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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ִזיְך  ֵהייְּבט  ַּפְרֶׁשה  ִדי  ֵעֶקב,  ַּפְרַׁשת  ִאין  ְׁשֵטייֶען  ִמיר 
ָהֵאֶּלה,  ַהִּמְׁשָּפִטים  ֵאת  ִּתְׁשְמעּון  "ֵעֶקב"  ְוָהָיה  ָאן 
ָוואְלט  ֶעס  ֵעֶקב,  ָלׁשֹון  ִדי  ּתֹוָרה  ִדי  נּוְצט  ַפאְרָוואס 
ַהִּמְׁשָּפִטים  ֶאת  ִּתְׁשָמעּון  ִאם  ְוָהָיה  ְׁשֵטיין  ֶגעֶקעְנט 

ָהֵאֶּלה?

ַא  ַּביי  ִווי  ַאזֹוי  סֹוף,  ִמְּלׁשֹון  ִאיז  ֵעֶקב  ָוואְרט  ָדאס 
ָעֵקב  ֶדער  אּון  ָאְנהֹויּב  ֶדער  ָקאּפ  ֶדער  ִאיז  ֶמעְנְטׁש 
פּון ִדי ִפיס ִאיז ֶדער סֹוף. ָנאְך ַא ַטייְטׁש ָהאט ֵעֶקב 
"ֶצעְטֶרעְטן", ֶווען ֵאייֶנער ַפאְרֶׁשעְמט ַא ְצֵווייְטן, ָזאְגט 

ֶמען: "ֶער ָהאט ֶיעֶנעם ֶצעְטֶרעְטן!"

ֶיעְצט ֶווען ֶמען ִאיז סֹוף פּון ֶדער ָגלּות, ַאזֹוי ִווי חז"ל 
רּוְפן ָאן ִדי ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן 
סֹוף   – ִּדְמִׁשיָחא  "ִעְקְבָתא 
פּוֶנעם ָגלּות" ֶדער ָאְנהֹויּב 
פּוֶנעם אֹור פּון ָמִׁשיַח, ֶווען 
ִזיְך  ְׁשַטאְרְקן  ׂשֹוְנִאים  ִדי 
ֵזייֶער ִמיט ֵזייֶעֶרע ִפיס אּון 
ִוויְלן ַחס ְוָׁשלֹום ֶצעְטֶרעְטן 
ָוואס  ִאיְדן.  ֶעְרִליֶכע  ִדי 

ִאיז ִדי ֵעָצה צּו ֶדעם? ָזאְגט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, "ֶאת 
ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה" ִמְׁשָּפט קּוְמט אּוְנז ָזאְגן ַאז ְס'ִאיז 
ִניְׁשט 'ְסַּתם ַאזֹוי' ֶגעֶׁשען, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַקיין צּוַפאל ַאז 
ִדי ְרָׁשִעים ִוויְלן ְׁשֶטעְרן אּון ֶצעְטֶרעְטן ֶעְרִליֶכע ִאיְדן, 
פּון  ִמְׁשָּפט  ֵּבית  פּון  אֹויְסֶגעֶרעְכְנט  ִאיז  ַאֶלעס  ָנאר 
אֹויְבן, ְּכֵדי ִמיר ָזאְלן ִזיְך צּוִריְקֶקעְרן צּום ַּבאֶׁשעֶפער.

ֶווען ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ֶדעְרֶהעְרן ַאז ַאֶלע ִמְׁשָּפִטים, ַאֶלע 
ִּדיִנים, ְמִניעֹות אּון ִיּסּוִרים ִאיז ָנאר פּון אֹויֶּבעְרשְְׁטן, 
ֶדעָמאְלט ָזאְגט ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער "ְוָׁשַמר ה' ֱאֹלֶקיָך 
ַלֲאבֶֹתיָך,"  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ַהֶחֶסד  ְוֶאת  ַהְּבִרית  ֶאת  ְלָך 
ִזיְך  אּון  ֶגעֶדעְנֶקען  אּוְנז  ֶוועט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
צּו  אּוְנז  ָאבֹות,  ְזכּות  ֶגעֶדעְנֶקען  אּון  ֶדעְרַּבאֶרעֶמען 

ִהיְטן פּון ַאֶלעם ֵּבייְזן אּון ִּדיִנים.

ִאין  ְׁשֵטייט  ֶגעָוואְרן  ֶגעּבֹויְרן  ִאיז  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶווען 

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

עקב תשפ"א
גליון 53

דער  
ריינער קוואל

ִאין  ַאז  ַווייְזט  ָדאס  ֵעָׂשו"  ַּבֲעֵקב  אֹוֶחֶזת  "ְוָידֹו  ָּפסּוק 
ֵעָׂשו  ִוויל  ִּדְמִׁשיָחא  ִעְקְבָתא  פּון  ַצייְטן  ֶיעְצִטיֶגע  ִדי 
ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל  ֶקעְגן  ַהאְלְטן  ִמְלָחָמה  אּון  ֶצעְטֶרעְטן 
אֹויף  ְמַרֵּמז  ִאיז  "ָיד"  אֹוֶחֶזת"  "ְוָידֹו  ֵעָצה  ִדי  ִאיז 
ְּתִפָּלה, ַאזֹוי ֶזעט ֶמען אֹויְך ַּביי מֶֹׁשה ַרֵּבינּו "ַוְיִהי ָיָדיו 
ִּבְצלֹו"  "ְּפִריָׂשן  ַּתְרּגּום  ֶדער  ֶדעם  אֹויף  ָזאְגט  ֱאמּוָנה" 
ֶער ָהאט אֹויְסֶגעְׁשְּפֵרייט ַזיין ֶהעְנט ִמיט ַא ְּתִפָּלה צּום 

אֹויֶּבעְרשְְׁטן.

ֶמען ֶזעט ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ַאז אֹויף ֶיעֶדע ֵהייִליֶגע ַזאְך 
ֶצעְׁשֶטעְרן,  צּו  ָדאס  ָּדָבר  ַּבַעל  ֶדער  ִזיְך  ַפאְרֵלייְגט 
ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ֶרִּביְנ'ס  אֹויְפ'ן  ִּבְפָרט 
ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָוואס 
ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ָהאּב ָדאס ַּבאקּוֶמען 
ְּבַמָּתָנה פּוֶנעם אֹויֶּבעְרְשְׁטן", ֶדער 
"ַאז  אֹויְסרּוְפן:  ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֶרִּבי 
ָזאל  ִאים  ִאיז ְמקּוָרב צּו  ֶווער ֶעס 

קּוֶמען צּו ִאים אֹויף רֹאׁש ַהָּׁשָנה."

ֶגעָזאְגט:  ֶרִּבי ָהאט  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
"ָגאר ַמיין ַזאְך ִאיז רֹאׁש ַהָּׁשָנה", ָאֶּבער ָלאִמיר ִניְׁשט 
ַפאְרֶגעְסן ַאז ֶדער ֶרִּבי ָהאט אֹויְך ֶגעָזאְגט: "ָגאר ַמיין 
ַזאְך ִאיז ְּתִפָּלה", ָלאִמיר ִזיְך ַּבאֵנייֶען ִאין ְּתִפָּלה, ַסיי 
ַּכָווָנה,  ִמיט  ַמֲעִריב  ִמְנָחה,  ַׁשֲחִרית  ְּתִפּלֹות,  ְדַריי  ִדי 
ִמיט ַא ֵחֶׁשק ִמיט ַאֶלע ֲהָלכֹות פּון ְּתִפָּלה ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ְׁשֵטייט ִאין ֻׁשְלָחן ָערּוְך. ַאזֹוי אֹויְך ֶקען ֶמען ַאַרייְנַכאְּפן 
ַאָּפאר ַקאִּפיְטֶלעך ְּתִהִּלים ָאֶדער ִלּקּוֵטי ְּתִפּלֹות אּון ַּביי 
ִהְתּבֹוְדדּות ִזיְך אֹויְסֶרעְדן צּום אֹויֶּבעְרשְְׁטן ַאֶלעס ָוואס 
ִליְגט אֹויְפן ַהאְרץ, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס צּו ַא 

גּוְטן ְפַרייְנד.

ֶוועְרן  ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ֶעס ָזאל ְמֻקָּים 
ִיְתַיֵּצב ִאיׁש ִּבְפֵניֶכם,  ִדי ַהְבָטָחה פּון סֹוף ַּפְרֶׁשה "ֹלא 
ַּפְחְּדֶכם ּומֹוַרֲאֶכם ִיֵּתן ה' ֱאֹלֵקיֶכם ַעל ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ" 

ָאֵמן ְוָאֵמן.



ִוויל  ֶמען  ָוואְגן,  ַארֹויף אֹויְפן  ׁשֹוין  ֶזעֶנען  ְלִמיִדים  ּתַ ִדי 
ָלאְזט  ַנְחָמן  ער  ָאּבֶ ֶוועג,  אֹויְפן  ַארֹויְסָלאְזן  ׁשֹוין  ִזיְך 
ִדי  אֹויף  ִפיס  ַזיין  ַאֶוועק  ֶטעְלט  ׁשְ ֶער  ָנאךְ,  ט  ִניׁשְ
ט ִריְרן  ֶלעך פּון ָוואְגן, אּון ִוויל ִזיְך ִניׁשְ ַאייֶזעְרֶנע ְטֶרעּפְ
ֲעבֹוַדת ה' - ֶמען  דֹול ּבַ ן ּגָ פּון ָאְרט. "ָצִריְך ִלְהיֹות ַעְקׁשָ
ֶוועט  ה'"   ֲעבֹוַדת  ִאין  ן  ַעְקׁשָ ְגרֹויֶסער  ַא  ַזיין  ַדאְרף 
ַפאר  ַארּום  ָיאְרן  ֶלעְרֶנען  ִאיְנְגל,  וואֹויֶלער  ְקֵליין  ֶדער 
ִזיְך  ַדאְרף  ֶמען  ִוויִפיל  ִוויְסן  צּו  ּדֹורֹות,  עֶטעֶרע  ּפֶ ׁשְ ִדי 
דֹול  ּגָ "ְלָדָבר  ְפָרט  ּבִ ַזאךְ,  ֵהייִליֶגע  ַא  אֹויף  ֶנ'ען  ַעְקׁשָ
יק - ַאַזא ְגרֹויֶסער ַזאךְ,  גֹון ִלְנסַֹע ְלַצּדִ ִריְך ְלַיֲהדּותֹו, ּכְ ַהּצָ
ׁשֹוין  ֵטייט  ׁשְ ֲעָגָלה  ַעל  ּבַ ֶדער  יק"...  ַצּדִ ַא  צּו  ָפאְרן  ִווי 
עס, ֶער ִוויל ַארֹויְסָפאְרן צּום ֶוועג,  ְגֵרייט ִמיט ִדי ֵלייְטׁשֶ
ִדי  ט ַאֶוועק פּון  ִניׁשְ ִזיְך  ִריְרט  ַנְחָמן  ער ֶדער ְקֵליין  ָאּבֶ
עט ִזיְך ָנאְך ַאְלס ַאיין ִמיט ְטֶרעְרן, ִאין  ֶלעך, אּון ּבֶ ְטֶרעּפְ
ָעה, ַאז ֶער ָהאט  ּדֵ יק, )ְסִאיז ָדא ַא  ַצּדִ ִוויל ָפאְרן צּום 
ֶרעֶדער  ִדי  אּוְנֶטער  ִפיֶסעֶלעך  ַזייֶנע  ַאַרייְנֶגעֵלייְגט 

פּוֶנעם ָוואְגן...(

ר'  יק  ַצּדִ ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֶגעֶזעְצן  ִאיז  ָוואְגן  אֹויְפן      
אֹויְפן  ָוואְגן  פּון  ַארֹויְסֶגעקּוְקט  אּון  ְקַראְסֶנער,  ים  ַחּיִ
ׁשּוט, ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט  ט ַאזֹוי ּפָ ִקיְנד, ְס'ִאיז ָגאְרִניׁשְ
ִקיְנד,  ַא  ֵווייֶנעַריי פּון  ַא  ם  ְסּתַ ט  ִניׁשְ ִאיז  ִזיךְ, ָדאס  יי  ּבַ
ֶער  ִקיְנד,  ֵהייִליג  ַא  פּון  ָרצֹון  לֹויֶטעֶרער  ַא  ִאיז  ָדאס 
ִאיְך ִאים  ֶוועל  ר  יק! ֶאְפׁשָ ַצּדִ ִוויל ֱאֶמת'ִדיג ָפאְרן צּום 
ֶער  ָהאט  ִמיר!  ִמיט  ֶנעֶמען  ִאים  ֶוועל  ִאיְך  ֶהעְלְפן? 

יי ִזיךְ. ָלאְסן ּבַ אׁשְ ֶפעְסט ּבַ

ים ְקַראְסֶנער ִאיז ְפִליְנק ַאָראּפ  ה, ר' ַחּיִ    אֹוֵמר ְועֹוׂשֶ
אּון  ַנְחָמן  פּון  ַטאְטן  צּום  צּוֶגעַגאְנֶגען  ָוואְגן,  פּוֶנעם 
וואֹויֶלע  ַא  ֱאֶמת  ּבֶ ִוויל  ִקיְנד  ָדאס  ִטיל,  ׁשְ ֶגעָזאְגט 
ֶוועל  ִאיְך  ִמיר,  ִמיט  ֶנעֶמען  ִאים  ִאיְך  ֶקען  ר  ֶאְפׁשָ ַזאךְ, 
צּוִריק  אֹויְך  ִאים  אּון  ֶוועג,  ַגאְנֶצע  ִדי  ִאים  אֹויף  ִהיְטן 
ֶהעְרְנִדיג  טּוּב.  ׁשְ ִאין  צּוִריק  לֹום  ׁשָ ּבְ ֶרעְנֶגען  ּבְ ַאֵהיים 
ַאַזא  ִטיְמט,  צּוֶגעׁשְ ַטאֶטע  ֶדער  ָהאט  ֶוועְרֶטער  ִדי 
עֶסער  ּבֶ ט  ָגאְרִניׁשְ ֶקען  ַאֵליין  ים  ַחּיִ ר'  ִווי  אְגֵלייֶטער  ּבַ
לֹום. ֶדער ַטאֶטע  ים ּוְלׁשָ ַזיין, ָזאל ֶדער ִקיְנד ָפאְרן ְלַחּיִ
ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ֶדעם ְקֵליין ַנְחָמן ָוואס ִאיז ָנאְך ַאְלץ 
ן ָוואְגן אּון ֶגעֵווייְנט, אּון ֶגעָזאְגט: "קּום  ַטאֶנען ֶנעּבְ ֶגעׁשְ
ט ֵווייֶנען, דּו ֶקעְנְסט ָפאְרן ִמיט ר'  ַנְחָמן ַדאְרְפְסט ִניׁשְ

   דער הייליגער  
רבי

יק....." ים צּום ַצּדִ ַחּיִ

     ָדאס ְפֵרייד אּון ְגִליק פּון ֶדעם ְקֵליין ַנְחָמן ֶקען ֶמען 
ִריְנֶגען פּון  ּפְ ֶטעְלן, ֶער ָהאט ֶגעׁשְ ט ָפאְרׁשְ ִזיְך ָגאְרִניׁשְ
ִאיז  ֶער  עֶפער,  אׁשֶ ּבַ ֵהייִליְגן  צּום  ַדאְנק  אּון  ְמָחה  ׂשִ
ֶגעֶזעְצט  ִזיְך  אּון  ָוואְגן  אֹויְפן  ַארֹויְפֶגעָלאְפן  ֶנעל  ׁשְ
ָהאט  ַמאֶמע  ִדי  צּוְפִריְדן,  אּון  ְגִליְקִליך  ים  ַחּיִ ר'  ן  ֶנעּבְ
אְקט ַא ֶזעְקל אֹויְפן ֶוועג, אּון ֵזיי ֶזעֶנען  ֶנעל ַצאְמֶגעּפַ ׁשְ

ַארֹויְסֶגעָפאְרן ַקיין ּפֹוְלְנָאה....

    ֶדער ְקֵלייֶנער ַנְחָמן ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו קּוֶמען צּום 
ׁש ַא  ֵהייִליְגן "ּתֹוְלדֹות" אּון ֶזען ַזיין ֵהייִליֶגע צּוָרה, ַמּמָ
עֶטער  ּפֶ ׁשְ ִאיז  אּון  קּות,  ּלְ ִהְסּתַ ַזיין  ַפאר  ַצייט  קּוְרֶצע 
ֶדער  ֶווען  עֶטער  ּפֶ ׁשְ ָיאְרן  לֹום.  ׁשָ ּבְ ֶגעקּוֶמען  ַאֵהיים 
אּון  ֶגעָוואְרן  ְגרֹויס  ִאיז  ִאיְנֶגעֶלע  וואֹויֶלער  ְקֵליין 
ַנְחָמן  ר'  י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער  ַאְלס  ֶגעָוואְרן,  אוואּוְסט  ּבַ
ֶרְסַלב ַזַצ"ל, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ַא ְגרֹויֶסע  ִמּבְ
ים ְקַראְסֶנער, ָוואס  יק ר' ַחּיִ ַרת ַהּטֹוב ַפאר ֶדעם ַצּדִ ַהּכָ
דּוְרְך ִאים ָהאט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו קּוֶמען צּום ֵהייִליְגן 

ּתֹוְלדֹות.

    ַא ֵהייִליֶגער ָרצֹון פּון ַא ִקיְנד ִאיז ֵזייֶער ַטייֶער. ֶדער 
גּוֶטע  אֹויף  ן  אֹויְפצּוֶגעְבּ ט  ִניׁשְ אֹויס  אּוְנז  ֶלעְרְנט  י  ֶרּבִ
ֵהייִליֶגער  ֵהייִליֶגע ַזאְכן ָהאט ֶדער  ְרצֹונֹות, אֹויף ַאֶלע 
ט  ׁשֹות, ִניׁשְ ּקָ ִפּלֹות אּון ּבַ י ִזיְך ַאזֹוי ֶג'ַעְקָשְנ'ט ִמיט ּתְ ֶרּבִ
ר! ִאיְך  ׁשֵ ן אֹויְפן ִוויְלן. ִאיְך ִוויל ַזיין ַא ִאיׁש ּכָ אֹויְפצּוֶגעְבּ
ִוויל ַזיין ֶעְרִליְך! ִאיְך ִוויל ִזיְך ֶדעְרַווייֶטעְרן פּון ַאן ֲעֵבָרה! 
ֵלם! אּון ַאזֹוי ָנאְך  ֵלב ׁשָ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ׁשּוָבה טּון  ִאיְך ִוויל ּתְ
ֵהייִליְגן  יים  ּבַ ֶגע'ּפֹוֶעְל'ט  ַאֶלעס  ֶער ָהאט  יז  ּבִ ָנאְך  אּון 
עֶפער אּון ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶדעְרְגֵרייְכן ִאין ַזיין  אׁשֶ ּבַ
ֶקעֶנען  ִמיר  ָוואס  ַמְדֵרגֹות  ֵהייִליֶגע  ַאֶזעְלֶכע  צּו  ן  ֶלעּבְ
ָהָיה  לֹא  מֹותֹו  ּכְ ִחידּוׁש  ֶטעְלן.  ָפאְרׁשְ ט  ִניׁשְ ְכַלל  ּבִ ִזיְך 

ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם....

 המשך
 פון פריערדיגע וואך



ַלאְנט ַא ָיאר ְפִריֶער אוֹיְסֶגעּפְ
ֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה תשפ"א.

"נּו, ְמ'ָפאְרט?" "דּוְרְך וואּו ָפאְרְסטּו?"

"ֶווען ַפאְרְׁשַּפאְרט ֶמען?"

ְּבֶרְסֶלֶב'ער  ָוואס  ְׁשֵאלֹות  ִדי  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ָדאס 

ְצֵווייְטן  ֶדעם  ֵאייֶנער  ֶגעְפֶרעְגט  ִזיְך  ָהאְּבן  ֲחִסיִדים 

ִזיְך  ָהאְּבן  ְׁשמּועֹות  תש"פ.  ֱאלּול  אּון  ָאב  ֹחֶדׁש 

ַארּוְמֶגעְדֵרייט ַאז ֶדער ָׂשָטן ָהאט ֶדעְרְׁשֶמעְקט ֶדעם 

ָהאט  אּון  אּוַמאן  ִאין  ְּבֶרעְנט  ָוואס  ֵפייֶער  ֵהייִליְגן 

ַּבאְׁשָלאְסן צּו ַארֹויְסֵגיין ִאין ַא ִמְלָחָמה צּו ָאְּפַהאְלְטן 

ְּבֶרְסֶלֶב'ער ֲחִסיִדים ִזיְך צּו ֵגיין ַוואֶרעֶמען ִדי ְנָׁשָמה 

ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן. 

ֶווען ֶעס ָהאט ִזיְך ַפאְרְׁשְּפֵרייט ִדי ְׁשמּוָעה ַאז דּוְרְך 

פּון  ְגֶרעִניץ  ַּביים  ִאיז  ָוואס  ֶּבעַלארּוס,  ַלאְנד  ָדאס 

אּוְקֵרייָנא, ֶוועט ֶמען ָהאְּבן ַא ֶוועג צּו ַאַרייְנֵגיין ִאין 

אּוְקֵרייָנא אּון ַאזֹוי ָאְנקּוֶמען ַקיין אּוַמאן, ָהאּב ִאיְך, 

ֶּפעק  ֶגעַּפאְקט  ִזיְך  ֶמעְנְטְׁשן  ָנאְך טֹויְזְנֶטער  ְצִוויְׁשן 

ִאין ֵאייֶלעִניׁש אּון ִזיְך ַארֹויְסֶגעָלאְזט ַקיין ֶּבעַלארּוס 

ַארֹויְסֶגעָלאְזט  ִאיז  ָוואס  ְפִליֶגער  ֶלעְצְטן  ִמיְט'ן 

ֶגעָוואְרן פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ִאיְך ָהאּב ִזיְך ְּפָראִּביְרט צּו ָאְנְגֵרייְטן ָנאְך א ִמיְטל 

ֶוועְרן  ַאִריֶּבעְרֶגעָלאְזט  ְגִריְנֶגער  ָזאל  ִאיְך  ַאזֹוי  ִווי 

פּון  ֵעָצה  ִדי  לֹויט  ְגֶרעִניץ.  אּוְקֵרייִניֶׁשער  ֶדעם 

ֶגעִוויֶסע ַעְסָקִנים ָהאּב ִאיְך ַּבאְׁשֶטעְלט ַא ַרייֶע ַּביי ַא 

ֶגעִוויְסן ָדאְקֶטער ִאין ִקיֶעוו אּון ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן 

ַא ַּבאְׁשֶטעִטיגּוְנג ִמיט ַמיין ָנאֶמען אּון ֶדער ָנאֶמען 

ַא  ֶוועֶמען ִאיְך ָהאּב ַּבאקּוֶמען  ַּביי  פּוֶנעם ָדאְקֶטער 

ִדי  ִמיט  ֶצעְטל  ָדאס  ִמיְטֶגענּוֶמען  ָהאּב  ִאיְך  ַרייֶע. 

ָהאֶפענּוְנג ַאז ָדאס ֶוועט ֶעֶפעֶנען ַפאר ִמיר טֹויֶעְרן. 

ָאְּפֶגעטּון  ִזיְך  ָהאט  ָוואס  ַמָּצב  ֶדעם  ִאין  ְלַמֲעֵׂשה, 

ָדאְרט 'ְצִוויְׁשן ִדי ְגֶרעִניְצן' ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ַׁשָּייְך 

צּו ַווייְזן ַפאר ֵאייֶנעם ָדאס ֶצעְטל.

צּו ַמיין ַאְנטֹויׁשּוְנג ָהאּב ִאיְך ִזיְך אּוְמֶגעֶקעְרט ַקיין 

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל אֹויף ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ֶגעֵמייְנט ָהאּב ִאיְך ַאז 

ַמיין ַאְרֶּבעט ִאיז ֶגעֶווען אּוְמִזיְסט.

ַמיין 

 ַמֲעשֶׂה'ֶלע

ֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה 

תשפ"ב.

ַקאְמף  ַזיין  אֹויְפֶגעֶגעְבּן  ָנאְכִניְׁשט  ָהאט  ָׂשָטן  ֶדער 

ֶעְנְדִגיְלִטיֶגער סֹוף  ַזיין  ַפאר  ִמינּוְטן  ֶלעְצֶטע  ִדי  ִאין 

ַפאְרֵלייְגט  ִצּיּוִנים  ִדי  ִזיְך  ָהאְּבן  ִוויֶדעְרַאָמאל  אּון 

ִמיט  ִאין אּוַמאן.  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ִקּבּוץ  ֶדעם  ְׁשֶטעְרן  צּו 

ָוואס  ֲחִסיִדים  ְּבֶרְסֶלֶב'ער  ֱאמּוָנה פּון  ְּתִפּלֹות אּון  ִדי 

ֹראׁש  ֶעֶרב  ִזיְנט  ַצייט,  ָיאר  ַא  ׁשֹוין  ַאיין   ְמ'ַרייְסט 

ַהְּקדּוָׁשה   ַצד  ֶדער  ָמאל  ָדאס  ֶוועט  תשפ"א,  ַהָּׁשָנה 

ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ַא  ַזיין  ֶוועט  ֶעס  אּון  ַזיין  ְמַנֵּצַח  ִזיֶכער 

ְלֵעיָלא ּוְלֵעיָלא ַּביים ֶרִּבי'ן.

ָאֶּבער  ִאיז  ָּבחּור,  ֶיעִריֶגער  ִזיֶּבעְצן  ַא  ִמיר,  ַפאר 

צּוֶגעקּוֶמען ַא ְפִריֶׁשע ְׁשֶטערּוְנג פּון ִדי ּכֹוחֹות ַהֻּטְמָאה. 

ֶעס ִאיז ַארֹויְפֶגעֵלייְגט ֶגעָוואְרן אֹויף ַמיין ָנאֶמען ַאן 

ֶגעְׁשֶטעְלט  ִניְׁשט  ִזיְך  ָהאּב  ִאיְך  ַווייל  ְיִציָאה  ִעּכּוב 

ַקיין  ָהאְּבְנִדיג  ִניְׁשט  ַהִּגּיּוס.  ִלְׁשַּכת  ָטֵמא'ֶנעם  צּום 

ָהאּב  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  ַפאר  ְּפטּור  ַא  ֶעְרֶלעִדיְגן  צּו  ֶוועג 

ֶוועט  ֶאְפָׁשר  ַמָזל,  ַמיין  ְּפָראִּביְרן  צּו  ַּבאְׁשָלאְסן  ִאיְך 

ֶגעלּוְנֶגען ִזיְך ַאִריֶּבעְרצּוַכאְּפן ִמיְט'ן ֹּכַח פּוֶנעם ֶרִּבי'ן. 

ִּבין  ָהאֶפענּוְנֶגען  אּון  ְּתִפּלֹות  ַאַסאְך  ִמיט  ַּבאְגֵלייט 

ָהאט  ַאֶגעְנט  ֶדער  לּוְפְטֶפעְלד.  ִאין  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיְך 

ַאִריֶּבעְרֶגעִפיְרט ַמיין ַּפאְסָּפאְרט אּון... אּוְּפס!

ִניְׁשט  ָטאְרְסט  דּו  ְיִציָאה,  ִעּכּוב  ַאן  ָהאְסט  "דּו 

ַארֹויְסֵגיין פּון ַלאְנד!" ָהאט ֶער ֶגעָמאְלְדן.

"ֶאְפָׁשר ָדאְך ֶקען ֶמען ִמיר ַאִריֶּבעְרָלאְזן, ִאיְך ָהאּב 

ִזיְך  ִאיְך  ָהאּב  צּוִריְקקּוֶמען,"  צּו  ַקאְרֶטע  ַרייֶזע  ַא 

ְּפָראִּביְרט ֶּבעְטן.

"ֵגיי ָדאְרט ִאין ַזייט, ַפאְרַהאְנְדל ִמיט ֶדעם ָסאְלַדאט 

ָוואס ֶגעִפיְנט ִזיְך ָדאְרט," ָהאט ֶער ִמיר ָאְנֶגעִוויְזן אּון 

ִאיְך ִּבין ַּבאְלד ַאִהיְנֶגעַגאְנֶגען.

"צּו וואּו ִוויְלְסטּו ָפאְרן?" ָהאט ִמיר ֶדער ָסאְלַדאט 
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 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 א מלך עניו –די זעקסטע מעשה 

 וויאזוי האט זיך דער מלך גע'חתמ'עט? .א
 אז ער איז א גרויסער גבור 
 אז ער איז א גרויסער גבור און א איש אמת און א עניו 
  אז ער איז א גרויסער גבור און א איש אמת און א

 עושר
חתימה האט דער מלך געזאגט פאר דעם וועלכע זאך פון די  .ב

 חכם אז ער ווייסט עס נישט?
 אז ער איז א איש אמת און א עניו 
  אז ער איז א גרויסער גבורא 
 אז ער איז א איש אמת 

 וואס בעט דער מלך פון דעם חכם, ער זאל אים ברענגען? .ג
 א בריוו פון דעם מלך 
  דעם פאטרעט פון דעם מלך 
 מלך איינע פון די שרים פון דעם 

 האט דער מלך געהאט דעם פאטרעט פון אלע מלכים? .ד
 ער האט געהאט אלע פאטרעטן 
 ער האט נישט געהאט קיין איין פטרעט 
  ער האט געהאט אלע פאטרעטן חוץ פון דעם

פאטרעט פון דער מלך וואס האט זיך אזוי 
 גע'חתמ'עט

 וואס איז מיט דעם מלך? .ה
 ער זיצט אונטער א פארהאנג 
  די לייט פון זיין מדינהער איז ווייט פון 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 דורך וואס קען דער חכם וויסן די מהות פון די מדינה? .ו
 דורך די קאטאוועס פון דער מדינה 
 דורך די שרים פון די מדינה 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט דער חכם גענומען מיט זיך? .ז
 א משרת 
 זייער אסאך געלט 
 מלכים די פאטרעט פון אלע 

 וואס האט דער חכם פארשטאנען אויף יענע מדינה? .ח
 אז די מדינה איז פול מיט גאוה 
 אז די מדינה איז פול מיט צדיקים 
 אז די מדינה איז פיל מיט שקרים 

 וואס האט ער געזען ביי די געשפעט? .ט
 וויאזוי מנארט מענטשן אין משא ומתן 

  ווי די מאניסטראט און אויך די העכרע סאנד איז דורך
 ליגן 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
 וואס האט דער חכם געטון אין דער מדינה? .י

 ער האט זיי גע'מוס'רט 
 ער האט געהאנדלט און זיך געלאזט נארן 
 ער האט געהאנדלט און זיך נישט געלאזט נארן 

 וואו איז דער חכם אנגעקומען ביים סוף? .יא
 די סאנדיס צו 
 צו דער משנה למלך 
 צום מלך אליין 

 וואס האט דער חכם פארציילט פאר דעם מלך .יב
 די פאלשקייט פון די מדינה 
 די גאוה פון די מדינה 
 די אמת פון די מדינה 

וואס האט דער מלך געטון ווען דער חכם האט דאס  .יג
 געזאגט?

 גארנישט 
 האט זיך צוגעבויגן זיינע אויערן צום פארהאנג ער 
 ט גלייך אראפ געווארפן דעם פארהאנג צו זען ער הא

 דעם חכם
זענען די שרי מלוכה געווען ברוגז אויפן חכם ווען ער האט  .יד

 גערעדט?
 זיי זענען געווען זייער ברוגז 
 זיי זענען געווען אביסל ברוגז 
 זיי האבן זיך געפרייט 

וואס האט דער חכם געזאגט וויאזוי ווייסט ער אז דער מלך  .טו
 ?איז א איש אמת

 ווייל דעריבער איז ער ווייט פון דער מדינה 
 פון די ענטפער וואס דער מלך האט אים געענטפערט 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט דער מלך געטון? .טז
  ער האט געקוקט פון די זייט פון פארהאנג צו זען

 דעם חכם
  ער האט געלייגט נאך א פארהאנג אז דער חכם זאל

 אים נישט זען
 רהאנג ער זאל זען אווארף געטון דעם פ ער האט א

 דעם חכם
 

 מיט פיל הצלחה – .ער זאל זעהן דעם חכם, ווער איז דאס וואס ער ווייסט און פארשטייט דאס אלץ
 

בחינה אויף ספורי מעשיות 
די זעקסטע מעשה  

מלך עניו

אויף וואספארא זאך דארף מען זיין
 א גרויסער עקשן?

די תשובה איז אין דעם בלעטל.
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ֶגעְפֶרעְגט.  "ַקיין ִקיֶעוו."

ַא  ַּביי  ַרייֶע  ַא  ָדאְרט  ָהאּב  "ִאיְך  "ַפאְרָוואס?"  

ָדאְקֶטער." ָהאט ִמיר ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ַאַרייְנֶגעֵלייְגט 

ִדי  ִמיט  ַּבאִניְצן  צּו  ִזיְך  ָקאּפ  ִאין  ֶגעַדאְנק  ֶדעם 

ַפאְרֶיעִריֶגע ֵעָצה.

ֶעְטִליֶכע  ִּביז  אֹויְפַווייְזן  ָדאס  ִמיר  ֶקעְנְסטּו  "אֹויּב 

ִמינּוט, ֶוועל ִאיְך ִדיר ֶקעֶנען ַארֹויְסָלאְזן," ָהאט ֶדער 

ָסאְלַדאט ֶגעָזאְגט.

ָהאט  ִזי  ַמאֶמע,  ַמיין  ֶגעְקלּוְנֶגען  ַּבאְלד  ָהאּב  ִאיְך 

ַאִפיְרֶגעְקַראְצט ִדי ַּבאְׁשֶטעִטיגּוְנג פּון ִדי ַרייֶע ַּביים 

ִקיֶעוו  ִאין  ָדאְקֶטער 

ָהאְּבן  ִמיר  ָוואס 

ָיאר  ַא  ֶעְרַהאְלְטן 

צּוִריק, ִזי ָהאט ֶעֶּפעס 

ַפאְרַאְרֶּבעט צּו טֹויְׁשן 

ֶעס  אּון  ַדאטּום  ֶדעם 

צּום  ַאִריֶּבעְרֶגעִשׁיְקט 

לּוְפְטֶפעְלד.

צּו ַמיין ְגרֹויס ִׂשְמָחה 

ֶזעֶנען ִדי ְמחּוצֹות פּון ִדי ּכֹוחֹות ַהֻּטְמָאה ֶגעְּבָראְכן 

ְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחה  וואּוְנֶדעְרִליֶכע  ַא  דּוְרְך  ֶגעָוואְרן, 

ִאיְך  ְפִריֶער,  ָיאר  ַא  אֹויְסֶגעְּפַלאְנט  ַּבאֶׁשעֶפער  פּון 

ַאִציְנד  אּון  ַארֹויְסצּוֵגיין  ִאּׁשּור  ַאן  ַּבאקּוֶמען  ָהאּב 

צּוַזאֶמען  אּוַמאן  ִאין  ְיִׁשיָבה  ַא  ִאין  ִזיְך  ִאיְך  ֶגעִפין 

ֶעְרַוואְרְטן  ֶוועְלֶכע  ֲחִסיִדים  ִצּבּור  ְגרֹויְסן  ַא  ִמיט 

ִמיט  ֶלעְכְצן  ָוואס  ַגאְנְצן עֹוָלם  ִמיט ְׁשַּפאנּוְנג ֶדעם 

ֶּבעְנְקַׁשאְפט צּו ֶקעֶנען ָאְנקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן 

אֹויף ֹראׁש ַהָּׁשָנה.


