָיא ֶקעֶנען ַאַרייְנֵגיין ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ִנְתַּגָּלה  ָזאל ׁשֹוין  ֶעס  ֶהעְלְפן  ָזאל  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶוועְרן ִדי ִליְכִטיְגַקייט פּון ִדי ַצִּדיִקים אֹויף ֶדער ַגאְנֶצער 

ֶוועְלט ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן )ליקוה"ל נט"י ו' פ"ח(

דער  
ריינער קוואל
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