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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ְׁשֵטייט  ֶעס  ַאז  ָפאְרְׁשֶטעְלן  ִזיְך  ָלאִמיר  ִקיְנֶדעְרֶלעְך, 
ֵׁשייֶנע  ָגאר  ִמיט  אֹויְסֶגעִציְרט  ַזאל,  ֵׁשייֶנע  ְגרֹויֶסע  ַא 
ִּביְלֶדער אּון ֶווען ַא ִאיד טּוט ֶעֶּפעס ַא ִמְצָוה ָאֶדער ַא 
גּוֶטע ַזאְך ְגַלייְך ֵגייט ִדי ִמְצָוה ַאַריין ִאין ֶדעם ֵׁשייֶנעם 
ָקאִליְרֶטע  ֶהעְרִליֶכע  ֶדעם  פּון  ֶוועְרט  ֶעס  אּון  ִּבְנָין 
ִּביְלֶדער, ֵׁשייֶנע ָמאֶלעַרייֶען אּון ָפאְרַהאְנֶגען א.ד.ג. ֶווער 

ֶקען ִזיְך אֹויְסָמאְלן ָדאס ֵׁשייְנַקייט פּון ֶדעם ִּבְנָין.

ָקְדֵׁשנּו  "ֵּבית  ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶדער 
ְוִתְפַאְרֵּתנּו", אּוְנֶזער ֵהייִליֶגער ֵשייֶנער הֹויז" ַווייל ָדאְרט 

ְפֶלעְגט ַׁשייֶנען אּון ַלייְכְטן ִדי ַמֲעִׂשים טֹוִבים 
ִקיְנֶדער,  ִאיִדיֶׁשע  ִדי  פּון  ִמְצֶווה'ֶלעך  אּון 
ִאיְדן  ִדי  ָוואס  ִמְצוֹות  אּון  ַזאְכן  גּוֶטע  ַאֶלע 
ָהאְּבן ֶגעטּון ִאיז ַארֹויף ִאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש אּון 
ֶדעם  פּון  אֹויְסֶגעָמאְלן  ָדאְרְטן  ֶגעָוואְרן  ִאיז 
ֶהעְרִליֶכע ָקאִליְרן אּון ִּביְלֶדער. ַאזֹוי אֹויְך ִאיז 
ֶגעֶווען ָדאְרט ֶדער ְמקֹור פּון ִדי ּתֹוָרה, ַאזֹוי ִווי 
ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ִדי ּתֹוָרה ִּכי ִיָּפֵלא ִמְּמָך ָּדָבר.. 

ְוַקְמָּת ְוָעִליָת ֶאל ַהָּמקֹום.

ֶיעֶנע ַצייְטן אֹויּב ִאיז ְׁשֶווער ֶגעֶווען ַפאר ַא ִאיד ֶעֶּפעס 
ְירּוָׁשַלִים  ַקיין  ַארֹויף  ֶער  ִאיז  ּתֹוָרה  ִדי  ִאין  ְׁשֵאָלה  ַא 
אּון ָדאְרט ִאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶזעֶנען ֶגעֶזעְצן ִדי ֵהייִליֶגע 
ְמָבֵרר  ֶמען  ָהאט  ָדאְרט  ַהָּגִזית,  ִלְׁשַּכת  ִאין  ַסְנֶהְדִרין 
ֶגעֶווען ַאֶלע ֲהָלכֹות פּון ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה אּון ַּבאקּוֶמען 

ֵעצֹות ִוויַאזֹוי צּו ְמַקֵיים ַזיין ִדי ּתֹוָרה ִּבְׁשֵלמּות.

ַאזֹוי אֹויְך ִאיז ִאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶגעֶווען ָדאס ַדאֶוועֶנען 
ִּבְׁשֵלמּות. ַאזֹוי ִווי ְס'ְׁשֵטייט "ּוָבאּו ְוִהְתַּפְללּו ֶאל ַהַּבִית 

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

ַהֶּזה, ַאזֹוי אֹויְך ַּביים ַדאֶוועֶנען ָזאְגט ֶמען "ִּכי ֵביִתי ֵּבית 
ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים.

דּוְרְך ִדי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהאְּבן ִדי ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ֶגעַהאט 
ַאֶלע  ֶגעָוואְרן  ַפאְרַצייט  ִאיז  ָדאְרט  ַווייל  ֵׁשייְנַקייט,  ַא 
ִזיְנד פּון ִדי ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער, ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ֶגעַהאט ַא 
ֶגעַוואְלִדיְגן ִהְתָּפֲארּות, ַאֶלע ֶפעְלֶקער ָהאְּבן ֶגעוואּוְסט 

ַאז ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ַּבאִריְמט ִזיְך ִמיט ַזיין ָפאְלק.

אֹויף ִדי ַאֶלע ַזאְכן ְקָלאְגן ִמיר אּון ִמיר ֶּבעְנֶקען ִזיְך צּו 
ֶדעם, ֶמען ִפיְרט ִזיְך ִּדיִנים אּון ֲהָלכֹות פּון ִדי ְדַריי ָוואְכן 
צּו ַווייְזן ַאז ִמיר ֶזעֶנען ִזיְך ַחס ְוָׁשלֹום ִניְׁשט 
ְמַייֵאׁש, ָנאר ִמיר ָהאְפן ֶיעְדן ָטאג אֹויף ִדי 
ְּגאּוָלה, ַאזֹוי ִווי ַרִׁש"י ַהָּקדֹוׁש ְּבֶרעְנְגט ִאין 
ָאְנֵהייּב ְמִגַּלת ֵאיָכה "ָהְיָתה ְּכַאְלָמָנה", ְּכַלל 
ִיְׂשָרֵאל ֶזעֶנען ִאיְצֶטער ַאזֹוי ִווי ַאן ַאְלָמָנה, 
ִניְׁשט ַאן ַאְלָמָנה ַמָּמׁש, ָנאר ַאזֹוי ִווי ַא ְפרֹוי 
ָוואס ִאיר ַמאן ִאיז ַאֶוועק ֶגעָפאְרן אֹויף ָגאר 
ַא ַווייֶטע ֶוועג אֹויף ֵזייֶער ַא ַלאְנֶגע ַצייט, אּון ַזיין ְפרֹוי 

ַוואְרט אּון ֶּבעְנְקט צּו ִאים.

ַאזֹוי אֹויְך ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ַוואְרְטן ׁשֹוין ַאזֹוי ַלאְנג ַאז ֶדער 
אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ׁשֹוין קּוֶמען צּוִריק ַאֵהיים ִמיט אּוְנז, 
ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט צּוֶגעָזאְגט ַפאר ִדי ַאֶלע ָוואס 
ְקָלאְגן אּון ֶּבעְנֶקען אּון ַוואְרְטן אֹויף ִדי ְּגאּוָלה ַאז ֶער 
ֶוועט ֵזיי צּוִריק ֶגעְּבן ָדאס ֵׁשייְנַקייט, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט 

ָלֶתת ָלֶהם "ְּפֵאר" ַּתַחת "ֵאֶפר".

ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ִּבְזכּות אּון ִמיטן ּכַֹח 
פּון ִדי ֶעְרִליֶכע ִאיְדן ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ְמַקֵיים ִּבְפִׁשיטּות ִדי 
ֲהָלכֹות פּון ֵּבין ַהְּמָצִרים, ֵזיי ָהאְפן צּו ִדי ְּגאּוָלה ָזאְלן ִמיר 
ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין ָדאס ָיאר צּו ֶזען ִדי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִמיט ִאיר 
ְּפַראְכט ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.                 )ראשית הגז ד'(

נעמט א חלק אין די הוצאות פונעם גליון רופט:
 (518)-323-0376 ID 1657
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ְלִמיִדים  ּתַ ִליְכִטיֶגע  ְגרֹויֶסע  ִדי  פּון  ֵאייֶנער      
ִחידּוׁש  ְגרֹויֶסער  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  י'ן,  ֶרּבִ פּון 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵהייִליֶגע ֲעבֹוָדה, ִאיז ֶגעֶווען ר'  ַזיין  ִאין 
ר'  רּוְפן  אֹויְך  ִאים  ְפֶלעְגט  ֶמען  ַזַצ"ל,  ִרין  ַהייְלּפְ
ן  ַרייּבְ אׁשְ ֶווער צּו ּבַ ָרֵאל ַקאְרדּוֶנר. ֶעס ִאיז ׁשְ ִיׂשְ
ִטיל  ַזיין ֵהייִליֶגע ֲעבֹוָדה, ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי ׁשְ
ן ִאים אּון ֶדעם ֵהייִליְגן  ייְדן ָנאר ְצִוויׁשְ אׁשֵ אּון ּבַ
אֹויף  ֶגעקּוְקט  ָנאר  ָהאט  ֶעס  ֶווער  עֶפער,  אׁשֶ ּבַ
ם  ְסּתַ ֲאִפילּו  ָאֶדער  ַדאֶוועֶנען,  אּון  ֶלעְרֶנען  ַזיין 
ַטאְרק  ׁשְ ִאיז  ן,  ֶמעְנְטׁשְ ִמיט  ֶרעְדן  ַזיין  ַאזֹוי 
ֶה'ן  ָעֶ ׁשּוָבה. ָגאר ַאַסאְך ׁשָ ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן צּו ּתְ
ִדי  ן  ְצִוויׁשְ ַוואְלד  ִאין  ֶרעְנֶגען  ַפאְרּבְ ֶער  ְפֶלעְגט 
צּום  ֶרעְדן  אּון  ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ָדאְרְטן  ייֶמער,  ּבֵ

ְטן.  עְרְשׁ אֹויּבֶ

ׁש  ַמּמָ ֶגעֶווען  ִאיז  עֶפער  אׁשֶ ּבַ צּום  ֶרעְדן  ַזיין 
ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט צּו ַא גּוֶטער ְפַרייְנד, ַאזֹוי ִווי 
ער ָאֶדעֶסער ַז"ל ָהאט  ָרֵאל ּבֶ ְלִמיד ר' ִיׂשְ ַזיין ּתַ
ֶדעְרֵצייְלט, ֶער ָהאט ִאים ַאָמאל ֶגעְטָראְפן ִאין 
ַזייֶנע  ָפאר  ֵלייְגט  ֶער  ִווי  ֶגעֶהעְרט  אּון  ַוואְלד 
מֹוָראִדיֶגע  ַא  ִמיט  ְטן  עְרְשׁ אֹויּבֶ ַפאְרן  ֵאלֹות  ׁשְ
ַזייט  ֵאיין  פּון  "ַטאֶטע,  ִמימֹות:  ּתְ אּון  ִזיְסֵקייט 
ִאיז  ַזייט  ְצֵווייְטן  פּון  ער  ָאּבֶ טּון,  ַאזֹוי  ִאיְך  ִוויל 
ירֹות פּון  ַאזֹוי אּון ַאזֹוי ָוואס ָזאל ִאיְך טּון? ִדי ּפֵ
ַזיין  ֶזען אֹויף  ֶמען  ְפֶלעְגט  ִהְתּבֹוְדדּות  ִפיל  ַזיין 
ל ֱאֶמת  ַעת, אּון ֶדעם ֵחן ׁשֶ ּוב ַהּדַ ֶגעַוואְלִדיֶגע ִיּשׁ

ייְנט פּון ַזיין ִליְכִטיְגן ֶגעִזיְכט. ָוואס ָהאט ֶגעׁשַ

ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  ּכֵֹהן  ע  ִאיְטֶשׁ ים  ַחּיִ ר'    
ֶגעָפאְרן  ַאָמאל  ִאיז  ָחִסיד,  יַאֶנ'ער  ּבִ ָחׁשּוֶב'ער 
ה, ַאַרייְנצּוֵגיין צּו ֶעְטִליֶכע  ִמיט ַזיין זּוְהן ר' מֹׁשֶ
צּוִריק  ֶוועג  אֹויְפן  ָלָאֶרץ,  חּוץ  ִאין  יִקים  ַצּדִ
ָפאְרְנִדיג  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַקיין  ָלָאֶרץ  חּוץ  פּון 
ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ָאְנֶגעְטָראְפן  ֵזיי  ן  ָהאּבְ יף  ׁשִ אֹויְפן 
ֶגעָפאְרן  אֹויְך  ֶדעָמאְלס  ִאיז  ָוואס  ַקאְרדּוֶנער 
ִזיְך  ן  ָהאּבְ ֵזיי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַקיין  ְנִסיָעה  ַזיין 
ים  ַחּיִ ר'  ֶווען  צּוַזאֶמען,  ַצאְמֶגעֶרעְדט  ַאזֹוי 
ִמיר  "ָזאג  ֶגעְפֶרעְגט:  לּוְצלּוְנג  ּפְ ָהאט  ע  ִאיְטֶשׁ
אְרט  אְסּפָ ּפַ ַא  אקּוֶמען  ּבַ ִאיר  ָהאט  ָרֵאל  ִיׂשְ ר' 
ִאיז  )ֶעס  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִאין  ַאַרייְנקּוֶמען  צּו 
ֶטעְרְקן  ִדי  ָוואס  ַצייט  ִדי  ִאין  ֶגעֶווען  ֶדעָמאְלס 
ִאיז  ֶעס  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִאין  ֶגעֶוועְלִטיְגט  ן  ָהאּבְ
אְרט  אְסּפָ אקּוֶמען ַא ּפַ ֶווער ֶגעֶווען צּו ּבַ ֵזייֶער ׁשְ

   דעם רבי'נס  
לייט

ר'  ִאים  ָהאט  וואּוְנֶדער  ַזיין  צּו  ַאַרייְנצּוֵגיין( 
ט ַקיין  ָרֵאל ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ֵניין! ִאיְך ָהאּב ִניׁשְ ִיׂשְ

אְרט! אְסּפָ ּפַ

ָראְקן,    אֹוי ֵוויי, ָהאט ִזיְך ֶדער ָחִסיד ֵזייֶער ֶדעְרׁשְ
ִווי ַאזֹוי ָפאְרט ִאיר ַאזֹוי רּוִאיג, ִאיר ֵווייְסט ָדאְך 
ְטֶרעְנג, ֶקען ַזיין  ַאז ִדי ֶטעְרְקן ֶזעֶנען ֵזייֶער ׁשְ
אּון  יף  ׁשִ אֹויְפן  ְנִסיָעה  ַלאְנֶגע  ַגאְנֶצע  ִדי  ַאז 
ִדי ֶגעְלט ִמיט ִדי ִטְרָחה ִאיז ַאֶלעס אּוְמִזיְסט, 
ט ָלאְזן ַאַרייְנֵגיין ָאן  ִדי ֶטעְרְקן ֶוועְלן ַאייְך ִניׁשְ

יְרן.  אּפִ ּפַ

אּון  ֶגעַלאְסן,  ן  ִליּבְ ֶגעּבְ ִאיז  ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ער  ָאּבֶ  
ב  ֵ ְמַיּשׁ ִזיְך  ָהאּב  "ִאיְך  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ָהאט 
ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י ר'  ֶרּבִ ַמיין  ֶוועְגן ֶדעם,  ֶגעֶווען 
פּון  ְגרֹויְסֵקייט  ִדי  צּו  ַאז  ֶגעֶלעְרְנט  ָהאט  זי"ע 
ָנאר  ֲאִפילּו  ַזיין  זֹוֶכה  ֶמען  ֶקען  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ 
ִמיְטן ֵגיין ד' ַאּמֹות ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ַלאְנד, ָהאּב 
ְך אֹויּב ֶוועט  ה ַנְפׁשָ ִאיְך ֶגעְטַראְכט צּו ִמיר, ִמּמָ
אּון  גּוט,  ִזיֶכער  ִאיז  ַאַרייְנֵגיין  ָלאְזן  ִמיר  ֶמען 
פּון  ֶוועג  ִטיְקל  ׁשְ ַא  ָדא  ָדאְך  ִאיז  ט,  ִניׁשְ אֹויּב 
יז  ֶרעג פּון ַים, ּבִ יף ֶדעְרְגַרייְכט ֶדער ּבְ וואּו ִדי ׁשִ
קּוְקן  אּון  ֵטייֶען  ׁשְ ׁשֹוְמִרים  ִדי  וואּו  ַלאץ  ּפְ ִדי 
ָדא  ִאיז  ֵאייֶנעם,  ֶיעְדן  פּון  יְרן  אּפִ ּפַ ִדי  ער  ִאיּבֶ
ֶמער ִווי ִפיר ְטִריט צּו ֵגיין, ֶקען ַטאֶקע ַזיין ַאז 
יְקן צּוִריק, ֶוועל  אְלד ַאֵהיים ׁשִ ֵזיי ֶוועְלן ִמיר ּבַ
יף  ׁשִ ִדי  פּון  ֶוועג  קּוְרֶצע  ִדי  ִמיט  ָכאְטׁש  ִאיְך 
ְטְנ'ס  עְרׁשְ יז ִדי ׁשֹוְמִרים, זֹוֶכה ַזיין ִמיְטן אֹויּבֶ ּבִ

ָרֵאל! ִהיְלף צּו ַזיין ִאין ֶאֶרץ ִיׂשְ

ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ָהאט  סֹוף  צּום    
ַלּפֹוֵעל,  ּסּוִפים  ּכִ ֵהייִליֶגע  ַזייֶנע  אֹויְסצּוִפיְרן 
ֶמען ָהאט ִאים ֶגעָלאְזט ַאַרייְנקּוֶמען ִאין ֶאֶרץ 
ר'  ֶטער.  ׁשְ ָאֶדער  ִעּכּוב  ׁשּום  ַקיין  ָאן  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַפאר  ה  ַמֲעׂשֶ ִדי  ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט  ּכֵֹהן  ה  מֹׁשֶ
ַז"ל  ֵטיין  ּבּוְרׁשְ ַנְחָמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ֶהָחִסיד  ָהַרב 
ִאיז  ַטאֶטע  "ַמיין  ֶגעָזאְגט:  ִאים  ָהאט  אּון 
ִמימּות'ִדיֶגע  ּתְ ִדי  פּון  ֶגעָוואְרן  ֵעל  ִנְתּפָ ַאזֹוי 
ָרֵאל, אּון ָהאט ִמיר ֶגעָזאְגט:  ׁשּוָבה פּון ר' ִיׂשְ ּתְ
ֱאֶמֶת'ע  ַאן  פּון  ְגרֹויְסֵקייט  ִדי  קּוק  ַא  "ֶגעּב 
טּות, ָוואס ֶקען  ׁשְ יִקים ִמיט ַאַזא ּפַ ֱאמּוַנת ַצּדִ

ֶרעְכן ֲאִפילּו ַאֶזעְלֶכע ַאייֶזעְרֶנע מֹויֶעְרן". ֶצעּבְ

)אֹוָצר ַנֲחֵמִני קי"ד( 

 הרה"ח
 ר' ישראל
 קארדונער
זצ"ל

 "ווער עס גיט 
צדקה פאר 
דעם צדיק 

ווערט גלייך 
געבענטש!" 
)רבינו בתורה ע'(

 ...ִאיְך ָהאף ַאז 
ֶלעִטיל  ֵאיין בְּ
נּו  פּון ִסְפֵרי ַרבֵּ
ֶוועט ַזיין ַא 
ּקּון אוֹיף  תִּ

ַאְלִדיְנג, )ר' נתן 
לפני הפטירה:(

... ִאיהר ָזאְלט 
ַטאְרק  ַזיין שְׁ

ִמיט ֶגעְלט אּון 
ִמיט ָרצוֹן אּון 
ִמיט ִטְרָחא.

נעמט א חלק 
די וואך אינעם 

קאמפיין, 
וויפיל איר 
קענט געבן!



ָהאט  ַאְרֶּבעֶטער  ֶדער  אּון  ֶגעֶׁשעְפט  ִאין  ָאן  קּום  ִאיְך 
ֶזעְלְּבן  ִמיְט'ן  צּוִריק  קּום  ִאיְך  ַאז  ִמיר  פּון  ֶגעַלאְכט 
ֶווען  ָנאְכַאָמאל,  ְּפרּוִּביְרט  ָהאט  ֶער  ָאֶּבער  ַקאְרְטל, 
ַאז  ִמְתַּפֵּלל  ִאיְך  ִּבין  ַאִריֶּבעְרִפיְרן ָדאס ַקאְרְטל  ְּבַׁשַעְת'ן 
אֹויּב ֶעס ֶוועט ַאְרֶּבעְטן ֶוועל ִאיְך ְּבִלי ֶנֶדר ַאֵרייְנִׁשיְקן ִדי 
ַמֲעֶׂשה ִאיֶנעם ִּגְליֹון צּו ְמַפְרֵסם ַזיין אּון ָּברּוְך ה' ָנאר ִמיט 
ְּתִפָּלה אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ַקאְרְטל ָוואס ָהאט ִמיט ַא ַהאְלֶבּע 
ָׁשָעה צּוִריק ִניְׁשט ֶגעַאְרֶּבעט ָהאט ׁשֹוין ֶיעְצט ֶגעַאְרֶּבעט 

ִמיְט'ן ּכַֹח פּון ְּתִפָּלה.

ֶווער ֶעס ִוויל ֶקען ַזיין ַא ְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים! ֶווען ֶער ֶוועְרט 
ִניְׁשט  ָדאס  ֶער  ָזאל  ְיׁשּוָעה  ַא  ֶזעט  ֶער  אּון  ֶגעָהאְלְפן 

ִזיְך  ַפאר  ַאְנֶדעֶרע, ַהאְלְטן  ַפאר  ַפאְרֵצייְלן  ָנאר 
ְמַחֵּזק  ָזאל  ַאְנֶדעֶרע ֶעס  ַזיין 
צּו  ִזיְך  ִקיְנֶדער 
ִמיט  ְׁשַטאְרְקן 
פּון  ֵעָצה  ִדי 

ַאֶלע ֵעצֹות.

ֵמייֶלעך

ֵאייְנָמאל ִאיז ֶגעֶווען ַּביי אּוְנֶזער ִּבְנָין ַא ְׂשֵרָפה, אּון ִאיְך 
ֶדער  ִּבְזכּות  ַאז  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  צּו  ֶגעַדאְווְנט  ָהאּב 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְלן ִמיר ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן, ִאיְך ָהאּב ִזיְך 
אֹויְך אּוְנֶטעְרֶגענּוֶמען צּו ָזאְגן ִּתיקּון ַהְּכָלִלי, ַאז ִדי ֵפייֶער 
ֶעס  ְׁשטּוּב,  אּוְנֶזער  צּו  ָאְנקּוֶמען  ִניְׁשט  ְוָׁשלֹום  ַחס  ָזאל 
ָהאט ָנאְך ָאְנֶגעָיאְגט ַאִּביֶסעֶלע צּו ְּבֶרעֶנען, ָאֶּבער ְּבַחְסֵדי 
ם  ם ָהאט ֶמען ֶעס ַּבאַצייְטְנס ַפאְרָלאְׁשן. ֶגעלֹויְּבט ַהּׁשֵ ַהּׁשֵ

ֶגעָוואְרן  ַפאְרָלאְׁשן  ֵפייֶער  ִדי  ַאז  ִיְתָּבַרְך 
ִאין ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט.

ֵאִלָּיהּו

"ְלָכבֹוד ֶדעם ֶרִּביְנ'ס ִליְכט"

ָנאְכַאָמאל  ֶקען  ִאיְך  ַאז  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ֶגעלֹויְּבט  ה'  ָּברּוְך 
ַפאְרֵצייְלן ַא ֵׁשייֶנע ַמֲעֶשׁה'ֶלע, ַא לֹויּב צּום אֹויֶּבעְרְשְׁטן!

ִאיְך  ִּבְׁשַעת  אּון  ַאייְנקֹויְפן  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיְך  ִּבין  ָוואְך  ִדי 
ְקֶרעִדיט  ִדי  ַאז  ֶגעֶזען  ִאיְך  ָהאּב  ַּבאָצאְלן  ֶגעַגאְנֶגען  ִּבין 
ַאז  ֶגעוואּוְסט  ָאֶּבער  ָהאּב  ִאיְך  ִניְׁשט,  ַאְרֶּבעט  ַקאְרְטל 
ֶעס  ָהאט  ַפאְרֶדעם  ָׁשָעה  ַא  ַווייל  ַאְרֶּבעְטן,  ַדאְרף  ֶעס 

ֶגעַאְרֶּבעט, ָאֶּבער ֶיעְצט ִניְׁשט.

ִּבין ִאיְך ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען אּון ָאְנֶגעהֹויְּבן ָזאְגן ִּתיקּון ַהְּכָלִלי 
אּון ֶגעֶּבעְטן פּון אֹויֶּבעְרְשְׁטן ֶעס ָזאל ַאְרֶּבעְטן, ֶווען ִאיְך 
ָהאּב ֶגעֶעְנִדיְגט ִמְתַּפֵּלל ַזיין ִּבין ִאיְך צּוִריְקֶגעַגאְנֶגען ִמיט 
ֶוועט  ִדי ַקאְרְטל  ַאז  ִזיֶכעְרַקייט  ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה אּון 

ַאְרֶּבעְטן ִמיְט'ן אֹויֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ִהיְלף.

ַמיין 

 ַמֲעשֶׂה'ֶלע

תיקון הכללי
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 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 )סוף((  3דער הינקעדיגער ) –די דריטע מעשה 

 זקן ? פאר וועמען?  -ווער דערציילט די מעשה פון דעם חכם  .א
 דער מלך צו דער וואלקן 
 דער שליח צו דעם מלך 
 שליח םדער וואלקן צו דע 

 וואס איז געווען דער קיסר?  .ב
 א חכם 
 כםא גרויסער ח 
 א גרויסער אפיקורס 

 וואס האט ער געמאכט די גאנצע מדינה? .ג
 פאר חכמים 
 פאר גרויסע חכמים 
 פאר אפיקורסים 

 וויל זיך דער חכם אוועקלאזן? און פארוואס? ,צו וואו .ד
 צו האבן וואס צו עסן  ,אין א אנדערע שטאט 
 נישט צו ווערן גע'הרג'עט ,אין א אנדערע שטאט 
  יי אונזער אמונה כדי צו בלייבן ב ,אין מדבר 

 וויאזוי איז דער חכם דארט אנגעקומען? .ה
 דורך א שם 
 מיט א שיף 
 ער איז געגאנגען צופיס 

 די וויפילטע פלאץ איז אים געפעלן? .ו
  די ערשטע 
 די צווייטע 
  די דריטע 

וואס האט דער חכם געמאכט אז מ'זאל נישט קענען צוטרעטן צו  .ז
 זיי?
 א גרויסער מויער 
  א עגול ארום זיי 
 יז אריין אין א פאלאץער א 

 וואס וואלט געשען ווען מ'טרונקט אן דעם בוים? .ח
 וואלט פון די שדים גארנישט געבליבן 
 וואלטן די שדים משוגע געווארן 
 וואלטן די שדים באקומען כח 

 פארוואס איז נישט גענוג אז מ'גראבט איין מאל ארום דעם בוים? .ט
 ט מלחמות, ווער ,ווייל די רעדערס מאכן קריג צווישן מלכים

 קען צוקומען וואסער צו דעם בוים
 ווערט מלחמות, , ווייל די רעדערס מאכן קריג צווישן מלכים

ווערט ערד ציטערנישן, פאלט די ערד ארום דעם גראבן, קען 
 צוקומען וואסער צו דעם בוים

 ווייל ס'קומט א גאנצן צייט וואסער פון טייך 

 אויסרייסן דעם בוים?פארוואס פרובירט דער מלך פון די שדים צו  .י
 וואלט געווען זייער , ווייל אויב וואלט דער בוים נישט געווען

 גוט פאר די שדים
 ווייל מיט דער בוים קען ער בויען אסאך זאכן 
 ווייל ער וויל דארטן מאכן א וועג 

 פארוואס איז ער נישט מצליח צו אויסרייסן דעם בוים? .יא
 ווייל ס'איז זייער א שטארקער בוים 
 ווייל מ'נעמט אים צו די כח 
 ווייל די בוים געבט א געשריי פאלט אויף אים א גרויסע פחד 

 האט דער מלך געקענט אריין גיין צום  זקן ]חכם[? .יב
 יא! דורך כישוף 
 ניין! ער איז בכלל נישט אריין 
 דער חכם האט אים געעפנט א טירל 

 וואס האט דער מלך געטון צו ווייזן זיין כח? .יג
 ן א וואלקןער איז געוואר 
 ער האט ארויס גענומען א גרויסע שווערד 
 ער איז געווארן זייער גרויס ביז אין די הימל 

 וואס האט דער חכם געטון? .יד
 ער האט ארויס געטראגן דעם מלך פון דעם עיגול 
 ער האט זייער מורא געהאט און זיך מכניע געווען 
  ער האט אביסל מתפלל געווען זענען גע'הרג'עט געווארן די

 שרי מלוכה
 וואס האט דער מלך געזאגט פאר דעם זקן ? .טו

 ער זאל אוועק גיין פון דעם פלאץ 
 אז ער האט נישט מורא 
  ,ער האט אים צוגעזאגט אז זיי וועלן קיינמאל נישט מזיק זיין

 זיין גאנצע משפחה
 אגט ביי די צוואה ?זוואס האט דער זקן גע .טז

 פר פון די אז אויב ס'פעלט אויס קען מען נוצן בקדושה די ס
 משפחות פון די שדים

  אז מ'זאל נישט נוצן מיט דעם ספר, נאר האבן אמונה אין
 השי"ת

 אז מ'זאל פארברענען דעם ספר 
וואס האט דער אייניקל געטון ווען די מדברים האבן אים צוגערעדט  .יז

 צו נוצן דעם ספר?
 ער האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט 
 ער האט זיך גענוצט מיט דעם ספר 
  איז געפארן צו זיין זיידנס קבר און ער 

 אים געפרעגט וואס צו טון 

 

ט  ֵזיי פּון ִאיז ִליֶּבען ָגארִנישְׁ ט ִגיָוואִרין ֶזעֶנען ֵזיי אּון. ִגיּבְׁ  מיט פיל הצלחה – .ָאֵמן. ָגארִנישְׁ
 

בחינה אויף ספורי מעשיות 
די דריטע מעשה  

מעשה פון חיגר )3( סוף

איך בין מתפלל אויף 
דעם הייליגן גליון, עס זאל ממשיך 
זיין, און זיך האלטן אויף דעם וועג 

וואס דער הייליגער רבי האט 
געוואלט!

 זייט אייך משתתף די וואך מיט'ן קאמפיין, איר קענט געבן
אייער תרומה דורך נדרים פלוס ביי "דעם רבינ'ס ווינקל"

ווי  ליין,  טעלעפאן   + מעשיות"  רבינ'ס  "דעם  גליון 
גרויסע  א  איינגעשריבן,  זענען  קינדער  הונדערטער 
צאל פון זיי האלטן מיט יעדע וואך די בחינות און גייען 
מיט די הייליגע לשונות פון רבי'נס מעשיות אין זייער 

טאג-טעגליכע לעבן. ספעציעלע גורלות און מתנות. 


